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أحمد حمود 

عبدالرحمن النصار افتتح معرض رمضان والعيد بحضور مدير عام غرفة التجارة والصناعة الهندية

إقبال على شراء منتجات رمضان والعيد

إحدى الشركات تعرض منتجاتها من اإلكسسوارات

الشركات تتباهى مبنتجاتها في معرض رمضان والعيد

»اجلسار للعطور« تعرض منتجاتها من العطور والبخور في املعرض

»يوسف الغانم وأوالده« تعرض أحدث 
حلول اإلضاءة في معرض الكويت األول 

يساعد املعلمني على االرتقاء 
بالعملية التعليمية، مبينا أن 
هناك دراسة أظهرت فاعلية 
حلول »اإلض���اءة املتغيرة« 
بانخفاض نسبته 44.9% في 
املرتبطة بالتركيز،  األخطاء 
كما أظهرت الدراس���ة أيضا 
انخفاضا بنسبة 76.6% في 
معدالت ضجر الطالب، األمر 
الذي ساهم بشكل إيجابي في 
القراءة  أداء  االرتقاء مبعدل 

بنسبة %34.8.
وأشار حمود إلى أن شراكة 
املجم���وع���ة م����ع فيليبس 
في الكويت امت���دت إلى أكثر 
من 55 عام�����ا، حيث قامت 
املجموعة بتوفي���ر أح��دث 
أنظمة اإلض���اءة املب������دعة 
من في��ليبس، وذلك جلميع 
التعليمي���ة  املتط��لب���ات 
والتجارية والصناعية، الفتا 
إلى إن ش���ركة يوسف أحمد 
الغامن � مجموعة الهندس���ة، 
ملتزمة بتأمني أفضل التصاميم 
واحللول من خالل فريق عمل 
محترف ومدرب على أنظمة 
فيليبس املتطورة في جميع 

القطاعات.

مفهوم »اإلضاءة املتغيرة« في 
أجواء ف����صل دراسي، وهو ما 
مين����ح الزوار من املهندسني 
املعماريني واملصممني مثاال 
حيا حول شكل ومظهر هذا 

احلل اإلبداعي اجلديد.
وأوض���ح أن »اإلض���اءة 
املتغيرة« هي مفهوم يضفي 
مزايا ضوء النهار على املكان، 
حي���ث تؤثر تل���ك النوعية 
من اإلضاءة بش���كل إيجابي 
عل���ى س���لوكيات وتركيز 
ط���الب امل���دارس، كما تقوم 
ف���ي الوقت ذات���ه بتقليص 
معدالت النشاط املفرط، مبا 

أعلنت مجموعة الهندسة 
الغامن  بشركة يوسف أحمد 
الوكي���ل احلصري  وأوالده 
في الكويت لشركة فيليبس، 
الفضية ملؤمتر  عن رعايتها 
الك���ويت األول  ومع���رض 
لبن���اء وجته���ي���ز املدارس 
والك��ليات، الذي ي����قام حتت 
رعاية وزيرة التربية ووزيرة 
التعلي���م العال���ي د.موضي 
احلمود، ف���ي الفترة من 27 
إلى 29 سبتمبر املقبل، مبركز 
املؤمترات في فندق املوڤنبيك 

باملنطقة احلرة.
املناس����بة، قال  وبه���ذه 
الرئيس في مجموعة  نائب 
الهندس���ة بالش���ركة أحمد 
قاس���م حمود ف���ي تصريح 
صحاف���ي، ان ه���ذا احلدث 
س���يجمع عب���ر جلس���اته 
التعليمي���ة واحملاض���رات 
املهم���ة واملعروضات، نخبة 
م���ن املهندس���ني املعماريني 
واملصممني وشركات تخطيط 
املنشآت التعليمية واملصنعني، 
انه وخالل املعرض  مضيفا 
سيقوم جناح يوسف أحمد 
الغامن وفيليبس باستعراض 

تنظمه مجموعة الجابرية للمعارض نوفمبر المقبل

»البقيع الدولي« تعلن مشاركتها
في معرض المال واالستثمار الثاني

أعلنت مجموعة اجلابرية للمعارض أن شركة البقيع الدولي 
اعلنت عن مش���اركتها في معرض املال واالستثمار الثاني الذي 
ينطلق نوفمبر املقبل وبهذه املناسبة قال املدير التنفيذي بشركة 
مجموعة اجلابرية محمود عفيفي ان معرض املال واالستثمار في 
دورته الثانية سيضم العقار بجميع انواعه والصناديق واحملافظ 
االستثمارية املختلفة والصكوك في الكويت والوطن العربي خالل 
الفترة من 23 الى 25 نوفمبر 2010 بفندق كورت يارد ماريوت � 
قاعة الراية، مبينا ان القطاع العقاري بدأ اآلن في التعافي حيث 
أكد خبراء عقاريون ان وضع الس���وق في 2010 أفضل بكثير من 
الفترة السابقة الس���يما بفضل مجموعة من العوامل اإليجابية 
التي س���اهمت في إعادة الثقة بالس���وق العقاري خالل األشهر 
املاضية والت���ي كان يتعلق ابرزها بعمليات اعادة جدولة ديون 
بعض الش���ركات عالوة على االرتفاع الذي شهده سوق الكويت 
لألوراق املالية خالل تداوالت الفترة املاضية حيث ساهمت تلك 
العوامل مجتمعة في عودة الثقة بالسوق العقاري من جديد كونه 
من أكثر االس���واق تأثرا مبا حوله من تداعيات السيما ان هناك 
عالقة وثيقة بني سوقي العقار واالستثمار حيث تأثر كل منهما 

بنشاط وكساد اآلخر.
وأوضح عفيف���ي أن املعرض في دورت���ه الثا�نية يهدف الى 
تسليط الض��وء على أه��م وأح��دث الصناديق والصكوك واحملافظ 
االستثمارية والع�����قارية ودوره���ا الف���اعل في تطوير الصناعة 
املالية كما ان املعرض يضي����ف فرصا كب��يرة للمس�����تثمرين 
االفراد عن طريق االلتقاء مبديري الصناديق والصكوك واحملافظ 
والتعرف بش���كل اكبر على آلية عمل كل منها والعوائد املتحققة 
واملتوقعة خاص���ة أن البع������ض من��ها قد حقق عوائد مجزية 
وصلت الى 100% فس���اهمت في دفع عجل���ة االقتصاد الى األمام 
واس���تطاعت ان تنجح هذه التجربة االستثمارية املتميزة دون 

أي مخاطر.

المشاركون لـ »األنباء«: المعارض في الكويت شريان تجاري رئيسي يربط الدول العربية واألجنبية ويجمعها تحت سقف واحد

200 شركة متنوعة تشارك في معرض رمضان والعيد بأرض المعارض  
النصار: معرض رمضان والعيد فكرة ناجحة أطلقتها أرض المعارض منذ 15 عامًا والقت استحسان الشركات والجمهور

عاطف رمضان
تشهد ارض املعارض الدولية 
مبنطقة مشرف حشدا كبيرا من 
جمهور املواطنني واملقيمني في 
الذي  معرض رمض���ان والعيد 
تقيمه وتنظمه ش���ركة معرض 
الكويت الدولي خالل الفترة من 26 

اجلاري الى 4 سبتمبر املقبل.
وتستعرض 200 شركة متنوعة 
االختصاص التجاري تش���كيلة 
كبيرة ومتنوعة من املعروضات 
املواطنني  التي تلبي احتياجات 

واملقيمني في الكويت.
وارجع عدد من املشاركني في 
املعرض في تصريحات متفرقة 
ل� »األنب���اء« االقبال الكبير على 
هذا املعرض الى استقطابه لعدد 
كبير من الش���ركات التي جاءت 
للمشاركة في املعرض من لبنان 
ومصر وسورية والهند والصني 
والبحرين واالم���ارات وتونس 
واملغ���رب وتركيا وباكس���تان 
واي���ران وتايلن���د ال���ى جانب 
الشركات احمللية، حيث تعرض 
هذه الشركات منتجات متنوعة 
م���ن االكسس���وارات واملالبس 
الش���رقية  والدراعات والعطور 
واالحذية وشنط النساء وغيرها 
من املنتجات التي حتتاجها االسرة 
في الكويت في موسمي رمضان 

والعيد.
ووصف املشاركون املعارض 
التي تقام في الكويت بأنها مبنزلة 
شريان جتاري رئيسي يربط الدول 
العربية واالجنبية واحلضارات 
التي جتتمع حتت سقف قاعات 

شركة معرض الكويت الدولي.
وارجع املش���اركون االقبال 
الكبير على معرض رمضان والعيد 
الى حب االستطالع الذي يتسم 
الكويتي، خاصة  به املس���تهلك 
ان املصنوع���ات اليدوية حتمل 
العادات واحلضارات  بعضا من 
للدول التي اتت منها الش���ركات 
املشاركة لتستعرض منتجاتها 

في الكويت.
هذا وقد اقيم املعرض برعاية 
وحضور نائ���ب رئيس مجلس 
االدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
معرض الكويت الدولي عبدالرحمن 
النصار وال���ذي افتتح املعرض 
يوم االربعاء املاضي، حيث شارك 
في مراسيم االفتتاح جاوال املدير 
العام لغرفة التجارة والصناعة 
الهندية وعدد من مديري املعارض 

بالشركة.
ووصف نائب رئيس مجلس 
االدارة الرئيس التنفيذي لشركة 
معرض الكويت الدولي عبدالرحمن 
النصار معرض رمضان والعيد 
بأنه من املعارض التي ابتكرتها 
الشركة واطلقتها قبل اكثر من 15 
عاما، مشيرا الى ان هذه الفكرة 
القت جناحا كبيرا واس���تقطبت 
اهتم���ام الش���ركات العارض���ة 

واملواطن على حد سواء.
واضاف النص����ار ان املعرض 
يعتبر من املعارض املوسمية املهمة 
التي يقبل عليها الزوار من اول يوم 
االفتتاح الى آخر ايام املعرض، الفتا 
الى ان معرض رمضان والعيد احد 
االنشطة التي تهتم الشركة باقامتها 

في معرض رمضان والعيد منذ 3 
الكويتي  سنوات، واصفا السوق 
بانه نشط خصوصا في مناسبات 

رمضان والعيد.
واض����اف حم����ودة ان »األمير 
وامللكة للمالبس« تعرض منتجاتها 
ف����ي املعرض من املالبس س����واء 

للرجال او االوالد والبنات.
ووصف مش����اركة شركته في 
مثل هذه املعارض بانها ايجابية، 
الفتا الى ان الشركة حترص على 
املش����اركة في املعارض التي تقام 
ف����ي الكويت واالم����ارات وعمان، 
مبينا ان سوقي الكويت واالمارات 
النش����طة من حيث  من االسواق 

املبيعات.
اما عبدالرحمن رياض مسؤول 
بشركة املصري للجلبية فذكر ان 
س����وق الكويت رائج ويستقطب 
الشركات من مختلف الدول، مشيرا 
الى ان تداعيات االزمة املالية العاملية 
لم تؤثر على س����وق املالبس الن 

املالبس من االشياء الضرورية.
وفي االطار ذاته قال عالء عامر 
مسؤول بشركة »أم. أم للجلبية« ان 
الشركة تطرح في املعرض منتجاتها 
من املالبس النسائية، مشيرا الى 
حرص »ام.ام« على املشاركة في 
املعارض التي تق����ام في الكويت 

للتعريف مبنتجاتها.
ومن شركة اجلسار للعطور قال 
عبدالعزيز شوقي ان الشركة محلية 
وتشارك في املعرض مبنتجاتها 
الزعفران واملعمول ومرشات  من 
املفروشات والعطورات وصناديق 
الهدايا والبخور، واضاف شوقي ان 
الشركة حترص على املشاركة في 

املعرض منذ 5 سنوات.
وفي السياق ذاته افاد سوالك 
 Tsolegs« يبرمييان مسؤول بشركة
الش����ركة لديها  ان   »Accessories
منتج����ات لبناني����ة عب����ارة عن 
اكسس����وارات نس����ائية واحذية، 
مشيرا الى ان هناك اقباال كبيرا على 
منتجات الشركة في الكويت وان 
الشركة حترص على املشاركة في 
مثل هذه املعارض لتنشيط املبيعات 
وتعريف اجلمهور الكويتي بتلك 
املنتجات املصنعة في لبنان، واصفا 

السوق الكويتي بالنشط جدا.

)قاسم باشا(أحمد اجلمال وسوالك يبرمييان أمام جناح شركة Tsolag's Accessories اللبنانية

بشكل سنوي وذلك للتأكيد على 
ضرورة التواصل مع زوار معارض 
الشركة في الوقت الذي تتقلص فيه 
انشطة الشركات املماثلة وتصبح 
ارض املعارض مقصدا آلالف الزوار 

والعائالت الكويتية.
املع����رض زواره  ويس����تقبل 
بالصالة رقم 4 على مدى فترتني 
صباحية من الس����اعة 12.30 الى 
الساعة 3.30 عصرا ومسائية بعد 
االفطار من الساعة 8.30 الى الساعة 
12.30 مس����اء وي����وم اجلمعة من 

الساعة 8.30 الى الساعة الواحدة 
مساء.

األجنحة المشاركة

هذا وقد جتولت »األنباء« بني 
اجنحة الش����ركات املش����اركة في 
معرض رمض����ان والعيد وكانت 
البداية مع املدير التنفيذي لشركة 
نيوالي����ن للدعاية واالعالن احمد 
اجلمال الذي اكد ان الشركة وكيل 
انها وفقت  الى  باملعرض، مشيرا 
في تأجير اجنحة باملعرض الى 20 

شركة من شركة معرض الكويت 
الدولي.

وق����ال ان »نيوالي����ن للدعاية 
واإلعالن« تشارك كشركة مستثمرة 
في املعارض التي تقام في الكويت 

وقطر والبحرين.
ولف����ت الى ان املع����ارض في 
الكويت اصبحت متثل ش����ريانا 
جتاريا رئيسيا يربط جتارات الدول 
العربية واالجنبية واحلضارات التي 
جتتمع في ارض املعارض الدولية، 
مشيرا الى ان هذه املعارض تساهم 

في توصيل منتجات املعرض الى 
املرأة الكويتية بكل سهولة.

واش����ار اجلمال الى ان شركة 
الدولي اصبحت  الكويت  معرض 
من اوائل الشركات املتخصصة في 
منطقة الشرق االوسط في تنظيم 
واس����تقطاب اهم واكبر الشركات 
الذي  العربية واالجنبي����ة، األمر 
يسهل على املس����تهلك احلصول 
على متطلبات����ه واحتياجاته من 
هذه السلع. ولفت الى ان املعارض 
وس����يلة مهمة لتجميع اكبر عدد 

من الش����ركات حتت سقف واحد 
لعرض الكثير من املنتجات املتنوعة 
حتى تكون ف����ي متناول اجلميع 
بأقل االس����عار. ونوه اجلمال الى 
ان معرض رمضان والعيد يتميز 
بالتنظي����م اجليد الذي وفقت فيه 
ش����ركة معرض الكويت الدولي، 
مشيدا بجهود مديري الشركة الذين 
متكنوا من انتقاء هذه الشركات. 
وذكر ان م����ا مييز املعرض ايضا 
ما تطرحه الشركات من منتجات 

باسعار تنافسية.

وقال ان املعرض استقطب عددا 
كبيرا من الرجال والنساء، مشيرا 
الى ان النس����اء ميثلن الشريحة 

الكبرى من زوار املعرض.
وانهى اجلمال تصريحه قائال: 
م����ن الواضح ان ش����ركة معرض 
الكويت الدولي دائما في حتس����ن 
مستمر ونحن راضون عن حسن 
التنظيم ملعرض رمضان والعيد.

من جانب����ه قال مدير مبيعات 
في شركة االمير وامللكة للمالبس 
لؤي حمودة ان الش����ركة تشارك 


