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من 4 إلى 31 من الجاري في الرياض وأبوظبي والبحرين 

»توب للتسويق« تشارك بـ3 معارض عقارية
وتسوق مشاريعها في دبي والشارقة

 أع������ل������ن������ت م������ج������م������وع������ة ت������وب 
ل��ل��ت��س��وي��ق ال��ع��ق��اري ع��ن ب��رن��ام��ج 
مشاركاتها في املعارض العقارية 
امل��ت��خ��ص��ص��ة خ����ال م���اي���و، حيث 
معارض   3 على  امل��ش��ارك��ة  تشمل 
رئ��ي��س��ي��ة ف��ي ال���ري���اض وأب��وظ��ب��ي 
والبحرين، وهي معرض الرياض 
للعقار خ��ال ال��ف��ت��رة م��ن 4 ال��ى 8 
م���اي���و، وم���ع���رض س��ي��ت��ي سكيب 
ال�����ى 15 م��اي��و  أب���وظ���ب���ي م�����ن  13 
وم�����ع�����رض ال�����ع�����ق�����ارات ال���ع���رب���ي���ة 
بالبحرين خال الفترة 28 الى 31 

مايو.
وق�����������������ال ال�������ع�������ض�������و امل������ن������ت������دب 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ول���ي���د ال���ق���دوم���ي ان 
تكون  أن  على  تحرص  املجموعة 
م���ش���ارك���ت���ه���ا ف����ي ه�����ذه امل����ع����ارض 
م��م��ي��زة وف��ع��ال��ة ح��ي��ث ت��ه��دف من 
استقطاب  إل���ى  مشاركتها  خ���ال 
للتملك  املستثمرين  م��ن  شريحة 
واالس������ت������ث������م������ار ف��������ي امل�����ش�����اري�����ع 
املعروضة خصوصًا بعد سلسلة 
النجاحات املتواصلة للمجموعة 
ف�����������ي االس������������������������واق ال����خ����ل����ي����ج����ي����ة 
واس���ت���ق���ط���اب���ه���ا ل����ع����دد ك���ب���ي���ر م��ن 
تشكله  ملا  باإلضافة  املستثمرين 
هذه املعارض أيضا من أهمية في 
ف��ت��ح ق��ن��وات اس��ت��ث��م��اري��ة ج��دي��دة 
ومستثمرين  ع��م��اء  واس��ت��ق��ط��اب 
ال��ت��ي تعرضها  ل��ل��م��ش��اري��ع  ج���دد 

املجموعة. 
وأضاف القدومي بأن املجموعة 
ت��رت��ب��ط ب��ع��اق��ة م��م��ي��زة ووط��ي��دة 
ب��������األس��������واق ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة ح��ي��ث 
تمكنت املجموعة منذ بداية العام 
الحالي من تسويق عدد كبير من 

العقارية سواء ملشاريع  املشاريع 
أو ملشاريعها  والشارقة  دب��ي  في 
السكنية واالستثمارية في االردن 
وب��ري��ط��ان��ي��ا. وب����ن ال���ق���دوم���ي أن 
م��ج��م��وع��ة ت���وب ت��م��ت��ل��ك ع����ددًا من 
االردن  ف����ي  ال��س��ك��ن��ي��ة  امل����ش����اري����ع 
ب��االض��اف��ة ال��ى ع��دد م��ن املشاريع 
االس����ت����ث����م����اري����ة ف������ي ب���ري���ط���ان���ي���ا 
وأض������������اف »ت����ع����ت����ب����ر امل���ج���م���وع���ة 
 ح��ص��ري��ا ل��ع��دد من 

ً
أي��ض��ا وك���ي���ا

في  االماراتية  العقارية  املشاريع 
دول امل��ن��ط��ق��ة، وب���ن ال��ق��دوم��ي أن 
ت��ق��وم بتسويقها  ال��ت��ي  امل��ش��اري��ع 
امل��ج��م��وع��ة ه���ي م��ش��اري��ع سكنية 
وت����ج����اري����ة وص���ن���اع���ي���ة ف����ي دب���ي 

والشارقة«
وأش��������������ار ال�������ق�������دوم�������ي إل����������ى أن 
امل��ج��م��وع��ة ت��ع��د واح�����دة م���ن أك��ب��ر 
ال�������ش�������رك�������ات امل�����ت�����خ�����ص�����ص�����ة ف���ي 
ال��ت��س��وي��ق ال��ع��ق��اري ف��ي ال��ك��وي��ت، 
ال��دراس��ات  املجموعة  ت��ق��دم  حيث 
واالس���������ت���������ش���������ارات ال���ت���س���وي���ق���ي���ة 
املباشر  التسويق  إل��ى  باإلضافة 
ل��ل��م��ش��اري��ع ال���ع���ق���اري���ة مل��ج��م��وع��ة 
م��ن ال��ش��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة مل��ش��اري��ع 
م����ت����ن����وع����ة خ����ل����ي����ج����ي����ة وع����رب����ي����ة 
وب������ري������ط������ان������ي������ة. وأض���������������اف ب�����أن 
امل�����ج�����م�����وع�����ة ت����س����ع����ى م�������ن خ�����ال 
م����ش����اري����ع����ه����ا امل����ن����ت����ق����اة ب���ع���ن���اي���ة 
أن ت���ق���دم خ���دم���ة م��م��ي��زة وف��رص��ًا 
استثمارية ناجحة لعمائها في 
الخليج من خال خبراتها الرائدة 

في هذا املجال.
م��ن  »أن  ال����ق����دوم����ي  وي���ض���ي���ف 
أب��������رز امل�����ش�����اري�����ع االس���ت���ث���م���اري���ة 
ال����ت����ي س���ت���ع���رض���ه���ا ال����ش����رك����ة ف��ي 

املعارض، املرحلة الثانية من اول 
وأك��ب��ر م��ش��روع م��ت��ع��دد االن��ش��ط��ة 
واالس�����ت�����خ�����دام�����ات ف�����ي ال���ش���ارق���ة 
»م�����رك�����ز ال����ش����ارق����ة ل���اس���ت���ث���م���ار« 
ت���ط���وره ش��رك��ة سناسكو  وال�����ذي 
وح��ول املشروع ق��ال »إن املشروع 
ي��ق��ع ف���ي إم������ارة ال���ش���ارق���ة وت��ب��ل��غ 
مساحة املشروع نحو 32 مليون 
ق��������دم م������رب������ع، وي����ت����م����ي����ز م���وق���ع���ه 
ب����س����ه����ول����ة ال��������وص��������ول إل������ي������ه م���ن 
عالية  ط��رق سريعة  خ��ال شبكة 
ال��ك��ف��اءة حيث يقع امل��ش��روع على 
طريق اإلمارات الدولي ويتوسط 
امل���س���اف���ة ب����ن إم���������ارات ال���ش���ارق���ة، 
ع��ج��م��ان وأم ال��ق��ي��وي��ن. وأض����اف: 
ويبعد املشروع عن مطار الشارقة 
22 ك��ي��ل��وم��ت��ر ف���ق���ط وع�����ن م��ط��ار 
ك��ي��ل��وم��ت��رًا وع���ن املنطقة  دب���ي 33 
مترات  10كيلو  بالحمرية  الحرة 
وعن ميناء عجمان 21 كيلومترًا 

ف����ق����ط. وأش��������ار ال������ى أن امل����ش����روع 
ي��ض��م ك��اف��ة امل���راف���ق وي��ت��ك��ون من 
مجمع األعمال ومجمع الخدمات 
الصناعي  وامل��ج��م��ع  اللوجستية 
ب��االض��اف��ة ال���ى م��س��اك��ن املوظفن 
وال����ع����م����ال وامل������راف������ق ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة 
واملركز التجاري ومراكز التسوق 
وال���ف���ن���ادق وامل���س���اج���د وع�����دد من 

املرافق األخرى.
وأش��������������ار ال�������ق�������دوم�������ي ال����������ى أن 
بعرض  أي��ض��ا  ستقوم  املجموعة 
ع����دد م���ن امل���ش���اري���ع ال��س��ك��ن��ي��ة في 
دب��ي والشارقة، وب��ن أن من ابرز 
هذه املشاريع هو برج الندى الذي 
ي��ق��ع ب��أف��ض��ل م���وق���ع ل��اس��ت��ث��م��ار 
بمنطقة النهدة بالشارقة، وأشار 
إل���ى أن امل���ش���روع  م��ك��ون م��ن دور 
ارضي + 5 ادوار مواقف سيارات 
فيه  وتتوافر  متكررًا  طابقًا   25  +
خ���دم���ات م���ت���ع���ددة م��ن��ه��ا ال���ن���ادي 

الصحي وحمام السباحة ، 
وي�����ت�����م�����ي�����ز ال��������ب��������رج ب����م����وق����ع����ة 
والقريب من حديقة  االستثماري 
وتتألف  صحارى  ومركز  النهدة 
الشقق من غرفة إل��ى 3 غ��رف نوم 
الشقق مناسبة  أس��ع��ار  أن  .وب���ن 
مل���خ���ت���ل���ف ال�����ش�����رائ�����ح وت�����ب�����دأ م��ن 
386 أل���ف دره����م وت��م��ن��ح ال��ش��رك��ة 
ت����س����ه����ي����ات ف������ي ال�������س�������داد ت��ص��ل 
ف���ي ه����ذا امل����ش����روع إل����ى 24 شهر 
ف��وائ��د، وكشف  تقريبًا وم��ن دون 
أن ال���ش���رك���ة ق���د ح��ق��ق��ت م��ب��ي��ع��ات 
قياسية في املشروع وتم تسويق 
90 ف����ي امل���ئ���ة م����ن امل�����ش�����روع م��ن��ذ 
ب��داي��ة ال��ع��ام ال��ح��ال��ي ف��ي مختلف 
املجموعة  أن  وب��ن  الخليج.  دول 

ستعرض ع��ددًا اخر من املشاريع 
ال��س��ك��ن��ي��ة ب��ال��ش��ارق��ة ذات م��واق��ع 
مميزة واسعارًا مناسبة ملختلف 

الشرائح.
م��ن ج��ان��ب اخ���ر، ب��ن ال��ق��دوم��ي 
أن ال��ش��رك��ة ب��ص��دد ط���رح م��ش��روع 
ب����االردن  اراض����ي سكنية ج��دي��دة 
باملفرق  الحصينيات  ام  ف��ي  تقع 
وج���اه���زة  م�����ف�����روزة  اراض  وه�����ي 
للبناء وتبدأ مساحاتها من 750 
م��ت��رًا م��رب��ع��ًا، واض����اف أن منطقة 
امل���ن���اط���ق  م�����ن  االن  ت����ع����د  امل�����ف�����رق 
ال���ح���ي���وي���ة ب��������االردن ك���ون���ه���ا أح���د 
االقتصادية  التنمية  مناطق  أهم 
ف����ي امل���م���ل���ك���ة. وب�����ن ال���ق���دوم���ي أن 
السكنية  امل��ش��اري��ع  م��ن  مجموعة 
وال��ت��ج��اري��ة ت��ق��ام ح��ال��ي��ًا ب��ال��ق��رب 
م�����ن م�����وق�����ع امل������ش������روع واب�����رزه�����ا 
املهندسن  نقابة  اسكان  مشروع 
االردن�����ي�����ن م����ا ي��ع��ط��ى ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
فرصة للنمو واالزدهار وبالتالي 
تحقيق عوائد مميزة وعالية على 

االستثمار في هذا القطاع.
وم����ن امل���ش���اري���ع االخ������رى ال��ت��ي 
س��ت��ع��رض��ه��ا ال���ش���رك���ة ه���ي اراض 
اس��ت��ث��م��اري��ة ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��ي 
م��ن��اط��ق ع���دة م���ن أب���رزه���ا منطقة 
ص��ري وس��ان��ت ال��ب��ان��ز باالضافة 
ال��ى مشاريع ج��دي��دة  ف��ي منطقة 
م��ل��ن ك��ي��ي��ن��ز وب����دف����ورد. وأض���اف 
القدومي ان االراض��ي استثمارية 
وم�����ف�����روزة ب���م���س���اح���ات ت���ب���دأ م��ن 
500 م��ت��ر م���رب���ع وب���اس���ع���ار ت��ب��دأ 
اس���ت���رل���ي���ن���ي،  ج���ن���ي���ه   8500 م������ن 
ح��رة وملختلف  االراض���ي  وملكية 

الجنسيات.

وليد القدومي 

برعاية الشيخة فريحة األحمد الصباح

»مشروع امرأة 2008« ينطلق اليوم
ت����ن����ط����ل����ق ال�������ي�������وم ف�������ي ف����ن����دق 
ال���ش���ي���رات���ون ف���ع���ال���ي���ات م��ع��رض 
ب��رع��اي��ة  ام�����رأة 2008«  »م���ش���روع 
الشيخة فريحة األحمد الصباح، 
وت���ش���ارك ف��ي��ه 11 ش��رك��ة  بصفة 
ال����ذي  امل����ع����رض  وس��ي��ش��ك��ل  راع، 
ي���س���ت���م���ر مل�������دة 3 أي�����������ام، ف���رص���ة 
ل����س����ي����دات امل���ج���ت���م���ع ال���ك���وي���ت���ي 
ل���اط���اع ع��ل��ى آخ���ر م���ا توصلت 
ال���ي���ه ص���ي���ح���ات امل����وض����ة وع���ال���م 
االزي��اء، باالضافة إلى الخدمات 
ال����ص����ح����ي����ة وال�����ت�����ج�����م�����ي�����ل، ك���م���ا 
ستخصص مساحة من املعرض 
للفن التشكيلي، ومن املتوقع ان 
يستقطب املعرض مشاركات من 
خ�����ارج ال���ك���وي���ت. ه����ذا وح��رص��ت 
 »VE ZA VE ش��رك��ة »ف���ي زا ف��ي
ل����ل����ع����اق����ات ال�����ع�����ام�����ة وت���ن���ظ���ي���م 
وامل��ع��ارض، من خال  املؤتمرات 
تنظيمها لفعاليات هذا املعرض 
ع�����ل�����ى ت�����وف�����ي�����ر م����ن����ص����ة ت���ف���اع���ل 
ل����س����ي����دات امل���ج���ت���م���ع ال���ك���وي���ت���ي، 

تحتضن كافة احتياجاتها.
وق����ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي في 
شركة »ف��ي زا ف��ي« ربيع سلمان 
نسعى من خال هذا املعرض إلى 
تنظيم حدث هو االول من نوعه 
ف����ي ال����ك����وي����ت، م����ن خ�����ال ع���رض 
تحتاجها  التي  النشاطات  كافة 
امل������رأة ت��ح��ت س��ق��ف واح������د، وم��ن 
امل���ت���وق���ع ان ي��س��ت��ق��ط��ب امل��ع��رض 

ع����ددا م���ن امل���ش���ارك���ات م���ن خ���ارج 
العديد  وان  خصوصا  ال��ك��وي��ت، 
م�����ن ال����ج����ه����ات ت���س���ع���ى ل���اط���اع 
ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة وت����درس امكانية 
نقلها إلى اسواق خارجية نظرا 
اله���م���ي���ة ال��������دور امل����ت����زاي����د ال����ذي 

تلعبه املرأة«.
واض�����������اف س����ل����م����ان »س���ي���رك���ز 
املعرض على الخدمات الصحية 
والتصاميم،  االزي��اء  والتجميل، 
ال���ف���ن ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي وال���ص���ن���اع���ات 
ال��ي��دوي��ة، ه���ذا وب��ات��ت ال��خ��دم��ات 
الصحية والتجميل تشكل اهمية 

بالغة في حياة املرأة«.
وخصصت شركة »في زا في« 
نسبة مهمة من مساحة املعرض 
ل��ف��ن ت��ص��ام��ي��م االزي������اء وآخ����ر ما 
املوضة،  صيحات  اليه  توصلت 
ح���ي���ث ي���ق���وم امل���ص���م���م ال��ل��ب��ن��ان��ي 
تشكيلته  ب���ع���رض  ن��ح��ل��ة  ف�����ادي 
م��ن   ،2008 ل���ص���ي���ف  م������رة  الول 
خال هذا املعرض، بدورها تقدم 
تشكيلة  ال��رف��اع��ي  ب��ان  املصممة 
مميزة من تصاميمها مستوحاة 

من طبيعة املجتمع الكويتي.
واك����ت����س����ب ال����ف����ن ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي 
ع���ل���ى م�����دى ال����س����ن����وات امل��اض��ي��ة 
اه��م��ي��ة م��ت��زاي��دة ف��ي ح��ي��اة امل���رأة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة وال��خ��ل��ي��ج��ي��ة، وع��ل��ى 
هذا االساس حرصت شركة »في 
زا ف���ي« ع��ل��ى اس��ت��ق��ط��اب ص��ف��وة 

ه��ذا  ف��ي  املتخصصن  ال��ف��ن��ان��ن 
امل���ج���ال، م���ن ال��ك��وي��ت وال���خ���ارج، 
االميرة مي سلمان  اذ ستشارك 
فهد العيسى من اململكة العربية 
السعودية بعشر لوحات تخص 
ن��وع��ي��ة م���ن ال��ف��ن ال��س��ري��ال��ي في 
ش���ت���ى امل�����ج�����االت، ف��ي��م��ا ي���ش���ارك 
املشعل  ع���ادل  التشكيلي  ال��ف��ن��ان 
ب��اج��م��ل ل��وح��ات��ه وت��خ��ص امل���رأة 
التجريدي والتي سبق  الفن  في 

تقدير  جوائز  نالت  ان  لبعضها 
قيمة، كما ستنضم إلى املعرض 
ال��ف��ن��ان��ة ال��ش��اب��ة زي��ن��ة ش��م��س ب� 
20 لوحة أبيض وأس��ود، وكذلك 
تشارك الطفلة امينة املطوع ب� 10 

لوحات.
وتشارك في فعاليات معرض 
»مشروع ام��رأة 2008« 11 شركة 
تتوزع بن رعاية ذهبية وفضية 
باالضافة إلى الرعاية االعامية، 
ح���ي���ث ت����ش����ارك ك����ل م����ن ال���ش���رك���ة 
ال���وط���ن���ي���ة ل����ات����ص����االت وش���رك���ة 
ك�����وك�����ا ك��������وال ال������ش������رق االوس��������ط 
 Boost«و ال��غ��ازي��ة،  ل��ل��م��ش��روب��ات 
My Smile« حياة كرعاة ذهبين 
ل��ل��م��ع��رض، ف���ي ح���ن ي���ش���ارك كل 
م��ن مصمم االزي����اء ف���ادي نحلة، 
الرفاعي،  ب��ان  االزي���اء  ومصممة 
وامل��ص��م��م��ة ن��ي��ل��ي زه����ار، واي��ض��ا 
م������رك������ز ج������وك������ن ل���ل���ت���ش���خ���ي���ص 
وال��ت��ج��م��ي��ل ال��ط��ب��ي ش��رك��ة ك���ادو 
فرح كرعاة فضين، كما يشارك 
في املعرض حشد من املؤسسات 
واالف��راد من اصحاب النشاطات 
كشركة  باملرأة  لديها صلة  التي 
م���ح���م���د ص����ال����ح ورض�������ا ي��وس��ف 

س��ي��ارات جيب  وك���اء  بهبهاني 
وعبدالصمد  الكويت  في   (Jeep)

القرشي وغيرها.
هذا وقد حرصت الجهة املنظمة 
على تسليط الضوء بشكل فاعل 
مل��ع��رض »م��ش��روع ام���رأة 2008«، 
العمل على استقطاب  من خ��ال 
في  العاملة  االعامية  الشركات 
امل��ج��االت، وذل���ك بهدف  مختلف 
متكاملة،  إعامية  تغطية  تأمن 
اذ ت��ق��وم ب��رع��اي��ت��ه االع��ام��ي��ة كل 
م���ن ق��ن��اة امل�����رأة ال��ع��رب��ي��ة »ه���ي«، 
والطباعة  للصحافة  الوطن  دار 
وال���ن���ش���ر، م��ج��ل��ة ل��ي��ال��ي��ن��ا، اذاع����ة 

»مارينا أف. ام«.
وس��ت��ق��وم ق��ن��اة امل����رأة العربية 
»ه������ي«، ب��ن��ق��ل اف��ت��ت��اح امل���ع���رض، 
من خال فريق عمل متخصص، 
م��ك��ل��ف ب��م��ت��اب��ع��ة امل���ع���رض على 
ال��ث��اث��ة، وستشمل  م���دى االي�����ام 
ت���غ���ط���ي���ة ق�����ن�����اة »ه���������ي« ت���ق���اري���ر 
يومية وفقرات ولقاءات مباشرة 
ع���ل���ى ال������ه������واء، وال����ج����دي����ر ذك����ره 
ان ال��ق��ن��اة ب����دأت ق��ب��ل اس��ب��وع��ن 
بحملة اعامية وإعانية مكثفة 

للترويج للحدث.

ربيع سلمان

يقام على أرض املعارض الدولية خالل نوفمبر

»معرض الكويت« باشرت االستعداد
ملعرض سيارات الدفع الرباعي 2008

الكويت  معرض  شركة  باشرت 
ال��دول��ي اس��ت��ع��دادات��ه��ا الق��ام��ة دورة 
جديدة في سلسلة دورات معرض 
سيارات الدفع الرباعي 2008 على 
بمشرف  ال��دول��ي��ة  امل���ع���ارض  أرض 
خالل الفترة من 2008/11/29-23.

واكد مدير املعارض لدى شركة 
معرض الكويت الدولي علي مبارك 
الدفع  س��ي��ارات  معرض  ان  الشطي 
املتزايد  الطلب  ليلبي  ج��اء  الرباعي 
السيارات  قطاع  على  املواطنني  من 
ال����������ذي ي����م����ث����ل اك�����ث�����ر ال����ق����ط����اع����ات 
ان��ت��ش��ارا وتغلغال في  االق��ت��ص��ادي��ة 
ك����اف����ة ش����رائ����ح امل���ج���ت���م���ع وت��ح��ظ��ى 
ب��اه��ت��م��ام ك���ل ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة من 

الجنسني.
وك�����ش�����ف ال����ش����ط����ي ان�������ه ض��م��ن 
االس�����ت�����ع�����دادات ال����ج����اري����ة ل��ت��ن��ظ��ي��م 
امل���ع���رض ي��ج��ري ال��ت��ن��س��ي��ق الق��ام��ة 
ح��ل��ب��ة ت��س��وي��ق��ي��ة م���ط���اب���ق���ة ل��ك��اف��ة 
تتطلبها  التي  السالمة  مواصفات 
مثل هذه الحلبات املتخصصة على 
متر  االف  بنحو 10  تقدر  مساحة 
مربع تشمل مدرجات تتسع اللفي 
مشاهد حيث يتم من خاللها اقامة 
ع������روض م���ب���اش���رة ل��ل��ج��م��ه��ور م��ع 
لتجربة  للجمهور  ال��ف��رص��ة  ات��اح��ة 

السيارات املعروضة.
ان معرض  إل��ى  الشطي  واش���ار 

س����ي����ارات ال����دف����ع ال���رب���اع���ي ي��ع��ت��ب��ر 
اك��ب��ر م��ع��رض دف���ع رب���اع���ي تشهد 
اق��ام��ت��ه ال��ك��وي��ت ح��ي��ث ان امل��س��اح��ة 
املخصصة للمعرض باالضافة إلى 
 20 بنحو  تقدر  التسويقية  الحلبة 

الف متر مربع.
وي������ف������س������ح امل��������ع��������رض امل������ج������ال 
السيارات  وك���االت  ام��ام  للمشاركة 
وش�������رك�������ات االج�������������ارة وال����ت����م����وي����ل 
وش�������رك�������ات ال�����ت�����أم�����ني وش�����رك�����ات 
االك�����س�����س�����وارات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��دف��ع 
القطاعات  وكافة  والبنوك  الرباعي 

املتعلقة بسيارات الدفع الرباعي.
وي��أت��ي م��ع��رض س���ي���ارات ال��دف��ع 
الرباعي في الوقت الذي تتنامى فيه 

مبيعات ذلك النوع من السيارات على 
الصعيد املحلي واالقليمي والعاملي 
ش����رك����ات  اح�������ص�������اءات  ت���ش���ي���ر  اذ 
ان  إل��ى  العاملية  السيارات  ووك���االت 
س��ي��ارات  مبيعات  ف��ي  النمو  نسبة 
الدفع الرباعي تتجاوز ال� 60 في املئة 
التوجه  ان  االح��ص��اءات  تؤكد  فيما 
الق���ت���ن���اء س����ي����ارات ال���دف���ع ال��رب��اع��ي 
ل��م ي��ع��د ق��اص��را ع��ل��ى ف��ئ��ة ال��ش��ب��اب 
م����ن ال����ذك����ور وان����م����ا االق����ب����ال ع��ل��ى 
الكبار  وم��ن  الجنسني  من  شرائها 
اي��ض��ا وام���ام ه��ذا االق��ب��ال املتنامي 
وامللحوظ تعكف شركات السيارات 
الدفع  تطوير سيارات  على  العاملية 
والتجديد  مزاياها  وزي��ادة  الرباعي 
في شكلها وادائها على نحو يلبي 

كافة الطموحات والتطلعات.
اق���ب���اال ال يقل  ال��ش��ط��ي  وت���وق���ع 
حجما ون��ج��اح��ا ع��ن االق��ب��ال ال��ذي 
ح��ظ��ي ب��ه م��ع��رض ال��ك��وي��ت ال��دول��ي 
ل���ل���س���ي���ارات ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه واق��ام��ت��ه 
ش���رك���ة م���ع���رض ال���ك���وي���ت ال���دول���ي 
خالل شهر ديسمبر املاضي حيث 
اس��ت��ق��ط��ب امل��ع��رض اك��ث��ر م��ن 150 
الف زائر ونال اعجاب واستحسان 
ك��ل امل��ش��ارك��ني وال���زائ���ري���ن  وحقق 
ن���ج���اح���ات م��ل��ح��وظ��ة ع��ل��ى صعيد 
االع�������������داد وال����ت����ن����ظ����ي����م وامل����ب����ي����ع����ات 

والصفقات.

من 6 إلى 8 مايو بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة

امللتقى االقتصادي التونسي يعقد في الكويت
لتنشيط املبادالت التجارية بني البلدين

ت��ن��ظ��م ال��س��ف��ارة ال��ت��ون��س��ي��ة في 
الكويت بالتعاون مع غرفة التجارة 
وال��ص��ن��اع��ة امل��ل��ت��ق��ى االق��ت��ص��ادي 
ال��ت��ون��س��ي ف��ي ال��ك��وي��ت م��ن 6 إل��ى 
مركز  بمشاركة  ال��ج��اري  م��اي��و   8
ال��ن��ه��وض ب���ال���ص���ادرات وال���دي���وان 
ال���وط���ن���ي ل���ل���ص���ن���اع���ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ب��ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��ون��س��ي��ة اض��اف��ة 
إل��ى ع��دد كبير من رج��ال األعمال 

والحرفيني التونسيني.
وي��ن��درج ه���ذا امللتقى ف��ي اط��ار 
السعي إلى مزيد من تعزيز التعاون 
بني البلدين في كافة املجاالت، وال 
س��ي��م��ا ف��ي امل���ج���االت االق��ت��ص��ادي��ة 
والتجارية واالستثمارية واالرتقاء 
به إلى مستوى العالقات السياسية 
املتميزة التي تشهد دفعا قويا بني 

البلدين.
وم������ن امل����ؤم����ل ان ي���ش���ك���ل ه���ذا 
امل���ل���ت���ق���ى م���ن���اس���ب���ة مل����زي����د ت��ع��زي��ز 
ال���ت���واص���ل وال���ت���ع���ارف ب���ني رج���ال 
األع����م����ال ال��ت��ون��س��ي��ني ون��ظ��رائ��ه��م 
ال��ك��وي��ت��ي��ني ب��م��ا ي��م��ك��ن م���ن بحث 
ال��ف��رص واالم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة في 
كال البلدين القامة شراكة حقيقية 
م�����ن ش���أن���ه���ا ت���ن���ش���ي���ط امل�����ب�����ادالت 
ال��ت��ج��اري��ة ف���ي االت���ج���اه���ني وح��ف��ز 

االستثمارات املتبادلة.
وفي هذه املناسبة اشار سفير 
بيوض  هشام  الكويت  ف��ي  تونس 
لالستغالل  يتكثف  الجهد  ان  إل��ى 
في  املتاحة  االمكانات  لكل  االمثل 
التبادل  يرتقي  حيث  البلدين  ك��ال 
ال��ت��ج��اري ال���ذي ال ي���زال حاليا في 

قيمته  يتعد  لم  متواضع  مستوى 
لسنة  بالنسبة  دوالر  م��ل��ي��ون   15

.2007
موقعها  م��ن  السفارة  وتسعى 
االعمال  إط��الع رج��ال  للعمل على 
ف��ي ال��ب��ل��دي��ن ب��اه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون في 
امل��ج��االت االق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة 
واالس���ت���ث���م���اري���ة مل����ا ف����ي ذل�����ك م��ن 
املصالح  ت��راب��ط  تعزيز  ف��ي  أهمية 
بالتعاون  بيوض  ون��وه  املشتركة. 
امل��ث��م��ر ال��ق��ائ��م م���ع غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة 
وال��ص��ن��اع��ة ال��ت��ي ع��م��ل��ت ب��ان��ت��ظ��ام 
علي دعم وتشجيع املبادرات التي 
ال��ب��ل��دي��ن خ��اص��ة  ب���ني  تفعليها  ت���م 
ف��ي ق��ط��اع��ات ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

واالستثمار.
ال����ت����ع����اون  اك�����ب�����ر  ان  م���ض���ي���ف���ا 
امل�����ت�����واص�����ل م������ع ك�����اف�����ة ال���ج���ه���ات 
ال��رس��م��ي��ة ف���ي ال���ك���وي���ت ووس���ائ���ل 
االعالم التي تقوم بدور رائد وفعال 
في التعريف باالنشطة التي تقوم 

بها سفارة تونس بالكويت.
ول�������ل�������ح�������دي�������ث ع����������ن امل����ل����ت����ق����ى 
االقتصادي التونسي فانه يتمحور 

حول نشاطني رئيسيني هما:
- األول: اللقاء بني رجال االعمال 
الكويتيني  ون��ظ��رائ��ه��م  ال��ت��ون��س��ي��ني 
الذي سينعقد بمقر الغرفة صباح 
ال���ث���الث���اء امل��ق��ب��ل ع��ن��د ال��س��اع��ة 11 
الصندوق  ام��ني  ب��رئ��اس��ة  صباحا 
الفخري للغرفة عبدالوهاب الوزان 
ع���ن ال���ج���ان���ب ال��ك��وي��ت��ي وال��رئ��ي��س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال���ع���ام مل���رك���ز ال��ن��ه��وض 
ب��������ال��������ص��������ادرات ي������وس������ف ن����اج����ي 

وب��ح��ض��ور امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��دي��وان 
عن  التقليدية  للصناعات  الوطني 
الجانب التونسي محمد بن سعيد 
واستشكاف  بحث  خالله  وسيتم 
ف������رص وم�����ج�����االت ال����ت����ع����اون ب��ني 
ال���ج���ان���ب���ني ال���ت���ون���س���ي وال���ك���وي���ت���ي 
ف�����ي م�����ج�����ال ال�����ت�����ب�����ادل ال����ت����ج����اري 

واالستثماري.
- الثاني: اقامة معرض منتوجات 
وال��ص��ادرات  التقليدية  الصناعات 
ال��ت��ون��س��ي��ة ب��ق��اع��ة ال���ع���رض بمقر 
غ���رف���ة ت���ج���ارة وص���ن���اع���ة ال��ك��وي��ت 

ويشتمل على:
م����ن  ل������ع������ي������ن������ات  ع�������������رض   *
امل���ن���ت���وج���ات ال���ت���ون���س���ي���ة امل���ع���دة 
ل���ل���ت���ص���دي���ر وال�����ت�����ي اس���ت���ط���اع���ت 
ب���ف���ض���ل ج����ودت����ه����ا واس����ع����اره����ا 
ال���ت���ن���اف���س���ي���ة اك����ت����س����اح ال���ع���دي���د 
م��ن االس�����واق ال��خ��ارج��ي��ة ومنها 
االوروب����ي����ة خصوصا  االس������واق 
على غرار الصناعات الكهربائية 
الجلود  وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة وص��ن��اع��ة 
واالحذية واملواد الغذائية املصنعة 

وزيت الزيتون والفواكه.
الصناعات  * عرض ملنتوجات 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ت��ي ت��ب��رز ع��راق��ة ه��ذه 
باملخزون  وارت��ب��اط��ه��ا  ال��ص��ن��اع��ات 
ال���ح���ض���اري ال����ث����ري ل���ت���ون���س ع��ب��ر 
وال���ت���ي اض���ح���ت تمتلك  ال���ع���ص���ور 
السجاد  غ���رار  على  عامليا  صيتا 
من  املصنوعة  والتحف  القيرواني 
الزيتون  وخشب  والنحاس  البلور 
والفسيفساء والتي بامكان الزوار 

اقتنائها.

علي الشطي

أسعار العمالت مقابل الدينار
السعرنوع العملةالسعرنوع العملة

دول مجلس التعاون

الدول اآلسيوية71.300الريال السعودي

2.561الن الياباني73.524الريال القطري
6.567الروبية الهندية694.620الريال العماني

4.116الروبية الباكستانية711.200الدينار البحريني

2.465الروبية السيانية72.833درهم اإلمارات
4.298الروبية النيباليةدول عربية
196.800دوالر سنغافوري51.500الجنيه املصري/نقدي

34.294دوالر هونغ كونغ49.770الجنيه املصري/تحويل
3.887التكا البنغاديشية1.349الريال اليمني

6.308بيسو فيليبيني228.720الدينار التونسي
9.111بات تايلندي377.500الدينار األردني
0.303ريال إيراني - تحويل179.900الليرة اللبنانية
0.305ريال إيراني - نقدا5.920الليرة السورية
أسعار الذهب والفضة36.600الدرهم املغربي

الدول األوروبية واألميركية بدون مصنعية

7400.000سعر الكيلو ذهب 267.150999الدوالر األميركي
900.000سعر ذهب عشرة توله414.830اليورو

246.000سعر األونصة529.200الجنيه االسترليني
6.900سعر الجرام 264.71022الدوالر الكندي

6.600سعر الجرام 247.03021الدوالر االسترالي
5.700سعر الجرام 211.43018الليرة التركية

150.000سعر كيلو الفضة255.040الفرنك السويسري
44.00أسعار الذهب 5 جرام262.000سعر شراء الدوالر

أسعار الذهب 10 غرامات 80.00    20 غرامًا 160.00

سعر الليرة الرشادية الذهب 53.000 (املزيني) السبت 2008/5/3


