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مطالل القحطاني وممزيد المطيري ومحامد السرحان ومياسر
الشعار خالل المؤتمر الصحافي كرم دياب 

خالل مؤتمر تعريفي حول المعرض المزمع إقامته من 3 وحتى 7 مايو تحت رعاية أحمد الفهد

القحطاني: معرض التصميم الداخلي والخارجي يوفر الجهد والمال ويختصر الوقت

0  أعجبني   

المطيري: سنقدم االستشارات المجانية للمواطنين طوال أيام •
المعرض
دانيا شومان

أقامت جمعية المهندسين ورابطة المعماريين مؤتمرا صحافيا أمس
أعلنت فيه عن تنظيم معرض التصميم الداخلي وتنسيق المواقع

برعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير
الدولة للتنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد وذلك
في الفترة من 3 وحتى 7 مايو المقبل في قاعة اللؤلؤة بفندق سفير

انترناشيونال.

وشارك في المؤتمر كل من رئيس الجمعية م.طالل القحطاني ورئيس رابطة المعماريين م.مزيد المطيري ونائب رئيس مجلس
إدارة مجموعة األنظمة الهندسية م.حامد السرحان ومدير عام قطاع المعارض والمؤتمرات في المجموعة ياسر الشعار.

وفي بداية كلمته وجه القحطاني شكره إلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة للتنمية
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد على دعمه لهذا المؤتمر، مشيدا بدعم الشيخ الفهد بشكل عام غير المحدود

وألنشطة الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال م.القحطاني ان المعرض الثاني المزمع عقده الشهر المقبل يأتي في ظل النجاح الكبير الذي حققه معرض التصميم
الداخلي وتنسيق المواقع األول «إن آند أوت»، لذا قررت الجمعية ورابطة المعماريين إقامة للسنة الثانية، خاصة ان هذا

المؤتمر يجمع بين مختلف القطاعات والجهات والشركات المختصة بالتصميم الداخلي والخارجي للمنازل، وتأتي العروض التي
يشهدها المعرض اهتماما كبيرا من المواطنين بل والكثير أيضا من الجهات الرسمية المختصة».

وشدد م.القحطاني على ان المهندسين الكويتيين يجتهدون لمد يد العون في كل المجاالت للجهات الرسمية وتفعيل دور
القطاع الخاص في مختلف المجاالت لمواكبة إقرار خطة التنمية التي أعلنتها الدولة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية،
موضحا ان هذا المعرض سيعزز المساهمة الفعلية والعملية في عملية التنمية وأن هذا جزء من دور أعضاء الجمعية لخدمة

المجتمع.

وذكر م.القحطاني ان المعرض غير ربحي وهدفه األول هو خدمة المواطنين بأفضل وسائل وطرق الديكور والتصميم الداخلي
والخارجي وجمع الخبرات والكفاءات المتوافرة في األسواق المحلية في مكان وزمان محددين لتوفير الوقت والجهد على
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والخارجي وجمع الخبرات والكفاءات المتوافرة في األسواق المحلية في مكان وزمان محددين لتوفير الوقت والجهد على
طرفي عملية التصميم الداخلي المستهلك والمنتج، وسيتم خالله عرض أحدث التقنيات والمنتجات المتعلقة بعملية التصميم
الداخلي والخارجي والديكور، توفير قاعدة بيانات على أجهزة إلكترونية خاصة لزوار المعرض عن كل المعروضات فيه، توفير

حلقة اتصال مباشرة بين المواطنين القادمين على بيت العمر وبين الجهات التمويلية واالستثمارية العاملة في المجاالت
المختصة بالديكور.

مميزات المعرض

وأفاد م.القحطاني بأن من بين أهم ميزات هذا المعرض هو توفير الجهد على المواطنين الراغبين بعمل الديكورات الخارجية أو
الداخلية لمنازلهم وأن هذا المعرض تحديدا سيحد من الهدر لدى بناء المواطنين لمنازلهم ومنشآتهم مما يقلل الكلفة المالية

التي تحرج المواطنين وتزيد من تكلفة منازلهم ومنشآتهم.

وأوضح ان العرض سيشهد عقد عدد من الورش الهادفة التي سيتم خاللها تقديم نصائح وإرشادات لزوار المعرض من قبل
المعماريين الكويتيين والجهات الراغبة التي تشارك في المعرض.

وأعقب كلمة القحطاني كلمة رئيس رابطة المعماريين م.مزيد المطيري الذي بدأ بنبذة تعريفية عن المعرض المزمع إقامته
ومضى بالشرح قائال: ان رابطة المعماريين ستقدم خالل المعرض مجموعة من األنشطة وستشمل ندوتي عمل األولى بعنوان

أسس التصميم المعماري والداخلي، والثانية عن أهمية األلوان وأسس استخدامها في التصميم الداخلي، كما سيتواجد
المعماريون طوال فترة المعرض لإلجابة عن أسئلة المواطنين وتقديم استشارات مجانية يوميا لرواد المعرض».

وأضاف: الجمعية والرابطة وفرت كل السبل لنجاح المعرض، وأنه تم إعداد عدد من اإلصدارات للتوزيع على المواطنين منها:
الدليل اإلنشائي، وكتيب خاص عن 100 خطوة إلنشاء بيت العمر، ونشرة عن التكييف وأسسه، مضيفا أن رابطة المعماريين تمد
يد العون للجميع وتركز على أهمية دور وسائل اإلعالم المحلية لدعم أنشطتنا التوعوية غير الربحية والتي يقدمها المتطوعون

والمتطوعات من أعضاء الجمعية والرابطة.

القطاع الخاص وخطة التنمية

وبدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة األنظمة الهندسية م.حامد السرحان: «أوجه خالص شكري لراعي المعرض نائب
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد على دعمه التوجه
إلشراك القطاع الخاص في خطة التنمية ورعايته لهذا المعرض، وأضاف السرحان ان هذا المعرض وإقامته يجسدان التقاء

رؤية مجموعة األنظمة الهندسية مع رؤية الجمعية في االرتقاء بمستوى وجودة الخدمات الهندسية التي يتم تقديمها
والمساهمة في نقل التكنولوجيا المتطورة ذات العالقة بما يساهم في تعزيز دور المهندسين في خدمة مجتمعهم، والمشاركة
في دفع عجلة االقتصاد المحلي الذي يشهد افتتاحا ولو خجوال تجاه القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المجموعة تضم تحالفا

يضم في تكوينه مؤسسات حكومية وشركات استثمار عقاري وممثلين عن 10 مكاتب هندسية مرموقة باإلضافة إلى 40
مهندسا وفنيا متخصصا، مكونة بذلك منظومة مؤسسية متميزة ذات معرفة وخبرة تتناسبان مع طبيعة المشاريع في المنطقة.

وأضاف م.السرحان بأن هذا التالقي يشكل قاعدة ستساهم وبشكل فاعل في إنجاح هذا المعرض بإذن هللا تعالى ليكون باكورة
للتعاون بيننا، كما ان اهتمامنا بتوفير خدمات هندسية وإدارية وتسويقية وفقا لمعايير الجودة الدولية والمعرفة الشاملة

بآليات مزاولة المهنة وتقديم الحلول التي تستجيب لحاجات السوق أمر انطلقنا منه لدعم هذا المعرض الذي أكدت التقارير
نجاح دورته األولى في تحقيق األهداف المرجوة منه، موضحا ان دورة المعرض هذا العام تكتسب أهمية أكبر فهي تنطلق
وفق أجواء تفاؤلية تشهدها السوق الكويتية بعد إطالق الحكومة لخطتها التنموية، هذه الخطة الطموح والتي تحتاج إلى



وفق أجواء تفاؤلية تشهدها السوق الكويتية بعد إطالق الحكومة لخطتها التنموية، هذه الخطة الطموح والتي تحتاج إلى
الكثير من الدعم والمبادرة من قبل القطاع الخاص، وتأتي مبادرتنا للتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية دعما مشتركا لها.
ولقد وفقنا ولله الحمد في تكوين فريق عمل ذي خبرة في السوق المحلية واإلقليمية لتسويق هذا المعرض ووفرنا كل السبل

لدعمه إلنجاح هذا العمل وغيره من األعمال لتنفيذ أهداف المجموعة وتحقيق استراتيجياتها.

دفع عجلة البناء

من جانبه قال مدير عام قطاع المعارض والمؤتمرات في مجموعة األنظمة الهندسية ياسر الشعار: في الدورة األولى للمعرض
حققنا وشركاؤنا في جمعية المهندسين والمشاركين بالمعرض مجموعة من األهداف والنتائج الرائعة في مجال دفع مسيرة
عجلة البناء والتشييد خاصة قطاع التصميم الداخلي والخارجي فقد تجاوز عدد الشركات المشاركة 50 شركة من مختلف

األنشطة ذات العالقة، وهذا العام فإن العدد مرشح للزيادة وبوادر اإلقبال مشجعة جدا ألن الجهات التي شاركت حققت أهدافها
المتوقعة من هذا المعرض وشهدت تفاعال وتواصال مباشرا كبيرين مع الجمهور من مواطنين ومتخصصين وشركات على حد

سواء.

وقال الشعار: في هذه الدورة وسعنا باب التخصصات للجهات التي ترغب في المشاركة، كما أننا قمنا بالتواصل مع مجموعة
من شركات ودور التصميم اإليطالية والمكاتب المعمارية في ميالنو والتي قامت بزيارة الكويت مؤخرا وهناك رغبة من الكثير

منها للمشاركة في المعرض، كما أن باب المشاركة مفتوح هذا العام لجميع الجهات ذات العالقة بعملية التصميم الداخلي
والخارجي من شركات المفروشات، اإلنارة، مواد البناء الداخلة في التصميم الداخلي، الكهرباء واإلنارة الداخلية والخارجية،

الواجهات الخارجية، المطابخ، إكسسوارات ومنتجات الحمامات والسيراميك والموزاييك، وممثلي العالمات التجارية العالمية
التي تنتج مواد ومنتجات ذات عالقة بعملية التصميم الداخلي وتنسيق المواقع، باإلضافة إلى شركات التمويل واالستثمار

العقاري المتخصص والبنوك.

وأوضح الشعار أنه وتسهيال لعملية التواصل مع الجمهور فقد تم التعاقد مع فندق سفير إلقامة المعرض فيه هذا العام بقاعة
اللؤلؤة على شاطئ الخليج لسهولة الوصول لها من قبل الراغبين بزيارة المعرض، متوجها بالشكر إلى راعي المعرض وإلى

رئيس وأعضاء جمعية المهندسين ورئيس وأعضاء رابطة المعماريين الكويتية على استمرارهم في دعم هذا المعرض وإقامته
وإلى دعم رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجموعة األنظمة الهندسية وتوفير كل السبل إلنجاح هذا الحدث المهم.


