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مال وأعمال

الثالثاء  30ربيع اآلخر 1437هـ

مشاريع للبترول الوطنية بقيمة  30مليار دوالر

الشمري 200 :مليون دوالر لصيانة مصافي الكويت
كتب علي حامد

ق��ال مدير الصيانة بمصفاة الشعيبة في
ش��رك��ة ال�ب�ت��رول الوطنية امل�ه�ن��دس محمد
س �ع��ود ال �ش �م��ري ان ال �ش��رك��ة ت �ع �م��ل على
خفض تكاليف الصيانة بنسبة تتراوح ما
ب��ن  10إل��ى  15ف��ي املئة ف��ي ظ��ل انخفاض
أس � �ع ��ار ال �ن �ف��ط وامل� � � � ��ردود ع �ل��ى ع�م�ل �ي��ات
ال�ت�ك��ري��ر ،الف�ت��ًا إل��ى ض ��رورة أال ي��ؤث��ر ذل��ك
على عمليات األم��ن وال�س��ام��ة املتبعة في
الشركة.
وأض� � � ��اف ع �ل ��ى ه ��ام ��ش ال� �ل� �ق ��اء ال �س �ن��وى
ال �ث��ان��ي ل�ل�ص�ي��ان��ة ال� ��ذي ت�ن�ظ�م��ة ال �ب �ت��رول
الوطنية ان الجميع يتوقع منا تخفيض

الشركة تعمل
على خفض تكاليف
الصيانة بنسبة
 % 15بسبب
انخفاض أسعار النفط
توظيف  % 25من
املواطنني في عقود
املقاولني للعمل
في املشاريع الجديدة

ال� �ن� �ف� �ق ��ات واي� � �ج � ��اد ال � �ح � �ل ��ول ل �ت �خ �ف �ي��ض
امل �ي��زان �ي��ة،م��وض �ح��ا ان ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة
ت �ن �ف��ق س �ن��وي��ا ن �ح��و  200م �ل �ي��ون دوالر
ل �ص �ي��ان��ة م�ص��اف�ي�ه��ا ال� �ث ��اث ،م �ش �ي �رًا إل��ى
ان ه� �ن ��اك ض � � ��رورة ل �ل �ح��د م ��ن االي �ق ��اف ��ات
غ � �ي ��ر امل� � �ج � ��دول � ��ة اذ ان اي اغ � � � ��اق غ �ي��ر
م �ج��دول ي �ح �ت��اج ع �ل��ى االق� ��ل ب��ن  5ال ��ى 6
اي��ام ل�ل�ع��ودة للعمل وه��ذه خ�س��ارة كبيرة
ج ��دا .ول �ف��ت ال�ش�م��ري إل ��ى ض� ��رورة دخ��ول
ال � �ب � �ت� ��رول ال ��وط� �ن� �ي ��ة ع� �ب ��ر اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
جديدة للصيانة خصوصا في ظل تنفيذ
املشاريع الجديدة التي تصل كلفتها الى
 30مليار دوالر ،متوقعا ان تشكل املشاريع
ال�ج��دي��دة ق�ف��زة ن��وع�ي��ة ف��ي ادارة الصيانة
الستخدام اح��دث التكنولوجيا املوجودة
ف��ي العالم ومنها نظم الصيانة املميكنة
ونظم ادارة قطع الغيار وكلها توفر الوقت
وال�ج�ه��د وامل� ��ال .وع��ن ت��وظ�ي��ف الكويتين
ق��ال لدينا سياسة توظيف بنسبة  25في
املئة للكويتين في عقود املقاولن ونقوم
بتدريبهم وتهيئتهم العمال الصيانة في
املشاريع الجديدة .واوضح الشمري ان من
الثمار التي جنتها ال�ب�ت��رول الوطنية من
التدريب للعناصر الكويتية هو قيام أحد
املهندسن باصاح أح��د السخانات التي
كانت توقفت عن العمل في مصفاة ميناء
عبدالله وت��م اص��اح��ه اث�ن��اء العمل ودون
ت��وق��ف واي �ض��ا ف��ي الشعيبة ح��دث تسرب
في احد الصمامات قامت االيدي الكويتية
باصاحه دون توقف العمل.
م�ع��رب��ا ع��ن ام �ل��ه ف��ي ن �ج��اح امل��ؤت �م��ر ال��ذي
ه��و ف��رص��ة ل �ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات وخ�ص��وص��ا
ان��ه س�ت�ك��ون ه�ن��اك دراس ��ة ل �ح��االت عملية
محددة مع تنظيم ورش عمل ولقاء وجها
لوجه بن الخبراء.
واش ��ار ال��ى ان امل�ح��ور االس��اس��ي للمؤتمر

حممد ال�سمري
ه��و ه�ن��دس��ة ال�ص�ي��ان��ة وك��ل ذل��ك لتحسن
االداء لافراد واملعدات واطالة فترة عملها
ول�ت�ع�م��ل ب� ��دون ت��وق��ف وح �س��ب ال��وظ�ي�ف��ة
املحددة لها بكل كفاءة.
وأشار إلى أن عمليات الصيانة مهمة جدا
لضمان اعتماد املصافي خصوصا في ظل
ازمة النفط الحالية التي تتطلب تخفيض
ال �ن �ف �ق��ات ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن امل��ؤت �م��ر ف��رص��ة
لتحسن اداء املعدات والحد من التوقفات.
واع � � ��رب ع ��ن س� �ع ��ادت ��ه ب �م �ش��ارك��ة خ �ب��راء
ع� ��امل � �ي� ��ن وع� � �ل � ��ى م � �س � �ت� ��وى م� �ه� �ن ��ي ع� ��ال
ب��االض��اف��ة ال ��ى ال �ش��رك��ات م�ق��دم��ة خ��دم��ات
الصيانة.

سرعة االستجابة
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال م��اي �ك��ل ت ��رن ��ر امل �س �ت �ش��ار
امل �س �ت �ق��ل ال �خ �ب �ي��ر ف� ��ي ال �ص �ي ��ان ��ة وال � ��ذي
شغل سابقا مدير ع��ام ف��ي شركة اورك��س
القطرية االنجليزية ان التطوير للقدرات

ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة وامل� � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة اص�ب��ح
مهمة ملنع االغاقات غير املجدولة ،مشيرا
ال��ى اسباب ه��ذه االغ��اق��ات ومنها اسباب
غير مباشرة وانخفاض في االداء واسباب
مجهولة وتوقف احد القواطع وسقوطه.
واض� ��اف ق��د ي�ف�ص��ل ال �ق��اط��ع ون �ع �ي��ده م��رة
اخ � ��رى ل �ل �ع �م��ل ول �ك ��ن ه� ��ذا وراءه ال�ك�ث�ي��ر
م ��ن ال �ع �م��ل ووراءه ال �ك �ث �ي��ر م ��ن االس �ب��اب
كاالنخفاض في االداء واالس�ب��اب االخ��رى
التي قد تعود ملشاكل تآكل وغيرها.
وامل � � ��ح ال � ��ى ض� � � ��رورة س ��رع ��ة االس �ت �ج��اب��ة
ل �ت �ح��دي��د االس � �ب� ��اب ح �ي��ث ان االغ ��اق� ��ات
ت �س �ب��ب ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �خ �س��ائ��ر والب � ��د م��ن
م�ع��رف��ة ع��ال�ي��ة امل �س �ت��وى ل�ل�م��وظ�ف��ن وف�ه��م
للمعدات حتى تنخفض الحوادث ويكون
االصاح اسرع.
واش��ار الى ان هناك معدات قديمة ال يعلم
ع�ن�ه��ا ال�ج�ي��ل ال �ج��دي��د ال�ك�ث�ي��ر ع�ل��ى ال��رغ��م
م��ن ان�ه��ا م��ن امل�م�ك��ن ان تستمر ف��ي العمل
لسنوات اخرى وقيمة لكنها محتاجة لفهم
ومعرفة حتى تستمر.
وع ��دد ت��رن��ر ال �ع��وام��ل ال�ت��ي ي�ج��ب التركيز
عليها في اعمال الصيانة وه��ي التواصل
حول السامة واعمال التفتيش واالختبار
ووض��وح االج ��راءات وان تكون موضوعة
ب� �ش� �ك ��ل س� �ل ��س وس � �ه� ��ل وم� �م� �ت ��ع وإدارة
االخفاقات البشرية بكفاءة واجراء تحقيق
مفصل بالحوادث وضغوط العمل وطريقة
توظيف هذه الضغوط واختيار املقاولن
االك� �ف ��اء وال �ث �ق��اف��ة ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وال �س��ام��ة
السلوكية والتعلم من االخطاء والتحديث
ل ��دل� �ي ��ل ال� �ع� �م ��ل ب �ش �ك��ل ي � � ��دوي وال �ث �ق ��اف ��ة
امل ��ؤس� �س ��ات� �ي ��ة وال � �ت � �غ � �ي ��رات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة
والسرعة للتجاوب مع املتغيرات املستمرة
وم�ن�ه��ا ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ،م�ش�ي��را ال ��ى ان كل
مؤسسة البد ان تعمل على هذه العوامل.

تدشني املعرض األول من نوعه للطائرات الصغيرة
كتبت رانيا وهبه

ق��ال م��دي��ر ع��ام ش��رك��ة «دي �ن��ام��ك افييشن»
امل �ن �ظ �م��ة ل �ل �م �ع��رض أح� �م ��د ال �ب ��اط �ن ��ي ،ان
ال � �ش ��رك ��ة س� �ت� �ق ��دم ب ��ال� �ك ��وي ��ت ح� ��زم� ��ة م��ن
ال� �خ ��دم ��ات واالم � �ت � �ي� ��ازات ل �ع �م��ائ �ه��ا م�ث��ل
ال �ص �ي��ان��ة وت ��دري ��ب ال �ش �ب��اب ع �ل��ى ق �ي��ادة
طائرات «دايموند» النمساوية ،خصوصًا
أن اس �ع��ار ت�ل��ك ال �ط��ائ��رات س��وف تجعلهم
قادرين على شرائها ،فهي التتجاوز اسعار
السيارات الفارهة والرياضية املنتشرة في
ال �ب��اد .وأض ��اف ال�ب��اط�ن��ي ،خ��ال امل�ع��رض
األول ل �ل �ط��ائ��رات ال �ص �غ �ي��رة ال� ��ذي أق��ام�ت��ه
ش��رك��ة «داي �ن��ام �ي��ك اف �ي �ي �ش��ن» ال��وك �ي��ل في
ال �ك��وي��ت ل�ل�ش��رك��ة امل�ص�ن�ع��ة ب �م �ط��ار سعد
العبد الله يوم أمس ،إن املعرض استهدف
ع ��ددًا م��ن ال �ش��رائ��ح امل�خ�ت�ل�ف��ة ف��ي املجتمع
ال�ك��وي�ت��ي م�ث��ل رج ��ال األع �م��ال وال �ش��رك��ات
وال�ش�ب��اب ه��واة ال�ط�ي��ران ،إذ ض��م ط��ائ��رات
ت�س��ع ك��ل م�ن�ه��ا أرب �ع��ة أش �خ��اص وم�ت��وف��ر
منها أيضا طائرات تسع سبعة اشخاص،
وهي طائرات في متناول الجميع من حيث
األسعار ،وتلبي احتياجات رجال األعمال
ال��ذي��ن ي �س��اف��رون ب�ش�ك��ل م�ت�ك��رر إل ��ى دول
املنطقة أو اوروب��ا ،ونفس الشيء بالنسبة
ل �ل �ش��رك��ات ح �ي��ث ت �س �ه��ل ان �ت �ق��ال ق �ي��ادي��ي
ه ��ذه ال �ش��رك��ات وال�ف�ن�ي��ن ف��ي وق ��ت وج�ي��ز
للمناطق النائية داخ��ل الباد وكذلك إلى
ال�ب��اد امل �ج��اورة ومختلف ال ��دول العربية
واالوروبية ،وهذه النماذج مناسبة أيضًا
للطيارين الذين يرغبون في امتاك طائرة
ش�خ�ص�ي��ة ،ول �ه ��واة ال �ط �ي��ران م��ن ال�ش�ب��اب

 09فبراير  - 2016العدد 2686

 15.4مليون دينار صافي أرباح
«طيران الجزيرة»
واص �ل��ت ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ال�ن�م��و في
األرب � ��اح التشغيلية وال�ص��اف�ي��ة
وأن �ج��زت ب�ن�ج��اح ن�ق��ات نوعية
ش�م�ل��ت ع�م�ل�ي��ة ت �خ��ارج ال�ش��رك��ة
م� ��ن ق� �ط ��اع ت ��أج �ي ��ر ال � �ط ��ائ ��رات،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى عملية تخفيض
رأس امل� ��ال ل�ي�ت�ن��اس��ب م��ع حجم
ً
عمليات الشركة الجديد ،فضا
عن عملية توزيع دفعات نقدية
ق� �ي ��اس� �ي ��ة ل �ل �م �س��اه �م��ن ب �ل �غ��ت
 52.7م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،ك�م��ا أخ��ذن��ا
خطوات لتحقيق نقلة كبيرة في
س��وق السفر الكويتي م��ن خال
مشاريع مختلفة سيتم تنفيذها
في  .2016إن امليزانية العمومية
للشركة اليوم أقوى من أي وقت
مضى ،فهي اليوم ميزانية تخلو
م��ن االل�ت��زام��ات البنكية وتتمتع

أع �ل �ن��ت ش��رك��ة ط �ي��ران ال �ج��زي��رة
نتائجها املالية لعام ،2015
عن
ّ
ح �ي ��ث ح��ق �ق ��ت أرب� ��اح� ��ًا ص��اف �ي��ة
ب� �ل� �غ ��ت  15.4م � �ل � �ي� ��ون دي� � �ن � ��ار،
وأرب ��اح ��ًا تشغيلية ب�ل�غ��ت 13.6
مليون دينار ،بزيادة بنسبة 2%
ع��ن ع��ام  .2014وك��ان��ت توصية
م�ج�ل��س إدارة ال �ش��رك��ة ب�ت��وزي��ع
أرب � ��اح ن �ق��دي��ة ل�ل�م�س��اه�م��ن عن
السنة املالية  2015بنسبة 15%
م � ��ن ال �ق �ي �م ��ة اإلس � �م � �ي ��ة ل �ل �س �ه��م
بقيمة إج�م��ال�ي��ة تبلغ  3ماين
دينار.
وق� � � � ��ال رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س إدارة
ش��رك��ة ط �ي��ران ال �ج��زي��رة ،م ��روان
بودي« :يسرني أن أعلن للسادة
امل� �س ��اه� �م ��ن أن ش ��رك ��ة ط� �ي ��ران
ال� �ج ��زي ��رة ف� ��ي ال � �ع� ��ام  2015ق��د

مروان بودي
ب� �س� �ي ��ول ��ة ن� �ق ��دي ��ة ت � �ف� ��وق 30.9
مليون د .ك .ومحصنة بنشاط
ت�ش�غ�ي�ل��ي ت �ن �م��و رب �ح �ي �ت��ه ع��ام��ًا
تلو اآلخر».

« »MGSشاركت في مؤتمر
إدارة الوثائق اإللكترونية
ص� ��رح ع��اص��م ال��رش �ي��دي امل��دي��ر
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل � �ش� ��رك� ��ة «»MGS
خ��ال م��ؤت�م��ر وم �ع��رض الكويت
ال��راب��ع إلدارة الوثائق واألرش�ف��ة
االل �ك �ت��رون �ي��ة أن ش ��رك ��ة إم جي
اس  MGSوب � �ع ��د س � �ن� ��وات م��ن
ال �خ �ب��رة ف��ي م �ج��ال تكنولوجيا
امل�ع�ل��وم��ات ق��د حققت بالتعاون
م��ع ش��رك��ة « »Open Textالكثير
م��ن االن �ج��ازات م��ن خ��ال تطبيق
ن �ظ��م إدارة امل �ح �ت��وى واألرش �ف ��ة
االلكترونية ،نذكر منها أكتر من
 250مليون وثيقة في القطاعن
الحكومي وال�خ��اص من شركات
ال �ب �ت ��رول وم� ��ن أه� ��م ال �ب �ن��وك في
ال �ك ��وي ��ت وس ��ائ ��ر دول ال�خ�ل�ي��ج
والشرق األوسط .وقد انعكس هذا
النجاح بشكل واض��ح م��ن خال
م �ق��درة امل �س �ت �خ��دم ع �ل��ى تنظيم
ال�ع�م��ل اإلداري وال�ت�ق�ن��ي بشكل

فريق عمل « »MGSخالل امل�ساركة يف املوؤمتر
ف��ائ��ق ال �ج��ودة وب �ص��ورة سلسة
وس�ه�ل��ة وم�ت�ط��اب�ق��ة م��ع املعايير
العاملية في إدارة نظم املعلومات.
وأض � � ��اف ال ��رش� �ي ��دي أن أغ�ل�ب�ي��ة
املؤسسات أصبحت تنتج كميات
هائلة من الوثائق ما يلقي الضوء
ع �ل��ى ض� � ��رورة وأه �م �ي��ة ت�ع��ري��ف

الشركات واملؤسسات في الكويت
وال��دول األخ��رى إمكانية تحويل
ال��وث��ائ��ق ال��ورق �ي��ة وامليكروفيلم
إل��ى وث��ائ��ق الكترونية وإدارت�ه��ا
ب �ش �ك��ل دق �ي ��ق وف� �ع ��ال م ��ن خ��ال
تطبيق أح��دث ح�ل��ول نظم إدارة
املحتوى (.)ECM

«ون جلوبال» العالمة التجارية
الجديدة لـ «آي سيس»
اأحمد الباطني

طائرات داميوند

ويمكن استخدامها في الرحات العائلية،
ب��اإلض��اف��ة إلم�ك��ان�ي��ة اس�ت�خ��دام�ه��ا م��ن قبل
وزارت� � ��ي ال ��دف ��اع وال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ع�م�ل�ي��ات
االستطاع واملسح امليداني ،وأيضا كليات
ومعاهد الطيران في الباد ،فهي طائرات
م �ت �ع��ددة االس �ت �خ��دام��ات وت �ل �ب��ي مختلف
االح �ت �ي��اج��ات ،وت�ن��اس��ب ال �س��وق الكويتي
ن �ظ �رًا ل �ح��ب ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ل�ل�س�ف��ر في
مختلف العطات .وأش��ار الباطني إلى أن
ال�ط��ائ��رات التي ستباع م��ن خ��ال املعرض
س �ت �ح �ص��ل ع �ل��ى ت��رخ �ي��ص أم� �ي ��رك ��ي ،م��ع
توفير كبريات ال�ش��رك��ات املتخصصة في
مجال التأمن على الطائرات.
كما لفت ال��ى أن ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�ط��ائ��رات
س � �ي� ��وف � ��ر وس � �ي � �ل � ��ة م� � � ��واص� � � ��ات س� �ه� �ل ��ة،

خ �ص��وص��ًا أن ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى ت��رخ �ي��ص
بقيادتها ليس باألمر الصعب ،إذ تسمح
ال � �ق� ��وان� ��ن ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ب ��رخ ��ص ال� �ط� �ي ��ران
الخاصة ويمكن استخدام مطارات الدولة
مقابل رسوم مالية معقولة ،ومن ثم تعتبر
ه��ذه ال �ط��ائ��رات م�ش��روع ش�ب��اب��ي بامتياز،
وكلفة وقودها رخيصة مقارنة بالطائرات
ذات الحجم الكبير كما أن وقودها متوفر
بمختلف مطارات العالم.
وش �ه��د امل �ع ��رض وه ��و ال �ح��دث ال� ��ذي يعد
األول من نوعه في الكويت ،حضور رسمي
وش�ع�ب��ي الف��ت للمهتمن ب�ع��ال��م ال�ط�ي��ران
ح�ي��ث اق��ام��ت ش��رك��ة «داي�ن��ام�ي��ك افييشن»
ال ��وك� �ي ��ل ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ل �ل �ش��رك��ة امل�ص�ن�ع��ة
«دايموند» النمساوية ،التي يمكن للعديد

(ت�سوير ه�سام اليو�سف)
م��ن ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع ام�ت��اك�ه��ا وق�ي��ادت�ه��ا
بسهولة كوسيلة سفر شخصية وعائلية
م �ت �م �ي��زة ،ك �م��ا ش �ه��د ح� �ض ��ورًا ك �ث �ي �ف��ًا م��ن
الشخصيات العسكرية وامل��دن�ي��ة ورج��ال
األع� �م ��ال وال �ش �ب ��اب ،وك ��ذل ��ك ح �ض��ر م��دي��ر
ال�ت�س��وي��ق ب��ال�ش��رك��ة ال�ن�م�س��اوي��ة املصنعة
للطائرات ،حيث عقد مقابات مع الشركات
واألف� � ��راد ال��ذي��ن أب� ��دوا رغ�ب�ت�ه��م ف��ي ش��راء
ط��ائ��رات م��ن ه��ذا ال �ن��وع ،وب�ع��دم��ا أطلعوا
ك� ��ذل� ��ك ع� �ل ��ى ت� � �ج � ��ارب ب� �ع ��ض م� � ��اك ه ��ذه
ال�ط��ائ��رات ال��ذي��ن ح�ض��روا امل�ع��رض ومنهم
رجال أعمال من قطر والسعودية حرصوا
ع �ل��ى امل �ش ��ارك ��ة ب �ط��ائ��رت �ه��م ف ��ي امل �ع��رض،
واط�ل�ع��وا أي�ض��ًا على ال�ج��دي��د ال��ذي تقدمه
الشركة النمساوية.

أط �ل �ق��ت م�ج �م��وع��ة آي س �ي��س ال �ك��وي �ت �ي��ة ع��ام�ت�ه��ا
ال�ت�ج��اري��ة ال�ج��دي��دة «ون ج�ل��وب��ال» (،)One global
وهي العامة الجديدة التي ستعمل تحت اسمها
ف ��ي ال� �س ��وق ال �ك��وي �ت �ي��ة وأس� � � ��واق م �ن �ط �ق��ة ال �ش��رق
األوس ��ط ،أف��ري�ق�ي��ا ،أوروب ��ا وأم�ي��رك��ا ،بعد أن ظلت
تمارس عملها تحت عامة «آي سيس» ملدة تزيد
عن عشر سنوات .وأوضحت الشركة األسرع نموا
ف��ي منطقة ال�ش��رق األوس ��ط وأفريقيا ف��ي مجاالت
االت�ص��االت وتكنولوجيا املعلومات عبر الهواتف
الذكية والحواسيب اللوحية والتلفاز أن اختيار
العامة التجارية الجديدة جاء ليقابل طموحاتها
للمرحلة امل�ق�ب�ل��ة ،ومل��واك�ب��ة األس��ال�ي��ب التسويقية
ال� � �ج � ��دي � ��دة ،خ� �ص ��وص ��ا وأن ق � �ط� ��اع االت� � �ص � ��االت
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل��وم��ات دائ� �م ��ا ف ��ي ث � ��ورة وف��ي
حالة تغيير مستمرة ،وه��و م��ا دع��ا اإلدارة العليا
ل�ل�ش��رك��ة الخ �ت �ي��ار ع��ام��ة ت �ج��اري��ة ج��دي��دة تجمع
تحت راي�ت�ه��ا ط�م��وح��ات وأف �ك��ار وق�ي��م العمل التي

س�ت�ل�ت��زم ب�ه��ا ال�ش��رك��ة ات �ج��اه ع�م��ائ�ه��ا ف��ي ال�س��وق
من املؤسسات العامة والخاصة في ال��دول��ة .وقال
امل��ؤس��س وال��رئ�ي��س التنفيذي لشركة ون جلوبال
املهندس محمد الرشيدي ف��ي ه��ذه املناسبة «لقد
دفعت االستثمارات املتواصلة في البنية التحتية
ل�ق�ط��اع االت �ص��االت إل��ى ت��وف�ي��ر امل��زي��د م��ن ال�ح�ل��ول
للخدمات ال��رق�م�ي��ة ،حيث سجل الطلب على هذه
ال�ن��وع�ي��ة م��ن ال �خ��دم��ات ن�م��وا ه��ائ��ا ،وخ ��ال فترة
وجيزة ستشهد املعامات الرقمية املزيد من النمو،
وتسعى ال�ش��رك��ة إل��ى االس�ت�ف��ادة م��ن ه��ذه الطفرة،
خصوصا مع ارتفاع مستوى األمان في استخدام
تلك التقنيات» .وذكر الرشيدي بقوله «في ظل هذه
الحقائق والتطورات التي تؤثر في مجال عملنا،
ج��اءت والدة ال�ع��ام��ة ال�ت�ج��اري��ة ال�ج��دي��دة للشركة
ب�ع��د دراس� ��ة م�ت��أن�ي��ة أردن� ��ا م��ن خ��ال�ه��ا أن نحقق
ط�م��وح��ات�ن��ا وأف �ك��ارن��ا ل�ل�ف�ت��رة امل �ق �ب �ل��ة ،ومل��واج �ه��ة
التحديات املستقبلية في هذه الصناعة املؤثرة».

 6شركات جديدة تنضم ملعرض «فبراير العقاري»
أعلنت ست شركات جديدة مشاركتها في معرض فبراير العقاري
الذي يتسضيفه فندق هيلتون املنقف خال الفترة من  15وحتى 18
فبراير الحالي من تنظيم مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم املعارض
واملؤتمرات بمشاركة أكثر من  25شركة ومؤسسة عقارية من داخل
ال �ك��وي��ت وخ��ارج �ه��ا ت �ط��رح خ��ال��ه أك �ث��ر م��ن  100م �ش��روع وف��رص��ة
استثمارية بسوق العقار الكويتي وحول العالم.
وأع �ل �ن��ت ش��رك��ة إن� �ج ��ازات امل�س�ت�ق�ب��ل ال �ع �ق��اري��ة ع��ن م�ش��ارك�ت�ه��ا في
امل �ع ��رض ،وب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ق ��ال م��دي��ر ع ��ام ال �ش��رك��ة أش� ��رف ي�س��ري
الصباحي ان «إن �ج��ازات املستقبل» ه��ي إح��دى الشركات الكويتية
التي تمتلك أراضي ومشاريع تقوم بتطويرها وبيعها وتسويقها
ف��ي ج �م �ه��وري��ة ال �ب��وس �ن��ة وال �ه��رس��ك م �ن��ذ  7س �ن ��وات ،ح �ي��ث تمتلك
الشركة مجموعة من املنتجعات في البوسنة من بينها «الصفوة
 »1والصفوة « ،2روابي سراييفو»« ..تال فيسيكو» وأخيرا مشروع
«ه�ج�ي��ج ب��راداي��ز» وغ�ي��ره��ا م��ن امل�ش��اري��ع ال�ت��ي تعمل ال�ش��رك��ة على
تسويقها مثل املشروع الجديد «جنان بريزا».
وأض ��اف ان��ه وب��االن�ت�ه��اء م��ن ب�ي��ع م �ش��روع «ه�ج�ي��ج ب��راداي��ز» خ��ال
الفترة القليلة املاضية بالكامل وستقوم الشركة اآلن بطرح مشروع
جديد في منطقة بريزا البوسنية يحمل اسم «جنان بريزا».
وأض��اف ان عمل الشركة ال يقتصر على السوق البوسني فحسب،
حيث تقوم الشركة بتسويق شقق ومنتجعات في االمارات وتركيا
بأسعار مناسبة ،مبينًا أن الشركة ستنفرد بطرح مشاريع في دولة
البرتغال قريبا وحصريا.
من جانب آخر أعلنت شركة مسلك العقارية اشتراكها وانضمامها
إلى املعرض ،وعن هذه املشاركة قال املدير العام محمد املشلوم انها
ج ��اءت لتجسد اه�ت�م��ام وح ��رص ال�ش��رك��ة ع�ل��ى ال�ت��واج��د وامل�ش��ارك��ة
ف��ي ه��ذه امل �ع��ارض ال�ع�ق��اري��ة املتخصصة وال�ت��ي ت�ع��زز تفاعلها مع
األن �ش �ط��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي ت �ق��ام ف��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب�ص�ف��ة ع��ام��ة
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت��أث�ي��ره االي �ج��اب��ي ال�ب��ال��غ ع�ل��ى ال�ح��رك��ة الترويجية
والتسويقية للشركة.
وأعلن املشلوم أن الشركة ستقوم بطرح مشاريع في مملكة تاياند
حيث التملك اآلمن في تاياند بلد العجائب نظرا ملا يشهده الوقت
الحالي م��ن ن��زاع��ات وخ��اف��ات سياسية ف��ي بعض ال ��دول .حيث ان
مملكة تاياند بعيدة كل البعد عن هذه األحداث.
ك �م��ا س �ت �ط��رح ال �ش��رك��ة ف��ي ت��رك �ي��ا م �ش��روع �ه��ا ف��ي ق �ل��ب أس�ط�ن�ب��ول
«فاي ساملية» حيث االستثماراألمثل نظرا ملوقعه املميز واسعاره

التنافسية ويحتوي فاي ساملية على وحدات سكنية فاخرة مكونة
من غرفة أو غرفتن أو ثاث غرف مع االستقبال.
وكشف املشلوم عن تحالفات ومشاركات جديدة مع كيانات تجارية
عماقة في أسواق تركيا وقطر والسعودية حيث تتجه إليها شركة
مسلك العقارية خ��ال امل��وس��م ال�ع�ق��اري الجديد وال ��ذي يتزامن مع
افتتاح فرع الشركة بدولة االمارات العربية املتحدة  -امارة أبو ظبي،
في الوقت ال��ذي تتفاوض فيه الشركة على ف��رص توسعية عقارية
واستثمارية جديدة في مصر واألردن.

«بافاريا الدولية»
من جهة أخ��رى ،أعلنت شركة مجموعة بافاريا الدولية مشاركتها
في املعرض ،وأوض��ح رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بافاريا
ال��دول �ي��ة ب ��در ال�ش��ري�ف��ى أن ال �ش��رك��ة س�ت�ط��رح خ ��ال م�ش��ارك�ت�ه��ا في
املعرض مشاريعها املتعددة التي تقع في ضاحية صباح السالم،
وال �ت��ي ت�ض��م ال �ع��دي��د م��ن ال �ن �م��اذج ال�س�ك�ن�ي��ة امل�ت�ن��وع��ة وامل �س��اح��ات
املختلفة.
وأش��ار إل��ى أن مشاريع «بافاريا» تمتاز بأعلى ضمان للجودة في
أعمال البناء ومستوى التشطيب وتنوع الخدمات ،كما أن مجموعة
ب��اف��اري��ا ت�ع�ت�ب��ر ه��ي امل��ال��ك ل�ج�م�ي��ع م �ش��اري��ع ال �ش��رك��ة ،وأي �ض��ًا هي
املنفذ لجميع األع �م��ال اإلنشائية (ش��رك��ة ب��اف��اري��ا للتجارة العامة
واملقاوالت).
وتبادر الشركة إلى طرح خدمة جديدة للعماء وذلك عن طريق تملك
الوحدة السكنية مع عقد إيجار ملدة  3سنوات ويعتبر األعلى عائدًا
على مستوى دولة الكويت.
من جانب آخر أعلنت الشركة الخليجية املتحدة العقارية مشاركتها
ف��ي امل �ع��رض ،وق ��ال م��دي��ر ع ��ام ال �ش��رك��ة ن��اص��ر ش��دي��د ش��دي��د :تقوم
الشركة حاليا بفتح باب الحجز فى مشروعها الثالث بمدينة كوشا
داسى ازمير بالجمهورية التركية وهو البدء في بناء صرح جديد
كمباوند متكامل الخدمات يحتوى على مئة شقة مقسمة ما بن
الغرفتن والثاث غرف «يونايتد ريذدنس  »2مع وج��ود حمامات
السباحة وجميع الخدمات التي تجلب لعمائنا الراحة واالستمتاع
ويتميز املشروع بعلو مكانة وبإطالة مباشرة على بحر ايجا.
ونظرا لاستثمار العقاري الهائل للكويت في الجمهورية التركية
ف �ق��د اخ� ��ذت ال �ش��رك��ة ع �ل��ى ع��ات�ق�ه��ا ت�ص�م�ي��م وت�ن�ف�ي��ذ م�ج�م��وع��ة من
املشروعات املتميزة والتي تم تنفيذها وأس�ت��ام صكوك ملكيتها

اأ�رشف ال�سباحي

نا�رش �سديد

من معظم عمائنا .وأضاف :وبعد ان انتهينا من تسويق وبيع أول
مشروعاتنا بمدينة كوشا داس��ي «ايفز ريزدنس  »1املتميزة وهي
اثنتان وسبعون وح��دة سكنية مختلفة املساحات ،قمنا بتصميم
وتنفيذ ثاني واضخم مشروعاتنا وهي «ايفز فيا».
وقد قمنا ببيع اكثر من نصف املشروع قبل االنتهاء من بنائه للكثير
والعديد من االسباب التي ذكرناها.
وأض ��اف ش��دي��د :واخ �ي �رًا ول�ي��س اخ��را ث��ال��ث مشروعاتنا «يونايتد
ريسدنس  »2مشروع ضخم من حيث عدد الوحدات املطروحة.
م��ن جهة أخ��رى ،أعلنت ش��رك��ة ارك��ان املستدامة ع��ن مشاركتها في
املعرض ،وبهذه املناسبة قال مدير التسويق بالشركة صاح رشيد
ان «ارك��ان» ستطرح من خال مشاركتها في املعرض مجموعة من
امل�ش��اري��ع ال�ع�ق��اري��ة ف��ي ع��دة دول��ة خليجية وإقليمية ه��ي «اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ،االم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ،س�ل�ط�ن��ة ع�م��ان
والجمهورية التركية».
وأش� ��ار إل ��ى أن ال �ش��رك��ة س�ت�ط��رح م�ج�م��وع��ة م��ن االراض � ��ي السكنية
وال�ت�ج��اري��ة ف��ي م��دي�ن��ة ح�ف��ر ال�ب��اط��ن باململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة،
إلى جانب شقق فندقية وأراض��ي  .V.I.Pبإمارة رأس الخيمة بدولة
االم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ض�م��ن م �ش��روع م�ج�م��وع��ة أب� ��راج «ج��ار
الخور» ،وأراض سكنية في إمارة عجمان.
أما بخصوص مشاريع سلطنة عمان فأكد أن املشاركة ستتضمن
ط��رح ع �ق��ارات وأراض ��ي مميزة ج �دًا ف��ي ك��ل م��ن محافظتي الباطنة

دينا احلفار

حممد امل�سلوم

وظفار ،فيما سيتم طرح مشروع «منازل الصنوبر» في مدينة «بولو
أبانت» في تركيا.

«آفاق املستقبل»
من جانب آخر أعلنت دينا الحفار مديرة التسويق آلفاق املستقبل
عن مشاركة شركتها في املعرض ،وكشفت عن بيع املرحلتن األولى
والثانية لبرج آفاق في منطقة الجفير في مملكة البحرين الذي ُيعد
ث��ال��ث م�ش��روع للشركة وه��و مختلف كليًا ع��ن مشاريعنا السابقة
ح �ي��ث ي �ت �ك��ون م��ن  23ط��اب��ق ،ال �س �ت��ة ط��واب��ق األول � ��ى ت�ش�م��ل ص��ال��ة
االستقبال ومواقف السيارات ونادي صحي متكامل.
وأضافت الحفار :وأيضا من ضمن مشاريعنا في مملكة البحرين
برج فيتا وأب��راج ناصر ،حيث سوف يتم تسليم برج فيتا للعماء
خ��ال شهر ف�ب��راي��ر ال�ح��ال��ي ،وب��رج فيتا يقع بمملكة البحرين في
منطقة الجفير .وأضافت الحفار :أما بالنسبة ألب��راج ناصر قد تم
تسليم عمائنا صكوك امللكية من مملكة البحرين وه��ذا املشروع
ُيعد أول م�ش��روع تطرحه الشركة ف��ي منطقة البسيتنُ ،
وي�ع��د من
املشاريع املهمة التي حرصنا على تنفيذها بشكل احترافي حيث
بيعت الوحدات السكنية بالك�امل للعماء ،كما يوجد به ناد صحي
متكامل وتضم األبراج جميع الخدمات الضرورية للسكان ومواقف
س �ي��ارات ب��اإلض��اف��ة إل ��ى خ��دم��ة اإلن �ت��رن��ت وس�ل�م��ت آف ��اق املستقبل
الوحدات السكنية في مارس  2014لكل عمائه.

