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الستعراض التطورات إقليميًا وعامليًا

«الركب» تشارك
بـ «الكويت للنفط والغاز»

ـــــــركـــــــب  أعـــــلـــــنـــــت شـــــــركـــــــة «ال
لــخــدمــات الــنــفــط والــكــهــربــاء»، 
عــلــى  ــتــــي  ــويــ كــ مـــصـــنـــع  وأول 
ــــــشـــــــرق األوســـــــــط  مـــــســـــتـــــوى الـ
متخصص في صناعة وإنتاج 
مــــحــــطــــات الــــــوقــــــود املـــتـــنـــقـــلـــة، 
مــــــشــــــاركــــــتــــــهــــــا فـــــــــي مـــــعـــــرض 
ــت لـــلـــنـــفـــط  ــ ـــويــ ــ ـــكـ ــ ــر الـ ــ ــمــ ـــ ــــؤتـ ومــ
جمعية  تنظمه  الــــذي  والـــغـــاز، 
مهندسي البترول تحت رعاية 
رئـــيـــس الــــــــوزراء ســمــو الــشــيــخ 
الصباح،  الحمد  املــبــارك  جابر 
التنفيذي  الــرئــيــس  وبــحــضــور 
ملـــؤســـســـة الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة 
هــاشــم ســيــد هـــاشـــم، وقـــيـــادات 
الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي، مـــن 14 إلــى 
بــــأرض  الـــــجـــــاري  اكــــتــــوبــــر   16

املعارض.
ــال رئــيــس مــجــلــس إدارة  وقــ
ــقــــطــــان، إن  «الــــــركــــــب»، ســـعـــد الــ
ــويــــت  ــكــ ـــر الــ ـــمــ ــؤتــ ــ مـــــعـــــرض ومـ
للنفط والغاز، يحظى باهتمام 
كــبــيــر مـــن الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة 
الــوطــنــيــة واألجــنــبــيــة الــعــامــلــة 

فــــــي قـــــطـــــاع الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز، 
املتعلقة  الالحقة  والصناعات 

بالقطاع.
وأكــــد أن املــعــرض واملــؤتــمــر 
ــًا مــلــحــوظــًا  ــقـ ــابـ ــدان تـــسـ ــهــ ــشــ يــ
مــــــن قــــبــــل الـــــجـــــهـــــات املـــهـــتـــمـــة 
ــة فـــيـــهـــمـــا مــحــلــيــًا  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــاملـ ــ بـ
وإقليميًا وعامليًا، نظرًا ملا لهما 
مــــن أهـــمـــيـــة وخـــصـــوصـــيـــة فــي 

مجاالت النفط والغاز والطاقة.
وأضاف القطان أن مشاركة 
«الــركــب» فــي مــعــرض ومؤتمر 
تأتي  والـــغـــاز،  للنفط  الــكــويــت 
بــه من  ملــا يحظى  إيمانًا منها 
اهتمام قادة ورؤساء الشركات 
وأصحاب  والــخــبــراء،  العاملية، 
األعمال في قطاع النفط والغاز 
والـــطـــاقـــة، والســـتـــشـــراف آفـــاق 
املــواضــيــع  املستقبل مــن خـــالل 
الجادة التي يطرحها للنقاش، 
واملتعلقة بمستقبل الطاقة في 

املنطقة والعالم.
وأشار الى أن إقامة املعرض 
واملــــؤتــــمــــر، تــــهــــدف الـــــى إلـــقـــاء 
القائمة  األنشطة  على  الــضــوء 
عــلــى صــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز، 
والتطرق الى أحدث ما توصل 
ــال،  ــذا املــــجــ ــ ــلـــم فــــي هــ ــعـ ــه الـ ــيــ الــ
في  تكمن  أهميته  أن  موضحًا 
الكويت  تكتسبها  التي  املكانة 
باحتضانها  وعامليًا،  إقليميًا 
ألهـــــــــــم املــــــــــعــــــــــارض الــــــدولــــــيــــــة 

املتخصصة في العالم.

سعد القطان

«Easy Pay» الخليج» يضم «اإلماراتية» إلى»
... قّسم سعر تذكرتك بالتساوي على 12 شهرًا 

ــيـــج، عــــن انـــضـــمـــام  ــلـ ــنـــك الـــخـ كـــشـــف بـ
طيران اإلمارات (اإلماراتية) إلى شركاء 
»، األول من نوعه في  برنامج «
الــكــويــت، الــذيــن يــزيــد عــددهــم على 100 

شريك تسوق. 
ويتيح البرنامج للعمالء من حاملي 
بــطــاقــات «الــخــلــيــج» االئــتــمــانــيــة، شـــراء 
السلع والخدمات من املحالت التجارية 
املشاركة، وتقسيط قيمة مشترياتهم من 

دون أي فوائد أو رسوم على املعاملة.
ــات بــإمــكــان عــمــالء «الــخــلــيــج» مع  وبــ
انــضــمــام «طـــيـــران اإلمــــــــارات» لــبــرنــامــج 
دفــع  بــجــدول  االســتــمــتــاع   ،« »
مرن يمتد لفترة مطولة عند شراء تذاكر 
السفر، من دون أي فوائد أو رسوم على 

املعاملة. 
وقال مساعد املدير العام لالتصاالت 
إنه  األمــيــر،  أحمد  البنك،  فــي  الخارجية 
ــام «طــــيــــران اإلمـــــــــــارات» إلـــى  ــمـ ــع انـــضـ مــ
املجموعة الكبيرة من الشركات املشاركة 
الــســفــر  أصــبــح   ،« » بــخــاصــيــة 
لحاملي  بالنسبة  ويــســر  ســهــولــة  أكــثــر 

بطاقات «الخليج» االئتمانية.
ــــات بـــإمـــكـــان الــعــمــالء  ــه بـ ــ وأضـــــــاف أنـ
الــيــوم، الــســفــر إلـــى أكــثــر مــن 150 وجهة 

والدفع حسب جدول مرن، من دون فوائد 
أو رســوم على املعاملة، معربًا عن فخر 
وبقدرته  باالبتكار،  بالتزامه  «الخليج» 
على توسيع نطاق املنتجات والخدمات 
بشكل مستمر، وتوفير وسائل مبتكرة 

إلثراء الحياة اليومية للعمالء.
من جانبه، قال مدير «طيران اإلمارات» 
ــارق املــــطــــوع، إن  لــلــكــويــت والـــــعـــــراق، طــــ
الشراكة الجديدة مع «الخليج»، ستتيح 
أسهل  وسيلة  الــكــويــت  مــن  للمسافرين 

للسفر على رحالت الشركة. 
وأشــــار إلـــى إتــاحــة الــفــرصــة لتجربة 
منتجات «طيران اإلمارات» ذات الجودة 
الــعــاملــيــة، والــخــدمــة عــالــيــة الـــجـــودة، إذ 
السفر عبر شبكة  العمالء من  سيتمكن 
والــوصــول  الــواســعــة  العاملية  خطوطها 

إلى مختلف وجهاتهم براحة وأمان.
على  الــحــصــول  للعمالء  اآلن  ويــمــكــن 
ــران اإلمـــــــارات» مـــع بــرنــامــج  ــيـ تـــذاكـــر «طـ
مــرن  جــــدول  عــبــر  والـــدفـــع   ،« »
يمتد لفترة 12 شهرًا، من دون أي فوائد 
أو رسوم على املعاملة عند إتمام عملية 
الــشــراء مــن املــوقــع اإللــكــتــرونــي لطيران 

.(kw  / اإلمارات (
ــة الـــســـهـــولـــة،  ــايـ ــغـ ــم الـــعـــمـــلـــيـــة بـ ــتــ  وتــ

بحيث يتعني على العميل تحديد خيار 
قائمة  من   ،« » ببرنامج  الدفع 
االخـــتـــيـــارات الــتــي ســتــظــهــر بــعــد وضــع 
من  االئتمانية  بطاقته  بيانات  العميل 
تقديم  إلــى  الحاجة  دون  من  «الخليج»، 

أي مستندات أو زيارة البنك. 
إلى  العملية  تحويل  تلقائيًا  وسيتم 
»، وتقسيم سعر التذاكر إلى  »

دفعات متساوية ملدة 12 شهرًا.
ــر الـــرحـــلـــة مــن  ــم تــقــســيــم ســـعـ ــتـ ــيـ وسـ
الكويت إلى لندن والتي تبلغ 240 دينارًا 
على سبيل املثال، إلى 12 دفة متساوية 
قيمة كل منها 20 دينارًا، في وقت يمكن 
للعمالء االستفادة من خدمات عدة على 

» في  بطاقاتهم االئتمانية من «
الوقت نفسه.

 » «الـــخـــلـــيـــج» خــاصــيــة  وصـــمـــم 
» مــع األخـــذ بــاالعــتــبــار الــتــزامــه في 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات وتــطــلــعــات عــمــالئــه 
من  لديهم،  املفضلة  التسوق  وخــيــارات 
خالل اختيار املحالت التجارية املشاركة 
بعناية فائقة. ويتم تسجيل أي معاملة 
» بكل سهولة، من  في برنامج «
خالل منافذ البيع املخصصة واملحالت 

التجارية املشاركة في الخدمة.
وال يــحــتــاج الــعــمــالء إلــــى تــقــديــم أي 
بالبنك،  االتصال  أو  إضافية  مستندات 
إلـــــى خـــدمـــة «  لــتــحــويــل املـــعـــامـــلـــة 
القيام به هو  إذ إن كل ما عليهم   ،«
االستفسار عن توافر هذه الخاصية قبل 

إتمام عملية الشراء.
وسيقوم أمني الصندوق في املحالت 
املــــشــــاركــــة، بـــــإجـــــراء مـــعـــامـــلـــة الــبــطــاقــة 
ــلـــى الـــجـــهـــاز املــخــصــص  ــيـــة عـ ــتـــمـــانـ االئـ
يــتــم  ــي  ــ ــتـ ــ والـ  ،« » لـــبـــرنـــامـــج 
تحويلها تلقائيًا إلى الخدمة، في وقت 
أكــثــر من  مــن  يمكن للعمالء االســتــفــادة 
بطاقاتهم  على  نفسه  الوقت  في  عملية 

االئتمانية.

«Zain Great Idea» زين» تطلق أولى مراحل»
أشـــــارت شــركــة زيــــن لـــالتـــصـــاالت، إلــى 
انــــطــــالق املـــرحـــلـــة األولــــــــى مــــن اُملــعــســكــر 
 » املــبــتــكــر  لــبــرنــامــجــهــا  الـــتـــدريـــبـــي 
املشاريع  وتطوير  لتسريع   ،«
ــة بـــنـــســـخـــتـــه  ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ الــ

الخامسة.
التنويري  اللقاء  الشركة  واستضافت 
ــاب  ــحــ وأصــ ـــن  ـــادريــ ـــبــ ــ اُمل بـــحـــضـــور  األول 
على محتواه  ُيشرف  إذ  اُملبتكرة،  األفكار 
ــبــــة مـــــن اُملـــتـــخـــصـــصـــني  ــــخــ

ُ
األكـــــاديـــــمـــــي ن

واُملدّربني من كبرى املؤسسات التعليمية 
اإلقليمية والعاملية.  

ــي بـــيـــان لـــهـــا، أنــهــا  وذكــــــرت الـــشـــركـــة فـ
الـــرســـمـــي للنسخة  أعــلــنــت عـــن اإلطــــــالق 
الــخــامــســة مـــن بــرنــامــجــهــا املــبــتــكــر، على 
مركز  فــي  أقامتها  التي  الفعالية  هامش 
) بمقرها الرئيسي  «زين لإلبداع» (
ــــي شــــهــــدت حـــضـــور  ــتـ ــ ــــي الــــشــــويــــخ، والـ فـ
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــــبـــــارزة 
ــال الــكــويــتــي  ــ ــمـ ــ فــــي مــجــتــمــع ريــــــــادة األعـ
السابقة  النسخ  مــن خّريجي  واملــبــادريــن 
مــن الــبــرنــامــج، والــــذي ُيــعــتــبــر واحــــدًا من 

أكثر املبادرات نجاحًا في بيئة األعمال.
وكــانــت الــشــركــة قــد أطــلــقــت الــبــرنــامــج 
املتكاملة لدعم  كجزء من إستراتيجيتها 
ــال، ولــتــفــتــح من  ــمــ ـــادة األعــ االبـــتـــكـــار وريـــ
خــاللــه آفــاقــًا جــديــدة أمـــام مجتمع ريـــادة 

األعمال في الكويت.
وأفـــادت «زيـــن» أن اُملــشــاركــني املؤهلني 
التدريبي  املعسكر  مرحلة  سيخوضون 
ــيـــة  ــتـــرة دراسـ ــدار فـ ــ فــــي الـــكـــويـــت، عـــلـــى مــ
الرئيسي  3 أسابيع بمقرها  ملــدة  تستمر 
فـــي الـــشـــويـــخ، إذ ســيــتــعــّرفــون مـــن خــالل 
مــنــهــج أكـــاديـــمـــي ُمـــصـــمـــم بــعــنــايــة عــلــى 
أساسيات تسريع املشاريع التكنولوجية 

الــنــاشــئــة، فـــي ورش عــمــل وُمـــحـــاضـــرات 
خبة 

ُ
تخصصية ُيديرها وُيشرف عليها ن

ــــني مـــن كــبــرى  ــدّربـ ــ مـــن اُملــتــخــصــصــني واُملـ
املؤسسات التعليمية اإلقليمية والعاملية، 
و«  ســـــتـــــانـــــفـــــورد،  ــامــــعــــة  جــ وتــــشــــمــــل 
استثمارية  وشركات   ،«
مــحــلــيــة ومـــبـــادريـــن مـــن الــســاحــة املحلية 

واإلقليمية والعاملية. 
وبــّيــنــت الــشــركــة أنــهــا أطــلــقــت برنامج 
 ،2010 الـــعـــام  فـــي  األولــــــى  لــلــمــرة   « »
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــادرة لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة االجـ ــ ــبـ ــ ــُمـ ــ كـ
تهدف إلى دعم الشباب ُملساعدتهم على 
تحويل أحالمهم في عالم ريــادة األعمال 
إلـــى حــقــيــقــة. وكــانــت «زيــــن» األولــــى على 
مستوى املنطقة في طرح برنامج ُمتكامل 
من مثل هذا النوع، ونجحت بعد قرابة 10 
أعوام من إطالقه، في تأهيل أكثر من 500 
ُمبادر، وسافرت إلى 4 دول حول العالم، 
وأخــذت بيد ما ُيقارب 70 ُمبادرًا كويتيًا 

أفكارهم  بدفع  آفــاٍق جديدة،  ُمبدعًا نحو 
الـــواعـــدة إلـــى أنــشــطــة تــجــاريــة وشــركــات 

صغيرة ومتوسطة فاعلة في السوق.
وقامت «زيــن» من خالل هذا البرنامج 
ــبـــاب  بــــاحــــتــــضــــان وتــــــدريــــــب مــــئــــات الـــشـ
الكويتيني املبدعني، ممن لديهم مشاريع 
صــغــيــرة ومــتــوســطــة نــاجــحــة حــتــى هــذا 

اليوم.
وتضع «زيــن» تشجيع مجتمع ريــادة 
األعمال املحّلي، وتزويده باملوارد الالزمة 
فـــي ُمـــقـــّدمـــة أولـــويـــاتـــهـــا، بــحــيــث أطــلــقــتــه 
 » مؤسسة  من  كل  مع  بالتعاون 
إلــى تسريع  تــهــدف  الــتــي  الكويتية   «
ــتــــوســــطــــة فــي  املــــشــــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة واملــ
 « » ومؤسسة  الكويت، 
االســتــشــاريــة الــعــاملــيــة الــتــي تــســعــى إلــى 
عاملية  مــعــايــيــر  ذات  عملية  بيئة  تــوفــيــر 
لــلــشــبــاب البــتــكــار وتــســريــع مــشــاريــعــهــم 
الــســيــلــيــكــون،  الــصــغــيــرة، ومــقــرهــا وادي 

وتــتــواجــد فــي كــل مــن ســـان فرانسيسكو 
ولندن.

ــامــــســــة مــن  وتــــحــــتــــوي الـــنـــســـخـــة الــــخــ
كّليًا وهي  مرحلة جديدة  على  البرنامج 
مــرحــلــة الــتــطــويــر اُملــشــتــرك، إذ إنـــه وبعد 
»، سيكون بإمكان  انتهاء «
اُملــشــاركــني الــنــهــائــيــني االســتــفــادة بشكل 
كامل من خبرات فريق «زين»، ُملساعدتهم 
على تعزيز وتطوير مشاريعهم الناشئة 

بأفضل شكل ممكن.
وسيكون بإمكان املشاركني االستفادة 
والحصول  الشخصية،  االســتــشــارات  من 
على التوجيه، واالستفادة من العروض، 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــتـــراتـــيـــجـــيـــات وغـ ــم االسـ ــّلـ ــعـ وتـ
خـــبـــراء «زيـــــن» فـــي الــعــديــد مـــن املــجــاالت 
التي ُتعتبر أساسية وحيوية ألي شركة، 
والعالقات  والتسويق،  املبيعات،  ومنها 
والشبكات،  القانونية،  والشؤون  العامة، 

وتكنولوجيا املعلومات، وغيرها.

لقطة جماعية للمشاركني في اللقاء التنويري

انطالق فعاليات املعرض غدًا في «الريجنسي»

مشاريع حصرية في «إفرست العقاري املصري»
ــــت» لــتــنــظــيــم  ــرسـ ــ ــة «إفـ ــركـ تــــواصــــل شـ
ــرات، اســتــعــداداتــهــا  ــمــ ــؤتــ ــعــــارض واملــ املــ
إلطــــــــالق مــــعــــرض «إفــــــرســــــت الــــعــــقــــاري 
ـــــــ18، فـــــي فـــنـــدق  املــــــصــــــري» بــــــدورتــــــه الـــــ
الريجنسي بمشاركة نخبة من املطورين 
العقاريني في مصر، من 9 إلى 12 أكتوبر 

الجاري.
ــد رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــ مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكـ
املعارض  لتنظيم  «إفــرســت»  فــي  اإلدارة 
واملؤتمرات، هشام عنبة، حرصها على 
اســتــقــطــاب كـــبـــريـــات شـــركـــات الــتــطــويــر 
العقاري في مصر، بما تمتلكه من ِحزم 
املـــشـــروعـــات الــعــقــاريــة املــتــمــيــزة بــهــدف 
إرضاء تطلعات املستثمرين في الكويت، 
ــــات املـــتـــمـــيـــزة  ــــروعـ ــــشـ ــــن املـ ــثـــني عـ ــاحـ ــبـ الـ

والفريدة.
الــعــمــالء في  الثقة مــن  وقـــال عنبة إن 
الكويت على مدار الدورات الـ17 املاضية، 
تــضــع الـــشـــركـــة أمـــــام مــســؤولــيــة كــبــيــرة 
تجاههم، ما يدفعها إلى انتقاء املشاريع 
املشاركة في املعرض بعناية فائقة سواء 

من ناحية التنوع أو الجودة.
وأكــــــد أن املــــعــــرض ســـيـــكـــون بــمــثــابــة 
الـــحـــدث الـــعـــقـــاري املـــتـــجـــدد، الــــذي يــقــدم 
بمنظور ومفهوم فريد من نوعه في كل 
دورة من دوراتـــه، ويقدم فرصًا تناسب 

جميع الشرائح من املستثمرين.

وأشار عنبة إلى أن معرض «إفرست» 
الـــعـــقـــاري بــــدورتــــه الــــجــــديــــدة، ســيــكــون 
ــتـــجـــددة لــســلــســلــة مـــعـــارض  ــة مـ انـــطـــالقـ
أنها تسعى  إلــى  الفتًا  املتميزة،  الشركة 
ألن يكون له رونــق خــاص وطابع يليق 

بحجم املشاريع املطروحة فيه. 
ــار  ــقـ ــعـ ــة إلـــــــى ســـــــوق الـ ــبـ ــنـ وتـــــطـــــرق عـ
املــــصــــري مــــؤكــــدًا أن مــــا شــــهــــده مــجــال 
الــعــقــاري مــن نهضة كبيرة  االســتــثــمــار 
ــوام املــاضــيــة، وتــوجــه الــدولــة  خـــالل األعــ

ــدن كــبــيــرة وحــديــثــة  الـــقـــوي فـــي إقـــامـــة مـ
بمفاهيم عصرية، تتوافر بها مجمعات 
ــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة بــشــكــل  ــاريــ ســكــنــيــة وتــــجــ
تــكــامــلــي، إضـــافـــة إلــــى الــطــفــرة الــكــبــيــرة 
بـــمـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، يعطي 
مـــؤشـــرًا قــويــًا بـــأن االســتــثــمــار بــالــســوق 
الـــعـــقـــاري املــــصــــري هــــو األجـــــــدى خـــالل 
الوقت الحالي، خصوصًا مع التوقعات 

الكبيرة بنموه خالل الفترة املقبلة.
ــام شــركــة  ــ ــد مــــديــــر عــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، أكــ

واملــؤتــمــرات،  املــعــارض  لتنظيم  الجعفر 
يــاســر عــاشــور الــجــعــفــر، الــثــقــة الكبيرة 
ــيـــة فــي  ــابـ الــــتــــي تـــولـــيـــهـــا الـــجـــهـــات الـــرقـ
ــــذي  الــــشــــركــــات املـــنـــظـــمـــة لـــلـــمـــعـــرض، الـ
يــأتــي فــي وقــت يعاني الــســوق مــن نــدرة 
ـــراءات  املـــعـــارض الــعــقــاريــة، بــســبــب اإلجــ
ــا تــلــك  ــهـ ــتـ ــتـــحـــدثـ الـــتـــحـــفـــظـــيـــة الــــتــــي اسـ
السوق  غربلة  إلــى  أدت  والتي  الجهات، 
مــــن الــــشــــركــــات غـــيـــر الـــــجـــــادة، وهـــــو مــا 
انعكس إيجابًا على عودة الثقة مجددا 

إلى القطاع العقاري في السوق املحلي.
 وشدد على استيفاء جميع املشاريع 
التي  للمتطلبات  املعرض،  في  املشاركة 

فرضتها وزارة التجارة والصناعة.
املـــعـــرض سيشهد  إن  الــجــعــفــر  وقــــال 
عقارية  وفـــرص  متنوعة  مشاريع  طــرح 
مــتــمــيــزة فـــي مـــصـــر، بــمــا يــشــمــل معظم 
ــا الــعــاصــمــة اإلداريـــــة  املـــنـــاطـــق، وأبــــرزهــ
الجديدة، والتجمع الخامس، والشروق، 
والساحل الشمالي، والعني السخنة، و6 
أكــتــوبــر، وغــيــرهــا مــن املــنــاطــق املتميزة 

األخرى.
كـــانـــت  الــــشــــركــــة  الـــجـــعـــفـــر أن  وأكـــــــــد 
عقارية  شــركــات  مشاركة  على  حريصة 
ــطــــــورة، تــــطــــرح عــــــــددًا مـــــن املــــشــــاريــــع  مــــ
ــدًا، مع  ــ الــضــخــمــة بــأســعــار تــنــافــســيــة جـ

وجود خيارات عدة للسداد.

هشام عنبة ياسر الجعفر

املجمع يقام على 6590 مترًا مربعًا بـ 2.5 مليون دينار

ع عقد تصميم 
ّ

«مدن األهلية» توق
وترخيص «الفوارس التجاري»

ـــعـــت شــركــة مـــدن األهــلــيــة 
ّ
وق

مـــع مجموعة  عــقــدًا  الــعــقــاريــة، 
سالم العجمي العقارية، للقيام 
واســتــخــراج  التصميم  بــأعــمــال 
ــيـــص واإلشــــــــــراف عــلــى  ــراخـ ــتـ الـ
وإدارة  وتــــســــويــــق  الـــتـــنـــفـــيـــذ، 
مـــــــشـــــــروع مــــجــــمــــع الـــــــفـــــــوارس 
الــتــجــاري فــي منطقة الــجــهــراء، 
قــيــمــتــه  ــلــــغ  ــبــ تــ أن  واملــــــتــــــوقــــــع 
اإلجــمــالــيــة بــعــد انــتــهــاء أعــمــال 
 2.5 نحو  والــتــســويــق  التطوير 

مليون دينار.
التنفيذي في  الرئيس  وقــال 
«مـــدن األهــلــيــة» املــهــنــدس عمر 
نجم، إن املجمع الجديد سيقام 
 6590 تبلغ  مباٍن  مساحة  على 
مـــتـــرًا مـــربـــعـــًا تـــقـــريـــبـــًا، مـــوزعـــة 
السرداب  على 4 طوابق تشمل 
والــــــــــدور األرضــــــــي واملــــيــــزانــــني 

واألول.
«مــــــدن  أن  نــــجــــم  وأوضــــــــــــح 
ــاز  ــة» تـــســـتـــهـــدف إنــــجــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ األهـ
املشروع بحلول النصف الثاني 
انــتــهــاء  مــــع   ،2020 الــــعــــام  مــــن 
أعمال التصاميم بالتعاون مع 
للهندسة  الــكــويــت  دار  مــكــتــب 
التابع  الهندسية  لالستشارات 

لها، وبدء األعمال االنشائية.
ــاف أن «مـــدن األهــلــيــة»  وأضــ
ــاًال كــبــيــرًا مـــن قبل  ــبــ تــتــوقــع إقــ
املـــســـتـــثـــمـــريـــن واملـــســـتـــأجـــريـــن، 
خــصــوصــًا مـــن شـــركـــات الــبــيــع 
بـــالـــتـــجـــزئـــة ال ســيــمــا الــعــطــور 

واإلكــــــــســــــــســــــــوارات واملــــطــــاعــــم 
واملـــقـــاهـــي واالســـــــواق املــركــزيــة 
والــنــوادي الصحية، مع وجود 
التجارية  الــوحــدات  العديد من 
تتراوح  والتي  املتاحة  الكبيرة 
مساحتها ما بني 1450 و1750 
موقعه  عــن  فضًال  مربعًا،  مترًا 
املــــتــــمــــيــــز فـــــــي قـــــلـــــب املـــنـــطـــقـــة 
الــتــجــاريــة الــحــيــويــة، وبـــجـــوار 
والخدمية  الحكومية  املنشآت 

املختلفة.
أن تنفيذ  إلــــى  نــجــم  وأشـــــار 
املـــجـــمـــع الـــجـــديـــد ســـيـــتـــم وفـــق 
ــعــــــمــــــاري حــــديــــث  أســــــــلــــــــوب مــــ
ومــــبــــتــــكــــر، يــــنــــاســــب االنـــشـــطـــة 
املــســتــهــدفــة وطــبــيــعــة املــنــطــقــة، 
ويــــــتــــــنــــــاســــــب بـــــشـــــكـــــل كـــبـــيـــر 
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــع احـــــتـــــيـــــاجـــــات الـ ــ ــ مـ

أبــدت رغبتها  التي  املستهدفة، 
ــار فـــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ املـــــبـــــدئـــــيـــــة لـ
املـــنـــطـــقـــة، الــــتــــي تـــشـــهـــد طــلــبــًا 
مــتــزايــدًا عــلــى مــثــل هـــذا الــنــوع 
من الخدمات، مع وجود كثافة 
قــدرات  وذات  ضخمة،  سكانية 
إلى  وتحتاج  مرتفعة،  شرائية 
املــزيــد مــن الــخــدمــات فــي ضــوء 
مــــحــــدوديــــة حـــجـــم املـــســـاحـــات 
نجم  ورجــح  املتاحة.  التجارية 
أن يصبح املجمع من الوجهات 
منطقة  فــي  املتميزة  الرئيسية 
الجهراء، بفضل التنوع املتوقع 
التجارية  لألنشطة وللعالمات 
إلى  بــاإلضــافــة  فيه،  املستثمرة 
تــــوافــــر الــــخــــدمــــات املــكــمــلــة لـــه، 
كــمــواقــف الـــســـيـــارات وخــدمــات 
ــن والــــحــــراســــة والــصــيــانــة  ــ األمــ

والنظافة وغيرها.
ــلــــيــــة»  األهــ «مــــــــدن  أن  وأكــــــــد 
نــجــحــت فـــي تــعــزيــز مــكــانــتــهــا، 
وتـــــخـــــصـــــصـــــهـــــا فـــــــــي تـــنـــفـــيـــذ 
مـــشـــاريـــع  وتــــســــويــــق  وإدارة 
املتخصصة  الــتــجــاريــة  املـــراكـــز 
واملــتــنــوعــة، واكــتــســبــت سمعة 
مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة طــيــبــة، عبر 
عــمــلــهــا وفـــــق أحــــــدث املــعــايــيــر 
الــعــاملــيــة املــعــتــمــدة فــي مختلف 
ــلـــهـــا، فــــضــــال عــن  مـــــجـــــاالت عـــمـ
امتالكها لفريق هندسي وفني 
وقــانــونــي  وتــســويــقــي  وإداري 
الـــخـــبـــرات واملـــهـــارات  مـــن ذوي 

املتميزة.

عمر نجم

«التجاري» يعلن فائزي 
 «اربح كل هالجوائز»

ــاري  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــك الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ أجـــــــــــرى الـ
الكويتي، السحب األول لحملة 
ــــالـــــجـــــوائـــــز مـــع  «اربـــــــــــــح كـــــــل هـ
تطبيق التجاري على الهواتف 
ــة»، بــحــضــور  ــيــ ــذكــ واأللـــــــــواح الــ
ممثل وزارة التجارة والصناعة 

عبدالعزيز أشكناني.
وفاز بالجائزة األولــى وهي 
 « » ــــن  عـ ــارة  ــ ــبـ ــ عـ
الـــحـــســـن،  مـــحـــمـــد  ســـمـــيـــر  دالل 
في حني كانت الجائزة الثانية 
 » وهــــي 
4» مـــن نــصــيــب مـــمـــدوح افــريــز 
فـــلـــتـــاووس الـــقـــمـــص تـــومـــاس، 
ــاز بــالــجــائــزة الــثــالــثــة  بــيــنــمــا فــ
 Apple Air» ســـمـــاعـــات  وهـــــي 
غــلــوم  مــحــمــد  عــبــدالــلــه   «

كريمي.
ــح الــبــنــك فـــي بــيــان  ــ وأوضــ
لـــه، أن هـــذه الــحــمــلــة موجهة 
خاصية  مستخدمي  لجميع 
«مـــــســـــح»  أو  لــــــــــي»  «ادفـــــــــــــــع 
 ( ) خـــــــدمـــــــات  ــــن  ــمـ ــ ضـ
املــقــدمــة مــنــه، والـــتـــي تسمح 
بــــإجــــراء الــتــحــويــل أو الــدفــع 
بــاســتــخــدام رمـــز االســتــجــابــة 
عبر   ،« » الــســريــعــة 
موبايل»،  «التجاري  تطبيق 
ــن يـــقـــومـــون  ــ ــذيـ ــ والــــعــــمــــالء الـ
ــعــــارات  بــتــفــعــيــل خـــدمـــة اإلشــ
ــر تــــطــــبــــيــــق «الـــــتـــــجـــــاري  ــ ــبـ ــ عـ
مـــــــوبـــــــايـــــــل»، والـــــــتـــــــي تـــصـــل 
لــلــعــمــيــل عــــن طــــريــــق هــاتــفــه 
الذكي في أي وقت وأي مكان 
سواء داخل أو خارج الكويت. 
الــعــمــيــل سيحصل  أن  وبــــّني 
عـــلـــى فـــرصـــة واحـــــــدة لــلــدخــول 
والسحب  الشهري  السحب  في 
ــد اســـتـــخـــدامـــه  ــنــ ــي، عــ الــــنــــهــــائــ
خاصية «ادفــع لي» أو «مسح» 
عند  أو   ،( ) خـــدمـــة  عــبــر 
تفعيل خــدمــة اإلشــعــارات على 

تطبيق «التجاري موبايل».
وذكــــــــــر أنــــــــه ســــيــــكــــون لــــدى 
ــربــــح  الــــــفــــــائــــــزيــــــن، الـــــــفـــــــرص لــ
أجــهــزة «آيـــفـــون وســـاعـــات أبــل، 
أول  في   ،( ) وسماعات 
5 سحوبات، الفتًا إلى أن الفائز 
بـــالـــســـحـــب الـــنـــهـــائـــي ســيــربــح 
مــــوديــــل   ( ) ســـــيـــــارة 

 .»2019
وكـــــشـــــف «الــــــتــــــجــــــاري» أنــــه 
ــلـــــى كـــــــل عــــمــــيــــل أن  يــــتــــعــــني عـــ
يستخدم خاصية «ادفع لي» أو 
«مسح»، أو يقوم بتفعيل خدمة 
ــارات عــبــر تــطــبــيــقــه قبل  ــعــ اإلشــ
الدخول في السحوبات، مبينًا 
باملعامالت  يــقــومــون  الــذيــن  أن 
في أي شهر خالل فترة الحملة، 
ســيــتــأهــلــون لــــدخــــول الــســحــب 
فــي األســبــوع األول مــن الشهر 

التالي إلجراء معامالتهم.
وتابع أن الحد األدنــى ملبلغ 
 « عــبــر خــدمــة « املــعــامــلــة 
ــأن الــحــد  هـــو ديــــنــــار، مــنــوهــًا بــ

األقـــصـــى لــلــفــرص الـــتـــي يمكن 
 5 الحصول عليها هو  للعميل 

فرص.
وأفــــــــاد أنـــــه وفـــــي حـــــال كـــان 
مــن حساب  أكــثــر  لــديــه  العميل 
واحـــــــــد، فـــيـــجـــب عـــلـــيـــه تــفــعــيــل 
خــدمــة اإلشـــعـــارات عــلــى جميع 
الــــــحــــــســــــابــــــات لــــــلــــــدخــــــول فـــي 

السحب. 
وشدد البنك على أن الهدف 
ــذه الــحــمــلــة  ــــالق هــ مـــن وراء إطـ
الــجــديــدة، هــو تشجيع عمالئه 
الســــــتــــــخــــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــتــــي تــمــكــنــهــم مــن  الـــحـــديـــثـــة الــ
مــتــابــعــة حــســابــاتــهــم وإجــــــراء 
مــعــامــالتــهــم املــصــرفــيــة مـــن أي 
مـــكـــان، ســـــواء داخـــــل أو خـــارج 
ــكــــويــــت، فــــي ظــــل الـــتـــحـــديـــات  الــ
ــدمـــــات  ــخـــ الــــــتــــــي تــــفــــرضــــهــــا الـــ
املــصــرفــيــة الــرقــمــيــة عــلــى بيئة 
الـــعـــمـــل املـــصـــرفـــي، واالهـــتـــمـــام 
الــــذي تــحــظــى بـــه مـــن قــطــاعــات 

عريضة من العمالء.
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