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اخلالدي يرعى افتتاح »هوريكا 2015«

»التجاري«: 5 فائزين جدد حلساب »النجمة« انطالق معرض الغذاء واألواني 
املنزلية.. اليوم

كشفت املدير العام لشركة ليدرز جروب لالستشارات والتطوير، 
نبيلة العنجري عن أن معرض هوريكا الكويت 2015 سيقام حتت 
رعاية وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اخلالدي، خالل 
الفت����رة من 19 إلى 21 يناير املقبل في قاعة الراية بفندق اجلميرا 
شاطئ املسيلة.  وذكرت العنجري أن املعرض يثبت عاما بعد عام 
مدى مساهمته الفاعلة في دعم 
املش����اريع التنموية، وتشجيع 
املشاريع املتوسطة والصغيرة، 
فضال عن دور القطاع اخلاص في 

تعزيز االقتصاد الوطني.
املع����رض  أن  وأضاف����ت 
يس����تقطب ع����ددا كبي����را من 
الشركات الرائدة العاملة في قطاع 
الغذائية  الضيافة والصناعات 
والتجهيزات الفندقية، سواء من 
داخل أو خ����ارج الكويت، وهو 
يؤكد أهمية املعارض املتخصصة 
في وضع إستراتيجيات التطوير 
والتحديث وفق أسلوب علمي 
يراع����ي احتياج����ات الس����وق 
ويأخذ بآراء ومالحظات اخلبراء 

واملختصني. 
وقالت املدير العام لش����ركة 
ليدرز ج����روب إن رعاية وكيل 
التج����ارة والصناع����ة  وزارة 
عبدالعزيز اخلال����دي ملعرض 
هوريكا، تعكس إميانه بأهمية 
الشراكة بني القطاعني احلكومي 
واخل����اص ف����ي دفع املس����يرة 
التنموي����ة للدولة، وتش����جيع 
الش����باب وفتح مج����االت عمل 
جديدة لتوفير فرص العمل التي 
حتقق طموحاتهم. وأشارت إلى أن افتتاح معرض هوريكا الكويت 
خالل العام املاضي ش����هد حضور أكثر من 15 سفيرا، وعدد كبير 
من الديبلوماسيني ورجال األعمال وأصحاب الشركات والفنادق 
واملطاعم الكبرى، إضافة إلى كوكبة من خبراء الضيافة، الفتة إلى 
أنه حقق جناحا كبيرا في توثيق التعاون بني عدد من الش����ركات 
املشاركة، فضال عن الفوائد الكبيرة التي حققتها مسابقات الطهي 

العاملية التي شهدها املعرض.
واختتمت العنجري تصريحها بتوجيه الشكر إلى وكيل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز اخلالدي، كما أعربت عن امتنانها 
للشركات الراعية واملش����اركة في معرض هوريكا 2015، لثقتهم 
املستمرة في املعرض، ومس����اهمتهم الفعالة في جناحه الكبير، 

وتطوره عاما بعد عام.

أجرى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على »حساب 
النجمة«، يوم األحد 21 ديسمبر 2014 في املركز الرئيسي للبنك، 
بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة صقر املناعي، وقد فاز كل 
من: عيسى دوالتياري دوالندوست، معشوق منظور علي، عبدالناصر 
عبدالغن����ي عطاي، نواف غدير العنزي، زينب بدر ناصر بجائزة 

قيمتها 7000 دينار لكل منهم.  
ويتميز حساب النجمة اجلديد 
بتأهيل عمالئ����ه للفوز بجائزة 
يومية قدرها 7000 دينار، لينفرد 
البنك التجاري بتقدمي أكبر جائزة 
سحب يومي، باإلضافة إلى أربعة 
س����حوبات كبرى جترى خالل 
العام تبلغ قيمة كل جائزة منها 
100.000 دين����ار تقام في العيد 
الوطني والتحرير، عيد الفطر، 
وعيد األضحى املبارك باإلضافة 
إلى ذكرى تأسيس البنك في 19 

يونيو.

يفتتح صباح اليوم االثنني معرض الغذاء واألواني املنزلية الذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي خالل الفترة من 22 
ديس����مبر اجلاري الى 3 يناير املقبل على أرض املعارض الدولية 
مبش����رف في صالة رقم 5، مبش����اركة فاعلة وبحضور حشد من 

مؤسسات وشركات قطاع املواد الغذائية احمللية واخلارجية.
يشارك في املعرض عدد من الشركات احمللية واخلارجية وصل 
عددها أكثر من 70 ش����ركة جاءت جميعها لتستعرض منتجاتها 
فوق مساحة 4000 متر مربع ولتمثل بلدانا من األردن وفلسطني، 
واليمن والبحرين واإلمارات والسعودية، وعمان وتركيا ومصر، 

وألبانيا والهند إضافة الى الكويت.
وميثل هذا املعرض الذي يتزامن مع نهاية العام وقدوم العام 
اجلديد فرصة مثالية للتعرف على الس����لع واملنتجات اجلديدة، 
حيث يحفل بأنشطة هامة وعروض تسويقية عديدة ويستهدف 
استقطاب شرائح مختلفة تلبية الحتياجات الكثير من املستهلكني 

من املواد الغذائية واألواني املنزلية.
ويكتس����ب هذا املعرض أهميته من خ����الل الدور الذي يلعبه 
قط����اع الغذاء وصناع����ة املواد الغذائية ف����ي الكويت، حيث يعد 
م����ن أكبر املعارض الغذائية التي تش����هدها الكوي����ت قبل نهاية 
العام وحلول السنة امليالدية اجلديدة، اذ تتنافس شركات املواد 
الغذائية لتقدمي منتجاتها وعروضها اخلاصة، إذ ان هذا املعرض 
يوفر على املواطنني واملقيمني عن����اء البحث عن أصناف جديدة 
ومختلف����ة من املواد الغذائية والتمويني����ة، باإلضافة الى توفير 
احتياجاتهم من األواني املنزلية، حيث تتجمع حتت سقف واحد 
العديد من ش����ركات املواد الغذائية ومنتجات اللحوم، واألسماك 
والدواجن والبقوليات واملكس����رات والعصائر واملواد التموينية 
ومس����تلزمات األطعمة، والفواكه الطازجة واملجمدة واملعلبات، 
إضافة الى أجهزة ومعدات املطابخ واكسسواراتها وأدوات الطبخ 
من األواني املنزلية، ومجموعة أطقم حفالت االستقبال والتقدمي 

كأطقم السفرة والشاي والقهوة والتمور وغيرها.

عبدالعزيز اخلالدي

نبيلة العنجري

بروكابيتا تنظم ورشة عمل حول
»التفكير اإلستراتيجي ومصفوفة املهام«

»احلمراء« تطلق ملتقاها األول
بشعار »طاقة شبابية واعدة«

»كانون« تضيف جهاز إسقاط جديداً

قدمت شركة بروكابيتا لالستشارات اإلدارية بالتعاون مع خبير 
التخطيط االستراتيجي همام صافي ورشة عمل بعنوان »التفكير 
اإلستراتيجي ومصفوفة املهام« للشركة األولى للتأمني التكافلي 

ضمن اخلطة التدريبية املوضوعة ملجموعات شركات ايفا.
حيث قام اخلبير همام صافي بتعريف املشاركني من مديرين 
تنفيذيني ومديري اإلدارات بأهمية التخطيط اإلس����تراتيجي كما 
تطرق إلى خصائص الشخصيات التي تتميز بالتفكير اإلستراتيجي، 
وكيفي����ة املزج بني التفكير والتخطيط اإلس����تراتيجي على األمد 
القصير والطويل ومتابعة العمليات اليومية، باإلضافة إلى كيفية 
تعزيز قدرات املوظفني بهذه األسس واألساليب للتكيف والتقدم 

في أجواء املنافسة العالية في ظل حتديات العصر. 
وقد صرح اخلبير همام صافي � هناك تركيز ملحوظ من قبل 
الشركات على تنمية خاصية التفكير اإلستراتيجي لدى املوظفني 
من رؤساء ومديرين تنفيذيني ومديري اإلدارات وذلك نتيجة ما 
شهده العالم من تغيرات سريعة إبان األزمة العاملية في عام 2008 
وكيفية التعام����ل والتأقلم مع بيئة متغيرة على جميع األصعدة 

لتحقيق أهداف الشركات واملستثمرين.
واجلدير بالذكر أن شركة بروكابيتا لالستشارات االدارية هي 
احدى اسرع الشركات االستشارية املتخصصة باملوارد البشرية 
منوا في الكويت، ولها قاعدة عمالء تتجاوز الثمانني عميال داخل 
وخارج الكويت. وتقدم بروكابيتا حلوال متكاملة وفعالة للموارد 
البشرية لعمالئها من الشركات واملؤسسات. وترتكز خدماتها على 
تقدمي استشارات املوارد البشرية، واستشارات التوظيف والتدريب، 

وخدمات إدارة عمليات ونظم املوارد البشرية.

اطلقت شركة احلمراء لالستشارات االقتصادية في مقرها مبجمع 
احلمراء ملتقاها األول للش����باب حتت شعار طاقة شبابية واعدة 
بحضور الشريك االستراتيجي في الشركة عبداهلل ناصر اخلرافي 

والذي قام بتكرمي الشباب املشاركني في نهاية امللتقى.
وقال املدير التنفيذي للشركة عبدالوهاب احلجي ان اهم اهداف 
امللتقى هو حتفيز الشباب على ابراز طاقاتهم الكامنة وتوجيهها 
لألعمال واملشاريع الصغيرة واملتوسطة من خالل توثيق العالقة 
بينهم وبني املدربني في امللتقى من ناحية، وتفعيل هذه العالقة مع 
اصحاب املش����اريع الذين يرغبون في االستفادة من تلك الطاقات 
الش����ابة الواعدة التي مت تدريبها وصقلها باخلبرات الالزمة التي 

يحتاجها سوق العمل.
وقد دارت احللقة النقاشية األولى في امللتقى عن استراتيجيات 
التمي����ز والتأثير على اآلخرين، وقالت مدربة التنمية البش����رية 
املعتمدة اس����راء عدنان الشريدة خالل احللقة ان الشخص املميز 
عليه ان يضع اس����تراتيجية محددة واضحة االهداف متكنه من 
االرتقاء في عمله والنجاح في مش����روعه او احلياة بشكل سعيد 

بني اهله وأقرانه.
وأك����دت ان التأثير على اآلخرين له عالقة مباش����رة بالتميز 
فالش����خص املتميز او احل����اذق في مهنته او عمل����ه او حتى في 
تعامالته مع اآلخرين لديه قدرة اكبر على التأثير على مجموعة 
من االفراد سواء في مجتمعه او في محيط عمله، فالقائد الناجح 
هو من ميتلك من االدوات واملفردات التي تؤهله للتأثير اإليجابي 
في اآلخرين ومن ثم زيادة االنتاجية في الشركة او املصنع بخالف 

القائد او الشخص غير املميز.
وقالت إسراء الشريدة خالل الندوة ان هناك 5 استراتيجيات 
ميكن االرتكاز عليها للتس����لح بها في التأثير على اآلخرين وهي: 
كس����ر اجلمود واالبتكار والتخطيط والتنظيم إلى جانب الصدق 
وأيضا اس����تخدام لغة اجلس����د واإلمياءات وأخيرا تغيير نبرات 

الصوت.

أعلنت كانون الشرق األوسط عن طرح جهاز إسقاط قمة جديد 
ه����و Canon XEED WUX6000، ويتحلى هذا اجلهاز بجودة صور 

متطورة، ومزايا اتصال، ومتانة، ومزايا مفيدة للتركيب.
 ويتميز جهاز XEED WUX6000 أيضا بتوفير الطاقة، فيقدم 
صورا ساطعة عالية الوضوح مع احلد من استهالك الطاقة إلى 0.076 
واط لكل لومن. وقد حسنت كانون جودة الصور واملزايا املخصصة 
للتركيب ومزايا االتصال التي يتسم بها XEED WUX6000 بفضل 
 Aspectual( البصري AISYS4.1 اعتماد محرك صور جديد ونظام
Illumination System(. ومع إضافة ألواح LCOS اجلديدة حتسن 
مظهر الصور املسقطة من خالل تأمني سطوع وانعكاس أفضلني، 

مع زيادة في توفير الطاقة في الوقت ذاته.
ويتميز لوح LCOS اجلديد مبقاومة ممتازة لتشوه األلوان الدائم 
)burn-in(، مما يس����مح جلهازXEED WUX6000 بعرض إسقاط 
متواصل حتى 100 ساعة للصورة ذاتها من دون أن يشوه شكل 
الصورة شاشة العرض، أما شاشات LCD العادية فقد تعاني هذه 
املشكلة بعد ساعتني أو ثالث، وهذا مفيد بشكل خاص للتجهيزات 
التي تشبه املعارض، حيث يعرض العمالء الصور لسبع ساعات 
أو أكثر ف����ي اليوم. ويتالءم جه����از XEED WUX6000 مع خمس 
عدس����ات إسقاط مختلفة، هي عدسة ثابتة قصيرة، وعدسة زوم 
واسعة، وعدسة زوم قياسية، وعدسة زوم طويلة، وعدسة زوم 
 XEED طويلة جدا. وتستعني العدسات اخلمس بالوصلة ذاتها مثل
WUX 4000 وWUX5000، مما يجعلها متالئمة مع األجهزة القدمية، 

ومتنح املستخدمني مرونة محسنة أثناء التركيب.
وميكن إسقاط صور قياسها 1524 سم بنسبة عرض إلى ارتفاع 
تبلغ 16:10 عن بعد 13 س����م فقط باستخدام عدسة الزوم بزاوية 
واس����عة RSIL05WF. وتس����مح وظيفة حتريك العدسة بتعديل 
وضعية الصور املس����قطة بكل االجتاهات بواس����طة جهاز حتكم 
عن بعد. باإلضافة إلى ذلك، يضم XEED WUX6000 مصحح صور 
مدمجا مع وظيفة مزج لألطراف، مما يس����اعد على مزج الصور 
التراكبية بدق����ة ووضوح. وميكن أيضا تركي����ب اجلهاز بزوايا 
متعددة، فيتسنى للعمالء عرض لقطات الفيديو بأي زاوية، من 
األرض إلى الس����قف. وفي هذا السياق، قال هندريك فيربروغي، 
مدير التسويق في كانون الشرق األوسط: يطلب دامجو األنظمة 
والعم����الء مرون����ة أكبر وجودة صور أوضح م����ن حلول أجهزة 
اإلسقاط. وها نحن نلبي هذه احلاجات بهذا اجلهاز القمة اجلديد، 
الذي ميكن استخدامه في مجموعة متنوعة من البيئات، كاملكاتب، 
وصفوف الدراسة، واإلسقاط على الالفتات الرقمية، وذلك بفضل 
مجموعة واسعة من العدسات املتالئمة مع جودة صور متطورة، 
وتوفير أكبر في التكاليف وستتوافر XEED WUX6000 من كانون 

في الربع األول من 2015.

املشاركون في دورة العمل 

عبداهلل ناصر اخلرافي يكرم إسراء عدنان الشريدة ووالدها بحضور عبدالوهاب احلجي

عصام عبدالشافي

يضم 300 مشروع بقيمة 16 مليار دوالر

عبدالشافي: 40 شركة وبنكًا تشارك
مبعرض »املال والعقار« في 25 يناير

كشف الرئيس التنفيذي 
والشريك لش����ركة ليتني 
انترناش����يونال لتنظي����م 
واملؤمت����رات  املع����ارض 
عص����ام عبدالش����افي ان 
انتهت من جميع  الشركة 
االستعدادات إلقامة معرضها 
االول )معرض املال والعقار 
الدولي( خالل الفترة من 25 
� 28 يناير املقبل في قاعة 
الراية بفندق كورت يارد 
ماريوت الكويت، الفتا الى 
ان قيمة املشاريع املشاركة 
في املعرض فاقت 16 مليار 

دوالر.
ف����ي تصريح  وأضاف 
صحافي ان عدد الشركات 
ف����ي املعرض  املش����اركة 
ارتف����ع ال����ى 40 ش����ركة 
محلية وخليجية وعربية 
متخصصة في االستثمار 
والعق����ار، باإلضاف����ة الى 
البنوك واجلهات التمويلية 
التي تشارك في هذا احلدث 
العق����اري االكثر متيزا في 
الكويت في 2015، الفتا الى 
ان هذا املعرض سيش����هد 
نقلة نوعي����ة في التنظيم 
واالع����داد الذي س����يكون 
على اعلى مس����توى لكي 
يلبي متطلب����ات ورغبات 
وطموحات وأذواق مختلف 
الشرائح بدءا من شريحة 
املواطنني العاديني وصغار 

املستثمرين واألفراد، من 
خ����الل توفي����ر منتجات 
عقارية س����واء للسكن او 
او  االستثمار سواء داخل 

خارج الكويت.
وق����ال ان املش����اركات 
القوي����ة واملتمي����زة م����ن 
الشركات والبنوك ستعطي 
طابع االطمئنان والثقة لدى 
املقبلني على الشراء، خاصة 
مع تنوع املعروض من فرص 
متميزة سواء في الكويت 
من خالل توفير شقق متليك 
او في املشاريع النوعية في 
كل من السعودية، االمارات، 
البحرين، س����لطنة عمان، 
مص����ر، األردن، لبن����ان، 
تركيا، بريطانيا، البوسنة، 
جورجيا، أميركا، اسبانيا، 
املانيا، فرنس����ا، بلغاريا، 
سويس����را،  ماليزي����ا، 

واستراليا .
وأشار الى إن املعرض 
سيش����هد طرح ع����دد من 
املتمي����زة  املش����روعات 
وأغلبه����ا يع����رض ألول 
الكويتي،  مرة في السوق 
سواء العقارات او االراضي 
والڤلل والشاليهات محليا 
وخليجيا وعاملية والعربية 
بتسهيالت وبأسعار مميزة 
تتناسب مع جميع الشرائح 
الكويتيني  للمس����تثمرين 
والباحثني عن االستثمار 

في العقار.
ان املعرض  وأوض����ح 
سيضم نحو 300 مشروع 
مت  ومتن����وع  مختل����ف 
اختيارها بعناية فائقة في 
مناطق آمنة وحتقق افضل 
عائد منها ليك����ون قيمة 
مضافة ملن يش����تري عبر 
املوازنة بني توفير الفرص 
في مواقع متميزة ميكن ان 
يستخدمها املواطن بشكل 
شخصي وفي ذات الوقت 
يكون استثمارا مستقبليا 
ميكن ان يحقق له عائد في 

حال بيعه 
وقال انه مع التراجعات 
احل����ادة لبورصة الكويت 
اصبح للعقار ميزة تفاضلية 
كأفضل أدوات االستثمار من 
حيث املخاطر واحلسابات 
الوقائية، نظرا ألنه يعطي 
ربحا في أسوأ حاالته وميثل 
مالذا يقي املستثمرين من 
االس����تنزاف واملتغيرات 
العاصفة التي يعانون منها 
في قطاعات أخرى أصبحت 
مخاطرها بالغة، مش����يرا 
إلى أن تذبذب مؤش����رات 
البورصة دفع نسبة غير 
بس����يطة من املستثمرين 
الى توجيه رؤوس أموالهم 
للعق����ار لالس����تفادة من 
العوائد املستقرة في السوق 

العقاري.

مع باقات شامل مجاناً

Ascend Mate 7 تقدم هواوي Ooredoo
 Ooredoo ط����رح����ت 
الكويت أحدث هاتف ذكي 
 Ascend Mate 7 من هواوي
مع باقات شامل آجلة الدفع 
ابتداء من 15 دينارا شهريا. 
ويتمتع اجلهاز ذو التصميم 
األني���ق بشاش���ة عالية 
الوض���وح HD 6 بوصة 
وكاميرا عالية املواصفات 
بق���وة 13 ميغابيكس���ل، 
إضافة إلى خاصية تشغيل 
شريحتني SIM في وقت 
واحد واملتوفرة فقط في 
الذهب���ي. ويأتي  اجلهاز 
ألوان:  اجله���از بثالث���ة 
أس���ود وفضي بسعة 16 
غيغابايت، وذهبي بسعة 
32 غيغابايت، مع إمكانية 
احلصول على اجلهاز مع 
أي من باقات شامل ابتداء 

من  15 حتى  58.
ويأتي طرح هذا اجلهاز 
مع التزام Ooredoo املستمر 
بتق���دمي أح���دث األجهزة 
الذكية واخلدمات في مجال 

تكنولوجي���ا االتصاالت 
لعمالئه���ا. ه���ذا وتتميز 
 Ooredoo باقات شامل من
بالعدي���د من اخلصائص 
الفري���دة مث���ل ترحي���ل 
الدقائق غير املستخدمة 
وتقاس���م اإلنترن���ت مع 
مشتركني آخرين باإلضافة 
إلى باقات جتوال مجانية، 
وعضوي���ة ف���ي برنامج 
جن���وم للمكاف���آت الذي 
العمالء خصومات  مينح 
وقسائم شراء مقابل نقاط 
يجمعها العميل مقابل كل 
دينار يقوم بدفعه لفواتيره 

الشهرية.
كم���ا يتأه���ل جميع 
عمالء Ooredoo للسحب 
 Corvette على س���يارتني
Stingray 2015، حيث يتم 
احتس���اب فرصة واحدة 
لدخول السحب مقابل كل 
دينار يتم صرفه على أي 
من خدمات Ooredoo وذلك 

حتى 15 فبراير.

أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري عن املضي 
قدما في العمل على استكمال وإجناز برج هيليانا الذي 
يصل ارتفاعه إلى 104 أمتار واملكون من 28 طابقا، 
والذي يعد أحد أهم أجزاء مشروع أكاسيا أڤنيوز في 

منطقة الصفوح في قلب مدينة اجلميرا بدبي. 
وفي هذا اإلطار، أوضحت شركة أبيار للتطوير 
العقاري عن حرصه���ا على تكريس طاقتها لتنفيذ 
برج هيليانا، حيث مت االنتهاء من أعمال التكسيات 
اخلارجية خالل هذا العام، وتعتبر األعمال اإلنشائية 
الداخلية للب���رج في مراحلها األخيرة. هذا، وقد مت 
إجناز معظم األعمال اإلنش���ائية ف���ي برج هيليانا 
الذي مت بيع جميع وحداته السكنية بالكامل خالل 

فترة وجيزة. 
ومن املتوقع االنتهاء من األعمال اإلنشائية لبرج 
هيليانا وتسليم املش���روع خالل الربع الثالث من 
2015. هذا، وتتطلع إدارة الشركة إلى تسليم وحدات 
برج هيليانا للعمالء، حتى يتسنى لهم االستمتاع 
باملرافق املميزة، واالطاللة اخلالبة، واخلدمات التي 

يتم تقدميها.
وأشارت الشركة إلى أن برج هيليانا ميثل اجلزء 
األهم في مش���روع أكاسيا أڤنيوز بتصميم وتوجه 
لتزويد جميع الشقق بإطالالت جميلة على اخلليج 
العربي وبرج العرب وبالم اجلميرا الشهيرين، ومن 
أهم معالم هيليانا الردهة املركزية املزججة )أتريوم( 

التي توفر اطاللة منقطعة النظير عبر اجلميرا.
يذكر أن مشروع أكاسيا أڤنيوز هو املشروع األول 
في منطقة اجلميرا الذي مينح فرصة التملك احلر 
للمستثمرين فيه، حيث أطلقته شركة أبيار في عام 
2007 مبساحة تقارب 1.35 مليون قدم مربعة في منطقة 
الصفوح في قلب اجلميرا، ويعد »أكاس���يا أڤنيوز« 

مشروعا مرموقا من األبراج والڤلل في مجتمع 
س���كني مريح وحيوي بهندسة معمارية 
متنوعة وخضرة وفيرة وممرات نزهة، 

ويرتفع فوق مركز هذا الصرح املميز 
معيار جديد لنمط وأس���لوب 

احلياة يتمثل في هيليانا.

يتكون من 28 طابقاً بارتفاع 104 أمتار

»أبيار« تسلم برج »هيليانا« بدبي 
بالربع الثالث من 2015


