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الغامن يترأس وفد »الغرفة« 

في مؤمتر دعم وتنمية االقتصاد املصري
يتجه وفد رفيع املستوى من غرفة جتارة 
وصناعة الكويت برئاس����ة عل����ي الغامن الى 
جمهورية مصر العربية للمشاركة في »مؤمتر 
دعم وتنمية االقتصاد املصري« الذي سيكون 
برعاية الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، 
والذي سيعقد خالل الفترة من 13 إلى 15 مارس 

2015 في مدينة شرم الشيخ.
ويض����م الوفد عددا م����ن أعضاء مجلس 
ادارة الغرف����ة ونخبة م����ن أصحاب األعمال 
الكويتيني وهم: النائب األول لرئيس الغرفة 
خالد عبداهلل الصقر، النائب الثاني لرئيس 
الغرفة عبدالوهاب محمد الوزان، عضو املكتب 
الغرفة أسامة محمد النصف، وعضوية كل من 
طارق بدر سالم املطوع، طالل جاسم محمد 
اخلرافي، محمد عبدالرضا كاكولي، وفاء أحمد 
القطامي، وكل من الرئيس التنفيذي � ملجموعة 

بنك الكويت الوطني عصام جاس����م الصقر، 
نائب رئيس قطاع املقاوالت � مجموعة شركات 
محمد عبداحملسن اخلرافي وأوالده لؤي جاسم 
اخلرافي، رئيس مجلس اإلدارة � شركة كويت 
إينرجي د.منصور أحمد بوخمس����ني، نائب 
الرئي����س التنفيذي � املرك����ز املالي الكويتي 
بسام ناصر العثمان، مدير عام الغرفة رباح 
عبدالرحمن الرباح، مساعد مدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم بالغرفة خالد يوسف املانع. 
ويأتي هذا املؤمتر في إطار انطالق البرنامج 
االستثماري الطموح جلمهورية مصر العربية 
الذي يهدف إلى استغالل كل اإلمكانات واملوارد 
املصرية وتوظيفها بالشكل الصحيح ما يؤدي 
الى حتقيق التنمية الشاملة، ومن املتوقع أن 
يشارك فيه عدة مسؤولني بارزين من مختلف 

دول العالم.

وفد »زين« مع مسؤولي »إس إيه بي« خالل توقيع االتفاقية

في واحدة من كبرى صفقات االتصاالت باملؤمتر الدولي لالتصاالت

»SAP« زين« تعزز حتليل بياناتها ببرمجيات«

في كل م����ن الكويت والبحرين 
واألردن.

التعاون،  وكجزء من ه����ذا 
ستقوم مجموعة زين أيضا بنشر 
منص����ات SAP HANA، منصة 
التحليل الف����وري املبتكرة من 
»إس إيه بي«، باإلضافة إلى حلول 
 Data الكبيرة البيانات  حتليل 
Mining، والشبكات االجتماعية، 
واس����تقصاء األعمال والعمالء 

واحللول البرمجية التنبؤية.
وكجزء من هذه الش����راكة، 
ستقوم مجموعة زين أيضا بنشر 
منص����ات SAP HANA، منصة 
التحليل الف����وري املبتكرة من 
»إس إيه بي«، باإلضافة إلى حلول 
 Data الكبيرة البيانات  حتليل 

Mining، والشبكات االجتماعية، 
واس����تقصاء األعمال والعمالء 

واحللول البرمجية التنبؤية.
م����ن جانبه، قال س����كوت 
جيجنهامير، الرئيس التنفيذي 
ملجموعة زين: »حتتاج جهود 
مجموعة زين الرامية إلى التحول 
إلى مشغل رقمي عصري متكامل 
إلى احلد من التعقيدات في بنيتها 
التقنية احلالية،  التش����غيلية 
وتعزي����ز جتربة االس����تخدام 
الكلي����ة عبر منص����ة حتليلية 
بالزمن احلقيق����ي، كما حتتاج 
إلى معرفة أكبر بالسوق لفتح 
مصادر جديدة للدخل«. وقال عمر 
العمر، الرئيس التنفيذي لشركة 
زين الكويت: »باعتبارنا املشغل 
األكب����ر في الكويت والش����ركة 
األولى في تقدمي خدمات اجليل 
الرابع في كل أنحاء الدولة، ندرك 
أهمية املرونة لتلبية املتطلبات 
املتزايدة لعمالئنا من اخلدمات 
الرقمية. وتعاوننا اليوم مع اس 
ايه بي يهدف إلى تعميق فهمنا 
لعمالئنا من ش����أنه أن يضمن 
بقاء زي����ن الكويت في صدارة 
التقنيات وتزويد العمالء بتجربة 
اتصاالت متميزة«. وتوصف كل 
من الكويت والبحرين واألردن 
بأنها أس����واق »النمو السريع« 
وفقا لتقرير استقصاء املعلومات 
الص����ادر عن االحت����اد العاملي 

 .GSMA للهواتف املتحركة

2014 و2020، في حني سترتفع 
االتصاالت بش����بكات اإلنترنت 
 3G اجلوالة م����ن اجليل الثالث
واجليل الرابع 4G من 20% من 
احلصة اإلجمالية في العام 2014 
إلى 85% ف����ي العام 2020 وفقا 
التنقلي����ة الصادر عن  لتقرير 

شركة إريكسون.
وبهدف تلبي����ة احتياجات 
العمالء م����ن خدمات اإلنترنت 
اجلوال، ستقوم زين، املجموعة 
امل����زودة خلدم����ات  الرائ����دة 
االتصاالت في الشرق األوسط 
وافريقيا والتي توفر خدماتها 
ألكث����ر من 44 مليون عميل في 
ثماني دول مختلفة، بنشر حلول 
التحليل وإدارة البيانات الكبيرة 

دخلت مجموع����ة زين في 
 SAP »ش����راكة مع »إس إيه بي
التحليل  لتزويده����ا بحل����ول 
والتعامل مع البيانات الكبيرة 
بهدف تعزي����ز جتربة املاليني 
من عمالئها في منطقة الشرق 
األوس����ط واالرتقاء بها. وذلك 
في واحدة م����ن كبرى صفقات 
االتصاالت التي شهدها املعرض 
الدول����ي لالتصاالت  واملؤمتر 

اجلوالة 2015.
ومن املرتقب أن تتضاعف 
معدالت االتصال العاملية اجلوالة 
بش����بكة اإلنترنت ثالث مرات 
بحلول العام 2020، حيث ان 6 
مليارات من االتصاالت العاملية 
اجلوالة البالغ عددها 9 مليارات 
اتصال س����تكون باس����تخدام 
األجه����زة الذكية وف����ق تقرير 
اس����تقصاء املعلومات الصادر 
العامل����ي للهواتف  عن االحتاد 
املتحركة GSMA. وبحلول العام 
2020، فإن 80% من االتصاالت 
الذكية  العاملية عبر األجه����زة 
س����تأتي من املناط����ق النامية، 
حيث سترتفع عمليات االتصال 
بشبكة اإلنترنت عبر األجهزة 
اجلوالة من ثلث االتصاالت في 
العام 2014 لتبلغ نس����بة %70 
العام 2020. وفي  منها بحلول 
منطقة الشرق األوسط وافريقيا، 
سترتفع االشتراكات بالتقنيات 
اجلوالة بنسبة 55% بني عامي 

متيم مصطفى فهد العنزي  عمرو اجلمال إيهاب عالم 

4 شركات جديدة تعرض مشاريعها في معرض العقارات الكويتية

من نوعه، علم����ا أننا قد قمنا 
باالنتهاء من املشروعني األول 
والثاني بنجاح فاق التوقعات 
وبفترة قصيرة جدا. وكش����ف 
املدير العام لشركة مسلك اخلير 
العقارية ايهاب عالم عن طرح 
مجموعة مميزة من املشاريع 
العقارية منها مشروع »منتجع 
الصفوة« في سراييڤو والذي مت 
بيع 35% منه في فترة قصيرة 
من����ذ بداية طرح����ه. واجلدير 
بالذكر أن منتجع الصفوة ملكية 
خاصة لشركة وإدارة كويتية 
وهي شركة إجنازات املستقبل 
العقاري����ة وأن����ه مت اختي����ار 
املوقع بعناية حتى يتناس����ب 
العربي  ال����ذوق  مع متطلبات 
واخلليج����ي. حيث يتكون من 
مسجد وعدد 3 ديوانيات للرجال 
والنساء، مطاعم، كوفي شوب، 
س����وبر ماركت، غرف����ة ألعاب 
لألطفال، مالعب كرة قدم وسلة 
باإلضافة إلى مكتب س����ياحة 
ملساعدة املالك، وحديقة زهور 

وبحيرات وجندول مائي.
ومن ناحية أخرى أشار عالم 
إلى أن الشركة ستطرح مشاريع 
عقارية جدي����دة قريبا بعوائد 
استثمارية حصرية ومميزة، 
حيث تسعى مسلك اخلير دائما 
إلى إرضاء جميع أذواق عمالئها 
وتلبية احتياجاتهم في مجال 

االستثمار العقاري. 
كما قال مدير عام ش����ركة 
العقاري����ة عمرو اجلمال  برج 
مبناسبة املشاركة في املعرض 
إن أسباب جناح الشركة عديدة، 
ولكن من أهمها اختيارها ملواقع 
طبيعية غنية وغير مستثمرة 
ليتم تطويرها لتصبح وجهات 
سياحية فخمة جذابة محققة 
رؤيتها في إبداع الرقي وتقدمي 
العديد من املرافق التي توفرها.  
وتابع: »لذا تقوم ش����ركة برج 
العاملي����ة بتحدي����د وتقيي����م 
املواقع الطبيعية الغنية وغير 
املس����تثمرة إلقامة مشاريعها 
عليها، وذلك من خالل التعاون 
اإلس����تراتيجي مع السلطات 
احمللية واملستثمرين، وتعتمد 
في كافة املشاريع التي تندرج 
أعل����ى املعايير  حتت مظلتها 
واملقاييس العاملية في احلفاظ 
على البيئة الطبيعية مع مراعاة 
الثقافات احمللية بشكل خاص 
وترويجها، مشكلة بذلك حافزا 
قويا لنمو وتطور اقتصادات 
هذه املناطق املختارة لكي تعود 
عليها وعلى مجتمعاتها احمللية 
باملنفعة والفائدة وعلى العميل 
بتحقيق عوائد مالية ضخمة ال 

توفرها املشروعات األخرى«.
وأشار اجلمال إلى أن الشركة 
قامت بإطالق أول مش����اريعها 
حتت اسم مشروع »برج الباباز« 
والذي يعتبر من أكثر املشاريع 
فخامة ويجري إنشاؤه حاليا 
في تركيا. ويأتي هذا املشروع 
على ش����كل مدينة مقامة حول 

مقربة من مطار فارنا، ويتكون 
املشروع من ڤلل وشقق سكنية 
تقع وس����ط الطبيعة اخلالبة، 
ويحتوي على حمامات سباحة 
ومطاعم وس����اونا وجاكوزي 

وجيم وملعب تنس.
املبيعات  قال نائب مدي����ر 
العقارية فهد  إنفينتي  لشركة 
العنزي إنه وبناء على االقبال 
الكبير على املناطق السياحية 
التركي����ة  مث����ل اجلمهوري����ة 
وجمهورية البوسنة والهرسك، 
وم����ن منطلق اس����تراتيجية 
التسويق واالستثمار ومتابعتنا 
للسوق العقاري اخلارجي فقد 
قامت شركة انفينتي العقارية 
بطرح مشاريع الشركة في كلتا 
اجلمهوريتني. وأش����ار إلى أن 
الشركة ستكون موجودة في 
املعرض بش����كل كبير ومميز 
لش����رح مميزات ومواصفات 
ف����ي جمهوري����ة  مش����اريعها 
البوس����نة والهرسك وحتديدا 
في عاصمتها سراييڤو والتي 
تطرح من خاللها أراضي وڤلال 
تلب����ي احتياج����ات ورغبات 
املس����تثمر اخلليج����ي الراغب 
في االستثمار الرابح والصاعد 
في السوق العقاري البوسني 
ويعد هذا املشروع هو الثالث 

أعلنت 4 ش����ركات جديدة 
ف����ي معرض  عن مش����اركتها 
العق����ارات الكويتية والدولية 
احلدث العقاري األكبر واألبرز 
في الكويت على اإلطالق ومن 
تنظيم ش����ركة اكسبو سيتي 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
خالل الفترة من 9 إلى 12 مارس 

اجلاري في الريجنسي.
التنفيذي  املدي����ر  وصرح 
العاملية متيم  لش����ركة بيوت 
مصطفى بأن شركته ستطرح 
من خالل مشاركتها في املعرض 
مجموعة من مشاريعها املميزة 
ف����ي تركي����ا ومنها مش����روع 
)كوستال سيتى 1(، وهو مشروع 
فاخر يقع في منطقة بيلك دوزو 
في اسطنبول األوروبية على 

مسافة 100 متر من البحر.
وتابع »يتمي����ز باطالالت 
مباش����رة عل����ى بح����ر مرمرة 
وبحي����رة بيوتش����كموجيه، 
واملشروع عبارة عن كمبوند 
سكني يحتوي على 208 شقق 
س����كنية يتوافر ب����ه حمامات 
س����باحة داخلي����ة وخارجية 
وساونا وجاكوزي وقاعة سينما 

وحضانة الستقبال األطفال. 
وبنينّ مصطفى باالضافة الى 
أن مش����روع »انلوجو« والذي 
يعد احد أضخم املشاريع املقامة 
حاليا في اسطنبول االوروبية 
في منطقة ايسنيورت ويحتوي 
على مول جتاري والعديد من 
اخلدمات مثل حمامات السباحة 
واملقاه����ي وقاعات الس����ينما، 
وكذلك مش����روع »صن سيت

Sun Set« والذي يقع في مدينة 
البلغارية والتي  كوشاريتسا 
تبعد 6 كيلومترات عن الشاطئ 
املشمس Sunny Beach والذي 
يعد احد أشهر الشواطئ بالعالم. 
وتاب����ع: يقع املش����روع على 

عمر العمر: ندرك 
أهمية املرونة 

لتلبية املتطلبات 
املتزايدة لعمالئنا 

من اخلدمات 
الرقمية

املعرض ينطلق
9 اجلاري مبشاريع 

عقارية محلية 
وخليجية 
وإقليميه

العديد من البحيرات الطبيعية 
في وس����ط الغاب����ات واملناظر 
اخلالبة، وبكلفة إجمالية تبلغ 

مليارا ومائة ألف دوالر. 


