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زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

عجبي...

كل يوم مير على االنس����ان يكون مبثابة الدرس املكثف في أمور عديدة، فتارة يكون الدرس 
عن املنطق، وت����ارة يكون عن أخالقيات العمل، وأمور عديدة يصعب حصرها في مقال أو حتى 

في كتاب!
فالدرس لهذا االس����بوع هو صراع االنس����ان الدائم واألزلي على املراك����ز القيادية، فهناك من 
»ياخذها بذراعه« أي مبجهوده وبإثبات األحقية، ولكن هناك من يسعى للوصول الى املراكز عن 
طريق التسلق على أكتاف الناس و»احلفار«. فقد تكون املكاسب كثيرة وآنية »في البداية« ولكن 

تتفاقم اخلسارة في املستقبل، فالثقة هي الكنز األساسي فإن فقدت فستفقد كل شيء.
عجائب الدنيا »هي سبع عجائب، وهذه الثامنة« أن يقوم شخص )أو أشخاص( مبحاولة ازاحة 
رئيسهم في العمل وأخذ منصبه »عينك عينك« وإلقاء اللوم عليه لكل تخبط اداري )زين ما الموه 
عن الغزو الغاش����م(، خصوصا أن هذا الرئيس هو من ساهم في ابرازهم واعطائهم مسؤوليات 
مختلفة، وهم يحصنون أنفس����هم بعذر أنهم كانوا مغيبني عن اتخاذ القرارات االدارية احلاسمة 

»وكأنهم مبنأى عن مسؤولياتهم كادارة عليا!«.
عجبي...

عادة ما يكون التناقض س����مة من سمات املنافق، فيصعب على املرء ربط أفكار هذا الشخص 
املثير للجدل، من سماته أن يناقض نفسه في جملة واحدة وأيضا يسعى دائما لتبرئة نفسه من 

تهم لم توجه إليه من األساس »األخ حاس بالذنب، ودائما يحسب الناس شاكة فيه«.
عجبي...

سؤال يطرح نفسه وبقوة عزيزي القارئ... اذا كنت جزءا من ادارة عليا، تقوم انت باتهامها 
بالتقصير، أفال يعني ذلك أنك جزء من ذلك التقصير؟

االجابة املنطقية تدينك وحتملك جزءا من املسؤولية ألنها بالنهاية ادارة عليا مكونة من فريق 
عمل متكامل وليست ادارة أحادية، وان كانت ادارة أحادية فكيف ترضى أن تكون »طمبور طني« 

وال تشارك في اتخاذ القرارات احلاسمة؟!
عجبي...

تغيير املبادئ وعدم االلتزام بأخالقيات العمل يعتبر مرضا خبيثا يصعب عالجه، فمن األولى 
استئصاله لكيال ينتشر »لي فات الفوت ما ينفع الصوت«.

عجبي...
في يوم وليلة يتحول العدو الى صديق، والصديق احلميم »واألخ« الى عدو لدود! يا سبحان 

اهلل »وهلل في خلقه شؤون«.
نود أن نذكر أن كل من س����اهم في بناء صرح اقتصادي في الكويت وخارجها هم أش����خاص 

نعتز بهم ونشد على أيديهم ونقول لهم »الشمس ما يغطيها منخل«. 
ونود أن نقول لكل من يريد أن يس����لب املناصب من أشخاص كانوا ومازالوا عالمة فارقة في 
مج����ال املال واألعمال أن يفكر ف����ي املصلحة العامة، أو يبتعد ألن مجتمعنا بني على أيدي آبائنا 

وأجدادنا الذين غرسوا مفاهيم األخوة واملروءة فينا.

وفي النهاية...

دعوة صادقة من آيديليتي لأللفة ومحاسبة الذات. 

البريد اإللكتروني:
الموقع :

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

خالل زيارته الرسمية للكويت

الملك مسواتي الثالث يقوم بزيارة إلى مول 360
استقبل مول 360 ملك مملكه 
سوازيالند، امللك مسواتي الثالث 
الرسمية للبالد  خالل زيارته 
وذل���ك برفقة وفد من الديوان 

األميري. 
الفريق اإلداري ملول  وقام 
360 برئاسة رئيس مجلس إدارة 
شركة التمدين ملراكز التسوق 
مرزوق املرزوق باستقبال امللك 
أثناء زيارته  الثالث  مسواتي 
التعرف على  إلى  التي هدفت 
إليه قطاعي  أحدث ما توصل 
التسوق والتجزئة في  مراكز 

الكويت. 
كما ق���ام الفري���ق اإلداري 
مبصاحبت���ه ف���ي جولة على 
أرجاء املول املختلفة، أش���اد 
خاللها بإعجاب���ه بالعديد من 
املالمح الفريدة للمول وخاصة 
منطقة احلدائق املعلقة وقاعات 
التي مت   IMAX �الس���ينما وال
تصميمها وفق أرقى املقاييس 
العاملية، إضاف���ة إلى األجواء 
التي متي���ز املول والتي متنح 
رواده طابعا خاصا، هذا وقد 
بألوانها  الثريات  اس���توقفته 

اخلالبة وتصميمها الدقيق.

املناسبة، قال رئيس  وبهذه 
التمدين  إدارة ش���ركة  مجلس 
ملراكز التسوق مرزوق املرزوق 
في تصريح صحافي: »س���عداء 
باختيار امللك مس���واتي الثالث 

للقيام بجولة في أحدث مراكز 
التسوق في الكويت، مول 360، 
ضمن زيارته الرسمية للكويت. 
تقوم فكرة مول 360 على منح 
زواره جتربة تسوق فريدة تلبي 

تطلعاتهم، كما تضيف تصميماته 
املعمارية املبدعة وأجواؤه املفعمة 
التجربة  إلى تل���ك  بالفخام���ة 

وجتعلها مثالية«.
وتأتي زيارة امللك مسواتي 

الثالث ملول 360 بصحبة الوفد 
الرسمي لبالده ضمن زيارته 
التي تهدف  الرسمية للكويت 
إلى تعزيز العالقات التجارية 

بني البلدين.

الضيف والوفد الرسمي املرافق له خالل جولة في مول 360 

مرزوق املرزوق يرافق امللك مسواتي الثالث

بالتوازي مع إيصال التيار الكهربائي

»المزايا« تفتح باب التأجير في »أبراج مزايا التجارية «

»مسقط« يفتتح فرعه األول بالكويت اليوم
يحتفل اليوم بنك مس���قط بافتتاح فرع 
البن���ك بالكويت وذلك حتت رعاية محافظ 
الش���يخ علي اجلابر، وبحضور  العاصمة 
رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ عبدامللك 
بن عبداهلل اخلليل���ي، والرئيس التنفيذي 
للبنك عبدالرزاق بن علي بن عيسى، وعدد 
من املدعوين واملسؤولني بالقطاع املصرفي 
بالكويت ولفيف من الصحافيني واالعالمني 

الذين ميثلون مختلف وسائل االعالم ومن 
املتوقع ان يساهم فرع بنك مسقط بالكويت في 
تعزيز وتسهيل التبادل التجاري بني السلطنة 
والكويت ويعزز من دوره االقليمي ومكانته 

كمؤسسة مالية رائدة في املنطقة.
وكان بنك مسقط قد أعلن في وقت سابق 
عن بدء العمليات املصرفية في فرعه بالكويت 
وتأتي ه���ذه اخلطوة تأكيدا من البنك على 

ريادته في تق���دمي خدماته املصرفية ليس 
على مستوى السلطنة وامنا على املستوى 
االقليم���ي وبافتتاح هذا الفرع اصبح لبنك 
مسقط تواجد إقليمي في جميع دول مجلس 

التعاون اخلليجي. 
ويركز فرع بنك مس���قط بالكويت على 
تقدمي اخلدمات املصرفية للشركات إلى جانب 

خدمات متويل التجارة واخلزينة.

اعلنت ش���ركة املزايا القابضة عن انطالق 
عمليات التأجير في أبراج مزايا التجارية الذي 
تقوم بتطويره الشركة، والذي يعد من اضخم 
مشاريع املكاتب التجارية في الكويت، وبالتوازي 
مع إطالق عمليات التأجير، تعمل الشركة حاليا 
على إيصال التيار الكهربائي إلى أبراجها، بعد 
استصدار كل التراخيص املطلوبة من البلدية 
ووزارة الكهرباء، ووضع اللمسات األخيرة على 

املشروع الذي اجنز بنسبة %98.
وقالت الشركة في بيان صحافي انها تستعد 
حاليا لتوقيع مجموعة من العقود التأجيرية 
اخلاصة باملشروع مع عدد من الشركات الكبرى 
التي تتمتع باس���م عريق في مجال األعمال في 
العالم العربي، مشيرة الى ان عددا من الشركات 

واملستثمرين اختار االنتقال إلى »أبراج مزايا« في مدينة األعمال 
الكويتية لالستفادة من املواصفات العالية التي يوفرها املشروع 
خاصة أنه قد مت تطويره وفقا ألنظمة املباني الذكية التي توفر 
اجلهد والوقت واملال، وتوفر خدمات عالية اجلودة للمستثمرين، 
كما ستقوم شركة املزايا بصفتها مديرا للمشروع بتوفير مجموعة 
من اخلدمات اإلضافية كاحلراس���ة على مدار الساعة، والنظافة، 

وخدمة ركن السيارات، والصيانة الدورية، وغيرها. 
وفي هذا اإلطار، قالت نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال 
والتسويق في شركة املزايا القابضة م. سلوى ملحس: »على الرغم 
من األزمات التي مرت بها االسواق في العالم واملنطقة طبعا، إال 
أن إمياننا بأهمية املشاريع املدرة للدخل من أمثال مشروع أبراج 
مزايا في مدينة األعمال الكويتية تعمق بصورة اكبر، خصوصا 

ان هذه املشاريع ميكن أن حتقق عوائد مرضية جدا«.
واضافت انه: »من خالل اإلقبال الذي شهدناه على مشاريعنا 
الس���ابقة املدرة للدخل في الكويت والتي حققت والتزال جناحا 
الفتا حتى في ذروة األزمة، فإننا نتوقع ملشروع مدينة األعمال 
أن يحق���ق جناحا مماثال، على الرغم م���ن أن وفرة العرض في 
س���وق املكاتب الكويتي أدت إلى تراجع أسعار العقارات، إال أن 
اخليار األمثل يبقى للمشاريع ذات اجلودة العالية لناحية املوقع، 
والتش���طيبات، واخلدمات واإلدارة، وهذا ما حترص املزايا على 

توفيره في كل مشاريعها«.
وأوضح���ت: »إننا نتوقع زيادة في الطل���ب على املكاتب في 
الكويت خالل الفترة القادمة خصوصا مع إعطاء الضوء األخضر 
خلطة التنمية التي أطلقتها احلكومة الكويتية بقيمة 30 مليار 
دينار ألجل 4 سنوات، وستتيح هذه اخلطة الهادفة إلى احلد من 
اعتماد البالد على قطاع النفط وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص في 
املشاريع، الفرصة أمام الكثير من شركات القطاع اخلاص احمللية 
والعاملية املشاركة في عملية التنمية املليارية وبالتالي البحث عن 

مراكز لطواقمها وعملياتها في الكويت«، الفتة 
الى انه من ش���أن هذه اخلطة أن جتتذب املزيد 
من االس���تثمارات إلى الكويت وتعزز مشاركة 
القطاع اخلاص في مشاريع حكومية، وهذا في 
حد ذاته عامل إيجابي ومساهم أساسي في احلراك 

االقتصادي عموما والعقاري خصوصا.
ومتتلك »املزايا« برجني مخصصني خلدمة 
قط���اع املكاتب في مش���روع »مدين���ة األعمال 
الكويتي���ة«، حيث متكنت م���ن احلصول على 
شهادة »ال مانع من إيصال التيار الكهربائي« من 
بلدية الكويت، عالوة على إمكانية التغذية من 
وزارة الكهرباء، األمر الذي يؤهلها حاليا لتمديد 
وإيصال التيار الكهربائي والذي من املتوقع أن 

ينير املشروع مع نهاية الشهر اجلاري. 
من جانب آخر، فقد أعد فريق التسويق في شركة املزايا خطة 
تس���ويقية شاملة طالت اإلذاعة واجلرائد واملجالت املتخصصة 
إلى جانب حملة إعالنات ضخمة على األبراج والطرقات، كما مت 
االتصال بكل الشركات الكبرى من القطاع اخلاص ومبؤسسات 
القطاع العام لعرض مزايا املش���روع عليهم والفوائد املتوقعة 
ألي ش���ركة تتخذ من أبراج مزايا في مدين���ة األعمال الكويتية 

مقرا لها.
وتتميز »أبراج مزايا« مبوقعها املميز وس���ط مدينة الكويت 
على ش���ارع عمر بن اخلطاب وخالد ب���ن الوليد، وهي من أكثر 
املواقع حيوية واستراتيجية بالنسبة لعالم األعمال في الكويت. 
ويضم املشروع الذي وصلت تكلفته إلى 30 مليون دينار كويتي، 
مجموعة من املكاتب الذكية املجهزة بأحدث التقنيات ومبساحات 

مختلفة. 
وتتضمن األبراج قاعات محاض���رات واجتماعات على أعلى 
مستويات اجلودة ومبساحات مختلفة مزودة بأحدث التقنيات، 
ونظم أمن عالية املستوى، وتصميمات داخلية حديثة ومزودة 
بأحدث التقنيات، ومكاتب ذكية مبساحات مختلفة مزودة بأحدث 
األجهزة، وتقنية ذكية للمباني توفر الوقت واجلهد، إلى جانب 
مرفق النتظار السيارات يالئم املوظفني والزوار، ومصاعد متعددة 
تضمن س���رعة وفاعلية احلركة، ومساحة مخصصة ملقهى في 

منطقة البهو لكال البرجني. 
وتتضمن أبراج املزايا شبكة اتصاالت وتقنية معلومات متقدمة 
تدعم كل أن���واع التطبيقات التي تش���مل التطبيقات الصوتية 
وتطبيقات البيانات والڤيديو للمستأجرين وزوار املجمع التجاري، 
كما تزود أبراج مزايا مستأجريها وزوارها مبنصة متقاربة الشبكات 
ونطاق واسع من خدمات تقنية املعلومات التي تتضمن ما يلي: 
خدمات انترنت سلكية والسلكية، واإلعالنات الرقمية، واالتصاالت 

التلفونية، ومراقبة األمن، وخدمات مركز البيانات. 

م.سلوى ملحس


