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)كرم ذياب(عمر احلوطي احلوطي وفهد الفهد وحصة احلميضي خالل املؤمتر الصحافي 

 الحوطي: »ڤيڤا« تطلق ورشة عن التلوث البصري في العالم العربي 
وامليادين في واقع األمر يعبر 
عن احتياج األفراد ملعرفة مفهوم 
التلوث البصري وكيفية العمل 
على تطوير األداء في هذا القطاع 

محليا وعربيا. 
 وقالت إن ورش العمل التي 
ستبدأ أنشطتها من 26 إلى 28 
أكتوبر اجلاري سيحضرها عدد 
من املصممني املش���هورين في 
الكويت والس���عودية وإيران 
ولبن���ان والبحري���ن وذل���ك 
لتقدي�������م أحدث ما توصلت 
إليه فن����ون التصميم في العالم 
العرب�������ي والكويت وتبادل 
اخلبرات، م���ع وضع خطوات 
فعالة ملنع التلوث البصري في 

املجتمع. 
 وفي ردها على استفسار 
ح���ول ش���رائح املجتمع التي 
يس���تهدفها املجتم���ع، قالت 
احلميضي إن البرنامج موجه 
لكل أفراد املجتمع دون استثناء 
ويسعى لتعزيز ودعم التواصل 
بشكل مستمر وفعال، موضحة 
أن البرنامج وإن كان يس���عى 
جلذب جميع املهتمني بالتصميم 
محليا وخليجيا إال أنه يهدف 
إلى اخلروج بتوصيات محددة 
ح���ول أهمي���ة القض���اء على 
التلوث البصري بني كل أفراد 

املجتمع.

الورش���ة حصة احلميضي ان 
ورشة العمل تهدف لالرتقاء بفن 
التصميم في الكويت والعالم 
العربي، مستدركة بأن الفكرة 
هي نقطة بداية حقيقية لإلبداع 

في العالم العربي. 
 وقالت احلميضي إن انتشار 
التلوث البصري في الكثير من 
التصاميم املوجودة في الشوارع 

على اإلبداع واالبتكار في جميع 
املجاالت وبش����كل جيد يعزز من 
ق����درات األفراد ويطل����ق طاقات 
الشباب مبا يخدم املجتمع مبختلف 

شرائحه. 

 الحميضي: االرتقاء بفن التصميم

وبدوره���ا قالت رئيس���ة 
مؤسسة نقاط واملسؤولة عن 

ان مشاركة الشركة مع مؤسسة 
»نق����اط« في التل����وث البصري 
تأتي من خالل س����عيها لتوطني 
مفهوم اإلبداع في مجال التصميم 
واإلعالن����ات لتكون مبس����توى 
التوعية في العالم العربي بأهمية 

فن التصميم بالعالم العربي. 
 وقال الفهد إن الشركة مستمرة 
في دعم البرامج الرائدة وتعتمد 

دائما للعمل على توفير جميع 
وسائل الدعم التي تطلق قدرات 
الش���باب في كافة امليادين عبر 
تبني املشاريع اجلادة التي تخدم 

املجتمع بجميع شرائحه. 

الفهد: توطين مفهوم اإلبداع

 وم����ن جانبه، قال مس����ؤول 
العالقات العامة واالتصال فهد الفهد 

 عمر راشد 
 أطلقت ش���ركة االتصاالت 
الكويتية )ڤيڤا( بالتعاون مع 
مؤسسة نقاط ورشة عمل عن 
التلوث البصري والتي ستعقد 
أنشطتها خالل الفترة املمتدة من 

26 إلى 28 أكتوبر اجلاري. 
 وبهذه املناسبة، أشار مدير 
العالقات العامة واالتصال في 
أن  الى  الشركة عمر احلوطي 
حرص الشركة على إطالق مثل 
الفعاليات يأتي في إطار  هذه 
املسح الذي أجرته الشركة على 
الكثير من األنشطة التي أطلقتها 
في السابق وكان لها وقع كبير 
على املشتركني احلاليني للشركة 
وكذلك املشتركون املتوقعون.   
ولفت احلوطي الى أن تلك البرامج 
من شأنها تعزيز تواجد الشركة 
في الس���وق وتخدم في النهاية 
أهداف الشركة لالستحواذ على 

شريحة أكبر من السوق. 
 وردا على سؤال ل� »األنباء« 
حول عدد األنشطة املتوقع إطالقها 
حتى نهاي���ة العام احلالي، قال 
احلوطي: إن باب الشركة مفتوح 
أمام أية أفكار من شأنها تعزيز 
روح اإلبداع وتخدم استراتيجية 
الشركة الرامية لتعزيز دورها في 

املسؤولية االجتماعية. 
 وبني أن الش���ركة تس���عى 

بالتعاون مع مؤسسة »نقاط« في 26 الجاري

»لؤلؤة الكويت« و»دار األمان«  تشاركان بمعرض العقارات الكويتية

.. و»تارجت« تستعرض مشاريعها 
الجديدة في حولي والسالمية

الهاشم تشارك في المؤتمر 
الخليجي لالستثمار بألمانيا

ادفانت����ج  أعلن����ت ش����ركة 
لالستشارات اإلدارية واالقتصادية 
عن مشاركة رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب للشركة صفاء 
الهاش����م في مؤمتر االستثمار 
واألعمال لدول مجلس التعاون 
اخلليج����ي والذي س����يعقد في 
ش����توجتارت في الفترة من 26 
� 27 أكتوب����ر ويناقش الفرص 
املتاحة في دول  االس����تثمارية 
املنطقة وتسويقها كجزء من خطة 
دول اخلليج العربي الستقطاب 
الش����ركات اإلنش����ائية  أفضل 

والبنوك االستثمارية لتقدمي األفضل.  ويقام املؤمتر برعاية ستيفان 
مابوس رئيس وزراء بادن وارمتبيرغ ووزير االستثمارات اخلارجية 
األملاني كورنيلال بايبر إلى جانب لودويج براون رئي��س احت����اد 
الغ���رف األملانية. ويأتي هذا املؤمتر نتيجة للتعاون بني احتاد الغرف 
التجارية اخلليجية والغرفة التجارية العربية األملانية ومبشاركة 
متميزة من متحدثني في الشأن السياسي واالقتصادي وكجزء من 
مبادرة »Global Connect« التي ترعاه����ا وزارة االقتصاد األملانية. 
وس����تكون الهاشم املتحدث الرئيس����ي ف����ي يوم االفتتاح املوافق 
26 أكتوبر بورقة عم����ل بعنوان: »اإلطار املالي واالقتصادي العام 

لدور سيدات األعمال في منطقة اخلليج العربي وتأثيره«.

ق����ال مدي����ر خدم����ة 
العمالء في شركة تارجت 
محمد منصور ان سياسة 
الشركة ترتكز على طرح 
مش����اريع ذات ج����ودة 
عالية وفخامة متناهية 
وربح مضمون لكل من 
يرغب في االستثمار في 
التمليك، خاصة  الشقق 
ان اآلون����ة االخي����رة قد 
شهدت نشاطا كبيرا في 
الكويت  مختلف مناطق 
نظرا لوعي املستثمرين 
والتجار ورجال األعمال 

باالس����تثمار املضمون اخلالي من املخاط����رة داخل الكويت، 
وقد قامت الشركة بشراء العديد من االراضي لبناء مشاريع 
س����كنية مميزة مثل حولي � الساملية والتي تتميز مناطقها 
باالرتفاع املستمر في االسعار، وبالتالي فرصها االستثمارية 
تزداد وأول هذه املشاريع هو مشروع اليجانس تاور حولي 
والذي يتميز بالفخامة والرقي والتشطيبات عالية اجلودة، 
وكذلك اخلدمات املقدمة من الشركة كصالة االستقبال املفروشة 
بالكامل على احدث طراز وصاالت البلياردو وتنس الطاولة 
وااللعاب لالطفال املجهزة بالكامل، وأيضا يقوم قسم االيجارات 
وإدارة أمالك الغير بالشركة بجهود حثيثة من اجل خدمة املالك 
واملستثمرين من حيث توفير املستأجرين ومتابعتهم وحتصيل 

اإليجارات والصيانة ومتابعة العميل متابعة دقيقة.

أعلنت شركات لؤلؤة الكويت العقارية ودار األمانة العقارية وتارجت 
عن مش����اركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الذي يقام في 
الفترة من 25 إلى 28 اجلاري الذي تنظمه مجموعة اكسبو سيتي لتنظيم 
املعارض واملؤمترات )مدينة املعارض( في فندق كويت ريجينسي باالس. 
وبهذه املناسبة قال املدير العام بشركة لؤلؤة الكويت فاضل الكوت ان 
الشركة ستقوم بعرض مشاريع عقارية متنوعة أبرزها في سلطنة عمان، 
حيث ستقدم الش����ركة أراضي تتناسب مع جميع شرائح املستثمرين 
وبعروض وأسعار خاصة خالل فترة املعرض فقط، كما تقدم الشركة 
خدمة االستشارات اخلاصة للمتملكني في سلطنة عمان إضافة خلدمة 
تقييم العقارات في دول مجلس التعاون اخلليجي وبواس����طة كفاءات 
كويتية مختصة. وأعلن عن قيام الشركة بتسويق عدد من الشقق في 
مش����روع Hala في مملكة البحرين مع تقدمي عروض عقارية متنوعة 

فيها، مؤكدا ان الشركة ستقدم مجموعة متنوعة من االراضي السكنية 
وغيرها في املنطقة الش����رقية في اململكة العربية السعودية وبأسعار 
خاصة جدا خاصة في اخلبر والدمام واخلفجي وبأسعار خاصة جدا. 
وأوضح ان السوق العقاري سيترقب ما هو جديد من معرض العقارات 
الكويتي����ة والدولية، حيث ينظر اليه من ابرز األحداث العقارية خالل 

العام احلالي ملا سيوفره من عروض خاصة فيه.
من جانبه قال مدير عام مجموعة دار األمان العقارية مشعل الراشد ان 
مشروع املستثمر السكني مت اجناز 90% من املعمار وبيع أكثر من %80 
من الوحدات السكنية وهو الكائن في منطقة حولي قطعة 181 قسيمة 
9. وهو عبارة عن 50 وحدة س����كنية اس����تثمارية، مبينا ان املشروع 
يتكون من 8 أدوار وسرداب ومواقف للسيارات بأسعار تنافسية لتلبية 

مختلف الرغبات والشرائح للعمالء.

صفاء الهاشم


