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 «كيانات القابضة» شاركت في اجتماعات 
االتحاد العربي للمنشآت الصغيرة بالقاهرة

املشـــروعات من خـــالل أعضاء 
العربية لتنفيذ  االحتاد بالدول 
عدد من الدورات التدريبية وإعداد 
مدربني في تنمية املشـــروعات، 
باإلضافة إلى كيفية التعاون مع 
منظمة العمل العربية في البرنامج 
العربي لدعم التشغيل واحلد من 
البطالة في مشروع دعم القدرات 
في مجال إنشاء وتطوير املنشآت 

الصغيرة.
  وقد اقيم على هامش اجتماع 
اجلمعية العمومية لالحتاد معرض 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة 
بأرض املعارض ســـلط الضوء 
على دور املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة في دفع عجلة التقدم 

االقتصادي. 

من خبـــرة املنظمـــات العربية 
واإلقليمية واملؤسسات العاملة 
في مجال ريادة األعمال وتنمية 

اإلدارة   دعت رئيسة مجلس 
والعضـــوة املنتدبـــة لشـــركة 
القابضة  انترناشيونال  كيانات 
سارة اجلاســـم الى تفعيل دور 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
ملا لها من دور بالغ األهمية في 
تعزيز االقتصاد الوطني، كما تعد 
احد أهم القطاعات احليوية في 
اقتصاديات معظم البلدان املتقدمة 

والنامية على السواء.
  وأشارت اجلاسم في تصريح 
صحافي مبناسبة مشاركة الشركة 
في اجتماعات اجلمعية العمومية 
لالحتاد العربي للمنشآت الصغيرة 
والتي عقدت في القاهرة مؤخرا، 
الى انه مت مناقشة خطة االحتاد 
لعام ٢٠١١، وســـبل االســـتفادة 

 سارة اجلاسم

 م.محمد السقاف 

 تشمل هواتف نوكيا وبالك بيري وآي فون

  «المستقبل لالتصاالت» تقدم عروضًا ومفاجآت 
  على الهواتف النقالة حتى نهاية ٢٠١٠

وتدريـــب موظفينا للوصول 
للعاملية في األداء.

  وأشار إلى أن هواتف نوكيا 
الذكية واكسسواراتها مازالت 
تشهد إقباال كبيرا في معارض 
الشـــركة نظرا للتكنولوجيا 
التـــي أدخلت عليها  اجلديدة 
وجعلتها تنافس بقوة في سوق 
تكنولوجيا الهواتف احملمولة 

العاملي.
  وأضـــاف ضيـــاء أحمد أن 
شركة املستقبل للتكنولوجيا 
الدولية تقدم أيضا مجموعة من 
هواتفها وهي: زووم وFrog ذات 
التحمل الشديد، باالضافة الى 
مجموعة متنوعة من الهواتف 
العاملية حيث ان معارض شركة 
املستقبل تعمل بفكرة «التسوق 
في مكان واحـــد» حيث تضم 
النقالة  الهواتف  مجموعة من 
املتنوعة واألجهزة اإللكترونية 
احلديثة حتت ســـقف واحد، 
مثل: البرمجيات، والتطبيقات 
واأللعاب وكذلك احلواســـيب 
واكسســـواراتها، وغيرها من 
منتجات ذات صلة باإلنترنت، 
وتساهم هذه املعارض في توفير 
وقت العميل وجهده بدال من أن 
يهدرهما في التسوق في متاجر 
عديدة لشراء منتجات محددة 
كان ميكن أن يجدها في مكان 
واحد، يذكر ان فرع املطار يعمل 

على مدار الـ ٢٤ ساعة. 

باالضافة الى هدايا عبارة عن 
قسائم شراء مجانية ملنتجات 
محالت محمد حمود الشايع لكل 
من يشتري أيا من هواتف بالك 

بيري املخفضة.
   واشار إلى أن الشركة قامت 
أخيرا بتحويل معارضها التي 
كانت مقتصرة على بيع هواتف 
نوكيا إلى معارض لبيع هواتف 
عاملية أخرى حتظى بإقبال كبير 
في املنطقة مثل بالك بيري و

iPhone، وذلـــك ألول مرة منذ 
تأسيس الشركة لتتماشى مع 
التكنولوجى املطرد  التطـــور 
واملتنوع فـــي جميع املاركات 
العاملية، ولتقدم باقة منتجات 
منوعة تتناسب مع سياستنا 
في االستماع لعمالئنا وتكثيف 
التســـويقية واعداد  البحوث 

 أعلنت شـــركة املســـتقبل 
العاملية أن شركتيها التابعتني 
وهمـــا املســـتقبل لالتصاالت 
واملستقبل للتكنولوجيا الدولية 
قد طرحتا حملة موســـعة من 
العروض والتخفيضات على 
عدد مـــن هواتف نوكيا وبالك 
بيري واي فـــون وغيرها في 
جميع معارضهـــا مبحافظات 
الكويت وذلك حتى نهاية العام 

احلالي.
  وبهذه املناســـبة، قال مدير 
العالقات العامة والتدريب في 
شركة املستقبل العاملية ضياء 
أحمد: «إننا نشـــارك عمالءنا 
احتفـــال االســـتعداد للعـــام 
اجلديد والـــذي نأمل أن يكون 
عام خير وبركة عليهم وعلى 
وطننا احلبيـــب الكويت وإن 
هذه العـــروض والتخفيضات 
«تأتي ضمن توجه الشركة نحو 
احلرص علـــى تقدمي منتجات 
متميزة وبأسعار تناسب جميع 
شرائح املجتمع، خصوصا أن 
هذه الهواتف متتاز بالتكنولوجيا 
العالية وتلبي جميع احتياجات 

ورغبات العمالء».
  واضاف في تصريح صحافي 
انه من ضمن هواتف شـــركة 
التي  املســـتقبل لالتصـــاالت 
تشملها العروض واخلصومات 
هواتف نوكيا الذكية وهواتف 
iPhone٤ وهواتف بالك بيري، 

 ضياء أحمد 

 تشمل إقامة لليلتين وتذكرة سفر ذهابًا وإيابًا ابتداًء من ٧٤ دينارًا

  «طيران الجزيرة» و«روتانا» تطلقان
  عروضًا مميزة لعطالت موسم الشتاء

 اعتبارًا من ٣ يناير المقبل

  السقاف رئيسًا تنفيذيًا لـ «العقارات المتحدة»

 ضمن سلسلة دوراتها للصحافة االقتصادية 

  «جلوبل» تختتم دورتها التدريبية الثانية
  للمحررين االقتصاديين حول تحليل األسواق المالية

 أعلن بيت االستثمار العاملي 
(جلوبل) عـــن اختتام دورته 
الثانية للمحررين  التدريبية 
االقتصاديـــني حتـــت عنوان 
«حتليـــل األســـواق املالية ما 
املالية والتقرير  بني املعلومة 
اإلخباري» والتي قدمها استاذ 
اقتصاديات التمويل في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
د.حســـن الصـــادي، وأقيمت 
الدورة يومي ٢١ و٢٢ ديسمبر 

اجلاري في مقر الشركة.
   وقالت الشـــركة في بيان 
صحافي ان هذه الدورات تندرج 
ضمن مسؤوليتها جتاه شريحة 
الوطني،  هامة في االقتصـــاد 
حيث ان لدى «جلوبل» مجموعة 
من املبادرات جتاه املجتمع في 
جميع البلدان التي تتواجد فيها 

أفرع الشركة.
  وقـــدم د.الصادي شـــرحا 
مفصـــال حـــول خصائـــص 
وأنواع األسواق املالية، وأنواع 
االســـتثمارات املتاحة في تلك 
األسواق، باإلضافة إلى البيانات 
واملعلومات املؤثرة على القرارات 
االســـتثمارية، ومدى فاعلية 
وسائل اإلعالم في التأثير على 
تلك القـــرارات، كما تطرق إلى 
كيفية حترير وحتليل اخلبر 
املالـــي واالقتصـــادي، بهدف 
توفير جميع املعطيات للقارئ 

واملســـتثمر ليتمكن من اتخاذ 
املناسب،  القرار االســـتثماري 
ضاربـــا أمثلة حية لشـــركات 
وبنوك محلية وعاملية باإلضافة 
إلى حتليل أهم األخبار املتواجدة 

على الساحة االقتصادية.
  وركز د.الصادي على االستثمار 
بنوعيه املباشـــر كاالســـتثمار 
فـــي العقار وغير املباشـــر في 
املالية والتي تتضمن  األصول 

األسهم والسندات واخليارات، 
كما قام بتقدمي شرح لهذه األدوات 
االستثمارية، وتطرق إلى معدل 
املخاطر لكل منها وكيفية إدارتها 

وتأثرها بعضها البعض.
  وبهذه املناسبة، قالت الرئيس 
التنفيـــذي للشـــؤون اإلدارية 
واملوارد البشرية في «جلوبل» 
خولة بدر الرومي: «ميثل التدريب 
املهني ركنا أساسيا من فلسفتنا 

في جلوبـــل، حيث يتم توجيه 
هـــذا التدريب ألكثـــر من جهة 
وشريحة في املجتمع باإلضافة 
إلى موظفي الشـــركة»، مشيرة 
إلى أن جلوبل تولي الصحافة 
الكويتية اهتماما كبيرا العتبارها 
الرئيســـية لبناء  أحد األعمدة 
ونهضة الوطن، فعالقة الشركة 
مع الصحافة عالقة مهنية مبنية 
على توفير املعلومات والتحاليل 

التي تساعدهم في عملهم.
  يذكـــر أن جلوبل كانت قد 
أقامت في مايو املاضي الدورة 
التدريبية األولى حتت عنوان 
«قـــراءة وحتليـــل البيانـــات 
املاليـــة»، ومـــن املنتظـــر ان 
الدورات هذه  تستمر سلسلة 
في املستقبل لتغطي مختلف 
مواضيع واهتمامات الصحافة 

االقتصادية. 

 أعلنت شـــركة العقارات املتحدة عن انضمام م.محمد أحمد 
الســـقاف لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من 
٣ يناير املقبل، حيث يحمل السقاف سجال حافال باخلبرات مبا 
يزيد عن عشرين عاما في مجال القطاع االستثماري والعقاري، 

ولديه الكثير من اخلبرات.
   حيث شغل عدة مواقع قيادية وتنفيذية خالل حياته العملية 
منـــذ عام ١٩٨٨ آخرهـــا نائب رئيس مجلـــس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي ملجموعة األرجان العقارية، ولديه العديد من اإلجنازات 
املميزة امللموسة على صعيد األعمال التي نفذها واملناصب التي 

تقلدها.
  وفي هذه املناسبة، قال رئيــس مجــلس اإلدارة فــي شــركة 
العقــــــارات املتحدة طارق محمد عبد الســـالم: «يأتي انضمـام 
م.محمد أحمد السقاف في إطار إستراتيجية الشركة بالتوسع في 

مجال التطــوير العقــاري، واستقـطــاب الكفــاءات واخلـــبرات 
العاملــة فــي الـسوق الـكـويتي الــــتي تشكــــل قـــاعدة أساسية 

مهمة نحو تطوير مجال عمل الشركة.
  أن خبــــــرة الســـــقاف الــواســـعة فـــي مــــجـــال تطوير 
القـطاع العقـــاري احمللي واإلقليـــمي وفـــــي اإلدارة والتنمية 
واالستثمار ستساهم بشــكل كبير فـــي تطوير أعمال الشركة 

ومشاريعها».
  من جانبه، أعرب السقاف عن افتخاره باالنضمام إلى فريق 
عمل شـــركة العقارات املتحدة، حيث انها من الشركات الرائدة 
والعريقة، مؤكدا أن لديه العديد من اخلطط الطموحة للشركة 
التي من شـــأنها أن تساهم في التطور والنمو مبا يحقق املزيد 
من اإلجنـــازات في ظل التعاون الدائم بـــني جميع العاملني في 

الشركة. 

 أعلنت شركتا طيران «اجلزيرة» وروتانا إلدارة 
الفنادق عن اطالق عروض مميزة وحصرية شاملة 
تذكرة الســـفر واإلقامة لفترة ليلتني في فندق أو 
منتجع ٥ جنوم وذلك ابتداء من ٧٤ دينارا لعطالت 

موسم الشتاء.
  وتتيح العروض للمسافرين إمكانية االختيار ما 
بني البحرين وبيروت ودبي والدوحة وشرم الشيخ 
ومن ثم حجـــز أيام وأوقات رحلتهم من خيارات 
تالئم اجلميع واالستمتاع برحلة استجمامية خالل 
عطلة نهاية األســـبوع أو العطالت املوسمية في 
يناير املقبل، كما ميكن حملبي السفر إلى دبي خالل 

عطلة نهاية األسبوع، ميكنهم االختيار من بني ثالث 
رحالت للسفر خالل يوم اخلميس، واالستراحة 
بإقامتهم في فندق روز ريحـــان روتانا ومن ثم 
العودة إلى الكويت مساء يوم السبت، وللمسافرين 
إلى بيروت، فيمكنهم السفر صباح يوم اخلميس 
أو بعد أوقات العمل لالســـتمتاع بأشهر األماكن 
واملناسبات في بيروت مع اإلقامة في فندق روتانا 

جيفينور، والعودة ليلة السبت. 
  وتتضمن عروض طيـــران اجلزيرة وروتانا 

احلصرية ملوسم الشتاء التالي: 
  ـ إلى بيروت: ليلتني في فندق روتانا جيفينور 

(٥ جنوم) وتذكرة الســـفر ذهابا وإيابا ابتداء من 
١٠٩ دنانير.

  ـ إلى دبي: ليلتني في فندق روز ريحان روتانا 
(٤ جنوم) وتذكرة السفر ذهابا وإيابا ابتداءا من 

٧٤ دينارا.
  ـ إلى الدوحة: ليلتني في فندق أوريكس روتانا 
(٥ جنوم) وتذكرة الســـفر ذهابا وإيابا ابتداء من 

٩٨ دينارا.
  ـ إلى شرم الشيخ: ليلتني في فندق كورال بيتش 
روتانا (٥ جنوم) وتذكرة السفر ذهابا وإيابا ابتداء 

من٩٠ دينارا. 

 الصحافيون املشاركون في الدورة التدريبية في لقطة جماعية مع مسؤول «جلوبل» ود.حسن الصادي

 التسليم بعد ٦ أشهر وبتسهيالت بنظام الدفعات المرنة

  «دار الكوثر» تطرح شققًا سكنية
   ببرج لؤلؤة الخليج في الشارقة

حني تنفرد شقق البرج بتصاميم 
متنوعة مت تنفيذها على مساحة 
رحبة لتالئم جميع املتطلبات 

واالستخدامات املتعددة.
  وبـــني أن البـــرج مت تنفيذ 
البنيـــة التـــحتيـــة فيه وفقا 
ألعلـــى معــــاييـــر الـجـــودة 
بــــاإلضافـــة  واملواصفـــات، 
إلـــى كونها مـــزودة بالــعزل 
احلراري ومقاومـــة املياه، أما 
الواجهـــات اخلارجية للبرج 
فقد مت تشطيبها بأفضل املواد 
بينما متت تغطية األرضيات 
الداخلية بالرخام  واملساحات 
والبورسلني والسيراميك، كما 
يستخدم البرج أفضل التمديدات 
الصحية وأنظمة اإلنذار املبكر 
واألمان واحلرائق، الفتا إلى ان 
البرج يتمتع مبميزات كثيرة 
من أهمها اإلطاللة على اخلليج، 
الوحدة  وبالقرب من شـــارع 
واملراكز الرئيسية ومت إعداده 
على أن يكون من ضمن أفضل 

األبراج في الشارقة. 

للتمليك في برج لؤلؤة اخلليج 
والواقع في إمارة الشارقة، على 
أن يكون التسليم خالل ٦ أشهر 
من اآلن، وســـيتم التعاقد مع 
العمالء بنظـــام دفعات مرنة 
في الســـداد تناســـب مختلف 

الشرائح.
البرج يتميز  أن  إلى    ولفت 
بتصميم فريد من ثالثة أبراج 
ذات تصميم مبتكر ورائع، في 

الكوثر   أعلنت شـــركة دار 
العقاريـــة، إحـــدى شـــركات 
املجموعـــة اخلليجية للتنمية 
واالســـتثمار، عن طرح حزمة 
الشـــقق السكنية  جديدة من 
فــــــي  اجلاهـــزة للتســـليم 
بـــرج لؤلــــــؤة اخللـــيج في 

الشارقة.
  وقال نائــــب رئيس مجلس 
اإلدارة املـــديـــر الــــعـــام في 
الشـــــــركة أحمد الصفار إن 
الشـــركة تقوم عــلـــى تقدمي 
مجمـــوعة جديـــــدة وفريدة 
مـــن نوعهـــا مـــن املشـــاريع 
والعروض تزامنـــا مع بداية 
العـــام ٢٠١١ وتوفر من خاللها 
جميع متطلبات العمالء سواء 
على صعيد األراضي أو الشقق 
الدول  السكنية في بعض من 

اخلليجية.
  وأشار الصفار في تصريح 
صحافي إلى أن الشركة تفتتح 
عروضها للعام اجلديد ٢٠١١ على 
تقدمي حزمة جديدة من الشقق 

 أحمد الصفار


