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سارة أكبرالشيخة الزين الصباح

موڤنبيك للشقق الفندقية

شخصيتان من القيادات النسائية املؤثرة في الكويت

»كايكو« تعلن عن عرض استرجاع النقود على إطارات ميشالن

Z7 اجلديدة وصلت معارض »املال«
الزين الصباح وسارة أكبر متحدثتان رئيسيتان

في مؤمتر »املرأة في عالم املؤسسات«

شقق فندقية جديدة بإدارة موڤنبيك
في منطقة اخلليج التجاري في دبي

تسعى ميشالن إلى ان تكون 
في متناول اجلميع ولذلك تعمل 
دوما على منح زبائنها افضل 
اخلدمات بأفضل األسعار، وهي 
تغطي قسما كبيرا من األسواق 
املتخصصة في مجال السيارات 
وتعد شريكا أساسيا في هذا 

القطاع.
وفي الكويت توزع اطارات 
ميش����الن حصريا من خالل 
الش����ايع والصقر في  شركة 
كل من فروع تايربالس األربع 
باألحمدي اجلهراء وكندا دراي، 
ومن ب����ن عروضها الصيفية 
التجهيز  ضمن اطار حمل����ة 
الذي يتطلب  ملوسم الصيف 
عناية فائقة بالسيارات عموما 
وباإلطارات خصوصا، متنح 
كايكو زبائنها عرض استرجاع 
35 دينارا عند شراء 4 اطارات 
من ميش����الن و15 دينارا عند 
ش����راء اطارين فقط. وكانت 
ميش����الن ومنذ تأسيسها في 
فرنس����ا حريص����ة على منح 
افض����ل اخلدم����ات لزبائنها 
بأس����عار مناس����بة وذلك من 
خ����الل مجموع����ة االطارات 

املتكونة من: 
مجموع����ة الدرجة االولى 
والتي تشمل كل انواع السيارات 
والعرب����ات وه����ي مجموعة 
ميش����الن، ومجموعة ثانية 
الرياضية  خاصة بالسيارات 
وهي اطارات بي أف غودريتش 
املتوافرة ايضا في االس����واق 

الكويتية.

أعلن����ت مجموعة املال عن 
وص����ول س����يارتها العائلية 
اجلديدة CMC Z7 2016، التي 
تعيد تعريف الراحة من خالل 
مقصورتها التي تتسع لسبع 
ركاب وتتميز بتطورها التقني 

وتكنولوجيتها املتقدمة.
وتعتبرZ7 اجلديدة سيارة 
إذ  الكلمة،  عائلية بكل معنى 
بإمكانه����ا نقل أفراد األس����رة 
وأصدقائه����م براح����ة تام����ة 
بفض����ل رحاب����ة مقصورتها 
وس����عة مقاعده����ا الس����بعة 
الفاخرة واحليز الكبير الذي 
تتيحه لألرج����ل، إضافة إلى 
الكبيرة  التخزينية  الس����عة 
فهي اخلياراألفضل للرفاهية 
اجلماعية واملشاركة باالستمتاع 
الرحالت  ف����ي  بالوق����ت معا 
 Z7 القصيرة والطويلة. وزودت
مبحرك وقود ياباني من شركة 
التي  ميتسوبيشي موتورز، 
بدورها أشرفت على صناعة 
هذه السيارة بالكامل، سعة 2.4 
ليتر 4 اسطوانات 16 صماما 
وقوة 136 حصانا، باإلضافة 
إلى ناقل حركة أوتوماتيكي 
5 س����رعات مصمم خصيصا 
لقي����ادة مريح����ة على جميع 
أن����واع التضاريس. ويعتبر 
تصميم Z7 اجلديدة أكثر جماال 
وأناقة بكل املعايير، فالتصميم 
الرياض����ي ذو الش����خصية 
املس����تقلة يظهر بشكل مميز 
ومتناسق، مبيزاته الواضحة 
م����ن غطاء احمل����رك املنحوت 
بشكل مميز واملصابيح األمامية 
الكبي����رة HID مصنوعة من 
الكريستال التي تضفي بجانب 
تصميمها اجلذاب إضاءة أوسع، 
ومصابي����ح الضباب األمامية 
وشبكة التهوية املصنوعة من 
 Z7 الكروم تتوس����طها عالمة
مع مص����د أنيق يؤكد طابعها 
الرياضي، إضافة إلى أنها تتميز 

أعلن����ت كل م����ن ش����ركة 
صناعات الغامن وبنك اخلليج 
عن مش����اركة شخصيتن من 
القيادات النسائية املؤثرة في 
الكويت، وهما الشيخة الزين 
الصباح وسارة أكبر، في مؤمتر 
»املرأة في عالم املؤسس����ات: 
إمكانات تفوق التوقعات«، الذي 
سيقام يوم األربعاء املوافق 4 
مايو 2016 في فندق اجلميرا 
شاطئ املس����يلة. ومن املقرر 
أن يناق����ش املؤمتر موضوع 
املساواة بن الرجل واملرأة في 

مكان العمل.
ويهدف ه����ذا املؤمتر غير 
إل����ى توفير منتدى  الربحي 
يجمع بن كبار القادة املؤثرين 
على املستوى العاملي واإلقليمي 
واحمللي ملناقشة قضية املساواة 
بن الرجل وامل����رأة في مكان 
العمل. ويس����تضيف املؤمتر 
متحدثن بارزين وجلس����ات 
نقاشية. كما يرمي إلى توفير 
منبر مفتوح إلقامة ش����بكات 
تواصل مبا يتيح تبادل األفكار 
املختلفة حول مقومات حتقيق 

النجاح في بيئة األعمال.
الزين  الش����يخة  تتول����ى 
الصباح حاليا منصب وكيل 
وزارة الدولة لشؤون الشباب، 

وقعت شركة فنادق ومنتجعات موڤنبيك عقدا 
مع شركة ريتش����رايت للتطوير العقاري إلدارة 
واحد من أرقى مشاريعها، وهو موڤنبيك للشقق 
الفندقية البرج، اخلليج التجاري، في واحدة من 

أرقى املواقع في منطقة اخلليج التجاري.
تتمتع املنش����أة اجلديدة املكونة من 40 طابقا 
بواجهتها احلديثة واألنيقة، مبوقع مميز على شارع 
برج خليفة مع إطاللة على أعلى برج في العالم، 

ويتوقع افتتاحها في العام 2017.
وتقام حاليا مشاريع كبيرة من منشآت بنية 
حتتية ومواقع جذب س����ياحي على بعد خطوات 
من الفن����دق املكون من 299 ش����قة فندقية، ومن 
ضمنها جزيرة املدين����ة القدمية، ومنطقة األوبرا 
في داون تاون، ومول دبي ومش����روع قناة دبي، 
بينما تبعد املراكز املالية والتجارية مسافة قصيرة 

عن املبنى. 
وخالل مشاركته في معرض سوق السفر العربي 
في دبي، قال أندرياس مامتولر، رئيس العمليات 
في فنادق ومنتجعات موڤنبيك في الشرق األوسط 
وجنوب آس����يا: »باس����تحداثنا موڤنبيك للشقق 
الفندقية البرج، اخلليج التجاري، نطرح مفهوما 
راقيا سيتيح اإلقامة في منطقة تنشأ بسرعة كمركز 

دبي اجلديد لألعمال والترفيه«.
وستتضمن تسهيالت اإلقامة في الفندق اجلديد 
شقق استوديو أنيقة وفسيحة إضافة الى شقق 
مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتن وثالث غرف 

نوم.
كما تتضمن جتهيزات وتسهيالت الراحة منصة 
ترتفع على ثالثة أدوار وست قاعات لالجتماعات، 
ومنتجعا صحيا متكامال، وصالة لأللعاب الرياضية، 
وعيادة جتميل وبركة سباحة، ومنطقة لألطفال 
مع بركة سباحة، ومطعما للوجبات الثالث ومقهى 

وردهة بهو ومركزاخلدمات األعمال.
وقد مت تصميم املبنى بعوازل صوتية من خالل 
أل����واح زجاجية ثالثية الطبق����ات لضمان أقصى 
مس����تويات الراحة للضيوف، حت����ى في أوقات 

الذروة.
وقال احمد بن بطي املهيري، رئيس مجلس إدارة 
ريتشرايت للتطوير العقاري: »هذه املنشأة التي 
اكتملت بنسبة 55% لن تضيف فقط بعدا جديدا 
إلى أفق دبي املذهل، بل ستتيح للضيوف جتربة 
وجهة متكاملة ومميزة نظرا ملوقعها عند مفترق 

طرق لكثير من املناطق ومواقع اجلذب«.

وتنتج ميش����الن اطارات 
جلميع انواع العربات مبا فيها 
السيارات السياحية، الشاحنات 
اخلفيفة، الشاحنات، وكل انواع 
العربات ذات العجلتن، عربات 
احلفر، العربات الفالحية وحتى 

الطائرات. 

لماذا تختار ميشالن؟ 

ميش����الن  اط����ارات  الن 
تخضع لتجارب قصوى في 
350 مي����دان جت����ارب حول 
العالم وعل����ى مختلف انواع 
الطرقات فمختبرات ميشالن 
تهتم باالستمرارية حيث مت 
تقليص نسبة مقاومة التدحرج 
الى 50% لتحسن كفاءة الوقود، 
وتعمل هذه املختبرات حاليا 
على اجليل اخلامس مما يطلق 
عليه االطارات اخلضراء والتي 
تهدف الى حتس����ن االقتصاد 

الهادئة،  بخطوطها اجلانبية 
واملرايا اجلانبية األنيقة.

وعلى صعي����د التصميم 
اخللفي تتميز Z7 مبصابيح 
الكريستال اخللفية العصرية 
التي تعمل بتقنية الصمامات 
املض����اءة )LED( واملغط����اة 
بعدسات عالية الوضوح، وهو 
يظهر بش����كل متكامل بفضل 
الباب اخللفي الرياضي الذي 

يعلوه جناح رياضي أنيق.

وهي واحدة من مؤسسي شركة 
إيج����ل فجن ش.م.ك.م، حيث 
ترأست مجلس إدارتها وكانت 
عضوا منتدب����ا فيها. عملت 
الصباح لدى ش����ركة )أي بي 
س����ي( في مدين����ة نيويورك 

في الوقود الى نسبة 2% على 
االقل. 

تكنولوجيا فريدة 

السطح اخلارجي لإلطار 
يحتوي على طبقة س����ميكة 
من املطاط التي متنح التصاقا 
باألرض وتعزز هذا االلتصاق 
اذا كان الطري����ق مبلال حيت 
تبعد املياه جانبا وتدوم ألطول 
فت����رة ممكنة. أم����ا الطبقات 
الداخلية فهي عبارة عن حزام 
مقوى مرتن او ثالث مرات ذو 
مرونة أفقية وصالبة جانبية، 
أما البطانة الداخلية فهي جتعل 
من االطار غير مس����رب كليا 
وحتافظ عل����ى ضغط الهواء  
وقد فازت ميش����الن الكويت 
بلقب أفضل مارك����ة اطارات 
التي مينحها املجلس السوبر 
براند الكويتي علما وان اطارات 
ميشالن توزع في الكويت منذ 

65 سنة. 

بعض تعليمات السالمة

٭ يجب التحكم في املقود دوما 
بكلتا اليدين، وميشالن تدعوكم 

لتجنب القيادة بيد واحدة.
٭ ال تقوموا بأي حركات مفاجأة 

عند التحكم في املقود 
٭ ال تدوسوا على البنزين او 

الفرامل فجأة
٭ افحص����وا دوم����ا ضغ����ط 
العج����الت، فالعج����الت غير 
املضغوطة كما يجب تسبب 

استهالكا كبيرا للوقود.

إن Z7 اجلديدة قادرة على 
اجتياز الطرق الوعرة الصعبة 
وجميع العوائق التي تواجهها 
بكل سهولة. كما تتميز بعرضها 
الذي يساعدها على الثبات أثناء 
املناورات وكذلك عند القيادة 
 »Z7« بسرعات عالية. وتأتي
من الداخل بتصميم رائع ميزج 
بن األناقة واالتساع والرحابة، 
التي تشمل 7 مقاعد مريحة، 
إضافة إل����ى خيار طي مقاعد 
الصف الثالث أو الصف الثاني 
للمزيد من مساحات التخزين، 
وتتسم بالرحابة بفضل قاعدة 
الكبيرة، وبالهدوء  العجالت 
بفضل التصميم االنسيابي مع 
االحتفاظ بوضعية قيادة جيدة، 
وتضم لوح����ة قيادة مبتكرة 
التابلوه  وعصرية فضال عن 
املبتكر واملنظم الذي يس����هل 
على قائد السيارة استخدامه، 
والوصول إلى جميع محتوياته 
بسهولة أثناء القيادة. وحتمل 
الراحة  املزيد من تقنيات   Z7
تش����مل نظام تكييف الهواء، 
وتكيف الهواء اخللفي املستقل، 
شاشة عرض مركزية، مشغل 
CD، ومدخل USB، والعديد من 

مساحات التخزين.
 2016 Z7 توف����ر س����يارة
احلديثة مجموعة كبيرة من 
مميزات األمان القياس����ية في 
جميع الفئات، تش����مل هيكل 
السيارة والقسم الداخلي منها، 
إلى ممي����زات حماية  إضافة 
األطفال ومميزات األمان خالل 
القيادة أو عند التعرض حلادث، 
فاألم����ان ف����ي »7Z« مضمون 
بفض����ل املنظومة الكاملة من 
الس����المة والتقنيات  تدابير 
الهيكل  التي تشمل  اليابانية 
اخلارجي الصلب والوس����ائد 
الهوائية املزدوجة، ونظام منع 
انغالق الفرامل، ونظام توزيع 

الفرامل اإللكتروني.

بالوالي����ات املتحدة، ومنحت 
جائزة »امل����رأة امللهمة« لعام 
2015 والت����ي كان����ت ضم����ن 
جوائز املرأة العربية. الشيخة 
الصباح حاصلة على شهادة 
بكالوريوس في الصحافة من 
جامعة بوسطن، وبكالوريوس 
من جامعة كاليفورنيا اجلنوبية 

للفنون السينمائية.
أما سارة أكبر فهي الرئيس 
التنفيذي والشريك املؤسس 
لشركة كويت إنرجي، إحدى 
الشركات املستقلة الرائدة في 
قطاع التنقيب وإنتاج النفط 
والغاز في الش����رق األوسط. 
وتعتبر الس����يدة سارة أكبر 
ام����رأة تتول����ى منصبا  أول 
قياديا في ه����ذا القطاع على 
مستوى املنطقة، حيث تولت 
مناصب عدة لدى شركة نفط 
الكويت والش����ركة الكويتية 
البترولي����ة  لالستكش����افات 
اخلارجية. السيدة أكبر حاصلة 
الهندس����ة  على بكالوريوس 
الكيميائية من جامعة الكويت، 
وتتمت����ع مبعرف����ة وخبرات 
عملية واس����عة في مجال فن 
القيادة، والتطوير  ومهارات 
اإلستراتيجي، وإدارة احملافظ 

والعالقات اإلستراتيجية.

إطارات ميشالن 
تخضع

لتجارب قصوى
في 350 ميدان 

اختبار حول العالم 
وعلى مختلف 
أنواع الطرقات

شركات جديدة تعلن مشاركتها في معرض النخبة العقاري
تسعى شركة بيوتي كويت ان 
تكون عند حسن ظن عمالئها 

كما عودتهم دائما.
وتكملة لريادة الشركة في 
تسويق العقار التركي وخاصة 
في مدينة كوشاداس����ي قامت 
شركة بيوتي كويت بعمل شراكة 
مع كبرى الشركات املطورة في 
 AST YAPI كوشاداسي شركة
والتي من خاللها نقدم لعمالئنا 
احدث املشروعات وهو مشروع 
OLEA EVELRI وال����ذي يتميز 
بإطاللت����ه الكامل����ة على بحر 
ايجه وموقعه املتميز في سنتر 
كوشاداسي وتشطيباته الرائعة 
مع اسعار مناس����بة ومرونة 
كبيرة في السداد. هذا باإلضافة 
 RUYA PRESTIJ إلى مش����روع
الواقع في اجلانب األوروبي من 
اسطنبول في منطقة اسنيورت 
الشهيرة والقريب جدا من مرمرة 
بارك مول والذي نقوم بتسويقه 
حصريا داخل الكويت واملشروع 
يتمي����ز بخدماته وأس����عاره 
املنافسة جدا وتسليمه الفوري.
إلى مشروعاتنا  هذا باإلضافة 
املتميزة في طرابزون وبورصة 
ودي����دم وغيره����ا م����ن املدن 

التركية.

إلمارة عجمان.
وأضاف أن رسالة الشركة 
تتمثل في تقدمي أفضل اخلدمات 
العقارات  الش����املة في مجال 
والدعاية والتسويق مبختلف 
املجاالت، مؤكدا على أن الشركة 
استطاعت في وقت قصير أن 
الش����ركات  أكبر  تصبح م����ن 
العقاري����ة في إم����ارة عجمان 
بال منافس، وذل����ك من خالل 
العميل  التي جعلت  سياستها 

من أهم أولوياتها.

بيوتي كويت

من جانب آخر أعلنت شركة 
العامة  بيوتي كويت للتجارة 
مش����اركتها في املعرض، وقال 
حم����ود العجمي املدي����ر العام 
للشركة إن التسويق العقاري 
وجناحه في الكويت مرهون دائما 
بدراس����ة اجلدوى االقتصادية 
املادي  واالستثمارية، والعائد 
املناسب واملضمون للمستثمر 

في املجال العقاري.
ومما الشك فيه ان العميل 
يبحث دائما عن الشركات ذات 
التي ميكنه  الطيبة  الس����معة 
التعام����ل معها ويض����ع ثقته 
وأمواله فيها، من هذا املنطلق 

الشركة بطرح عدد من املشاريع 
داخل دولة أسبانيا وتقوم بطرح 
مشروع مودينا في دولة تركيا 
بالتعاون مع برج بياز التركية 
العقارية وتسعى لتقدمي أفضل 
العقارية  الفرص االستثمارية 
الكرام وحرصا منها  لعمالئها 
على املشاركة الفعالة من خالل 
فريق عمل محترم ومتخصص 
يضم أسبانيا وتركيا والبوسنة 
وتقوم الش����ركة بط����رح عدة 
مش����روعات جديدة في مصر 
واألردن في املستقبل القريب.

العربية للتسويق

م����ن جانب آخ����ر انضمت 
الش����ركة العربية للتس����ويق 
إلى قائمة الش����ركات العقارية 
املشاركة في املعرض، وقال مدير 
املبيعات بالشركة مينا ألفي إن 
الشركة العربية للتسويق هي 
شركة إماراتية تأسست في العام 
2008 في إمارة عجمان لتواكب 
النهضة الش����املة في ش����تى 
املجاالت داخ����ل إمارة عجمان 
املتطلب����ات املختلفة  وخلدمة 
في مجال العق����ارات والدعاية 
والتسويق والنشر، وحتديث 
الواقع اجلديد للتقدم العقاري 

وجود 4 برك س����باحة داخلية 
وخارجية وسباحة لألطفال، 
ونادين صحين وصالة رياضة، 
ومنتجع صحي جاكوزي وسبا، 
ومحالت جتارية للتس����ويق، 
ومقهى كوفي شوب، ومنطقة 
ألع����اب لألطف����ال، وحضانة 
مطلة عل����ى احلديقة، وخدمة 
تأجير السيارات، وغيرها من 
املميزات الكثيرة التي ال تتوافر 
في مجمعات مشابهة في دبي، 

وخدمات أخرى استثنائية.

البيت العالمي

وأعلنت شركة مركز البيت 
العاملي العقاري عن مشاركتها 
في املعرض وتس����عى الشركة 
دائما للمش����اركة في مثل هذه 
املعارض الناجحة لتقدمي عدة 
مشروعات متميزة لعمالئها في 
البوسنة وإسبانيا وتركيا من 
حيث السعر والعائد واملصداقية 
التعامل، فالش����ركة تقوم  في 
اكبر من  بإجن����از واحد م����ن 
مشاريعها )لؤلؤة سراييڤو( في 
مدينة بوينيك بدولة البوسنة 
والهرسك بالقرب من العاصمة 
سراييڤو على مساحة 21 الف متر 
مربع كمباوند متكامل، فتقوم 

جلميع السكان، باإلضافة إلى 
أنها تتيح الفرصة باالستمتاع 

بالهدوء والراحة.
وتابع: جميع الشقق صممت 
لتضم شرفات واسعة مباشرة 
تطل على املناظر اخلالبة للحياة 
البرية، وصمم����ت من الداخل 
بأحدث الوسائل التي تعبر عن 
احلداثة والطراز العصري في 
أسلوب السكن، وتشمل تقنية 
رقمية عالية، وإضاءة صممت 
خصيصا لتتناسب مع األجواء 
الداخلية للشقق، وأسقفا عالية 

وشرفات كبيرة وواسعة.
وأش����ار إلى أن املش����روع 
يتمي����ز بعدة ممي����زات أهمها 

طرحت هذا املشروع في السوق 
الكويتي وهو مجمع كامل ويضم 
836 شقة سكنية واسعة تشمل 
ش����ققا مكونة من اس����توديو، 
وغرفة نوم واحدة، وغرفتن، 
وثالث غرف، صممت جميعها 
لتالئ����م أذواق عش����اق البيئة 
الطبيعية احمليطة بالسيليكون 

جيت.
وأض����اف أن املجمع يجمع 
ما بن املعمار احلديث للسكن 
العصري ف����ي ضواحي املدن، 
وبن األسلوب العربي التقليدي، 
وحتيطه من كل جانب حدائق 
خضراء خالبة، ومساحات كبيرة 
تؤمن احلرية في املشي واحلركة 

أعلنت مجموعة جديدة من 
الشركات مشاركتها في معرض 
النخب����ة العقاري الذي تنظمه 
مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم 
املعارض واملؤمترات على أرض 
املعارض الدولية مبشرف خالل 
الفترة م����ن 9 وحتى 14 مايو 
املقبل مبش����اركة أكثر من 75 
شركة ومؤسس����ة عقارية من 
داخل وخ����ارج الكويت تطرح 
خالله أكثر من 200 مش����روع 
عقاري وفرصة استثمارية حول 

العالم.

دار الكوثر

الكوثر  وأعلنت شركة دار 
العقاري����ة انضمامها ملجموعة 
الشركات املشاركة في املعرض، 
وقال مدير إدارة املشاريع في 
الشركة حسن حاجي، إن »دار 
الكوثر« ستقوم خالل املعرض 
بطرح عدة مشاريع جديدة منها 
مشاريع بوابات السيليكون 1 
و2 و3 و4 في دبي، البالغ كلفته 
350 مليون دوالر، مؤكدا جناح 
مشاريع الش����ركة في حتقيق 
عوائ����د تأجيرية مميزة خالل 

العام املاضي.
وأشار حاجي إلى ان الشركة 

مينا الفيحسني حاجي حمود العجمي

تنظمه
إسكان جلوبل

على أرض املعارض 
الدولية من 9
حتى 14 مايو


