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500 مليون ريال لتمويل مشروع »األڤنيوز - الرياض«
أعلنت شــركة »شــمول 
القابضة« في بيان صحافي 
أمس عن توقيع شركة مجمع 
شمول التجاري التابعة لها 
مذكرة تفاهم مع صندوق دعم 
املشــاريع فــي وزارة املالية 
السعودية لتمويل مشروع 
»األڤنيوز - الرياض« مببلغ 
٥٠٠ مليون ريال، انطالقا من 
مبدأ اشراك القطاع اخلاص 
لتحقيق اهداف رؤية ٢٠3٠ 
بني صندوق دعم املشــاريع 
أحد مبــادرات خطة حتفيز 
القطاع اخلاص. كما مت بوقت 
سابق توقيع اتفاقية مبدئية 
مــع ٩ بنوك خليجية بقيمة 
٥.١ مليــارات ريــال لتمويل 

املشروع ذاته.
مذكــرة  توقيــع  ومت 
التفاهــم مــن قبــل رئيــس 
مجلس ادارة شــمول محمد 
عبدالعزيز الشايع وفهد بن 
عبداجلليــل، رئيــس مكتب 
إدارة الدين العام ومستشار 
املاليــة. وبحضــور  وزيــر 
املاليــة الســعودي  وزيــر 
محمد اجلدعان ووزير املالية 
الكويتي د.نايف احلجرف، 
وذلك ضمن فعاليات مؤمتر 
القطــاع املالي الذي أقيم في 
مركز امللك عبدالعزيز الدولي 

للمؤمترات.

»األڤنيوز - الرياض« 
 يعد من أضخم املشاريع 
التجارية متعددة االستخدامات 
في اململكة العربية السعودية، 
وســيتضمن واحدا من أكبر 
مراكز التســوق فــي العالم. 
وتدخل شركة مجمع شمول 
التجــاري بشــكل منفصــل 
باتفاقيــة متويل مع ٩ بنوك 

بالفرص املتاحة لالستثمار 
والتطوير العقاري في اململكة 
العربية السعودية، السيما 
ملشــاريع متميــزة بحجمها 
الهائــل ومكوناتهــا الفريدة 
كمشروع األڤنيوز- الرياض.
وأشــار الشــايع الــى أن 
املشروع سيسهم في توفير 
آالف الفرص الوظيفية متاشيا 
مع رؤية اململكة ٢٠3٠ بخفض 
نسبة البطالة، باإلضافة الى 
دعم قطاعات عدة منها قطاع 
اخلدمات والتجزئة والسياحة 

باململكة.

وجهة متكاملة للترفيه
ويتضمن مجمع األڤنيوز- 

األذواق، وتضم »برستيج«، 
وهي منطقة متميزة بالفخامة 
والرقي مــن حيث التصميم 
وتضم نخبة مــن العالمات 
التجارية الفاخرة. ومنطقة 
»غرانــد أڤنيــو« التي متثل 
جتربة ال مثيل لها من تصميم 
مستوحى من أشهر شوارع 

التسوق العاملية. 
وحتل منطقة »السوق« 
التراثية كمكان أخاذ يجمع 
والعراقــة  األصالــة  بــني 
وتعــرض فيــه مختلــف 
البضائع التراثية واحمللية. 
كما ميكن للــزوار االنتقال 
إلــى منطقة »املــول« وهي 
وجهة يقصدها كل الباحثني 

الشــرائي احلديث، لتشكل 
قيمة مضافة للمجتمع الذي 

نتواجد فيه«.
وبني أن التوسع للعالمة 
التجاريــة »األڤنيوز« يأتي 
بناء علــى جتربتنا في كل 
مــن الكويــت والبحريــن، 
والتي نحــرص من خاللها 
على تقدمي مشاريع متكاملة 
تضم كل اخلدمات والعالمات 
التــي يحتاجها  التجاريــة 

املتسوقون.
وصمم املجمــع والبرج 
األول املكتب االستشــاري 
العاملي »CRTKL«، على طراز 
حديث، حيــث يضم البرج 
مساحات مكتبية بتصميم 
عصري وجذاب ويضم كذلك 
عيادات مختلفة، ويقام البرج 
على مساحة 64 ألفا و8٠٠ 

متر مربع.
وصمم األبــراج األخرى 
العاملي  املكتب االستشاري 
»SOM«، حيث يضم البرج 
الثانــي فنــدق ومنتجــع 
 Waldorf« والدورف استوريا
 ،»Astoria Hotels and Resorts
وشققا فندقية تبلغ مساحتها 

٩٢ ألفا و٢٠٠ متر مربع.
أما البرج الثالث فيتكون 
من شــقق ســكنية فاخرة 
مبساحة تبلغ 66 ألف متر 
مربع. ويحتوي البرج الرابع 
على فندق هيلتون جاردن 
 »Hilton Garden Inn« إن 
وفندق كانوبي باي هيلتون 
»Canopy by Hilton« مبساحة 
٥٩ ألفا و٥٠٠ متر مربع وهو 
أول فنــدق لعالمة كانوبي 
بــاي هيلتون في الشــرق 
األوسط، فيما يشمل البرج 
اخلامــس فنــدق ومنتجع 

الريــاض مســاحة تأجيرية 
تبلــغ حوالــي 4٠٠ الف متر 
مربع، ومساحة بناء تتجاوز 
١.4 مليــون متر مربع، حيث 
سيعتبر أحد أكبر املجمعات 
التجارية في منطقة الشرق 
األوسط والعالم، كما يتضمن 
املشــروع ٥ أبــراج تضــم 4 
فنادق مــن فئة ٥ و4 جنوم، 
وشقق سكنية ومكاتب، لتصل 
مساحة البناء اإلجمالية الى 

١.٩ مليون متر مربع.
وسيتمتع الزوار بتجربة 
اســتثنائية وجديــدة خالل 
زيارتهم ملجمــع األڤنيوز- 
الرياض من خالل ٩ مناطق 
مختلــف  تلبــي  متنوعــة 

عن بيئة التســوق املالئمة 
الهتماماتهــم. وكذلك تأتي 
منطقة »إليكترا« املستوحاة 
من أشهر املدن العاملية مثل 
شيبويا في طوكيو وتاميز 
ســكوير فــي نيويورك من 
حيــث تكنولوجيا اإلضاءة 
املتطورة واملتميزة وشاشات 
العــرض املتفاعلة. وتتوج 
منطقــة »الواحــة« املــكان 
لتكــون مســاحة للراحــة 
واالسترخاء، حيث املطاعم 
املســاحات  علــى  املطلــة 
اخلضراء الشاسعة واحلدائق 
الداخلية، إضافة إلى وجود 
مناطــق أخرى مبســاحات 
رحبة وعناصر جاذبة مثل 
»غراند بالزا«، و»املمشى«، 

و»الفوروم«.

جتربة استثنائية في الوسط 
املعماري

وشدد الرئيس التنفيذي 
وليــد  شــمول  لشــركة 
الشريعان على »أهمية تقدمي 
جتربة اســتثنائية حتدث 
نقلــة نوعيــة في الوســط 
املعماري وبشــكل يســاهم 
في جماليــة إطاللة املباني 
وتصاميمها العصرية، األمر 
الــذي يواكب فيــه تصميم 
»األڤنيوز - الرياض« منط 
احليــاة والثقافة املعاصرة 

في العاصمة«. 
وأضاف الشريعان: »إننا 
نقــدم مــن خــالل األڤنيوز 
وجهــة لنمط حيــاة يلبي 
متطلبات كل أفراد األسرة، 
تتضمــن جتربــة تســوق 
مبتكرة تتالءم مع التغيرات 
التي يشهدها سوق التجزئة، 
الســلوك  وتتماشــى مــع 

 Conrad Hotels &« كونــراد
Resorts« مبســاحة 88 ألفا 

و١٠٠ متر مربع.
وتعتمد شــركة شــمول 
رؤية بعيدة املدى لشــركاء 
يؤمنــون بوجــود الفــرص 
االستثمارية للتطوير العقاري 
في اململكة، واملبنية على رؤية 
٢٠3٠ واملتعلقة بالشراكة مع 
القطاع اخلــاص. وتتضمن 
خطــط الشــركة عــددا مــن 
املشاريع التي تصمم وتنفذ 
وفق معايير عاملية، وحتقق 
بدورها أهداف مستثمريها، 
وتدعم خطط التنمية لصانعي 
القرار في اململكة، وتساهم في 
تنمية االقتصاد الوطني. كما 
تعمل شركة شمول على انهاء 
التصاميم النهائية املعتمدة 
ملشروع »األڤنيوز - اخلبر« 
باإلضافة الى مشاريع أخرى 

في اململكة.
مــن اجلديــر، بالذكر أن 
شركة شمول القابضة جتمع 
بني خبرة 3 شركات سعودية 
وكويتية وهي: شركة املباني 
التــي تعتبــر أكبر شــركة 
عقارية في الكويت من حيث 
الســوقية، واملالكة  القيمة 
الكويــت،  لألڤنيــوز فــي 
ومجموعــة الفــوزان أحــد 
الالعبني الرئيسيني في مجال 
جتارة التجزئة والتصنيع 
والعقــارات والتجــارة في 
إلــى  الســعودية، إضافــة 
مجموعة الشايع في الكويت، 
والتي تضــم مجموعة من 
فــي  الرائــدة  الشــركات 
الشرق األوســط في قطاع 
جتارة التجزئة والعقارات، 
واالستثمارات، والسيارات، 

واملشاريع.

وقعتها »شمول« مع صندوق دعم املشاريع بوزارة املالية السعودية

 منطقة الفوروم التي تتميز بتصميمها الدقيق وتتضمن عناصر جمالية باهرة ومساحة دائرية مغطاة مبادة »اي تي اف اي« التي تسمح بدخول ضوء الشمس من دون احلرارة

رئيس مجلس إدارة شــمول محمد عبدالعزيز الشايع ورئيس مكتب إدارة الدين العام ومستشــار وزير املالية فهد بن عبداجلليل خالل توقيع اتفاقية مذكرة 
األڤنيوز – الرياض أكبر مجمع جتاري في العالم من حيث مساحة البناء اإلجمالية التفاهم وبحضور وزير املالية د.نايف احلجرف ووزير املالية واالقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان آل خليفه.. ووزير املالية السعودي محمد  اجلدعان

ســعودية وكويتية لتمويل 
مشروع »األڤنيوز - الرياض«.

ويبرز مشروع »األڤنيوز- 
الرياض« املتوقع افتتاحه عام 
٢٠٢3 فــي موقــع متميز في 
مدينــة الريــاض، وبواجهة 
مطلــة وفريدة علــى تقاطع 
طريق امللك سلمان وطريق 
امللك فهد، ليكون من املعالم 
البارزة للباحثني عن جتارب 
متميزة ليكون ذلك املشروع 
الوجهــة األولــى للتســوق 
والترفيــه واإلقامة مبنطقة 

الرياض.
وعلــى هامــش توقيــع 
االتفاقية أكد محمد عبدالعزيز 
الشايع على ثقة شركة شمول 

»الوسيط املالية« نظمت 
دورة تدريبية ملوظفيها

عقدت شــركة الوســيط لألعمال املالية 
والعاملة فــي مجال أعمال الوســاطة لبيع 
وشــراء األســهم في بورصة الكويت، دورة 
تدريبية ملوظفي خدمة وعالقات العمالء حول 
احلد من التوتر وخفض اإلجهاد والضغوط 
التنظيمية وأهمية التحكم فيها في مواجهة 
خدمة العمالء، حيث تسعى الشركة إلى تقدمي 
أفضل اخلدمات لــكل عمالئها من املتداولني 

في سوق الكويت لألوراق املالية.
في البداية، تعرضت الــدورة إلى أنواع 
ضغــوط العمــل املتعددة والتــي قد تواجه 
املوظفني، حرص مــن خاللها احملاضر على 

تدريب احلاضرين على كيفية التعامل معها 
ومع كل نوع من أنواعها بشــكل يؤدي إلى 
حتسني أداء وقدرة املوظف على التفاعل معها 
بالشــكل الناجح والصحيــح، دون التأثير 
على مستوى جودة اخلدمات التي حترص 

الشركة على تقدميها.
وبعــد ذلــك اســتعرض احملاضر بعض 
التقنيــات والطــرق الفعالة وبشــكل علمي 
وواقعــي للخروج من بعــض املواقف التي 
قــد يتعرض لها القائــم بالعمل في مواجهة 
املتلقي للخدمة وبالشكل املناسب واملرضي 

للعمالء.

ضمن موسمها التدريبي عن ضغوطات العمل وتقنيات مواجهتها

جانب من الدورة التدريبية 

الكندري: »onur air« التركية تنضم
إلى قائمة خطوط الطيران العاملة في الكويت

باهي أحمد

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
مجموعة مواسم، يوسف الكندري، 
عــن دخــول الشــركة في شــراكة 
استراتيجية طويلة املدى مع الناقل 
اجلوي التركي »onur air«، إذ ستمثله 
مواسم كمدير اقليمي في الكويت.

ولفت الكندري في كلمته خالل 
مؤمتر صحافي لالعالن عن تدشني 
خدمات »onur air« في الكويت إلى أن 
دخول تلك الشركة إلى قائمة خطوط 
الطيران العاملة في الكويت سيمثل 
نقلة نوعية لســوق النقل اجلوي 
احمللي، وإضافة مهمة ملفهوم خدمات 
الطيران املتكامل، والتي تأتي تلبية 
املتزايدة للوجهات  حلاجة السوق 

التي ستشغل عليها الشركة. 
وقال الكندري ان الشركة ستباشر 
عملهــا في الكويت علــى مرحلتني 
األولــى منهــا تبدأ بوجهــة واحدة 
عبر تشغيل خط كويت اسطنبول 
كويت والذي ستكون أول رحلة عليه 
بتاريخ 4 يونيو املقبل، إذ تســعى 
الشركة بان تكون اخليار التنافسي 
أمام املواطنني واملقيمني للسفر إلى 
تركيا خالل موسم الصيف املقبل.

وأشــار الكندري إلــى أن خطط 
»مواسم« االستراتيجية لم تتوقف 
على وجهة اسطنبول فقط، بل تشمل 
خالل املرحلــة الثانية االســتعداد 
لتسيير رحالت مباشرة إلى وجهات 
داخلية أخرى داخل تركيا يأتي على 
رأســها كل من أنطاليا وطرابزون، 
وذلك تلبية لكافة تطلعات املواطنني 
واملقيمــني الراغبني في الســفر من 

الكويت إلى تركيا.
بــدوره، قــال املديــر التنفيذي 
ألجنحــة مواســم املديــر اإلقليمي 
لطيران »onur air« في الكويت أحمد 
الصفدي، ان الشراكة التي دخلتها 

ونوه الصفدي إلى أن الشــركة 
راعــت فــي رحالتهــا احتياجــات 
املواطنني واملقيمني في الكويت جلهة 
وزن األمتعــة، فأتاحــت لكل راكب 
حقيبتــني بوزن ٢3 كيلوغراما لكل 
منها بإجمالي 46 كيلو للراكب الواحد 
إلى جانب 7 كيلو على منت الطائرة، 
ليصبح إجمالــي الوزن املتاح لكل 

راكب ٥3 كيلو. 
ولفت الصفدي إلى أن الشــركة 
ســتوفر 6 رحالت أسبوعية خالل 
يونيو املقبل إلى اســطنبول، بدءا 
مــن 4 يونيو فيما تدرس رفع عدد 
الرحــالت إلى 7 رحالت أســبوعيا 
بواقع رحلــة واحــدة يوميا خالل 

يوليو.
وختم الصفدي مؤكدا أن الشركة 

ســتخصص الرحلة الســابعة إلى 
وجهات أخــرى داخــل تركيا وفقا 
الحتياجات السوق، بنظام الرحالت 
املباشرة والتي تستهدف من خاللها 
»مواسم« و»onur air« تشغيل رحالت 
مباشرة إلى وجهات داخل تركيا ال 
يشغل لها رحالت مباشر من الكويت.
من جانبه، ســلط ممثل شــركة 
»onur air«، تونا تونكا، الضوء على 
تاريخ الشركة منذ انشائها في ١٩٩٢ 
وصوال إلى حتقيقها عدد ركاب بلغ 

١٠٠ مليون راكب في ٢٠١8.
وأشار تونكا إلى حصول الشركة 
على عدة حوائز منها جائزة املشغل 
املتميز من ايرباص في ٢٠٠٥، وجائزة 
األفضل في التواصل االجتماعي خالل 

.٢٠١6
وتطرق إلى حجــم طاقم العمل 
بالشــركة الذي يصــل عددهم إلى 
١668 شخصا، من بينهم ٥66 شخصا 
للخدمة علــى منت الطائرات، و٥٢٢ 

فنيا، و٥4 بالعمليات األرضية.

شراكة إستراتيجية طويلة املدى بني »مواسم« والناقل اجلوي التركي

)احمد علي( يوسف الكندري متوسطا أحمد الصفدي وتونا تونكا خالل املؤمتر الصحافي 

»مواســم« مع »onur air« تستهدف 
مــن خاللهــا تقــدمي مفهــوم جديد 
للسفر بالكويت، وذلك بعد دراستها 
املستفيضة للسوق ومعدالت العرض 

والطلب فيه.
وذكر الصفدي أن الشركة تعتمد 
في تقدميها ملفهوم السفر على اثراء 
جتربــة العميل عبــر توفير رحلة 
طيران بسعر مناسب وتنافسي يلبي 
تطلعات العمالء ويتيح ألكبر شريحة 
ممكنة منهم خيار السفر إلى تركيا 
بأريحيــة، باإلضافــة إلى اخلدمات 
املميزة التي توفرها الشــركة على 
الرحلــة جلهة الوجبات ووســائل 
الترفيه املتوافرة في طائرات الشركة 
مــن طراز آيربــاص A33٠ عريضة 
البدن بسعة 3٠٠ راكبا في الرحلة.

توقيـع اتفاقيـة مبدئية مع 9 بنوك خليجيـة بقيمـة 5.1 مليـارات ريال لتمويـل املشروع 

الصفدي: نستهدف تقدمي مفهوم جديد للسفر في الكويت
تونكا: 100 مليون راكب حققتها الشركة منذ تأسيسها وحتى 2018

الشايع: املشروع سيسهم في توفير آالف الفرص الوظيفية متاشياً مع رؤية اململكـة 2030


