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أق��ام��ت شركة أم��ان��ة كابيتال 
– مكتب الكويت، ندوة استثنائية 
بعنوان “االستثمار في أس��واق 
امل��ال “ استمرت على خمس أيام 
متتالية مبقر الشركة وذل��ك في 
إطار احلرص على تقدمي ندوات 
ت��دري��ب��ي��ة وتعليمية مستمرة 
تهدف إل��ى نشر الثقافة املالية 
واالقتصادية ، إلى جانب املساعدة 
على ال��ت��داول بنجاح وحماية 
املستثمرين واملتاجرين من أي 
أخطاٍء وذل��ك من خ��ال توضيح 

املفاهيم السليمة لاستثمار.
وقد شملت الندوة تدريب عملي 
معتمد ومتقدم حيث مت استخدام 
أحدث التقنيات واستراتيجيات 
االستثمار األمثل، وافتتح الندوة  
اخل��ب��ي��ر امل��ال��ي و رئ��ي��س قسم 
األبحاث و التطوير  بشركة أمانه 
كابيتال  وليد احللو متحدثاً عن 
واح��د م��ن اكثر أداوت التحليل 
الفني أهميه التي يستطيع من 
خالها املستثمر  فهم طبيعة 

حتركات األسواق املالية .
و أش��ار احللو إلى أه��م  أمناط 
و من��اذج التحليل الفني املتطور 
املستخدمة في أس��واق األسهم و 
السلع ،وم��ع بداية اليوم الثاني 
حت���دث اخل��ب��ي��ر ه��ان��ي م��ط��ر عن 
التداعيات املالية و االقتصادية 
خل��روج القاره العجوز من دول 
االحت����اد األورب����ي ب��ع��د ش��راك��ة 
جتارية استمرت على مدار عقود 
و استرسل باحلديث عن موقف 
كل من العملة األوربية املوحدة 
و اجلنبية اإلسترليني ج��راء ما 
يعرف بالبريكست ، متاشياً مع 

خطة ورشة العمل و أهدافها .
وحت����دث ف��ي ال��ي��وم ال��ث��ال��ث 
خبير األس��واق املالية و التحليل 
الفني و امل��درب املعتمد بشركة 
أمانه كابيتال – مكتب الكويت 
محمد حشاد ع��ن دور التحليل 
النفسي و ديناميكية اإلدراك 
الذهني أثناء عمليات املتاجرة 
م��س��ت��ط��رد ب��احل��دي��ث ع���ن اه��م 
املهارات و اخلطط املطلوبة خال 
عملية االستثمار مشيراً إلى أهميه 
دور إدارة رأس امل��ال ، كما جاء 
في اليوم الرابع املستشار املالي 
إبراهيم الفيلكاوي متحدثاً عن 

نظريات و أدوات التحليل الفني 
و السلوكي و التحليل اإلعامي 
ب��ش��ك��ل ع���ام ف���ي أس�����واق امل���ال 

العربية والعاملية .
وحت���دث اخلبيراالقتصادي 
ج��و ال��ه��وا خ��ال ال��ن��دوة رؤيته 
ح��ول  اهم االقتصادات الناشئة 
و عن مستويات النمو  للنمور 
األس��ي��وي��ة ف��ي املرحلة القادمة 
كما وض��ع نظرة مستقبلية عن 
مستقبل النفط و املعدن األصفر 
م��وض��ح��اً بالتفصيل ع��ن اه��م 
املؤشرات االقتصادية التي يجب 
على املستثمر قراءتها ج��ي��داُ و 

متابعتها و اجلدير بالذكر حتدث 
ال��ه��وا ع��ن ال���دور ال��ه��ام للبنوك 
املركزية العاملية وع��ن ق��رارات 
ص��ن��اع السياسية النقدية في 

العالم .
وتزامن موعد الندوه مع انطاق 
بوابه امانه كابيتال االكترونيه 
اجلديده والتي حتتوي على كل 
مايتعلق ب��االس��واق املاليه من 
تقارير واخ��ب��ار وحتاليل فنيه 
باالضافه الى ندوات االكترونيه 
وم��ك��ت��ي��ب��ه م��رئ��ي��ه تعليميه 
 www. وت��ع��رف ال��ب��واب��ه ب��أس��م
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استهدفت حماية املستثمرين من التقلبات العاملية 

أمانة كابيتال نظمت ندوة
»االستثمار في أسواق املال«

»FXTM«: مجموعة واحدة من البيانات 
غير كافية لتعزيز الرهان على ارتفاع الدوالر

قال  كبير استراتيجي األسواق 
في FXTM حسني السيد، أعطت 
التطورات احلاصلة في آخ��ر 48 
ساعة أخيراً ثيران الدوالر املراهنني 
على ارت��ف��اع��ه التحفيز املطلوب 
ليدفعوا  لكن حجم حتّرك الدوالر 
كان محدوداً، فيما لم يرتفع مؤشر 
ال��دوالر بأكثر من %1.3 من أدنى 
مستوياته في 2017، وهو الزال 

متراجعاً بنسبة %8.4 هذا العام.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن مبيعات 
التجزئة القوية والتصريحات 
املتشّددة من ويليام دودلي، إال أن 
التوقعات اخلاّصة برفع الفائدة 
في ديسمبر/ كانون األول ال تزال 
 CME’s( دون %50 ب��ح��س��ب
Fedwatch(، مما يشير إلى أن 
مجموعة واحدة من البيانات غير 
كافية لعكس التوقعات اخلاصة 
برفع الفائدة. وثّمة عامل آخر من 
امل��رّج��ح أن يبقي ث��ي��ران ال��دوالر 
في حالة انتظار أال وهو الشكوك 
احمل��ي��ط��ة ب��اجل��ان��ب ال��س��ي��اس��ي. 
فعندما ت��ول��ى ال��رئ��ي��س دون��ال��د 
ترامب منصبه، أعلن عن مبادرة 
ل�”خلق الوظائف” تعتمد على 
إنشاء مجلس يضم مجموعة من 
قادة كبريات الشركات األميركية 
لتقدمي امل��ش��ورة للرئيس. وقد 
استقال 7 منهم حتى اآلن، وآخرهم 
كان ريتشارد ترومكا وثيا لي من 
 )AF-CIO( االحت���اد العمالي
ب��ع��د االس��ت��ج��اب��ة غ��ي��ر الكافية 
م��ن الرئيس للهجوم ال���ذي ُش��نَّ 
ض���ّد م��س��ي��رة للقوميني البيض 
ف��ي تشارلوتسفيل خ��ال عطلة 
نهاية األس��ب��وع. وم��ا ل��م يحصل 

بعض االس��ت��ق��رار السياسي في 
أميركا، ف��إن أي حالة من الرالي 
أو االنتعاش في ال��دوالر ستكون 

محدودة على األغلب.
وق��د ي��رس��ل محضر ال��ف��درال��ي 
اليوم إش��ارات إلى بداية تقليص 
ميزانيته م��ن األًص����ول البالغة 
4.5 ترليون $. وه��ذا األم��ر يجب 
أن يدفع وبصورة تدريجية إلى 
ارت��ف��اع اجل��زء األبعد من منحنى 
العائد، ولكن مب��ا أّن ه��ذا اخلبر 
ُمحتسب أساساً، فإن التأثير على 
ال��دوالر سيكون محدوداً. وأعتقد 
ب��أن توقعات التضّخم ستكون 
عاماً أساسياً يجب مراقبته. ففي 
ض��وء الضعف احل��اص��ل مؤخراً 
في مؤشر أسعار املستهلكني وفي 
نفقات االستهاك الشخصي، فإن 
األسواق بحاجة إلى معرفة ما إذا 
كان الفدرالي ينظر إلى هذا التباطؤ 

بوصفه أم��راً مؤقتاً أم أم��راً دورياً 
وي��دع��وا إل��ى ال��ق��ل��ق. وبالنسبة 
لتوّجه الدوالر فإنه سيعتمد على 
ما إذا كان الفدرالي سيتخذ موقفاً 
متشّدداً أم متساهًا فيما يخص 

التضّخم.
أم��ا االسترليني فقد ك��ان أحد 
أس��وأ العمات أداء ي��وم الثاثاء 
حيث تراجع %0.7 مقابل الدوالر. 
وقد جاء هذا التراجع على الرغم 
من نشر حكومة اململكة املتحدة 
لورقة تظهر رغبة بريطانيا في 
ال��ت��ف��اوض ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة احت��اد 
جمركي مؤقت تدخل حّيز التنفيذ 
بعد مغادرة اململكة املتحدة لاحتاد 
األوروب���ي. ورغ��م أّن ه��ذا التطّور 
ُيعتبُر إيجابياً، ويشير إل��ى أّن 
صناع السياسة يسعون إلى حالة 
من البريكست “اللني” والسهل، إال 
أن املتداولني كانوا ال يزالون غير 
مهتّمني. ويبدو أن أهمية الوضع 
السياسي في اململكة املتحدة قد 
تراجعت في الوقت احلاضر، وما 
ل��م ت��ت��ج��اوب ب��روك��س��ل إيجابياً 
فإن االسترليني لن يتجاوب. كما 
زاد التضّخم ال���ذي ج��اء أق��ل من 
املتوقع من الضغوط، حيث ظل 
مؤشر أس��ع��ار املستهلكني لشهر 
يوليو/ متوز عالقاً عند مستوى 
%2.6 مم��ا يشير إل��ى أن البنك 
املركزي اإلنكليزي لن يغّير ساكناً 
فيما تبقى من العام. وسيتحّول 
االه��ت��م��ام ال��ي��وم ن��ح��و ب��ي��ان��ات 
الوظائف في اململكة املتحدة، وما 
لم يكن هناك حتّسن في األج��ور، 
ف��إن االسترليني سيظل معرضاً 

لبعض الضغوط.

ضمن شراكتها اإلستراتيجية مع االحتاد الكويتي لكرة القدم

»VIVA« ترعى معسكرا تدريبيا 
ملنتخبي األشبال والصغار في النمسا

أعلنت شركة االت��ص��االت الكويتية  VIVA، عن 
رعايتها للمعسكر التدريبي ملنتخبي الكويت الوطنيني 
لألشبال والصغار لكرة القدم في النمسا في الفترة من 
16 أغسطس ولغاية 5 سبتمبر 2017، وذل��ك خال 
حصة تدريبية قبل سفر املنتخبني في ملعب إحتاد 
كرة القدم في منطقة العديلية، بحضور خالد عبد الله 

الفضلي، رئيس اللجنة الفنية وجلنة املدربني.
وتعليقاً على ه��ذه الرعاية، ق��ال عبد ال���رزاق بدر 
 :VIVA العيسى، مدير إدارة اتصاالت الشركات في
“منذ ان��ط��اق عمليات VIVA التشغيلية وهي 
تولي قطاع الرياضة رعاية خاصة ضمن برنامجها 
للمسؤولية االجتماعية إلميانها بأنه أحد أهم القطاعات 

احليوية ال��ت��ي ينعكس دعمها إيجابياً على الفرد 
واملجتمع. وتأتي ه��ذه الرعاية استكماالً لتعاوننا 
مع اإلحت��اد الكويتي لكرة القدم ال��ذي بدأناه منذ عام 
2011.”  وأضاف العيسى: “نأمل أن يكون هذا املعسكر 
التدريبي جتربة مميزة يخوضها شبابنا لتنمية 

مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الكروية والبدنية.” 
وتأتي هذه الرعاية ضمن الشراكة االستراتيجية 
لشركة االت��ص��االت الكويتية VIVA م��ع االحت��اد 
الكويتي لكرة القدم التي تتضمن رعاية جميع املنتخبات 
الكويتية لكرة القدم ملدة خمس سنوات ورعاية الدوري 
الكويتي ابتداًء من املوسم الرياضي 2014/2013، 

حتى انتهاء املوسم الرياضي 2018/2017. 

»إنفينيتي البابطني« تقدم 
QX70 فرصة على إنفينيتي 

قدمت  شركة عبداحملسن عبد العزيز البابطني، الوكيل الوحيد 
املعتمد لسيارات إنفينيتي في دولة الكويت، عرض خاص على 
“إنفينيتي QX70” السيارة الفاخرة التي جتمع بني األناقة 
املتألقة و األداء الرفيع،ملدة يومني فقط.العرض احلصري 
سينتهي في 19 أغسطس 2017 حيث يتيح للعماء استكشاف 
ميزات التصميم الفريدة من نوعها التي تدمج بني السيارة 

الرياضية وسيارة الدفع الرباعي.
وتتمتع “إنفينيتي QX70” من فئة الكروس أوفر بتصميمها 
اجلرئ وبأسلوبها األيقوني، سيارة مفعمة بالقوة الرياضية 
مع قدرات معززة. تعزز العجات من سبائك األلومنيوم قياس 
02 بوصة األبعاد املوحية بالقوة في QX70. ولكنها صنعت 
أيضاً لتحقق استجابة أكثر كفاءة في عملية التحكم. وتقلل 
التركيبة التصنيعية األقل وزناً بشكل كبير من الوزن وتساهم 
في تسريع عملية االنعطاف. تقوم األضواء بتقنية LED  إضاءة 
أسرع واستهاك مخفض للطاقة. مينح العماء اختيار السرعة 
واملسافة التي يرغبون بها، فالسيارة تلقائياً تعدل السرعة ضمن 
احلركة املرورية البطيئة. إضافًة تنشر املقاعد األمامية املزودة 
بخاصية التحكم باملناخ الهواء البارد أو الدافئ من خال ثقوب 
صغيرة لكي تصل إلى مناطق الراحة. ويعيد تدوير الهواء النقي 

في املقصورة الداخلية. ولضمان أقصى مستويات الراحة.
ميثل احملرك سداسي األسطونات سعة 3.7 لتر يولد قوة 329 
حصاناً وناقل حركة أوتوماتيكي ب��� 7 سرعات مع مفاتيح نقل 
احلركة والتقنية التي تائم بني عملية النقل إلى سرعات أدنى 

وبني سرعة دوران احملرك.

سي.إن.بي.سي: الطلب على 
الطاقة في الصني سيبلغ 

2040 الذروة في 
توقعت شركة البترول الوطنية الصينية )سي.إن.بي.سي( 
اململوكة للدولة ام��س  األربعاء أن يصل استهاك الطاقة في 
الصني ذروته عند 4.06 مليار طن من املكافيء النفطي بحلول 
عام 2040. ويأتي التوقع اجلديد للموعد متأخرا عن تقديرات 
العام املاضي وعند مستوى أعلى حلجم الطلب. وجاءت األرقام 

في تقرير الشركة السنوي لتوقعات الطاقة على املدى الطويل.
وكان تقرير العام املاضي توقع بلوغ ذروة الطلب في عام 

2035 عند 3.75 مليار طن من املكافيء النفطي.
ويوم األربعاء توقعت الشركة أن يبلغ الطلب في ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم أعلى مستوى عند 690 مليون طن سنويا 
بحلول عام 2030 مقارنة بتقديرات العام املاضي عند 670 

مليون طن سنويا بحلول 2027.

صحار أملنيوم العمانية تدرس 
إعادة تشغيل املصنع بعد توقف

ق��ال مصنع صحار أملنيوم العماني اول ام��س  الثاثاء إنه 
يعكف على تقييم استئناف اإلنتاج من املصهر البالغة طاقته 
350 ألف طن سنويا في أسرع وقت ممكن بعد “حادث” أوقف 

العمليات هذا الشهر.
وقال سعيد املسعودي الرئيس التنفيذي في بيان إن حادثا 
وقع يوم اجلمعة الرابع من أغسطس آب في مصنع صحار أملنيوم 

أدى إلى “توقف عملياته االعتيادية دون أي إصابات.
“كما يقوم فريق من اخل��ب��راء بالوقوف على آلية إلع��ادة 
تشغيل مصنع إنتاج املعادن بكامل سعته اإلنتاجية في أسرع 
وقت ممكن”. ومصنع صحار أملنيوم البالغة قيمته 2.4 مليار 
دوالر مشروع مشترك مملوك بنسبة 20 باملئة أللكان وحدة 
إنتاج األلومنيوم الكندية التابعة لريو تينتو التي مقرها 
استراليا. ومتلك كل من شركة النفط العمانية وشركة أبوظبي 
الوطنية للطاقة )ط��اق��ة( 40 باملئة. وصحار من بني أربعة 

منتجني كبار على األقل لأللومنيوم في منطقة اخلليج.

العيسى والفضلي يتوسطان املنتخبني

حسني السيد

جانب من فعاليات الندوة
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حلت شركة املزايا القابضة من 
ضمن الشركات العشرة األول��ى 
وال��ت��ي ك��ان��ت األس��ب��ق ف��ي تقدمي 
تقريراحلوكمة لعام 2017 من 
إجماليالشركات املعنية بتطبيق 
تلك التعليمات وذل��ك من ناحية 
ومستوفية تعبئة مناذج البيانات 
املطلوبة من ناحية أخرى، بحسب 
تقرير هيئة أسواق املال الكويتية 
اخلاص بالتزام الشركات بتقدمي 
ت��ق��اري��ر احل��وك��م��ة وتطبيقها 
للتعليمات اخل��اص��ة ب��ه��ا، خال 
املهلة القانونية وف��ق��اً للنماذج 
املعتمدة لديها، حيث تعد املزايا 
م��ن ال��ش��رك��ات العقارية القائل 
ف��ي ال��س��وق الكويتي التي قامت 
بتأسيس إدارة خ��اص��ة ملتابعة 
تطبيق نظام احلوكمة في الشركة 
وذلك بشكل استيباقي واحتياطي 
متهيدا لتطبيق القانون من هيئة 

أسواق املال.
وقد أعلنتقرير صادر عن هيئة 
أسواق املال قائمة الشركات العشر 
األول���ى األس��ب��ق ال��ت��زام��ا بتقدمي 
تقارير احلوكمة، حيث حصلت 
“املزايا القابضة” على مركز متقدم 
وس���ط مثياتها م��ن ال��ش��رك��ات، 
ويعزىجناح “املزايا القابضة” 
ف��ي احل��ص��ول ع��ل��ى ه���ذا امل��رك��ز 
ه��و االل��ت��زام بقواعد وتعليمات 
احلوكمة، وحرص الشركة الكبير 
على تطبيق امل��ب��ادئ التوجيهية 
مل��خ��ت��ل��ف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
والهيئات الرسمية، باإلضافة 
إل��ى اتباعها أنظمة متطورة في 
إدارة املخاطر داخلياً وخارجياً، 
واعتمادها على مبادئ ومعايير 

حوكمة الشركات التي حتقق من 
خالها العوائد اإليجابية الكثيرة.

إن ح���ص���ول ش���رك���ة امل���زاي���ا 
القابضة على هذا املركز املتقدمإمنا 
ويؤكد التزامها في تطبيق قواعد 
وب��ن��ود احل��وك��م��ة وف��ق��اً ألفضل 
املمارسات العاملية خ��ال الفترة 
القانونية املنصوص عليها، كما 
أن نظام احلوكمة في “املزايا” يعد 
من أفضل األنظمة، ملا يحتويه من 
خطط تضمن حتقيق أهدافها التي 
وضعتها منذ تأسيسها ملساعدتها 
على تطوير أعمالها مبا يتماشى 
مع األطر العملية واملعايير الدولية 

املتكاملة.
هذا وقد دأبت “املزايا القابضة” 
منذ مستهل تأسيسها على استلهام 
أف��ض��ل ال��ن��م��اذج وامل��م��ارس��ات 
وامل��ع��اي��ي��ر امل��ع��م��ول بها عاملياً، 
ل��ت��ك��ون م��ث��االً ي��ح��ت��ذى ب��ه على 
مختلف األصعدة، من خال سنها 
للقواعد وال��ق��وان��ني التي تضمن 
االن��ض��ب��اط امل��ؤس��س��ي ويحقق 

جناحها وشفافيتها.
وقد حرصت “املزايا القابضة” 
على تطوير عملياتها مب��ا يفيد 
مصالح مساهميها وي��ط��ور من 
أدائ���ه���ا، وذل���ك بتطبيق ق��واع��د 
احلوكمة التي تعطي معلومات 
أكثر شفافية لعموم املساهمني، 
فضًا ع��ن اإليجابيات املتعددة 
التي تعود على ال��ش��رك��ات التي 
تلتزم بقوانني احلوكمة، ومنها 
ض��م��ان األداء املتميز، وتنظيم 
العمل وتوفير مناخ مائم إلدارة 
االس��ت��ث��م��ارات ب��أف��ض��ل ال��ط��رق، 
وتنظيم العوائد املالية التي تعد 

من األمور املهمة لتخطي العقبات 
التي تعترض الشركات، باإلضافة 
إلى أنها تساعد في الوصول إلى 
اإلدارة الرشيدة املثلى في شتى 

املجاالت.
كما ويهدف  تقرير هيئة أسواق 
امل��ال الكويتية إلى تلبية احلاجة 
امللحة واملتزايدة ملتطلبات جناح 
سوق املال في الدولة، ومبا يعزز 
من التطبيق األمثل لكافة القوانني 
واملعايير وامل��م��ارس��ات املميزة، 
إل��ى ج��ان��ب ترسيخ دور الهيئة 
الريادي في قيادة اجلهود الداعية 
إلى تطبيق أفضل املعايير في مجال 

احلوكمة في الكويت.
جدير بالذكر أن هيئة أس��واق 
امل���ال الكويتية ق��د ح��رص��ت على 
متابعة الشركات املعنية بتطبيق 
قواعد احلوكمة وأه��اب��ت الهيئة 
بجميع الشركات املعنية بااللتزام 
التام وتطبيق تعليماتها بشأن 
حوكمة الشركات ليس استجابة 

ل��ل��ق��ان��ون رق���م 7 ل��س��ن��ة 2010 
والئحته التنفيذية وحسب، بل 
ملا يحمله ه��ذا االل��ت��زام من فوائد 
للشركة ومساهميها ع��ل��ى حد 

سواء.
وقد استطاعت الهيئة مشكورة  
م��ن خ��ال بوابتها االلكترونية 
تسهيل وت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات أم��ام 
الشركات لتقدمي النماذج املطلوبة 
خ��ال املهلة احمل��ددة مع استيفاء 
املتطلبات وال��ق��واع��د املطلوبة 
حلوكمة الشركات، ولم يقف دور 
الهيئة عند ه��ذا احل��د وانطلقت 
بإبراز دور الشركات الرائدة في 
االستيفاء مبتطلباتها وتسليط 
ال��ض��وء على ه��ذه ال��ش��رك��ات من 
خ����ال ت��ق��اري��ره��ا وب��ي��ان��ات��ه��ا 
الصحفية مما عكس روح التعاون 
ب��ني ال��ه��ي��ئ��ة وال��ش��رك��ات ودع��م 
رغبتها في احملافظة على املثول 
ضمن الشركات الرائدة في قواعد 

احلوكمة.

من األسبق في تقدمي تقريرها خالل املهلة احملددةمستوفيةالنماذج املعتمدة

»املزايا القابضة« ضمن الشركات العشر 
األكثر التزامًا باحلوكمة 

املزايا تواصل متيزها

فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة 
يعنينّ مديرًا عامًا جديدًا

أع��ل��ن ف��ن��دق ومنتجع جميرا 
شاطئ املسيلة، الوجهة الفندقية 
األك��ث��ر فخامة ف��ي ال��ك��وي��ت، عن 
تعيني سافينو ليون، مديراً عاماً 

للفندق. 
وي��أت��ي انضمام السيد ليون، 
وه����و ف��رن��س��ي اجل��ن��س��ي��ة،إل��ى 
مجموعة جميرا بعد شغله ملنصب 
املدير العام ل�دى إنتركونتيننتال 
أوساكا في اليابان، وعمله قبل ذلك 
ملدةأربع سنوات كمدير عام لفندق 
ك���روان ب��ازا ف��ي ال��دوح��ة، قطر، 
حيث كان مسؤوالً عن قيادة فريق 

العمل في مرحلة ماقبل اإلفتتاح.
وب��ف��ض��ل خ��ب��رت��ه ال��ت��ي تزيد 
عن 20 عاماً من العمل في مجال 
الضيافة الفاخرة في آسيا وأوروبا 
وال���ش���رق األوس�����ط وإف��ري��ق��ي��ا، 
جن��ح ليونفي تخطي توقعات 
الضيوف وترسيخ ثقافة التمّيز 
في اخلدمة، ما خوله لشغل العديد 
م��ن املناصب اإلداري���ة العليا في 
شركات إنتركونتيننتال ومنها: 

مديراً  لإلقامة في إنتركونتيننتال 
ال��دوح��ة، وم��س��اع��داً تنفيذياًفي 
ق��س��م األغ��ذي��ة وامل��ش��روب��ات في 
س��م��ي��رام��ي��س ان��ت��رك��ون��ت��ي��ن��ت��ال 
ب���ال���ق���اه���رة، وم���دي���راًل���ق���س���م 
األغ��ذي��ة وامل��ش��روب��ات ف��ي لندن، 

وم��س��اع��دامًل��دي��ر ق��س��م األغ��ذي��ة 
واملشروبات في دبي.وقد ساعده 
شغفه بإستكشافالثقافات املختلفة 
على إدراك التنوعواختيار نهجه 
ال��ذي مّكنه من قيادة فريقه وبث 

روح اإللهام واملشاركة بني أفراده.
وب��ح��س��ب م��ن��ص��ب��ه اجل��دي��د 
سيتولى ليون، الذي يتكلم كاً من 
الفرنسية واإلجنليزية واإليطالية 
بطاقة، مسؤولية إدارة فندق 
ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة 
ال��ذي يضم 316 غرفة وجناحاً، 
و79 جناحاً سكنياً، وجناحاً ملكياً، 
و12 فيا خاصة فاخرة، إضافة 
إلىتاليس سبا، و7 مطاعم فريدة 

من نوعها.
يقع فندق ومنتجعجميرا شاطئ 
املسيلةالفاخر في منطقة املسيلة 
على طول شاطئ اخلليج العربي، 
مما يتيح للضيوفسهولة الوصول 
إل��ى منطقة األع��م��ال املركزية في 
الكويت واملطار ومناطق اجلذب 

الرئيسية.

سافينو ليون

تعديل النمو في منطقة اليورو صعودا 
2.2 باملئة سنويا في الربع الثاني إلى 

ذك��ر مكتب االح��ص��اء التابع 
لاحتاد األوروبي )يوروستات( 
ام��س  األرب��ع��اء أن اقتصادات 
19 دولة تتعامل باليورو منت 
ب��وت��ي��رة ت��ت��ج��اوز ال��ت��ق��دي��رات 

السابقة على أساس سنوي.
ومنا الناجت احمللي اإلجمالي 
ملنطقة اليورو 0.6 في املئة في 
ال��رب��ع الثاني مقارنة بالربع 
األول متفقا م��ع ال��ت��ق��دي��رات 
السابقة. لكن املكتب عدل الرقم 
السنوي إلى 2.2 في املئة مقابل 
2.1 ف��ي امل��ئ��ة ف��ي التقديرات 

السابقة.
كما أن تقدير النمو السنوي 
يزيد عن التوقعات التي بلغت 
2.1 باملئة في استطاع أجرته 

رويترز شمل 28 اقتصاديا.
وم��ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع السابق 
سجلت هولندا والتفيا أعلى 
معدالت منو اقتصادي كما منا 
االقتصاد اإلسباني بوتيرة أعلى 

من املتوسط.
منو في منطقة اليورو


