
أعلن فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة، عن 
باقة غنية من العروض واألنشطة العائلية للضيوف 
احتفاًء بعيد األضحى املبارك.حيث يعد الفندق احلائز 
على جائزة أفضل فندق عائلي فاخر في حفل توزيع 
جوائز دليل السفر الفاخر لعام 2018، وجائزة أفضل 
فندق ومنتجع في حفل توزيع جوائز السفر والضيافة 
للعام ذاته ضيوفه بعطلة حافلة باملرح مع طيٍف من 
الفعاليات الترفيهية في نوادي األطفال والرياضات 
املائية باإلضافة إلى بوفيه برانش العيد في مطعم 

غاردن كافيه والذي يفتح أبوابه على مدار اليوم.
وبهذا الشأن، قال املدير العام سافينو ليوني:«من 
املقرر أن يشهد الفندق موسماً حافاًل بالفعاليات 
واألنشطة خالل عيد األضحى املبارك، حيث يتطلع 
الضيوف من داخل وخارج الكويت النتهاز عطلة العيد 
وقضاء أمتع األوق��ات برفقة أصدقائهم وعائالتهم،ال 
سيما وأن العطالت العائلية متثل فرصة ثمينة تتيح 
لآلباء واألمهات واألطفال االنفراد بأنفسهم في مالذهم 
املفضل.وباعتبارنا الوجهة العائلية األمثل في الكويت، 
نسعى جاهدين لتوفير عطالت تناسب كل فرد من أفراد 

العائلة بفضل رصيدنا املتجدد من التجارب الفريدة«.
وفي هذا السياق، يعتزم مطعم غاردن كافيه الفاخر 
تقدمي بوفيه برانش خاص ملن ينشدون االسترخاء 
في أجوائه النابضة باحلياة.وتزخر قائمته بطيٍف من 
األطباق الشهية واحملضرة بأنامل فريق من الطهاة 

احلائزين على جوائز مرموقة،مبا في ذلك املأكوالت 
التي حتمل بصمتهم اخلاصة ومنصات الطهو املباشر 
واألوزى وطبق السلمون احملمر بالكامل واملشاوي 
املتنوعة وركن النكهات اآلسيوية والهندية والشرقية 
باإلضافة إل��ى ع��رب��ات الطعام التي تتفنن بعرض 
املأكوالت بأسلوب ال يقاوم.أما األطفال، فهم على موعد 
مع بوفيه خاص من احللويات التي تتنوع بني غزل 
البنات والكريب اللذيذ وتشكيلة متنوعة من نكهات 
اآليس كرمي. ويدعو الفندق احلائز على شهادة متيز 
من موقع تريب أدفايزر ضيوفه للترويح عن أنفسهم 
مع برنامج متنوع من الرياضات املائية التي تشمل 
التجديف بقوارب الكاياك والغوص وصيد األسماك 
وركوب القوارب املطاطية.كما يخصهم بتجربة مفعمة 
باالسترخاء بجانب املسابح، حيث ميكنهم االستمتاع 

بنسائم البحر العليلة وسط مشاهد طبيعية مذهلة.
ويحمل فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة في 
جعبته هذا العيد باقة من األنشطة الترفيهية جلميع 
األعمار ب��دءاً من ن��ادي سندباد لألطفال ون��ادي سني 
لليافعني املجهز مبسرح خاص وأحدث ألعاب الفيديو 
واألل��ع��اب اللوحية التفاعلية وال��ف��ن��ون واحل��رف 
اليدوية،وصوالً إلى صفوف رقصات الزومبا املائية 
وجلسات اللياقة البدنية، مبا في ذلك دروس اليوغا 
وفنون القتال من نادي تاليس للياقة البدنية لعطلة 

تنبض بالنشاط واحليوية.

اقتصاد alwasat.com.kw3256 االثنني 9 ذو احلجة 1439 ه�/ 20 أغسطس  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد Monday 20th August 2018 - 12 th year - Issue No.3256 10

»طيران اجلزيرة« توقع اتفاقية 
شراكة مع أماديوس

وقعت شركة ط��ي��ران اجل��زي��رة، اتفاقية شراكة 
جديدة مع أماديوس؛ إلتاحة املزيد من خيارات تسعير 

تذاكر السفر وتوافرها ملختلف وكاالت السفر.
ومبوجب بيان تلقى »مباشر« نسخته امس  األحد، 
فإن طيران اجلزيرة التي تنقل أكثر من 2.2 مليون 
راكب سنوياً ل�26 وجهة مختلفة، تسعى إلى إضفاء 
املزيد من السالسة والسهولة على سبل التواصل بينها 

وبني عمالئها.
وأم���ادي���وس ه��و ن��ظ��ام ال��ك��ت��رون��ي حلجز تذاكر 
الطيران، كما يعتبر اآلن البرنامج االس��رع واألكثر 

انتشاراً مبجال احلجوزات والتوزيع االلكتروني.
وتعد االتفاقية مبثابة إضافة لالتفاقية التي كانت 

طيران اجلزيرة قد عقدتها مع »نافيتاير« التابعة 
لشركة »أم���ادي���وس«، تستخدم مبوجبها منصة 

حجوزات »نافيتاير« بهدف تعزيز إيراداتها.
وم��ن جانبه ق��ال روهيت رام��اش��ان��دران، الرئيس 
التنفيذي لطيران اجلزيرة، إن الشركة سوف تستفيد 
م��ن شبكة ال��ت��وزي��ع ال��واس��ع��ة التي تغطي مختلف 
أسواقها الرئيسية في اململكة العربية السعودية 

والهند.
وكانت طيران اجلزيرة قد حققت أرباحاً صافية 
بنحو 1.4 مليون دينار في النصف األول من العام 
اجلاري، بارتفاع نسبته %6.4 مقارنة بالفترة املماثلة 

من العام املاضي.

احدى طائرات اجلزيرة

معدل بطالة منخفض قياسيا في بريطانيا

األرقام االقتصادية ترفع الدوالر.. و تضخم منطقة اليورو يستقر
قال تقرير البنك الوطني الصادر امس 
األحد لقد استمر الدوالر األمريكي باالرتفاع 
األسبوع املاضي بسبب الكارثة التي حلت 
باألسواق الناشئة نتيجة االضطراب في 
تركيا.  وبالرغم من أن انخراط أمريكا في 
تركيا هو انخراط محدود، فإن التقلب األخير 
امتد إل��ى أنحاء أخ��رى من العالم، خاصة 
األسواق الناشئة، وقد يزيد من القلق حيال 
العالقات التجارية األمريكية مع الشركاء 
األس����اس.  وأع���رب أي��ض��ا البنك امل��رك��زي 
األوروبي عن قلقه حيال انخراط البنوك في 
املنطقة، خاصة إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، 
وهو قلق ناجم عن احتمال تعثر املقترضني 
األت��راك في ق��روض مقومة بعمالت أقوى، 
مع مواجهة البنوك للمخاطر.  وطمأن وزير 
املالية التركي، بيرات البيرق، املستثمرين 
في اتصال األسبوع املاضي بأن احلكومة 

ملتزمة مبعاجلة التضخم الكبير.
وأشاع احتمال حصول انفراج في النزاع 
التجاري األمريكي – الصيني بعض الهدوء 
في األس��واق التي عصفت بها األزم��ة املالية 
املتفاقمة في تركيا وجتدد القلق حيال أسهم 
التكنولوجيا. واسترجعت األسهم األمريكية 
خسائرها مع جتاهل املستثمرين املشاكل 
السياسية.  وم��ع ذل��ك، استمر الطلب على 
س��ن��دات اخلزينة كمالذ آم��ن وبقي العائد 
على سندات اخلزينة األمريكية ذات مدة 10 

سنوات عند حوالي مستوى %2.85.
وع��ل��ى صعيد ال��ص��رف األج��ن��ب��ي، شهد 
ال��دوالر األمريكي أسبوعا متقلبا ردا على 
التغيرات املفاجئة ف��ي خطابات احل��رب 
التجارية والتطورات في األزم��ة التركية.  
وارت��ف��ع ال����دوالر مب��ق��دار 0.75% خ��الل 
األسبوع املاضي بدعم من بيانات التجزئة 
ال��ق��وي��ة ي��وم األرب���ع���اء، وأن��ه��ى األس��ب��وع 

عند96.101.

أرقام التجزئة األميركية دعمت الدوالر
ارتفعت مبيعات التجزئة األمريكية 
أكثر مما كان متوقعا في يوليو مع زيادة 

قطاع العائالت من شرائهم للسيارات 
واملالبس، ما يشير إلى أن االقتصاد بقي 
قويا في بداية الربع الثالث.  وقالت وزارة 
التجارة إن مبيعات التجزئة ارتفعت 
بنسبة 0.5% الشهر املاضي.  ولكن مت 
خفض بيانات يونيو بعد املراجعة لتظهر 
أن املبيعات ارتفعت بنسبة 0.2% بدال من 
النسبة الصادرة سابقا والبالغة %0.5.  
وك��ان االقتصاديون الذين استطلعتهم 
روي��ت��رز قد توقعوا أن ترتفع مبيعات 
التجزئة بشكل طفيف بنسبة 0.1% في 
يوليو.  وارتفعت مبيعات التجزئة في 
يوليو بنسبة 6.4% ع��ن سنة مضت، 
ويشير ارتفاع مبيعات التجزئة األساس 
ف��ي يوليو إل��ى أن االقتصاد ب��دأ الربع 
الثالث قويا بعد أن سّجل أفضل أداء له 

في حوالي أربع سنوات في الربع الثاني.
بقي التضخم ال��س��ن��وي ف��ي منطقة 
اليورو ثابتا عند 2.1% في يوليو ولم 
يتحرك ع��ن ال��ق��راءة السابقة، وسجل 
التضخم األس����اس ك��ذل��ك 1.1% على 
أس���اس س��ن��وي ف��ي ي��ول��ي��و.  وق��د تعهد 
البنك املركزي األوروب��ي بإنهاء برنامج 
التسهيل الكمي مع نهاية السنة والبدء 

بتخفيض ش���راءات األص���ول الشهرية 
البالغة قيمتها 30 بليون يورو إلى 15 
بليونا ب��دءا م��ن سبتمبر 2018.  وقد 
تبرر القراءات احلالية للتضخم مثل هذه 
التخفيضات، وم��ع ذل��ك ف��إن ال��س��وق ال 
زال غير متأكد من تأثير ذلك على قراءات 

التضخم واالقتصاد.
وم��ن ناحية ال��ص��رف األج��ن��ب��ي، بدأ 
ال��ي��ورو األس��ب��وع ع��ن��د 1.1388 ومت 
ال��ت��داول ب��ه ف��ي نطاق ضيق فيما كان 
يتراجع مقابل ال��دوالر ليبلغ 1.1301 
ي��وم األرب��ع��اء.  ولقي اليورو دعما عند 
مستويات 1.13 مع بدء األزمة في تركيا 

بالتغير في االجتاه الصحيح على األقل.
م��ع��دل بطالة منخفض قياسيا في 

بريطانيا
أف��اد مكتب اإلحصاءات الوطنية يوم 
الثالثاء أن معدل البطالة في بريطانيا 
تراجع إل��ى 4%، وه��و املستوى األدن��ى 
في 40 سنة.  ويتوقع أن يرتفع التوظيف 
بشكل كبير في املستقبل القريب بسبب 
ارت��ف��اع ع��دد الوظائف ال��ش��اغ��رة.  ومن 
ناحية أخ��رى، ارتفع منو األج��ور ببطء 
بنسبة 2.4% فقط، أي دون توقعات 

االق��ت��ص��ادي��ني.  وارت��ف��ع اجلنيه بداية 
بشكل حاد ولكنه تراجع سريعا بسبب 
بيانات منو األج��ور التي ج��اءت أقل من 
املتوقع بارتفاعها بنسبة 0.09% فقط 

في ذلك اليوم.
وج���اء التضخم مطابقا للتوقعات 
في يوليو وعكس مسار التراجع الذي 
اتخذه في 2018 بارتفاعه إلى %2.5.  
وكشف تقرير مكتب اإلحصاءات الوطنية 
أن االرت��ف��اع يعزى إل��ى ارت��ف��اع رس��وم 
املواصالت والوقود، إلى جانب أسعار 

ألعاب الكمبيوتر غير املنتظمة.
واستمر اجلنيه في تراجعه األسبوع 
امل��اض��ي ليصل إل��ى أدن���ى مستوى له 
في 13 شهرا عند 1.2662 بالرغم من 
صدور بيانات اقتصادية قوية في سوق 
العمل والتضخم.  ويتوقع السوق أال 
يتم التوصل إل��ى ات��ف��اق بشأن خ��روج 
بريطانيا من االحت��اد األوروب��ي بحلول 
مارس 2019، ويأخذ ذلك في احلسبان 

لدى تسعيره مستويات اجلنيه حاليا.

تراجع اإلنتاج االقتصادي في الصني
تراجع منو مبيعات التجزئة من %9.0 
في يونيو إلى 8.8% في يوليو، وكان دون 
املتوسط البالغ 9% املتوقع في استطالع 
MNI.  ويعزى التباطؤ إلى تراجع منو 
مبيعات املطاعم من 10.1% في يونيو إلى 
9.4% في يوليو، وتراجع منو مبيعات 
السلع من 8.9% في يونيو إلى 8.7% في 
يوليو.  وتباطأ النمو إجماال، من يناير 
إلى يوليو، من 10.4% في الفترة نفسها 
من السنة املاضية إل��ى 9.3%.  وسجل 
منو اإلنتاج الصناعي 6.0% سنويا في 
يوليو، كما كان في يونيو، ولكن أقل بكثير 
من توقعات احملللني بنمو سنوي نسبته 
6.4% في استطالع MNI.  وتراجعت 
البيانات من بداية السنة، والتي بلغت 
6.6% من سنة ألخرى، بنسبة 0.1% عن 

الشهرالسابق.

فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة

خالل عيد األضحى املبارك

ليوني: جميرا شاطئ املسيلة سيشهد 
موسمًا حافاًل بالفعاليات واألنشطة

لترسيخ دورها االجتماعي

»جورمينيا الدولية« اقامت دورة  
»جونير ماستر شيف« للشباب

انهت شركة جورمينيا ال��دول��ي��ة مجموعة 
بوخمسني دورت��ه��ا – جونيور ماستر شيف 
– بالتعاون مع فوشون باريس وذلك في اطار 
ترسيخ ال��دور االجتماعي والعمل على تقدمي 
مساهمات خلدمة املجتمع واالرت��ق��اء بالشباب 

وتطوير قدراتهم االبداعية .
عن هذة التجربة حتدث املديرالتنفيذى لشركة 
جورمينيا ال��دول��ي��ة   - مجموعة بوخمسني 
– محمود عبدالله امل��وس��وي قائال  ان جتربة 
– جونير ماستر شيف – تأتى ترسيخا للدور 
االجتماعي لشركتنا وتاكيد على اهمية استقطاب 
جيل الشباب م��ن اجلنسني ومنحهم الفرصة 
احلقيقية لالرتقاء بقدراتهم عبر دورة مكثفة 
تواصلت على م��دي الصيف حلالي وتنوعت 
تخصصاتها ص��وب صناعة االك���ل وال��ت��ذوق 
والتعامل م��ع الزبائن . اعتمادا على اخلبرة 
العريضة التى تتمتع بها – ف��وش��ون – التى 
تعد واح��د من اه��م امل��ارك��ات املصنعة لالغذية 

للحلويات والشكوالته في العالم .
هذا وقد تواصلت الدورة على مدي عدة اسابيع 
وحت��ت اش���راف شيف فرنسي متخصص مت 
استقدامة من العاصمة الفرنسية للمشاركة 
في اعمال هذة الدورة املكثفة التى كانت تسقبل 
اربعة طلبة كل ساعة من ساعات النهار النهار 
ضمن جولة مكثفة تعمل على تقدمي معلومات 
مكثفة عن دار فوشون وتاريخها ومسيرتها 
وايضا السبل احلديثة للتعامل مع اهم الوجباب 

وغيرها من تقاليد التذوق وحرفيات واتكيت 
الطعام بشكل املتجدد والتعرف على اس��رار 
املطبخ الفرنسي احل��دي��ث ب��ال��ذات ف��ي مجال 

احللويات والشكوالته .
ومن جانبة قال مدير عمليات فوشون مازن 
العلي ان  مجموعة املشاركني في دورة – جونيور 
شيف ماستر –  من اجلنسني تراوحت اعمارهم 
من 8 – 12 عاما كانوا موضع اهتمام ترسيخا 
من دورن��ا في تقدمي فعل اجتماعي يرسخ قيم 

التعاون البناء .
واشار الى ان الدورة كانت مجانية  وساهمت 
في الكشف عن مواهب متطورة وتفاعل ايجابي 
كبير يدعونا الن نكمل املشوار في هذا اجلانب 
وال��ذى يأتى ضمن توجهات شركة جورمينيا 
الدولية » مجموعة بوخمسني » ف��ي مجاالت 
اخلدمة املجتمعية واستقطاب الشباب الكويتي 
للعمل ف��ي اف���اق م��ن التخصصات االب��داع��ي��ة 
واالحترافية العالية املستوى التى تتعامل مع 
اجلودة العالية على صعيد الطعام واحللويات 

والتذوق .
 وحدير بالذكر ان شركة جورمينا العاملية 
ان��ط��ل��ق��ت م��ن��ذ 20 ع��ام��ا ف��ي ال��ك��وي��ت لتقدمي 
االس��ت��ش��ارات ل��الغ��ذي��ة وامل��ش��روب��ات وت��دي��ر 
مجموعة م��ن امل��ارك��ات العاملية للمطاعم مثل 
:«ساكورا – شبستان – جامورا – النوخذة – ايام 
زمان – ريب اي – برجر اند لوبستر – سيريل 

كيلر »

أعلنت شركة مدن األهلية العقارية عن 
قيام مكتب دار الكويت للهندسة لالستشارات 
الهندسية KEB التابع لها بتوقيع عقد مع 
إحدى املجموعات االقتصادية لتصميم مجمع 
طبي في منطقة اجل��ه��راء بتكلفة تقديرية 

إجمالية للمشروع تصل الى 5 ماليني دينار.
واوض��ح��ت ال��ش��رك��ة ف��ي ب��ي��ان صحفي 
بهذه املناسبة أن املجمع اجلديد الذي تصل 
مساحته البنائية الى أكثر من 8 آالف متر 
مربع م��وزع��ة على 11 طابق سيسهم في 
تعزيز مساهمة القطاع اخلاص في تطوير 

اخلدمات الصحية املقدمة ألهالي املنطقة.
وأض���اف البيان أن مكتب دار الكويت 
للهندسة لالستشارات الهندسية سيقوم 
بأعمال التصاميم املعمارية واإلنشائية 
والكهربائية وأع��م��ال التكييف ومكافحة 
احلريق، وأعمال الصحي والتغذية باملياه 
للمجمع اجل��دي��د وف���ق أح���دث التصاميم 
املالئمة لنشاط العيادات ومبا يلبي متطلبات 

التراخيص في املنطقة.
واشار البيان الى ان املجمع اجلديد سيقع 
في قلب منطقة اجلهراء التجارية ومتوقع 
االنتهاء من تنفيذه خالل ال� 18 شهرا املقبلة 

وسيخصص لسد العجز في العيادات الطبية 
املتخصصة ولتلبية الطلب امل��ت��زاي��د في 
املنطقة على هذا النوع من اخلدمات نتيجة 
النمو السكاني ال��ذي يفوق معدالت تنمية 

اخلدمات الصحية اجلديدة.
وأكد البيان ان مكتب دار الكويت للهندسة 
ي��ق��دم وم��ن��ذ نحو 5 ع��ق��ود ي��ق��دم مجموعًة 
متنوعًة من اخلدمات التي تشمل االستشارات 
املعمارية، والهندسية، والتخطيط، وخدمات 
إدارة املشروعات وجنح خالل تلك الفترة 
في اجناز العديد من املشروعات احلكومية 
واخل��اص��ة ف��ي القطاعات املختلفة ومنها 
القطاع الصحي وتشمل املستشفيات واملراكز 

الصحية والعيادات وغيرها.
وأضاف أن املكتب جنح في تعزيز مكانته 
في تقدمي االستشارات املعمارية املتخصصة 
واملتنوعة واكتسب سمعة محلية وإقليمية 
طيبة عبر عمله وفق أحدث املعايير العاملية 
املعتمدة فضال عن امتالكه لفريق هندسي 
وفني وإداري ذو خبرات ومهارات متميزة 
وك��ذل��ك جن��اح��ه ف��ي ج���ذب وح���ي���ازة ثقة 
العديد من كبار العمالء في السوقني احمللي 

واإلقليمي.
مجمع طبي اجلهراء

احتياطي املعاشات في أملانيا يرتفع إلى 
37 مليار يورو أكثر من 

 ارت��ف��ع اح��ت��ي��اط��ي ص��ن��دوق 
التقاعد القانوني في أملانيا بصورة 

أكبر مما كان متوقعا لها مؤخرا.
وذك��رت مجلة »دي��ر شبيجل« 
األملانية الصادرة اليوم السبت أن 
التقديرات اجلديدة لهيئة تأمني 
املعاشات األملانية أشارت إلى أن 
احتياطي املعاشات ارتفع بحلول 
نهاية ديسمبر املاضي إل��ى نحو 

37.3 مليار يورو.
وك��ان��ت ت��ق��دي��رات الهيئة في 
نهاية يونيو املاضي أش��ارت إلى 
أن احتياطي املعاشات سيرتفع 
إل���ى 8ر34 م��ل��ي��ار ي����ورو فقط 
ب��زي��ادة مب��ق��دار نحو 1.4 مليار 
يورو مقارنة بتوقعات نهاية عام 

2017.
وع����ادت الهيئة ل��ت��ق��در قيمة 
االحتياطي في نهاية يوليو املاضي 

ب�1ر34 مليار يورو.
وع���زت ال��ه��ي��ئ��ة ه���ذا التطور 
اإليجابي الحتياطي املعاشات إلى 
»س��وق العمل املستقر«، مشيرة 
إل��ى أن االرت��ف��اع ف��ي التوظيف 
املقرون بالتأمني اإلجباري، رفع 

من إيرادات إسهامات التأمني.
وك���ان���ت ه����ذه اإلس���ه���ام���ات 

ق��د ارتفعت ف��ي األش��ه��ر السبعة 
األولى من العام احلالي إلى نحو 
120 مليار يورو بارتفاع بنسبة 
4ر%4 مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضي.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك، ف��إن 
صندوق املعاشات سيواجه أعباء 
قوية بسبب إص��الح��ات ال��دورة 
التشريعية السابقة، واملتمثلة 
في معاشات الوالدات ومعاشات 
واملعاش التقاعدي عند سن 63 

عاما.
وتوقعت هيئة تأمني املعاشات 
األمل��ان��ي��ة أن نسبة اإلس��ه��ام��ات 
املدفوعة الب��د أن ترتفع في عام 
2023 عن النسبة املعمول بها 
ح��ال��ي��ا وال��ب��ال��غ��ة 6ر%18 من 

الراتب اإلجمالي.
يذكر أن االئ��ت��الف احلاكم في 
أملانيا يهدف إلى رفع هذه النسبة 
من 6ر%18 إل��ى أكثر من 20% 

بحلول عام .2025

عبر مكتب دار الكويت للهندسة التابع لها

مدن األهلية توقع عقد تصميم 
مجمع طبي في اجلهراء

فرحة باملشاركة

أرقام التجزئة األميركية دعمت الدوالر

بنك املانيا املركزي


