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ه�شام املن�شاوي

حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور وزي��ر 
ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل 
ووزير الدولة للشئون االقتصادية 
هند صبيح ب��راك الصبيح، وقعت 
شركة »ليماك لإلنشاءات الكويت« 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع م��رك��ز صباح 
األح��م��د للموهبة واإلب�����داع، أحد 
م��راك��ز مؤسسة ال��ك��وي��ت للتقدم 
العلمي، وذلك لبدء املناقشات بني 
الطرفني حول مساهمة الشركة في 
دعم إنشاء مركز الكويت لالبتكار 
وريادة األعمال بهدف تعزيز ثقافة 
اإلب��داع وري��ادة األعمال واخلبرات 
وتبادل املعرفة في املجال الصناعي. 
إّن ش��رك��ة »ل��ي��م��اك ل��إلن��ش��اءات 
الكويت« تابعة ومملوكة بالكامل 
ل� »مجموعة شركات ليماك« إحدى 
أهم شركات اإلنشاء العاملية والتي 
تقوم بإنشاء مبنى الركاب اجلديد 
في مطار الكويت الدولي )املبنى 
2(. ومبوجب هذه االتفاقية التي مت 
توقيعها في مقر مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، ف��إن كال الطرفان 
سيعمالن على استكشاف سبل 
التعاون لتشجيع وحتفيز املواهب 
الشبابية، وتعزيز التدريب الفني 
للمهندسني واملوظفني التقنيني، 
وب��ح��ث س��ب��ل ال��ت��ع��اون إلن��ش��اء 
وتشغيل مركز الكويت لالبتكار 

وريادة األعمال.
وم��ن اجل��دي��ر بالذكر أّن مركز 
الكويت لالبتكار وري��ادة األعمال 
التابع ملركز صباح األحمد للموهبة 
واإلب��داع يهدف إلى أن يكون أداة 
متكني أساسية تساهم في التنمية 
البشرية نحو ري��ادة األع��م��ال من 

خ��الل تعزيز التعاون والتفاعل 
بني املؤسسات لتشجيع االبتكار 
والتبادل املعرفي والتكنولوجي 
وال��ش��رك��ات ال��ن��اش��ئ��ة. وسيخدم 
امل��رك��ز ق��ط��اع��ات مختلفة مب��ا في 
ذل����ك م���ج���ال ال��ط��اق��ة وال��ط��اق��ة 
املتجددة، التكنولوجيا الكيميائية، 
البوليمرات ومنتجاتها، الصناعات 
القائمة على امل��ع��ادن، األج��ه��زة 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وأن��ظ��م��ة التحكم، 

األجهزة الذكية وبرمجيات النظم.
ه��ذا وق��د ق��ام بتوقيع االتفاقية 
ك���اًل م���ن رئ��ي��س��ة م��ج��ل��س إدارة 
مؤسسة ليماك إب���رو أوزدم��ي��ر، 
ورئيس مجلس إدارة مركز صباح 
األح���م���د ل��ل��م��وه��ب��ة واإلب������داع م. 

ب��راك عبداحملسن الصبيح. وقد 
حضر حفل التوقيع سعادة سفير 
اجلمهورية التركية لدى الكويت 
عائشة هالل سيان كويتك، والوفد 
املرافق لها ، باإلضافة إلى الرؤساء 
التنفيذيني وأعضاء مجلس إدارة 
ك���اًل م��ن ش��رك��ة ل��ي��م��اك ال��ك��وي��ت 
وشركة ليماك القابضة ومؤسسة 
ال��ك��وي��ت للتقدم العلمي ومركز 
صباح األحمد للموهبة واإلب��داع 
ومجموعة من كبار املسؤولني في 

القطاع احلكومي واخلاص.
ت��ض��ّم��ن ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع كلمة 
ترحيبية أل��ق��اه��ا رئ��ي��س مجلس 
إدارة مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلب�����داع م. ب����راك عبداحملسن 

الصبيح، وكلمة لرئيس مجلس 
إدارة مؤسسة ليماك إبرو أوزدمير، 
وع��رض مرئي ق��ام بتقدميه عضو 
مجلس إدارة مركز صباح األحمد 
للموهبة واإلب���داع د. سعد الدين 

أحمد عكاشة.
وب��ه��ذه املناسبة قالت رئيسة 
مجلس إدارة شركة ليماك إب��رو 
أوزدمير: “استكماالً ملساهمتنا في 
دعم التنمية البشرية داخل الكويت 
وبعد أن مت تخريج 30 مهندسة 
كويتية من برنامجنا التدريبي، 
منضي قدماً اليوم مستهلني ثاني 
خطواتنا م��ن خ��الل توقيع ثاني 
اتفاقية للمساهمة في تطوير البنية 
التحتية والتنمية البشرية. وإمياناً 

منا بأّن التعليم هو حجر األساس 
لنهضة الدول والشعوب وانطالقاً 
م��ن ال���ردود الطيبة التي ملسناها 
من أبنائنا الطلبة الكويتيني فيما 
يخص املستوى العالي من التعليم 
والتدريب الذي تلقوه، نوّطد اليوم 
شراكتنا مع الكويت ومؤسساتها 
ون��ه��دي م��ن خ��الل ه��ذه الشراكة 
“مركز الكويت لالبتكار وري��ادة 
األعمال” ال��ذي سنطّوره ليكون 
مصدر إلهام للموهوبني واملتفوقني 
في الكويت ويشّجعهم على اإلبداع 
واالبتكار وري��ادة األعمال وال��ذي 
ب���ال ش���ك س���وف ي��ع��زز التنمية 
االق��ت��ص��ادي��ة املستدامة للكويت 
وملستقبلها. إّن هذه الشراكة تعكس 

رغبتنا ال��ص��ادق��ة للمساهمة في 
دع��م وتنمية ال��ق��درات الشبابية 
وتطوير وتعزيز الطاقات والعقول 
ف��ي خ��ط��وة مهمة ج���داً تسهم في 
توطيد عالقاتنا القوية والدائمة 
مع الكويت التي ننفذ بها العديد من 
املشاريع االستراتيجية والتنموية 
إلى جانب قيامنا بتطبيق برنامجنا 
ال��ت��دري��ب��ي “ليماك مل��ه��ن��دس��ات 
الكويت” ال���ذي ن��ق��وم م��ن خالله 
بتعليم النساء الشابات الكويتيات 
ومتكينهم لتحقيق ال��ري��ادة في 

القطاع اخلاص.”
أض���اف���ت أوزدم����ي����ر ق��ائ��ل��ًة: 
“أؤمن ب��أّن ه��ذا التعاون اجلديد 
بني مركز صباح األحمد للموهبة 

واإلبداع وشركة ليماك لإلنشاءات 
الكويت ال��ذي يطمح إل��ى تطوير 
م��رك��ز الكويت لالبتكار وري���ادة 
األع��م��ال هو مؤشر آخ��ر على دور 
ليماك في تطوير املجتمع الكويتي 
وي��ع��زز التزامنا جت��اه ال��ب��الد. إّن 
ه��ذه الشراكة ستتيح لنا السير 
م��ع��ا ن��ح��و ه��دف��ن��ا امل��ش��ت��رك ال��ذي 
يشمل تعزيز ثقافة اإلبداع وريادة 
األعمال واخلبرات وتبادل املعرفة 
ف��ي املشهد الصناعي، وستكون 
هذه فرصة كبيرة لتسليط الضوء 
على الشراكات بني القطاعني العام 

واخلاص وما ميكن أن حتققه.”
ومن جانبه قال رئيس مجلس 
إدارة مركز صباح األحمد للموهبة 

واإلبداع م. براك الصبيح: انطالقاً 
م��ن رؤي���ة امل��رك��ز ف��ي أن يصبح 
م��ؤس��س��ة ع��امل��ي��ة تعنى برعاية 
امل��وه��وب��ني وامل��ب��دع��ني م��ن أب��ن��اء 
دولة الكويت واستثمار ابداعاتهم 
ألغ��راض التنمية وال��وص��ول بهم 
للعاملية، وقع مركز صباح األحمد 
للموهبة واإلبداع اتفاقية تعاون مع 
شركة ليماك لإلنشاءات الكويت، 
احدى الشركات الرائده عامليا في 
م��ج��ال الهندسه وال��ب��ن��اء  لبحث 
سبل املساهمه في إنشاء “مركز 
الكويت لالبتكار ورياده االعمال “ 
والذي يهدف إلى توفير بيئٍة داعمة 
للمخترعني وللمؤسسات البحثية 
في حتويل اختراعاتهم إلى منتجاٍت 
ا، باإلضافة إلى خلق  ناجحة جتارّيً
هيكٍل يدعم الشركات الناشئة في 

إيجاد خطوط إنتاٍج جديدة.
ر أن ي��خ��دم مركز  وم���ن املُ���ق���رَّ
ال��ك��وي��ت ل��الب��ت��ك��ار امل��خ��ت��رع��ني 
وأص���ح���اب األف���ك���ار وامل��ن��ت��ج��ات 
واخل���دم���ات، ورواد األع��م��ال في 
��ن يطمحون  القطاع الصناعي ممَّ
إلى إطالق أعمالهم بناًء على تقنياٍت 
ح��اص��ل��ة ع��ل��ى ب����راءات اخ��ت��راع، 
ع��الوًة على رواد األعمال املهتمني 
بإعادة هندسة املنتجات. ويسعى 
امل��رك��ز ضمن اخلطة األول��ي��ة إلى 
توفير البيئه احلاضنه للكثير من 
الصناعات، وأهمها تلك املتعلقة 
مبجال الطاقة وحفظها والطاقة 
املتجددة، باإلضافة إلى تكنولوجيا 
الصناعات الكيماوية، والصناعات 
القائمة على امل��ع��ادن، وصناعة 
األجهزة الذكية وتطوير احللول 

البرمجية.

إلنشاء مركز الكويت لالبتكار وريادة األعمال

»ليماك« ومركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع توقعان إتفاقية تعاون

لتعزيز تقنيات مبتكرة لعمليات مجمع الزور النفطي

»الكويتية للصناعات البترولية« توقع مذكرة 
تفاهم مع هانيويل األميركية

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة التابعة ملؤسسة البترول 
الكويتية ع��ن توقيع م��ذك��رة تفاهم مع 
شركة ’هانيويل‘ العاملية الرائدة في مجال 
البرمجّيات الصناعّية واملدرجة في بورصة 
 ،)NYSE: HON( نيويورك حتت الرمز
وذلك بهدف تبادل اخلبرات بني اجلانبني، 
وتعزيز املمارسات العاملية في التدريب، 
وتطبيق التقنيات احلديثة واملتطّورة في 

مجمع الزور النفطي.
وأش���اد محمود أب��ل الرئيس التنفيذي 
)باالنابة( للشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة بتوقيع مذكرة التفاهم  
وأع���رب ع��ن تطلع البترولية املتكاملة 
لتعزيز القوة التشغيلية ملشاريع الشركة 
االستراتيجية من خ��الل بنود االتفاقية، 
مضيفا أنها “ستتيح امل��ج��ال للبترولية 
املتكاملة لالستفادة من اخلبرات املتراكمة 
لشركة هانيويل باعتبارها إحدى الشركات 
العاملية ال��رائ��دة ف��ي مجال التكنولوجيا 
والتصنيع متعدد املجاالت، ووضع خارطة 
الطريق التشغيلية طويلة املدى للمشاريع 
االستراتيجية الثالثة الرئيسية ضمن 
مجمع ال��زور النفطي وهي: مجمع للتكرير 

)م��ص��ف��اة ال�����زور(: )ال��س��ع��ة 615،000 
برميل في اليوم(، ومرافق دائمة الستيراد 
ال��غ��از الطبيعي امل��س��ال: )السعة 3،000 
بليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم( 
ومجمع لصناعة البتروكيماويات: )النتاج 
ال��ع��ط��ري��ات وب��ول��ي ال��ب��روب��ي��ل��ني ووق���ود 

السيارات(”
وأكد محمود أبل على حرص البترولية 
املتكاملة لتطبيق اخل��ط��ط طويلة امل��دى 
الستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة 2040 اخلاصة بنشاط 
التكرير والتصنيع والبتروكيماويات 
واملتعلقة  بالتوسع في الطاقة التكريرية 
في دولة الكويت وبأعلى مستوى حتويلي 
مع األخذ  باالعتبار ضمان تعظيم تصريف 
النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير 
احمللية، وكذلك تلبية االحتياجات احمللية 

من الطاقة.
وأض��اف محمود أب��ل أن مذكرة التفاهم 
ترسخ املساعي  احلثيثة للبترولية املتكاملة 
في تطوير العنصر الكويتي والتي تعتبر 
الثروة احلقيقية واألساسية للشركة ، حيث  
تتضمن بنودها األساسية وضع وتطوير 
برامج تدريبية حديثة لتعزيز الكفاءات 

التدريبية الفنية للمهندسني الكويتيني 
الشباب في الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة ضمن مشاريعها الثالثة 
الرئيسية، ملساعدتهم ف��ي بناء مشاريع 
مجمع الزور النفطي والدفع قدما باخلطط 

طويلة املدى ضمن استراتيجية 2040.
كما تتضمن بنود مذكرة التفاهم  تقدمي 
احللول التشغيلية املتطورة ، والتي تسهم 
بشكل فاعل ف��ي تعزيز االنتاجية وبناء 
القدرات احمللية وترجمة رؤية البترولية 
املتكاملة في جعل املزيد ممكنا ال��ى واقع 

ملموس.
ب����دوره، ق��ال ج���ورج ب��وم��ت��ري، رئيس 
ش��رك��ة ’هانيويل‘ ف��ي الكويت وال��ع��راق 
واألردن ولبنان: “تتمتع ’هانيويل‘ بتاريخ 
طويل وحافل بدعم قطاع النفط والغاز في 
الكويت، ونحن ننظر إلى الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة كأحد أبرز 
حلفائنا االستراتيجيني في منطقة الشرق 
األوس��ط. ونثق بأن توقيع مذكرة التفاهم 
اجلديدة ستساهم إلى حٍد كبير في تعزيز 
مستويات اإلنتاجية والكفاءة، ودفع اجلهود 
لتطبيق مزيٍد من مبادرات التدريب وتوطني 
ال��وظ��ائ��ف مب��ا ينسجم م��ع رؤي���ة ’كويت 

جديدة 2040‘ االستراتيجية الطموحة”.
وتهدف الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة التابعة ملؤسسة البترول 
الكويتية، التي تأسست في العام 2016، إلى 
زيادة القيمة املُقّدمة إلى املساهمني، وحتقيق 
التميز التشغيلي، باإلضافة إلى دعم مسيرة 
تطوير االقتصاد الكويتي وتوفير إمكانات 

وفرص جديدة للسكان في البالد.
وق��د مت اختيار ش��رك��ة ’هانيويل‘ في 
ع���ام 2014 ك��م��ق��اول رئ��ي��س��ي لعمليات 
األمتتة )MAC( في مشروع مجمع الزور 
النفطي. وقد تطورت هذه الشراكة منذ ذلك 
احل��ني لتشمل، إل��ى جانب أنظمة األمتتة، 
قياسات كمّيات ونوعية النفط وال��غ��از 
وامل��ن��ت��ج��ات ال��ن��ف��ط��ّي��ة، وح��ل��ول السالمة 
واإلطفاء، واحللول األمنية، وأنظمة محاكاة 
التدريب وإدارة معلومات املرافق. كما تلتزم 
’هانيويل‘ بتوفير تراخيص التكنولوجيا، 
وخ��دم��ات التصميم، وم��ع��دات رئيسية، 
وامل��واد احلّفازة املتطورة، وامل��واد املمتّصة 
املتطورة، وذلك للمساعدة على إنتاج الوقود 
النظيف ومنتجات البارازيلني والبروبيلني 
والبتروكيماويات األخ���رى ضمن مجمع 

الزور النفطي.

الكويتية للصناعات البترولية تتعاون مع  هانيويل

عقب توقيع اإلتفاقية
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»تصوير: محمد صابر« وزير الشؤون وبجوارها السفيرة التركية  

عبر التباطؤ في االنتقال إلى اجليل اخلامس

50 باملئة من مشغلي  »بني آند كومباني«: 
شبكات احملمول يخاطرون بتنافسيتهم 

أب�����دى ب��ع��ض امل��س��ؤول��ني 
التنفيذيني في قطاع االتصاالت 
شكوكهم ح��ول اجليل اخلامس 
من تكنولوجيا شبكات الهواتف 
ال��ن��ق��ال��ة، وس���ط ال��ت��أك��ي��د على 
تراجع مستويات الثقة في قدرة 

التكنولوجيا على تقدمي املزيد.
وكشف استطالع حديث لآلراء 
أج���راه مسؤولو 20 شركة من 
أكبر مشغلي شبكات الهواتف 
احملمولة ف��ي العالم، أّن��ه وفي 
ح��ني أّن امل��دي��ري��ن التنفيذيني 
امل��ع��ن��ي��ني ب��ش��ب��ك��ات ال��ه��وات��ف 
النقالة مقتنعون باإلمكانيات 
طويلة األمد للجيل اخلامس من 
الشبكات، اال أن أكثر من نصفهم 
)%53( يرى عدم وجود جدوى 
من تبني هذه التكنولوجيا على 

املدى القريب.
وق���ال ه��ي��رب��رت ب��ل��وم، ال��ذي 
يقود قطاع االتصاالت في “بني 
آن��د كومباني”  بقارتي أمريكا 
الشمالية واجلنوبية: “ملسنا مع 
ك��ل جيل جديد م��ن تكنولوجيا 
الشبكات ت��وج��ه��اً م��ت��زاي��داً من 
قبل ش��رك��ات االت��ص��االت نحو 
االستثمار على نطاق واسع في 
حتديث وتطوير بنيتها التحتية، 
ن��ظ��راً لالعتقاد ال��راس��خ لديها 
ب��أن ذل��ك س��ي��ؤدي تلقائياً إلى 
زي��ادة رضا املتعاملني وحتقيق 
أرب��اح أعلى وبناء حضور قوي 
ف��ي ص���دارة ال��ش��رك��ات ال��رائ��دة 
ضمن ال��ق��ط��اع. وإذا م��ا نظرنا 
إلى التغيير التدريجي في أداء 
الشبكات ال��ذي م��ن املتوقع أن 
حتدثه تقنية اجليل اخلامس إلى 
جانب االستخدامات اجلديدة، 

ميكننا القول بأّن ممانعة ورفض 
بعض املشغلني االلتزام بتطبيق 
التكنولوجيا اجلديدة يعد أمراً 

مفاجئاً للغاية.”
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال غ��ري��غ��وري 
غارنييه، الشريك في “بني آند 
كومباني” في الشرق األوس��ط: 
“يزداد الطلب على خدمات نقل 
بيانات الهواتف النقالة بنسبة 
%40 س��ن��وي��اً ع��ل��ى مستوى 
العالم، مما يدفع املشغلني إلى 
إن��ش��اء خ��الي��ا ج��دي��دة بصورة 
منتظمة. ون��ظ��راً ل��ق��درة خاليا 
اجليل اخلامس على تلبية بعض 
املتطلبات احلالية والناشئة، لن 
يكون املشغلون بحاجة إلى بناء 
العديد من خاليا اجليل الرابع 
اجل��دي��دة، مما سيساعدهم على 
وض��ع ح��د أق��ص��ى إلن��ف��اق رأس 

املال.
وتؤكد “بني آند كومباني” بأن 
املفاهيم واالعتبارات اخلاطئة قد 
سيطرت على ه��ذه الصناعة. 

وفي ظل املواقف الناشئة حول 
تقنية اجليل اخل��ام��س، والتي 
تختلف باختالف حجم الشركة 
وموقعها في السوق، فقد ظهرت 

ثالث أفكار خاطئة شائعة، هي:
اجليل اخلامس .. عوائد غير 

مجدية على املدى القريب 
مشغلي الشبكات ال يحتاجون 
إلى أدلة عن استخدامات جديدة 
والم��ع��ة لالستثمار ف��ي تقنية 
اجليل اخلامس. وميكنهم تطوير 
أس���اس منطقي جل���دوى تقنية 
اجل��ي��ل اخل��ام��س، اس��ت��ن��اداً إلى 
التطورات التي ستحدثها هذه 
التقنية على صعيد االستخدامات 
احل��ال��ي��ة - وأب����رزه����ا امل��ي��زة 
التنافسية، وتخفيف الضغط 
ع��ل��ى ش��ب��ك��ات اجل��ي��ل ال��راب��ع 

واستبدال اخلطوط الثابتة.
تبني اجليل اخلامس يتطلب 

رأس مال ضخم وغير مبرر:
أش��ار بعض اخل��ب��راء إل��ى أن 
تطبيق اجليل اخلامس قد يتطلب 
زيادة كبيرة في حجم إنفاق رأس 
املال. وعلى سبيل املثال، أشارت 
التوقعات األخيرة بأّن تبني أحد 
أه��م مشغلي شبكات الهواتف 
احمل��م��ول��ة ف��ي أوروب����ا لتقنية 
اجليل اخلامس قد يتطلب زيادة 
في نسبة إنفاق رأس امل��ال إلى 
اإلي���رادات من %13 إل��ى 22%، 
وذلك فقط في حال قامت الشركة 
بتوصيل اخل��دم��ة ال��ى  املناطق 
احلضرية ومراكز األعمال ذات 

الكثافة العالية. 
ت���رى “بني آن���د كومباني” 
بأنه هناك 4 عيوب تتعلق بهذه 

الفرضية،

_غريغوري غارنييه

2018 »زين« أفضل عالمة جتارية في الشرق األوسط عن العام 
ح����ص����دت م���ج���م���وع���ة زي���ن 
جائزة “ أفضل عالمة جتارية “ 
ف��ي قطاع االت��ص��االت ف��ي أس��واق 
الشرق األوس��ط خالل مراسمحفل
توزيعجوائزتليكوموورلدللعام 
2018 الذياستضافتهدبيمؤخرا، 
وه�����������������و ال�������ت�������ت�������وي�������ج 
اخل��ام��س��ع��ل��ىال��ت��وال��ي��ل��ع��الم��ت��ه��ا 

التجارية في هذا احلدث اإلقليمي.
وذك��رت زي��ن التي متلك وتدير 
ثمان شبكات اتصاالت متطورة في 
منطقة الشرق األوس��ط وأفريقيا 
أن جلنة التحكيم التي شّكلتهام
ؤسسة”terrapin”املسؤولة 
عنتنظيمفعاليات املؤمترالسنويلج
وائزتيليكوموورلد منحتها اجلائزة 

ت��ق��دي��را للنجاح امل��ت��واص��ل ال��ذي 
حتققه العالمة التجارية “زين” 
في أسواقها، وال��ذي ج��اء مدفوعا 
بالتطورات امللموسة التي حتققها 
م��ب��ادرات��ه��ا ف��ي م��ج��االت االبتكار 
ال��رق��م��ي. وأوض���ح���ت املجموعة 
أنها واصلت تنفيذ مشاريعها في 
حتديث وتطوير الشبكات، وتعزيز 
مبادراتها في مجاالت االبتكارات 
التكنولوجية، وهو ما عزز جهودها 
فيتحسني جتربة العمالء، كما أنها 
دفعت بجهودها في تكثيف حمالتها 
التسويقية املبتكرة عبر شبكات 
التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى 
سلسلة املبادرات التي نفذتها خالل 
هذه الفترة في مجاالت االستدامة 

ع��ل��ى م��س��ت��وى أس�����واق ال��ش��رق 
األوس��ط في القطاعات التعليمية 

والصحية واالجتماعية.
وأف����ادت أن فعاليات املؤمتر 
السنوي جلوائزتيليكوموورلد 
جتمع كبرى املؤسسات والشركات 
اإلقليمية والدولية، حيث تركزعلى 
األداءاملتميزفياملجاالتالرئيسيةف
ي صناعة االتصاالت،واإلسهامات 
احليوية التي يقدمها الالعبون 
ال��رئ��ي��س��ي��ون ف��ي ه���ذه الصناعة 
ع��ل��ى م��س��ت��وى أس����واق املنطقة. 
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن��ه وب��ع��د م��رور 
عشر سنوات على إطالقها، شهدت 
عالمة زي��ن التجارية حتديثافي 
التصميم، وبينما خدمت العالمة 

التجارية زين بشكل مميز عمالئها 
على م��دار هذه السنوات، فإن ذلك 
التحديث جاء ليعكس ديناميكية 

العالم من حولها، كما أنه يعكس 
تفاصيل رحلة طموحاتها املتعلقة 

باستراتيجية منط احلياة الرقمي.

»سيمفوني ستايل الكويت يخصص
18 غرفة اجتماعات رفيعة املستوى

يواصل فندق سيمفوني ستايل الكويت، تعزيز 
مكانته كوجهٍة مثاليٍة الستضافة اجتماعات 
العمل وغيرها من الفعاليات واملناسبات املرموقة 
عبر مجموعة م��ن امل��راف��ق املخصصة وامل��وزع��ة 
على ستة ط��واب��ق. ويأتي ذل��ك انطالقاً من إدراك 
الوجهة الفاخرة أهمية توفير بيئة مثالية تتيح 
لرجال األعمال والشركات عقد مختلف الفعاليات 
واالجتماعات الهامة،حيث حترص العالمة الفندقية 
الّراقية على توفير باقة من ال��ع��روض املصممة 
خصيصاً لتلبية تطلعات رجال األعمال تزامناً مع 
انتهاء فصل الصيف ودنو الربع األخير من العام، 
مايسمح لهم باختتام أعمالهم على أفضل وجه 
وبلوغ أهدافهم التي يصبون إلى حتقيقها قبل نهاية 

العام.
وحتتضن الوجهة الرائدة 18 غرفة اجتماعات 
رفيعة املستوى، توفر من خاللها أج���واًء مثالية 
ت��ت��الءم م��ع منهجية العمل امل��رن��ة املتبعة اليوم 
واملرتبطة بشكل أساسي بقطاع األعمال والشركات. 
حيث تقدم مرافق االجتماعات الواقعة في برج 
برستيجواملمتدة م��ن الطابق 9 إل��ى 15، الكثير 
من التجهيزات والتسهيالت كمخارج من الغرف 

الشخصية إل��ى قاعات االجتماع مباشرًة، األمر 
ال��ذي يساعد رج��ال األع��م��ال على عقد اجتماعات 
ناجحة وإبرام صفقات جديدة ضمن وجهٍة ساحرٍة 
تتميز بإطالالٍت بانوراميٍة مذهلة على مياه اخلليج 
العربي. وتتميز الغرف بإنارتها الطبيعية التي 
توفر مساحاٍت مفعمٍة باحليوية والنشاط وتسهم 
ف��ي تعزيز التفكير اإلب��داع��ي واإلي��ج��اب��ي، ع��الوًة 
على توفير خدمة إنترنت عالي السرعة وأح��دث 
التقنيات التي تّلبي كافة احتياجات رجال األعمال 
ومتطلباتهم. ويحتضن الفندق في الطابق ال� 16 
قاعتي اجتماعات تنفيذيتني مزودتني بالتجهيزات 
العصرية وأح��دث التقنيات الصوتية والبصرية 
لتالئم رغ��ب��ات العمالء ال��ذي��ن ينشدون اإلرت��ق��اء 

مبفهوم اجتماعات العمل إلى مستويات جديدة.
كما يتوفر في كل طابق مساحاٍت متصلة بغرف 
االج��ت��م��اع��ات ومخصصة ل��ت��ن��اول وج��ب��ة إف��ط��اٍر 
شهية، حيث مت تطويرها على نحٍو مرن يتماشى 
مع مساحات العمل، لتتيح للمجموعات أخذ قسط 
من الراحة واإلستمتاع بتشكيلة غنية من الوجبات 
اخلفيفة واملرطبات املنعشة ثم متابعة اجتماعاتهم 

من جديد.

دنكن هوارد يستلم اجلائزة

قياديو الشركتني


