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لتأكيد التزامها الكبير جتاه الكويت واملنطقة

»همبل« تفتتح مصنعها اجلديد في ميناء عبدالله
عمرو �شيخ العرب

افتتحت شــركــة »همبل العاملية« مصنعها 
اجلديد في ميناء عبدالله أمس، الذي يعتمد معايير 
»ISO 9000« للجودة، لتلبية الطلب املتزايد على 
منتجات الشركة، وليساهم بتعزيز ريادتها في 

السوق احمللي.
ـــى في  ــاغ األول ــب وتــعــد »هــمــبــل« شــركــة األص
الكويت، وقد استخدمت دهاناتها في طالء وتزيني 
بعض املباني األكثر شهرة في الــدولــة، مبا في 
ــراج الكويت، ودار األوبـــرا، والعديد من  ذلــك أب
املدارس واملستشفيات واملساجد ومراكز التسوق 

واملؤسسات املدنية األخرى.
ومــع سعة تتجاوز 40 باملئة حجم اإلنتاج 
احلــالــي فــي مصنع »همبل« القائم فــي منطقة 
الصفاة، يساعد املصنع اجلديد للشركة بكلفة 13 
مليون يورو في ميناء عبدالله، على تلبية الطلبات 
املتنامية للدهانات والــطــالء في الكويت ودول 
مجلس التعاون اخلليجي. وسيصل املصنع إلى 
مرحلة التشغيل الكامل بحلول سبتمبر 2017، 
على أن يغلق املصنع القائم للشركة في منطقة 

الصفاة خالل وقت الحق من العام احلالي.
وأوضح نائب رئيس مجموعة »همبل الشرق 

ــط )غـــرب(«، السيد كارسنت بيدرسن، أن  األوس
املصنع اجلديد للشركة في الكويت، يأتي لتوفير 
منتجات الــطــالء األكــثــر اعتمادا فــي جميع دول 
املنطقة، والتي تعنا بحماية األصول الصناعية، 

واملباني الكبيرة، واملنازل والبنى التحتية. وأكد 
تطلع الشركة ملواصلة ريادتها في املنطقة، وزيادة 
إنتاجها، وتوفير أنظف وأســرع وأكثر املنتجات 

كفاءة في استهالك الطاقة باألسواق.

وأشــار بيدرسن إلى أنه مع االلتزام مبعايير 
إدارة اجلــودة »9000ISO »، مت تصميم مصنع 
ميناء عبدالله، مع أخذ االستدامة بعني االعتبار، 
إذ يتضمن وحدة تقطير للمذيبات إلعادة تدويرها 

وتقليص مخاطرها، فضال عن محطة ملعاجلة 
ــاه، وإعــــادة استخدامها فــي ري النباتات  ــي امل
والتنظيف. وأفــاد بيدرسن أن املصنع هو االول 
من نوعه في الكويت، الذي يتضمن وحدة إلزالة 
املركبات العضوية املتطايرة أثناء عمليات اإلنتاج، 

مبا يساعد على حماية الغالف اجلوي من التلوث.
وافتتح املصنع اجلديد، بحضور سعادة السفير 
الــدمنــاركــي فــي الــكــويــت، السيد أولــي فريجس 
مادسن، وكبار املسؤولني التنفيذيني لدى »هميل«، 
واملــوظــفــني، وممثلي وســائــل اإلعـــالم، وضيوف 
آخرين. وخالل احلفل، أعرب عضو مجلس إدارة 
»DPME« شريك »همبل« في الكويت، السيد 
خالد الــراشــد، عن فخره بنمو »همبل« لتصبح 
ــى من حيث اإلنتاج والتوزيع في  الشركة األول
الكويت، ما يشكل عالمة فارقة على الثقة الكبيرة 
التي تتمتع بها منتجاتها، والتي أصبحت معيارا 

للشركات في جميع أنحاء العالم.
وأضاف الراشد أنه »مع افتتاح املصنع اجلديد 
الــيــوم، نحن نحتفل أيضا مبــرور 51 عاما على 
الشراكة املتواصلة بني »همبل« ودولة الكويت«. 
وأشــار إلى أن مصنع »همبل« في ميناء عبدالله، 

يعتمد أحدث تقنيات اإلنتاج في عالم األصباغ. 

ان مصنع دهانات همبل في الكويت، يأتي تكملة 
ــرى خــالل عــام 2016 وحــده،  لعدة إجنـــازات أخ
فقد أمتت مشروع توسعة الطاقة االنتاجية في 
ماليزيا، وافتتحت مصنعني جديدين في روسيا 
وفييتنام لتضيف نحو 28 مليون ليتر الى حجم 

إنتاجها السنوي.
مــن جانبه قــال املــديــر اإلقليمي للمبيعات 
والتسويق لشركة همبل في الشرق األوسط أحمد 
عبد العزيز اسماعيل أن مصنع همبل اجلديد أقيم 
على مساحة 20 ألف متر، بتكلفة 5 مليون دينار 
كويتي. وأكــد أن الطاقة االنتاجية للمصنع 19 
مليون لتر في السنة، موضحا أن انتاج مصنع 
همبل احلالي في الشويخ ما بني 12 إلى 14 مليون 
لتر في السنة، وأشــار عبد العزيز إلــى أن عدد 
العمال احلاليني بلغ 170 عامال من 13 جنسية، 
وعدد العمال في منطقة الشرق األوسط جتاوز الـ 
550 عامال. وعن احلصة السوقية في الكويت، أكد 
عبد العزيز أن حصة شركة همبل بلغت 50 باملئة 
في قطاع السكن اخلاص، أما في قطاع الدهانات 
الصناعية فقد بلغ 65 باملئة، كما تستحوذ الشركة 
على 50 باملئة إجمالي املــشــاريــع الكبيرة في 

الكويت.

خالد الراشد متحدثا

منح املجلس الدولي لرابطة 
كتاب السفر في منطقة احمليط 
الــهــادئ )PATWA( مؤخرا 
اخلـــطـــوط اجلـــويـــة الــتــركــيــة 
جائزة )PATWA( العاملية 
عن فئة »أفضل شركة طيران 
- أفضل خدمة تقدمي طعام على 
منت الطائرة«، وذلك في معرض 
بورصة برلني الدولي للسياحة 
والسفر »آي تي بي« 2017 في 
العاصمة األملانية برلني، الذي 
يعد واحــدا من معارض السفر 

والتجارة الرائدة في العالم.
وتسلم اجلــائــزة املرموقة 
أحمد أوملشتر، رئيس التسويق 
في اخلطوط اجلوية التركية. 

وجاء فوز الناقلة باجلائزة تقديرا 
خلدماتها االستثنائية في تقدمي 
ــدت  الــطــعــام أثــنــاء الــرحــلــة. وأك
الناقلة بــفــوزهــا بــهــذه اجلــائــزة 
مكانتها كشركة عاملية رائــدة في 
مجال التموين على منت طائراتها، 
نتيجة لشراكتها الناجحة مع 
»تركيش دو آند كو« التي فازت 
بجوائز متعددة لتزويد ركــاب 

اخلطوط اجلوية التركية بأفضل 
الوجبات جوا على منت طائراتها 
وأرضـــــا فـــي صــــاالت اإلنــتــظــار 

التابعة لها.
وبــهــذه املــنــاســبــة، قــال أحمد 
أوملــشــتــر، رئــيــس التسويق في 
اخلـــطـــوط اجلـــويـــة الــتــركــيــة: 
»نحن فخورون بالفوز بجائزة 
)PATWA( عن فئة أفضل ناقلة 
في تقدمي الطعام واملشروبات. 

لقد سعينا دائما لتزويد جميع 
ركابنا بأفضل خــيــارات الطعام 
واملـــشـــروبـــات. وتــأتــي جــائــزة 
)PATWA( تأكيدا وتتويجا 
جلهودنا املخلصة وتفانينا في 
العمل. ومتثل هذه اجلائزة إحدى 
العالمات الــبــارزة في مسيرتنا، 
ونحن ملتزمون مبواصلة تقدمي 
أفضل املنتجات واخلدمات جلميع 

ضيوفنا حاليا ومستقبال«.

»2017 ضمن جوائز )PATWA( العاملية في »بورصة برلني 

اخلطوط التركية تفوز بجائزة أفضل 
خدمة تقدمي طعام على منت الطائرة 

24 ألف زائر بحضور أكثر من 

مشروع األفنيوز- الرياض ضمن أهم املشاريع املشاركة في معرض ميبيم العاملي
شــاركــت مــؤخــرا شــركــة املــبــانــي وشركة 
شمول القابضة – إحــدى الشركات التابعة 
– ضمن مــعــرض ميبيم الــعــقــاري الشهير 
العاملي الــذي أقيم فــي مدينة كــان بفرنسا 
وحضره أكثر من 24 ألف زائر ميثلون مختلف 
الشركات العقارية واحلكومات واملستثمرين 

واملؤسسات املصرفية من حوالي 100 دولة.
وتــأتــي أهمية هــذه القمة العقارية نظرا 
حلجم املشاركني وحلجم اإلستثمار في القطاع 
العقاري، اذ وفقا لشركة كشمان اند ويكفيلد 
وهي شركة خدمات عقارية عاملية فان رأس 
املــال املتوفر لالستثمار في القطاع العقاري 
عامليا يصل الى 435 بليون دوالر، وهومبلغ 
يقل عن ما كان متوفرا في عام 2016 ولكنه 

يعتبر الثاني منذ عام 2009.
ــال رونـــان فاسبارت املــديــر التنفيذي  وق
مليبيم »على الرغم من أن املعرض يركز بشكل 
أساسي على القطاع العقاري وعلى املشاريع 
العقارية مــن مختلف الـــدول، إال أن احلــدث 
يستقطب أيضا عــددا من القادة السياسيني 
وممثلني لقطاعات أخــرى ، لإلطالع على أهم 

املشاريع، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه 
الدول ال سيما وأن 60 باملئة من سكان العالم 

سيقطنون في املدن ».
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة 

املــبــانــي املــهــنــدس ولــيــد الــشــريــعــان » إننا 
حريصون على الــتــواجــد ضمن الفعاليات 
العقارية العاملية واإلقليمية ال سيما مع ما 
نــقــوم بــه مــن توسعات فــي منطقة اخلليج 

العربي والتي تتضمن األفنيوز في البحرين 
والرياض واخلبر، باإلضافة الى فرص عقارية 

أخرى ».
وأكــد إن شركة شمول القابضة – وهي 
إحــدى الشركات التابعة – التي مت انشاؤها 
من خــالل شراكة كويتية سعودية لتطوير 
وإدارة األفــنــيــوز – الــريــاض حريصة على 
التواجد ضمن هذه الفعاليات الى جانب كبرى 
الشركات العقارية، خصوصا وأن مشروع 
األفنيوز – الرياض يعتبر أكبر مشروع في 
ــرز في  العالم من حيث مساحة البناء، واألب
املنطقة من حيث التصميم ومكوناته التي 
تتضمن مجمع جتـــاري وعـــدد مــن األبـــراج 
تتضمن بدورها شقق سكنية ومكاتب وفنادق 

ومرافق صحية. 
ــنــيــوز- الــريــاض يأتي  ــى أن األڤ وأشـــار ال
استكماال للنجاح الكبير الذي يحققه األڤنيوز 
في الكويت الــذي افتتح عــام 2007 وأحــدث 
نقلة نوعية في قطاعي السياحة والتجزئة، 
من خالل تقدميه بعدا جديدا ملراكز التسوق 

والترفيه في الكويت واملنطقة.

جانب من التكرميمجسم للمشروع

جانب من االفتتاح

أعلنت مجموعة مستشفيات بــدر السماء، أكبر 
مجموعة للرعاية الصحية اخلاصة في سلطنة ُعمان، 
عن إفتتاح فرعها األول في دولة الكويت، وهو مركز 
بدر السماء الطبي في الفروانية. ومت إطــالق املركز 
الطبي خالل هذا الشهر، بالتعاون مع الدكتور ندمي 
عبد العزيز الدعيج، أحد أهم أخصائيي طب العناية 
ــزة فــي الــكــويــت، وصــاحــب املــؤهــالت العالية  ــرّك امل
املستوى في تخصصه، حيث أفتتح املركز الشيخ 
فيصل احلمود املالك الصباح، محافظ الفروانية، في 
حفل حضره كبار الشخصيات واملسؤولني وأبرز رواد 

املجتمع.
وبــهــذه املناسبة قــال السيد عبد اللطيف، مدير 
مجموعة مستشفيات ومستوصفات بــدر السماء: 
»تــركــزت رؤيتنا املتعلقة بدخول القطاع الصحي 
الكويتي، على إنشاء مستشفى عاملي املستوى ومتعدد 

التخصصات، لتلبية إحتياجات املواطنني ومجتمع 
ــدر السماء  الــوافــديــن فــي الــكــويــت. وميــتــاز مــركــز ب
الطبي مبوقعه في وسط الفروانية، ما يتيح سهولة 
الوصول إليه. وتتضمن خطتنا طويلة األمد تأسيس 
5 مؤسسات طبية في مناطق بارزة من الكويت، خالل 
السنوات الثالث املقبلة«. وأعلنت املجموعة خالل 
احلفل عن عــرض خــاص مبناسبة االفتتاح، يتمثل 
في خصم قيمته 50 باملئة على االستشارات الطبية، 
املتوفرة مع جميع األطباء املتخصصني في مركز بدر 

السماء الطبي، لغاية 31 مارس 2017.
ــي فــيــنــود، مــديــر مجموعة  ـــال الــســيــد فـــي. ت وق
مستشفيات بدر السماء: »إن املركز مستعد لتلبية 
جميع أنــواع الرعاية الصحية للمرضى، األمر الذي 
ُيعتبر مبثابة مساعدة كبيرة للمواطنني واملغتربني، 

املقيمني في املنطقة وما حولها«.

مجموعة مستشفيات بدر السماء تفتتح 
أول فروعها في الكويت

جانب من االفتتاح

في ظل التحوالت الواسعة التي يشهدها قطاع العالقات العامة والتواصل

»أكشن جلوبال كوميونيكيشينز« تعيد إطالق هويتها املؤسسية وتعنينّ رئيسا تنفيذيا جديدا
ــت مــجــمــوعــة ’أكشن جــلــوبــال  ــن ــل أع
كوميونيكيشينز‘ املتخصصة في استشارات 
العالقات العاّمة عن إطالق هوية مؤسسّية 
جديدة ومبّسطة تنسجم مع مسيرة التحّول 
االستراتيجي التي تشهدها املجموعة حاليا 
بقيادة رئيسها التنفيذي اجلــديــد كريس 
كريستودولو الذي تقلّد منصبه خلفا ملؤسس 

املجموعة السيد توني كريستودولو.
وتعد ’أكشن‘، التي تأسست قبل 45 عاما، 
شبكة إقليمية ذات مكانة مرموقة في قطاع 
االتصاالت املؤسسية والعالقات العامة؛ وهي 
ــواق الناشئة،  تركز بشكل خاص على األس
وتــقــود حاليا شبكة اتــصــاالت مؤسسية 
مستقلة في روسيا ورابطة الدول املستقلة، 
ودول البلطيق وأوروبــا الشرقية والبلقان 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد 
شهدت هذه املناطق تطّورا سريعا على صعيد 
استخدام التقنيات الرقمية خــالل األعــوام 
القليلة املاضية، وهو ما انعكس بوضوح على 
أسلوب تقدمي خدمات العالقات العامة اليوم؛ 
حيث باتت التكنولوجيا الرقمية العبا حاسما 

أكثر من أي وقت مضى في هذا القطاع.
ويظهر هذا جليا في دولة الكويت، حيث 
حتتفل ’أكشن الكويت‘ بالذكرى السنوية 
الـ15 لتأسيسها. وقد جنحت الشركة خالل 
هذه الفترة في إرســاء مكانة ريادية لها في 
السوق بفضل فريق العمل املتخصص وذو 
اخلبرة العاملية واملعرفة احمللية الواسعة في 
املجال الرقمي، وسعي الفريق الدائم لتزويد 
العمالء بأفضل اخلدمات وطــرق التواصل 
التقليدية أو عبر االنترنت لتحقيق النتائج 

املرجوة على صعيد الشرائح املستهدفة.
وتواظب ’أكشن الكويت‘ منذ عام 2002 
على تقدمي خدمات شاملة في مجال العالقات 
العامة مما يجعلها شريكا موثوقا لكثير من 
العالمات التجارية الرائدة على الصعيدين 
احمللي والعاملي مثل فندق ومنتجع جميرا 
شاطئ املسيلة، وشركة فؤاد الغامن وأوالده 
للسيارات، واالحتاد للطيران، وماستركارد 

وغيرها الكثير.
وتعليقا على هــذه املناسبة، قالت آمنة 
اجلريري، مدير مكتب أكشن الكويت: »يجسد 
إطــالق الهوية املؤسسية اجلــديــدة مرحلة 
ــار التي تشهدها ’أكشن‘، ويأتي في  اإلزده
توقيت خــاص بالنسبة لفريق العمل في 
’أكشن الكويت‘، إذ يتزامن مع االحتفال 
بالذكرى اخلامسة عشرة إلنطالق الشركة. 
ويؤكد التصميم اجلديد لشعار الشركة على 
الطاقة املتجددة لشبكتنا، وهو ما ينسجم 

بالكامل مع اخلدمات املتكاملة التي نقدمها.«
ومت تصميم الهوية املؤسسّية اجلديدة 
بحيث تتسم بالبساطة واحلداثة في آن معا، 

ــك بهدف تسليط الــضــوء على مسيرة  وذل
النجاحات الكبيرة التي خاضتها ’أكشن‘ في 
مجال العالقات العامة في أكثر من 40 بلدا، 
إضافة إلى التركيز على إدراج عالمة ’أكشن 
ديجيتال‘ التجارية فــي محفظة خدمات 

املجموعة.
وبهذه املناسبة، قال كريس كريستودولو، 
الرئيس التنفيذي ملجموعة ’أكشن جلوبال 
كوميونيكيشينز‘: »على الرغم من سجلنا 
احلافل في قطاع العالقات العامة على مدار 
سنوات طويلة، إال أننا نــدرك حجم التغير 
الذي يطرأ على هذا القطاع في عالم اليوم، 
سواء من حيث التطّور التقني أو االتصاالت 

املؤسسية الرقمّية. ويؤثر ذلك على أسلوب 
تقدمينا خلدمات التواصل االستراتيجية، 
خــاصــة وأن شريحة واســعــة مــن العمالء 
تنشد أكثر من أي وقت مضى احلصول على 
اخلدمات الرقمية في مجال العالقات العامة، 
كما يفضلون أن تلعب التقنيات الرقمية دورا 
محوريا في بناء صورة شركاتهم بني أوساط 
العمالء والشركاء. وانسجاما مع هويتنا 
املؤسسية اجلديدة وإضافة عالمة ’أكشن 
ديجيتال‘ التجارية إلــى محفظة عروضنا 
مـــؤخـــرا، نــؤكــد أن خــدمــاتــنــا لــالتــصــاالت 
املؤسسية الرقمية أصبحت أكثر مواكبة 
ملتطلبات العمالء، كما باتت جزءا رئيسيا من 

اخلدمات األساسية التي نقدمها لهم«.
وإضافة إلى مكانتها املرموقة وخبرتها 
املشهودة في قطاع االتــصــاالت املؤسسية 
ضمن جميع األسواق التشغيلية التي تعمل 
بها، تركز مجموعة ’أكشن‘ على العديد 
من املــراكــز اإلقليمية الرئيسية مثل دبي، 
وروسيا، وكازاخستان، وقبرص وبلجيكا 
واجلــزائــر. وخــالل املرحلة املقبلة، ستركز 
املجموعة أيــضــا على تطوير إمكانياتها 
في مختلف أماكن تواجدها حــول العالم، 
وذلــك عبر توظيف مواهب مبدعة وخبراء 
ــك بهدف  متمرسني فــي املــجــال الرقمي وذل
تقدمي استراتيجيات مخصصة وتطوير 

حمالت ملهمة ومؤثرة.
وأضــاف كريستودولو: »نتعاون بشكل 
وثــيــق مــع الــعــديــد مــن الــشــركــات متعددة 
اجلنسيات، دون أن يؤثر ذلك على تركيزنا 
األســاســي على اخلــبــرات احمللية واملعرفة 
العميقة في كل منطقة وبلد. ونؤكد أن هناك 
تنوع الفــت فــي جميع األســـواق الرئيسية 
التي نعمل بها؛ ويتمحور جوهر مهمتنا حول 
تقدمي املشورة املستنيرة للعمالء املتواجدين 
في املناطق ذات التنوع الثقافي الكبير كي 
نضمن مساهمة أنشطتنا مبجال العالقات 
العامة فــي حتقيق نتائج ناجحة وتعود 

بالنفع عليهم«. 

كريس كريستودولو آمنة اجلريري

شعار شركة اكشن

EOS C700 خالل معرض »كابسات«2017 إطالق الكاميرا السينمائية الرائدة 

ز دعمها لصناعة األفالم السينمائية في املنطقة »كانون الشرق األوسط« تعزنّ
تواصل« كانون الشرق األوسط«، الشركة الرائدة في 
حلول التصوير ومنتجاتها، دعم صانعي األفالم املستقلني 
عبر تزويدهم بأحدث التجهيزات واحللول املالئمة من 
حيث السعر، واجلودة السينمائية العالية. كما تستمر 
الشركة في التزامها باإلعالن عن طرح حلول مبتكرة 
مصّممة خصيصا لتلبية احتياجات هذا القطاع، وتعاونها 
الدائم مع صانعي األفالم، وإتاحة الفرصة للتفاعل معهم 

ومناقشة التقنيات اجلديدة التي تقدمها »كانون«.

 ،CABSAT 2017 »2017 وخالل معرض »كابسات
املنّصة األبرز في مجال البث واإلعالم الرقمي واالتصاالت 
فــي املنطقة، قامت »كــانــون« بــدعــوة سفيرة عالمتها 
التجارية نايلة اخلاجة، أول منتجة أفالم في اإلمــارات 
العربية املتحدة حائزة على جوائز في هذا املجال، كي 
تــشــارك فــي املــعــرض برؤيتها حــول دور تكنولوجيا 
صناعة األفــالم من خالل ورشــة عمل تفاعلية، مبا يعّد 
التأكيد من جديد على الــتــزام »كــانــون« بدعم النساء 

السينمائيات العامالت في هذا القطاع. وأعلنت »كانون« 
 EOS أيضا إطالق الكاميرا السينمائية اجلديدة املرتقبة
C700 املعروفة بكونها رائدة منتجات عالمة »كانون« 
التجارية في املنطقة. ومت الكشف عن اجليل اجلديد من 
الكاميرا السينمائية الرقمية EOS C700 خالل فعاليات 
معرض »كابسات« CABSAT 2017، بالتوازي مع 
تعليمات كانون التي اعتمدت على التعليقات وآراء 
احملترفني التي وصلت من جميع أنحاء العالم والشرق 

األوسط خصوصا، على مدى السنوات اخلمس املاضية 
التي أعقبت إطالق كاميرا EOS C300 االحترافية. 

وبهذه املناسبة، قال أنوراغ أغراوال، املدير التنفيذي 
في »كانون الشرق األوسط«: »تعّد إسهاماتنا في قطاع 
صناعة األفالم مبثابة رحلة حافلة بدأناها قبل سنوات 
عديدة، واآلن، متنحنا هذه اخلبرة فرصة هامة لتسليط 
الضوء على الدعم الذي نقدمه للمرأة. ويعتبر هذا مؤشرا 

2017إيجابيا يدعو للتفاؤل. كانون تعرض كاميرتها اجلديدة خالل معرض كابسات 


