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برعاية سمو أمير البالد ..وفي الفترة من  9إلى  11فبراير املقبل

الرشدان« :الكويتية لالستثمار» تنظم معرض الصناع «ميكر فير» العاملي للمرة األولى في اخلليج
جوائز قيمة بأكثر من  30ألف دوالر ت��وزع على املشاريع األفضل في املعرض وتقدمي «بوثات» عرض مجانية للصناع
امل����ع����رض ي���س���اه���م ف����ي إرس��������اء دع����ائ����م ال���ن���ه���وض ب���ال���ص���ن���اع���ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة م����ن خ��ل��ال ت���ك���ري���س ث���ق���اف���ة ال���ص���ن���اع
« »Maker Faireي���ن���ع���ق���د ب����ال����ت����زام����ن م�����ع اح����ت����ف����االت ال�����ب��ل��اد ب����األع����ي����اد ال���وط���ن���ي���ة ومت����ه����ي����دا الخ����ت����ي����ار ال����ك����وي����ت ع���اص���م���ة ال����ش����ب����اب ال���ع���رب���ي
تستعد الشركة الكويتية لالستثمار لتنظيم
معرض الصناع  – Maker Faireالكويت ،أهم
ح��دث عاملي يُعنى بالصناع وال��ذي يقام ألول
مرة في الكويت والشرق األوسط برعاية حضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح خالل الفترة من  9الى  11فبراير
املقبل في صالة رقم  5مبعرض الكويت الدولي
مبشرف.
وب��ه��ذه املناسبة ق��ال م��دي��ر أول العالقات
العامة واإلع�لام بالشركة الكويتية لالستثمار
طالل الرشدان أن الشركة تواصل استعداداتها
الستضافة الكويت للنسخة األولى من املعرض،
مشيرا الى ان الشركة استقبلت عددا كبيرا من

املشاركني الصناع لعرض مشاريعهم وأفكارهم
خالل األسابيع املاضية بلغت أكثر من  80متقدم
يجرى حاليا العمل على اختيار األفضل للوصول
الى النسبة احملددة بـ  50مشارك في املعرض.
وك���ان���ت ال��ش��رك��ة ف��ت��ح��ت ب���اب التسجيل
للراغبني في املشاركة بأفكارهم ومشاريعهم
النوعية ،في أكبر حدث عاملي يقام في اخلليج
واملنطقة ،وذلك عبر املوقع االلكتروني www.
 makerfairekuwait.comأو م��ن خالل
تطبيق خ��اص مت تصميمه ألج��ه��زة الهواتف
ال��ذك��ي��ة ب��ن��ظ��ام��ي ( Androidhttps://
play.google.com/store/apps/
)details?id=com.skyez.projectchat

و( Ioshttps://itunes.apple.com/
us/app/makerfaire-kuwait/
.)id1180867836?mt=8
ودعا الرشدان الصناع من أصحاب اإلبداعات
واألف��ك��ار في مجاالت صناعية ويدوية وفنية
وتكنولوجية كالروبوتكس وغيرها من األفكار
ال��ط��م��وح��ة ،ال��ى س��رع��ة التسجيل خ�لال هذه
الفترة واقتناص الفرصة املقدمة لهم من الشركة
الكويتية لالستثمار.
وكشف الرشدان في بيان صحافي عن تقدمي
الشركة للعديد م��ن امل��زاي��ا واجل��وائ��ز القيمة
للمشاركني تصل قيمتها ال��ى أكثر من  30ألف
دوالر ،كما ان الشركة تقدم بوثات عرض مجانية

للصناع مقسمة على  50بوث مبساحة  3 × 6متر
لكل بوث.
وأش���ار ال��ى ح��رص الشركة على ان يكون
توقيت انعقاد املعرض بالتزامن مع احتفاالت
البالد باألعياد الوطنية خالل شهر فبراير ،كما
يتصادف انعقاده أيضا مع اختيار دولة الكويت
عاصمة الشباب العربي لعام  ،2017الفتا الى ان
معرض  Maker Faireيعد فرصة جيدة لطرح
مشاريع وأفكار الصناع من الشباب الكويتي
والعربي متهيدا لتنفيذها على أرض الواقع
وإبصارها النور.
وأضاف الرشدان أن املعرض يحظى برعاية
عدد من املؤسسات والبنوك والشركات احمللية

منها بنك الكويت الوطني ،شركة معرض الكويت
الدولي ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،شركة
كامكو لالستثمار ،ماكدونالدز ،املسار لإلجارة،
كي آي سي للوساطة املالية ،جريدة وتلفزيون
ال����راي ،إض��اف��ة ال��ى م��ش��ارك��ة ع��دد م��ن جهات
ومؤسسات القطاعني العام واخلاص.
وذك���ر ان ال��ش��رك��ة وم��ن واق���ع مسؤوليتها
االجتماعية ال��رائ��دة تسعى ال��ى تبني ودع��م
املشاريع الشبابية واألفكار املتميزة للوصول بها
الى مراحل التنفيذ على أرض الواقع ،مشيرا الى
ان مشاركات الشباب في املعرض سيتم خضوعها
لالنتقاء م��ن قبل جلنة فنية م��ن امل��ع��رض األم
بالواليات املتحدة ،حيث تقوم اللجنة بدراستها

«زين» تطلق برنامج «جيل  »Zأحدث مبادراتها في استثمار وتطوير املواهب الوطنية الشابة

بدر اخلرافي :روح ريادة األعمال تُكسب الكيانات التجارية
قدرات وحلوال مبتكرة كي تواصل النمو في حجم أعمالها

طالل الرشدان

واختيار األفضل منها متهيدا لتبنيها ودعمها
الدعم الالزم للبدء في تصنيعها ،لذا على الشباب
الكويتي والعربي اغتنام الفرصة واملشاركة في
أهم حدث عاملي تقوم بتنظيمه الشركة الكويتية
لالستثمار ويساهم في إرس��اء دعائم النهوض
بالصناعة اخلليجية والعربية من خالل تكريس
ثقافة الصناع .Maker Faire
واختتم الرشدان تصريحه بالقول« :ان نوعية
الصناع املشاركني في املعرض ستساهم في اثراء
خبرات ومشاريع آخرين من خ�لال النقاشات
واملشاركات التي ستتم خالل أيام املعرض عبر
محاضرات وورش عمل ،إضافة الى أن املشاركني
سيتاح لهم فرصة احلصول على دعم للتصنيع.

ترسية مناقصة تابعة
لـ «الكهرباء» على كابالت
بـ  2.7مليون دينار

«ج��ي��ل  »Zيبحث ع��ن ال����روح اجل��ري��ئ��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى رص���د ال��ف��رص وترجمتها إل���ى من���اذج أع��م��ال ناجحة
كشفت مجموعة زين عن قائمة أسماء
الشباب ال��ت��ي ستشارك ف��ي برنامجها
التدريبي «ج��ي��ل Z») Generation
 ،(Zوالذي أطلقته مؤخرا لالستثمار في
املواهب الوطنية الشابة ،بغرض تقدمي
وتأهيل جيل جديد من رواد األعمال.
وأوضحت املجموعة في بيان صحافي
أنها اختارت خمسة مواهب وطنية شابة
ك��ي تنضم إل��ى برنامج «جيل  ،»Zبعد
انتهائها من عملية تقييم صارمة ،اتسمت
باتباع مجموعة من املعايير التي تراعي
حتقيق البيئة األمثل لرواد األعمال ،مبينة
أن األس��م��اء املختارة سيتم إدراج��ه��ا في
فعاليات «ال��ب��رن��ام��ج « ال���ذي سيختبر
قدراتهم املعرفية ،كما سيساعدهم في
تنمية أفكارهم بأساليب ذات صلة بطبيعة
األعمال لديها.
وأفادت املجموعة أن برنامج «جيل »Z
هو مبادرة جديدة في مجاالت االستدامة
تستهدف متكني الشباب من رواد األعمال،
وه���و مي��ث��ل حلقة أخ���رى ف��ي برامجها
لدعم وم��ؤازرة املواهب الوطنية الشابة،
حيث أطلقت املجموعة قبل عام برنامج
« »Zainers 2.0للشباب اخلريجني،
والذي قدم فرص عمل ناجحة للعديد من
اخلريجيني الكويتيني ،بتعيينهم بدوام
كامل لدى املجموعة.
اجلدير بالذكر أن برنامج «جيل »Z
يجد دعما قويا من نائب رئيس مجلس
اإلدارة بدر ناصر اخلرافي صاحب فكرة
إط�لاق��ه  -باعتباره م��ن��اص��را متحمسا
لقضية تطوير الشباب الوطني الطموح
وق��د حرصت مجموعة زين على التأكدمن ضمان أن بيانات اإلعالن عن البرنامج
قد مت مشاركتها مع املرشحني احملتملني في
الكويت ،وذلك من خالل الترويج له بشكل
مكثف ،وعلى نطاق واس��ع عبر صفحة

بدر ناصر اخلرافي وسكوت جيجنهامير مع املواهب الوطنية الشابة

الوظائف اخلاصة مبجموعة زي��ن على
شبكة اإلنترنت ،ع�لاوة على وضع مزيد
من التفاصيل عن كيفية املشاركة على
مواقع التواصل االجتماعي اخلاص بها.
يذكر أن مجموعة زين قامت في نوفمبر
من العام  ،2016بإنتاج م��ادة فيلمية،
وإطالقها على موقع يوتيوب ،ملخاطبة
الشباب الطموحني الراغبني في التقدم
للمشاركة في برنامج «جيل  ،»Zميكن
مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي:
https://www.youtube.com/
watch?v=kf6_8wydnCc
وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة
زين بدر ناصر اخلرافي في تعليقه على
بدء هذا البرنامج اإلبداعي «نحن نؤمن

بأن روح ري��ادة األعمال تكسب الكيانات
التجارية قدرات جديدة كي تواصل النمو
في حجم أعمالها «.
وأضاف قائال «يجمع البرنامج اجلديد
لـ زي��ن بني أن يتمتع املرشح للمشاركة
بروح جريئة ،والقدرة على رصد وحتديد
الفرص السوقية وترجمتها إل��ى مناذج
أعمال جتارية ناجحة».
وقدم اخلرافي تهنئته للشباب املنضم
لفعاليات البرنامج ال��ذي ستصل مدته
إل��ى ع��ام واح��د ،وق��ال «أرح��ب بانضمام
اخلريجني اخلمسة إلينا ،وأتوجه إليهم
بالتهنئة على اختيارهم ،واآلن نتطلع إلى
متابعة الكيفية التي سيحققون بها تقدما
معنا».

وتابع اخلرافي بقوله «نحن حريصني
على أن ن��رى اإلسهامات التي سيقدمها
الشباب ،وم��ا س��وف تضيفه إل��ى رؤي��ة
املجموعة املستقبلية إزاء روح ري��ادة
األع��م��ال ،وإزاء الطموحات ذات الصلة
بنمط احل��ي��اة الرقمي ال��ذي نسعى إلى
حتقيقه».
جتدر اإلش��ارة إلى أن عملية االختيار
اخلاصة ببرنامج «جيل  »Zتستعرض
وتسلط الضوء على املدى الذي ذهبت إليه
مجموعة زي��ن من أج��ل حتديد املستوى
املناسب للقدرات التي ينبغي أن يتمتع بها
كل مشارك ،وقد كان هناك أكثر من 150
طلب مشاركة في البداية ،ومتت تصفية
ه��ذه الطلبات إل��ى نحو  40طلب لبلوغ

مرحلة التقييم ما قبل املقابالت املباشرة.
وم��ن ب�ين أول��ئ��ك املرشحني الـ ،40مت
اختيار  30شاب كي يحضروا اجتماعات
«ي��وم التقييم» بتاريخ  4يناير ،2017
وت��أل��ف��ت ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات م��ن مقابالت
مباشرة ،وتدريبات جماعية ،وعروض
توضيحية ل��دراس��ات ح��االت عمل حول
األلعاب االلكترونية عبر االنترنت ،وكان
على كل واحد من املرشحني أن يستعرض
النتائج التي توصل إليها أم��ام جمهور
كبير من املقيِّمني مبن فيهم نائب رئيس
مجلس إدارة مجموعة زي��ن ،وفي نهاية
اليوم ج��رى اختيار املرشحني اخلمسة
الفائزين.
وذك��رت املجموعة أن اليوم األول في
البرنامج سيبدأ بتاريخ  10يناير من العام
اجلاري ،حيث سيتعرض املرشحون على
مدار العام إلختبارات وحتديات وجلسات
وورش عمل ،بهدف تأهليهم وتزويدهم
مب��ه��ارات ج��دي��دة ،تساعدهم على تقدمي
أفكار وحلول مبتكرة ملجموعة زين ،التي
من املقرر أن يتم تطبيقها جتاريا إذا ما مت
إقرارها.
وأفادت زين أن املشاركني في البرنامج
سيتم مساعدتهم بشكل عملي لتطوير
أف��ك��اره��م ب��ط��رق تتسم بالتركيز على
العمالء ،على سبيل املثال  :قد يكون لدى
الشباب فكرة حتتاج إل��ى بعض العمل
اإلض��اف��ي أو قد يرغبون في ط��رح فكرة
للنقاش مع زمالئهم ،وهنا توفر مجموعة
زي��ن طرقا ع��دة لدفع مثل ه��ذا النمط من
التفكير إل��ى األم����ام ،علما أن مجاالت
االهتمام التطويرية اخلاصة مبجموعة
زين ستشتمل على «البيانات الضخمة»
( ،)Big Dataواخل���دم���ات الرقمية،
وحت��وي��ل األم����وال ،وحتليل البيانات،
واالبتكار.

املناقصة تتعلق بتوريد كيبالت ضغط منخفض متنوعة

ق��ال��ت ش��رك��ة اخلليج للكابالت وال��ص��ن��اع��ات الكهربائية
( ،)CABLEاملدرجة فى بورصة الكويت ،إنه مت ترسية مناقصة
على الشركة بقيمة  2.78مليون دينار ( 9.07مليون دوالر).
وأضافت الشركة فى بيان لبورصة الكويت ،امس الثالثاء ،أن
املناقصة تابعة لوزارة الكهرباء واملاء ،وتتعلق بتوريد كيبالت
ضغط منخفض متنوعة.
وأوضحت الشركة في البيان ،أنها ستُحقق أرباحا تشغيلية
من املناقصة بنسبة تقديرية تبلغ  4باملئة من قيمة الطلب ،مؤكدة
انعكاس هذا األثر على فترات البيانات املالية خالل عام .2017
وتسلمت كابالت من وزارة الكهرباء واملاء ،في نوفمبر املاضي،
نحو  2مليون دينار؛ لتوريد كيبالت أملونيوم ضغط متوسط،
بنسبة ربح تقديرية  3.75باملئة من قيمة الطلب.
وبلغت أرب��اح الشركة في التسعة أشهر األول��ى لعام 2016
حوالي  5.34مليون دينار ،مقارنة بـ  3.57مليون دينار أرباح
نفس الفترة من عام  ،2015بارتفاع  49.66باملئة.
وتراجع سهم كابالت  1.2باملئة ،في متام الساعة  11.30صباح
اليوم بتوقيت الكويت ،حيث انخفض السهم إلى سعر  410فلوس،
وذلك بتداول  256.4ألف سهم ،بقيمة  105.7ألف دينار.

امل��������ب��������ان��������ي :ال������ن������ظ������ر ف���ي
استئناف دعوى مزاد أرض
الساملية  30يناير

«اخلطوط القطرية» تكشف عن أضخم العروض في مهرجان السفر 2017
تعود اخلطوط اجلوية القطرية بإطالق عروض
مهرجان السفر لعام  ،2017وتدعو الناقلة القطرية
املسافرين لالستفادة من العديد من العروض الرائعة
امل��ت��وف��رة عبر شبكة وجهاتها على أفضل درج��ة
رج��ال أعمال في العالم وعلى الدرجة السياحية،
باإلضافة إل��ى خصومات خاصة لتذكرة املرافق
وحجز املجموعات** وعرض سفر األطفال مجانا *.
ويسري مهرجان السفر من اخلطوط اجلوية القطرية
من  9وحتى  16يناير .2017
وسيحصل ماليني املتابعني اخل��ط��وط اجلوية
القطرية على شبكات التواصل االجتماعية على فرص
املشاركة في مسابقة البحث عن الكنز لفرصة الفوز
على التذكرة الذهبية التي تتيح للفائز احلصول
على تذكرة مجانية للسفر إلى أحد وجهات اخلطوط
اجل��وي��ة القطرية ،وسيتم إط�ل�اق املسابقة على
صفحات اخلطوط اجلوية القطرية في الفيسبوك
وانستجرام وتويتر.
ومل��س��اف��ري��ن اخل��ط��وط اجل��وي��ة القطرية هناك
خيارات أكثر لزيارة وجهات الناقلة اجلديدة لعام
 2017مع إطالق أوكالند في نيوزلندا وكانبرا في
أستراليا ودبلن في إيرلندا والس فيجاس في الواليات
املتحدة األمريكية وري��و دي جانيرو في البرازيل
وسانتياجو ف��ي شيلي وذل���ك م��ن خ�لال ع��روض
مهرجان السفر على الدرجة السياحية ودرجة رجال
األعمال مع السفر بني  11يناير وحتى  15ديسمبر
 2017إلى أكثر من  150وجهة حول العالم في الشرق
األوسط وأوروبا وشرق أسيا وأفريقيا.
وميكن للمسافرين استكشاف لندن ابتداء من 135
دينار كويتي واالستمتاع في الصيف في أورويا في
برشلونة ابتداء من  129دينار كويتي وزيارة الشرق

أكثر من  500جائزة مذهلة

األقصى إل��ى بانكوك ابتداء من  107دينار كويتي
وميكن للمسافرين حجز تذاكرهم عبر موقع اخلطوط
اجلوية القطرية  qatarairways.com.qaأو عبر
وكيل السفر املعتمد.
وألول مرة منذ إطالق مهرجان السفر وبالشراكة
مع فيزا أح��د رواد اخل��دم��ات املالية تقدم اخلطوط
اجلوية القطرية حلاملي بطاقات فيزا خصومات
إضافية تصل حتى  15في املئة على الرحالت .وميكن
للمسافرين أيضا االستفادة من شراكة الناقلة القطرية
مع فنادق أكور والتي ستمكن املسافرين من احلصول

على خصم  10في املئة عند القيام بحجز الفندق من
خالل موقع اخلطوط اجلوية القطرية
وق��ال رئيس العمليات التجارية ف��ي اخلطوط
اجل��وي��ة القطرية ال��دك��ت��ور هيو دون��ف��ل��ي »:أصبح
م��ه��رج��ان السفر للخطوط اجل��وي��ة القطرية أحد
املناسبات املنتظرة ملا يقدمه من عروض وخصومات
خاصة للمسافرين .وان��ي سعيد ج��دا باإلعالن عن
النسخة الثالثة من هذا املهرجان .وتعتبر بداية السنة
اجلديدة فرصة رائعة للتخطيط للرحالت هذه السنة
والذي سيمكن املسافرين من احلصول على عروض

رائعة للسفر عبر شبكة اخلطوط اجلوية القطرية».
« ويستمكن املسافرين من احلصول على الفرصة
في احلصول على ترقية مجانية لدرجة رجال األعمال
او االستفادة من اخلصومات اخلاصة عند احلجز
للمجموعات – حيث يشجع عرضنا هذا مسافرينا
األعزاء من السفر مع العائلة واألصدقاء».
وسيحصل أعضاء نادي االمتياز على الفرصة في
مضاعفة  Qmilesعند احلجز خالل فترة العرض،
والفرصة للفوز بعدة جوائز منها الترقية إلى أفضل
درج��ة رج��ال أعمال في العالم باإلضافة حلصول
أعضاء نادي االمتياز من حاملي العضوية الذهبية
والفضية على  Qmiles 100،000والدخول إلى
صالة املها باإلضافة إلى قسائم تسوق من األسواق
احل��رة – قطر واملنتجع الصحي ف��ي فندق املطار
وميكن للمسافرين أيضا االستفادة من العروض
الرائعة بالشراكة مع القطرية للعطالت.
و سيوفر م��ه��رج��ان السفر للخطوط اجلوية
القطرية الفرصة لتجربة السفر مع خطوط الطيران
احلاصلة على عدة جوائز عاملية مرموقة منها جائزة
أفضل خدمة موظفني في الشرق األوس��ط و أفضل
درج��ة رج��ال أعمال في العالم  2016وأفضل صالة
رجال أعمال في العالم من سكاي تراكس باإلضافة
إلى جوائز أفضل درجة رجال أعمال وصالة درجة
رجال أعمال في حفل جوائز بزنس ترافلر.
هذا وقد أعلنت الناقلة القطرية مؤخرا عن عدد من
اإلضافات لتحسني جتربة املسافرين ومنها تقدمي
باقة العناية الشخصية اجلديدة ملسافرين درجة
رج��ال األعمال من بريكس واستيلو مونتو فابيانو
باإلضافة إلى باقات األطفال من هاسبرو للمسافرين
الصغار.

مقر شركة املباني

قالت شركة املباني ( ،)MABANEEامل��درج��ة ببورصة
الكويت ،إن دعوى استئناف املزاد العلني لبيع أرض الساملية قد مت
الطعن عليها ،وحتدد لنظرها جلسة  30يناير .2017
وأوضحت املباني في بيان للبورصة ،ام��س الثالثاء ،أنه ال
يوجد أي آثر مالي من تلك الدعوى على البيانات املالية للشركة.
وباعت الشركة في مطلع الشهر املاضي ،قطعة أرض مبنطقة
الساملية لشركة الدائري اخلامس ،واململوكة للشركة بنسبة
 ،100%وذل��ك خالل جلسة امل��زاد التي انعقدت في  5ديسمبر
.2016
وأوضحت الشركة في بيان سابق ،أن األرض كانت تتملكها
شركة الدائري اخلامس في األساس ،موضحة أن إجراءات البيع
متت أمام محكمة أول درجة (دائرة البيوع.)1/
كانت شركة ال��دائ��ري اخلامس ،التابعة واململوكة بالكامل
لـ»املباني» ،قد حصلت على حكم لصاحلها في أواخ��ر سبتمبر
املاضي ،يقضي ببيع أرض الساملية باملزاد العلني.
وسجلت املباني أرباحاً بقيمة  12.11مليون دينار في الربع
الثالث من العام اجلاري ،مقارنة بربح قدره  12.29مليون دينار
للفترة املماثلة من عام  ،2015بانخفاض نسبته .1.5%

