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خالل تكريمها حمالت الحج ووسائل اإلعالم

العجمي« :الكويتية» خصصت فريق ًا لتسهيل إجراءات سفر الحجاج
كتبت �سمر امني:

�أق��ام��ت �رشكة اخل��ط��وط اجلوية
الكويتية ،ممثلة بلجنة احلج
والعمرة ،حف ً
ال تكرميي ًا حلمالت
احلج و�رشكات ال�سفريات التي
تعاملت مع «الكويتية» خالل فرتة
مو�سم احلج العام املا�ضي ،ا�ضافة
�إلى و�سائل الإعالم وال�صحافة التي
دعمت ال�رشكة خالل تلك الفرتة،
حيث �شهد احلفل توزيع الدروع
ال��ت��ذك��اري��ة و���ش��ه��ادات التقدير
لأ���ص��ح��اب ��شرك��ات ال�سفريات
وحمالت احلج وو�سائل الإعالم،
وذل���ك بح�ضور �أح��م��د العجمي
رئي�س جلنة احل��ج والعمرة يف
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية،
وم�شعل الدلك مدير اقليم اخلليج،
وحممد املطريي مدير �إدارة احلج
والعمرة يف وزارة االوقاف ،وعدد
من احل�ضور.
قال رئي�س جلنة احلج والعمرة
يف اخلطوط اجلوية الكويتية،
�أح��م��د العجمي «ي����سر اخلطوط
اجل��وي��ة الكويتية ممثلة بلجنة
احلج والعمرة �أن تتقدم بجزيل
ال�شكر وواف��ر االمتنان ل�رشكات
ال�سفريات وحمالت احلج الذين
اختاروا اخلطوط اجلوية الكويتية
ناق ً
ال لهم وحلمالتهم �أثناء مو�سم
احلج ،كما ال ي�سعنا �إال �أن نتقدم
بال�شكر لو�سائل الإعالم التي قامت
بالتغطية ال�صحافية �سواء املرئية
�أو امل�سموعة �أو املقروءة �أثناء تلك

الفرتة ،حيث �أن هذا احلفل يعترب
�ضمن التح�ضريات واال�ستعدادات
ملو�سم احلج املقبل  1440هـ -
 2019م».
و�أ�ضاف العجمي قائالً�« :سعي ًا منها
لتوفري �أف�ضل اخلدمات لعمالئها
ال��ك��رام ،تقوم اخلطوط اجلوية
الكويتية بالعمل على �رسعة انهاء
اجراءات �سفر احلجاج امل�سافرين
على منت طائراتها قبل ال�سفر بـ
� 72ساعة ،كما تقدم ال�رشكة لهم
خدمة اختيار مقاعدهم يف الطائرة

• جانب من حفل التكرمي

قبل ال�سفر بـ � 72ساعة ،ا�ضافة �إلى
ا�ستقبال حقائب احلجاج قبل ال�سفر
بـ � 24ساعة و�أخري ًا فريق يحر�ص
على متابعة و�إنهاء �إجراءات �سفر
احلجاج».
وت��اب��ع« :ل��دى اخل��ط��وط اجلوية
الكويتية عدد  2مكتب يف مقر البعثة
يف اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لإنهاء �إجراءات العودة �إلى
الكويت قبل ال�سفر ب��ي��وم ،كما
ي�ستلم احلجاج العائدين على منت
رحالت اخلطوط اجلوية الكويتية

حقائبهم يف مطار الكويت الدويل
بكل �سهولة وي�رس ،ويعود احلجاج
امل�سافرين على منت الكويتية عرب
مطار امللك عبدالعزيز حيث االقل
ازدحام ًا والأكرث مرونة».
و�أ�شار العجمي �إل��ى �أن اخلطوط
اجلوية الكويتية حتر�ص با�ستمرار
على التوا�صل مع حمالت احلج
الط�لاع��ه��م على �آخ���ر م�ستجدات
ال�ستعدادات احلج من حيث �سعة
الركاب و�أ�سعار التذاكر وغريها،
الفت ًا �إلى �أن ال�رشكة تفتح �أبوابها

دائ��م�� ًا �إل���ى ح��م�لات احل���ج لأي��ة
ا�ستف�سارات ومالحظات.
من جانبه قال مدير اقليم اخلليج يف
«الكويتية» م�شعل الدلك« ،يف�ضل
خالل �سفر احلجاج حمل البطاقة
املدنية يف القدوم واملغادرة،
حيث �إن حمل البطاقات املدنية
�أ�صبحت اجراءاتها �أ�سهل وذات
مرونة �أكرث يف املرور للحجاج».
اك��د ال��دل��ك يف ت�رصيح �صحايف
على هام�ش التكرمي� ،أن اخلطوط
اجلوية الكويتية توفر الراحة

 32.4مليار دوالر حجم سوق الجمال والرعاية الشخصية في المنطقة
�أكد منظمو معر�ض عامل اجلمال
«بيوتي ورل���د ال����شرق الأو�سط
 »2019يف مي�سي فرانكفورت على
منو الدورة املقبلة من املعر�ض
والتي من املتوقع �أن تكون الأكرب
والأك�ث�ر �شمو ً
ال لأدوات ومعدات
التجميل والزينة واللياقة البدنية
ومنتجات العناية بالب�رشة يف
املنطقة ،حيث تت�ضمن برناجم ًا
جديد ًا يعر�ض �أب��رز الفعاليات
املهمة والدائمة �إ�ضافة �إلى قائمة
من العار�ضني املميزين.
وينتظر �أن ي�شارك يف بيوتي ورلد
ال�رشق الأو���س��ط � 2019أك�ثر من
 1750عار�ضا من  62دولة حيث
يقام املعر�ض يف الفرتة من 15
�إلى � 17أبريل يف مركز دبي الدويل
للم�ؤمترات واملعار�ض.
وم���ن امل��رج��ح �أن ي�ستمر هذا
االجتاه يف عام  2019وما بعده،
مب��ا يتما�شى م��ع ���س��وق ال�رشق
الأو�سط و�أفريقيا نف�سه الذي ي�سري

يف طريقه لتحقيق منو قوي على
م��دى ال�سنوات الأرب���ع املقبلة،
حيث تفيد �رشكة يورومونيتور

• دورات سابقة للمعرض

انرتنا�شيونال� ،أن قيمة التجزئة
ل�����س��وق ال��ت��ج��م��ي��ل وال��رع��اي��ة
ال�شخ�صية يف ال����شرق الأو�سط

و�أفريقيا «الذي يت�ضمن العطور،
م��ن��ت��ج��ات ال��ع��ن��اي��ة بال�شعر،
العناية بالب�رشة ،م�ستح�رضات

التجميل امللونة ،و�أدوات الزينة
الرجالية» �ستبلغ  34.9مليار
دوالر يف  2019لت�صل �إلى 43.4
مليار دوالر يف  2022مبعدل منو
�سنوي مركب ن�سبته .%7.5
ويف الإم��ارات� ،أنفق امل�ستهلكون
 2.1مليار دوالر يف عام  2018على
�سلع مثل العطور « 610ماليني
دوالر» ،م�ستح�رضات التجميل
امللونة « 297مليون دوالر»،
منتجات العناية بالب�رشة «306
ماليني دوالر» ،منتجات التزيني
الرجالية « 298مليون دوالر»،
منتجات العناية بال�شعر «323
مليون دوالر» ومنتجات احلمام
واال�ستحمام « 167مليون دوالر».
ويتيح املعر�ض للعار�ضني الكثري
من الفر�ص للظفر ب�رشيحة من
ال�سوق عرب م�ساحته التي تبلغ
� 60ألف مرت مربع يف مركز دبي،
كما هو احلال منذ �أكرث من عقدين
يف بيوتي ورلد ال�رشق الأو�سط.

«األولى للتطوير العقاري» تطلق البيع في مشروع «أجدان رايز»

ك�شفت ال�رشكة الأولى للتطوير العقاري ،عن اطالق عمليات
البيع يف م�رشوعها العقاري املتميز «�أجدان رايز» ،وذلك
خالل حفل �أقيم م�ؤخر ًا يف مركز مبيعات �أجدان يف كورني�ش
اخلُ رب ،ويعد برج «�أجدان رايز» معلم ًا ح�رضي ًا ومعماري ًا
متميز ًا على واجهة اخلُ رب البحرية ،حيث ميتد على م�ساحة
 6826.5مرت ًا مربع ًا ويبلغ ارتفاعه  130مرتاً ،وي�ضم 187
وحدة �سكنية فاخرة تتنوع ما بني �شقق البنتهاو�س و�شقق
الدوبلك�س وال�شقق الفاخرة بغرفة وغرفتي نوم وب�أحجام
وم�ساحات خمتلف و�إط�ل�االت خالبة على مياه اخلليج
العربي.
كما يحتوي امل�رشوع على م�سابح داخلية وخارجية و�سبا
وناديني �صحيني ،كما يحيط بامل�رشوع  9قاعات �سينما
داخلية وقاعة لالحتفاالت واالجتماعات ،ف�ض ً
ال عن فندق
خم�س جنوم وحمالت جتارية.
وقال حممد العتيبي ،الرئي�س التنفيذي لل�رشكة« :يعك�س
م�رشوع «�أجدان رايز» ر�ؤيتنا امل�ستقبلية يف جمال التطوير
ال��ع��ق��اري ،حيث يتميز بهند�سته املعمارية الفريدة
ويتما�شى مع �أ�سلوب احلياة الع�رصية ،كما �أنه يحتوي على
كافة و�سائل الراحة واال�ستجمام ،ما يجعله خيار ًا فريدا
لل�سكن واال�ستمتاع بجودة احلياة ،ويقع امل�رشوع يف مكان
ا�ستثنائي على واجهة اخلُ رب البحرية ،ما ي�ؤهله لأن يكون
وجهة مثالية للراغبني يف العي�ش �ضمن بيئة �سكنية راقية
تطل على مياه اخلليج العربي.

• افتتاح برج «أجدان رايز»

«إعمار» تستخدم تقنية البلوك تشين في أعمالها
يف مبادرة هي الأولى من نوعها،
توظف جمموعة «�إعمار» الإمكانات
الكبرية لتقنية البلوك ت�شني
مع خطط لتقدمي رم��وز التوكن
اخلا�صة مبجمعاتها �إلى العمالء
وال�رشكاء بنهاية العام احلايل،
وتعك�س هذه اخلطوة عمق تركيز
«�إع��م��ار» على االبتكار وتقدمي
ال يف جمال خدمة
جتربة �أكرث تكام ً
العمالء وتعزيز والئهم ور�ضاهم
وب��ال��ت��ايل دوره���م يف التعريف
مبزايا م�شاريع املجموعة ،ما
ينعك�س ب��دوره ب�صورة �إيجابية
على منو و�أرباح «�إعمار».
وكانت عائدات «�إعمار» قد حققت
منو ًا بن�سبة  %37خالل عام 2018
لت�صل �إل��ى  7م��ل��ي��ارات دوالر،
يف حني ارتفعت قيمة عالمتها
التجارية بن�سبة � %39إل��ى 2.7
مليار دوالر ،لتكون بذلك من
بني �أكرب العالمات التجارية يف
العامل .كما تعد «�إعمار» ،التي

ط��ورت معامل ب���ارزة مثل «برج
خليفة» و«دبي مول» و«دبي �أوبرا»
و«ن��اف��ورة دب��ي» بالإ�ضافة �إلى

العديد من الوجهات ال�سكنية
املميزة� ،أك�بر مطور عقاري يف
ال��ع��امل خ���ارج ح���دود ال�صني،

والأكرب من حيث القيمة ال�سوقية
امل��درج��ة يف ال����شرق الأو���س��ط
و�شمال �أفريقيا وف��ق � ًا مل�ؤ�رش

.MSCI EM
ومت �إدراج كل من «�إعمار العقارية
�ش.م.ع» و«�إعمار مولز �ش.م.ع»
و«�إع��م��ار للتطوير ���ش.م.ع» يف
�سوق دب��ي امل��ايل ،ويتيح رمز
«ال��ت��وك��ن» اخل��ا���ص مبجمعات
«�إع���م���ار» للعمالء و�أ���ص��ح��اب
امل�صلحة اال�ستفادة م��ن نظام
الإحالة والوالء على امتداد �أعمال
املجموعة ،ما ير�سخ املكانة
العاملية لعالمتها التجارية
ويقدم للمليارات من م�ستخدمي
الإنرتنت فر�صة اختبار جتربة
«�إع��م��ار» .و�سيكون هذا من بني
�أول رم��وز «ال��ت��وك��ن» للإحالة
والوالء يف العامل ،مقدم ًا �إمكانية
ال��و���ص��ول �إل���ى منظومة عمل
ت�شغيلية ت�صل قيمتها �إلى نحو
 10مليارات دوالر ،و�ستتم درا�سة
�إمكانية القيام بطرح �أويل للعملة
« »ICOيف �أوروبا خالل � 12شهر ًا
من الإطالق الداخلي للمن�صة.

• الكويتية تكرم الزميلة سمر أمني

التامة للحجاج الكرام وذلك من
خالل عدد رحالت ا�ضافية ،حيث
ل���دى ال����شرك��ة  10ط��ائ��رات من
طراز بوينغ  300ER-B777ت�صل
�سعتها �إلى  290راكب ًا يف الدرجة
ال�سياحية ،حيث �سعت «الكويتية»
�إلى تكثيف الرحالت من خالل تلك
ال��ط��رازات ،حيث �أطلقت العام
املا�ضي  25رحلة حج من الكويت
وخارجها ،الفتا الى ان هناك 9
رحالت ا�ضافية يف رحالت القدوم
و 8يف املغادرة.

وع��ن �سهولة االج�����راءات خالل
القدوم واملغادرة للحجاج ا�شار
ال��دل��ك ،ال��ى ان��ه مت تخ�صي�ص
فريق متخ�ص�ص للحجاج لت�سهيل
اج��راءات ال�سفر �سواء للقدواء او
املغادرة ،حيث ان الفريق ين�سق
مع ا�صحاب احلمالت للت�أكيد قبل
موعد الرحلة بنحو � 72ساعة،
حيث ان وجهاتنا الطائف واملدينة
وتعد جدة الوجهة االكرب ،م�ؤكدا
انه اليوجد زي��ادة يف اال�سعارعن
العام املا�ضي.

استقالة الرئيس التنفيذي
لـ «عقار»

ك�شفت �رشكة عقار لال�ستثمارات العقارية تقدم الرئي�س التنفيذي
لل�رشكة مو�سى �أبوطالب با�ستقالته من من�صبه؛ لأ�سباب خا�صة،
وذلك اعتبار ًا من مطلع �أبريل املقبل ،وتابعت ال�رشكة يف بيان
لبور�صة الكويت �أن مو�سى �أبوطالب �سوف ي�ستمر يف من�صبه
بال�رشكة كنائب لرئي�س جمل�س الإدارة .و�أ�شار البيان �إلى �أن
جمل�س الإدارة وافق على قبول اال�ستقالة يف اجتماع االثنني ،فيما
مت تكليف عبدالرحمن الدخيل -م�ساعد الرئي�س التنفيذي -بتويل
من�صب الرئي�س التنفيذي بدء ًا من مطلع �أبريل .2019
وكانت �أرباح ال�رشكة تراجعت  %31.1يف العام املا�ضي ،لت�صل
�إلى  1.21مليون دينار؛ مقابل �أرباح بنحو  1.76مليون دينار يف
عام  ،2017ي�شار �إلى �أن عمومية ال�رشكة �سوف تعقد يف  20مار�س
احلايل ،ملناق�شة تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع � %5أرباح ًا نقدية
للعام املا�ضي ،بواقع  5فلو�س نقد ًا ،بقيمة تُ قدر بنحو  1.06مليون
دينار.

إطالق منصة  ScaleUpلتعزيز

إمكانات الشركات الناشئة
في المنطقة

ب�����ادرت ��شرك��ة Support
� - Legalأول من�صة للخدمات
القانونية يف ال�رشق الأو�سط
و�إف��ري��ق��ي��ا ل����رواد الأع��م��ال
وال�رشكات النا�شئة  -بجعل
من�صتها املجانية للمعارف
ال��ق��ان��ون��ي��ة «»ScaleUp
»«supportscaleup.com
متاحة باللغة العربية .وعلى
الرغم من �أن اللغة العربية
هي رابع �أكرث لغة ا�ستخدام ًا
على �شبكة الإنرتنت� ،إال ذلك
لي�س ك��اف��ي � ًا ع�بر املواقع
الإلكرتونية الأكرث �شهرة يف
املنطقة.
و�أُط��ل��ق��ت من�صة ScaleUp
مل�����س��اع��دة رواد الأع���م���ال
ع��ل��ى ت��أ���س��ي�����س �أعمالهم،
ومتويلها وتنميتها ،وتتيح
املن�صة الرقمية �إمكانية
الو�صول للمعرفة والن�صيحة
العملية بدون �أي تكلفة على
امل�ستخدم ،وقد متت �إ�ضافة
البوابة العربية من �أجل منح
�أ�صحاب ال�رشكات يف ال�رشق
الأو����س���ط و�إف��ري��ق��ي��ا خيار

الو�صول �إلى حمتوى Scale
 Upبلغتهم الأم.
ولت�سليط ال�ضوء على الأهمية
التي توليها Support Legal
ل�ضمان ح�صول رواد الأعمال
الناطقني باللغة العربية على
فر�ص متكافئة للو�صول �إلى
املعرفة القانونية الالزمة
لإط��ل�اق الأع���م���ال وحتقيق
النجاح ،قالت هانا ماكينلي،
املديرة ورئي�س ق�سم �إدارة
امل���ع���رف���ة يف Support
« :Legalتتمتع دولة الإمارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب�أعلى
ن�سبة انت�شار للهواتف الذكية
على م�ستوى العامل ،تليها
اململكة العربية ال�سعودية
بن�سبة م��ت��ق��ارب��ة ،ل��ك��ن ال
ي�ستطيع معظم رواد الأعمال
ال��و���ص��ول �إل���ى املعلومات
التجارية املطلوبة باللغة
العربية .وتتمثّل مهمتنا
يف تذليل العقبات وتعزيز
�سبل الو�صول �إل��ى املعرفة
�أم��ام رواد الأعمال احلاليني
والطموحني.

 2مليون دينار خسائر سنوية

لشركات إماراتية نتيجة
تحديات إدارة البيانات

ك�شف �أحدث الأبحاث ال�صادرة عن �رشكة «فرييتا�س تكنولوجيز»،
عن �سعي ال�رشكات العاملة يف دولة الإمارات �إلى تعزيز مزاياها
التناف�سية �ضمن م�شهد االقت�صاد الرقمي املعا�رص� ،إال �أن ما تواجهه
ال�رشكات من نقاط �ضعف يف الإدارة الفاعلة للعمليات اليومية
من �ش�أنه الت�سبب يف فقدان الإنتاجية و�إ�ضاعة العديد من فر�ص
الأعمال.
وعلى ال�صعيد العاملي ،بينت الدرا�سة �أن حتديات �إدارة البيانات
تنطوي على �آثار كبرية فيما يتعلق بكفاءة و�إنتاجية املوظفني،
وربحية ال�رشكات على حد �سواء؛ حيث يق�ضي املوظفون نحو
�ساعتني يومي ًا يف البحث عن البيانات ،ما ينتج عنه انخفا�ض يف
كفاءة القوى العاملة.
كما �أ�شار �أكرث من ُثلثي امل�شاركني من دولة الإمارات «� »%68إلى
�إ�ضاعة �أكرث من �ساعة من وقت العمل يومي ًا ب�سبب �صعوبة �إيجاد
البيانات ،بينما �رصح « »%30منهم �إلى �أن الزمن ال�ضائع يف �إيجاد
يقدر قادة الأعمال
البيانات ال يتجاوز ال�ساعة الواحدة .وبالتايلّ ،
يف دولة الإمارات �أن هذه العملية تت�سبب بانخفا�ض الكفاءة بن�سبة
« ،»%17وهو رقم يتجاوز قلي ً
ال املعدل الو�سطي العاملي .كما
�أ�شاروا �إلى تكبد خ�سائر تتجاوز الـ  2.1مليون دوالر �أمريكي �سنوي ًا
ٍ
م�ساو للمعدل
نتيجة التحديات يف الإدارة اليومية للبيانات ،ب�شكل
الو�سطي العاملي.

