
أعلنت شركة امليثاق املتحدة 
العقارية مشاركتها في معرض 
ال��ع��ق��ارات الكويتية وال��دول��ي��ة 
احل��دث العقاري األك��ب��ر واألب��رز 
ف��ي ال��ك��وي��ت على اإلط���اق ومن 
تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم 
املعارض واملؤمترات خال الفترة 
من 9 إلى 12 أكتوبر املقبل في فندق 
الريجنسي – ال��ب��دع ، مبشاركة 

نحو 35 شركة عقارية.
وق�����ال م���دي���ر ال��ت��س��وي��ق في 
مركز امليثاق املتحدة العقارية 
عبد ال��رؤوف عبد الله إن الشركة 
تأسست ف��ي ع��ام 2005 ، وهي 
عبارة عن محفظة عقارية تقوم 
بالتسويق ال��ع��ق��اري ف��ي كافة 
امل��ج��االت ال��ع��ق��اري��ة وخصوصا 
في مدينة صباح األحمد البحرية 
، الفتا إلى أن الشركة تتكون من 
فريق مختص، يتمتع باخلبرات 
الفنية والعلمية والعملية الازمة 
لتقدمي باقة من احللول املتكاملة 
لتوفير فرص استثمارية جلميع 

عمائها من مواطنني وخليجيني . 
وبني عبد الله ان الشركة تقدم 
خدمات عقارية  شاملة تلبي كافة 

املتطلبات وحتافظ على مكانتها 
الرائدة في اخلدمات العقارية عن 
ط��ري��ق ت��ق��دمي ف��رص استثمارية 
مميزة وواعدة لكافة العماء وهي 
شركة حتترف تسويق الفرص 
واملشاريع، باإلضافة إلى تسويق 
احملافظ العقارية للمشاريع في 

دولة الكويت. 
وأك��د ان الشركة تقوم بتنويع 
عملياتها عن طريق إيجاد فرص 
استثمارية جادة، وبالتالي تدرك 
أهمية أن يكون لديها فريق عمل 
قوي وقادر على تنفيذ سياساتها 
واحملافظة على عاقات عمل دائمة 

مع العماء والشركاء. 
وق��ال عبد الله “  إن الشركة 
س���وف ت��ق��وم ب��ت��س��وي��ق أراض���ي 
سكنية على البحر مبساحات و 
واجهات بحرية مختلفة في مدينة 
صباح األح��م��د البحرية بوثائق 

حره .
وب��ني أن مدينة صباح االحمد 
البحرية تعتبر من أضخم و أرقى 
املشاريع التي نفذت من قبل القطاع 
اخلاص في الكويت و متتاز مدينة 
صباح األحمد البحرية بإطاالتها 

البحرية الساحرة باإلضافة إلى 
اخل��دم��ات و املشاريع التجارية 
ح��ي��ث ي��ت��م تشيد ع���دة مشاريع 
جت��اري��ة عاملية ممثلة ب�مشروع 

. outlet
وت��اب��ع “ م��ن امل��ؤك��د أن ه��ذا 
امل��ش��روع الضخم سيعطي زخم 
أكثر للمدينة وستكون الوجهة 
األول�����ى ل��ع��ش��اق ال��رف��اه��ي��ة و 

االستجمام” .

وأكمل “ ينقسم امل��ش��روع إلى 
أرب��ع��ة م��راح��ل، ف��ي ح��ني يكون 
ملدينة صباح األحمد البحرية ثاث 
مداخل رئيسية من طريق امللك فهد 

بن عبدالعزيز
عبر طريق ٢٧٨ ويعتبر مدخل 

للمراحل األولى و الثانية و الثالثة
بينما  طريق ٢٨٥ سيكون مدخل 
للمرحلة ال��راب��ع��ة فقط وتعتبر 
املرحلة الرابعة هي املرحلة املميزة 
من بني مراحل املدينة جميعاً، حيث 
مت��ت��از باخلصوصية و ال��ه��دوء 
نظراً لعدد القسائم القليل فيها و 
متتاز ايضاً مبدخلها املنفصل عن 
باقي املراحل و هو طريق ٢٨٥، و 
أضاف عبدالله “ إن  أكثر ما مييز 
املرحلة ال��راب��ع��ة ه��و خلوها من 
الصف الثاني )اخللفيات( حيث 
تكون جميع القسائم على البح، كما 
حتتوي أيضاً على مرسى للقوارب 
و اليخوت خ��اص بها ، و يكون 
التمليك في مدينة صباح األحمد 
البحرية متليك حر م��دى احلياة 
بوثيقة متلك مطابقة لشروط بنك 

التسليف و االدخار .
وأض����اف ع��ب��دال��ل��ه “إن مركز 

امليثاق املتحدة العقارية  يوفر 
لعمائه خدمات عديدة و أهمها 
إط���اق تطبيق ) امل��ي��ث��اق (على 
الهواتف احملمولة،  إذ يوفر تطبيق 
امليثاق للعميل إمكانية تصفح 
مخططات كل مرحلة على ح��دا و 
التعرف على موقع و مساحة و 
واجهة كل قسيمة باإلضافة الى 
قائمة كبيرة من العروض العقارية 
امل��ع��روض��ة للبيع م��ن أراض���ي و 
شاليهات للبيع و شاليهات لآلجار 
مرفقة بكافة التفاصيل املتعلقة 

بكل عرض .”
وتابع “ يوفر تطبيق ) امليثاق ( 
املجاني  أيضا خدمة عرض العميل 
لعقاره في مدينة صباح األحمد 
البحرية، ويحتوي أيضاً التطبيق 
على تصوير جوي و مقاطع فيديو 
ترويجية للمدينة ،كما ينشر آخر 
األخ��ب��ار املتعلقة مبدينة صباح 

األحمد البحرية .
وخ��ت��م عبدالله ك��ام��ه “ بأن 
ال��ش��رك��ة تتبنى م��ف��اه��ي��م القيم 
اإلسامية التقليدية التي حتافظ 
على شفافيتها وصورتها الشرعية 

في كافة تعاماتها العقارية”.
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»امليثاق املتحدة« تطرح مشاريع محلية
في معرض »العقارات الكويتية والدولية«

عبد الرؤوف عبد الله
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11 ألف وظيفة شاغرة متوافرة يوميًا  أكثر من 

استبيان: أكثر من نصف املجيبني في 
الكويت يتوقعون حتّسن أوضاعهم املادية 

ال شك بأن األوضاع االقتصادية تتغير باستمرار، 
ومن املتوقع بأن يشهد االقتصاد العاملي من��واً في 
العام 2018، ولكن ماذا عن االقتصادات اإلقليمية؟ 
في الواقع، أشار االستبيان الذي أجراه بيت.كوم، 
أكبر موقع للوظائف في الشرق األوس��ط، مؤخراً 
بالتعاون مع يوجوف، املنظمة الرائدة املتخصصة 
بأبحاث السوق، حتت عنوان “مؤشر ثقة الباحثني 
عن عمل في الشرق األوسط”، إلى أن أكثر من نصف 
املجيبني )٪55( يتوقعون حتّسن أوضاع العمل في 
دولة الكويت، في حني يعتقد ٪20 بأنها ستبقى على 

حالها، ويتوقع ٪12 فقط تراجعها.
من ناحية أخ��رى، يتوقع أكثر من ثلث املجيبني 
)٪34( ازدي���اد ع��دد الوظائف ف��ي الكويت خال 
األشهر الستة القادمة. وإضافة إلى ذلك، يشعر 43٪ 
بالتفاؤل الكبير أو املتوسط جتاه احلصول على 

وظيفة مثالية خال الفترة نفسها.

الرضى الوظيفي
وفيما يتعلق مبستويات الرضى، عّبر حوالي 
نصف )٪47( املجيبني في الكويت عن رضاهم عن 
فرص منوهم املهني، في حني كان ٪20 محايدين 
، من ناحية أخرى، أظهرت نسبة ٪45 رضاها عن 
مستوى األم��ن الوظيفي في شركتهم احلالية، في 

حني كان ٪17 محايدين.
وفيما خص ف��رص التدريب والتطوير املهني، 
فقد أظهر ٪44 من املجيبني رضاهم عنها، و18٪ 
حيادهم. أما من حيث التوازن بني العمل واحلياة، 
ق��ال ٪47 من املجيبني في الدولة بأنهم راض��ون، 

و٪20 بأنهم محايدون.
وبالنظر إلى فرص النمو الوظيفي املستقبلية، 
يعتقد ٪45 م��ن املجيبني بأنها ستتحسن خال 
األشهر الستة املقبلة، في حني قال ٪30 بأنها ستبقى 

على حالها، و٪14 فقط بأنها قد تزداد سوءاً.
وقد انعكست هذه النظرة اإليجابية للمجيبني 
على توقعاتهم جت��اه التعويضات خ��ال األشهر 
الستة املقبلة، مع اعتقاد نسبة ٪37 بأنها ستتحسن، 
و٪36 بأنها ستبقى على حالها، و٪18 فقط بأنها  قد 

تتراجع. 
وتعليقاً على ذل��ك، ق��ال سهيل امل��ص��ري، نائب 
الرئيس حللول التوظيف في بيت.كوم: “بصفتنا 
أكبر موقع للوظائف في الشرق األوسط، فإن دورنا 
يكمن في تزويد املهنيني مبعلومات حول األوضاع 

االقتصادية واملالية، وح��ول كيفية التعامل مع 
سوق العمل والوظائف املتاحة. وأض��اف: “نحن 
في بيت.كوم نهدف لتمكني املهنيني والباحثني عن 
وظائف وأصحاب العمل على حد س��واء، ملواجهة 
التحديات التي تفرضها التغييرات االقتصادية 
ومساعدتهم على حتسني أوضاعهم املهنية، حيث 
نعمل حالياً مع أكثر من 29 مليون مهني ونوفر 
لهم األدوات والتقنيات الازمة لتعزيز ملفاتهم 
الشخصية وسيرتهم الذاتية على موقعنا. كما نعمل 
أيضاً مع أكثر من 40،000 شركة تعلن عن أكثر من 
10،000 فرصة عمل على بيت.كوم يومياً، فضا عن 
استخدامها ألداة البحث عن السير الذاتية لتوظيف 

أفضل الكفاءات”.

الوضع االقتصادي
يعتقد أكثر من نصف )٪55( املجيبني في الكويت 
ب��أن وضعهم أو وض��ع عائلتهم امل��ادي سيتحسن 
خال األشهر الستة القادمة، بينما يتوقع ٪23 بأن 
أوضاعهم املادية ستبقى على حالها، في حني يعتقد 

٪9 فقط بأنها قد تزداد سوءاً.
كما أظهر املجيبون الكويتيون تفاؤل كبير بشأن 
ظروف العمل خال العام املقبل، حيث يتوقع أكثر 
من نصف املجيبني )٪55( حتسن ظروف العمل في 
الدولة، و٪20 يتوقعون بقائها على حالها، مقابل 

نسبة ٪12 فقط التي تعتقد بأنها قد تزداد سوءاً.
وم��ن جانبها، ق��ال��ت أجن��ال��ي ت��ش��اب��را، مديرة 
األبحاث في يوجوف: “من املهم ج��داً بالنسبة لنا 
إج��راء دراس��ة شاملة حول آراء الباحثني عن عمل 
واملوظفني، ومشاركة نتائجها مع كافة املهنيني 
حول املنطقة. ولقد وفر لنا مؤشر ثقة الباحثني عن 
عمل في الشرق األوسط العديد من املعلومات حول 
األوض��اع الشخصية والتجارية واالقتصادية في 
املنطقة. فعلى سبيل املثال، يتوقع غالبية املجيبني 
حتّسن ظروف العمل بشكل كبير وتوافر املزيد من 
الوظائف. وإذا صحت التوقعات، فإن ذلك سينعكس 

إيجاباً على جميع النواحي االقتصادية”.
مت جمع بيانات مؤشر ثقة الباحثني عن عمل في 
الشرق األوسط عبر االنترنت خال الفترة املمتدة ما 
بني األول من أغسطس وحتى 24 أغسطس 2017، 
مبشاركة أش��خ��اص م��ن اإلم����ارات، والسعودية، 
وال��ك��وي��ت، وُع��م��ان، وق��ط��ر، والبحرين، ولبنان، 

واألردن، ومصر، واملغرب، واجلزائر، وغيرها.

»FXTM«: السياسات النقدية 
حتتل مركز االهتمام

 FXTM ق��ال كبير استراتيجي األس���واق ف��ي
حسني السيد لقد حّلق االسترليني فوق مستوى 
1.36 األسبوع املاضي مما ذّك��ر املستثمرين بأّن 
البنوك املركزية ظلت هي احمل��رك األق��وى ألسواق 
العمات. وكان زوج االسترليني دوالر أميركي قد 
ارتفع %3 في يومني ليتداول عند أعلى مستوى في 
15 شهراً، بعد أن أرسل بنك انكلترا املركزي إشارة 
إلى رفع الفائدة عن املستويات القياسية املتدنية. 
واضطر املستثمرون إل��ى تعديل مراكزهم بقوة 
بعد أن أدركوا بأن آراءهم كانت بعيدة متاماً وبكل 
وضوح عن آراء البنك املركزي االنكليزي بخصوص 
السياسة النقدية. وقد ارتفعت توقعات رفع الفائدة 
ف��ي نوفمبر ارت��ف��اع��اً ه��ائ��اً م��ن أق��ل م��ن %20 إلى 
%65، مما رفع عوائد سندات اخلزانة اإلنكليزية 
ألجل عامني %150 طول األسبوع املاضي، في حني 
ارتفعت عوائد سند العشر سنوات األميركي الذي 
يعتبر مقياساً أق��ل حساسية جت��اه عمليات رفع 
الفائدة %30. كما شعر املستثمرون في البورصات 
اإلنكليزية بشيء م��ن األل��م حيث ت��راج��ع مؤشر 
)FTSE 100( أكثر من %2.2 ليغلق يوم اجلمعة 
عند 7215 نقطة، ومع ارتفاع قيمة االسترليني، من 
املتوقع لهذا املؤشر أن يختبر مستوى الدعم الهام 

عند 7100 نقطة.
والزال حصول ارتفاع أكبر في االسترليني أمراً 
ممكناً على املدى القصير مبا أن املستثمرين الزالوا 
يعدلون مراكزهم في أس��واق العمات األجنبية 
)فوريكس(. ولكن دون وج��ود استقرار سياسي، 
من احملتمل أن تتبّخر كل هذه املكاسب. ودعونا ال 
ننسى بأن مفاوضات البريكست بخصوص خروج 
بريطانيا من االحت��اد األوروب���ي لم تصل إل��ى أي 
مكان بعد، وبأن العديد من الشركات ال تزال تبحث 
احتمال نقل مكاتبها الرئيسية من اململكة املتحدة، 
وبأن األج��ور احلقيقية في املنطقة السالبة، وبأن 
االقتصاد قد يواجه الكثير من الضغوط في األشهر 

والسنوات املقبلة.
وسينصّب اهتمام املستثمرين ه��ذا األسبوع 
من جديد على السياسة مع وجود خطاب لتيريزا 
ماي يوم اجلمعة. وس��وف يتحّرك املتداولون في 
االسترليني بناء على استراتيجيتها اخلاصة 

باملفاوضات. ويظل موقفها جتاه املفاوضات وما إذا 
كان ستتبنى موقفاً متساهاً أو متشدداً هو العنصر 
األساسي الذي سيقرر حركة االسترليني في األيام 

املقبلة.
أم��ا احل��دث الرئيسي ه��ذا األس��ب��وع فهو إع��ان 
السياسة النقدية الصادر عن الفدرالي يوم األربعاء، 
حيث لم تكن بيانات التضّخم األميركية املرتفعة 

كافية لزيادة توقعات رفع الفائدة في ديسمبر.
 ف��اح��ت��م��االت رف��ع ال��ف��ائ��دة ب��ال��ق��رب م��ن نهاية 
 CME’s( ال��ع��ام تقف عند %56 بحسب مؤشر
Fedwatch(، وأي تغير في هذه النسبة يتوقف 
على سجل النقاط )dot plot( الصادر يوم األربعاء 

والذي ستتطرق إليه جانيت يلني في خطابها.
وم��ن املتوقع اإلع���ان ي��وم األرب��ع��اء أي��ض��اً عن 
تفاصيل تطبيع امليزانية. ورمبا لن يترك ذلك أثراً 
كبيراً على ال���دوالر مبا أن الفدرالي ك��ان يحّضر 
األسواق لهذه اخلطوة منذ أشهر. ولكن الزلنا ال نعلم 
األثر البعيد املدى لهذه العملية. فتطبيع امليزانية 
سيعّرض سندات اخلزانة األميركية الطويلة األجل 
للخطر عندما يبدأ املعروض بالتزايد. وهذا األمر لن 
يؤّثر على عوائد السندات فقط، وإمنا سوف يترك 

أثراً سلبياً على البورصات األميركية أيضاً.

حسني السيد

قالت الهيئة العامة للصناعة 
الكويتية امس  االثنني انها تدرس 
حاليا بعض األس���واق االقليمية 
لتسويق املنتجات الكويتية في 
األسواق العاملية في ضوء ما يتميز 
به املنتج الكويتي من جودة وسعر 

مناسبني.
 وق��ال الوكيل املساعد ونائب 
امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع ال��ص��ادرات 
الصناعية في الهيئة محمد العجمي 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
على هامش افتتاح معرض الفندقة 
العاملي )هوتيل شو( في امارة دبي 
ان الهيئة تقدم الدعم للشركات 
الصناعية الكويتية لتتمكن من 

تعزيز امكانياتها في التصدير.
 واضاف ان الهيئة نظمت جناح 
دولة الكويت الذي يضم املصانع 
احمللية املتخصصة ف��ي االغذية 

والتغليف وصناعة السجاد.
 وذكر ان اجلناح الكويتي القى 
استحسان ال���زوار مل��ا تتمتع به 
الصناعات الكويتية املعروضة 
من ومواصفات ذات جودة عالية 
معتبرا ان املشاركة فيه يعد فرصة 
ل��دخ��ول الصناعة الكويتية الى 

األسواق العاملية.

 واوض��ح العجمي ان املعرض 
ساهم في تسويق املنتج الوطني 
“اضافة ال���ى ع��ق��د ال��ع��دي��د من 
املفاوضات واالتفاقيات املبدئية 
لشركاتنا الصناعية م��ع بعض 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن امل���ش���ارك���ني في 

املعرض”.

 واك����د ان امل���ع���رض ي��ع��د من 
امل���ع���ارض ال��ن��اج��ح��ة ف��ي مجال 
الصناعة الفندقية وفرصة لدخول 
الصناعة الكويتية ال��ى األس��واق 
العاملية”.  وذكر العجمي ان اقامة 
املعرض في امارة دبي يضفي عليه 
اهمية خاصة ملا متتلكه االمارة من 

عوامل جذب سياحي وحتتوي على 
العديد من الفنادق واملنتجعات 
الفاخرة حيث تستطيع املصانع 
الكويتية ترويج منتجاتها على 

نطاق واسع.
 م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال م��دي��ر ادارة 
الترويج والفرص التصديرية لدى 

الهيئة ناصر املطيري ان مشاركة 
الكويت ف��ي امل��ع��ارض االقليمية 
والعاملية يساهم في تطوير قطاع 
الصناعة الكويتي كمصدر للدخل 
مثل القطاعات االخ���رى واهمها 

القطاع النفطي.
 واضاف ان الهدف من املشاركة 
ف��ي امل��ع��رض ه��و تعريف ال��زوار 
واملستثمرين العامليني باملنتج 
الصناعي الكويتي ال��ذي يتمتع 
باملواصفات القياسية العاملية 
ما يفتح املجال لتعزيز التعاون 
الصناعي والتجاري بني الكويت 

وباقي دول العالم.
 واك���د امل��ط��ي��ري ق���درة القطاع 
الصناعي الكويتي على تعزيز 
االق��ت��ص��اد وت��وف��ي��ر ف���رص عمل 
للكويتيني مشيرا الى جهود الهيئة 
الكبيرة لدعم القطاع الصناعي 
عبر تخصيص األراضي الصناعية 

وتوفير الدعم املالي واإلداري.
 ويستضيف املعرض مجموعة 
واسعة من الشركات الصناعية 
املتخلفة م��ن ع���دة دول السيما 
الشركات املختصة بصناعة الغذاء 
ومعدات جتهيز املطابخ والفنادق 

وانظمة التغليف وغيرها.

هيئة الصناعة تدرس تسويق املنتج الكويتي في األسواق العاملية

جانب من اجلناح الكويتي املشارك في املعرض

أطلقت شركة مايكروسوفت النسخة املستحدثة من 
جهاز “سيرفس برو” متعدد االستخدامات في سوق 
الكويت لتمكني املستخدمني من املستهلكني واملهنيني من 
االستفادة من قدرات نظام التشغيل ويندوز 10 اإلبداعية 

واإلنتاجية. 
يتمّيزاجلهاز اجلديد بعمر بطارية أطول من السابق 
وب��أداء عالي اجل��ودة ، وقد متت إع��ادة هندسة تصميمه 
ليتناسب مع احتياجات اجلميع مبا في ذل��ك الفنانني 
واملصممني ووسائل اإلعام وخبراء التسويق واملهنيني 
وكذلك املهندسني واملعلمني واألطباء، كما سيساهم جهاز 
سيرفس برو مع ابتكارات ويندوز 01 في خلق إبتكارات 

جديدة. 
وقال محمد عارف مدير مجموعة ويندوز لقطاع األعمال 
ل��دى مايكروسوفت اخلليج: “لقد مت��ت إع���ادة تصميم 
جهاز سيرفس برو القائم على ويندوز10 بشكل كامل، 
وذل��ك من أج��ل اإلل��ت��زام بعهود مايكروسوفت املستمرة 
واملتمثلة في مساعدة كل ف��رد ومؤسسة في العالم من 
حتقيق املزيد، ويقدم جهاز سيرفس برو اجلديد كل ما 

يحتاجه املستخدم س��واء في العمل أو في املنزل، أو من 
أجل االبتكار أو االسترخاء،  كما ميتلك القدرة على تشغيل 
معظم التطبيقات املهنية التي تتطلب قدرات تقنية عالية.” 
وأضاف” أح��ب أن أن��وه بأننا ق��د استلهمنا التشجيع 
واحلماسة على مر السنني من عمائنا، بدءا من معاجلات 
كور القوية وصوالً إلى شاشة العرض الواسعة واملشرقة، 
ليظهر بالتالي سيرفس برو اجلديد بأفضل حلّة في فئته 

ونحن واثقون أن قصة جناح سيرفس سوف تستمر”.
 ق��د مت��ت إع���ادة تصميم جهاز سيرفس ب��رو اجلديد 
لتشغيل تطبيقات امل��وارد األكثر طلباً واستخداماً ، كما 
 i5وكور ، M3كور Intel يحتوي اجلهاز على  معاجلات
، وكورi7 من اجليل السابع بهدف حتقيق أعلى مستويات 

األداء. 
ويتسم قلم سيرفس اجلديد بأنه يحتوي على 4،096 
نقطة من مستوى حساسية الضغط ، مما يجعله أكثر 
جتربة تفاعل رقمي استجابة وسرعة ودق��ة ، مما ميّكن 
املستخدم من الكتابة والرسم بدقة قلم احلبر، وقد كشفت 
االختبارات أن قلم سيرفس يتفوق بضعف على قلم أبل 

من حيث االستجابة عندما يستخدم مع جهاز سيرفس برو 
اجلديد.

 صمم سيرفس ب��رو اجلديد مع حتديث وي��ن��دوز 10 
األخير للعمل على التطبيقات التي حتتاجها لرفع مستوى 
 Helloانتاجيتك، وق��د مت حتسني اجلهازعبر ويندوز
وأوفيس 365 ، باإلضافة إلى ميزات التحبير اجلديدة 
التي تتضمن برنامج ورد ، وإكسل ، وباور بوينت املصممة 
للعمل بشكل أفضل مع قلم سيرفس اجلديد على جهاز 

سيرفس برو. 
واجلدير بالذكر أن نظام التشغيل ويندوز 10 مستخدم 
على نطاق واسع عبر أكثر من 500 مليون جهاز نشط في 
جميع أنحاء العالم مع حتقيق أعلى نسبة لرضى العماء. 
وخال الفصل الفائت، ارتفع اعتماد قطاع الشركات وقطاع 
التعليم لنظام التشغيل ويندوز 10 بنسبة ٪33. كما أن 
املستخدمني املهنيني يعتبرون نظام التشغيل ويندوز 10 

بيئة عمل آمنة وحديثة. 
سيكون جهاز “سيرفس برو” وغطائه اخلاص متاحاً 
من تاريخ 20 سبتمبر وبأسعار تبدأ من 380 دينار كويتي 

، وميكن للمستهلكني احل��ص��ول عليه م��ن خ��ال زي��ارة 
الرابط اإللكتروني أو عبر متاجر اإللكترونيات الكبرى 

في الكويت، أما فيما يخص العماء التجاريني فيمكنهم 
احلصول عليه من هنا.

“سيرفس برو” مايكروسوفت تطلق 

جهاز هجني متعدد الوظائف قادر على تشغيل تطبيقات األعمال األكثر استخدامًا

مايكروسوفت تطلق »سيرفس برو« للمستهلكني والشركات في الكويت 

خطة للتوسع االستثماري في قطاع التعليم  بدول اخلليج العربي

145 مليون  »اخلليج لالستثمار اإلسالمي« تضخ 
درهم  في أكبر مدرسة هندية باإلمارات 

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ”اخلليج لاستثمار 
اإلسامي“ عن دخولها قطاع التعليم للمرة 
األول���ى باستثمار 145 مليون دره���م في 
م��درس��ة ”أميتي - دبي“، التي تقدم أهم 
املناهج الدراسية الهندية الرائدة، و التابعة 
ملجموعة ”أميتي التعليمية “، و ذلك مبنطقة 

مدارس ”القصيص“ في إمارة ”دبي“. 
و تخطط ”اخلليج لاستثمار اإلسامي“ 
م��ن خ��ال ه��ذه الصفقة للتوسع ف��ي قطاع 
التعليم بدول اخلليج العربي، مبا ميثله من 
سوق واعد و كبير، و  مبا يتماشى مع فلسفة 
توفير فرص استثمارية متنوعة و جديدة، 
و لتحقيق غاية عمائها الباحثني عن عوائد 

دورية مضمونة و منتظمة. 
 وقال ”محمد احلسن“ - الشريك املؤسس 
و ال��رئ��ي��س التنفيذي ملنطقة اخلليج في 
”اخلليج لاستثمار اإلسامي“: ”يوفر 
س��وق اإلم����ارات العربية املتحدة الفرص 
االستثمارية املثالية لعمائنا الباحثني عن 
تنويع محفظتهم االستثمارية، و ق��د بلغ 
مجموع استثماراتنا في السوق اإلماراتي 
900 مليون دره���م خ��ال ال��ث��اث��ني شهرا 
امل��اض��ي��ة، و نحن متحمسون للدخول في 
ق��ط��اع التعليم، وي��س��رن��ا أن ن��ت��ش��ارك مع 
مجموعة ”أميتي التعليمية“ املرموقة. ألننا 
نؤمن إميانا راسخا باألهمية االستراتيجية 

لقطاع التعليم في دول��ة اإلم��ارات العربية 
املتحدة، فإلى جانب كونه استثمارا مدرا 
للدخل املضمون لعمائنا، فإن هذا االستثمار 
يتماشى مع الرؤية احلكومية لتوفير التعليم 

اجليد مبصروفات جذابة “.
و أض��اف ”بانكاج جوبتا“ - الشريك 
امل��ؤس��س وال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ألس���واق 
اإلم����ارات العربية امل��ت��ح��دة ف��ي ”اخلليج 
لاستثمار اإلسامي“: ”يسرنا أن نقدم 
فرصة استثمارية جيدة أخرى مدرة للدخل 
في قطاع دفاعي مثل قطاع التعليم ما قبل 
اجلامعي، بالتعاون مع مؤسسة تعليمية 

معروفة عامليا و هي مجموعة

 ”أميتي“ التعليمية م��ن الهند، و هذه 
الصفقة تلبي متطلبات حتقيق العوائد 
املجزية و األم��ان االستثماري و السيولة 
العالية، لذلك جذبت العديد من املستثمرين 
أصحاب املاءة املالية العالية و املؤسسات 
احمللية للدخول كشريك، فهذه الصفقة تتناغم 
م��ع سعينا املستمر لتقدمي أفضل الفرص 
االستثمارية في فئتها لعمائنا احملترمني 
من مجلس التعاون اخلليجي، و سيواصل 
”اخلليج لاستثمار اإلسامي“ سعيه لتقدمي 
استثمارات عقارية عالية اجلودة مع التركيز 
بشكل خاص على األصول املدرة للدخل ذات 

مسار التخارج الواضح”.


