
أعلن فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة، عن 
استضافة “أسبوع التجربة املكسيكية األصيلة” 

بالتعاون مع السفارة املكسيكية في الكويت.
ومبناسبة إن��ط��اق األس��ب��وع املكسيكي، قال 
سافينو ليوني، امل��دي��ر ال��ع��ام: “نفخر بتعاوننا 
مع السفارة املكسيكية بالكويت لتنظيم األسبوع 
املكسيكي ال��ذي يساهم في تعريف ضيوفنا على 
املطبخ املكسيكي التقليدي الذي أصبح جزءاً مهماً 
من التراث الثقافي ملنظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )اليونسكو(. وأوّد أي��ض��اً أن 
أتوجه بالشكر للسيدة باتريسيا إيسيدرو، زوجة 
سعادة السفير املكسيكي في الكويت ميجيل آنخيل 
إيسيدرو، على جهودها في إعداد قائمة طعاٍم تزخر 

باألطايب املكسيكية األصيلة”. 
وم��ن امل��ق��رر أن يستضيف بيبر ستيك ه��اوس 
فعالية األسبوع املكسيكي ابتداءاً من يوم األحد 21 
أكتوبر لغاية  الثلثاء 23 أكتوبر، والتي ستتيح 
للذواقة وه��واة اكتشاف الثقافات فرصة تذوق 

الوصفات املكسيكية التقليدية التي حافظت عليها 
األجيال حتى يومنا هذا؛ حيث سيقدم املطعم الشهير 
قائمة طعاٍم غنيٍة باألطباق املتنوعة التي جتمع بني 

النكهات األصيلة واحلديثة.
وستشهد أمسية األربعاء في 24 أكتوبر أمسية 
باربكيو مكسيكية الطعمبجانب املسبح. وسيزخر 
البوفيه بالنكهات الغنية ومحطات الطهو احلية 
لألطايب املكسيكية الشهيرة كالتاكو والفلوتاس 
والبيبيتو والكيساديا، إلى جانب باقة من األطباق 
الرئيسية التي تضّم السمك املعّد بطريقة فيراكروز، 
وطبق هريس الفول املقلي، وأضاع العجل الطرية، 
وطبق تشيلي نوجادااملعّد من شرائح حلم احلمل 
وبالتأكيد طبق إنشيادا ال��دج��اج)م��ع الصلصة 
اخلضراء واحلمراء( وغيرها الكثير من األصناف. 
ولتقدمي جتربٍة مكسيكيٍة متكاملٍة من حيث الثقافة 
وفن الطعام والتقاليد، تستضيف الوجهة الفاخرة 
ف��رق��ة مكسيكية ت��ب��دع ع��روض��اً م��ب��اش��رة ألغ��اٍن 

ورقصاٍت مختارًة من الثقافة املكسيكية.

اقتصاد alwasat.com.kw 10

»السفارة املكسيكية« تنظم »األسبوع 
املكسيكي« بالتعاون مع »جميرا«

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نقل وجتارة 
املواشي املهندس أسامة خالد بودي، أن مسلخ 
العاصمة وس��وق املاشية امل��رك��زي، سيوفر 
أكثر من 500 فرصة وظيفية متنوعة للكوادر 
اإلداري��ة والفنية واملتخصصة من الكويتيني 

وغيرهم .
واعتبر بودي في مقابلة صحافية حضرها 
املهندس علي حسني عبدالوهاب  مدير مسلخ 
العاصمة و سوق املاشية املركزي، أن املشروع 
ال��ذي مت افتتاحه مؤخرا،  يعتبر نقلة نوعية 
في الكويت واملنطقة عموما، من ناحية الكفاءة 
واجل���ودة والنظافة، ويعتبر داعما رئيسيا 
للتخفيف من األعباء والضغط على املواطنني 

واملقيمينوخاصة خال املواسم.
وأوضح أن إنشاء مثل هذا املشروع الضخم 
جاء ضمن مساعي “املواشي” لفتح آفاق جديدة 
تتماشى مع خطة التنمية لدولة الكويت وخدمة 
املستهلك واملواطن، معربا عن تهنئته وشكره 
للقيادة السياسية  وجميع مؤسسات الدولة 
على افتتاح املشروع ودعمهم ومساندتهم في 

إجنازه بهذا الشكل الذي يليق بدولة الكويت.
وذكر خال املقابلة أن املشروعقد استغرق 
21 شهرا لتشييده وإجن��ازه، وبقيمة إجمالية  
17 مليون دينار، ويقع على مساحة إجمالية 
قدرها 94 ألف متر مربع، حيث يتألف من مبنى 
رئيسي ومكاتب إداري��ة ومحات جتارية كما 
يحتوى على سوق للماشية ومساحة خاصة 
للمزادات العلنية ويضم أيضا صالة مخصصة 
للذبح تصل طاقتها االستيعابية إلى 18 ألف 
رأس من األغنام واألبقار واجلمال في اليوم 
ال��واح��د، علما بأنه سيتم استقبال اجلمهور 
يوميا من الساعة 6 صباحا الى الساعة 6 مساء.
وأف��ادامل��ه��ن��دس علي ع��ب��دال��وه��اب )مدير 
املسلخ( أن املشروع صديق للبيئة ومصمم 
وفق أعلى املواصفات واالشتراطات البيئية 
وخ���اٍل م��ن ال��روائ��ح بنسبة 99.9 %، وذل��ك 
إلحتوائه على محطة ضخمة مخصصة ملعاجلة 
الهواء واملياه بأحدث التقنيات العاملية، وعلى 
محطات حتت األرض ملعاجلة وتدوير مخلفات 
الذبح وجتميع اجللود ومعاجلة املواد الصلبة 

والسائلة.
 تفاصيل مقابلة املهندس أسامة خالد بودي 

و املهندس علي حسني عبدالوهاب فيما يلي:
•  أوال ن��ب��ارك لكم افتتاح امل��ش��روع  ولعل 
السؤال املطروح، ماهو الهدف من انشاء مسلخ 

وسوق للماشية بهذا احلجم؟ 
بداية تتقدم شركة نقل وجت��ارة املواشي 
بالتهنئة اخلالصةحلضرة صاحب السمو أمير 
الباد  الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، 
وإلى سمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد 
اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح، وإل��ى سمو رئيس مجلس 
ال��وزراء الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح 
حفظهم الله ورعاهم، وإل��ى الشعب الكويتي 
عامة، على افتتاح هذا املشروع اخلدمي املتميز، 
كما أتقدمبالشكر اجلزيل للمجلس البلدي و 
بلدية الكويت، ووزارة املالية متمثلة ب��إدارة 
أماك الدولة، وجلميع مؤسسات الدولة التي 

ساهمة في تنفيذ هذا املشروع.
كمااجنزت “املواشي” ه��ذا الصرح الكبير 
ووض��ع��ت ن��ص��ب عينيها  ف��ت��ح آف��اق��ج��دي��دة 

تتماشى م��ع خطة التنمية ل��دول��ة الكويتفي 
خدمة املستهلك حيث قامت الشركة بافتتاحأكبر 
مسلخ في منطقة الشرق األوسط بهدف تقدمي 
أفضل اخلدمات واملنتجات وفق أعلى معايير 
ومواصفات “اجلودة احلال”، وها نحن نفتخر 
اليوم بتقدمي ه��ذا امل��ش��روع الوطني العماق 
الذي يعد رافدا جديدا لتدعيم إي��رادات الشركة 
و تطوير أعمالها مبا يحقق طموحات املساهمني 

الكرام.
• ما الذي مييز هذا املشروع الذي يعد األكبر من 

نوعه في املنطقة؟ وكم تبلغ كلفة هذا املشروع؟ 
يصنف ه���ذا امل��ش��روع ك��واح��د م��ن أضخم 
املسالخ ف��ي العالم م��ن حيث استخدام طرق 
واساليب حديثة وتقنية فائقةوأما عن تكلفة 
امل��ش��روع فقد ك��ان ب��ح��دود 17 مليون دينار 
تقريبا، ومب��س��اح��ة ت��ق��در ب��� 94 متر مربع، 
ويتألف من مبنى رئيسيومكاتب إداريةومحات 
جتاريةكما يحتوى على سوق املاشية وساحة 
مغطاه مخصصة للمزادات، كما يتضمن حظائر 
لبيع األغنام ومنطقة مخصصة ملبيت األغنام، 
وك��ذل��ك محاصير كبيرة مخصصة لألغنام 
االسترالية. وهناك مناطق مخصصة للتحميل 
والتنزيل، وأيضا يشمل برادات بطاقة تخزينية 
تصل الى 100 طن، ويتوفرمواقف للسيارات 
تسع ل 400 سيارة، ومسجد يسع ل 400 مصل، 
أضف الى ذلك بعض املرافق العامة األخرى مثل 
ورش للصيانة والغسيل والتعقيم ومخازن 

متعددة األغراض ومباني مختلفة للخدمات. 
وه��ن��اك ع���دة م��داخ��ل وم���خ���ارج لتحقيق 
االنسيابية ف��ي ال��دخ��ول واخل���روج م��ن وإل��ى 

املسلخ ومرافقه.
• هل لك أن تصف األجزاء  الرئيسية للمشروع 

؟
يتألف املشروع من مبنى رئيسي يتكون من 

سرداب وأرضي وميزانني: 
ف��ال��ط��اب��ق األرض����ي يشتمل ع��ل��ى صالة 
األهاليالتي يتوفر بها خدمات الذبح والتقطيع 
والتغليف والتجهيز حسب رغبة العميل،، إلى 
جانب  ذلك هناك قاعة متعددة االستخدامات 
مبساحة 2500 متر مربعوالتي ستخصص 
إلقامة الفعاليات واملعارض مبختلف أنواعها 
خصوصا تلك التي تدعم الشباب املبادرين 
وخل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، ف��ض��ا ع��ن ص��ال��ة ال��ذب��ح 
الرئيسية وتتكون من عدد 3 خطوط ذبح أغنام 
يدوي وعدد 2 خط ذبح آلي مع خط خاص لذبح 
األبقار واجلمال وتصل الطاقة اإلستعابية إلى 
18000 رأس في اليوم، كما يتضمن ب��رادات  
ل��ل��ذب��ح ومنطقة محطة حتميل للسيارات 
املبردة، إضافة إلى مخازن متفرقة لكافة أنواع 
اإلستخدامات.كما يحتوي الدور االرضي مبنى 
إداري مخصص للهيئة العامة للغذاء والتغذية 
ومبنى آخر مخصص إلدارة املسلخ، كما يحتوى 
على احملات واحلظائر، والتي تتنوع نشاطاتها 
م��ا ب��ني س��وق م��رك��زي، مطعم ومقهى، مطبخ 
للوالئم، عيادة وصيدلية بيطرية، محات بيع 
األغذية الطازجة واملنتجات التموينية، إلى 

جانب صفاة الغنم واملاشية. 
ويحتوي أيضا على خدمات للجهاز الفني 
واملختص في عملية الذبح والسلخ حيث تتوفر 
جميع املستلزمات اخل��اص��ة باجلهاز الفني 

من غسيل وتعقيم وتخزين املابس وملحق 
باملبنى الرئيسي حظائر التجهيز مغطاة بحدود 
مساحة 2500 متر مربع م��ع حظائر تنزيل 

األغنام واألبقار.
أما امليزانني فيتألف من مكاتب مبساحة 700 

متر مربع. 
م��ن ج��ان��ب آخ��ر ف��إن��ال��س��رداب يعتبر جزء 
رئيسي م��ن امل��ش��روع فهو يحتوي على عدة 

محطات مثل : 
1 - محطة معاجلة املصران والكراعني مع 

مايلزم من خدمات وثاجات.
2 - محطة جتميع اجللود.

3 - محطة معاجلة املواد الصلبة والدم.
4 - محطة معاجلة ال��ه��واء وه��ي مرتبطة 

بالدور األرضي.
5 - محطة معاجلة املياه مع كافة االنظمة 
التي تتبع احلفاظ على البيئة مبا فيها الهواء 

واملواد الصلبة وحسب املواصفات العاملية.
6 - مخازن متفرقة لكافة اخلدمات وبحدود 

3200 متر مربع.
7 - خزان مياه وغرف امليكانيك.

8 - ورش الصيانة ومخازن قطع الغيار.
ما الذي ميكن أن يضيفه مشروع بهذا احلجم 

لدولة الكويت؟ وكم استغرقت مدة تشييده؟
هذا املسلخ يعتبر نقلة نوعية في الكويت 
واملنطقة عموما، من ناحية الكفاءة واجل��ودة 
والنظافة، وسيعتبر داعما رئيسيا للتخفيف 
من األعباء والضغط على املواطنني واملقيمني 
خاصة خال املواسم، ومن ناحية أخرى سيوفر 
ه��ذا امل��ش��روع ومرافقه أكثر م��ن 500 فرصة 

وظيفية متنوعة للكوادر اإلداري���ة والفنية 
واملتخصصة من الكويتيني وغيرهم، واستغرق 

تشييده 21 شهرا. 
• ه��ل مت ت��أج��ي��ر جميع ال���وح���دات القابلة 

لالستثمار؟ وكيف كانت طريقة التأجير؟
ن��ع��م، وق���د مت ط���رح احمل����ات ال��ت��ج��اري��ة 
وحظائر املاشية التي تقع ضمن نطاق املشروع 
لاستثمار باملظاريف املغلقة بنظام املزايدة على 
السعر األساسي للقيمة االستثمارية الشهرية 
احمل��ددة لكل نشاط، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ 
ال��ف��رص للمستثمرين، وحتقيق أع��ل��ى عائد 

للشركة.
• ماذا عن سوق املواشي احلية أو صفاة الغنم؟

يحتوي املشروع على عدد 75 حظيرة لبيع 
األغنام واملواشي احلية مبختلف أنواعها، والتي 
ميكن للمستهلك شراؤها من التاجر مباشرة، 
ويتم نقلها الى املسلخ للذبح والتجهيز، كما 
توجد في قلب احلظائر ساحة للمزادات مبساحة 
800 متر مربع تتيح جلميع مربي الثروة 
احليوانية عرض انتاجهم من األغنام واملاعز 

ومختلف أنواع املاشية األخرى للمزايدة. 
• ماهي اإلجراءات التي تقومون بها للتأكد من 

صحة املواشي قبل وبعد الذبح؟ 
قبل الذبح يتم الكشف علىاملواشي للتحقق 
من حالتها الصحية العامة والتأكد من خلوها 
من االمراض من خال الفحص الظاهريبواسطة 

طبيب بيطري مختص. 
بعد الذبح يتم الكشف على الذبائح ظاهريا 
من قبل الطبيب  املختص وحتت إشراف فريق 
من قبل الهيئة العامةللغذاء والتغذية، وفي حال 

وقوع اشتباه في إصابةأي ذبيحة بأي مرض 
يتم عزلها وفحصها مخبريا اذا لزم األمر.

• يعتقد البعض أن املسلخ قد يضر بالبيئة، 
السيما وأنه قريب من املناطق السكنية.. ما تعليقكم 

؟
بالعكس هو صديق للبيئة ومصمم وفق 
أعلى املواصفات واالشتراطات البيئية وخاٍل 
من الروائح بنسبة تصل إلى 99.9 %، وذلك 
إلحتوائه على محطة ضخمة مخصصة ملعاجلة 
ال��ه��واء وامل��ي��اه ب��أح��دث التقنيات العاملية، و 
كذلك على مستوى حتت األرض هناك محطات 
ملعاجلة وتدوير مخلفات الذبح وجتميع اجللود 
ومعاجلة امل���واد الصلبة والسائلة، وتعمل 
جميعها وف��ق��ا الش��ت��راط��ات البلدية ال��ت��ي مت 
وضعها قبل تنفيذ املشروع،وهو املسلخ الوحيد 
في الكويت ال��ذي يتم فيه إع��ادة تدوير كافة 
مخلفات الذبح دون احلاجة لرميها في مرادم 

النفايات،  وقد راعينا ايضا زيادة الرقعة
اخلضراء في املشروع من خال التشجير. 

• كيف يتم التخلص من املخلفات الناجتة عن 
عملية الذبح؟

ي��ت��م ال��ت��خ��ل��ص م���ن امل��خ��ل��ف��ات ال��ص��احل��ة 
لاستهاك اآلدمي عن طريق تنظيفها وتعبئتها 

بطريقة سليمة وتبريدها ثم جتميدها. 
اما النفايات الغير صاحلة لاستهاك اآلدمي 

فهي نوعان: 
النفايات السائلة مثل )ماء الغسيل والدم( 
فيتم إع��ادة تدويرها ليتم اع��ادة  استخدامها 
في ري الزراعات الغير مثمرة. فيما النفايات 
الصلبة مثل )العظام وال���رأس( فيتم إع��ادة 
ت��دوي��ره��ا عضويا الستخدامها ف��ي صناعة 

األسمدة. 
• ما هي املعايير ومواصفات اجلودة املطبقة في 

املسلخ؟
• االلتزام مبعايير ومواصفات الهيئة العامة 

للغذاء والتغذية. 
• االلتزام مبعاييراملنظمة العاملية لصحة 
احليوان)OIE( في التعامل مع املاشية وطريقة 

الذبح.
• الل��ت��زام بتطبيق نظام سلسلة التوريد 

االسترالي وتطبيق نظام الرفق باحليوان.
• االلتزام بنظم التعقيم احلديثة للعاملني 
بصاالت الذبح حيث يجب االلتزام باالستحمام 
ولبس مابس احلماية املعقمة ثم امل��رور عبر 
سير تعقيم األح��ذي��ة، وبالتالي يتم تعقيم 

العاملني بنسبة 100%. 
• م��ا ه��ي رس���وم اخل��دم��ات ل��ذب��ح امل��واش��ي 
احليوانات بأنواعها املختلفة؟ وهل الرسوم ثابتة 

طوال العام؟
جميع الرسوم محددة من قبل الدولةوهي 
تتغير حسب املواسم واملناسبات، وهي على 

النحو التالي: 
خدمة الذبح للخراف واملاعز 1 دك. 

خدمة الذبح للعجل واالبل 8 دك. 
خ���دم���ات ال��ت��ق��ط��ي��ع اخل����اص وال��ت��غ��ل��ي��ف 

والتنظيف تبدأ من 2 دك الى 12 دك. 
• هل هناك مسالخ أخرى ل “املواشي” في 

دولة الكويت؟
ليس هناك مسلخ أخر للمواشي سوى مسلخ 

العاصمة وسوق املاشية املركزي.

أكد أن املشروع سيساهم في تخفيف العبء على املواطنيني خالل املواسم

بودي: مسلخ العاصمة وسوق املاشية املركزي يوفران500 فرصة وظيفية 
ع�����������ب�����������دال�����������وه�����������اب: امل��������������ش��������������روع ص����������دي����������ق ل������ل������ب������ي������ئ������ة وم��������ص��������م��������م وف����������������ق أع����������ل����������ى امل������������واص������������ف������������ات واالش���������������ت���������������راط���������������ات ال�����ب�����ي�����ئ�����ي�����ة

ال�������������واح�������������د ال���������������ي���������������وم  ف���������������ي  واجل�����������������م�����������������ال  واألب��������������������ق��������������������ار  األغ�����������������ن�����������������ام  م���������������ن  رأس  أل��������������������ف   18 ب����������ط����������اق����������ة  ل����������ل����������ذب����������ح  ص�������������ال�������������ة  ي����������ض����������م 

اسامة بودي

IFLR للشرق األوسط اجليعان حصد جائزة »أفضل شريك مدير« من 
فاز الشريك الرئيسي في مكتب ميسان 
االستشارات القانونية احملامي بدر اجليعان  
بجائزة “أفضل شريك مدير في السنة”، 
وذلك في حفل توزيع جوائز IFLR للشرق 
األوسط في 17 أكتوبر الفائت و  وذلك املرة 
األولى التي متنح فيها لشريك مدير في مكتب 

محاماة من الكويت..
نح هذه اجلائزة للشريك املدير  هذا، ومتمُ
ف��ي مكتب احمل��ام��اة ال��ذي يثبت أن��ه اح��دث 
اثرا نوعيا على الواقع القانوني في منطقة 
الشرق االوسط من خال نهجه املميز وأدائه 
املبتكر، وهو ما يكفي لتمييزه عن أقرانه من 
مكاتب احمل��ام��اة. وف��ي سبيل اتخاذ القرار 
االنسب، تأخذ جلنة IFLR بعني االعتبار 
الصفقات املميزة التي ادى فيها الشريك 
املدير دورا قياديا أو مشرفا، وتعطي شأنا 
مهما لتلك امل��ب��ادرات ال��ت��ي ت��ط��ور املنطق 
القانوني وتؤثر في ممارسة القانون بشكل 

عام في املنطقة. 
وأش��ادت جلنة IFLR بإجنازات مكتب 
ميسان قائلًة “ان املكتب حصد على جائزة 
النجم الصاعد لعام في ع��ام 2015 ومنذ 
ذل��ك احل��ني تبوأ أعلى امل��راك��ز ف��ي السوق 
الكويتي”، مضيفة “ ان��ه ن��ادرا ما تتمكن 
مكاتب احمل��ام��اة اجل��دي��دة م��ن اح���داث هذا 
االثر في أي سوق من أسواق منطقة الشرق 
األوسط، ويعتبر حتقيق مكتب ميسان لهذا 

االجناز حتديا يشهد له”.
كما ن��وّه��ت جلنة IFLR ب���دور مكتب 
ميسان في تقدمي املشورة لشركة زين في 
صفقتها مع شركة عمانتل )لاتصاالت(، 
قائلة: “لقد قام املكتب بقيادة اجليعان بدور 
املستشار الرئيسي والوحيد لشركة زين في 
صفقة االستحواذ )M&A( من قبل عمانتل 
)لاتصاالت(، وم��ن املرجح أن تكون هذه 
الصفقة النوعية واملبتكرة من أهم صفقات 

االستحواذ في الكويت خال العام املنصرم، 
وقد تولى مكتب ميسان ال��دور القيادي في 
التفاوض مبواجهة مكتب “فريشفيلدز” 
ال��ع��امل��ي.م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال اجل��ي��ع��ان: “ ان 
نيل ه��ذا جائزة يعد دافعا مهما ومشجعا 
جلميع احملامني في السعي لتقدمي أفضل 
أداء ملوكليهم، كما أنه وسيلة مهمة لتشجيع 
وتطوير الواقع القانوني في دولة الكويت. 
أنا فخور للغاية مبا حققه مكتبنا هذا العام”. 
وأض��اف اجليعان: “أود أيضاً أن أن��ّوه 
مبساهمة شريكي عبد العزيز الياقوت الذي 
تشاركنا سويا في تأسيس مكتب ميسان منذ 

أربع سنوات.”
هذا، وتأتي هذه اجلائزة عقب فوز مكتب 
ميسان بجائزة “أفضل مكتب محاماة في 
 Oath الكويت” ف��ي حفل ت��وزي��ع ج��وائ��ز
Middle East Legal Awards لعام 
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حسني عبدالوهاب

ط����رح احمل�����الت ال���ت���ج���اري���ة وح���ظ���ائ���ر امل���اش���ي���ة ل��الس��ت��ث��م��ار ب���امل���ظ���اري���ف امل��غ��ل��ق��ة ب��ن��ظ��ام امل���زاي���دة

وامل�����ن�����اس�����ب�����ات  امل��������واس��������م  ح�����س�����ب  ت����ت����غ����ي����ر  و  ال��������دول��������ة  ق�����ب�����ل  م�������ن  م�������ح�������ددة  ال��������رس��������وم  ج����م����ي����ع 

إن���ش���اء امل��س��ل��خ ب��اإلس��ت��ع��ان��ة ب��ش��رك��ات ع��امل��ي��ة م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ه����ذا امل���ج���ال ومب���ع���دات م��ت��ط��ورة 

أعلن فندق سيمفوني ستايل الكويت، عن اختيار 
مدير عام الفندق، بيتر شولر، كأحد أفضل املدراء 
العامني في منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي. 
حيث مت تكرمي بيتر ش��ول��ر، ال��ذي شغل منصب 
املدير العام لفندق سيمفوني ستايل الكويت على 
م��دى السنوات ال��ث��اث والنصف املاضية، بهذه 
اجلائزة املرموقة في حفل توزيع “جوائز املؤمتر 
العاملي للقيادة” الذي أقيم مؤخراً في دبي، وذلك 
لنهجه املبتكر ف��ي ال��ري��ادة وال��ق��ي��ادة املتوازنة، 
ومتكني املوظفني وخبرته الكبيرة في مجال اإلدارة 

والضيافة.
وفي تعليقه حول حصوله على هذه اجلائزة، 

ق��ال بيتر ش��ول��ر، امل��دي��ر ال��ع��ام لفندق سيمفوني 
ستايل الكويت: “لقد أصبح من الضروري اليوم 
التمتع مبكانة ريادية في سوق الضيافة التنافسي، 
إذ بات التفوق من الركائز األساسية لتحقيق منٍو 
مستدام وال��وص��ول إل��ى مراكز ال��ص��دارة والتميز 
في املنافسة. ولطاملا كانت اإلجن��ازات الكبيرة في 
قطاع الضيافة تنبع من العمل اجلماعي وليس من 
اإلجن���ازات الفردية، إذ ال ميكن حتقق النجاح في 
قطاع الضيافة إال من خال القدرات الفريدة لفريق 
عمل متكامل وملتزم يبقى مخلصاً لرؤيته املشتركة.
كما ويشرفني أن أكون جزءاً من هذا الفريق امللهم، 

ونتطلع قدماً إلى حتقيق املزيد من النجاح معاً”.

مدير » سيمفوني« يفوز بجائزة أفضل 
املدراء في دول مجلس التعاون اخلليجي

سلط الضوء على مستقبل اخلدمات املصرفية الرقمية في الشرق األوسط والثورة الرقمية

شركة الوطني لالستثمار تستعرض الثورة الرقمية في الصناعة املصرفية 
بحضور العديد من املؤسسات املالية الكبرى وخبراء دوليني 
في الصناعة املصرفية، شاركت شركة الوطني لاستثمار في 
مؤمترجلوبل فاينانس للبنوك الرقمية واملبتكرين لعام 2018، 
الذي اقيم للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وسلط املؤمتر الذي استضافته مدينة دبي في 25 سبتمبر 
امل��اض��ي، ال��ض��وء على ن��ق��اط رئيسية مثلمستقبل اخل��دم��ات 
املصرفية الرقمية في الشرق األوس��ط، وال��ث��ورة الرقمية في 
خدمات العماء، وثقافة االبتكار في بلدان املنطقة، والتكنولوجيا 
واالبتكار في املعامات املصرفية، وبنك املستقبل.أثناء املؤمتر، 
تطرَّقت الشركة من خال مشاركة املدير التنفيذي ورئيس قسم 
االستثمارات املهيكلة واالستشارات لدى الوطني لاستثمار، 
حازم راسبيه، ونائب الرئيس – التكنولوجيا املالية لدى الوطني 
لاستثمار، فهد الرشيد البدر إلى التكنولوجيا واحللول الرقمية 
ودور الشركات والبنوك في احتضان التكنولوجيا واحللول 

الرقمية لتقدمي خدمات أفضل للعماء عبر اإلنترنت.
وتناول املشاركون أيضاً في املؤمتر أهم األمثلة احلديثة عن 
االهتمام بالتحول الرقمي وما أحدثه من ثورة في جتربة العماء، 
وسبب جناح هذه احللول املمتازة. ومن ضمن املواضيع التي 

أثارها املؤمتر تطور طرق السداد في الوقت الفعلي، واخلدمات 
املصرفية املفتوحة وتأثير التكنولوجيا ف��ي مجال خدمات 
االستشارات املصرفية، ومنصات القناة املهيمنة “ أومني”، 

والبيانات الضخمة ووسائل التواصل االجتماعي.
خال مؤمتر البنوك الرقمية واملبتكرين لعام 2018، أشار 
املدير التنفيذي ورئيس قسم االستثمارات املهيكلة واالستشارات 
في شركة الوطني لاستثمار، حازم راسبيه إلى خدمة “سمارت 
ويلث” التي أطلقتها الشركة بهدف مساعدة كافة فئات املجتمع 
الكويتي على االستثمار في حسابامتتنوعة على مستوى العالم 
بطريقة فعالة. وتتمتع هذه اخلدمة بسرعة قياسية في التنفيذ 
)عملية فتح حساب تستغرق يومني فقط( والرقمنة الكاملة 
باإلضافة الى رس��وم منخفضة. هذه امليزات إلى جانب مزايا 
أخرى جعلت املنصة خياراً مثالياً للعماء الذين يريدون التوفير 
ألهداف طويلة املدة مثل شراء منزل او رسوم جامعية ألوالدهم  

وأغلبهمبالعادة من املهنيني الشباب.
وأض���اف راس��ب��ي��ه أن”خدمة “سمارت ويلث” تقدممن 
خ��ال التكنولوجياالرقمية ولكن جوهرها نوعية اخلدمات 
االستثمارية.لذلك، أنشأت “الوطني لاستثمار” بوابة مديري 

العاقات التي تسمح للعماء الذين يفضلون التفاعل البشري 
التوجه لفروع بنك الكويت الوطني للمساعدة في فتح حساب 
سمارت ويلث. مبعنى أن العماء املهتمني باحللول االستثمارية 
الذين يفضلون التفاعل وجهاً لوجه، ميكنهمالتوجه إلى فروعهم 
والتحدث إلى مدير العاقات الذي بدوره سيساعدهم في فتح 
حسابهم على املنصة وإعداد حساباتهم االستثمارية. والبد من 
اإلشارة إلى أننا استغرقنا وقتاًفي تصميم منصة سمارت ويلث 
لضمان سهولة االستخدام بأقل قدر من عدد النقرات ما بني دخول 

املوقع وفتح حساب”.
على صعيد إدارة الثروات، استبعد راسبيه أنيختفي التفاعل 
البشري متاماً. ومع ذلك، أشار إلى أن التحول الرقمي واألمتتة 
سوف ينتشران من املكتب اخللفي، وعبر املكتب األوسطوصوالً 
إلى مكتب العمليات األمامية، مضيفاً أنه سيكون من الصعب 
حسم النواحي ومجاالت الصناعة التي سيطرأ عليها تغيير 
في غضون األعوام اخلمسة إلى العشرة املقبلة. بينما باملقابل، 
ستسود االجتاهات الكبرى املتعلقة بزيادة الشفافية والكفاءة 
والتكلفة املنخفضة والهيمنة،وستكون التكنولوجيا قادرة على 

توفير األدوات الازمة لتحقيق ذلك.


