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ف����������ات����������ن أب�������������وغ�������������زال�������������ة: ال���������ع���������م���������اء ي���������ش���������ع���������رون ب���������������أن ص��������وت��������ه��������م ب���������������ات م��������س��������م��������وع��������ًا وي�������ت�������م�������ت�������ع ب��������أه��������م��������ي��������ٍة ك�����ب�����ي�����رة

بادرت كبرى شركات العقار املصرية 
عن انضمامها للشركات املشاركة في 
معرض عمار يا مصر بدورته التاسعة 
عشرة بإدارة الشركة املتحدة للتسويق 
 UNIEXPO وت��ن��ظ��ي��م امل���ع���ارض
وبالتعاون م��ع شركة عمار ي��ا مصر 
لتنظيم املعارض والتسويق العقاري 
بحضور سعادة السفير املصري لدى 
دولة الكويت طارق القوني، وذلك خالل 
الفترة من 22 إل��ى 25 فبراير اجل��اري 

بفندق ملينيوم الساملية.
الديوان العقارية

وانضمت للمعرض شركة الديوان 
العقارية اح��دى الشركات ال��رائ��دة في 
م��ج��ال االستثمار ال��ع��ق��اري منذ اكثر 
م��ن ث��الث��ون ع��ام��ا،ح��ي��ث ي��ق��ول رئيس 
مجلس ادارة الشركة السيد نبيل شوقي 
ان ال��ش��رك��ة ق��ام��ت ب��اع��داد الكثير من 
الدراسات التسويقية لكبرى املشروعات 
التي اقيمت مبدينة االسكندرية ) مشروع 
بانوراما سيتي( ال��ذي يتكون من مول 
جت��اري و7 عمارات سكنية مبساحات 
مختلفة بتسهيالت في السداد بالتعاون 
مع بنك التنمية الصناعية وتسهيالت 
ت��ص��ل ال���ى 20 ع��ام��ا، م��ش��ي��را ال���ى ان 
بانوراما سيتي ليس مجرد سكن وامنا 

هوحلم السكن والتسوق والرفاهية.
احلكيم للتعمير

وت��ن��ض��م ش��رك��ة احل��ك��ي��م للتعمير 
ال��ى العارضني باملعرض حيث يقول 
رئيس مجلس االدارة اس��الم احلكيم 
ان الشركة تغزو مدينة ال��س��ادس من 
اكتوبر مبشروعها اجلديد بالتعاون مع 
املجموعه الوطنية الستثمارات االوقاف 
كمبوند ) تريليوم( وهو كمبوند سكني 
ي��ض��م 954 وح���دة ع��ل��ى م��س��اح��ة 35 

ف���دان بنسبة مباني %22 مم��ا يوفر 
مساحة%78 من املساحات اخلضراء 
واملسطحات املائية الذي مينح الوحدات 
اطاللة مميزة بالقرب من ن��ادي صيد 

اكتوبر ومول العرب.
وي��ق��ول رئ��ي��س مجلس االدارة ان 
احلكيم للتعمير اكتسبت شهرتها في 
االس���واق العقاريةبتنفيذها العديد 
من املشروعات السكنيىة حيث قامت 
بتنفيذ مشروع باسادينيا الذي يتكون 
م��ن 130 وح��ده سكنية واب��ض��ا قامت 
بتنفيذ مجمعني سكنيني شهيرين في 

درمي الند 6 اكتوبر.
وذك��ر اس��الم احلكيم ان الشركة لم 
تكتف بذلك بل خاضت عالم الكمبوندات 
السكنية ونفذت مشروع ليندا تاون 
ه���اوس ف��ي ش��ي��رات��ون هيليوبولس 
بطريق النصر مبصر اجل��دي��دة ال��ذي 
يحتوي على 70 ت��اون ه��اوس، وهناك 

العديد من املشاريع حتت االنشاء مثل 
فيكتوريا ب��ارك،مب��دي��ن��ة نصر وال��ذي 
ي��ض��م 234 وح���ده سكنية، وتتمتع 
مشروعات احلكيم للتعمير بنظام اطفاء 
ذات��ي وان���ذارات ضد السرقة على مدار 

االلربع وعشرين ساعة.
نيو تاورز

وتنضم نيو تاورز لقائمة العارضني 
حيث يقول املدير التنفيذي في الشركة 
محمد رض��وان ان الشركة متتلك خبرة 
واسعة في مجال الوساطة العقارية 
حيث تستهدف بناء عالقة طويلة املدى 
مع عمالئها وارشادهم لالختيار االمثل 
من خالل افضل املستشارين العقاريني 

في سوق الوساطة املصري.
وتقدم نيو تاورز العديد من اخلدمات 
املتنوعه بداية من املساعدة على شراء 
م��ن��زل االح����الم ع��ب��ر ت��ق��دمي مجموعه 

م��ن اخل��ي��ارات م��ن م��ش��روع��ات فردية 
وشركات ومجمعات سكنية باالضافة 
الى تقدمي خدمات اعادة البيع وااليجار، 
باالضافة الى ذلك تقدم الشركة خدمات 
االنشطة التجارية التي تساعد العميل 
على خلق البيئه املثالية التي تتناسب 

مع احتياجات العمل .
ويقول رضوان مخاطبا العمالء: نحن 
في نيو ت��اورز نسعى دائما الى التميز 
وهدفنا ان نكون احد القادة البارزين 
في سوق العقار املصري ، ونؤمن انه 
ب��دون ثقة عمالئنا فلن يكون لنجاحنا 

اي وجود.
 تعمير لإلنشاءات

وتنضم تعمير لالنشاءات للشركات 
ال��ع��ارض��ة اي��ض��ا حيث ي��ق��ول مديرها 
ال��ع��ام اش���رف اب���و ض��ي��ف ان رس��ال��ة 
الشركه هو حتقيق االستثمار الواعي 

ف��ي م��ج��ال التشييد وال��ب��ن��اء لصالح 
االفراد والهيئات واملؤسسات من خالل 
منظومة عمل متكاملة. ويقول ابوضيف 
ان ال��ش��رك��ة تتميز باختيارها امل��دن 
احلديده مثل القاهره والشروق والعبور 
وهليوبولس اجل��دي��ده حيث الفخامة 
وانتشار املساحات اخلضراء الشاسعه 
والتخطيط اجل��ي��د للطرق الداخلية 

وتوفير العديد من اخلدمات.
الكرمة لاستثمار العقاري

وت��ت��وال��ى امل��ش��ارك��ات حيث تنضم 
ش��رك��ة ال��ك��رم��ة لالستثمار العقاري 
للشركات امل��ش��ارك��ة ب��امل��ع��رض ومن 
ناحيته يقول مدير عام الشركه املهندس 
محمد ان��ور  ان مشروع الكرمة كمبوند 
ال��ذي تقيمة الشركه ه��و اول كمبوند 
مبدينة االسكندرية ويعتبر من ارقى 
امل��ش��روع��ات التي تقام حاليا مبدينة 

االسكندرية مبنطقة شرق املدينة ملوقعه 
املتميز والكمباوند له ثالث واجهات على 
ش���وارع رئيسية ه��ي ش��ارع مصطفى 
كامل ، وش��ارع النخيل وش��ارع محمد 
ام��ني بالقرب م��ن اكبر مراكزالتسوق 

)كارفور وفتح الله(.
والكمباوند يضم 17 عماره بارتفاع 
11 دور وشوارع داخلية خاصة والند 
سكيب وام��ن وخ��راس��ة وصيانة على 
اعلى مستوى.  ويضم املشروع نادي 
اجتماعي هو االول في اسكندرية على 
ال���روف مبساحة 20000 متر مربع 

ويتكون م��ن حمامات سباحه وت��راك 
مشي وجيم وس��ب��اه وق��اع��ات ملختلف 

االستخدامات واملناسبات.
ويضم املشروع مساحات متنوعه تبدأ 
من 90 متر الى 200 متر مربع، ويشرف 
على املشروع اكبر املكاتب االستشاريه 
) استشاري اس��اس��ات واب��ح��اث تربة 
ا.د.فتحي عبد ربة، استشاري معماري 
م. كرمي الطوانسي،استشاري انشائي م. 
رجب سعد، استشاري معماري م. عمرو 
زكي ، ا.د. وليد عبد الغفار استشاري 

اعمال كهروميكانيكية.(

25 فبراير اجلاري 22 إلى  يقام خال الفترة من 

19 6 شركات عقارية جديدة تنضم ملعرض »عمار يا مصر« في دورته ال�   

خال حفل توزيع اجلوائز السنوي

2017 في الكويت واإلمارات »سيرفس هيرو« تكّرم أفضل مزودي اخلدمة لعام 
ك��رم��ت ش��رك��ة س��ي��رف��س ه��ي��رو، 
املؤشر الوحيد في املنطقة لقياس رضا 
العمالء باالعتماد على آراء املستهلكني 
فقط والذي يّتخذ من الكويت مقراً له، 
أفضل الشركات أداًء في كٍل من الكويت 
واإلمارات العربية املتحدة خالل حفل 
توزيع اجلوائز السنوي لقياس رضا 
العمالء 2017، وال��ذي أُقيم في 19 
فبراير 2018بفندق سيمفوني ستايل 

بالكويت.
وشمل الفائزون بجائزة سيرفس 
ه��ي��رو ألف��ض��ل خ��دم��ة ع��م��الءع��ل��ى 
مستوى الكويت كالً من بنك بوبيان 
في املركز األول، والقطرية للطيران 
في املركز الثاني، وميس الغامن في 

املركز الثالث. 
فيماكان الفائزون بجائزة سيرفس 
هيرو على مستوى اإلم��ارات كالً من 
شركة ابل في املركز األول، ونيسان 
العربية للسيارات في املركز الثاني، 
واالماراتية للطيران في املركز الثالث 

وفقاً ملا مت اإلعالن عنه خالل احلفل.  
ومت حتديد الشركات الفائزة بعد 
تطبيق ب��روت��وك��ول ص��ارم لتوثيق 
البيانات من إجمالي 24،024 تقييم 

ُجمعت عبر اإلنترنت حيثتم اعتماد 
نحو 19،356 استبياٍن بعدعمليةالتد

قيقمنصحةالبيانلت.
وتعليقاً على حفل توزيع اجلوائز، 
قالت فاتن أبوغزالة، رئيسة شركة 
سيرفس هيرو: “نكرم اليوم أفضل 
ال��ش��رك��ات أداًء لنجاحها ف��ي فهم 
احتياجات العمالء، واأله��م من ذلك 
لقدرتها على جتسيد ذل��ك الفهم من 
خ��الل تقدميها خ��دم��ات مميزة تهتم 
بالعمالء. وأود أن أهنئ كل فائٍز من 
الفائزين الثالثة على مستوى الدولتني 
وكل مرشٍح من املرشحني املشاركني 
في تقييم هذا العام. وبفضل عزمكم 
على الريادة في مجال تقدمي اخلدمات 
وعملكم ال���دؤوب لفهم احتياجات 
عمالئكم، أصبح العمالء يشعرون بأن 
صوتهم بات مسموعاً ويتمتع بأهميٍة 
كبيرة وميكنه إحداث فرٍق في جودة 
اخلدمات. وأعتقد جازمًة أنه بصفتنا 
أحد مزودي اخلدمة وأحد املستهلكني، 
يتمثل دورنا في إرساء معايير جودة 
اخل��دم��ة ال��ت��ي نحث ال��ش��رك��ات على 

توفيرها وتلقيها في املقابل«. 
ومت��ي��زت فعاليات حفل توزيع 

اجلوائز هذا العام بعقد حلقة نقاش 
ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز وب��االخ��ص��ت��ن��اول��ت 
العناصراملهمة التي تساهم بصورٍة 
رئيسية في جناح أي مؤسسة. وتشمل 
هذه العناصر بصورٍة رئيسية كالً من 
ال��ري��ادة وم��وارد الشركة واملوظفني 
واملكافآت والعمليات واإلج���راءات 
وقياس األداء. وانعقدت حلقة النقاش 
برئاسة فاتن أبوغزالة وكان من بني 
احلضور كٌل من السيد ع��ادل املاجد، 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لبنك بوبيان، والسيدة منى 
دباح، مديرة إدارة خدمة العمالء في 
مجموعة الشايع، والسيدة رافاييال 
بيانشي، رئيسة قسم جتربة العمالء 
في شركة االت��ص��االت “دو”التابعة 
لشركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة. 
وأتاحت حلقة النقاش للممثلني عن 
كل شركة فرصة مشاركة جتاربهم 
وأفضل املمارسات لديهم ح��ول تلك 
املجاالت في سبيل تسليط الضوء على 
أهميتها وعالقتها املباشرة بتحقيق 

متيز اخلدمة. 
وب��دأت حلقة النقاش بكلمة عادل 
املاجد، نائب رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان. 
وُي��ذك��ر ب��أن بنك بوبيان ف��از ثمان 
م���رات، إل��ى جانبمستشفى روي��ال 
حياة ومقهى كاريبو، وُي��ع��د ف��وزه 
املتكرر على مستوىالكويت دليالً 
على التزامه كعالمة جتارية في تقدمي 

خدمٍة مميزة. 

وف��ي سياق تشديده على أهمية 
متيز اخلدمة، قال السيد عادل املاجد: 
“في سوٍق تنافسية كهذه، من الواجب 
علينا أن نسعى لتحسني أدائ��ن��ا 
مبساعدة أدوات البحث والتقييم. 
وبفضل تطبيق تلك األدوات وفهم 
النتائج وامل��ؤش��رات فهماً صحيحاً، 

ميكننا الوصول إل��ى تصوٍر واض��ٍح 
لتوقعات عمالئنا واحتياجاتهم. 
ويتيح ذل��ك لنا أوالً وقبل كل شيء 
إدارة ت��وق��ع��ات ال��ع��م��الء، وتلبية 
احتياجاتهم مبستوًى مثالي من خالل 
اعتماد استراتيجية مدروسة والنجاح 

في تطبيقها«. 

زين  حتصد جائزتي  أفضل 
مشغل اتصاالت و مزّود 

خدمات إنترنت في الكويت 
م��ن��ح��ت م��ؤس��س��ة  س��ي��رف��س ه��ي��رو  امل��ؤش��ر 
الوحيد في الكويت لقياس مستوى رضا العمالء 
واملستهلكني على اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة لهم على 
مستوى دولة الكويت – شركة زين املركز األول 
على مستوى قطاع االت��ص��االت املتنقلة للمرة 
السادسة، وذلك عن فئتّي  أفضل مشّغل اتصاالت 
وأفضل مزّود خدمات إنترنت في الكويت عن العام 

.2017
وذكرت زين الشركة الرائدة في تقدمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت في بيان صحافي 
أن فوزها بهذه اجلوائز جاء تقديراً لدورها في 
ال��ت��ف��وق على ت��وق��ع��ات عمالئها بالشكل ال��ذي 
يرضي طموحاتهم ورغباتهم، وذلك خالل احلفل 
ال��ذي نّظمته مؤسسة  سيرفس هيرو  في فندق 
سيمفوني ستايل وسط حضور نخبة من مسؤولي 

القطاع اخلاص من مختلف القطاعات.
وأكدت الشركة أن حصولها على هذه اجلائزة 
املرموقة للمرة السادسة يعكس مدى حرصها على 
حتقيق أعلى معدالت رضا العمالء بالشكل الذي 
يعزز من ريادتها في السوق الكويتي، وخاصًة 
أنه قد مت تقييمها على أساس ما تقدمه من جودة 
اخلدمات وما تتمتع به من الريادة واالمتياز في 
خدمة العمالء، وبناًء على ثقة عمالئها بجودة 

خدماتها.
وبينت زي��ن أن جلنة التحكيم منحتها املركز 
األول في فئتّي قطاع االتصاالت وخدمات اإلنترنت 
لنجاحها في حتقيق أعلى معدالت رضا العمالء 
عن جودة وكفاءة اخلدمات واملنتجات التي تقدمها 

لعمالئها، لتتصدر قائمة الشركات املتنافسة.
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محمد انور اشرف ابو ضيف محمد رضوان نبيل شوقي

ش����وق����ي: ق��م��ن��ا ب����إع����داد ال��ك��ث��ي��ر م����ن ال����دراس����ات 
ال��ت��س��وي��ق��ي��ة ل��ك��ب��رى امل��ش��روع��ات ب��اإلس��ك��ن��دري��ة

احل���ك���ي���م: »احل���ك���ي���م ل��ل��ت��ع��م��ي��ر« ت����غ����زو م��دي��ن��ة 
ال������س������ادس م������ن أك����ت����وب����ر مب����ش����روع����ه����ا اجل����دي����د

في  الواعي  االستثمار  حتقيق  هدفنا  ضيف:  أبو 
والهيئات األفراد  لصالح  والبناء  التشييد  مجال 

رضوان: الشركة متتلك خبرة واسعة وتستهدف 
ب������ن������اء ع������اق������ة ط�����وي�����ل�����ة امل�����������دى م�������ع ع���م���ائ���ه���ا

أرق��ى  م��ن  يعتبر  كمبوند  ال��ك��رم��ة  م��ش��روع  أن���ور: 
امل����ش����روع����ات ال����ت����ي ت����ق����ام ش�������رق  اإلس���ك���ن���دري���ة

» مشاريع الكويت«  تواصل التعاون مع 
مؤمتر متكني في دعم املبادرين الشباب

واصلت شركة مشاريع الكويت 
)القابضة( سياسة دعم املبادرين 
الشباب م��ن خ��الل التعاون مع 
مؤمتر متكني الشباب وذل��ك من 
خالل تنظيم النسخة الثالثة من 
جائزة كيبكو متكني للمبادرين 

الشباب.
وك��ان موقع بيمز التعليمي 
املتخصص ف��ي تقدمي ال���دورات 
األكادميية لطلبة اجلامعات قد 
فاز باجلائزة التي تشمل حزمة 
م��ن اخل��دم��ات بقيمة 100،000 

دوالر أمريكي.
واستقبل نائب رئيس مجلس 
اإلدارة )التنفيذي( ف��ي شركة 
املشاريع السيد فيصل العيار 
ممثلي مؤمتر متكني ملناقشة سبل 
تعزيز ال��ت��ع��اون وت��ق��دمي املزيد 
من اإلرش��اد والتوجيه من شركة 
م��ش��اري��ع ال��ك��وي��ت ومجموعة 
شركاتها إلى املبادرين الشباب 

في الكويت.
وب��ه��ذه املناسبة قالت املدير 
التنفيذي الت��ص��االت املجموعة 
اآلن��س��ة إمي���ان ال��ع��وض��ي “”إن 
اإلب���داع واالب��ت��ك��ار ال��ذي يتمتع 
به شباب الكويت هو ما يجعل 
أفكارهم التجارية مميزة وقوية. 

إننا في شركة املشاريع نبحث 
دائماً عن الفرص التي ميكننا من 
خاللها تقدمي الدعم لهذه الفئة 
م��ن ال��ش��ب��اب ومساعدتهم على 
جعل مشاريعهم أكثر استدامة 
وهو األم��ر ال��ذي يصّب في نهاية 
امل��ط��اف ف��ي مصلحة االقتصاد 
احمللي. ونحن نرى أن مسؤولية 
تثقيف أصحاب املشاريع الشباب 

تقع على عاتق القطاع اخلاص، 
ون��ح��ن س��ع��داء إلن��ش��اء منصة 
م��ع مؤمتر متكني تتيح ملوظفي 
شركة املشاريع مشاركة خبراتهم 

التجارية املتراكمة مع الشباب«.
وك���ان���ت ش���رك���ات مجموعة 
شركة مشاريع الكويت، ومنها 
بنك ب��رق��ان وOSN ومجموعة 
اخلليج للتأمني وشركة كامكو 

لالستثمار وش��رك��ة ال��ع��ق��ارات 
املتحدة وشركة القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية واجلامعة 
األمريكية في الكويت واملدرسة 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ويونايتد 
نتووركسوإذاعة مارينا FM، من 
الداعمني جلائزة جائزة كيبكو 
متكني للمبادرين الشباب لعام 
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فيصل العيار خالل استالمه درعاً تكرميياً من علي االبراهيم

» سيمفوني ستايل الكويت«  يحتفل  
مبناسبة العيد الوطني وعيد التحرير

يستعد فندق سيمفوني ستايل الكويت، 
ج��وه��رة م��دي��ن��ة ال��ك��وي��ت، لتوفير جتربة 
إحتفالية تنبض باألصالة والعراقة مبناسبة 
العيد الوطني للكويت وعيد التحرير، حيث 
سيقضي ضيوف الوجهة الفاخرة قريباً عطلة 

إستثنائية.
ويشكل الفندق م��ن موقعه على ضفاف 
خليج ال��ك��وي��ت، وج��ه��ة مثالية ف��ي املدينة 
ملشاهدة إنطالق اإلحتفاالت الوطنية، حيث 
سيحظى ال��ض��ي��وف ب��ف��رص��ة اإلس��ت��رخ��اء 
والتنعم ب��األج��واء اإلحتفالية أث��ن��اء عبور 
م��واك��ب اإلحتفال على ط��ول ش��ارع اخلليج 
العربي والتي ميكن مشاهدتها من جميع غرف 

وأجنحة الفندق.
أضيفوا إلى جتربتكم الساحرة في الفندق 
بريقاً خاصاً بتذّوق أشهى األطباق العصرية 
في أحد مطاعم الفندق الراقية. حيث ميكنكم 
تناول الطعام في مطعم كوتشينا الذي يزخر 
بأطايب األطباق العاملية التي يحّضرها الطهاة 
احملترفون في إعداد بوفيهات اإلفطار والغداء 
والعشاء. أّما إذا كنتم أكثر إنتقائية وتفّضلون 
قوائم الطعام املفتوحة، فسيكون مطعم لونا 
التوسكاني في الطابق الثامن عشر وجهتكم 
املنشودة. كما بإمكانكم التمتع بوقتكم عبر 
خ��وض جتربة تسّوق فريدة من نوعها في 

سيمفوني مول املتصل بالفندق.
وإذا كنتم تبحثون ع��ن أق��ص��ى درج��ات 
الراحة واإلستجمام، ميكنكم اإلنغماس في 

رحلة رفاهية مميزة في سيكس سينسز سبا 
ال��ذي يقع في الطابق الثاني حيث يوفر هذا 
املنتجع الصحي الشهير جلسات التدليك 
الفريدة املستوحى بعضها من أصالة الشرق، 
وعالجات الوجه املميزة واحلمام التقليدي 
الذي يسمح لكم باحلصول على رحلة مليئة 

بالدالل وجتديد الشباب.
أّم��ا بالنسبة لألحبة الصغار، يوفر نادي 
سيمفوني لألطفال مساحة خاصة على إمتداد 
500 متر مربع، غنية باألنشطة املتنوعة 

وصالة سينما ومكتبة ومناطق مخصصة 
لتناول الطعام وال��ن��وم، وجميعها تخضع 

إلشراف فريق الفندق املؤهل والكفؤ.
ه��ذا وي��ح��رص ف��ن��دق سيمفوني ستايل 
الكويت على ضمان جتربة ف��ري��دة جلميع 
ضيوفه على إختالف أعمارهم، حيث يوفر لهم 
نادي تيينز هاب الترفيهية واملجهزة حصرياً 
للفتيات والفتية من عمر 10-14 عام. حيث 
َيعد تينز هاب الضيوف الشباب بقضاء أوقات 

ممتعة للغاية .

عطلة مميزة مع فندق سيمفوني ستايل


