
ق��ال��ت ب��ح��وث كامكو ع��ن ص��دور 
تقرير آفاق االقتصاد العاملي لصندوق 
النقد الدولي  أكتوبر 2019 وخفض 
توقعات النمو على املدى القريب على 

خلفية تباطؤ التجارة العاملية.
قام صندوق النقد الدولي بخفض 
توقعات منو الناجت احمللي اإلجمالي 
ألغلبية االقتصادات وعلى مستوى 
العالم وذل��ك وفقاً ألح��دث التقارير 
الصادرة عنه بعنوان آفاق االقتصاد 
العاملي. وأك��د صندوق النقد الدولي 
أن االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي يشهد حالة 
تباطؤ متزامن فيما يعزى للعديد من 
األسباب، وأشار التقرير إلى أن احلرب 
التجارية تعد في ص��دارة األسباب 
الرئيسية ويليها مباشرة انخفاض 
الطلب. كما ذكر صندوق النقد الدولي 
أن النشاط الصناعي العاملي والتجارة 
قد تضررا بشدة بسبب ارتفاع الرسوم 
اجلمركية باإلضافة إلى عدم اليقني 
احمليط بالسياسة التجارية. ووفقاً 
للصندوق، ف��إن ال��رس��وم اجلمركية 
املعلنة، بشكل أساسي بني الواليات 
املتحدة والصني، قد تساهم في خفض 
اإلن��ت��اج االقتصادي العاملي بنسبة 
0.8 في املائة أو 700 مليار دوالر 
أمريكي بحلول العام 2020. وأشار 
التقرير إلى تراجع معدل منو حجم 

التجارة في النصف األول من العام 
2019 بنسبة 1 في املائة بالفعل، 
فيما يعد أدنى املستويات املسجلة منذ 
العام 2012. أما بالنظر إلى اجلانب 
اإليجابي، أكد صندوق النقد الدولي 
استمرار األداء القوي لقطاع اخلدمات 
وذلك على الرغم من الرياح املعاكسة 
التي يتعرض لها وان كان هناك بعض 
العالمات الدالة على ضعف القطاع في 

الواليات املتحدة وأوروبا. 
مت خ��ف��ض من���و ال���ن���اجت احمل��ل��ي 
االج��م��ال��ي ملنطقة ال��ش��رق األوس��ط 
وشمال أفريقيا للعام 2019 بواقع 
60 نقطة أساس وللعام 2020 بواقع 
40 نقطة أس��اس مقارنة بتوقعات 
يوليو 2019 لتصل إلى 0.1 في املائة 
و2.7 في املائة، على التوالي. ويعكس 
تراجع توقعات النمو التي أعلن عنها 
صندوق النقد الدولي انخفاضاً حاداً 
في الناجت احمللي اإلجمالي النفطي 
للسعودية وال���ذي م��ن امل��ت��وق��ع أن 
يتراجع على خلفية متديد اتفاقية 
األوب���ك وحلفائها خلفض االن��ت��اج 
وضعف سوق النفط العاملية بصفة 
ع��ام��ة.  وساهمت الهجمات األخيرة 
على منشآت النفط السعودية في 
تصاعد حالة ع��دم اليقني بالنسبة 
آلف��اق النمو ف��ي املستقبل القريب. 

وض���م���ن دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
اخلليجي، انخفضت توقعات منو 
الناجت احمللي اإلجمالي السعودي 
لعامي 2019 و 2020 إل��ى 0.2 في 
املائة )170- نقطة أس��اس( و 2.2 
في املائة )80- نقطة أس��اس(، على 
التوالي. ومن املتوقع أن يكون النمو 
السنوي للمملكة ف��ي ال��ع��ام 2020 
مدفوعاً بارتفاع النشاط االقتصادي 
غير النفطي وال��زي��ادة املتوقعة في 
إنتاج النفط في العام 2020. من جهة 
أخ��رى، انخفضت توقعات النمو في 
الكويت للعام 2019 إلى نسبة 0.6 
في املائة، في حني يتوقع أن تنخفض 
توقعات النمو اخلاصة باإلمارات إلى 
نسبة 1.6 في املائة. ومن املتوقع أن 
تأتي البحرين وقطر في صدارة الدول 
اخلليجية من حيث منو الناجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي بنسبة 2.0 في 
املائة لكال منهما في العام 2019. أما 
من خارج منطقة دول مجلس التعاون 
اخلليجي، من املتوقع أن تسجل مصر 
من��واً بنسبة 5.5 في املائة في العام 
2019 و 5.9 في املائة في العام 2020 
مقابل 5.3  في املائة في العام 2018 
على خلفية انتعاش السياحة وحتسن 
مؤشرات الثقة. ووفقاً لصندوق النقد 
الدولي، من املتوقع أن تظهر عدد من 

دول األسواق الناشئة مبنطقة الشرق 
األوس��ط وشمال إفريقيا انتعاشاً أو 

على اقل تقدير تراجع معدل الركود 
ف��ي ال��ع��ام 2020 مب��ا ف��ي ذل��ك تركيا 

وإي���ران، بينما من املتوقع أن تظهر 
دول منطقة الشرق األوس��ط وشمال 

إفريقيا األخرى معدالت منو أسرع مبا 
في ذلك السعودية.

البحرين وقطر تتصدران الدول اخلليجية بنمو الناجت احمللي

0.6 باملئة  »كامكو«: توقعات النمو في الكويت انخفضت إلى 
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مالي المحلي الناتج نمو ديرات20182019اإلج ق ديرات2020 ت ق ديرات2019 ت ق ديرات2020 ت ق ديرات2019 ت ق ديرات2020 ت ق  ت
ة النسبة المئوي
ة الواليات %1.9%2.6%0.2%0.2-%2.1%2.4%2.9المتحد

%1.6%1.3%0.2-%0.1-%1.4%1.2%1.9اليورو منطقة
ة المملكة %1.4%1.3%0.0%0.1-%1.4%1.2%1.4المتحد

%0.4%0.9%0.1%0.0%0.5%0.9%0.8اليابان
%1.9%1.2%0.0%0.1-%1.9%1.1%2.3روسيا
%6.0%6.2%0.2-%0.1-%5.8%6.1%6.6الصين
د %7.2%7.0%0.2-%0.9-%7.0%6.1%6.8الهن

%2.4%0.8%0.4-%0.1%2.0%0.9%1.1البرازيل
كة ة العربية الممل %3.0%1.9%0.8-%1.7-%2.2%0.2%2.4السعودي

تصادات دمة االق ق %1.7%1.9%0.0%0.2-%1.7%1.7%2.3المت
تصادات ة األسواق اق %4.7%4.1%0.1-%0.2-%4.6%3.9%4.5النامية واألسواق الصاعد

ط الشرق قيا وشمال األوس غانستان أفري %3.1%0.7%0.4-%0.6-%2.7%0.1%1.1وباكستان وأف
%3.5%3.2%0.1-%0.2-%3.4%3.0%3.6العالمي الناتج

ة مؤشرات ديرات20182019أخرى اقتصادي ق ديرات2020 ت ق ديرات2019 ت ق ديرات2020 ت ق ديرات2019 ت ق ديرات2020 ت ق  ت

ك أسعار ستهل تصادات الم دمة لالق ق %2.0%1.6%0.2-%0.1-%1.8%1.5%2.0المت
ك أسعار ستهل ة لألسواق الم %4.7%4.8%0.1%0.1-%4.8%4.7%4.8النامية واألسواق الصاعد

م ج مية التجارة ح %3.7%2.5%0.5-%1.4-%3.2%1.1%3.6العال

ة النسبة المئوي

ت عا دوق توق د صن ق دولي الن تال عا ية التوق حال تالفال ت االخ عا قة التوق ساب ال
توبر-2019 يو-2019أك يول
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يفتتح غداً الثالثاء املوافق 22 
اكتوبر 2019 مؤمتر ومعرض 
الكويت للتكنولوجيا  املالية 
Fintech بفندق الفورسيزنز 
قاعة املرقاب الساعة التاسعة 
ص����ب����اح����اً مب����ش����ارك����ة ك���اًل 
Ooredoo كراعي استراتيجي 
وكونيكا مينولتا، مجموعة املال 
للتجهيزات املكتبية وإنفستيرا 
االم��ارت��ي��ة،  بنك ورب���ة، شركة 
بوكي وKIB كراعاه بالتيني 
ومبادر وكويت دينارز كرعاة 
ذهبي وش��رك��ة البحر األبيض 
امل��ت��وس��ط واخل��ل��ي��ج ألنظمة 
الكمبيوتر وس����داد القطرية 
وبتنظيم  12events و رجال 
األعمال واألكادمييني وخبراء 
ف��ي��ن��ت��ك، ال���ذي���ن سيناقشون 
مواضيع مختلفة وهامة  مثل: 
االبتكار املالي، وأنظمة البلوك 
ت��ش��ني، وال��ذك��اء االصطناعي، 

والتطبيقات املصرفية وغيرها.
وبهذه املناسبة صرح عادل 
العالطي رئيس اللجنة املنظمة 
ف��ي 12events ، ان “ مؤمتر 
ومعرض الكويت للتكنولوجيا 
امل��ال��ي��ة Fintech يتضمن 
ج��دول أعمال املؤمتر مجموعة 

متنوعة م��ن املتحدثني الذين 
س��ي��رك��زون على مجموعة من 
امل��واض��ي��ع ال��ت��ي س��وف تسلط 
الضوء علي التكنولوجيا املالية، 
تقنية ال��ب��ل��وك ت��ش��ني، تطبيق 
البلوك تشني، االبتكار املالي في 
املؤسسات املالية والشركات 
الناشئة، التكنولوجيا الرقمية 
وت��ط��وي��ر اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة، 
التحول ال��رق��م��ي، التحول في 
األعمال املصرفية، إدارة املخاطر، 
اإلق��راض والتمويل، املدفوعات 
وال��ت��ح��وي��الت، إدارة ال��ث��روة، 

حماية البيانات، أمن املعلومات، 
العمالت الرقمية والبيتكوين، 
ج��رائ��م االح��ت��ي��ال واجل��رائ��م 
املالية، انترنت االشياء، الذكاء 
الصناعي، املشروعات الصغيرة  

والتكنولوجيا.
وب���ني ال��ع��الط��ي أن امل��ؤمت��ر 
سيصاحبه معرض متخصص 
سيجمع ال��ش��رك��ات ال��رائ��دة 
والناشئة في التكنولوجيا املالية 
في املنطقة، وسيجمع املؤمتر في 
اليوم االول والثاني مجموعة 
م��ن خ��ب��راء الفينتك ال��ذي��ن اتو 
م��ن م��ن��اط��ق مختلفة لينقلوا 
جتاربهم وخبراتهم حتت سقف 
كويت فينتك وستكون هناك 18 
محاضرة مميزة عن مواضيع 
وجت�����ارب ف��ي��ن��ت��ك، وس��ي��ك��ون 
في اليوم االخير من فعاليات 
مؤمتر ومعرض الكويت الثالث 
للتكنولوجيا امل��ال��ي��ة ورش��ة 

تدريبية عن االبتكار املالي.
وخ��ت��م، العالطي تصريحه 
بدعوة املتخصصني واملهتمني 
للحضور والتسجيل في مؤمتر 
الكويت للتكنولوجيا املالية، 
وااللتقاء باملتخصصني وخبراء  

التكنولوجيا املالية.

ف��ي إط���ار ل��ق��اءات��ه��ا ال��دوري��ة عق�دت جلن��ة 
التج���ارة والنق���ل املنبثق��ة ع�ن مجل�س إدارة 
غرف��ة جت��ارة وصناع�����ة الكوي����ت اجتماعها 
الرابع لعام 2019 برئاسة خالد مشاري اخلالد 
وبحضور ال��س��ادة أعضاء اللجنة، وذل��ك أمس 

االحد في مبنى الغرفة.
وت��دارس��ت اللجنة خ��الل االج��ت��م��اع ع��دد من 
املواضيع املدرجة على ج��دول األع��م��ال، أبرزها 
االطالع على مسودة  قانون )نظام( الغذاء املوحد 
ل��دول مجلس التعاون ل��دول اخلليج العربية 
والئحته التنفيذية والواردة الى الغرفة من الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية، حيث أكدت اللجنة على 

ض��رورة ان يتضمن ذل��ك القانون على ما ينص 
باعتماد نتائج فحص املختبرات األهلية للمواد 
الغذائية، باإلضافة الى أهمية وجود مختبرات 
في املنافذ اجلمركية االمر الذي سيسهم في عملية 
تدفق وانسياب حركة السلع الغذائية بني دول 

املجلس.
وفي نهاية االجتماع أكدت اللجنة علىأهمية 
قيام غرفة جت��ارة وصناعة الكويت باملتابعة 
والتنسيق مع كافة اجلهات املعنية بالدولة في 
تسريع وتيرة العمل التجاري، ودع��م الغرفة 
الكامل وفق إمكانياتها املتاحة، لكل ما يصب في 

خدمة قطاع األعمال الكويتي.

Ooredoo , KIB ,كونيكا مينولتا و إنفستيرا وبنك وربة برعاية 

انطالق مؤمتر ومعرض الكويت 
Fintech غدًا للتكنولوجيا  املالية 

عادل العالطي

»الغرفة«: يجب ان يتضمن قانون »الغذاء 
املوحد« اعتماد نتائج املختبرات األهلية

جانب من االجتماع

»التجارة« حتدد ضوابط تراخيص 
فروع الشركات األجنبية

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون 
اخلدمات ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار 
املباشر في الكويت، خالد ال��روض��ان، ق��راراً وزاري��اً حمل 
الرقم 394 لسنة 2019 بشأن أسس واشتراطات وضوابط 

الترخيص ألفرع الشركات األجنبية بالكويت.
ونصت املادة األولى من القرار على أنه يشترط للسماح 
للشركات األجنبية التي مضى على تأسيسها سنتان 
وترغب في فتح أف��رع لها وفقاً ألحكام القانون رقم 116 
لسنة 2013 املشار إليه، تقدمي املستندات والوثائق التالية 
مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة من اجلهات املختصة 

في بلد التأسيس.
ونصت امل��ادة الثانية من القرار على ض��رورة أن تلتزم 
أف��رع الشركات األجنبية باتخاذ مقر مل��زاول��ة أنشطتها 
وفقاً للضوابط واإلج���راءات امل��ق��ررة، وتعتبر اإلعالنات 
واإلخطارات املوجهة من قبل الهيئة على هذا العنوان منتجة 
آلثارها القانونية في مواجهتها، كما تلتزم بإخطار الهيئة 

بأي تعديل يطرأ على هذا العنوان.
وأش��ارت امل��ادة الثالثة من ال��ق��رار، إل��ى أن��ه مع مراعاة 
عقود وأنظمة التأسيس للشركات األجنبية املسموح 
فيها مبمارسة جميع أنواع األنشطة، يشترط لقبول طلب 
الترخيص بفتح فرع للشركات األجنبية، أن يكون النشاط 
املطلوب ترخيصه من ضمن األنشطة املرخص لها مبزاولتها 

ويكون مسموحا مبزاولته داخل الكويت.

»املواشي« توقع عقد توريد 
أغنام حية بـ1.2 مليون دينار

أعلنت شركة نقل وجتارة املواشي عن توقيع عقد توريد 
أغنام حية لصالح إحدى الشركات اخلليجية مببلغ 4.005 

مليون دوالر مبا ُيعادل 1.218 مليون دينار.
وقالت “املواشي” في بيان للبورصة الكويتية أمس 
األحد، إن عملية التوريد سوف تتم خالل الربع الرابع من 

العام اجلاري.
وأوض��ح��ت أن األث���ر امل��ال��ي ال��ن��اجت ع��ن املناقصات 

واملمارسات وما ُيشابهها من عقود ُيستثنى ذكره.
وسجلت “مواشي” أرباحاً بقيمة 667.1 ألف دينار في 
الربع الثاني من العام اجلاري؛ مقابل خسائر بنحو 342.88 

ألف دينار للفترة املماثلة من عام 2018.

رفض دعوى تظلم 
»كفيك« على قرار مجلس 

التأديب بـ»أسواق املال«
رفضت محكمة أس��واق امل��ال في الكويت التظلم الذي 
تقدمت به الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار “كفيك” 

على قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق املال.
وبحسب بيان الشركة للبورصة الكويتية أمس األحد، 
فإن قرار مجلس التأديب صدر ضد “كفيك” بتاريخ 7 أبريل  
2019، في املخالفة املُقيدة رقم )87/2018 مجلس تأديب( 

)132/2018 هيئة(.

حملة سندات »املال« 
ُيقرون جدول األعمال

أق��ر 92.49 باملائة م��ن حملة السندات ال��ص��ادرة عن 
شركة املال لالستثمار بقيمة 11.988 مليون دينار، جميع 
البنود التي وردت في محضر اجتماع الهيئة املوحدة حلملة 

السندات.
وقالت “املال” في بيان للبورصة الكويتية أمس  األحد، 
إن حملة السندات وافقوا في اجتماعهم ، على انتخاب ممثل 
حلملة السندات حيث وافق احلاضرون بالنسبة املذكورة 

على انتخاب بيت االستثمار العاملي “جلوبل”.
كما وافقت نفس النسبة املُشار إليها على مد أجل سداد 
القيمة االسمية للسندات حتى تاريخ 18 نوفمبر 2022، 
وتفويض وكيل اإليداع والوكيل الرئيسي للسداد لتوقيع 
ما يلزم من مستندات لتعديل شروط ومستندات السندات 

بشريحتها حسب قرار الهيئة املوحدة حلملة السندات.

أبدى %89 من الشباب العرب 
قلقهم م��ن ارت��ف��اع مستويات 
البطالة في بلدانهم وفقاً إلحدى 
نتائج استطالع رأي الشباب 
العربي 2019، وكشفت عنها 
“أصداء بي سي دبليو” اليوم 
ض��م��ن ج��ل��س��ة خ��اص��ة نظمها 
ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي خالل 
االجتماعات السنوية لصندوق 
النقد الدولي ومجموعة البنك 

الدولي في واشنطن.
أقيمت ه��ذه الفعالية حتت 
ع��ن��وان “تطلعات الشباب في 
منطقة الشرق األوس��ط وشمال 
أفريقيا”؛ وأداره�����ا ب��راي��ان 
تشانغ، م��راس��ل موقع “ياهو 
فاينانس”، وتضمنت عرضاً 
ت��ق��دمي��ي��اً للنتائج الرئيسية 
لالستطالع السنوي - بنسخته 
احلادية عشرة – قدمه سونيل 
جون، مؤسس ورئيس “أصداء 
بي سي دبليو الشرق األوسط”، 
وتضمن بيانات ج��دي��دة حول 
مخاوف الشباب العرب بشأن 

مستقبلهم املهني.
وب���ص���ف���ت���ه���م ال��ش��ري��ح��ة 
الدميوغرافية األوسع في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
يواجه الكثير من الشباب العربي 
عقبات حقيقة ف��ي االنضمام 
إل��ى س��وق العمل، حيث أش��ار 
بحث للبنك الدولي أن %30 من 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بني 18 – 24 عاماً في املنطقة 
عاطلون عن العمل– وهي أعلى 
نسبة بطالة في العالم. وأظهر 
استطالع رأي الشباب العربي 
احلادي عشر أن ارتفاع تكاليف 
املعيشة وال��ب��ط��ال��ة هما أب��رز 

مخاوف الشباب العربي، ولكنه 
كشف أي��ض��اً ع��ن فجوة كبيرة 
في الفرص بني الشباب العربي 
في دول اخلليج الغنية بالنفط 
وأق��ران��ه��م ف��ي ال���دول األخ��رى، 
وخاصًة فيما يتعلق بتوقعاتهم 
ح����ول م��ع��اجل��ة ح��ك��وم��ات��ه��م 

للقضايا التي تهمهم.
ف��م��ث��الً، بينما ي��ؤم��ن 97% 
من الشباب في دول��ة اإلم��ارات 
العربية املتحدة بأن حكومتهم 
قادرة على احلد من ارتفاع نسبة 
البطالة، فإن %80 من الشباب 
العراقي ال يثقون أن حكومتهم 
ستقوم باملثل. ويتطلع الشباب 
العربي في دول اخلليج الغنية 
إلى الوظائف احلكومية، حيث 
أبدى سبعة من كل عشرة شباب 
رغبتهم   )69%( خليجيني 
بالعمل ف��ي القطاع احلكومي 
– بينما يفضل ن��ظ��راؤه��م في 
الدول األخرى العمل في القطاع 
اخل���اص، حيث ق��ال أرب��ع��ة من 
كل عشرة أشخاص )%40( في 

شمال أفريقيا  و)%39( في دول 
ش��رق املتوسط أنهم يفضلون 

العمل في القطاع احلكومي.
وق���ال س��ون��ي��ل ج���ون أث��ن��اء 
تقدميه هذه النتائج: “كمنطقة 
نامية تضم بعضاً م��ن أس��رع 
االقتصادات منواً في العالم، ال 
ميكن أن يتخلف الشباب العربي 
ع��ن ال��رك��ب. وه���م يحتاجون 
اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، 
إل��ى دع��م حكوماتهم إذا أرادوا 
بلوغ أقصى إمكاناتهم وشغل 
وظائف منتجة ومجزية تساهم 
فعاًل ف��ي حفز من��و اقتصادات 

املنطقة”.
وانضم إلى جون في اجللسة 
م��ع��ال��ي س��ح��ر ن��ص��ر، وزي���رة 
االستثمار والتعاون الدولي في 
مصر؛ وجهاد أزعور، مدير إدارة 
الشرق األوسط وآسيا الوسطى 
ف��ي ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي؛ 
وس��ي��ري��ن ش�����االال، امل��ؤس��س 
املشارك والعضو املنتدب لشركة 

“نيكست بروتني”.

أعلن فندق سيمفوني ستايل 
الكويت، عن تعيني كريستوفر 
بايك كمديراً عاماً للفندق.ميتلك 
بايك خبرًة تزيد عن 15 عاماً في 
إدارة الفنادق من فئة اخلمسة 
واألربعة جنوم إضافة إلى خبرة 
إمتدت مل��دة 13 عاماً في إدارة 
املبيعات والتسويق اخلاصة 
بقطاع الضيافة والفنادق، بدأت 
خبرته في إدارة الفنادق وقطاع 
الضيافة عند إنضمامه كمدير 
عام للعديد من فنادق مجموعة 
رادي��س��ون بلو منها راديسون 
بلو ووترفرونت - كيب تاون، 
جنوب أفريقيا، وفندق راديسون 
بلو برمنجهام - اململكة املتحدة، 
وفندق رادي��س��ون بلو ، أديس 
أب��اب��ا – إثيوبيا، ف��ن��دق هرمز 
جراند، مسقط - سلطنة عمان، 
كما وش��غ��ل منصب م��دي��ر عام 
للمجموعة لفندق رادي��س��ون 
بلو للشقق الفندقية ، واح��ة 
دبي للسيليكون، قبل أن ينضم 

م��ؤخ��راً إل��ى ف��ن��دق سيمفوني 
ستايل الكويت.

يتحلى ك��ري��س��ت��وف��ر بايك 
من خ��الل خبرته الواسعة في 
مجال قطاع الضيافة في أوروبا 
وال���ش���رق األوس����ط وإف��ري��ق��ي��ا 

بشخصّية إدارية متميزة وشبكًة 
واس��ع��ًة م��ن اإلت���ص���االت، كما 
وي��ت��ص��ف ب���اي���ك ف���ي ن��ظ��رت��ه 
البعيدة والواسعة اخلاصة في 
األسواق والثقافات والتحديات 
املتنوعة ل��س��وق ال��ع��م��ل، وقد 
أثبت من خالل خبراته املتنوعة 
قدرته على التكيف مع متطلبات 
ت��ول��ي��د اإلي��������رادات ال��ف��ري��دة 
وم��راق��ب��ة ال��ن��ف��ق��ات وحت��دي��د 
التحديات واملقومات والفرص 
املختلفة ب��إخ��ت��الف الثقافات 
وامل��وق��ع اجل��غ��راف��ي للمنشأة، 
كما ويحرص كريستفوفر بايك 
دائماً على جعل  جتربة الضيف 

إستثنائية بجميع املقاييس. 
سيعمل بايك جنباً إلى جنب 
مع فريق عمل الفندق ذو الكفاءة 
واخل��ب��رة الطويلة ف��ي السوق 
الكويتي سعياً لتحقيق أهداف 
وإستراتيجيات الفندق وتعزيز 
مكانته ف��ي ال��س��وق الكويتي 

والعاملي.

وفقًا الستطالع الرأي  احلادي عشر

10 شباب عرب 9 من كل 
قلقون بشأن البطالة 

سونيل جون

كريستوفر بايك مديرًا عامًا لفندق 
سيمفوني ستايل الكويت 

كريستوفر بايك

»جميرا« يعزز خدماته..
صالة فاخرة لألعراس

ق��ام فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة، 
بتعزيز اخلدمات التي يقدمها لضيوفه، بإطالق 
ص��ال��ة خ��اص��ة ل��ع��رض حت��ض��ي��رات ال��زف��اف 
ال��ف��اخ��رة، وال��ت��ي ستساعد ك��ل ع��روس��ني على 
اختيار كافة التفاصيل التي سيحتاجون إليها في 
ترتيبات ليلة العمر والتي تتضمن أدوات املائدة، 
الكيك، ترتيبات الزهور والورود املختلفة، قوائم 
الطعام املتنوعة، باإلضافة إلى إمكانية ترشيح 

مصممني مبدعني لفساتني األعراس.

ص��م��م��ت ص��ال��ة ال���ع���رض اجل���دي���دة ذات 
الديكورات األنيقة واملنسوجات الفاخرة ذات 
األلوان الهادئة لسرد كافة تفاصيل حتضيرات 
الزفاف بطريقة توفر اخلصوصية للعروسني، 
حيث يتقابل الضيوف مع فريق عمل متخصص 
على دراي��ة كاملة مبا يتوق إليه كل عروسني، 
واإلهتمام بأدق التفاصيل التي ترغب العروس 
في حتقيقها للحصول على حفل زفاف مثالي ال 

ينسى.


