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خالل مشاركتها في معرض دبي الدولي للعقار من 17 إلى 19 الجاري

القدومي: »توب« ستعرض أراضي سكنية واستثمارية
 في بريطانيا واألردن وشققا سكنية في دبي والشارقة

أع����ل����ن����ت م���ج���م���وع���ة »ت�������وب« 
ل�����ل�����ت�����س�����وي�����ق ال��������ع��������ق��������اري ع���ن 
م���ش���ارك���ت���ه���ا ف����ي م����ع����رض دب���ي 
وامل��زم��ع   2008- للعقار  ال��دول��ي 
إق��ام��ت��ه ف���ي م��رك��ز دب���ي ال��دول��ي 
 19 ال��������ى   17 م������ن  ل����ل����م����ع����ارض 
فبراير الجاري، حيث ستشارك 
امل��ج��م��وع��ة ب��ع��دد م���ن امل��ش��اري��ع 
ال��ع��ق��اري��ة امل��م��ي��زة م��ن اإلم����ارات 

واالردن وبريطانيا.
وق��������������ال ال������ع������ض������و امل�����ن�����ت�����دب 
ان  ال��ق��دوم��ي  ول��ي��د  للمجموعة 
املجموعة تحرص على أن تكون 
م���ش���ارك���ت���ه���ا ف����ي ه�����ذا امل���ع���رض 
مميزة وفعالة حيث تهدف من 
خالل مشاركتها إلى استقطاب 
شريحة من املستثمرين للتملك 
واالس�����ت�����ث�����م�����ار ف������ي امل����ش����اري����ع 
املعروضة، وملا يشكله املعرض 
أي�����ض�����ا م������ن أه����م����ي����ة ف������ي ف��ت��ح 
ق�����ن�����وات اس����ت����ث����م����اري����ة ج����دي����دة 
واستقطاب عمالء ومستثمرين 
تعرضها  التي  للمشاريع  ج��دد 

املجموعة.
وأضاف القدومي أن املجموعة 
ترتبط بعالقة ممتازة بالسوق 
العقاري االماراتي حيث تمكنت 
م��ن تسويق  ال��ع��ام 2007  خ���الل 
عدد كبير من املشاريع العقارية 
ل��ش��رك��ات ام��ارت��ي��ة ف��ي مختلف 
دول مجلس التعاون وبريطانيا 
وع�����دد م���ن ال������دول ال��ع��رب��ي��ة من 
خ������الل م���ك���ات���ب امل���ج���م���وع���ة ف��ي 
وبريطانيا  والبحرين  الكويت 
وأيضا من خالل شبكة وكالئها 
في مختلف دول املنطقة، حيث 
تعتبر املجموعة وكيال حصريا 
ل��ع��دد م���ن امل��ش��اري��ع االم��ارات��ي��ة 

في دول املنطقة.
ال��ق��دوم��ي أن املشاريع   وب��ن 
التي تقوم بتسويقها املجموعة 
وتجارية  سكنية  مشاريع  ه��ي 
وص��ن��اع��ي��ة ف��ي دب���ي وال��ش��ارق��ة 
وأش���ار ال��ق��دوم��ي ال��ى أن البيئة 
االس������ت������ث������م������اري������ة االم��������ن��������ة ف���ي 
االم����������ارات وال����ع����وائ����د امل���م���ت���ازة 
على االستثمار وخصوصا في 
دبي قد ساعدت املجموعة على 
رائعة  ايجابية  نتائج  تحقيق 

بتسويق تلك املشاريع.
وح��������������ول امل��������ش��������اري��������ع ال�����ت�����ي 
س����ت����ع����رض����ه����ا امل����ج����م����وع����ة ف��ي 
امل�������ع�������رض، ق��������ال ال�����ق�����دوم�����ي ان 
امل���ش���روع االول ه���و ع���ب���ارة عن 
مجموعة من االراضي الزراعية 
واالس�����ت�����ث�����م�����اري�����ة ف������ي امل���م���ل���ك���ة 
امل��ت��ح��دة، وت��ح��دي��دا ف��ي منطقة 
ت��ح��م��ل  ال�����ت�����ي   Surrey ص�������ري 
الى  تؤهلها  استثمارية  أبعادا 
ان ت���ك���ون م���ن امل���ن���اط���ق امل��م��ي��زة 
املنطقة  أن  وب���ن  املستقبل  ف��ي 
تبعد حوالي 25 ميل عن وسط 
لندن وتبعد حوالي 20 ميال عن 
مطار هيثرو كما تبعد حوالي 
 Woking م���دي���ن���ة  ع����ن  أم����ي����ال   6
وت���ب���ع���د ح�����وال�����ي 8 أم�����ي�����ال ع��ن 
ت��ب��ع��د  ك���م���ا   Guildford م���دي���ن���ة 
حوالي 5 أميال عن ثورب بارك 
وح��وال��ي 8 أم��ي��ال ع��ن ثيم ب��ارك 
وت���م���ت���از امل��ن��ط��ق��ة أي���ض���ا ب��ان��ه��ا 
الرئيسية  ال���ش���وارع  م��ن  ق��ري��ب��ة 

ميل  م���ن  أق����ل  وت��ب��ع��د   A3/M3
ع���ن م��رك��ز امل��دي��ن��ة وح���وال���ي 27 
دقيقة بالقطار الى محطة لندن 
وات������رل������وو، وأض��������اف وت���ت���واف���ر 
ب����امل����ن����ط����ق����ة خ�������دم�������ات ص���ح���ي���ة 
وكهرباء وماء وبن أنه مخطط 
وحدة   6500 بناء  املستقبل  في 
الى  املنطقة. وأش��ار  سكنية في 
أن ملكية االراض���ي وال��ت��ي تبدأ 
اس��ع��اره��ا م��ن 8500 ب��اون��د هي 
ل��ك��اف��ة   Free Hold ح����رة  م��ل��ك��ي��ة 

الجنسيات.
وع������ن االس����ت����ث����م����ار ف�����ي ه���ذه 
األراض�������������ي ق�������ال ال�����ق�����دوم�����ي إن 
االس��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��ا ات��خ��ذ منحى 
ج���دي���د وخ���اص���ة ب��ع��د االرت���ف���اع 
في  السكنية  ل��ل��وح��دات  ال��ه��ائ��ل 
ج��م��ي��ع أن���ح���اء امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 
أن تخطو خطوات  التي يتوقع 
س����ري����ع����ة ن����ح����و إي�����ج�����اد ح���ل���ول 
من  ف��ي��ه��ا  اإلس��ك��ان��ي��ة  للمشكلة 
خ��الل فتح ال��ب��اب أم��ام عمليات 
البناء في املناطق التي لم يكن 
ي��س��م��ح ف��ي��ه��ا ال��ب��ن��اء ب��ال��س��اب��ق، 
وه���������ي م����رت����ب����ط����ة ب����ت����وج����ه����ات 
والتي  فيها  الجديدة  الحكومة 
وضعت هذه املشكلة أولوية لها 
لحلها خالل الفترة املقبلة، مما 
اكسب الوحدات الزراعية القابلة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر إل���ى وح�����دات سكنية 
فرصا أكثر وفرة وجدية، وأشار 
إل��ى أن االستثمار في األراض��ي 
ال��زراع��ي��ة ف��ي ب��ري��ط��ان��ي��ا يتخذ 
ط���اب���ع االس���ت���ث���م���ار ع���ل���ى امل����دى 

البعيد.
وأش�����������ار ال�����ق�����دوم�����ي إل��������ى أن 
امل������ش������روع ال����ث����ان����ي ع�����ب�����ارة ع��ن 
األردن  ف������ي  س���ك���ن���ي���ة  أراض�����������ي 
وتحديدا في منطقة املفرق التي 
تعد االن من أبرز مناطق التنمية 
اململكة، حيث  ف��ي  االق��ت��ص��ادي��ة 
ت��ش��ه��د ح���ال���ي���ا ط���ف���رة م��ش��اري��ع 
خليجية  ل��ش��رك��ات  ب��امل��ل��ي��ارات 
وعربية وعاملية، وبن القدومي 
أن األراض�����ي م���ف���روزة وج��اه��زة 
ل��ل��ب��ن��اء وت���ب���دأ م��س��اح��ات��ه��ا من 
500 متر مربع وبأسعار مميزة 
حر  التملك  أن  وب��ن  ومنافسة، 
ل��ج��م��ي��ع ال��ج��ن��س��ي��ات. وأض����اف 
السكني في  آمل��ه��ا  م��ش��روع  يقع 
أم ال������س������راب، وه������و ع����ب����ارة ع��ن 
أراض��ي مخصصة للسكن على 
أرض مساحتها اإلجمالية 101 
ببعده  املشروع  دونما، ويمتاز 
ع����ن م���ط���ار امل����ف����رق ال���ت���ج���اري 6 

ك����ي����ل����وم����ت����رات ق����ب����ل ال���ت���وس���ع���ة 
وب���ب���ع���د ع����ن ج���ام���ع���ة آل ال��ب��ي��ت 
ويبعد  كما  كيلومترات،   8  –  7
ع���ن م��رك��ز م��دي��ن��ة امل���ف���رق 8 – 9 
ك��ي��ل��وم��ت��رات وع���ن م��رك��ز ح��دود 
ج��اب��ر (ح����دود س���وري���ا) ح��وال��ي 
ألقدومي  وأش���ار  كيلومترًا،   16
م����ت����واف����رة  ال�����خ�����دم�����ات  أن  إل�������ى 
باملشروع (كهرباء–ماء) ووجود 
أسلفت  مترا   20 رئيسي  ش��ارع 
واملنطقة  م��س��ت��وي��ة،  واألراض�����ي 
م����أه����ول����ة ب����ال����س����ك����ان، وب������ن أن 
امل����ن����ط����ق����ة ق����ري����ب����ة م������ن أض���خ���م 
والتنموية  الصناعية  املشاريع 

في املفرق.
من جانب أخر، أشار القدومي 
الى أن املجموعة ستقوم أيضا 
ب�����ع�����رض ع��������دد م������ن امل����ش����اري����ع 
ال��س��ك��ن��ي��ة ف���ي دب����ي وال���ش���ارق���ة، 
وب������ن أن امل����ش����اري����ع ه�����ي ب���رج 
بأفضل موقع  يقع  ال��ذي  الندى 
ل���الس���ت���ث���م���ار ب��م��ن��ط��ق��ة ال��ن��ه��دة 
بالشارقة. وأشار إلى أن املشروع 
ادوار   5  + ارض�������ي  م����ن  م����ك����ون 
م���واق���ف س����ي����ارات + 25 ط��اب��ق��ا 
م��ت��ك��ررا وت���ت���واف���ر ف��ي��ه خ��دم��ات 
الصحي  ال��ن��ادي  منها  متعددة 
وح�����م�����ام ال���س���ب���اح���ة ، وي��ت��م��ي��ز 
ال����ب����رج ب��م��وق��ع��ة االس���ت���ث���م���اري 
وال����ق����ري����ب م����ن ح���دي���ق���ة ال��ن��ه��دة 
ومركز صحارى وتتألف الشقق 
م��ن غ��رف��ة إل���ى ث���الث غ���رف ن��وم. 
وبن أن أسعار الشقق مناسبة 
مل��خ��ت��ل��ف ال����ش����رائ����ح وت����ب����دأ م��ن 
أل��ف دره��م وتمنح الشركة   386
ت���س���ه���ي���الت ف����ي ال�����س�����داد ت��ص��ل 
ف��ي ه��ذا امل��ش��روع إل��ى 24 شهرا 

تقريبا ومن دون فوائد.
وامل�����������ش�����������روع االخ��������������ر ال��������ذي 
س��ت��ط��رح��ه امل��ج��م��وع��ة ه���و ب��رج 
ال���واح���ة 2 ف��ي دب���ي وال����ذي يقع 
ف�����ي م���دي���ن���ة دب������ي ال���ري���اض���ي���ة، 
املميزة  بإطاللته  البرج  ويمتاز 
والحدائق  الغولف  ملعب  على 
ال������خ������ض������راء، وب��������ن ال����ق����دوم����ي 
ت����ت����ك����ون م��ن  ال����ت����ي  ال����ش����ق����ق  أن 
اس�����ت�����دي�����و إل���������ى 3 غ���������رف ن�����وم 
س��ت��ك��ون م��ف��روش��ة، وأض����اف أن 
الشركة املطورة للمشروع تقدم 
للمستثمرين  مضمونة  خ��دم��ة 
بمنحهم عائدا إيجاريا سنويا 

صافيا بواقع 8%.
وت�������ج�������در اإلش����������������ارة إل����������ى أن 
امل�����ج�����م�����وع�����ة ت�����ع�����د واح�������������دة م���ن 
ك����ب����رى ال����ش����رك����ات امل��ت��خ��ص��ص��ة 
ف��ي التسويق ال��ع��ق��اري ف��ي دول��ة 
ال��ك��وي��ت، ح��ي��ث ت��ق��دم امل��ج��م��وع��ة 
ال������������دراس������������ات واالس��������ت��������ش��������ارات 
ال����ت����س����وي����ق����ي����ة ب������اإلض������اف������ة إل����ى 
ال���ت���س���وي���ق امل���ب���اش���ر ل��ل��م��ش��اري��ع 
الشركات  من  ملجموعة  العقارية 
ال����ع����ق����اري����ة مل�����ش�����اري�����ع م���ت���ن���وع���ة 
خ��ل��ي��ج��ي��ة وع��رب��ي��ة وب��ري��ط��ان��ي��ة. 
وتقوم املجموعة حاليا بتسويق 
ع���دة م��ش��اري��ع سكنية وت��ج��اري��ة 
املجموعة  وتسعى  واستثمارية، 
م����ن خ�����الل م��ش��اري��ع��ه��ا امل��ن��ت��ق��اة 
ب��ع��ن��اي��ة أن ت���ق���دم خ���دم���ة م��م��ي��زة 
وف�����رص�����ة اس���ت���ث���م���اري���ة ن��اج��ح��ة 
ل���ع���م���الئ���ه���ا م�����ن خ������الل خ��ب��رت��ه��ا 

الرائدة في هذا املجال.

وليد قدومي

تنوي استثمار 9.5 مليون دوالر مع »نيوهورايزن« في 3 سنوات

»كويت انرجي« تفوز بحق التنقيب
 عن النفط والغاز في باكستان

كونا - حصلت شركة »كويت 
التنقيب عن  ع��ل��ى ح��ق  ان���رج���ي« 
ال���ن���ف���ط وال������غ������از ف�����ي ب���اك���س���ت���ان 
م������ع ش�����رك�����ة »ن�����ي�����و ه�������وراي�������زن« 
»ج��ورك«  قطاع  في  الباكستانية 
في منطقة حيدر آباد- ثاتا (اقليم 
م��واف��ق��ة الحكومة  ب��ع��د  ال��س��ن��د)، 

الباكستانية. 
وقالت نائب الرئيس التنفيذي 
ل��ش��رك��ة »ك���وي���ت ان����رج����ي« س���ارة 
اك���ب���ر ل���وك���ال���ة االن����ب����اء ال��ك��وي��ت��ي��ة 
(ك���ون���ا) ان ال��ش��رك��ت��ن ت��ع��ت��زم��ان 
استثمار مبلغ 9.5 مليون دوالر 
خالل السنوات الثالث األولى من 
اكبر  واض��اف��ت  التنقيب.  مرحلة 
ان هذا االستثمار سيستخدم في 
اج�����راء ال����دراس����ات ال��ج��ي��ول��وج��ي��ة 
وال��ج��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة وم��س��وح��ات 
زل������زل������زال������ي������ة ث�����الث�����ي�����ة األب������ع������اد 
ك��ي��ل��وم��ت��را   150 م���س���اح���ة  ع���ل���ى 
م����رب����ع����ا، وك������ذل������ك ح����ف����ر ب���ئ���ري���ن 

استكشافيتن. 
وذك�����رت اك��ب��ر ان ه���ذا ال��ق��ط��اع 
ه��و ث��ان��ي ق��ط��اع ت��ف��وز ب��ه هاتن 
اذ سبق  باكستان  الشركتن في 
لهما ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ق��ط��اع آخ��ر 
وهو قطاع »كنري« الواقع شرق 

اقليم السند. 
واوضحت ان »كويت انرجي« 
ه�����ي م�����ن ال�����ش�����رك�����ات ال���ك���وي���ت���ي���ة 
االس��ت��ك��ش��اف��ي��ة غ��ي��ر ال��ح��ك��وم��ي��ة 
النمو طبقا  وه��ي شركة سريعة 
ل��ل��م��ش��اري��ع ال���ت���ي ق���ام���ت وت��ق��وم 
ب��ه��ا خ���الل ف��ت��رة زم��ن��ي��ة قصيرة 
ول���ه���ا ع��م��ل��ي��ات ن��ف��ط��ي��ة ف���ي دول 
ع��دة منها مصر وسلطنة عمان 
وال��ي��م��ن وان��دون��ي��س��ي��ا وروس��ي��ا 

باكستان.  الى  اضافة  وأوكرانيا 
وق������ام ب��ال��ت��وق��ي��ع ع���ل���ى ات��ف��اق��ي��ة 
ت����رخ����ي����ص ال����ق����ط����اع ال���ب���ت���رول���ي 
ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة ف���ي ق��ط��اع ج���ورك 
ال���ب���ت���رول  وزارة  وك����ي����ل  م����ن  ك����ل 
وامل����������������وارد ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ف��������اروق 
ق��ي��وم ممثال ل��ب��اك��س��ت��ان وامل��دي��ر 
ال�����ع�����ام ل���ل���ق���ط���اع���ات ال���ب���ت���رول���ي���ة 
ن��ع��ي��م م���ال���ك وامل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل���ش���رك���ة »ن����ي����وه����وراي����زن« وام����ق 
ب���خ���اري وأك���ب���ر ب��ح��ض��ور وزي���ر 
ال���ب���ت���رول ال��ب��اك��س��ت��ان��ي اح��س��ان 
للوزارة  الثاني  والسكرتير  خان 
شوكت حيات دوران��ي وعدد من 

كبار املسؤولن في الوزارة. 
وكان وزير التجارة والصناعة 
ال��ك��وي��ت��ي ف����الح ال���ه���اج���ري دش��ن 
ح����ق����ول  م�������ش�������روع  اول  اع�������م�������ال 
ان��ت��اج ال��غ��از وامل��ك��ث��ف��ات ال��غ��ازي��ة 
ال���ت���اب���ع ل����� »ك����وي����ت ان����رج����ي« ف��ي 
وقام  املاضي.  االسبوع  اوكرانيا 

ال���ه���اج���ري ب��ت��دش��ن ع��م��ل ال��ب��ئ��ر 
االولى النتاج الغاز في املشروع 
اول شحنة  بيع  واالش����راف على 
تم انتاجها من املكثفات الغازية 
ألح����د امل��س��ت��ه��ل��ك��ن االوك���ران���ي���ن 
ف���ي اح��ت��ف��ال��ي��ة ن��ظ��م��ت ف���ي م��وق��ع 
املشروع في مدينة بلوسيفسكي 
لكييف.  زيارته  خالل  االوكرانية 
واش�����اد ال��ه��اج��ري خ���الل زي��ارت��ه 
ل���ل���م���ش���روع ب���ال���ق���ط���اع ال���خ���اص 
الكويتي وبانجاز شركة »كويت 
امل��ش��روع الحيوي  ان��رج��ي« بهذا 
م����ؤك����دا دع�����م ال���ح���ك���وم���ة ال��ك��ام��ل 
ل��ل��ق��ط��اع ال���خ���اص واس��ت��ع��داده��ا 
ل��ت��ق��دي��م ال��ت��س��ه��ي��الت ك��اف��ة ال��ت��ي 
ي���ح���ت���اج ال���ي���ه���ا ان����ش����اء م��ش��اري��ع 
م���م���اث���ل���ة. وث����م����ن ت���ب���ن���ي ج���ه���ود 
ال�����ح�����ك�����وم�����ة ل������ج������ذب م����ش����اري����ع 
استثمارية من هذا النوع اسهاما 
االستثمارات  عجلة  تحريك  ف��ي 

االجنبية داخل البالد. 

جانب من توقيع العقد

»كيا« تمنح زيادة في الراتب
ملشتري سياراتها ملدة عامني

� مجموعة  امل��ط��وع  العلي  العزيز  عبد  ش��رك��ات  أعلنت مجموعة 
الكورية  املعتمد لسيارات كيا موتورز  الوكيل   � الوطنية  الوكاالت 
الصنع، أنه وألول مرة في الكويت سيحصل كل مشتر لواحدة من 
سيارات كيا موتورز أوبيروس، أو كيا فان املعروفة باسم »كرنفال« 
أو »كارينز«، أو كيا ذات الدفع الرباعي سورينتو و سبورتاج، على 

زيادة في الراتب ملدة سنتن، وذلك بحد أقصى 75 دينارًا شهريًا. 
ال��خ��اص،  ال��ع��رض  ال��وك��االت الوطنية أن ه��ذا  وذك���رت مجموعة 
وامل���ق���دم ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م��خ��ت��ارة م��ن س���ي���ارات ك��ي��ا م���وت���ورز، يأتي 

مشاركة من املجموعة في الحد من ظاهرة ارتفاع األسعار.
ثابت على مدار  بتقديم دخ��ل شهري  املجموعة  ع��رض  ويعتبر 
االعتماد عليها في حل  التي يمكن  الناجحة  الحلول  أح��د  عامن، 
مشكلة العديد من العمالء الراغبن في شراء سيارة عملية، تعينهم 

على أداء مهام وظائفهم.
وذكرت مجموعة الوكاالت الوطنية، الوكيل الحصري لسيارات 
كيا موتورز في الكويت، أن الهدف من هذا العرض الخاص تقديم 

خدمة مميزة إلى جميع العمالء.
لهذا  اختيارها  املجموعة  ق��ررت  التي  السيارات  أن  ذل��ك  ويؤكد 
العرض حصدت أخيرًا العديد من الجوائز العاملية، ونالت الكثير 
م��ن ال��ت��ق��دي��رات وش���ه���ادات ال���ج���ودة. إذ ي��أت��ي ال��ط��رح ال��ج��دي��د لكيا 
كرنفال وهي مصنفة كأكثر السيارات العائلية أمانًا، فقد حصلت 
سيارة كيا »كرنفال« على تقدير خمسة نجوم في مستوى الحماية 
م���ن ال���ص���دم���ات، م���ن اإلدارة ال��ق��وم��ي��ة ل��س��الم��ة امل�����رور ع��ل��ى ال��ط��رق 
السريعة بالواليات املتحدة األميركية »NHTSA«، وتقدير جيد من 
 ،»IIHS« أميركا  في  السريعة  الطرق  للسالمة على  التأمن   معهد 
وحصلت كذلك على تصنيف السيارة العائلية األكثر أمانًا حسب 

تقييم »Forbes« العاملية، لفئة السيارات من طراز الشاحنات.  
تتميز بمظهر عصري  الجديدة فهي سيارة  أوبيروس  كيا  أما 
متوازن، بعد خفض الحافة األمامية لغطاء املحرك وتركيب شبكة 
اح��ت��راق أم��ام��ي��ة أك��ث��ر ن��ع��وم��ة وات��س��اع��ًا، ب��اإلض��اف��ة إل���ى املصابيح 
اإلض������اءة األم���ام���ي���ة امل����زدوج����ة م���ن ن��وع��ي��ه »زي����ن����ون«، ورف����ع غ��ط��اء 
ال��ص��ن��دوق ال��خ��ل��ف��ي، وج���رت زي����ادة ط���ول ال��ذي��ل الخلفي بنحو 20 
ع��ادم  وأن��اب��ي��ب  ج��دي��دة،  ع��م��ودي��ة  خلفية  مصابيح  م��ع  ملليمترًا، 

ثنائية من الكروم.
ويعتبر ه��ذا امل��ودي��ل، املجهز ب��األب��واب األرب��ع��ة الفارهة، األخف 

واألكثر انسيابية واألطول واألكثر مبيعًا في الواليات املتحدة.
كما أنها تتميز بتقنية متطورة جديدة ومحرك V6 أكبر وأقوى، 
سعة 3.8 لتر بقوة 264 حصانًا، مع خزان وقود بسعة أكبر70 لترًا.

أما سيارة سورينتو، فمنذ أن أطلقتها كيا موتورز للمرة األولى 
العالم،  العام 2003، وه��ي تحقق مبيعات كبيرة على مستوى  في 
وشهدت الكثير من التحديثات إلى أن أصبحت اليوم أكثر عصرية 

وفخامة، مع تفعيل أداء املحرك واألداء العام.
أم���ا ك��ي��ا س��ب��ورت��اج ف��ه��ي س��ي��ارة ال��دف��ع ال��رب��اع��ي، ذات م��ح��رك 4 
سلندر، سعة 2.0 لتر، وقوة 142 حصانا، التي وفرت كيا موتورز 
في تصميمها الكثير من أسباب األمان، ومنها األكياس الهوائية، 
 ،(ESP) ونظام الثبات االلكتروني (ABS) ونظام منع انغالق املكابح
وقد وضعت هذه األسباب، وغيرها من املزايا العديدة التي تتمتع 
ال��س��ي��ارات األك��ث��ر مبيعًا، ويتزايد  بها كيا س��ب��ورت��اج ف��ي م��ص��اف 

اإلقبال على شرائها من عام إلى آخر. 
ه��ذا وق��د ش��ه��دت األي���ام ال��ث��الث��ة ال��الح��ق��ة على ب��دء ه��ذا العرض 
امل��م��ي��ز مل��ج��م��وع��ة ش���رك���ات ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ع��ل��ي امل���ط���وع � مجموعة 
إقبااًل  م��وت��ورز،  كيا  لسيارات  املعتمد  الوكيل   � الوطنية  ال��وك��االت 
كبيرًا على الشراء، األمر الذي يبشر بنجاحه، ومدى حاجة عمالء 

كيا إلى عروض مميزة، هم يستحقونها. 
وت��خ��ط��ط ك��ي��ا م����وت����ورز ل��ب��ي��ع م���ا ي���ق���رب م���ن م��ئ��ة أل����ف س���ي���ارة من 
أن يزيد  م��ع توقع  ال��ع��ال��م،  ال��ع��ام 2008 على مستوى  ف��ي  »سورينتو« 

الطلب عليها باألسواق األميركية مقارنة بباقي األسواق األخرى.

أبرزها التكنولوجيا الحديثة لنشر تفاصيل املعارض وامللتقيات 

دشتي: صناعة املعارض في الكويت
تفتقر أسسا ضرورية لوصولها إلى العاملية

|   كتب حسين كمال   |

أك�������د امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���ع���الق���ات 
ال���دول���ي���ة وال���خ���دم���ات ال��ل��وج��س��ت��ي��ة في 
ش��رك��ة »آن���ة ج����روب« لتنظيم امل��ع��ارض 
وامل����ؤت����م����رات ال���دك���ت���ور م��ح��س��ن دش��ت��ي 
ال���ك���وي���ت  ف������ي  امل�������ع�������ارض  أن ص����ن����اع����ة 
لتحويلها  ال���ض���روري���ة  األس����س  ت��ف��ت��ق��ر 
ال��دول��ي. حيث ان أغلبية  إل��ى امل��س��ت��وى 
امل��ع��ارض ال��ت��ي ت��ق��ام ف��ي ال��ك��وي��ت تهتم 
باملبيعات اللحظية كمعارض املنتجات 

املحلية وغيرها، 
وق���ال ان ه��ذه النوعية م��ن امل��ع��ارض 
ف��ي دول م��ث��ل ال��ص��ن وأمل��ان��ي��ا ال يطلق 
عليها اس��م معرض بل س��وق أو تجمع 
وزارة  ق��وان��ن  أن  كما  معينة،  ملنتجات 
الدول  تلك  والصناعة في مثل  التجارة 
ت���ن���ص ع���ل���ى أن امل����ع����رض ال ي��س��م��ح ب��ه 
ال��ب��ي��ع امل���ب���اش���ر ب���ل ال���ه���دف م���ن إع��ط��اء 
ال���رخ���ص���ة إلق���ام���ة امل���ع���رض ه���و أن يتم 
أو  الشركة  ب��ن  تجارية  صفقات  خالله 
املستثمر  أو  والعميل  امل��ش��ارك��ة  الجهة 

وليس بيعا مباشرا. 
أن ص���ن���اع���ة  إل��������ى  وأش������������ار دش�����ت�����ي 
ال��دول تعتبر مصدرا  املعارض في تلك 
ملا  القومي  الدخل  من مصادر  أساسيا 
مليارات  م��ن  املنظمة  ال��ش��رك��ات  تضخه 
ال����������������دوالرات خ�������الل امل������ع������رض ال�����واح�����د 
ع���ن ط���ري���ق ال��ص��ف��ق��ات ال���ت���ي ت��ع��ق��د في 
املعرض بن املشاركن والعمالء. فنجد 
أن م��ع��رض »س��ي��ت��ي س��ك��ي��ب« ال��ع��ق��اري 
ف�����ي دب������ي م���ث���ال ت���ت���ه���اف���ت إل����ي����ه ك���ب���رى 
ال��ع��ق��ار باملنطقة وال��ع��ال��م على  ش��رك��ات 
ال���رغ���م أن ب��ع��ض ه����ذه ال���ش���رك���ات ي��دف��ع 
م��ن مئة  أك��ث��ر  إل��ى  مبالغ خيالية تصل 
كتكاليف  كويتي  دي��ن��ار  أل��ف  وخمسن 
إج��م��ال��ي��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة. إي��م��ان��ا م��ن��ه��ا أن 
عقد صفقة ملشروع ضخم واحد سوف 
إل��ى مالين  مبالغ تصل  الشركة  ي��رب��ح 
أو حتى مليارات الدوالرات كما أشارت 
اليه بعض إحصائيات معرض »سيتي 

سكيب« دبي للعام 2007. 
ولفت دشتي إلى أن الكويت من أكثر 
الدول في الشرق األوسط قابلية إلقامة 
عاملية  اق��ت��ص��ادي��ة  وملتقيات  م��ع��ارض 
ع���ل���ى أرض����ه����ا ن���ظ���را ل���ت���واف���ر ال���ش���روط 
وال��ب��ي��ئ��ة امل��ن��اس��ب��ة مل��ث��ل ه���ذه األح�����داث. 
مستدال على امللتقى االقتصادي األخير 
ال���ذي أق��ام��ت��ه ال��ك��وي��ت ف��ي ب��روك��س��ل من 
 2007 ال��ع��ام  م��ن  ديسمبر   18-17 الفترة 
وال������ذي ب���ن ف��ي��ه س��م��و رئ���ي���س مجلس 
ال������وزراء ال��ش��ي��خ ن��اص��ر م��ح��م��د األح��م��د 

ال��ص��ب��اح ال��ع��وام��ل األس��اس��ي��ة امل��ت��واف��رة 
ف�����ي ال����ك����وي����ت ل���ج���ع���ل���ه���ا م�����رك�����زا م��ال��ي��ا 
واق��ت��ص��ادي��ا ع��امل��ي��ا م��ن ت��اري��خ ت��ج��اري 
عريق وثروات مالية واقتصادية وموقع 
اس���ت���رات���ي���ج���ي ف����ي امل��ن��ط��ق��ة واس���ت���ق���رار 
مضمونة  وحرية  واقتصادي  سياسي 

وغيرها. 
وأشار إلى أن كل هذه العوامل تشكل 
األس������س ال����ض����روري����ة إلق����ام����ة م��ل��ت��ق��ي��ات 
وم����ع����ارض اق���ت���ص���ادي���ة وغ���ي���ره���ا ع��ل��ى 
املستوى الدولي والتي قد ال تتوافر في 

دول مجاورة في املنطقة.
وب�����ن دش���ت���ي أن ه�����ذه ال���ع���وام���ل ل��و 
وم��دروس��ة  صحيحة  بطريقة  استغلت 
ل���ك���ان���ت ال���ك���وي���ت ه����ي ال���وج���ه���ة األول�����ى 
بمختلف  الشركات  لكبرى  واألساسية 
للمشاركة ملعارض وملتقيات  املجاالت 
ت���ق���ام ف���ي ال���ك���وي���ت ش��ري��ط��ة ت��وف��ي��ر كل 
ال��س��ب��ل م���ن أم�����ور ل��وج��س��ت��ي��ة وق���وان���ن 
ت��ج��اري��ة م���ن ج��ه��ات ال���دول���ة ت��س��ه��ل من 

إقامة مثل تلك امللتقيات العاملية. 
اإلح����ص����ائ����ي����ات  أن  دش�����ت�����ي  وذك����������ر 
االق���ت���ص���ادي���ة ال���ت���ي ن���ش���رت ف����ي أواخ�����ر 
العام 2007 في الكويت بينت أن صناعة 
امل��ع��ارض ح��ازت املرتبة األول���ى بالنمو 
االقتصادي لنشاط غير نفطي، مما يدل 
الدخل  على  الصناعة  ه��ذه  أهمية  على 

القومي إذا ما توافرت جميع العوامل.
وع����ن ه����ذه ال���ع���وام���ل ب���ن دش���ت���ي أن 
امل��ع��ارض كويتي  ات��ح��اد تنظيم  إن��ش��اء 
والتي تبنت فكرته والعمل على إشهاره 
ش��رك��ة »آن����ة ج����روب« ه��و ال��ع��ام��ل األول 
واألساسي للقيام بصناعة املعارض إلى 
مبينا  الكويت.  بدولة  الدولي  املستوى 
أن الشركة قد أعلنت مسبقا أن موقعها 
قد   (www.aanagroup.com) االلكتروني 
الكترونيا  امل��ع��ارض  اتحاد  فكرة  ترجم 

االلكتروني  التقويم  برنامج  خ��الل  م��ن 
املنظمة  الجهات  لجميع  وال��ذي يسمح 
املحلية والدولية إدخال كافة املعلومات 
الفائدة  الخاصة بمعارضها حتى تعم 

على الجميع.
وأشار إلى أن هذا التقويم االلكتروني 
ي��ع��ت��ب��ر خ����ط����وة أول����ي����ة ل��ل��ت��ن��س��ي��ق ب��ن 
ش���رك���ات ت��ن��ظ��ي��م امل���ع���ارض وال��ش��رك��ات 
امل��ش��ارك��ة ملعرفة أوق���ات وت��واري��خ كافة 
املعارض بغض النظر عن نوعها حتى 
ت��أس��ي��س االت����ح����اد، ك��م��ا ب���ن أن ال��دع��م 
املادي واملعنوي من خالل تسهيل بعض 
ال���ق���وان���ن م���ن ج���ه���ات ال����دول����ة ل��ش��رك��ات 
تنظيم املعارض هو عامل آخر أساسي 

للقيام بمثل هذه الصناعة.
وملتقيات  معارض  تنظيم  إن  وق��ال 
داخ����ل وخ�����ارج ال��ك��وي��ت ي��أت��ي ب��امل��رت��ب��ة 
الناحية  م��ن  الكويت  األول���ى لرفع ش��أن 
االقتصادية والتجارية ولذا فإن الحاجة 
ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذا ال��دع��م ل��رك��ي��زة أس��اس��ي��ة 

لتقوية صناعة املعارض. 
وب�����ن أن ال���ع���ام���ل األس����اس����ي اآلخ����ر 
هو  امل��ع��ارض  بمستوى صناعة  للقيام 
لنشر  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 
وامللتقيات  املعارض  عن  التفاصيل  كل 
ال��ت��ج��اري��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام في 
الكويت، وهذا يأتي من خالل االنترنت 
وت���خ���ص���ي���ص م����ن����ت����دي����ات اق���ت���ص���ادي���ة 
متخصصة للحديث عن تلك امللتقيات،

وقد بن دشتي أن شركة »آنة جروب« 
قد استخدمت بالفعل بعض املنتديات 
االقتصادية للترويج عن معارضها مثل 
وال���ذي   »www.dinar-chat.com« م��وق��ع 
يناقش أمورا اقتصادية مختلفة، مبينا 
التكنولوجيا الحديثة من  أن استخدام 
مختلف وسائل اإلعالن ركيزة أساسية 
أي���ض���ا ل��ل��ق��ي��ام ب��ص��ن��اع��ة امل����ع����ارض في 

الكويت. 
واخ���ت���ت���م دش����ت����ي ح���دي���ث���ه ق����ائ����ال ان 
ش��رك��ة »آن���ة ج����روب« لتنظيم امل��ع��ارض 
وامل���ؤت���م���رات ت��س��ع��ى ج���اه���دة أن ت��ك��ون 
حجر األساس للقيام بصناعة املعارض 
إلى  الكويت  لتحويل  االن��ط��الق  ونقطة 
ال���وج���ه���ة األول�������ى مل����ع����ارض وم��ل��ت��ق��ي��ات 
ودول��ي،  محلي  باهتمام  تحظى  عاملية 
م��ب��ي��ن��ا أن س���ي���اس���ة ال���ك���وي���ت وت����اري����خ 
الكويت التجاري واالقتصادي والنظرة 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال����ت����ي ت���رس���م���ه���ا ال���ك���وي���ت 
لعوامل تبشر بالخير لالرتقاء بالكويت 
ال���ع���ه���د  ك����س����اب����ق  ودرة  آن�������ة  وج���ع���ل���ه���ا 
ومالي  اقتصادي  مركز  إلى  وتحويلها 

عاملي بفضل سواعد وعزيمة شعبها. 

محسن دشتي

رئيس الشركة الفرنسية العمالقة يزور الكويت للقاء مسؤولني و»نفط الكويت«

»آريفا«: الربط الكهربائي بني دول الخليج
سيخفف كثيرًا من نسبة هدر الطاقة

|   كتبت كارولين أسمر   |

االدارة  م���ج���ل���س  رئ�����ي�����س  أك�������د   
ال����رئ����ي����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���س���م ن��ق��ل 
ملجموعة  التابع  الكهرباء  وتوزيع 
آري����ف����ا ال���ع���امل���ي���ة ف��ي��ل��ي��ب غ��ي��م��و أن 
امل���ج���م���وع���ة ب����اش����رت وم����ن����ذ ال���ع���ام 
ت����وزي����ع  ش���ب���ك���ة  ب����م����ش����روع   2005
ال���ك���ه���رب���اء امل��ش��ت��رك��ة اق��ل��ي��م��ي��ًا بن 
ال�6 التي تتواجد  ال��دول الخليجية 
الكويت،  اليوم، وهي  الشركة  فيها 
ال������س������ع������ودي������ة، ال�����ب�����ح�����ري�����ن، ق����ط����ر، 
االمارات،عمان. مشيرًا الى أن انجاز 
مشروع كهذا سيساهم في تقليص 
الخسارة في الكهرباء التي تحدث 
ج��������راء االس�����ت�����خ�����دام�����ات امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ل��ل��ط��اق��ة، وأه���م���ه���ا االس���ت���خ���دام���ات 
ال����س����وق  أن  ال���ص���ن���اع���ي���ة.م���ض���ي���ف���ًا 
الكويتي ه��و س��وق أس��اس��ي ومهم 

للشركة الفرنسية الحكومية.  
ج�������������اء ذل�������������ك خ�������������الل امل������ؤت������م������ر 
ال��ص��ح��اف��ي ال����ذي ع��ق��ده غ��ي��م��و في 
اط����ار ال���زي���ارة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ال��ى 
املسؤولن  م��ن  وف��د  برفقة  الكويت 
في املجموعة، تشمل نائب الرئيس 
االقليمي للمجموعة ألحان فارس، 
ون���ائ���ب رئ���ي���س ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة 
كروسيل،  فريديريك  املجموعة  في 
آريفا  ف��ي  املبيعات  مدير  بحضور 
الكويت وليد لحود للقاء مسؤولن 
ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء وشركة  ف��ي وزارة 
نفط الكويت للبحث في سبل تعزيز 
ال���ع���الق���ات ال��ت��ج��اري��ة ب���ن ال��ش��رك��ة 
ال��ف��رن��س��ي��ة وال��ح��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة، 
وذل����ك ض��م��ن ج��ول��ة اق��ل��ي��م��ي��ة يقوم 
بها الوفد الى دول مجلس التعاون 
الشركة  ت��ت��واج��د  حيث  الخليجي، 
في االمارات العربية املتحدة، قطر، 

الكويت، السعودية، األردن، سورية، 
وباكستان. 

وق�����ام غ��ي��م��و ف���ي ب���داي���ة امل��ؤت��م��ر 
بتقديم عرض تعريفي عن الشركة 
وخليجيًا،  عامليًا  أعمالها  وح��ج��م 
مشيرًا الى أنها  تعمل في الكويت 
م��ن��ذ 35 س��ن��ة، وه���ي ت��م��ل��ك م��راف��ق 
ب�����ل�����دًا وش���ب���ك���ة  ف������ي 41  ت���ص���ن���ي���ع 
مبيعات ف��ي أك��ث��ر م��ن 100 بلد في 
ال���ع���ال���م م����وف����رة ل��ع��م��الئ��ه��ا ح���ل���واًل 
تقنية حديثة ملحطات توليد ونقل 
ثاني  الكهرباء خالية من  وت��وزي��ع 

أوكسيد الكربون. 
ك��م��ا وق��ع��ت ال��ش��رك��ة ال��ع��دي��د من 
ال���ع���ق���ود ط��وي��ل��ة األم�����د ف���ي ك��وري��ا 
في  اليابانية،  وامل��راف��ق  الجنوبية 
ح���ن ف����ازت أخ���ي���رًا ب��أك��ب��ر ع��ق��د من 
الحكومية  نوعه مع شركة كهراما 
ي��ورو.  ف��ي قطر بمبلغ 500 مليون 
وه�������و ج�������زء م�����ن ب����رن����ام����ج ت����وزي����ع 
نظام نقل الطاقة ويتضمن تسليم 
14 م��ح��ط��ة ف���رع���ي���ة ت��ع��م��ل ب��ال��غ��از 
وت���ح���س���ن ال���ش���ب���ك���ة ف����ي ال����دوح����ة. 
وح��ص��ل��ت أي���ض���ا ع��ل��ى ع��ق��دي��ن في 

االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بمبلغ 
86 مليون يورو لتعزيز شبكة نقل 
وت����وزي����ع ال���ك���ه���رب���اء ف���ي االم�������ارات، 
أيضًا مع شركة كهرباء وم��اء دبي 
وم���ش���روع ج��زي��رة ال��ن��خ��ي��ل لتنفيذ 
امل����رح����ل����ة االول��������ى ل���ت���ط���وي���ر ش��ب��ك��ة 

توزيع الكهرباء في الجزيرة.
كما تشكل منطقة الشرق االوسط 
واف���ري���ق���ي���ا ن��س��ب��ة 21 ف���ي امل���ئ���ة من 
مبيعات الشركة وهي تطمح اليوم 
ل��دخ��ول ال��س��وق ال��ص��ي��ن��ي وتعزيز 
كما  الهندي.  السوق  في  تواجدها 
حققت املبيعات في منطقة الشرق 

االوسط مبلغ 1.2 مليار يورو. 
التي  األس��اس��ي��ة  املشكلة  وح���ول 
ت��واج��ه ال��ش��رك��ة ف��ي ال��ك��وي��ت، أش��ار 
غ��ي��م��و ال����ى أن ال���ح���اج���ة امل���ت���زاي���دة 
ل��ل��ط��اق��ة ف����ي امل��ن��ط��ق��ة ت��ش��ك��ل ال��ه��م 
األكبر للشركة الستحداث مولدات 
الطلب.  هذا  لتلبية  للطاقة  جديدة 
واملشكلة الثانية هي رفع مستوى 
ال��ك��وي��ت بما يتناسب  االن��ت��اج ف��ي 
م���ع ال�����دول امل����ج����اورة، ل��ل��ت��م��ك��ن من 

ربط الشبكة الخليجية مع بعض.

آري��ف��ا تخطط  أن   وأك���د غيمو 
الخليجي  ال���س���وق  ف���ي  ل��ل��ت��واج��د 
البعيد،  وللمستقبل  دائ��م  بشكل 
امل��ن��ط��ق��ة  ف����ي  ألن االس����ت����ث����م����ارات 
ف���ي ت���زاي���د م��س��ت��م��ر وم���ن امل��ت��وق��ع 
ال���ى 6 في  ال��ن��م��و  أن ت��ص��ل نسبة 
آريفا  املئة سنويًا، ولذلك تسعى 
أينما  املحلية  عالقاتها  لتعزيز 
ت����واج����دت ل��ت��ص��ب��ح ك����أي »ُم��ن��ت��ج 
العملية  أن  ال���ى  م��ش��ي��رًا  م��ح��ل��ي«. 
ال���ي���وم ت��خ��ط��ت م��رح��ل��ة امل��ش��اري��ع 
ال�����ف�����ردي�����ة ال����ص����غ����ي����رة، وأص����ب����ح 
الهدف ألي شركة الدخول كالعب 
السوق واالستحواذ  في  أساسي 
مشددًا  م��ن��ه.  سوقية  حصة  على 
م��ن أهم  الكويتي  ال��س��وق  أن  ال��ى 

االسواق في املنطقة.
م����������ن ج�������ه�������ة أخ��������������������رى، وح����������ول 
الكويتية  الحكومة  مع  املفاوضات 
من  الكهرباء  توليد  امكانية  ح��ول 
الطاقة النووية، اعتبر غيمو أن هذا 
القطاع يعتبر واعدًا في املنطقة ألنه 
وقد  النظيفة،  الطاقة  على  يعتمد 
مماثل  عقد  بتوقيع  الشركة  قامت 

في امارة أبو ظبي. وشرح غيمو أن 
العقود املماثلة بحاجة الى خطوات 
متعددة أولها توقيع اتفاقية دولية 
السلمي، ومن  النووي  لالستعمال 
ث���م ت��ع��ي��ن س��ل��ط��ة خ���اص���ة محلية 
االش�����راف ع��ل��ى االن���ت���اج وم��راق��ب��ت��ه. 
يتعلق  امل����ش����روع  أن  ع��ل��ى  م���ش���ددًا 
وال��ش��روط  دول����ة،  ك��ل  بخصوصية 
وال��ب��ن��ود التي يعمل بها ف��ي دول��ة 
ما ممكن أال تنطبق على أخ��رى.اال 
أنه والى اليوم، ال مفاوضات جدية 

حول املوضوع في الكويت. 
م����ن ن���اح���ي���ت���ه ش������رح ل����ح����ود، أن 
الكويت لديها القدرة إلنتاج 9500 
ي���ت���م اس����ت����خ����دام 5500  م����ي����غ����اواط، 
ميغاواط منها خالل فترة الشتاء، 
ف��ي��م��ا ت���ت���ع���دى ال���ح���اج���ة ف����ي ف��ت��رة 
م��ي��غ��اواط لتصل  ال��� 9500  الصيف 
الى 10 أو 10.5 ألف، وستتضاعف 
ه��ذه الحاجة ف��ي 5 س��ن��وات لتصل 
ال��ى 20 أل��ف م��ي��غ��اواط. لذلك هناك 
ح����اج����ة الي����ج����اد م�����ول�����دات ج���دي���دة 
الن�������ت�������اج ال�����ك�����ه�����رب�����اء وب����ال����ت����ال����ي 

توزيعها.
ال�����ي�����وم 25 ف��ي  وت������ؤّم������ن آري�����ف�����ا 
امل��ئ��ة م���ن اح��ت��ي��اج��ات ال��ك��وي��ت في 
توليد  محطة   51 ولديها  الشبكة، 
صيانة  عملية  تتولى  كما  محليًا، 
ه��ذه امل��ح��ط��ات. وق��د ق��ام��ت بانشاء 
م��رك��ز ت��ح��ك��م ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ج��ه��راء 
وحصلت  ال��ك��وي��ت،  شمال  لتغطية 
على عقد صيانة مركز التحكم في 
تباشر  أن  املتوقع  وم��ن  العاصمة. 
ب���ان���ش���اء م��ح��ط��ة ت��ح��وي��ل رئ��ي��س��ي��ة 
مدينة  ف��ي  ك��ي��ل��وف��ول��ت   300 بجهد 
سعد العبدالله االسكانية الجديدة 
ي�����ورو، لتغطية  م��ل��ي��ون  ب��ق��ي��م��ة 60 

احتياجات املدينة بالطاقة.

غيمو متحدثًا للصحافيني

• غيمو:
هدف أي شركة 

عاملية اليوم 
الدخول

كالعب أساسي 
في أسواق 

املنطقة 
الوفد الفرنسي خالل املؤتمر الصحافي أمس

العداد الذكي لـ »ترشيد« 
أشار غيمو، في سؤال لـ »الراي« حول قدرة آريفا 
في دعم حملة ترشيد التي أطلقتها الحكومة الكويتية 
الصيف املاضي لتوفير استخدام الطاقة، الى أن هذا 
القطاع  مع مسؤولي  محادثاته  في  تناوله  املوضوع 
 بــاملــســاهــمــة مـــع شــركــاء 

ً
فـــي الـــكـــويـــت، مــقــدمــًا حــــال

آخرين، وهو عبارة عن عداد كهربائي يعرف بالعداد 
الذكي، يستعمل في املنازل ويقوم باعطاء تعليمات 
استخدام  ايــقــاف  أو  خفض  أو  لــرفــع  للمستخدمني 

الطاقة بحسب ساعات الضغط والثقل.

»آريفا« بأرقام 2007
بــلــغــت األعـــمـــال املــتــراكــمــة فــي نــهــايــة ديسمبر 
بــزيــادة  يـــورو  بــلــيــون   39.8 مبلغ  للشركة   2007
تصل الى 55 في املئة عن سنة 2006، فيما بلغت 
بليون   11.9 مبلغ   2007 الــعــام  مبيعات  عــائــدات 
يورو بزيادة تصل الى 9.8 في املئة.وتبلغ حصة 
يورو  بليون  املبلغ 34.92  النووي من هذا  القطاع 
بزيادة 58 في املئة لهذا القطاع بسبب العقد الذي 

وقعته الشركة 
مع املرفق الصيني »سي جي ان بي سي«.  


