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دبي متنح »بيتك« جائزة أفضل مزود عاملي للمعرفة في »الصيرفة اإلسالمية«
محمد بن راش���د آل مكتوم 
في ال���دورة الثانية جلائزة 
االقتصاد اإلسالمي 8 شركات 
وشخصيات في الفئات الثماني 
للجائزة باإلضافة إلى جائزة 
اإلجناز مدى احلياة للحاج 
س���عيد أحمد لوتاه مؤسس 
بنك دب���ي اإلس���المي، بعد 
اختيارهم من قبل جلنة رفيعة 
مشكلة من خبراء وممارسني 

ومسؤولني من عدة دول.
وكان مركز دبي لتطوير 
االقتصاد اإلسالمي قد أطلق 
جائزة االقتصاد اإلس���المي 
بالتعاون م���ع غرفة جتارة 
وصناعة دبي و»تومس���ون 
رويترز« ع���ام 2013، حيث 
اس���تطاعت اجلائ���زة بعد 
عام واحد أن تستقطب 284 
مش���اركة مقارنة ب� 148 في 
العام 2013 من 48 دولة مقارنة 

ب� 31 بلدا في العام 2013.

إسالمي يتوس���ع باخلارج، 
العديد من  واألول في طرح 
املنتجات واخلدمات وهيكلة 
العقود واملشاريع واستخدام 
التقنية  والوسائل مبا فيها 
احلديثة، والتي نقلتها عنه كل 
البنوك العاملة وفق الشريعة 
ح���ول العالم، وسيس���تمر 
»بيت���ك« بحك���م ريادته في 
املنتج���ات  دور  تعظي���م 
واخلدمات املالية اإلسالمية في 
حياة املجتمعات واحلضارة 
التنمية  اإلنسانية لتحقيق 
ف���ي املجتمع���ات ومواكبة 
النم���و املتواصل في اإلقبال 
على الصيرفة السالمية من 
األف���راد واحلكوم���ات حول 
العالم بعد أن استطاعت أن 
توفر خيارا اقتصاديا بديال 
وتصبح قطاعا مهما ومؤثرا 

في االقتصاد العاملي.
وقد كرم س���مو الش���يخ 

تغيرات س���ريعة ومتتابعة 
تش���هدها األس���واق العاملية 

تتطلب املتابعة الدقيقة.
وأوض���ح املخي���زمي في 
تصريح صحافي عقب تسلمه 
من حاكم دبي س���مو الشيخ 
محمد بن راش���د آل مكتوم 
التميز املمنوحة من  جائزة 
»مركز دبي لتطوير االقتصاد 
ال���ى مجموعة  اإلس���المي« 
ف���ي فئ���ة »البنية  »بيتك« 
التحتية املعرفية لالقتصاد 
اإلس���المي« في حف���ل أقيم 
في دبي مؤخ���را، أوضح أن 
»بيتك« يعم���ل دائما إلثراء 
جتربة الصيرفة اإلسالمية 
ف���ي كل جوانبها التطبيقية 
وأسسها الشرعية من خالل 
انتهاج أسلوب علمي وأداء 
احتراف���ي والت���زام كام���ل 
باحملددات واألطر التنظيمية 
والرقابية، فقد كان أول بنك 

شدد مدير عام اإلستراتيجية 
والعالقات املؤسسية في بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« فهد 
خالد املخيزمي عل���ى أهمية 
التي يحققها  القيمة املضافة 
»بيتك« في صناعة الصيرفة 
اإلسالمية عبر ممارسات تغطي 
مجاالت العمل الرئيسية املالية 
واالستثمارية والشرعية، مؤكدا 
أن البنية التحتية املعلوماتية 
ممثلة في البحوث والدراسات 
والتقارير له���ذه الصناعة، 
شهدت انطالقتها احلقيقية من 
خالل قيام »بيتك« كأول بنك 
إسالمي باستحداث ذراع بحثية 
واستشارية متخصصة، إميانا 
بأهمية هذا النشاط ودوره في 
تنمية العمل املالي اإلسالمي 
وترسيخ وجوده، خاصة أن 
حجم صناعة اخلدمات املالية 
اإلسالمية حول العالم يصل 
فهد املخيزمي يتسلم اجلائزة من الشيخ محمد بن راشد إلى تريليوني دوالر، وسط 

منر الصباح: ضرورة تكثيف 
اجلهود للحد من انتهاكات 

امللكية الفكرية

»األولى للوساطة«: شراء انتقائي 
وعمليات جتميع على األسهم الشعبية

أكد الوكيل املساعد لشؤون املنظمات الدولية والتجارة 
اخلارجية في وزارة التجارة والصناعة الشيخ منر الصباح 
ضرورة تكثيف اجلهود املشتركة بني )التجارة( ووزارة 
الداخلية للحد من انتهاكات امللكية الفكرية التي تتعرض 

لها بعض السلع واملنتجات في األسواق. 
وقال الش����يخ منر ل� »كونا« انه مت االتفاق مع الوكيل 
املساعد لألمن اجلنائي بوزارة الداخلية اللواء عبداحلميد 
العوضي على آلية لتكثيف احلمالت التفتيشية على األسواق 
من أجل القضاء على كل أش����كال انتهاكات حقوق امللكية 
الفكرية. وأضاف أن هذه املساعي تهدف إلى رفع اسم الكويت 
من تصنيف قائمة »الدول األولى باملراقبة« واملصنفة من 

مكتب التمثيل التجاري األميركي »يو اس تي ار«. 
وأوضح انه مت خالل االجتماع طرح حلول بشأن كيفية 
تطبيق إجراءات ذات فاعلية أكثر لكش����ف عينات السلع 
املقلدة املصادرة من وزارة التجارة والصناعة وإجراءات 
تسليمها إلى إدارة األدلة اجلنائية التابعة لوزارة الداخلية 
وذل����ك تطبيقا لقوانني حفظ حق����وق امللكية الفكرية في 
الكويت كما مت االتفاق على تسهيل سير اإلجراءات املتخذة 

بهذا اخلصوص. 
وشدد على أهمية االنتهاء من إصدار قانون حق املؤلف 
)املعدل( لدى وزارة اإلعالم والذي سيسهم بشكل كبير في 

تعديل تصنيف الكويت في قائمة املراقبة املذكورة. 

قالت شركة األولى للوساطة أن سوق الكويت لألوراق 
املالي����ة تعرض إلى عمليات تباين بني مؤش����راته خالل 
تعامالت األس����بوع املاضي، مدفوع����ا بالضغوطات التي 
تتعرض لها اس����عار النفط، إضافة إلى تصحيح بعض 
االسعار وجني أرباح على الشركات التي شهدت ارتفاعات 

االسبوع السابق.
وأغلق سوق الكويت لالوراق املالية تداوالت اخلميس 
املاضي على ارتفاع في املؤشر السعري بواقع 10.96 نقطة 
ليبلغ مستوى 6598 نقطة وانخفاض في املؤشرين الوزني 
و)كويت 15( بواقع 0.46 و2.08 نقطة لكل منهما. وقالت 
»األولى للوساطة« ان تعامالت األسبوع املاضي شهدت 
ش����راء انتقائيا على العديد من االسهم القيادية، السيما 
اس����هم التوزيعات التي تتركز بشكل رئيسي في القطاع 

املصرفي، واالسهم ذات االداء التشغيلي.
وشهدت بعض جلسات األسبوع عمليات جتميع على 
اسهم منتقاة لقرب اعالناتها عن البيانات املالية عن العام 
2014، وذلك بهدف االستفادة من توزيعاتها السنوية، فيما 
طالت عمليات جني االرباح العديد من اس����هم الشركات 
السيما املضاربية التي شهدت ارتفاعات خالل اجللسات 
املاضية. وكان الفتا في مسار تعامالت األسبوع املاضي 
زيادة وتيرة الشراء االنتقائي من جانب محافظ مالية تابعة 
لكبريات املجموعات االستثمارية على العديد من االسهم 
القيادية الس����يما املصرفية التي شهدت عمليات جتميع 
لليوم الثال����ث على التوالي لقرب اعالناتها عن البيانات 
املالية عن عام 2014. وذكر التقرير ان األس����هم الشعبية 
تعرضت لضغوط بيعية خالل بعض تعامالت األسبوع 
املاضي بدفع من املستثمرين املهتمني بهذه الشريحة من 
األس����هم لدعم االس����عار التي وصلت إليها، حيث طالت 
املضاربة عدة اسهم  لشركات شعبية، وفي الوقت نفسه 
كان االداء جيدا على بعض االسهم املكونة ملؤشر )كويت 
15( والذي شهد متاس����كا ملحوظا على خالف الشركات 
املتوس����طة القيمة التي تعرضت لضغوط بيعية. ورغم 
حالة عدم االستقرار التي تشهدها منطقة الشرق األوسط 
في الوقت الراهن واالنخفاض الكبير في أس����عار النفط، 
اال أن حت����ركات الصناديق واحملافظ على اغالقات نهاية 
العام والتركيز على االسهم االنتقائية وفي مقدمتها اسهم 
التوزيعات واالسهم التشغيلية شجع املستثمرين الذين 
متيزوا بحذرهم في األسابيع املاضية على االجتاه نحو 
البورصة، خصوصا وان العديد من األس����هم وصلت إلى 
مستويات سعرية مشجعة لالستثمار. ومتيزت غالبية 
جلسات األسبوع املاضي بالشراء االنتقائي على العديد 
من االسهم القيادية، الس����يما املكونة في مؤشر )كويت 
15( الذي اس����تحوذ في بعض اجللس����ات على ما يقارب 
من نصف القيمة النقدية املتداولة، فيما ش����هدت العديد 
من االسهم املصرفية واخلدماتية والقيادية االستثمارية 
عمليات جتميع. وأشارت »األولى للوساطة« إلى ان تضاؤل 
اآلمال بش����أن اجناز صفقة بيع أسهم احدى املجاميع في 
الش����ركة الكويتية لألغذية امريكان����ا، بعد بروز بيانات 
تفيد بتوقف الصفقة ادى إلى تراجع س����هم الشركة في 
جلسة األربعاء 3.55 %، إلى 2.72 دينار للسهم، فيما القت 
ه����ذه املعلومات التي نفتها »امريكان����ا« بتداعياتها على 
غالبية األس����هم التابعة للمجموعة، مع األخذ باالعتبار 
ان »امريكانا« اعلنت يوم اخلميس املاضي ان املباحثات 
حول بيع حصة اخلير الوطنية في الشركة مستمرة مع 
اط����راف عدة، لكن هذا االعالن ج����اء بعد اغالق تداوالت 

جلسة اخلميس املاضي.
ولم تؤثر املعوملات املتناقلة حول صفقة »امريكانا« 
على اجتاه مؤش����ر ات السوق التي ارتفعت جميعها في 
جلس����ة األربعاء، حيث أغلق مؤش����ر كويت 15 مرتفعا 
0.65% إلى 1079.7 نقطة واملؤش����ر السعري 0.24% إلى 

6587.7 نقطة.

مبشاركة محلية وعربية واسعة خالل الفترة من 26 إلى 29 يناير

»إسكان جلوبال« تطلق معرض النخبة العقاري في أبوظبي

التنفيذي في شركة املباني 
الذكية العقارية بدرية املنيع 
املباني ستكشف  ان شركة 
خالل معرض أبوظبي عن 
جديدها املتمثل في مشروع 
»جرافيلي���ا« ب���ودروم في 
اسطنبول، والذي يعد من 
اكبر املش���اريع السياحية 
مبدينة بودروم التي تتميز 
مبعدالت سياحية مرتفعة 
طوال الع���ام ويطلق عليها 
مصي���ف االثري���اء لتميز 

الطبيعة والشواطئ بها.
الش���ركة  ان  وأضاف���ت 
طرحت وسوقت العديد من 
الناجحة كان من  املشاريع 
بينها مشروع »سيتي بارك« 
ببريطانيا، وهو املشروع الذي 
القى االقبال الكبير باعتباره 
من املشاريع العمالقة التي 
قامت الشركة بطرحها، مبينة 
أن املشروع عبارة عن سكن 
للطلبة الدارسني من جميع 
دول العالم مبدينة برادفورد 
اجلامعية ويتكون من 950 
وح���دة س���كنية مختلفة 

املساحات.
وقالت إن الشركة املالكة 
للمشروع قامت بتقدمي جميع 
الضمانات على زيادة رأس 
املال س���نويا بنس���بة %9 
والعائد على التأجير مضمون 
بإذن اهلل تعالى 10% سنويا، 
والتخارج بعد 3 س���نوات 
بنسبة ربح 37% باإلضافة 
إلى رأس امل���ال املدفوع أو 
التخرج بعد 5 سنوات بنسبة 
ربح 57% باإلضافة السترجاع 

رأس املال املدفوع.

على االقتصاد الكويتي بشكل 
عام، حيث تسعى الشركة من 
خالل عالقاتها داخل وخارج 
إلى توسيع قاعدة  الكويت 
العقارية والربط  املعارض 
فيما بينها مبا يعود بالفائدة 

على دول املنطقة كافة.
وأك���د عفيف���ي على أن 
املعرض يأت���ي في توقيت 
الس���وق  إذ يش���هد  مه���م 
العقاري حال���ة من الرواج 
في ظ���ل تذب���ذب وتراجع 
باقي القطاعات االقتصادية 
الرئيسية في املنطقة والعالم، 
وفي مقدمتها سوق الكويت 
إلى جانب  املالية،  لألوراق 
تدني فوائد البنوك ما جعل 
الكثير م���ن رؤوس االموال 
تتجه إلى االستثمار العقاري 
باعتباره أحد أكثر القطاعات 
االقتصادية أمانا واستقرارا 

في الوقت احلالي.
إلى أن صناعة  وأش���ار 
املع���ارض العقاري���ة بدأت 
تش���هد منافس���ة قوية في 
االونة األخي���رة على وقع 
االهتمام الكبير الذي يشهده 
القط���اع العق���اري في كل 
العالم، بعد أن أصبح  دول 
أمنا  القطاعات  مبنزلة أشد 
الذي  وأكثرها عوائد، االمر 
دفع الشركة إلى التركيز على 
هذا القطاع احليوي والعمل 
على تطوي���ره مبا يكفل له 
املزيد من التنظيم والتقدم.

المباني الذكية

 بدورها اوضحت عضو 
مجلس اإلدارة ونائب الرئيس 

ناهيك عن أن هناك شركات قد 
أعلنت عن رغبتها في حجز 
مساحات في الدورات القادمة 

للمعرض.
وقال ان »إسكان جلوبال« 
رأت أن تك���ون انطالقته���ا 
اخلارجي���ة األولى في أحد 
أكبر وأهم األسواق اخلليجية 
وهو السوق اإلماراتي، وذلك 
ملا يتمتع به هذا السوق من 
قوة شرائية عالية، وتنوع 
كبير في شرائح املستثمرين، 
حي���ث يعتب���ر املس���تثمر 
اإلماراتي من أكثر املستثمرين 
نشاطا وقوة. مما يجعل منه 
فرصة مناسبة جدا لشريحة 
كبيرة من التجار والشركات 

واالفراد.
وأضاف عفيفي أن معرض 
النخبة في أبوظبي هو االول 
من نوعه لش���ركة تنظيم 
مع���ارض كويتية في دولة 
االم���ارات العربية املتحدة، 
وذلك بعد أن أبرمت الشركة 
مجموع���ة م���ن االتفاقيات 
االستراتيجية مع حكومات 
عدد من دول املنطقة لتنظيم 
هذا النوع من املعارض في 
اخلارج، مؤك���دا في الوقت 
ذاته على أن إس���كان تتجه 
خالل العام اجلديد 2015 إلى 
التوسع في تنظيم املعارض 
العقاري���ة خ���ارج الكويت 
بالتوازي مع تنظيم جدول 

معارضها داخل الكويت.
وأشار عفيفي إلى أن خطة 
»إس���كان جلوبال« ما زالت 
حافلة بالعديد من املفاجآت 
التي من شأنها أن تنعكس 

املنطقة، وكان���ت انطالقة 
املع���رض بدول���ة اإلمارات 
العربية املتحدة ألنها تعتبر 
احدى أهم الدول من الناحية 
االقتصادية والتجارية في 
املنطقة، والتي يعتبر سوقها 
أحد أهم األس���واق وأكثرها 

نشاطا.
ومضت الشيخة فاطمة 
تقول إن مع���رض أبوظبي 
الفترة  والذي سيقام خالل 
من 26 إلى 29 يناير اجلاري 
يعتبر أول معرض للشركة في 
العام 2015، حيث من املتوقع 
أن تتبعه العديد من املعارض 
األخرى املشابهة، سواء على 
صعيد الكويت أو على صعيد 
عدد م���ن دول املنطقة مثل 
السعودية وقطر، مشيدة في 
ذات الوق���ت بالدعم الكبير 
الذي القته »إسكان جلوبال« 
من قبل الشركات العقارية 
أيدت مثل  الت���ي  الكويتية 
هذه اخلطوات وساندتها من 
خالل املشاركة في املعارض 
الداخلية واخلارجية، بالشكل 
ال���ذي يؤكد عل���ى أن هذه 
الشركات هي شركاء النجاح 
احلقيقيون لشركة إسكان 

جلوبال لتنظيم املعارض.
الرئيس  أك���د  ب���دوره، 
التنفيذي للش���ركة محمود 
عفيف���ي أن معرض النخبة 
العقاري في أبوظبي حظي 
بإقبال كبير من قبل الشركات 
العقارية من داخل وخارج 
الكوي���ت، األمر الذي جتلى 
بوضوح من خ���الل حجز 
جميع املساحات املتاحة فيه، 

في إطار االس���تعدادات 
احلديثة لش���ركة إس���كان 
جلوب���ال لتنظيم املعارض 
لتنظي���م  واملؤمت���رات 
العقاري  النخب���ة  معرض 
� أبوظب���ي )أق���وى جتمع 
عقاري مالي واستثماري( 
في مرك���ز أبوظبي الوطني 
للمع���ارض )أدنيك( بدولة 
العربية املتحدة  االم���ارات 
خالل الفترة من 26 إلى 29 
يناير، مبش���اركة مجموعة 
العقارية  الش���ركات  م���ن 
احمللي���ة والعربي���ة، أكدت 
رئيس مجلس إدارة الشركة 
الش���يخة فاطمة الصباح، 
اكتمال جميع االستعدادات 
إلطالق أول معارض الشركة 
خارج الكوي���ت، وذلك بعد 
جناحها ف���ي تنظيم العديد 
من املعارض العقارية املميزة 

في الداخل.
وقالت الش���يخة فاطمة 
الصباح إن معرض أبوظبي 
يعد أول خطوة من خطوات 
انطالق »إس���كان جلوبال« 
نحو التوسع اخلارجي، حيث 
أصبحت بذلك أول ش���ركة 
تنظيم معارض كويتية تنجح 
في التوسع اخلارجي ودخول 
أسواق جديدة، كما أن هذه 
اخلطوة لن تكون االخيرة، 
العديد من  حيث ستتبعها 
اخلطوات األخرى التي تؤكد 
قدرة الشركات الكويتية على 
دخ���ول مختلف األس���واق 

اخلليجية والعربية.
وأشارت إلى أن »إسكان 
جلوبال« كانت تدرس منذ 
فت���رة ليس���ت بالقصيرة 
موضوع التوس���ع في عدد 
م���ن األس���واق اخلارجية، 
العديد  حيث قامت بإجراء 
من الدراسات حول أهم هذه 
األسواق وذلك بهدف ضمان 
التوسعية  جناح خطواتها 
املستقبلية، وعدم التسرع في 
هذا االجتاه، حتى ال تنعكس 

عليها بالسلب أو الفشل.
وأضافت أنه لضمان جناح 
هذه اخلطوات قامت الشركة 
كذلك بإبرام اتفاقيات تعاون 
مع حكوم���ات عدد من دول 

بدرية املنيعالشيخة فاطمة الصباح  محمود عفيفي

فاطمة الصباح: 
»إسكان جلوبال« 
أول شركة تنظيم 

معارض كويتية تنجح 
في التوسع اخلارجي 
ودخول أسواق جديدة

عفيفي: املعرض 
يشكل فرصة مواتية 

لزيادة املبيعات 
ودعم الشركات 

العقارية وشركات 
التطوير العقاري

املنيع: املباني الذكية 
العقارية تكشف خالل 

معرض أبوظبي عن 
مشروع »جرافيليا« 

بودروم في إسطنبول

»توب العقارية« تشارك في املعرض: مشروع تيراس تيما
 في إسطنبول جاهز للتسليم بدفعة مقدمة 25% وأقساط لغاية 36 شهراً
من حدائق ومالعب وناد 

صحي، ومواقف سيارات 
وخدمات صيانة وأمن على 

مدار الساعة.
وحول اسعار الوحدات 

السكنية قال ان اسعارها 
مناسبة ملختلف الفئات وتبدأ 
من 60 الف دوالر وتسهيالت 
بالدفع تصل لغاية 36 شهرا.

وأشار الى ان املشروع 
يبعد نحو 18 كيلو من مطار 

اتاتورك، ونحو 31 كيلو 
عن منطقة تقسيم وشارع 

االستقالل باإلضافة الى 
مالصقة املشروع بشبكة 

الطرق الرئيسية في املدنية 
وسهولة الوصول اليه ايضا 
من خالل املتروباص والذي 

يعد وسيلة النقل االسهل في 
املدينة والتي ال تتأثر بالزحام 
اطالقا، وبني أن املشروع قد 
مت اجناز املرحلة االولى منه 

واملتمثلة في مبنيني فيما 
املرحلة الثانية قيد اإلنشاء 

والتسليم في الربع الثاني من 
العام 2015.

وأضاف بأن املجموعة تطرح 
ايضا أحد مشاريع الشركة 

في إسطنبول مشروع 
»تيراس مكس« والذي يعد 
واحدا من املشاريع الرائدة 
التي تنفذها شركة انانالر 

في موقع استراتيجي ومميز 
في منطقة اسينيورت مبدينة 

اسطنبول، ويقع في منطقة 
حيوية متتاز بوجود العديد 

من املجمعات التجارية 
والسكنية واجلامعات 

باإلضافة إلى مقار عدد كبير 
من الشركات الكبرى، مؤكدا 
أن تيراس مكس يعد فرصة 

حقيقية لالستثمار الناجح.
وحول املشروع قال انه 

يتألف من 5 مبان متعددة 
االدوار لغاية 15 دورا منها 3 
مبان سكنية و2 مبنى سكني 
جتاري. وتتنوع الشقق فيها 

من استوديو الى 2-1 -3 
غرفة نوم بتشطيبات عالية 

اجلودة. 
وأشار الى ان املشروع 

تتوفر فيه اخلدمات املتكاملة 

الترفيهية من مسابح وناد 
صحي ومالعب باإلضافة الى 
تيراس وحدائق في اكثر من 

21 دورا من املباني لتعطي 
السكان جوا من الراحة 

واالستمتاع باملناظر اجلميلة.
وبني القدومي ان اسعار 

الوحدات السكنية باملشروع 
تعد مناسبة ومميزة مقارنة 

باملشاريع املماثلة من 
حيث اجلودة واملوقع، وان 

املشروع مت االنتهاء من 
تنفيذه خالل شهر مارس 
من العام 2014 ومت تسليم 
الوحدات السكنية ملالكها 

اجلدد من تركيا ودول 
املنطقة، واضاف القدومي 

ان الشركة بصدد طرح 
مجموعة محدودة من الشقق 
باملشروع لالستالم الفوري 
مع دفع العميل دفعة مقدمة 

25% من قيمة الشقة والباقي 
على اقساط ملدة 36 شهرا 

، مبينا ان العميل ميكنه 
االستفادة من تأجير الشقة 

وحتقيق عوائد فورية عليها. 

املنطقة تشهد حاليا تنفيذ 
أكبر عدد من املشاريع التي 
تنفذ في اسطنبول وتسمى 

باسطنبول اجلديدة، انه 
جار انشاء أكبر مدينة 

ترفيهيه فيها )تيما بارك( 
باالضافة الى عدد من 
اجلامعات واملجمعات 

التجارية، مضيفا ان املنطقة 
تتمتع بوجود شبكة طرق 
ومواصالت كبيرة تربطها 
مبختلف املناطق واملراكز 
الرئيسية باملدينة بشكل 

سلس وسريع.
وحول البرجني قال القدومي: 

يتألف األول من 40 دورا 
والثاني من 30 دورا 

وبإجمالي شقق 416 شقة 
تتنوع مساحتها من غرفة 

الى ثالث غرف نوم بإطالالت 
مميزة على البحر والبحيرة 

واحلدائق اخلالبة، وبني 
ان املشروع يحتوي على 

مجموعة مميزة من اخلدمات 
العامة كمواقف السيارات 

والصيانة واالمن واخلدمات 

قال نائب العضو املنتدب 
للتسويق في مجموعة 

توب العقارية محمد وليد 
القدومي ان املجموعة 

تواصل من خالل مشاركتها 
في معرض النخبة العقارية 

والذي تنظمه مجموعة 
اسكان في مركز ابوظبي 

للمعارض خالل الفترة 
26-29 يناير اجلاري طرح 
مشاريعها املميزة لعمالئها 

في اسطنبول والتي 
تطورها مجموعة انانالر 

العقارية.
وأضاف أن ابرز املشاريع 
التي سنعمل على عرضها 

في املعرض مشروع تيراس 
تيما، وهو عبارة عن برجني 
سكنيني في منطقة أتاكنت 
وهي من املناطق الرئيسية 

واحليوية في اسطنبول 
وتبعد عن مطار اتاتورك 

نحو 8 كم بينما تبعد عن 
منطقة تقسيم وشارع 

االستقالل نحو 26 كم. 
وأشار القدومي الى ان 

محمد القدومي
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الشباب اأكثر استخداما لإنترنت في حجوزات السفر

364 مكتب سياحة وسفر تعمل بالسوق الكويتي
بع��د م��رور �س��نوات عل��ى طف��رة 
الحج��وزات عب��ر مواق��ع الإنترن��ت، 
وحيازته��ا ح�س��ة جي��دة من ال�س��وق 
على ح�ساب مكاتب ال�سياحة وال�سفر، 
ع��ادت المكات��ب، لت�س��ترجع بع�س��ا 
م��ن ح�س��تها، نتيج��ة ا�س��باب ع��دة 
افرزها تطوير ه��ذه المكاتب لخدماتها 
وظهور بع�ض المثال��ب في الحجوزات 
اللكترونية، وق�س��مت هذه المناف�س��ة 
بين المواقع اللكترونية والمكاتب على 
�سوق الحجوزات العماء، وفق الفئات 
العمرية، اذ يرى مراقب��ون ومتابعون 
ان معظم م�س��تخدمي الحجوزات عبر 
النترنت ه��م من فئ��ة ال�س��باب الذين 
تتراوح اعماره��م بين 18 و35 �س��نة، 
الذين يقومون بالحجز ب�سكل م�ستعجل 
ولفت��رات زمنية ق�س��يرة على محطات 

قريبة. 
ف��ي حي��ن بقيت فئ��ة ال�س��خا�ض 
الكبر �سنا، التي تبلغ اعمارهم من 35 
وما فوق، على الحجوزات التقليدية عبر 
مكاتب ال�سفر، اإ�سافة اإلى العائات التي 
تخطط لرحاتها ال�س��نوية قبل فترات 
طويلة من ال�سفر تقوم بحجوزاتها عبر 

مكاتب ال�سفر وال�سياحة. 
وق��ال اأمي��ن �س��ر اتح��اد مكات��ب 
ال�سفر وال�سياحة الكويتية اأحمد الفهد 
ل�»كون��ا«: »ان حجم الحج��وزات عبر 
مواق��ع الحج��ز اللكتروني��ة الأجنبية 
اأ�سبحت محدودة، وت�س��مل في اأغلبها 
فئة ال�س��باب، الذين يرغبون بال�س��فر 
لرحات ق�س��يرة غير مخط��ط لها قبل 
وق��ت طوي��ل، وغالب��ا م��ا تك��ون هذه 
الحج��وزات لرح��ات ت�س��مل محط��ة 

واحدة«. 
واأ�ساف اأن معظم الم�سافرين عند 
التخطي��ط لل�س��فر لمحط��ات متع��ددة 
وبعي��دة يعتم��دون ف��ي الحج��ز على 
مكاتب ال�س��ياحة وال�س��فر، ل�سعورهم 

بالطمئنان من الح�س��ول على اأ�سعار 
اأف�سل وخدمات �ساملة ومميزة، ول�سيما 

خدمات ما بعد ال�سفر. 
العائ��ات ل تغام��ر  ن  اأ وذك��ر 
بالعتم��اد عل��ى الحج��ز، م��ن خ��ال 
مواقع الحج��ز اللكتروني��ة الأجنبية، 
خ�سو�سا اأن لجنة ال�سكاوى في الدارة 
العام��ة للطيران المدن��ي تقف عاجزة، 
ول ت�س��تقبل او تت�س��رف في ال�سكاوى 
المقدم��ة من الم�س��افرين، ك��ون مواقع 
الحج��وزات اللكتروني��ة ل تخ�س��ع 

لقوانين دولة الكويت. 
واأ�سار اإلى ان عددا من دول العالم 
حجب��ت فعلي��ا مواق��ع الحج��وزات 
اللكتروني��ة الأجنبي��ة العاملة خارج 
بادها، في حين �سَنت دول كثيرة اأخرى 
قوانين لتنظيم تراخي�ض تلك المواقع، 
تخوفا على مواطنيها من مغبة التعر�ض 
لعملي��ات الغ���ض والن�س��ب، و�س��مان 

قدرته��ا عل��ى المحافظ��ة عل��ى حقوق 
المواطنين. 

واأكد اأن مكاتب ال�س��ياحة وال�سفر 
تتمتع بمرونة عالية في تلبية حاجات 
الم�س��افرين المتغي��رة وقدرته��ا عل��ى 
توفير اأدق التفا�سيل والخدمات التي ل 
ت�ستطيع مواقع الحجوزات اللكترونية 
الأجنبي��ة )النترن��ت( توفيره��ا او 

المناف�سة فيها. 
و�س��دد على �س��رورة الأخذ بعين 
العتبار �سلوك الم�ستهلك الكويتي، الذي 
ي�س��عى دائما اإلى الح�س��ول على كافة 
الخدم��ات المتعلقة بال�س��فر من مكان 
واحد وفي زمن ق�سير وبا�سعار مناف�سة. 
واأو�س��ح الفه��د »اأن الدلي��ل على 
تكي��ف مكات��ب ال�س��ياحة وال�س��فر مع 
مناف�س��ة مواق��ع الحج��ز اللكترونية، 
تزايد عدد هذه المكاتب خال ال�سنوات 
الما�سية، حيث �سهد عام 2014 وحده 

افتتاح اأكثر من 50 مكتب �سفر ا�سافيا، 
لتقديم خدمات ال�س��ياحة وال�س��فر في 

الباد«.
وق��ال اإن ع��دد مكات��ب ال�س��ياحة 
وال�سفر العاملة في �سوق النقل الجوي 
بدولة الكويت، وفق تقرير منظمة النقل 
الج��وي، بل��غ 364 مكت��ب �س��فر لعام 
على  جغرافيا  وموزعة  منت�سرة   ،2014
م�س��توفية  مكاتب  وهي  محافظات،   6

ل�سروط الترخي�ض الممنوح. 
واأ�س��اف ان كادر الموظفين الذين 
يعمل��ون فيه��ا ي�س��توفي ا�س��تراطات 
مزاولة المهنة من تدريب وتاأهيل علمي، 
من خال ح�سولهم على �سهادات تدريب 
معتم��دة وم�س��دق عليها م��ن الجهات 
الر�سمية في مجال حجز واإ�سدار وبيع 
تذاكر ال�س��فر وفق القرار ال��وزاري رقم 
النقل  �سوق  تنظيم  ب�س��اأن   ،2011/  6

الجوي بدولة الكويت.

المخيزيم تسلم الجائزة من الشيخ محمد بن راشد

»بيتك« أفضل مزود عالمي للمعرفة 
في »الصيرفة اإسامية«

�سدد مدير عام ال�ستراتيجية والعاقات الموؤ�س�سية في 
بيت التمويل الكويتي )بيتك(، فهد المخيزيم، على اأهمية 
القيمة الم�سافة التي يحققها »بيتك« في �سناعة ال�سيرفة 
ال�سامية، عبر ممار�سات تغطي مجالت العمل الرئي�سة، 
المالية وال�ستثمارية وال�سرعية، موؤكدا اأن البنية التحتية 
المعلوماتي��ة ممثلة ف��ي البح��وث والدرا�س��ات والتقارير 
لهذه ال�س��ناعة، �س��هدت انطاقته��ا الحقيقي��ة، من خال 
قيام »بيتك« كاأول بنك اإ�سامي با�س��تحداث ذراع بحثية 
وا�ست�سارية متخ�س�سة، ايمانا باأهمية هذا الن�ساط ودوره 
في تنمية العمل المالي الإ�سامي وتر�سيخ وجوده، وخا�سة 
اأن حجم �سناعة الخدمات المالية ال�سامية حول العالم 
ي�سل اإلى تريليوني دولر، و�سط تغيرات �سريعة ومتتابعة 

ت�سهدها ال�سواق العالمية تتطلب المتابعة الدقيقة. 
واأو�سح المخيزيم في ت�سريح �سحافي عقب ت�سلمه 
م��ن حاكم دبي، ال�س��يخ محم��د بن را�س��د، جائ��زة التميز 
الممنوحة م��ن »مركز دبي لتطوير القت�س��اد الإ�س��امي« 
اإلى مجموعة »بيت��ك« في فئة »البني��ة التحتية المعرفية 
لاقت�ساد الإ�سامي«، في حفل اقيم بدبي، اأخيرا، ان »بيتك« 
يعم��ل دائما لإث��راء تجربة ال�س��يرفة ال�س��امية في كافة 
جوانبها التطبيقية وا�س�س��ها ال�س��رعية، من خال انتهاج 
ا�س��لوب علمي واداء احتراف��ي والتزام كام��ل بالمحددات 
والطر التنظيمي��ة والرقابية، فق��د كان اول بنك اإ�س��امي 

يتو�س��ع بالخارج، والول في طرح العدي��د من المنتجات 
والخدمات وهيكلة العقود والم�ساريع وا�ستخدام والو�سائل، 
بما فيه��ا التقنية الحديث��ة، والتي نقلتها عن��ه كل البنوك 
العاملة وفق ال�س��ريعة حول العالم، و�سي�س��تمر »بيتك«، 
بحكم ريادته، في تعظيم دور المنتجات والخدمات المالية 
ال�س��امية في حياة المجتمعات والح�س��ارة الن�س��انية، 
لتحقيق التنمية في المجتمعات ومواكبة النمو المتوا�سل 
في القبال على ال�سيرفة ال�سامية من الفراد والحكومات 
حول العالم، بعد ان ا�س��تطاعت ان توفر خيارا اقت�ساديا 
بديا، وت�سبح قطاعا مهما وموؤثرا في القت�ساد العالمي. 

وقد كرم ال�س��يخ محمد بن را�س��د في ال��دورة الثانية 
لجائزة القت�س��اد الإ�س��امي 8 �س��ركات و�سخ�سيات في 
الفئات الثمان��ي للجائزة، بالإ�س��افة اإلى جائ��زة الإنجاز 
مدى الحياة للحاج �س��عيد اأحمد لوتاه، موؤ�س�ض بنك دبي 
الإ�سامي، بعد اختيارهم من قبل لجنة رفيعة م�سَكلة من 

خبراء وممار�سين وم�سوؤولين من عدة دول.
وكان مركز دب��ي لتطوير القت�س��اد الإ�س��امي اأطلق 
جائ��زة القت�س��اد الإ�س��امي، بالتعاون مع غرف��ة تجارة 
و�س��ناعة دبي و«توم�س��ون رويت��رز« ع��ام 2013، حيث 
ا�س��تطاعت الجائ��زة بعد ع��ام واح��د اأن ت�س��تقطب 284 
م�ساركة، مقارنة ب�148 في عام 2013، من 48 دولة، مقارنة 

ب� 31 بلدا في عام 2013.

 المخيزيم يت�شلم الجائزة من ال�شيخ محمد بن را�شد ●

القدومي: »توب العقارية« تنهي 
مشروع »تيراس تيما« بإسطنبول

ق��ال نائ��ب الع�س��و المنت��دب 
للت�سويق في مجموعة توب العقارية، 
محمد وليد القدوم��ي، اإن المجموعة 
توا�س��ل م��ن خ��ال م�س��اركتها في 
معر���ض النخب��ة العقاري��ة، ال��ذي 
تنظم��ه مجموعة اإ�س��كان ف��ي مركز 
اأبوظبي للمعار���ض خال الفترة من 
26 اإلى 29 الجاري، يطرح م�ساريعها 
المميزة لعمائها في ا�سطنبول، والتي 

تطورها مجموعة انانار العقارية.
واأ�ساف اأن ابرز الم�ساريع التي 
�س��نعمل عل��ى عر�س��ها بالمعر�ض، 
م�سروع تيرا�ض تيما، وهو عبارة عن 
برجين �س��كنيين في منطقة اأتاكنت، 
وهي من المناطق الرئي�سة والحيوية 
ف��ي ا�س��طنبول، وتبع��د ع��ن مط��ار 
تبعد  بينما  ك��م،  اتات��ورك حوالي 8 
عن منطقة تق�سيم و�سارع ال�ستقال 

كم. حوالي 26 
 واأ�سار القدومي اإلى ان المنطقة 
ت�س��هد حالي��ا تنفي��ذ اأكب��ر ع��دد من 
الم�س��اريع الت��ي تنفذ با�س��طنبول، 
وت�سمى با�سطنبول الجديدة، م�سيرا 
اإل��ى ان��ه ج��ار ان�س��اء اأكب��ر مدين��ة 

ترفيهية فيها تيما بارك، بال�س��افة 
اإلى عدد من الجامعات والمجمعات 

التجارية.
 واأ�س��اف اأن المنطق��ة تتمت��ع 
بوج��ود �س��بكة ط��رق وموا�س��ات 
كبي��رة تربطه��ا بمختل��ف المناط��ق 
والمراكز الرئي�س��ة بالمدينة ب�س��كل 

�سل�ض و�سريع.
وحول البرجي��ن، قال القدومي: 
يتاأل��ف الول م��ن 40 دورا، والثاني 
من 30 دورا، وباإجمالي �س��قق 416 
�سقة، تتنوع م�ساحتها من غرفة اإلى 
ثاث غرف نوم، باإطالت مميزة على 

البحر والبحيرة والحدائق الخابة.
 وبين اأن الم�سروع يحتوي على 
مجموعة مميزة من الخدمات العامة، 
كمواقف ال�سيارات وال�سيانة والمن 
والخدم��ات الترفيهي��ة من م�س��ابح 
وناد �سحي وماعب، بال�سافة اإلى 
تيرا�ض وحدائق باأكثر م��ن 21 دورا 
م��ن المبان��ي، لتعطي ال�س��كان جوا 
من الراح��ة، ولا�س��تمتاع بالمناظر 

الجميلة.
واأ�سار اإلى اأن ا�س��عار الوحدات 
ال�س��كنية بالم�س��روع تعد منا�س��بة 
ومميزة، مقارنة بالم�ساريع المماثلة، 
م��ن حي��ث الج��ودة والموق��ع، واأن 
الم�سروع تم النتهاء من تنفيذه خال 
مار�ض من ع��ام 2014، وتم ت�س��ليم 
الوحدات ال�سكنية لماكها الجدد من 

تركيا ودول المنطقة.

6 شركات جديدة أعلنت اانضمام إليه

»المال والعقار« يستعد لتسويق 
مشروعاته في الكويت

ك�سف الرئي�ض التنفيذي وال�سريك 
ل�س��ركة ليتني اإنترنا�سيونال لتنظيم 
تم��رات، ع�س��ام  المعار���ض والموؤ
عبدال�س��افي، عن م�س��اركة 6 �سركات 
جديدة في معر�س��ها العق��اري الأول 
»المال والعقار الدول��ي« خال الفترة 
من 25 اإلى 28 الجاري في قاعة الراية 

بفندق كورت يارد ماريوت الكويت.
وفي ه��ذا الإطار، قال مدي��ر اإدارة 
الت�سويق ل�سركة باز للنظم العقارية، 
محم��د اإبراهي��م، اإن ال�س��ركة ح��ازت 
جائزة اأف�س��ل مط��ور عق��اري يتوافق 
مع اأحكام ال�سريعة الإ�سامية لمنطقة 
2014، واإن  الخلي��ج العرب��ي لع��ام 
ال�س��ركة في ه��ذا المعر�ض �ست�س��تمر 
في طرح منتج »ح�س���ض الم�س��اع«، 
يعة  ل�س��ر ا عم��ق  م��ن  حى  لم�س��تو ا

الإ�سامية. 
»الشبكة العربية« 

من جهت��ه، قال المدي��ر التنفيذي 
للمجموع��ة ال�س��بكة العربي��ة، عمرو 
علي، اإن اله��دف من هذه الم�س��اركة، 
هو التوا�سل الدائم مع العماء والزوار 
والم�ستثمرين الباحثين عن الم�ساريع 
المتمي��زة،  العقاري��ة  والمنتج��ات 
خ�سو�س��ا اأن المجموعة تمتلك خبرة 
كافية في الأ�س��واق العقارية المحلية 
والإقليمية والدولية في مجال الت�سويق 

والتطوي��ر العق��اري، ب��كل اأ�س��كاله 
واأدوات��ه، وتعم��ل جاه��دة للتواج��د 
الدائم في ال�سوق العقاري، للتوا�سل 
مع عمائه��ا والباحثين ع��ن مناخات 
وظروف ا�ستثمارية تنا�سب اإمكاناتهم 

وتلبي رغباتهم ومتطلباتهم.
»إتش أم جي« 

اأم��ا المدي��ر التنفي��ذي لمجموع��ة 
»ات�ض ام جي« العقارية، ح�سن قدومي، 
فذكر اأن المجموعة حري�سة كل الحر�ض 
على الم�س��اركة في المعار�ض الكبيرة، 

وذات ال�س��معة الطيبة، محليا ودوليًا، 
انطاقًا من �سعي المجموعة اإلى تحقيق 
ا�س��تراتيجيتها، وتر�س��يخ عاقته��ا 
التجارية، بتعزيز ح�سورها ووجودها 
في معار���ض العقار ونمو ح�س��تها في 
الأ�سواق ب�سكل عام وال�س��وق الكويتي 

والخليجي خ�سو�سا.
»أفينو العقارية« 

قال المدير التنفيذي ل�س��ركة اأفنيو 
العقارية، حارث العلي، اإن ال�سركة تعد 
واحدة من اأكبر ال�س��ركات المتخ�س�سة 

ف��ي الت�س��ويق العق��اري ف��ي الكويت، 
والعقار التركي ي�س��هد نه�سة حقيقية، 
وخا�س��ة مدين��ة بور�س��ة، حي��ث ب��داأ 
الم�س��تثمرون الأجانب ي�س��عون ب�سكل 

مكثف للح�سول على ممتلكات فيها.
»الشامل« 

بدوره، قال الرئي�ض التنفيذي نائب 
رئي���ض مجل���ض الإدارة ف��ي مجموع��ة 
ال�س��امل العقاري��ة، من��اف حي��در، اإن 
ال�س��ركة درجت على تنفيذ م�سروعاتها 
العقارية وال�ستثمارية وفق ا�ستراتيجية 
علمية ومهنية عالية، ودرا�سات جدوى 
اقت�س��ادية متخ�س�س��ة في التجاهات 
الم�س��تقبلية ل�س��وق العق��ارات بدول��ة 
الكويت، اإ�سافة اإلى قيام مركز اأبحاثها 
بدرا�س��ة طبيعة م�س��روعاتها، وكيفية 
تنفيذه��ا، وتقدي��م روؤي��ة عملي��ة ع��ن 
م�س��تقبل الم�س��روع، وم��دى الفائ��دة 
التجاري��ة وال�س��تثمارية والخدمي��ة 

للمنطقة التي ينفذ فيها.
»سلفر هاوس« 

وقال مدي��ر الت�س��ويق في �س��ركة 
�سلفر هاو�ض العقارية، اأحمد المغربي، 
اإن ال�سركة ت�سارك في المعر�ض بحزمة 
من الم�س��اريع المهم��ة، منها م�س��اريع 
في تركيا والأردن، بم�س��احات مختلفة 

وباأ�سعار تناف�سية.

محمد القدومي ●

توقعات ااستهاك عند 93.3 مليون برميل في اليوم 2015

»وكالة الطاقة«: تراجع أسعار النفط
ا يكفي إنعاش الطلب

ح��ذرت وكال��ة الطاق��ة الدولي��ة من 
اأن التراج��ع الحالي لأ�س��عار النفط لي�ض 
كافيا لإنعا�ض ا�ستهاك النفط في الأجواء 
القت�س��ادية المتباطئة، ولو اأنها لحظت 
نم��وا متزايدا في الإنت��اج بدافع من الدول 

غير الأع�ساء في »اأوبك«.
ووفق»الفرن�س��ية«، فق��د اأو�س��حت 
الوكالة في تقريرها ال�سهري اأنه با�ستثناء 
حالت نادرة مث��ل الوليات المتحدة، فاإن 
الم�ستوى المتدني لاأ�سعار لم يحفز الطلب 

حتى الآن.
وف��ي دي�س��مبر الما�س��ي، خف�س��ت 
الوكال��ة ومقره��ا باري���ض توقعاتها لنمو 
الطلب في 2015 بعد اأن كان عند1.1 مليون 
برميل في اليوم اإلى 0.9 مليون برميل في 
اليوم، وهو الم�ستوى نف�سه الذي توقعته 
في التقرير ال�سابق، ومن المتوقع اأن يبلغ 
ا�س��تهاك النف��ط 93.3 ملي��ون برميل في 
اليوم في 2015 ف��ي مقاب��ل 92.4 مليون 

برميل في 2014.
وجاء في التقرير اأن الفوائد المعتادة 
لاأ�س��عار المخف�س��ة مث��ل زي��ادة القدرة 
ال�سرائية لاأ�سر وتراجع الكلف في القطاع 
ال�سناعي طغت عليها اإلى حد كبير الظروف 
القت�سادية ال�س��عيفة حاليا، التي تعتبر 

ال�سبب الرئي�ض لتراجع اأ�سعار النفط.
ومن��ذ التقري��ر الأخي��ر للوكال��ة ف��ي 
دي�سمبر، تراجع �سعر برميل النفط الخام 
من 60 دولرا اإلى ما دون 50 دولرا ب�سبب 

فائ�ض في العر�ض، خ�سو�سا ب�سبب زيادة 
الإنتاج في العراق اإلى اأعلى م�س��توى منذ 

عاما.  35
وبلغ �سعر برميل النفط اأول من اأم�ض 
في بور�سة نيويورك 46.25 دولرا بتراجع 
اأكثر م��ن 50 بالمئة منذ يونيو الما�س��ي، 
فيما بلغ �س��عر برميل نفط برنت ت�س��ليم 

فبراير 48.35 دولرا.
ط��وؤ  لتبا ا ء  ا ج��و اأ ل��ى  اإ ف  ي�س��ا و
القت�س��ادي الحالي��ة خ�سو�س��ا بع��د اأن 
خف���ض البن��ك الدول��ي توقعات��ه للنم��و 
للعام الحالي 2015 اإلى 3 بالمئة بدل من 

الما�سي،  يونيو  اأوا�س��ط  في  بالمئة   3.4
تراجع �س��عر �س��رف بع���ض العمات في 
الدول الم�س��تهلكة واإلغاء الدعم الحكومي 
للمنتج��ات النفطية وتراج��ع النفقات في 
الدول المنتج��ة اأو المخاوف من ح�س��ول 

انكما�ض في بع�ض الدول.
واإزاء هذا التراجع في اأ�س��عار النفط 
الخام، قررت منظمة الدول الم�سدرة للنفط 
)اأوب��ك( وخافا لرغب��ة بع�ض اأع�س��ائها 
الإبقاء على حجم الإنتاج، وتتوقع المنظمة 
في  برميل  ملي��ون  اأن يبل��غ الإنتاج 29.8 
اليوم في العام الحال��ي اأي اأقل بقليل من 

�سابقا. متوقعة  برميل  مليون   30
واعتب��رت الوكال��ة المدافع��ة ع��ن 
م�سالح الدول الم�س��تهلكة في المقابل اأن 
اإنتاج هذه الدول في 2015 �سي�سهد تراجعا 
اأكبر مقارن��ة بالتقرير ال�س��ابق، وقد بات 
عند م�س��توى 950 األف برميل ف��ي اليوم 
من اأ�س��ل 57.5 مليون برميل هو اإجمالي 

الإنتاج ال�سنوي.
وقل�س��ت وكال��ة الطاق��ة توقعاته��ا 
للنمو في هذه الدول ب�350 األف برميل في 
اليوم، مقارنة بتقريرها ال�سابق، وكان من 
المفتر�ض اأن يبلغ النم��و 950 األف برميل 
في اليوم من اأ�سل اإنتاج يبلغ 57.5 مليون 
برميل يوميا، على ال�سنة كلها، وي�سمل هذا 
التخفي���ض اأي�س��ا الولي��ات المتحدة لكن 
بدرجة اأدنى مع تراجع ب�80 األف برميل في 
اليوم على �سعيد النفط ال�سخري مقارنة 

بالتقرير ال�سابق.
واأ�س��ارت الوكالة اإل��ى اأن العديد من 
المنتجي��ن يب��دو اأنه��م موؤمنون �س��د اأي 
انخفا�ض لاأ�س��عار على المدى الق�س��ير، 
معتب��رة اأن �س��وق النف��ط عن��د منعط��ف 
تاريخ��ي واأن موق��ع النف��ط ف��ي م�س��ادر 
الطاقة يتغير، وذلك اإ�س��افة اإلى �سيا�سة 
اأوبك وثورة النفط ال�سخري في الوليات 
المتح��دة، م�س��يفة اأن ال�س��نوات المقبلة 
يمكن اأن ت�سكل لحظة �ساعة حقيقة لل�سوق 
وال�سناعة التي ا�س��طرت طيلة 150عاما 

اإلى اإعادة ابتكار نف�سها مرارا.

»بي بي« البريطانية تواجه
غرامة 13 مليار دوار

تواجه �س��ركة بريتي���ض بتروليوم »بي ب��ي« النفطية 
البريطانية العماق��ة غرامات حكومية قد ت�س��ل اإلى 13.7 
مليار دولر ب�س��بب الت�س��رب النفطي الذي ت�سببت فيه في 
خليج المك�سيك عام 2010، وذلك بموجب حكم اأ�سدره قا�ٍض 

اتحادي اأم�ض في نيواأورليانز.
ونقلت »الألمانية«، عن القا�سي كارل باربير اأن 3.19 
مايين برميل نفطي ت�سربت اإلى مياه خليج المك�سيك، وهو 
ما يزيد على الكمية التي قدرتها �س��ركة »بي بي« والبالغة 
الأميركية  الحكومة  تقدي��رات  من  واأقل  برميل،  مليون   2.4
البالغ��ة 4.2 مايين برمي��ل، ويهيئ حكم باربير ال�س��احة 
لمرحلة العقوبة في المحاكم��ة والمقرر لها الثاثاء المقبل، 
حيث �سي�سدر حكم نهائي ب�ساأن الغرامات التي يتعين على 

ال�سركة دفعها بموجب قانون المياه النظيفة.
وكان 11 �سخ�سا قد قتلوا جراء النفجار الذي وقع في 
من�سة »ديب ووتر هورايزون« النفطية في 20 اأبريل 2010, 

وت�سبب ذلك في ت�سرب النفط الخام من بئر نفطية لأكثر من 
وخروج  حيوية  �سيد  بمناطق  اأ�سرارا  األحق  ما  يوما،   80

كميات كبيرة من النفط على ال�ساطئ.
ولم يحدد القا�س��ي مبلغ الغرامة المحتمل في حكمه، 
لكن قانون المياه النظيفة يحدد مبلغ 4300 دولر كغرامة 
عن ت�سرب كل برميل. وبناء على هذا المعدل يمكن اأن ي�سل 

اإجمالي الغرامة اإلى 13.7 مليار دولر.
ورف�ض باربير دفوعات من جانب مدعين باأن ال�سركة 
البريطاني��ة ارتكب��ت »اإهم��ال ج�س��يما«، وكت��ب باربير اأن 
المحكمة وجدت اأن »بي بي« لم ترتكب اإهمال ج�سيما ولي�ست 
مته��ورة اأو عني��دة اأو جائرة ف��ي التخطيط لل�س��يطرة على 
الم�سدر، في اإ�سارة اإلى الخطوات المتخذة من اأجل ال�سيطرة 
على تدفق النفط من بئر ديب ووتر، فيما ذكرت »بي بي« في 
بيان اأنه ل��م تتحدد بعد اأي عقوبة، وقالت، اإنها �ستوا�س��ل 

اإعادة النظر في قرار المحكمة.

ً
40 مليار ريال أرباح 11 بنكا

 خال عام
ً
سعوديا

رفعت الم�سارف ال�سعودية اأرباحها خال العام الما�سي 
10بالمئة، مقارنة بالعام ال�سابق 2013، وبلغت  2014 بن�سبة 
اأرباح 11 م�سرفًا 40.2 مليار ريال بما يعادل 10.7 مليارات 

دولر، في مقابل 36.6 مليار ريال اأو 9.7 مليارات دولر.
وت�س��در البنك الأهلي التجاري قائمة الم�س��ارف لجهة 
الأرباح ال�س��افية، بع��د ا�س��تحواذه عل��ى 21.5 بالمئة، من 
اأرباح القط��اع، تعادل 8.66 ملي��ارات ريال، بن�س��بة ارتفاع 
م�س��رف الراجحي في المرتبة الثانية،  وحل  10.23بالمئة. 
رغم تراجع اأرباح��ه بن�س��بة 8.09 بالمئة، وا�س��تحوذ على 
مليارات ريال.  6.836 وبقيمة  القطاع،  اأرباح  من  بالمئة،   17

وحلت مجموعة �سامبا المالية ثالثة، بن�سبة 12.5بالمئة، 
من اأرباح القطاع، تعادل 5.01 مليارات ريال، بارتفاع ن�سبته 
كم��ا ارتفع��ت اأرباح بن��ك الريا�ض بن�س��بة  بالمئ��ة.   11.11
مليارات ريال، وزادت اأرباح البنك   4.352 اإلى  بالمئة،   10.26

ال�س��عودي البريطاني )�س��اب( اإلى 4.266 ملي��ارات ريال، 
بن�س��بة 13.04 بالمئة. واأرباح البنك ال�س��عودي الفرن�س��ي 

ريال. مليارات   3.516 اإلى  بالمئة،  بن�سبة 46.13 
و�س��مل الرتفاع البنك العربي الوطني، وبلغت اأرباحه 
وقفزت اأرباح  بالمئة،   14 ن�س��بته  بنمو  ريال،  مليار   2.875
البنك ال�س��عودي الهولندي بن�س��بة 21.3 بالمئة، اإلى 1.82 
مليار ريال. واأرباح البنك ال�س��عودي لا�ستثمار اإلى 1.437 
مليار ريال، بارتفاع 12 بالمئة، اأما بنك الباد فحقق اأرباحًا 
بلغت 864 مليون ريال، بن�سبة زيادة 18.49بالمئة، في حين 
تراجعت اأرباح بنك الجزيرة اإلى 572 مليون ريال، وبن�سبة 
اأموال الم�سارف ال�سعودية ال�12  روؤو�ض  وتبلغ  بالمئة.   12
المدرجة في ال�سوق المالية 144 مليار ريال، وبلغت قيمتها 
ال�س��وقية، وفق اإغاق الخمي�ض الما�س��ي، 525 مليار ريال، 

ت�سكل 29 بالمئة، من قيمة �سوق الأ�سهم ال�سعودية.

● Qó«M ±Éæe● ع�شام عبدال�شافي
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جاءت في صدارة الترتيب دون احتساب أثر التضخم خالل الـ 15 سنة الفائتة

سيولة العقار ارتفعت إلى 4992.4 مليون دينار العام املاضي
ذكر تقرير »الشال« أن عام 2014 انتهى وكانت حصيلته إيجابية، إذ 
ارتفعت سيولة السوق الى نحو 4992.4 مليون دينار ، أي ما نسبته 
26.8 في املئة مقارنة بسيولة عام 2013 البالغة نحو 3935.8 مليون 
دينار. وجاءت سيولة عام 2014 في صدارة الترتيب دون احتساب 
ب��دءًا من عام 2000 وانتهاء  الفائتة،  ال� 15 سنة  أثر التضخم، خالل 
بعام 2014. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2014 نحو 2145.2 
مليون دينار ، وكانت أدنى من سيولة النصف األول من عام 2014 
والبالغة نحو 2847.2 مليون دينار ، بما يعطي مؤشر على احتمال 
، أداء سوق  ال��رس��م البياني  ف��ي ع��ام 2015 وي��ب��ن  ت��راخ��ي السيولة 
العقار املحلي ل� 15 سنة، فقد بدأ السوق العقاري بارتفاع، بعد عام 
2000، لثالثة أعوام متتالية، حتى نهاية عام 2003، ليصل مستوى 
س��ي��ول��ت��ه إل���ى ن��ح��و 2828 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ك��وي��ت��ي، ل��ت��ع��ود م��ؤش��رات 
ضعفه إل��ى الظهور ف��ي ع��ام 2004، ولتستمر ه��ذه امل��ؤش��رات، حتى 
نهاية ع��ام 2005، التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليون 
دينار. وشهد عام 2006 تحسنًا واضحًا، في سيولة السوق، رغم أنه 
امل��ال اإلقليمية والبورصة الكويتية،  كان عام تصحيح، في أس��واق 
واستمر حتى سجل مستوى سيولة قياسيًا، جديدًا، بنحو 4447 
مليون دينار كويتي، في عام 2007، وهو أعلى مستوى حققه خالل 
ال�� 12 سنة املاضية، ولكنه س��رع��ان م��ا ت��راج��ع، م��رة أخ���رى، ف��ي عام 
2008، واستمر هذا التراجع، في عام 2009 الذي حقق فيه ثاني أدنى 
مستوى سيولة، منذ عام 2000، م�ن دون احتساب أثر التضخم، ثم 
عاد وتعافى، من جديد، في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 
2014 ليحقق أعلى مستوى له خ��الل 15 سنة الفائتة كما أسلفنا. 
وحققت سيولة نشاط السكن الخاص، ارتفاعًا مطلقًا، في عام 2014، 
فارتفع نصيب السكن الخاص من سيولة السوق، وكاالت وعقودًا، 
إل��ى نحو 2272 مليون دي��ن��ار كويتي، بينما انخفضت مساهمته 
النسبية إلى نحو 45.5 في املئة من سيولة السوق، حيث كان نصيبه 
نحو 49.4 في املئة، من سيولة السوق، في عام 2013. وبلغت نسبة 
امل��ئ��ة، مقارنة  ف��ي  ال��خ��اص نحو 16.9  ن��ش��اط السكن  ارت��ف��اع سيولة 
بعام 2013. وارتفعت تداوالت نشاط السكن االستثماري، إلى نحو 
2106 م��الي��ن دي��ن��ار، م��ع ارت��ف��اع ف��ي نسبة م��س��اه��م��ت��ه، ف��ي سيولة 

السوق، إلى نحو 42.2 في املئة في عام 2014، فيما كان نصيبه نحو 
38.7 في املئة من سيولة السوق في عام 2013. وبلغت نسبة ارتفاع 
سيولة نشاط السكن االستثماري نحو 38.4 في املئة، مقارنة بعام 
2013. واس��ت��ح��وذ ن��ش��اط ال��س��ك��ن، ال��خ��اص واالس��ت��ث��م��اري، ع��ل��ى ما 
نسبته 87.7 في املئة، في عام 2014، تاركن نحو 12.3 في املئة من 

امل��خ��ازن، مقارنة بنحو 11.9 في  السيولة للقطاع التجاري وقطاع 
املئة في عام 2013. وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة، في نهاية 
عام 2014، للسكن الخاص، لتصل إلى نحو 360.8 ألف دينار كويتي، 
ف��ي ع��ام 2013، بينما ارتفع  أل��ف دي��ن��ار كويتي،  م��ن مستوى 290.7 
معدل الصفقة الواحدة، للسكن االستثماري، بشكل كبير، إلى نحو 

1.189 مليون دينار كويتي، من نحو 838.6 ألف دينار كويتي، كما 
إرتفع، معدل الصفقة الواحدة في التجاري، إلى نحو 5.389 مليون 
دينار كويتي، بعد أن كان 2.768 مليون دينار كويتي، في عام 2013، 
وارتفع املعدل العام للصفقة، في تداوالت القطاع العقاري، كلها، في 

عام 2014 بنسبة 34.3 في املئة.

في حني جاء تاسعًا ضمن 12 سوقًا ماليًا في مستوى مؤشره

السوق الكويتي احتل املركز الثالث في النقدي
ق��ال تقرير »ال��ش��ال« االق��ت��ص��ادي األس��ب��وع��ي ان أداء 
م��ؤش��رات أس���واق العالم ق��د اختلط خ��الل ع��ام 2014 
م��ق��ارن��ة ب��ع��ام 2013، ح��ي��ث ارت���ف���ع م��ؤش��ر )م���ورغ���ان 
ستانلي كابيتال إنترناشيونال »MSCI«( للعالم ما 
نسبته 2.9 في املئة مع نهاية العام، مقارنة بارتفاع 
في املؤشر نفسه، في عام 2013 بنحو 24.1 في املئة. 
 ،»MSCI« ف���ي ع����ام 2014، م��ؤش��ر وش��م��ل االرت����ف����اع، 
للواليات املتحدة، عندما ارتفع، بما نسبته 11.1 في 
املئة، ويعتبر وزن السوق األميركي ودرج��ة تأثيره، 
كبيرين، جدًا، على بقية األسواق العاملية، كما ارتفع 
املؤشر الشامل لألميركيتي�ن، بنسب��ة بلغ��ت نح��و 9.3 
أم��ا م��ؤش�����ر«MSCI«، الشامل ألوروب���ا، فقد  في املئة. 
انخفض بنسبة بلغت نحو 8.6- في املئة، وانخفض 
امل��ت��ح��دة- بنحو  امل��ؤش��ر ذات���ه -إذا استثنينا اململكة 

8.5- في املئة.
 لوضع األسواق األوروبية، 

ً
وكان وضع آسيا مماثال

معظمها، فمؤشر »MSCI«، آلسيا/ الهادئ، انخفض 
ب��ن��ح��و 2.5- ف���ي امل���ئ���ة، ب��ي��ن��م��ا ك����ان م��رت��ف��ع��ًا ف���ي ع��ام 
امل��ئ��ة. وانخفض م��ؤش��ر أس��واق  ف��ي  2013 بنحو 9.3 
ال��ع��ال��م إل���ى ن��ح��و 6.7- ف���ي امل���ئ���ة، ل���و اس��ت��ث��ن��ي��ن��ا منه 
الواليات املتحدة األميركية، ويعكس ذلك ثقل السوق 
األم��ي��رك��ي ف��ي ت��ك��وي��ن امل��ؤش��ر ك��م��ا أس��ل��ف��ن��ا. و طبقًا 
مل��ؤش��رات »MSCI«، حتى نهاية ع��ام 2014، ومقارنة 
ه��ذا األداء، بما ك��ان عليه، نهاية ع��ام 2013. ول��ألداء 
املقارن لنمو )أو تراجع( املؤشرات، ملجموعة منتقاة 
من األسواق املالية، الرئيسة، )16 سوقًا ماليًا(، خالل 
عام 2014 وفقًا آلخر املتوفر من جريدة الفاينانشال 
تايمز، بما في ذلك سوق الكويت لألوراق املالية، من 
دون أخذ حركة أسعار الصرف بعن االعتبار، وهو 

يشير، م��ق��ارن��ة ب��ع��ام 2013، إل��ى االرت��ف��اع ف��ي معظم 
األس����واق )12 س��وق��ًا(، بينما ان��خ��ف��ض م��ؤش��ر س��وق 
ال��ك��وي��ت ل����ألوراق امل��ال��ي��ة، طبقًا مل��ؤش��ر ال��ش��ال، ليحل 
ف���ي امل���رك���ز ال���راب���ع ع���ش���ر، ب��ان��خ��ف��اض ب��ل��غ��ت نسبته 
نحو 2.4- في املئة، مقارنة بارتفاع، بلغ نحو 3.8 في 
امل��ئ��ة، وب��امل��رك��ز ذات���ه، ب��ن ه��ذه األس����واق، لعام 2013. 
وتجدر اإلش���ارة إل��ى أن متوسط االرت��ف��اع، لألسواق 
ب��م��ج��م��ل��ه��ا، ب��ل��غ ن��ح��و 3.4 ف���ي امل���ئ���ة، ف���ي ن��ه��اي��ة ع��ام 
2014، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 18.2 في املئة، خالل 
ع���ام 2013. وع��ن��د ت��ح��ل��ي��ل امل���ع���دالت ال��ب��س��ي��ط��ة )غ��ي��ر 
املوزونة(، ملؤشري العائد النقدي ومضاعف السعر 
إلى الربحية P/E((، لألسواق املالية العاملية املنتقاة، 
عينها، نجد أن معدل العائد النقدي لتلك األس��واق 
امل��ئ��ة، وه���و بنفس  ف��ي  ن��ح��و 2.9  ب��ل��غ   )Yield Cash(

مستواه في نهاية عام 2013.
أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة مل���ع���دل م���ؤش���ر م��ض��اع��ف ال��س��ع��ر إل��ى 
الربحية P/E((، لتلك األس����واق، فقد بلغ نحو 17.6 
ض��ع��ف��ًا، م��ق��ارن��ة ب��ن��ح��و 16.6 ض��ع��ف��ًا ف���ي ن��ه��اي��ة ع��ام 
2013، بما يعنيه أن ارتفاع األسعار أعلى من ارتفاع 
م��س��ت��وى ال��رب��ح��ي��ة ك��م��ا ت��ب��اي��ن أداء م���ؤش���رات س��وق 
ال���ك���وي���ت ل��������ألوراق امل���ال���ي���ة، ف����ي م��ج��م��وع��ة األس������واق 
العاملية املنتقاة، إذ بلغ مؤشر العائد النقدي، لسوق 
الكويت لألوراق املالية، نحو 3.4 في املئة، وقد احتل 
 ،

ً
املركز الثالث، ضمن تلك األسواق، وهو أعلى، قليال

م��ن متوسط األس����واق ال��ع��امل��ي��ة، امل��ن��ت��ق��اة. أم��ا مؤشر 
مضاعف السعر إلى الربحية )P/E(، لسوق الكويت 
ل��ألوراق املالية، فقد بلغ نحو 15.8 ضعفًا، وه��و في 
املركز الثاني عشر كأعلى )P/E(، أي أسعار أسهمه 
مرتفعة مقارنة بأرباحها، ويأتي بعده كل من السوق 

االسترالي والسوق السويدي والسوق السنغافوري 
وسوق هونغ كونغ، على التوالي.

ك���م���ا ب���ل���غ  م���ت���وس���ط ال���ع���ائ���د ال���ن���ق���دي، ف����ي األس������واق 
النامية، الستة عشر سوقًا املنتقاة، نحو 2.6 في املئة، 
وهو نفس مستوى نهاية عام 2013. وبلغ متوسط 
مؤشر )P/E( للمجموعة نفسها، نحو 15.3 ضعفًا 
ال��س��وق  )ن��ح��و 14.2 ض��ع��ف ف��ي ع���ام 2013(. واح��ت��ل 
الكويتي املركز الثالث، ضمن تلك األسواق، بالنسبة 
ال��س��ادس، في نهاية  للعائد النقدي، مقارنة باملركز 

عام 2013.
بينما احتل املركز الثامن )كأعلى P/E(، أي أسعار 
أس��ه��م��ه م��رت��ف��ع��ة، م��ن ب��ن س��ت��ة ع��ش��ر س��وق��ًا منتقاة، 
مقارنة باملركز الثاني )األع��ل��ى(، كما في نهاية عام 
ل���ألوراق املالية املرتبة  2013. واح��ت��ل س��وق الكويت 
التاسعة، ضمن 12 سوقًا ماليًا في الشرق األوس��ط 
ف��ي مستوى م��ؤش��ره، طبقًا مل��ؤش��ر ال��ش��ال، وذل���ك من 
دون تعديل ألثر سعر صرف العمالت، مقابل الدوالر 
األميركي. وارتفع معدل النمو، غير املرجح، ملؤشرات 
تلك األس���واق، إذ سجل ارتفاعًا بنحو 11.2 في املئة 
بعد االرتفاع بنسبة بلغت نحو 20.3 في املئة في عام 
2013. وحقق السوق املصري املركز األول بارتفاع بلغ 
ال��ذي  ال��س��وق الباكستاني  امل��ئ��ة، يليه  ف��ي  نحو 31.6 
ارتفع بنحو 26.5 في املئة، ثم السوق التركي الذي 
ارت��ف��ع بنحو 24.7 ف��ي امل��ئ��ة، أم��ا بالنسبة إل��ى سوق 
ال��ك��وي��ت ل�����ألوراق امل��ال��ي��ة ف��ق��د اح��ت��ل امل��رك��ز ال��ت��اس��ع، 
ب��ان��خ��ف��اض ب��ل��غ ن��ح��و 2.4- ف���ي امل���ئ���ة ط��ب��ق��ًا مل��ؤش��ر 
الشال ولكنه يظل أفضل من 3 أس��واق أخ��رى حققت 
خسائر أيضًا، واحتل السوق العماني املركز األخير 

بانخفاض بنحو 7.2- في املئة.

فتح قنوات النقاش العام والتطبيق التدريجي يخففان من وطأة التأثير

ارتفاع أسعار الكيروسني والديزل إلى 170 فلسًا
قد يخلق ضغوطًا تضخمية في »اإلسكان« و»االستثمار«

امل��ال��ي الكويتي »امل��رك��ز« تقريرًا  امل��رك��ز  أص���در 
ف����ي الكوي����ت  ح��ول ارتف����اع أسع�����ار الوق���ود 
وتأثي���رها على تكالي��ف اإلنش��اء، وأورد فيها 
 لتداعيات أسعار هذه الزيادة املفاجئة 

ً
تحليال

ف���ي أس���ع���ار ال����وق����ود ع��ل��ى ق���ط���اع���ات ح��س��اس��ة 
م��ث��ل اإلن���ش���اء، األم���ر ال���ذي ق��د ي��ف��رض تكاليف 
مباشرة وأخرى خفية على قطاعات عديدة في 
االقتصاد. وعلى الرغم من أن مراجعة ترشيد 
ال���دع���م خ���ط���وة م��س��ت��ح��ق��ة ل��ض��م��ان االس��ت��دام��ة 
االق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��دول��ة ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل، إال 
أن����ه م���ن ال����ض����روري وض����ع ن��ه��ج اس��ت��رات��ي��ج��ي 
ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ب���خ���ص���وص وق������ف ال�����دع�����م ل��ت��ج��ن��ب 
الضغوط التضخمية التي يمكن أن تكون لها 
تأثيرات سلبية ال يمكن التنبؤ بها، وربما ال 
يمكن السيطرة عليها في مختلف القطاعات 
وال�����ص�����ن�����اع�����ات، م���م���ا ي����ؤث����ر ع���ل���ى م���ع���ن���وي���ات 

املستثمرين خالل العملية.
ال��وق��ود قد  ويكشف التقرير أن زي���ادة أس��ع��ار 
ت��ؤدي إلى رفع التكاليف التي تواجه صناعة 
اإلن���ش���اء ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��درج��ة أن��ه��ا ق��د ت��ص��ل إل��ى 
حوالي 1 في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي  
بناًء على أكثر التقديرات تحفظًا. إذ تتضمن 
مشاريع اإلنشاء مستويات عالية من املخاطر 
ب��س��ب��ب م��ج��م��وع��ة م����ن ال����ع����وام����ل م���ث���ل أع���م���ال 
تخطيط اإلنشاء والتصاميم الفريدة، وظروف 
العمل املتقلبة املستندة إلى املوقع التي تؤثر 
على تسليم املشاريع، واالعتماد على تعاقدات 
وف���ق س��ع��ر ث���اب���ت، وال��ت��ج��زؤ ال���واس���ع ال��ن��ط��اق 
املوجود في سلسلة القيمة التي تدعم مشاريع 

اإلنشاء. 
ووف��ق��ًا ل��ألدل��ة امل��وج��ودة ح��ول ال��ع��ال��م، ف��إن أي 
زي������ادة ف���ي ت��ك��ل��ف��ة ال���وق���ود ب��ن��س��ب��ة 30-40 في 
إل��ى رف��ع إجمالي تكلفة اإلنشاء  املئة ستؤدي 

بحوالي 2-5 في املئة. وفي هذا السياق، يمكن 
أن ي���ؤدي ارت��ف��اع أس��ع��ار الكيروسن وال��دي��زل 
ف��ي ال��ك��وي��ت ث��الث��ة أض��ع��اف، م��ن 55 فلسا إلى 
170 فلسًا، إلى ارتفاع في أسعار مواد اإلنشاء 
األس��اس��ي��ة وتكاليف النقل املتعلقة بصناعة 
اإلن���ش���اء. وب��ال��ن��ظ��ر إل���ى ذل����ك، وب��م��ا أن ال��دي��زل 
يشكل حوالي رب��ع استهالك الطاقة في قطاع 
النقل ف��ي ال��ك��وي��ت، ف��إن زي���ادة أس��ع��اره بمعدل 
ث��الث��ة أض���ع���اف م���ن امل���رج���ح أن ت��زي��د تكاليف 
الوقود في قطاع اإلنشاء بحوالي 5 في املئة. 
 ،

ً
ورغ��م أن صناعة اإلن��ش��اء تعد كيانًا مستقال

إال أن��ه��ا تعتبر ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء 
ف�����ي ح���ج���م االس�����ت�����ث�����م�����ارات، م���م���ا ي����ؤك����د ع��ل��ى 
األه��م��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة ل��ل��ق��ط��اع. وم���ن خ���الل وج��ود 
االستثمارات العالية في هذا القطاع، يمكن أن 
تزيد الضغوط التضخمية الناشئة عن ارتفاع 
ال��وق��ود م��ن تكاليف امل��ش��روع بصورة  أس��ع��ار 

كبيرة. 
ويشكل قطاع اإلنشاء في الكويت حوالي 1.7 
ف��ي امل��ئ��ة م��ن ال��ن��ات��ج املحلي اإلج��م��ال��ي للبالد. 
وف���ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي، ه��ن��اك ع���دد م��ن مشاريع 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي يجري 
العمل عليها في الكويت. وتقدر قيمة العقود 
ف���ي ص��ن��اع��ة اإلن���ش���اء ال��ك��وي��ت��ي��ة ب��ح��وال��ي 4.9 
مليارات دينار. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى 
أن التكلفة اإلجمالية ملشاريع البنية التحتية 
واإلنشاء في الكويت عام 2014 قد تالمس 6.5 
مليارات دينار تقريبًا. هذا األمر يزيد الحاجة 
إل��ى االس��ت��ع��ان��ة بتقنيات حديثة وم���واد بناء 
مبتكرة، ومحاولة إيجاد طرق تساعد في إبقاء 
م��ك��ون��ات التكلفة األخ���رى كاملتعلقة بالوقود 

منخفضة.
ب����ن ع���ام���ي 2015 و2020، م��ن  ال���ف���ت���رة  وف�����ي 

املتوقع أن يبلغ متوسط اإلنفاق االستثماري 
ف��ي الكويت 11.8 مليارات دي��ن��ار. تم  السنوي 
تخصيص منها ح��وال��ي 6.3 م��ل��ي��ارات دي��ن��ار 
سنويًا ملشاريع بنية تحتية مهمة من الناحية 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، م��ث��ل م��ش��روع ت��وس��ع��ة امل��ط��ار. 
وبالتالي، من املتوقع أن يشهد قطاع اإلنشاء 
في الكويت نشاطًا في غضون األع��وام املقبلة. 
وم�����ن خ�����الل اس���ت���ه���داف ال���ح���ك���وم���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ال��خ��اص العقاري بنسبة 9.4 في  نمو القطاع 
املئة سنويًا كمعدل وسطي للفترة بن 2015 
امل��رت��ق��ب أن تحظى مشاريع  ف��إن��ه م��ن  و2020، 
البنية التحتية واإلنشائية بمزيد من االهتمام 
ف��ي دعم  إل��ى دوره���ا الحساس  بالتنفيذ نظرًا 

نمو القطاع الخاص. 
ال��ت��ع��اون الخليجي،  ل���دول مجلس  وبالنسبة 
ت�����واج�����ه ص����ن����اع����ة اإلن������ش������اء ح����ال����ي����ًا ت��ك��ال��ي��ف 
متصاعدة للعمالة بسبب شح القوى العاملة. 
وتشكل تكلفة العمالة في دول مجلس التعاون 
ال��خ��ل��ي��ج��ي ح���وال���ي 25 ف���ي امل���ئ���ة م���ن إج��م��ال��ي 
التكلفة، والتي قد تزيد الحقًا نتيجة لوجود 
ن��ق��ص ف���ي ال���ع���م���ال���ة. ل���ه���ذا، ي��م��ك��ن أن يضيف 
ارتفاع اسعار الوقود كثيرًا على عبء التكلفة، 
م��م��ا ي��ج��ع��ل ال��ه��وام��ش غ��ي��ر م��ج��دي��ة بالنسبة 
للمقاولن، وُيبِعد القطاع الخاص عن املشاركة 

في صناعة اإلنشاء.
ومع ذل��ك، يعد ترشيد الدعم خطوة مستحقة 
لتحقيق االس��ت��دام��ة االق��ت��ص��ادي��ة للدولة على 
املدى البعيد، رغم أنه قد يكون هناك تذمر على 
املدى القريب. إال أنه من الضروري وضع نهج 
استراتيجي للتنفيذ لتجنب اآلث���ار السلبية 
على مختلف القطاعات والتي ال يمكن التنبؤ 
بها، وربما ال يمكن السيطرة عليها، ما يؤثر 

على معنويات املستثمرين خالل العملية.

استعدادات الدول النفطية مع تراجع 
العوائد ال تتمتع بالكفاءة املطلوبة

ذك����ر ت��ق��ري��ر اق���ت���ص���ادي م��ت��خ��ص��ص أن م���س���ارات 
أس����واق ال��ط��اق��ة وم��ن��ذ ال��ن��ص��ف ال��ث��ان��ي م��ن ال��ع��ام 
املاضي وحتى اللحظة أكدت وجوب توافر حزمة 
من االستعدادات االستباقية الضرورية من قبل 
ال��دول املنتجة للنفط وال��غ��از، لتتمكن من املضي 
امل��دى والحفاظ  قدما بالخطط واملشاريع طويلة 
ع���ل���ى ح������دود م��ن��اس��ب��ة م����ن االن����ف����اق ع���ل���ى ج��م��ي��ع 
االوجه واالنشطة التنموية واالقتصادية، ملا لذلك 
م��ن أه��م��ي��ة ف��ي ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى وت��ي��رة ال��ن��ش��اط من 

جهة والحفاظ على املكتسبات من جهة اخرى. 
وق������ال ال���ت���ق���ري���ر األس���ب���وع���ي ال����ص����ادر ع����ن ش��رك��ة 
ن��ف��ط ال��ه��الل أم���س أن���ه ك���ان الب���د ل��ل��دول النفطية 
م��ن االس��ت��ع��داد ال��ج��ي��د مل��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د انخفاض 
عوائد النفط املسجلة وذلك على خطى االجراءات 
املتبعة عند إعداد املوازنات السنوية والتي تأخذ 
باالعتبار أس��ع��ار نفط متحفظة تجنبا للدخول 
في عجوزات وتفادي كافة التقلبات السوقية على 
ال��ع��وائ��د، وب��ال��ت��ال��ي ال��ت��أث��ي��ر ال��س��ل��ب��ي ع��ل��ى أوج��ه 
االنفاق التي تم اعتمادها مسبقا، وعلى ما يبدو 
أن كافة ال��دول منتجة ومستوردة للنفط تتعامل 
م���ع ال���واق���ع ال��ج��دي��د ع��ل��ى أس����اس أن ال ت��أث��ي��رات 
ال��ح��راك  سلبية م��ب��اش��رة وم��ل��م��وس��ة ع��ل��ى مجمل 
االقتصادي لتلك ال��دول خالل الفترة القادمة وأن 
ال��دول ق��درة على التعامل مع كل التحديات  ل��دى 

بكفاءة وفاعلية.
ال��دول املنتجة  والجدير ذك��ره هنا أن العديد من 
ب��اع��ت��م��اد م���وازن���ات م��رت��ف��ع��ة للعام  ق��ام��ت  للنفط 
ال��ح��ال��ي، م��ع��ت��م��دة ب��ذل��ك ع��ل��ى أس���ع���ار منخفضة 
للنفط وت��وق��ع��ات ب��ال��دخ��ول ف��ي ع���ج���وزات يمكن 
ت��ع��اود أس��ع��ار  ل��م  تمويلها م��ن االح��ت��ي��اط��ات إذا 

ال��ن��ف��ط االرت���ف���اع م��ج��ددا وت��ق��ل��ي��ص ال���ف���ارق، فيما 
اتجهت دول أخرى إلى رفع أسعار املاء والكهرباء 
ل��دي��ه��ا، مستهدفة ب��ذل��ك ال��ح��د م��ن ال��ه��در وإي��ق��اف 
ن��زي��ف االس��ت��ه��الك ع��ن��د امل��س��ت��وي��ات ال��ح��ال��ي��ة من 
األس��ع��ار، ب��ال��وق��ت ال���ذي ي��دف��ع فيه البنك ال��دول��ي 
امل��ن��اخ وال���زام  ال���دول للتوقيع على اتفاقية تغير 
ك���اف���ة ال�������دول ب���إل���غ���اء دع�����م ال���ب���ت���رول وم��ش��ت��ق��ات��ه 
وتسعير ال��ك��رب��ون م��ن خ��الل ف��رض ض��رائ��ب على 
االن��ب��ع��اث��ات واالس���ت���ع���داد أك��ث��ر ل��ت��ط��وي��ر م��ص��ادر 
ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة، ف���ي امل���ق���اب���ل اس���ت���ع���دت ال����دول 
املنتجة للنفط باملزيد من املشاريع ذات العالقة 
ب��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال��ك��ه��رب��اء وب��ن��س��ب��ة أق���ل ب��ات��ج��اه 
ال��ط��اق��ة املتجددة  ال��ق��درات االن��ت��اج��ي��ة م��ن  تطوير 
على الرغم من تراجع العوائد، واستعدت ايضا 
بضخ املزيد من النفط لدى االسواق لدعم مسارات 
ال��ذي تراجعت فيه  ال��وق��ت  ال��ت��راج��ع املسجلة، ف��ي 
ق����درة االط�����راف ذات ال��ع��الق��ة م��ن إدارة امل��ع��روض 
ال��ن��ف��ط��ي ل����دى االس�������واق، ف��ي��م��ا ل���م ت��س��ج��ل ال����دول 
ال��ن��ف��ط��ي��ة أي���ة خ��ط��ط ي��م��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا م��واج��ه��ة 
م��خ��اط��ر ارت���ف���اع ال����ق����درات االن��ت��اج��ي��ة م���ن ال��ن��ف��ط 

الصخري للكثير من الدول.
في املقابل فإن الدول التي نجحت خططها املالية 
واالقتصادية في تنويع مصادر الدخل، تصنف 
ضمن الدول التي استعدت جيدا ملرحلة انخفاض 
ال��ع��وائ��د النفطية وت��راج��ع االه��م��ي��ة النسبية من 
إج���م���ال���ي ال���دخ���ل ال���ق���وم���ي، وب��ال��ت��ال��ي ي��م��ك��ن لها 
ال��ظ��روف الحالية بطريقة ك��ف��ؤة مع  التعامل م��ع 
بقاء التأثيرات السلبية قائمة وذل��ك نظرا لعدم 
ت����وف����ر م����ص����ادر دخ�����ل ت���م���اث���ل أو ت����ع����وض ح��ج��م 

العوائد النفطية كما ونوعا.

القدومي: »تيراس تيما«
في إسطنبول جاهز للتسليم 

قال نائب العضو املنتدب للتسويق في مجموعة 
ال��ق��دوم��ي  ب��ان املجموعة  ت��وب العقارية محمد 
تواصل من خالل مشاركتها في معرض النخبة 
ال��ع��ق��اري��ة وال����ذي تنظمه م��ج��م��وع��ة اس��ك��ان في 
م���رك���ز اب���وظ���ب���ي ل���ل���م���ع���ارض خ�����الل ال���ف���ت���رة م��ن 
26 ال����ى 29 ي��ن��اي��ر ال��ح��ال��ي ي���ط���رح م��ش��اري��ع��ه��ا 
املميزة لعمالئها في اسطنبول والتي تطورها 
مجموعة ان��ان��الر ال��ع��ق��اري��ة. واض����اف ب���أن اب��رز 
املشاريع التي سنعمل على عرضها باملعرض 
م��ش��روع ت��ي��راس ت��ي��م��ا، وه���و ع��ب��ارة ع��ن برجن 
ف��ي منطقة أتاكنت، وه��ي م��ن املناطق  سكنين 
ال��رئ��ي��س��ي��ة وال���ح���ي���وي���ة ف���ي اس��ط��ن��ب��ول وت��ب��ع��د 
ع���ن م��ط��ار ات���ات���ورك ح���وال���ي 8 ك���م ب��ي��ن��م��ا تبعد 
ع��ن منطقة تقسيم وش����ارع االس��ت��ق��الل ح��وال��ي 
ال��ى ان املنطقة تشهد  ال��ق��دوم��ي  26 ك��م. واش���ار 
حاليا تنفيذ أكبر عدد من املشاريع التي تنفذ 
ب��اس��ط��ن��ب��ول وت��س��م��ى ب��اس��ط��ن��ب��ول ال���ج���دي���دة، 
مشيرا الى انه جار انشاء أكبر مدينة ترفيهيه 
ف��ي��ه��ا )ت���ي���م���ا ب��������ارك( ب����االض����اف����ة ال�����ى ع�����دد م��ن 
الجامعات واملجمعات التجارية واضاف الى ان 
املنطقة تتمتع بوجود شبكة طرق ومواصالت 
ك���ب���ي���رة ت��رب��ط��ه��ا ب��م��خ��ت��ل��ف امل���ن���اط���ق وامل����راك����ز 

الرئيسية باملدينة بشكل سلس وسريع.
وح�����ول ال���ب���رج���ن ق����ال ال���ق���دوم���ي: ي��ت��أل��ف االول 
م��ن 40 دورا وال��ث��ان��ي م��ن 30 دورا وب��اج��م��ال��ي 
شقق 416 شقة تتنوع مساحتها من غرفة الى 
ث���الث غ���رف ن���وم ب���اط���الالت م��م��ي��زة ع��ل��ى البحر 
والبحيرة والحدائق الخالبة، وبن بان املشروع 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م��م��ي��زة م���ن ال��خ��دم��ات 
ال��ع��ام��ة ك��م��واق��ف ال��س��ي��ارات وال��ص��ي��ان��ة واالم���ن 
والخدمات الترفيهية من مسابح ونادي صحي 
ال��ى تيراس وح��دائ��ق باكثر  ومالعب باالضافة 
من 21 دور من املباني لتعطي السكان جوا من 

الراحة ولالستمتاع باملناظر الجميلة.

وب��ن ال��ق��دوم��ي ب��ان اس��ع��ار ال��وح��دات السكنية 
ب����امل����ش����روع ت���ع���د م���ن���اس���ب���ة وم����م����ي����زة م���ق���ارن���ة 
ال��ج��ودة وامل��وق��ع،  باملشاريع املماثلة م��ن حيث 
وب�����ن ب�����أن امل����ش����روع ت����م االن���ت���ه���اء م����ن ت��ن��ف��ي��ذه 
خ��الل شهر م��ارس من العام 2014  وت��م تسليم 
ال����وح����دات ال��س��ك��ن��ي��ة مل��الك��ه��ا ال���ج���دد م���ن ت��رك��ي��ا 
ودول امل��ن��ط��ق��ة واض����اف ال��ق��دوم��ي ب���ان ال��ش��رك��ة 
ب���ص���دد ط����رح م��ج��م��وع��ة م����ح����دودة م���ن ال��ش��ق��ق 
ب��امل��ش��روع ل��الس��ت��الم ال���ف���وري م���ع دف���ع العميل 
دفعة مقدمة 25 في املئة من قيمة الشقة والباقي 
ب���ان العميل  مل���دة 36 ش��ه��ر مبينا  اق��س��اط  ع��ل��ى 
ال��ش��ق��ة وتحقيق  ت��اج��ي��ر  يمكنه االس��ت��ف��ادة م��ن 

عوائد فورية عليها. 
وأض���اف ال��ق��دوم��ي ب��أن املجموعة ت��ط��رح ايضا 
أح���د م��ش��اري��ع ال��ش��رك��ة ف���ي اس��ط��ن��ب��ول م��ش��روع 
»تيراس مكس« وال��ذي يعد واح��د من املشاريع 
ال��رائ��دة ال��ت��ي تنفذها ش��رك��ة ان��ان��الر ف��ي موقع 
اس��ت��رات��ي��ج��ي وم��م��ي��ز ف���ي م��ن��ط��ق��ة اس��ي��ن��ي��ورت 
ب��م��دي��ن��ة اس��ط��ن��ب��ول، وي��ق��ع ف���ي م��ن��ط��ق��ة حيوية 
تمتاز بوجود العديد من املجمعات التجارية 
والسكنية والجامعات باالضافة الى مقار عدد 
كبير م��ن ال��ش��رك��ات ال��ك��ب��رى، واك���د  ب��أن تيراس 

مكس يعد فرصة حقيقية لالستثمار الناجح.
وح����ول امل���ش���روع ق���ال ب��ان��ه ي��ت��أل��ف م���ن  5 مبان 
م��ت��ع��ددة االدوار لغاية 15 دورا، منها 3 مباٍن 
سكنية و 2 مبنى سكني تجاري. وتتنوع الشقق 
فيها من استوديو، 2،1 ،3 غرفة نوم بتشطيبات 
عالية الجودة. واشار الى ان املشروع تتوفر فيه 
الخدمات املتكاملة من حدائق ومالعب ونادي 
ص���ح���ي، وم����واق����ف س����ي����ارات وخ����دم����ات ص��ي��ان��ة 
وامن على مدار الساعة. وحول اسعار الوحدات 
ب���أن اس��ع��اره��ا م��ن��اس��ب��ة ملختلف  ق���ال  السكنية 
ال����ف دوالر وت��س��ه��ي��الت  ال��ف��ئ��ات وت���ب���دأ م���ن 60 

بالدفع تصل لغاية 36 شهرا.

ترشيد 
الدعم 
خطوة 

مستحقة 
لتحقيق 

االستدامة 
االقتصادية 

للدولة 
على املدى 

البعيد

اجمالي قيمة التداوالت العقارية »سيولة السوق« خالل الفترة )2000 - 2014(





املنتدب  العضو  نائب  ق��ال 
ل����ل����ت����س����وي����ق ف������ي م���ج���م���وع���ة 
ت����وب ال��ع��ق��اري��ة م��ح��م��د ول��ي��د 
القدومي ان املجموعة تواصل 
م����ن خ�����ال م���ش���ارك���ت���ه���ا ف��ي 
معرض النخبة العقارية طرح 
م��ش��اري��ع��ه��ا ف����ي اس��ط��ن��ب��ول 
وال�����ت�����ي ت����ط����وره����ا م��ج��م��وع��ة 

انانار العقارية.
واض����������������اف ب�����������أن »اب�����������رز 
ال��ت��ي سنعمل على  امل��ش��اري��ع 
ع��رض��ه��ا ب��امل��ع��رض م��ش��روع 
تيراس تيما، وهو عبارة عن 
منطقة  ف��ي  سكنيني  ب��رج��ني 
أت���اك���ن���ت، وه�����ي م����ن امل��ن��اط��ق 

الرئيسية والحيوية في اسطنبول وتبعد عن مطار 
اتاتورك نحو 8 كم بينما تبعد عن منطقة تقسيم 
وش��ارع االستقال نحو 26 ك��م«. واش��ار القدومي 
من  ع��دد  أكبر  تنفيذ  حاليا  تشهد  املنطقة  ان  ال��ى 
املشاريع التي تنفذ باسطنبول وتسمى باسطنبول 
ال���ج���دي���دة، الف��ت��ا ال���ى ان���ه ج���ار ان���ش���اء أك��ب��ر مدينة 
ت��رف��ي��ه��ي��ه ف��ي��ه��ا )ت��ي��م��ا ب����ارك( ب��االض��اف��ة ال���ى ع��دد 
الى  واض���اف  التجارية  واملجمعات  الجامعات  م��ن 
تتمتع بوجود شبكة طرق ومواصات  املنطقة  ان 
كبيرة تربطها بمختلف املناطق واملراكز الرئيسية 

باملدينة بشكل سلس وسريع.
وحول البرجني، بني القدومي ان االول يتألف من 
40 دورا والثاني من 30 دورًا وباجمالي شقق 416 
شقة تتنوع مساحتها من غرفة الى ثاث غرف نوم 
والحدائق  والبحيرة  البحر  على  مميزة  ب��اط��االت 
ال��خ��اب��ة، وب����ان امل���ش���روع ي��ح��ت��وي ع��ل��ى مجموعة 
م��م��ي��زة م��ن ال��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة ك��م��واق��ف ال��س��ي��ارات 
والصيانة واالمن والخدمات الترفيهية من مسابح 
وناد صحي وماعب باالضافة الى تيراس وحدائق 
باكثر من 21 دورًا من املباني لتعطي السكان جوا 

من الراحة ولاستمتاع باملناظر الجميلة.
وذك���ر ال��ق��دوم��ي ب��ان اس��ع��ار ال��وح��دات السكنية 
باملشروع تعد مناسبة ومميزة مقارنة باملشاريع 
امل��م��اث��ل��ة م��ن ح��ي��ث ال��ج��ودة وامل���وق���ع، والف��ت��ا ال���ى أن 
املشروع تم االنتهاء من تنفيذه خال مارس 2014 
ال��ج��دد من  السكنية ملاكها  ال��وح��دات  وت��م تسليم 

تركيا ودول املنطقة.

الشركة  القدومي بان  واضاف 
ب��ص��دد ط���رح م��ج��م��وع��ة م��ح��دودة 
م��ن ال��ش��ق��ق ب��امل��ش��روع لاستام 
ال����ف����وري م����ع دف�����ع ال��ع��م��ي��ل دف��ع��ة 
م���ق���دم���ة 25 ف����ي امل���ئ���ة م����ن ق��ي��م��ة 
اق��س��اط ملدة  وال��ب��اق��ي على  الشقة 
36 ش����ه����رًا، م��ب��ي��ن��ا ب�����ان ال��ع��م��ي��ل 
ي��م��ك��ن��ه االس����ت����ف����ادة م����ن ت��اج��ي��ر 
ال���ش���ق���ة وت��ح��ق��ي��ق ع����وائ����د ف���وري���ة 

عليها. 
وأض����������������اف ال�������ق�������دوم�������ي ب������أن 
امل����ج����م����وع����ة ت�����ط�����رح اي�����ض�����ا أح����د 
ال��ش��رك��ة ف��ي اسطنبول  م��ش��اري��ع 
م��ش��روع »ت���ي���راس م��ك��س« وال���ذي 
ي��ع��د واح������دًا م���ن امل���ش���اري���ع ال��ت��ي 
تنفذها شركة انانار في موقع استراتيجي ومميز 
في منطقة اسينيورت بمدينة اسطنبول، ويقع في 
العديد من املجمعات  منطقة حيوية تمتاز بوجود 
التجارية والسكنية والجامعات باالضافة الى مقار 
عدد كبير من الشركات الكب����رى، واك������د بأن تيراس 

مكس يعد فرصة حقيقية لاستثم���ار الناج���ح.
وح���ول امل���ش���روع، ق���ال ب��ان��ه ي��ت��أل��ف م��ن 5 مبان 
متعددة االدوار لغاية 15 دورا، منها 3 مبان سكنية 
ال��ش��ق��ق فيها  ت��ج��اري. وت��ت��ن��وع  و 2 مبنى سكني 
عالية  بتشطيبات  ن��وم  غرفة   2،1،3 استوديو،  من 
الجودة. واشار الى ان املشروع تتوفر فيه الخدمات 
املتكاملة من حدائق وماعب وناد صحي، ومواقف 
سيارات وخدمات صيانة وامن على مدار الساعة. 
وحول اسعار الوحدات السكنية قال بأن اسعارها 
ال��ف دوالر  م��ن 60  وت��ب��دأ  الفئات  مناسبة ملختلف 

وتسهيات بالدفع تصل لغاية 36 شهرا.
واقال القدومي ان املشروع يبعد نحو 18 كيلو 
مترا من مطار اتاتورك، و يبعد نحو 31 كيلو مترا 
باالضافة  االستقال  وش���ارع  تقسيم  منطقة  ع��ن 
ال����ى م��اص��ق��ة امل���ش���روع ش��ب��ك��ة ال���ط���رق ال��رئ��ي��س��ي��ة 
ايضا من خال  اليه  الوصول  املدنية وسهولة  في 
النقل االس��ه��ل في  وال���ذي يعد وسيلة  امل��ت��روب��اص 

املدينة والتي ال تتاثر بالزحام اطاقا.
وبني بان املشروع قد تم انجاز املرحلة االولى 
منه واملتمثلة في مبنيني فيما املرحلة الثانية قيد 
الع��ام  م��ن  الث���اني  ال��رب��ع  ف��ي  والتسليم  االن��ش��اء 

.2015

ق���������ال ال�����رئ�����ي�����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال��������ش��������ري��������ك ل�������ش�������رك�������ة ل����ي����ت����ن����ي 
ان������ت������رن������اش������ي������ون������ال ل���ت���ن���ظ���ي���م 
امل����ع����ارض وامل����ؤت����م����رات ع��ص��ام 
انتهت  الشركة  ان  الشافي  عبد 
م��ن االس��ت��ع��دادات ك��اف��ة إلط��اق 
»امل��ال  االول  العقاري  معرضها 
وال���ع���ق���ار ال����دول����ي« ال���ف���ت���رة من 
ال��راي��ة  ق��اع��ة  25 - 28 يناير ف��ي 
ب���ف���ن���دق ك������ورت ي������ارد م���اري���وت 
ال�������ى ان ع����دد  ال�����ك�����وي�����ت، الف����ت����ا 
املعرض  في  املشاركة  الشركات 
ارت����ف����ع ال�����ى 44 ش���رك���ة م��ح��ل��ي��ة 
متخصصة  وعربية  وخليجية 
ف���ي االس��ت��ث��م��ار وال���ع���ق���ار ت��ق��وم 
قيمتها  تفوق  مشاريع  بعرض 

16 مليار دوالر.

»باز« 
ال��ت��س��وي��ق  إدارة  م���دي���ر  اش�����ار   
لشركة باز للنظم العقارية محمد 
إبراهيم الى أن الشركة قد حازت 
على جائزة أفضل مطور عقاري 
ي����ت����واف����ق م�����ع أح�����ك�����ام ال���ش���ري���ع���ة 
اإلسامية ملنطقة الخليج العربي 
هذا  ف��ي  الشركة  وأن   ،2014 لعام 
منتج  ب��ط��رح  امل��ع��رض ستستمر 
»حصص املشاع« املستوحى من 

عمق الشريعة اإلسامية. 
وق���ال إن امل��ش��ارك��ة ف��ي املعرض 
تأتي للتواصل مع عمائنا حيث 
دأب��ت »ب��از« للنظم العقارية على 
تقديم ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د ف��ي عالم 
ال��ع�����ق��ار م���ن م��ش��اري�����ع وخ��دم�����ات 
م��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى م���ر ال��س��ن��ي�����ن، ب���دءًا 
م����ن م����ش����روع ف���ن���دق ك���ب���ث���ورن ف��ي 
دب�����ي، وم����ن ث���م م���ش�������روع منتجع 
»م���ن���ازل ال���ع���ن« ف���ي م��ك��ة امل��ك��رم��ة 
وه����و أول م��ن��ت��ج��ع ف���ي ق��ل��ب مكة 
ذكيًا  اختيارًا  يجعله  مما  املكرمة 
وعمليًا لحجاج بيت الله الحرام و 
معتمريه وتكون فترة التملك فيه 
50 عامًا، ويضم فندق منازل العن 
ومتنوعة  فخمة  سكنية  وح���دات 
واسعة  اختيارات  وِفر 

ُ
لت املساحة 

من أنماط السكن. 

»الشبكة العربية« 
قال املدير التنفيذي ملجموعة 
إن  علي  عمرو  العربية  الشبكة 
ال���ه���دف م���ن ه����ذه امل���ش���ارك���ة هو 
ال���ت���واص���ل ال����دائ����م م���ع ال��ع��م��اء 
والزوار واملستثمرين الباحثن 
ع�������ن امل�������ش�������اري�������ع وامل����ن����ت����ج����ات 
امل��ت��م��ي��زة، خصوصًا  ال��ع��ق��اري��ة 
خ���ب���رة  ت���م���ت���ل���ك  امل����ج����م����وع����ة  أن 
ك��اف��ي��ة ف���ي االس�������واق ال��ع��ق��اري��ة 
 
ً
امل��ح��ل��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة

والتطوير  التسويق  مجال  ف��ي 
ال��ع��ق��اري بكل أشكاله وأدوات���ه، 
الدائم  للتواجد  جاهدة  وتعمل 
ف��ي ال��س��وق ال��ع��ق��اري للتواصل 
م����ع ع���م���ائ���ه���ا وال���ب���اح���ث���ن ع��ن 
م��ن��اخ��ات وظ����روف اس��ت��ث��م��اري��ة 

ت����ن����اس����ب ام����ك����ان����ات����ه����م وت���ل���ب���ي 
رغباتهم ومتطلباتهم.

»اتش ام جي« 
ملجموعة  التنفيذي  املدير  أكد 
ال����ع����ق����اري����ة ح��س��ن  ات������ش ام ج�����ي 
ق���دوم���ي أن امل��ج��م��وع��ة ح��ري��ص��ة 
ك���ل ال���ح���رص ع��ل��ى امل���ش���ارك���ة في 
السمعة  وذات  الكبيرة  امل��ع��ارض 
انطاقًا  ودول���ي���ًا،  محليًا  الطيبة 
إل��ى تحقيق  املجموعة  من سعي 
استراتيجيتها وترسيخ عاقتها 
ال���ت���ج���اري���ة ب���ت���ع���زي���ز ح���ض���وره���ا 
وت��واج��ده��ا ف��ي م��ع��ارض ال��ع��ق��ار 
ون�����م�����و ح���ص���ت���ه���ا ف�����ي األس���������واق 
ب��ش��ك��ل ع�����ام وال����س����وق ال��ك��وي��ت��ي 
وال���خ���ل���ي���ج���ي خ����ص����وص����ًا وذل�����ك 
ف����ي ظ����ل امل���ع���ط���ي���ات وامل���ت���غ���ي���رات 
االي��ج��اب��ي��ة واالن��ت��ع��اش امللحوظ 
ف���ي ح���رك���ة ال�����ت�����داوالت ال��ع��ق��اري��ة 

وتنوع املشاريع االقتصادية.

»افينو«
لشركة  التنفيذي  امل��دي��ر  ق��ال 
افنيو العقارية حارث اياد العلي 
ان العقار التركي يشهد نهضة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة وخ����ص����وص����ا م��دي��ن��ة 
ب���ورص���ة ت��ش��ه��دت��زاي��دا س��ري��ع��ا 
ف���ي ع���ال���م ال���ع���ق���ار واالس��ت��ث��م��ار 
حيث بدأ املستثمرون األجانب 
يسعون بشكل مكثف للحصول 
ع���ل���ى م��م��ت��ل��ك��ات ف����ي ب����ورص����ة، 
ف���ي ال��ع��ق��د امل���اض���ي ك����ان ال��ن��م��و 
ف����ي ق���ط���اع ال���ب���ن���اء وال����ع����ق����ارات 
م��ح��ص��ورا ف��ي اس��ط��ن��ب��ول فيما 
في  العاملن  على  االن  يتوجب 
التوسع في جميع  القطاع  ه��ذا 
انحاء تركيا، حيث ان التطلعات 
ت��ن��ب��ئ ب�����أن ب����ورص����ة س��ت��س��ط��ع 
ك��ن��ج��م ج��دي��د ف��ي ع��ال��م ال��ع��ق��ار، 
ي��ع��ي��ق ه���ذه التطلعات  م���ا  ل��ك��ن 
ف���ي  ال�����ق�����ائ�����م�����ة  امل������ش������اري������ع  أن 
املطالب،  ه��ذه  تلبي  ب��ورص��ة ال 
ول����ذل����ك ب�����دأ ت���ق���اس���م ال���خ���ب���رات 
ب����ن ال����خ����دم����ات االس���ت���ث���م���اري���ة 
م��ع ش��رك��ات  ال��ع��ق��اري  للتمويل 
األف��راد  واملستثمرين  امل��ق��اوالت 
ل��ب��ن��اء م��ش��اري��ع ج���دي���دة تحقق 

أهدافهم.

»الشامل«
أوض��������ح ال����رئ����ي����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
في  االدارة  رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب 
مجموعة الشامل العقارية مناف 
ح���ي���در ان ال���ش���رك���ة درج������ت ع��ل��ى 
ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع���ات���ه���ا ال���ع���ق���اري���ة 
استراتيجية  وفق  واالستثمارية 
علمية ومهنية عالية، ودراس��ات 
متخصصة  اق���ت���ص���ادي���ة  ج�����دوى 
في االتجاهات املستقبلية لسوق 
ال��ع��ق��ارات ب��دول��ة ال��ك��وي��ت إضافة 
العلمية  أبحاثها  قيام مركز  إل��ى 
ال��ذي يعمل فيه ك��وادر من خيرة 
االس������ت������ش������اري������ن وامل����ه����ن����دس����ن 
ف��ي مجال  واإلداري����ن املختصن 
االس��ت��ث��م��ار وال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري 
ب����دراس����ة ط��ب��ي��ع��ة م��ش��روع��ات��ه��ا، 
رؤي��ة  وت��ق��دي��م  تنفيذها،  وكيفية 
ع��م��ل��ي��ة ع����ن م��س��ت��ق��ب��ل امل����ش����روع، 
وم�������������دى ال�������ف�������ائ�������دة ال�����ت�����ج�����اري�����ة 
واالس������ت������ث������م������اري������ة وال�����خ�����دم�����ي�����ة 

للمنطقة التي ينفذ فيها.

»سلفر هاوس«
التسويق في شركة  ق��ال مدير 
س��ل��ف��ر ه������اوس ال���ع���ق���اري���ة اح��م��د 
امل��غ��رب��ي ان ال��ش��رك��ة ت���ش���ارك في 
امل����ع����رض ب���ح���زم���ة م����ن امل���ش���اري���ع 
ف��ي تركيا  امل��ه��م��ة منها م��ش��اري��ع 
م��خ��ت��ل��ف��ة  ب���م���س���اح���ات  واالردن 

وبأسعار تنافسية.
ال���ش���رك���ة  ان  امل����غ����رب����ي  وت�����اب�����ع 
اه��ت��م��ت ب��االس��ت��ث��م��ار ف���ي ال��ع��ق��ار 
ال���دول���ي ح��ي��ث ان���ه ي��ع��د م���ن أك��ث��ر 
امل��ح��ق��ق��ة  االس���ت���ث���م���اري���ة  األدوات 
ل���ل���ع���وائ���د ع���ل���ى امل�������دى ال��ق��ص��ي��ر 
الشركة  ان  ال��ى  الف��ت��ا  و  والبعيد 
س��ت��ق��وم ب��ط��رح م��ش��روع ب��ورص��ة 
ح��ي��ث ي��ت��م��ي��ز ب��ق��رب��ه م���ن السنتر 

وكنت ميدان.

»آفاق املستقبل«
آلف��اق  التنفيذي  الرئيس  أع��ل��ن 
الحفار  محمد  العقارية  املستقبل 
أن��ه��ا تملك م��ش��اري��ع ع��دة بمملكة 
ال���ب���ح���ري���ن م����ن ب��ي��ن��ه��ا ب�����رج ف��ي��ت��ا 
وأب�����������راج ن����اص����ر ي���ق���ع ب������رج ف��ي��ت��ا 
ب���م���م���ل���ك���ة ال����ب����ح����ري����ن ف�����ي م��ن��ط��ق��ة 
الجفير وتعتبر منطقة الجفير في 
وسط مملكة البحرين حيث يبعد 

عن املطار مسافة 10 دقائق ويقع 
ال���ب���رج ف���ي م��ن��ط��ق��ة ح��ي��وي��ة حيث 
ه����ن����اك ال����ف����ن����ادق ال���خ���م���س ن��ج��وم 
واملراكز التجارية واملطاعم وتبعد 

عن منطقة السيف 10 دقائق. 
يتكون  فيتا  ب���رج  ان  واوض����ح 
من 24 دورًا، الدور األرضي عبارة 
ع�����ن ص����ال����ة اس���ت���ق���ب���ال وخ��م��س��ة 
والخمسة  سيارات  مواقف  أدوار 
سكنية  شقق  متكررة  دورًا  عشر 
ث���م���ان���ي  م�����ن  دور  ك�����ل  وي����ت����ك����ون 
ش��ق��ق م��خ��ت��ل��ف��ة امل���س���اح���ة ق��������اب��ل��ة 
للفرز والدمج، بحيث يمكن ضم 
أك���ث�������ر م����ن ش���ق���ة م����ع ب��ع��ض��ه��ا أو 
العميل  وف��ق رغبة  ف��وق بعضها 
وتقسيمها أو تحويلها إلى دور 
مفتوح على حسب رغبة العميل، 
ال���ع���م���اء أي  ت��ح��م��ي��ل  وم�����ن دون 

مصاريف اضافية. 

»االمراء«
ص���رح رئ��ي��س م��ج��ل��س االدارة 
امل������دي������ر ال������ع������ام ل����ش����رك����ة االم���������راء 
الدولية العقارية الدكتور حسن 
ال���ش���رك���ة  أن  اس���م���اع���ي���ل دش����ت����ي 
س����ت����ط����رح ن���خ���ب���ة م�����ن امل����ش����اري����ع 
ل���ع���م���ائ���ه���ا امل���س���ت���ث���م���ري���ن داخ�����ل 
وخ����ارج ال��ك��وي��ت وع��ل��ى مستوى 
ال�����خ�����ل�����ي�����ج وال���������ش���������رق االوس����������ط 
)الكويت، االمارات، سلطنة عمان، 
البحرين، تركيا( وعلى املستوى 
االوروب����ي )ل��ن��دن امل��ان��ي��ا، أميركا، 
العقار  ال���ى ان  (، الف��ت��ا  ه��ن��غ��اري��ا 
ال��ب��ري��ط��ان��ي دائ���م���ا ه���و ال��وج��ه��ة 
األول����������ى ل����ل����م����واط����ن وامل���س���ت���ث���م���ر 
ال��ك��وي��ت��ي ال���راغ���ب ب���ش���راء ال��ع��ق��ار 
لقضاء  كمصيف  حيث  بالخارج 
ال����ع����ط����ات وف�������ي ال�����وق�����ت ن��ف��س��ه 
تتميز  وال��ت��ي  للزمن،  كاستثمار 
ب����ارت����ف����اع اس����ع����ار ال���ع���ق���ار ف��ي��ه��ا 
س���ن���وي���ا ل���ت���ع���ود ب���ال���ف���ائ���دة ع��ل��ى 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن وال���ت���ي ت��ع��ت��ب��ر من 
أكبر  باستقطاب  املميزة  املناطق 
عدد من املستثمرين وخاصة من 

دول الخليج.

»املحترف«
التنفيذي ملؤسسة  امل��دي��ر  ق��ال 
امل���ح���ت���رف ال��ع��ق��اري��ة ف�����واز أح��م��د 
امل���ح���ت���رف  م����ش����ارك����ة  إن  ال���ح���م���د 

ال���ع���ق���اري���ة ه����و ب����داي����ة ل��ت��س��وي��ق 
العقارية  ومشاريعنا  منتجاتنا 
نبدأها بمشروع  والتي  املتنوعة 
ك���������ران م����ون����ت����ان����ا ف�����ي س���وي���س���را 
وه����و م���ش���روع ع���ب���ارة ع���ن شقق 
وذو  الجبل  على  ف��اخ��رة  سكنية 
املدينة عن  وتبعد  مميزة  اطالة 

العاصمة جنيف ساعتن.
م���ؤس���س���ة  ان  ال�����ح�����م�����د  وزاد 
بطرح  تهدف  العقارية  املحترف 
وتم  مضافة  قيمة  ذات  م��ش��اري��ع 
اخ���ت���ي���ار م���دي���ن���ة ك������ران م��ون��ت��ان��ا 
مل��ا تتميز ب��ه امل��دي��ن��ة م��ن طبيعة 
خ���اب���ة وأج��������واء ج��ب��ل��ي��ة م��م��ي��زة 
حيث ت��ق��ام ف��ي امل��دي��ن��ة ف��ي فصل 
ال��ش��ت��اء م��س��اب��ق��ات ال��ت��زل��ج على 
ال��ج��ل��ي��د وف��ص��ل ال��ص��ي��ف بطولة 
ال���ج���ول���ف ال��ع��امل��ي��ة، وت��ع��ت��ب��ر من 
أك����ث����ر امل��������دن األوروب�������ي�������ة ج���م���اال 

وروعة في جميع فصول السنة.

»املشاري«
ادارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  ص������رح 
امل������ش������اري ال����ع����ق����اري����ة امل��خ��ت��ص��ة 
ب��ال��ت��داول ف��ي ال��ع��ق��ارات ال��دول��ي��ة 
خ��ال��د ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف امل���ش���اري عن 
مختارة  ملجموعة  ال��ش��رك��ة  ط���رح 
م������ن األراض�������������ي ف������ي ج���م���ه���وري���ة 
ال��ب��وس��ن��ة وال��ه��رس��ك ف��ي معرض 
ال��دول��ي تتميز تلك  امل��ال والعقار 
األراض����������ي ب���ق���رب���ه���ا م�����ن امل����راف����ق 
وامل����راك����ز ال��رئ��ي��س��ي��ة ف���ي ال���دول���ة، 
على  بحصولها  ك��ذل��ك  تتميز  و 
ك��اف��ة ت��ص��اري��ح ال��ب��ن��اء وال��وث��ائ��ق 
البوسنية  الحكومة  املطلوبة من 
إلث���ب���ات ان ه���ذه األراض�����ي ثابتة 
ق��اب��ل��ة  امل���ئ���ة و  ف����ي  ب��ن��س��ب��ة 100 
للبناء والسكن، و تفخر املشاري 
ال��ع��ق��اري��ة ب��أن��ه��ا ت��وف��ر لعمائها 
الكرام كافة الضمانات القانونية 

التي تضمن لهم حقوقهم كافة.

»هومز«
لشركة  التنفيذي  الرئيس  اك��د 
ان  يوسف  حاتم  العقارية  هومز 
للحصول  دائ��م��ًا  تسعى  ال��ش��رك��ة 
ع�����ل�����ى ال�������رض�������ا ال�������ت�������ام وال�������دائ�������م 
ل��ع��م��ائ��ه��ا ف��ق��د ح��ص��ل��ت ال��ش��رك��ة 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن امل���ش���اري���ع ذات 
ال��ط��اب��ع االس��ت��ث��م��اري امل��ض��م��ون، 
 AK أب��رز مشاريعنا مشروع من 
االوروب��ي��ة  باسطنبول   TOWER
ي����ت����م����ت����ع ب������ق������رب������ه م��������ن امل�������راك�������ز 
االج��ت��م��اع��ي��ة وامل����راف����ق ال��ح��ي��وي��ة 
دي����ن����ار  ال��������ف   150 م������ن  اب�������ت�������داء 
وتسهيات في السداد تصل الى 
الى مشاريع  36 شهرًا باإلضافة 
أخ����رى م��م��ي��زة ب��امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 
عن  عبارة  وم��ش��روع  )بريطانيا( 
ب��م��دي��ن��ة مانشستر  ف��خ��م��ة  ش��ق��ق 
سنوي  بعائد  ليفربول  وم��دي��ن��ة 
م�����ض�����م�����ون وم������ن������ص������وص ع���ل���ي���ه 

بالعقد أيضًا.

س����ي����ارة  ت��������رى  ان  ت���س���ت���ط���ي���ع 
أح���ام���ك أو ت��خ��ت��ار م���ا ي��ن��اس��ب��ك 
)اآلن( من خال 30 عامة تجارية 
ي��ج��ت��م��ع��ون ت���ح���ت س���ق���ف واح����د 
ألك���ث���ر م���ن 130 س���ي���ارة ودراج�����ة 
املوديات  وأفخم  أكبر  من  نارية 
ال��ع��ال��ي��م��ة ب��ق��ي��م��ة اج��م��ال��ي��ة ت��ق��در 
بأكثر من 7 ماين دوالر، من 18 

إلى 24 يناير في مول 360.
أن������ه ال����ح����دث ال���ك���ب���ي���ر مل��ع��رض 
 Auto Moto ل��ل��س��ي��ارات  ال��ك��وي��ت 
 EPR ت��ن��ظ��م��ه ش���رك���ة 15 وال�������ذي 
لتنظيم املعارض واملؤتمرات في 
دورته الثالثة ويقام تحت رعاية 
وزير االعام وزير الدولة لشؤون 
الحمود  سلمان  الشيخ  الشباب 

الصباح.
 EPR وأك�����د م���دي���ر ع����ام ش���رك���ة
أس��ام��ة بستكي خ��ال مقابلة مع 
»ال�����راي« ان ش��رك��ت��ه ت��ع��د الشركة 
األول�����������ى ع����ل����ى ص���ع���ي���د ال���ق���ط���اع 
الخاص التي تنفذ حدثا على هذا 
امل��س��ت��وى للسنة ال��ث��ال��ث��ة، وال���ذي 
سيقدم باقة من أحدث موديات 
السيارات لعام 2015 التي سيتم 
عرضها للمرة األولى في الكويت 

وحصريًا في املعرض.
وقال بسكتي انه تم تخصيص 
 »360 »م���ول  م��ن  الرئيسي  البهو 
الحتضان الحدث، باإلضافة إلى 
م���واق���ع داخ��ل��ي��ة م��م��ي��زة ع����دة في 
السيارات  ستعرض  حيث  امل��ول، 
ب�����ال�����ع�����ام�����ات ال�����ت�����ج�����اري�����ة ال���ت���ي 
تليق  م��ح��ت��رف��ة  ب��ط��ري��ق��ة  تمثلها 
ب���امل���ش���ارك���ن، وس��ي��وف��ر امل��ع��رض 
م����س����اح����ات م��خ��ص��ص��ة ل��ت��ج��رب��ة 
ق��ي��ادة ال��س��ي��ارات، ب��اإلض��اف��ة إلى 
م���ف���اج���آت ون����ش����اط����ات ت��رف��ي��ه��ي��ة 
ي����ق����دم����ه����ا امل�������ع�������رض خ���ص���ي���ص���ًا 

لزواره.
وفي ما يلي نص الحوار:

 Auto« م���ع���رض  ع����ن  ح���دث���ن���ا   •
Moto 15« ومميزاته هذا العام ؟

- امل���ع���رض س��ي��ق��دم ك���ل م���ا هو 
جديد ومميز في عالم السيارات، 
وس���ي���ح���ض���ر امل�����ع�����رض م��م��ث��ل��ون 
ع���ن وك�����االت ال���س���ي���ارات ال��ع��امل��ي��ة 
ال��ح��دث، ليتحدثوا  امل��ش��ارك��ة ف��ي 
عن خطط وطموحات شركاتهم، 
ع���ل���ى رواد  وع�������رض خ���دم���ات���ه���م 
امل���ع���رض وال���راغ���ب���ن ف���ي اق��ت��ن��اء 
ال���س���ي���ارات امل���ع���روض���ة. ف���ي حن 
أك����ث����ر م��ن  امل�����ع�����رض س���ي���ق���دم  ان 
130 س��ي��ارة ودراج����ة ن��اري��ة على 
زوار  متطلبات  ج��م��ي��ع  ي��ك��ون  ان 
امل��ع��رض م��وج��ودة ف��ي��ه، حيث ان 
امل��ع��رض س��ت��ع��رض ف��ي��ه س��ي��ارات 
باسعار تبدأ من 3000 دينار إلى 

260 ألف دينار.
وال����ج����دي����د ف�����ي ه������ذا امل���ع���رض 

املشاركة،  ال��س��ي��ارات  زي���ادة كمية 
والس��ي��م��ا ال�����دول امل���ش���ارك���ة أك��ث��ر 
م���ن ال���ع���ام امل���اض���ي وه���ي ام��ي��رك��ا 
وب��ري��ط��ان��ي��ا وال���ي���اب���ان وال��ص��ن 
وامل���ان���ي���ا وك���ن���دا، ب���االض���اف���ة إل��ى 
ت���واج���د ال��ت��م��وي��ل ل��ل��س��ي��ارات في 
امل������ع������رض م������ن خ��������ال م����ش����ارك����ة 
ال����ش����ري����ك االس����ت����رات����ي����ج����ي ب��ي��ت 

التمويل الكويتي )بيتك(.
• م��ن ه��م داع��م��و امل��ع��رض حتى 
وص����ل إل����ى م���ا ه���و ع��ل��ي��ه وم��ح��ق��ق��ا 

نجاحا كبيرا في الدورات السابقة؟
ع��ل��ى  أؤك���������د  ان  اري���������د  أوال   -
في  الشركة  بنجاح تجربة  ثقتي 
ت��ن��ظ��ي��م أف��خ��م وأض���خ���م م��ع��ارض 
ال���س���ي���ارات ل��ل��س��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة على 
ال��ت��وال��ي ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ك��وي��ت، 

ب��ت��ن��ظ��ي��م م����ن ك�������وادر ع���ام���ل���ة ف��ي 
ورعاية  وبدعم  ال��خ��اص،  القطاع 
استراتيجي  كشريك  »بيتك«  من 
لخدمات التمويل وشركة اوريدو 
لاتصاالت كشريك استراتيجي.

وي����ع����ت����ب����ر م�����ع�����رض ال����ك����وي����ت 
للسيارات »أوتوموتو15« الحدث 
األك��ب��ر م��ن ن��وع��ه واألض��خ��م على 
م���س���ت���وى ال���ك���وي���ت، وه�����و ي��ش��ك��ل 
ه�����م�����زة ال������وص������ل ب������ن ص���ان���ع���ي 
السيارات من جميع أنحاء العالم 
وم��ح��ب��ي��ه��ا وامل��خ��ت��ص��ن ب��ه��ا في 

الكويت.

أن يبلغ ع���دد زوار  ت��ت��وق��ع  ك��م   •
املعرض في دورته الثالثة؟

- ال�������دورة ال��ح��ال��ي��ة ل��ل��م��ع��رض 
ستقدم 15 سيارة جديدة لم يرها 
ال��ع��م��اء م��ن ق��ب��ل، ب��االض��اف��ة إل��ى 
وج��ود 25 سيارة للتجربة خال 
ف��ت��رة امل��ع��رض، وات��وق��ع ان يصل 
عدد الزوار إلى ما يقارب من 235 
ألف زائ��ر، حيث ان العام املاضي 
وص��ل ع��دد زواره إل��ى م��ا يقارب 
من 168 ألف زائر خال 5 أيام، أما 
االن وامل��ع��رض ي��ص��ل ع���دد أي��ام��ه 
إلى 7 أيام نستهدف إلى تحقيق 

عدد زوار يفوق ال� 200 ألف زائر.

• م����ا امل���ف���اج���آت ال���ج���دي���دة ال��ت��ي 
س����ت����ق����دم خ�������ال ال������������دورة ال���ح���ال���ي���ة 

للمعرض؟
ت���ق���دي���م  - س����ي����ك����ون أس������ل������وب 
وع���رض ال��س��ي��ارات امل��ش��ارك��ة في 
امل����ع����رض ب��ش��ك��ل ج���دي���د وم��ي��س��ر 
ال����زوار من  ل��ل��زوار بحيث يتمكن 
م���ش���اه���دة ج���م���ي���ع امل����ع����روض����ات، 
ف����ي ح����ن ان����ن����ا س���ن���ع���رض خ���ال 
امل����ع����رض ال���ح���ال���ي أغ���ل���ى س���ي���ارة 
وال��ت��ي  دي��ن��ار،  أل���ف  وثمنها 260 
لم يشاهدها ح��ول العالم 99 في 

املئة تقريبا.

• م���اذا ع��ن اب���رز امل��ش��ارك��ني في 
ال�������دورة ال���ج���دي���دة م���ن م���ع���رض ه��ذا 

العام؟ 

- بالنسبة للوكاالت املشاركة، 
س����ي����ش����ه����د امل�������ع�������رض م����ش����ارك����ة 
ق��وي��ة م��ن ق��ب��ل م��ج��م��وع��ة ال��س��اي��ر 
ب��س��ي��ارات »ت��وي��وت��ا« و»ل��ك��زس«، 
و»ف������ي اي�����ه أي س�����ي« ال��ص��ي��ن��ي��ة، 
و»ج����������ي اي��������ه س��������ي« ال���ص���ي���ن���ي���ة، 
داب���ل���ي���و«،  إم  و»ب�������ي  و»أودي«، 
و»رانج روفر«، و»الغانم مارين«، 
لديه صرعات  الذي  و»العميري« 
ج������دي������دة ف������ي ع�����ال�����م ال�����س�����ي�����ارات 
النارية والتي سيتم  وال��دراج��ات 
عرضها للمرة االولى في الخليج 
وخ����������ارج أم����ي����رك����ا وغ����ي����ره����ا م��ن 

الوكاالت. 
وس������ي������ق������وم ب�����ي�����ت ال����ت����م����وي����ل 
ب���دع���م   »Ooredoo«و »ب����ي����ت����ك« 
كبير للمعرض هذا العام، حيث 
سيقدم »بيتك« خدمات تمويلية 
لجميع املشاركن، باالضافة الى 
ال����ح����دث األك����ب����ر م����ن ق���ب���ل ح��ل��ب��ة 
س��رب وال���ذي سنقوم حاليا من 
خ���ال���ه ب��ب��ن��اء ح��ل��ب��ة »ف�����ري جو 
كارتنج« والتي ستكون باملجان 
ل��ج��م��ي��ع م���ن ي����ري����دون امل��ش��ارك��ة 
إل��ى رعاية  فيها، ذل��ك باإلضافة 
م��ن ق��ب��ل 4 ش��رك��ات متخصصة 
ف���ي ت��ل��م��ي��ع وغ��س��ي��ل ال���س���ي���ارات 
وف���ي���ك���وي���ل ل��ل��ت��ع��ت��ي��م وت��ظ��ل��ي��ل 
ال�������س�������ي�������ارات وش�������رك�������ة االول���������ى 

لتسويق الوقود. 

• م���ا س���ر ان���ع���ق���اد امل���ع���رض في 
»مول 360« ؟ 

- زوار مول 360 هم من جميع 
املول  أن  إل��ى  باإلضافة  الشرائح، 
رائعا  وتصميما  دي��ك��ورا  يمتلك 
فضا عن أن ماك امل��ول واإلدارة 
م���ت���ع���اون���ون ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر م��ع��ن��ا، 
والتصميم الدائري داخل املجمع 
ي���خ���دم���ن���ا ن���ح���ن ك����� »أوت����وم����وت����و 
15«، وذل��ك باإلضافة إلى موقعه 
االس����ت����رات����ي����ج����ي ع����ل����ى ال�����دائ�����ري 
ال���س���ادس ف���ي ط��ري��ق امل���ط���ار كما 
ان����ه م���ح���اط ب���� 5 م��ن��اط��ق سكنية 
جديدة، وأب��رز األسباب هي دعم 

املاك للمعرض غير املحدود.
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مه من 26 إلى 29 يناير في مركز »أدنيك«
ّ

تنظ

»إسكان جلوبال« تستكمل استعداداتها
ملعرض »النخبة العقاري« في أبوظبي

أعلنت رئيس مجلس إدارة 
شركة إسكان جلوبال لتنظيم 
املعارض واملؤتمرات الشيخة 
ف�����اط�����م�����ة ال�����ص�����ب�����اح اك����ت����م����ال 
االس����ت����ع����دادات ك���اف���ة إلط����اق 
م����ع����رض ال���ن���خ���ب���ة ال���ع���ق���اري-

أبوظبي )أقوى تجمع عقاري 
مركز  في  وإستثماري(  مالي 
للمعارض  الوطني  ظبي  أب��و 
)أدن�������ي�������ك( ب������دول������ة االم�����������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ن 26 إل��ى 
29 يناير، بمشاركة مجموعة 
من الشركات العقارية املحلية 
وال�����ع�����رب�����ي�����ة، وال����������ذي ي��ع��ت��ب��ر 
أول م���ع���ارض ال��ش��رك��ة خ���ارج 

الكويت.
وق�����ال�����ت ال���ش���ي���خ���ة ف��اط��م��ة 
أب����و  م����ع����رض  »ان  ال����ص����ب����اح 
م��ن  خ����ط����وة  أول  ي���ع���د  ظ���ب���ي 
خ�����ط�����وات ان�����ط�����اق »إس����ك����ان 
ج������ل������وب������ال« ن�����ح�����و ال����ت����وس����ع 
ال����خ����ارج����ي، ح���ي���ث أص��ب��ح��ت 
ت��ن��ظ��ي��م  ش�����رك�����ة  أول  ب�����ذل�����ك 
م���ع���ارض ك��وي��ت��ي��ة ت��ن��ج��ح في 
ال���ت���وس���ع ال���خ���ارج���ي ودخ����ول 
أس����واق ج���دي���دة، ك��م��ا أن ه��ذه 
ال��خ��ط��وة ل���ن ت���ك���ون االخ���ي���رة، 
من  ال��ع��دي��د  ستتبعها  ح��ي��ث 
الخطوات األخ��رى التي تؤكد 
ق��������درة ال����ش����رك����ات ال���ك���وي���ت���ي���ة 
على دخ��ول مختلف األس��واق 

الخليجية والعربية«.
وأش������ارت إل����ى أن »إس���ك���ان 
ج���ل���وب���ال« ك��ان��ت ت����درس منذ 
ف������ت������رة ل����ي����س����ت ب����ال����ق����ص����ي����رة 
م����وض����وع ال���ت���وس���ع ف����ي ع���دد 
م������ن األس��������������واق ال����خ����ارج����ي����ة، 
ح��ي��ث ق���ام���ت ب���إج���راء ال��ع��دي��د 
م��ن ال��دراس��ات ح��ول أه��م هذه 
األس���واق وذل��ك بهدف ضمان 
التوسعية  خ��ط��وات��ه��ا  ن��ج��اح 
املستقبلية، وعدم التسرع في 
هذا االتجاه، حتى ال تنعكس 

عليها بالسلب أو الفشل.
وأض��������اف��������ت أن���������ه ل���ض���م���ان 
ن��ج��اح ه���ذه ال��خ��ط��وات ق��ام��ت 
الشركة كذلك بإبرام اتفاقيات 
تعاون مع حكومات ع��دد من 
انطاقة  وكانت  املنطقة،  دول 
امل������ع������رض ب������دول������ة اإلم�����������ارات 
تعتبر  املتحده ألنها  العربية 
احدى أهم ال��دول من الناحية 
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة في 
املنطقة، والتي يعتبر سوقها 
أح����د أه����م األس������واق وأك��ث��ره��ا 

نشاطًا.

ب������������������دوره، أك�����������د ال�����رئ�����ي�����س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ش��رك��ة م��ح��م��ود 
ال��ن��خ��ب��ة  ع��ف��ي��ف��ي أن م���ع���رض 
ال��ع��ق��اري ف��ي أب��وظ��ب��ي حظي 
بإقبال كبير من قبل الشركات 
ال��ع��ق��اري��ة م���ن داخ�����ل وخ����ارج 
ال���ك���وي���ت، األم�����ر ال�����ذي تجلى 
بوضوح من خال حجز كافة 

املساحات املتاحة فيه.
ان »إسكان جلوبال«  وق��ال 
ان���ط���اق���ت���ه���ا  ت�����ك�����ون  أن  رأت 
ال���خ���ارج���ي���ة األول�������ى ف����ي أح���د 
أكبر وأهم األسواق الخليجية 
أال وه����و ال���س���وق اإلم����ارات����ي، 
وذلك ملا يتمتع به هذا السوق 
من قوة شرائية عالية، وتنوع 
كبير في شرائح املستثمرين، 
ح������ي������ث ي����ع����ت����ب����ر امل����س����ت����ث����م����ر 
اإلماراتي من أكثر املستثمرين 
نشاطًا وقوة، مما يجعل منه 
فرصة مناسبة جدًا لشريحة 
والشركات  التجار  من  كبيرة 

واالفراد.
»أن  ع�����ف�����ي�����ف�����ي  واض�����������������اف 
أبوظبي  ف��ي  النخبة  م��ع��رض 
ل��ش��رك��ة  ن���وع���ه  م���ن  ه���و االول 
ت���ن���ظ���ي���م م������ع������ارض ك���وي���ت���ي���ة 
ف���ي دول�����ة االم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
امل�������ت�������ح�������دة، وذل������������ك ب�����ع�����د أن 
ال��ش��رك��ة مجموعة من  أب��رم��ت 
االت���ف���اق���ي���ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
م����ع ح���ك���وم���ات ع�����دد م����ن دول 
املنطقة لتنظيم هذا النوع من 
املعارض في الخارج«، مؤكدًا 
ف��ي ال��وق��ت ذات���ه أن »إس��ك��ان« 
إل��ى  ال��ع��ام 2015  تتجه خ���ال 
املعارض  تنظيم  في  التوسع 
ال�����ع�����ق�����اري�����ة خ���������ارج ال���ك���وي���ت 
م��ع تنظيم ج��دول  ب��ال��ت��وازي 

معارضها داخل الكويت.
وأشار عفيفي إلى أن خطة 
»إس����ك����ان ج���ل���وب���ال« م���ا زال���ت 
املفاجآت  من  بالعديد  حافلة 
ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا أن تنعكس 
ع����ل����ى االق�����ت�����ص�����اد ال���ك���وي���ت���ي 
ب���ش���ك���ل ع���������ام، ح����ي����ث ت��س��ع��ى 
ال��ش��رك��ة م���ن خ����ال ع��اق��ات��ه��ا 
داخ������ل وخ�������ارج ال���ك���وي���ت إل���ى 
ت����وس����ي����ع ق������اع������دة امل�����ع�����ارض 
بينها  فيما  والربط  العقارية 
بما يعود بالفائدة على دول 

املنطقة كافة.
واعتبر عفيفي أن املعرض 
ي����أت����ي ف�����ي ت���وق���ي���ت م����ه����م، إذ 
حالة  العقاري  ال��س��وق  يشهد 
م����ن ال��������رواج ف����ي ظ����ل ت���ذب���ذب 

وت������راج������ع ب���ق���ي���ة ال���ق���ط���اع���ات 
االق����ت����ص����ادي����ة ال���رئ���ي���س���ة ف��ي 
امل�����ن�����ط�����ق�����ة وال��������ع��������ال��������م، وف������ي 
م����ق����دم����ت����ه����ا س���������وق ال����ك����وي����ت 
ل�������أوراق امل���ال���ي���ة، إل����ى ج��ان��ب 
ف��وائ��د البنوك م��ا جعل  تدني 
االم������وال  رؤوس  م����ن  ال��ك��ث��ي��ر 
تتجه إلى االستثمار العقاري 
باعتباره أحد أكثر القطاعات 
واستقرارًا  أمانًا  االقتصادية 

في الوقت الحالي.

»املباني الذكية«
 بدورها، اوضحت عضو 
ون�����ائ�����ب  اإلدارة  م����ج����ل����س 
الرئيس التنفيذي في شركة 
امل����ب����ان����ي ال����ذك����ي����ة ال���ع���ق���اري���ة 
امل���ن���ي���ع ان »امل���ب���ان���ي  ب����دري����ة 
أبو  ستكشف خ��ال معرض 
ظبي عن جديدها املتمثل في 
مشروع »جرافيليا« بودروم 
ف���ي اس��ط��ن��ب��ول، وال�����ذي يعد 
من اكبر املشاريع السياحية 
بمدينه ب��ودروم التي تتميز 
مرتفعة  سياحيه  ب��م��ع��دالت 
ط����وال ال���ع���ام وي��ط��ل��ق عليها 
م����ص����ي����ف االث��������ري��������اء ل��ت��م��ي��ز 
ال��ط��ب��ي��ع��ة وال���ش���واط���ئ ب��ه��ا. 
الشركة طرحت  ان  وأضافت 
وسوقت العديد من املشاريع 
ال���ن���اج���ح���ة ك������ان م�����ن ب��ي��ن��ه��ا 
م������ش������روع »س����ي����ت����ي ب��������ارك« 
ب��ب��ري��ط��ان��ي، وه����و امل���ش���روع 
ال�����ذي الق����ى االق����ب����ال ال��ك��ب��ي��ر 
ب�����إع�����ت�����ب�����اره م������ن امل����ش����اري����ع 
العماقة التي قامت الشركة 
ب������ط������رح������ه������ا، م�����ب�����ي�����ن�����ة ب������أن 
امل�����ش�����روع ع����ب����ارة ع����ن س��ك��ن 
ال��دارس��ن من جميع  للطلبة 
دول العالم بمدينة برادفورد 
 950 م��ن  ويتكون  الجامعية 
وح�����������دة س����ك����ن����ي����ة م���خ���ت���ل���ف���ة 

املساحات.
املالكة  ال��ش��رك��ة  ان  وق��ال��ت 
للمشروع قامت بتقديم كافة 
زي��ادة رأس  الضمانات على 
املال سنويا بنسبة 9 في املئة 
والعائد على التأجير 10 في 
املئة سنويا، والتخارج بعد 
3 سنوات بنسبة ربح 37 في 
املئة باإلضافة إلى رأس املال 
امل���دف���وع أو ال��ت��خ��رج ب��ع��د 5 
س��ن��وات بنسبة رب��ح 57 في 
امل��ئ��ة ب��اإلض��اف��ة الس��ت��رج��اع 

رأس املال املدفوع.

محمود عفيفيالشيخة فاطمة الصباح

محمد قدومي

بدرية املنيع

تنظمه »ليتني انترناشيونال« 25 الجاري في قاعة الراية

يجمع 30 عالمة تجارية ألكثر من 130 سيارة ودراجة نارية في 18 الجاري

44 شركة محلية وعربية تشارك 
في معرض »املال والعقار الدولي«

بستكي: »أوتوموتو 15« سيعرض أغلى سيارة في العالم

)تصوير جال معرض( أسامة بستكي وإسراء حلمي  

حسني دشتيعصام عبد الشافي محمد ابراهيم

|   كتب حسين كمال   |

• نستهدف تحقيق عدد زوار خالل املعرض 
يفوق الـ 200 ألف زائر

 

• »مول 360« يمتلك ديكورًا وتصميمًا رائعًا 
يخدم املعرض وإدارته متعاونة بشكل كبير

 القدومي: »تيراس تيما« جاهز للتسليم 
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u¼ U� œËbŠ Ê_ …—U?O��« Ác¼ ¡UMÐ Êü« sJ1¢ ∫·U{√Ë
Ë√ W�b�?²�*«  UOMI²�« YOŠ s� ¡«u?Ý ¨UOKLŽ sJ2
sž«Ë fJ�uH?� ÆUNH¹dFð …œUŽ≈  - b?� ¨lOMB²�« ‚dÞ
vKŽ√ d�uð w?²�«Ë «—UJ²Ð« d¦�_« œ«u*«Ë W?LE½_« o³Dð

Æ¢ÂuO�« WMJ2 …¡UH�
XL1 …—UO?�� sJ1 ¨5−N�« ÂUEM�«  U½u?J� qCHÐË
µ∞ v�≈ qBð W??�U?�* o?KDMð Ê√ s¹b?F??I*«  «–
WOzUÐdNJ�« …œU?OI�« WOF{Ë w� WM¹b*« w� «d?²�uKO�
bMŽ ÊuÐdJ�«  UŁU?F?³½« Â«bF½« w?MF¹ «c¼Ë ¨q�UJ�UÐ
rOL?Bð ∆œU³� XL1 l³²ðË ÆwzU?ÐdNJ�« Â«b�?²Ýô«
∑πµ ® Ê“u�« ÷U?H?�½« ∫w¼Ë W?O{U¹d�«  «—U?O?��«
W�ËU?I� q�UF?�® vK¦*« WOz«uN�« UJO?�UM¹b�«Ë ¨©r−�
Æ©rK� ±µ≥¨±® qI¦�« e?�d� ÷UH?�½«Ë ©∞[±∏π ¡«uN�«
…—b�Ë WO�UŽ …¡UH?� sž«Ë fJ�u� Ã–uLM� `O²¹ «c¼Ë
WŽU?ÝØrK� ±∞∞ W²ÐUŁ W?Žd�Ð o¹dD�« vKŽ …œU?O�
ÆjI� W?O½UBŠ …u?� ∏[¥Ø◊«Ë uKO� ∂[≤ Â«b�?²ÝUÐ
œu?�u�« s�  «d?²� ±∞ mK³¹ U½Ëe?�?� XL1 qL?%Ë
rK� µ∞∞ WFL²−� `O²ð ◊«ËuKO� µ[µ UN²FÝ W¹—UDÐË

Æ…œUOI�« s�

w� v�Ë_« sž«Ë fJ�u?� XL1 …—UO?Ý f�« XLKÝ ˇ
…¡UH?� d¦?�_« …—UO?��« d³?²Fð w²�«  jÝË_« ‚d?A�«
wKŽ v�≈ ¨r�UF?�« w� WOłu�uMJ²�« W?OŠUM�« s� ÎU?�bIðË
s� d�u� fM¹ l� wL?Ý— ‰UH²?Š« w� w½UN³?NÐ œ«d�
Í—u¦�« “«dD�« d?O²F¹Ë ÆjÝË_« ‚d?A�« sž«Ë fJ�u�
w� sž«Ë fJ�u?H� WOK³I?²�?� W¹ƒd� √bÐ Íc�« ¨XL1
fJ�u� X�U�Ë ÆWOF�«Ë W?IOIŠ Êü« `³�√ ¨≤∞∞≤ ÂUŽ

Ær�UF�« ‰uŠ jI� W³�d� ≤µ∞ ¡UM³Ð sž«Ë
fJ�u�¢ w½U?N³NÐ ‰U� ¨…—U?O��« ‰u�Ë vKŽ ÎU?IOKFðË
YO?Š  «—UO?��« d¹uDð ‰U−?� w� …bz«— W�d?ý sž«Ë
d¹uDð w� rNO½UHð vKŽ qO�œ XL1 sž«Ë fJ�u� d³²Fð
WK�U?� …œUO?� W?F²?� d�uð Ê√ s?J1 w²�«  U³?�d*«
s� w½uJÐ bOF?Ý w½≈Ë ÆbŠ«Ë Ê¬ w� W¾O?³K� WI¹b�Ë

Æ¢r�UF�« ‰uŠ …—UO��« wM²I� qz«Ë√
W�d?A�« Â«e²�« vKŽ ¡u?C�« jOK�ð w� XL1 X×$Ë
w� …¡U?HJ�« s� w�U?¦*« Z¹e*« d?�uð W³?�d?� .bI?²Ð
U?Ołu�u½uJ²?�  Æ…œUO?I�« W?F²?�Ë œu�u�« „ö?N²?Ý«
WO�U¦*« W?Oz«uN�« UJO�UM¹b�«Ë W?H)« WIzUH�« rO?LB²�«
TDI „d×� s� Êu?J²ð w²�« ≠5−N�« ÂUEM�«  U½uJ�Ë
WOzUMŁ ”Ëdð W³KŽË ¨wzUÐdN� „d×�Ë ¨5²½«uDÝ« Ë–
“«dD� sJL*« s� qF?& ≠ÂuO¦?O� W¹—UDÐË oOA?F²�«

Æ¡U¹eOH�« 5½«u� Íb% b¹b'« XL1
jÝË_« ‚dA�« sž«Ë fJ�u� W�dA� Í—«œù« d¹b*« ‰U�Ë
w¼ sž«Ë fJ�u?� W¹ƒ— X½U?� U*UD�¢ ∫eKO?� ”U?�uð

w−O?ð«d²Ý p¹d?A� ¨X¹uJ�« w� t?Žu½ s� ‰Ë_«Ë
ÂöŽù« d¹“Ë W¹U?Ž— X% W¦�U¦�« W?M�K� ÂUI¹ Íc�«Ë
œuL?(« ÊULKÝ aOA�« »U³?A�« ÊËRA� W�Ëb�« d¹“Ë

ÆÕU³B�«
oKDM� s� ÷dF*« «cN� Ooredoo ÂULC½« ¡UłË
lL?²:« w� œ«d?�_« …UO?Š ¡«dŁ≈ w� W�d?A�« W¹ƒ—
ÂU?L²¼ô« w?¼Ë UN?OKŽ eJðdð w²�« rO?I�« p�c?�Ë
.bI²� Íb?×²�«Ë rNF� q�«u²�«Ë ¡ö?LF�«Ë œ«d�_UÐ

 ÆrN� qC�_«
«d9R� w{U*« Ÿu³Ýô« w� WLEM*« W�dA�«  bIŽË
X�—Uý Auto Moto÷dF?� sŽ ÊöŽö� UO�U?×�
W�UF�«  U�öF�« d¹b� UN²LK� XI�√Ë Ooredoo tO�
U¼d��Ë UNðœUFÝ sŽ t�öš s�  d³ŽË w²ýœ WLÞU�
ÆX¹uJ�« w� ŸuM�« «c¼ s� dJ²³�Ë dO³� ÀbŠ rŽbÐ

Auto Moto «—U?O�?K� X¹uJ�« ÷d?F� √b?³¹Ë
Oore- bł«u²ð UL� ¨bŠ_« ÂuO�« s� —«Ëe�« ‰U³I²ÝUÐ

W�U� tO� ÂbIð ÷dF*« w� ’Uš s�— w� doo
WI³��  U�U³�«Ë …e?Nł_« vKŽ ÷ËdŽ s� UNðU�bš
 U�UÐË  U*UJ*«  U�UÐ v�≈ W�U{≈ l�b�« WKł¬Ë l�b�«
…—UO?Ý ÷dFÐ Ooredoo ÂuI?ð UL� ÆX½d?²½ù«
w²�«Ë ÷d??F*« w� Corvette Stingray ≤±∞µ
Ÿu³Ý_« «c¼ UN?³×Ý w� UNzöLŽ b?Š√ UNÐ vE×OÝ
qÐUI� ÎU?OzUIKð Ooredoo ¡öLŽ t?O�≈ q¼Q²¹ Íc�«

 ÆW�dA�«  U�bš s� Í√ vKŽ t�d� r²¹ —UM¹œ q�
w{—_« —Ëb�« w� ÂU?I¹ Íc�« ¨÷d?F*« d?L?²?�¹Ë

‰u?� w� WO?ł—Uš l�«u?�Ë wKš«b�«
d¹UM¹ ≤¥ v�« ±∏ s� …d²H�« w� ¨≥∂∞
t½uJ� ≥∂∞ ‰u� —UO²š« vð√Ë ÆÍ—U'«
¨X¹uJ�« w� tO�d²�«Ë W�U�HK� U½«uMŽ
W?F²?�Ë W¹dÝ_« ¡«u?ł_« V�«u¹ –≈
d¹błuN� w�U²�U?ÐË ¨WOKzUF�« ‚u�²�«
r�U?Ž w� r�?{_« Àb?(« W¹U?ŽdÐ

 ÆÂUF�« «c¼ X¹uJ�UÐ  «—UO��«
÷d?F?LK� Ooredoo rŽœ wðQ¹Ë
U½U1≈ ÂUF�« «c¼ ÎUO−?Oð«d²Ý p¹dA�
W�b?š w¼Ë ÷dF*« ·«b¼QÐ U?NM�
dO�uð w� X¹uJ�« w� lL?²:« œ«d�√
r��√Ë d?³�√ rC¹ U?L�?{ U{d?F�
d³?�√ s� WO*UF�«  «—U?O��«  «“«dÞ
«c¼Ë b?Š«Ë nI??Ý X%  ôU?�u�«
W?�d�  özU?F�«Ë »U³?AK� d�u?O�
U?L?� ÆW½Ëd?�Ë W¹d?×Ð ‚u?�?²�«
s� d?�u¹ Ê√ ÷dF*« dz«“ lOD²?�¹
…—UOÝ ±∞∞ s� d¦?�√ W¹ƒ— w� t²�Ë
s� ¡«u?Ý ·UM�_« n?K²?�?� s�
d¦�ô« W¹—U−²�«  U�öF�« s�Ë√ W¹œUB²�ô«  «—UO��«
s� ‰Ë_« b?F¹ ÷dF*« b?F¹Ë Ær�UF�« ‰u?Š W�U?��
5Ð Ãe1 –≈ ¨‚u�²K� e?�d� qš«œ ÂUI¹ Íc�« tŽu½

 ÆbŠ«Ë ÊUJ� w� wÐU³A�«u'«Ë wKzUF�«u'«
 «“«dÞ ÀbŠ√Auto Moto  ≤∞±µ ÷dF� ÂbIOÝË
w� v�Ë_« …dLK� ÷dFð w²�« ¨≤∞±µ ÂUFK�  «—UO��«
 ôU??�ËuK¦2 ÷d??F*« w� „—U??A¹Ë ¨X?¹uJ�«
rNðU�bš Êu{dF¹ s¹c�« ¨WO*UF�«Ë WOK;«  «—UO��«
 «—UO��« vKŽ ‰uB(« w� 5³ž«d�«Ë ‰u*« œ«Ë— vKŽ
ÂUF�« «c¼ ÷d?F*« ÂbI¹ UL?� ÆUNzUM²�«Ë W?{ËdF*«
SupercarsË Concept ‡�«  «—U?O��« s� «œb?Ž

 ÆlMB�« …—œUM�«
U?N²?�«dý w� U?NðœUF?Ý sŽ Ooredoo  d?³ŽË
vF�ð W�dý UN½u� r−(« «cNÐ ÷dF* WO−Oð«d²��«
¨rN� q?C?�_« .b??IðË œ«d??�_« …U??O??Š ¡«dŁù
w²�«Ë ¨…dJ²³*«Ë WOK;« —UJ�ô« rŽœË —uD²�«ËuLM�«Ë
lL²?:« W�b�Ð W?IKF²*« UNðU?ÝUOÝ l� výU?L²ð
X¹uJ�« w�  «—UO��«  ôU�Ë d³�√ lL& l� ÎU�uBš
ezUH�« sŽ ÊöŽù« W�dA�« Âe?²Fð UL� bŠ«Ë ÊUJ� w�
fOL)« Âu¹ Stingray Corvette ≤∞±µ …—UO�Ð
«cN� W�dA�« s� ÎULŽœ p�– wðQ¹Ë ¨Ÿu³Ý_« «c¼ s�

 ÆeOL*« w²¹uJ�« wÐU³A�« ŸËdA*«
≤∞±µ  5ð—UOÝ ÂUF�« «c¼ Ooredoo V×Ý qLA¹
…—UO��« sŽ ÊöŽù« r²OÝË ¨Corvette Stingray
V×Ý qLA¹ UL� Æd¹«d³?� dNý nB²M� w� WO½U¦�«

ÆWO�– …eNł√ vKŽ WO�u¹  UÐu×Ý vKŽ ÂUF�« «c¼

»Ëdž “—bO� W?�dý XHA� ˇ
sŽ d¹uD²�«Ë  «—U?A?²?Ýö�
‚öD½ô  «œ«bF?²Ýô« ‰UL?²�«
¨≤∞±µ X¹uJ�« UJ¹—u¼ ÷dF�
dL²�¹Ë Í—U'« ±π 5MŁô« «bž
W¹—bÐ WŽUIÐ ¨ÂU¹√ ≥ Èb� vKŽ
W?�—UA0 «d?OL?'« ‚bM� w�
 UŽUD� w� W�dý µ∞ s� d¦�√
WOz«cG�«  UŽU?MB�«Ë W�UOC�«

ÆWO�bMH�«  «eON−²�«Ë
WO*UF�« —ULŁ W�dý XMKŽ√ b�Ë
UN²�—UA?� sŽ WOz«cG�« œ«uLK�
≠UJ?¹—u¼¢ w?� …d????� ‰Ë_
‚bMH?Ð ÂU?I¹ Íc?�« ¢X¹uJ�«
ÎôU?LJ²?Ý« p�–Ë ¨«d?O?L?'«
W×łUM�« WOz«cG�«  U�dA�« ÈbŠS� U¼“ËdÐË ÿu×K*« U¼u/Ë ¨…eOL²*« UNðdO�*
WO*UF�« —U?LŁ W�dA� ÍcOHM²�« d¹b*«Ë ÷u?H*« p¹dA�« Õd�Ë ÆX¹uJ�« w�
WDA½√ ‚öÞù WLN� …uDš bFð UJ¹—u¼ ÷dF?� w� W�—UA*« Ê√ —u−FÐ bLŠ√
eOL²¹ U* p�–Ë ¨w−OK)«Ë wK;« ‚u��« w� UN²½UJ� e¹eFðË UNI¹u�ðË W�dA�«
w� …“—UÐ W½UJ� s� tK²?×¹ U�Ë W?FÐU?²*«Ë WO?L¼_« s� UJ¹—u¼ ÷dF?� tÐ
ÊQÐ —u−?FÐ œU�√Ë ÆWOz«c?G�«  «eO?N−²�«Ë ‚œUMH�«Ë rŽUDLK� w?z«cG�« ŸUDI�«
vKŽ Íu²×¹ Î«b?ł eOL²� ÕUM−?Ð Àb(« «c¼ w� „—UAð WO*UF�« —U?LŁ W�dý
©p¹dł d²?��® WO½U½uO�« rŽUD?*« WK�KÝ ∫w¼Ë ¨W�dA�« l¹—UA?�Ë ÂU��√
Wðôu�uAK� öOÐU½u?�®  ö×� WK�KÝË ¨ÎUO*UŽ ‰Ë_« ÍbMJ�« “UO²?�ô« W³ŠU�
 «eON?−²K� —ULŁ® b¹b'« UN?ŽUD�Ë ¨…dšUH�« UNðU−?²M�Ë U¼e³�0 © U¹uK(«Ë
q×0 ≤∞±≤ ÂUŽ w?� UN�UL?Ž√ …—u�UÐ —U?LŁ W�d?ý XIKÞ√ b�Ë Æ©W?Oz«cG�«
WO½U½u?O�« rŽUD*« WK�KÝ ‚öÞ≈ U¼öðË ¨© U¹uK(«Ë Wðôu?�uAK� ö?OÐU½u�®
¢‰u� UM¹—U?*«¢ lL−� w� …e?OL?²*« UNF?�«u0 ≤∞±≥ ÂUŽ ©p¹d?ł d²?��®

ÆWL�UF�«Ë ¢‰u� XO'«¢Ë

„—UAð ¢WOðUO(« ÂuKFK� WO²¹uJ�«¢
wÐœ w� Arab Health ÷dF0

oKDM¹ 2015 ¢X¹uJ�« UJ¹—u¼¢
WNł 50 W	—UA0 Î«bž

ÂuKFK� WO²¹u?J�« W�dA�« XMKŽ√ ˇ
WOMÞu�« W?�dAK� W�uK*« WOðU?O(«
 U�dý ÈbŠ≈ ¢ UOłu�uMJ²�« l¹—UA*
sŽ —U?L¦?²?Ýö� W�U?F�« W?¾O?N�«
w� U?NOŽ«—c?Ð WK¦2 UN?²�—U?A�
ÂuKF�« W?O1œU�«Ë W?O³D�« …e?Nłô«
d9R?�Ë ÷d?F?� w� W?OðU?O?(«
ÂU?I¹ Íc�«Ë  Arab Health≤∞±µ
 «d9R??LK� w?�Ëb�« wÐœ e??�d0
v�« ≤∂ s� …d?²H�« ‰ö?š ÷—UF*«Ë

ÆÍ—U'« d¹UM¹ ≤π
W?�dAK� Íc?OHM²�« fOzd�« —U?ý√Ë
”bMN*« WOðUO?(« ÂuKFK� WO²¹uJ�«
…œU� lL−¹ d9R*« Ê√ w�d?F� fO�
vKŽ W?O?³D�«Ë WO?LKF�« ◊U?ÝË_«

‚dA�« w� tŽu½ s� d³?�_« bF¹ UL� ¨bŠ«Ë nIÝ X% r�UF�«Ë W?IDM*« Èu²��
WKL'« —U?&Ë WFMB*«  U?�dA�« d?³�√ ’d% U?LO?� ÎUO*UŽ w?½U¦�«Ë ¨jÝË_«

ÆhB�²*« ÷dF*« «c¼ —uCŠ vKŽ w×B�« ŸUDI�« w� ÊuK�UF�« ÊuŽ“u*«Ë
…d²H�« ‰öš UNKLŽ ‰U−� w�  «“U$≈ s� t?²IIŠ U0Ë W�dA�« Ê« w�dF� ·U{√Ë
UO*UŽ …dO³J�« WOL¼_«  «–  UO�UF?H�« pKð q¦� w� bł«u²�« vKŽ WB¹dŠ WO{U*«
w� Y¹b(« rKF�« tO�« q�uð U� ÀbŠ« vKŽ ŸöÞö� WO?IOIŠ W�d� s� tK¦9 U*
◊UA½ …dz«œ w� W?F�«u�« Èdš_«  ôU:«Ë W?O³¹—b²�«Ë W?O³D�« …eNł_«  ôU?−�

  ÆÈd³�  U�dý l�  UIHB�« bIŽ U0—Ë  «d³)« ‰œU³ð p�c�Ë W�dA�«
WIDM*UÐ ¢W?OðUO(« ÂuKF�«¢  UÝU?OÝ l� V�«u²ð d9R*« w� W�—U?A*« Ê« ‰U�Ë
…eNł_« …—U?& ◊UA½ w� U�uB?š WOÝUÝ_« U?N{«dž«Ë UN�«b¼√ l?� výUL²ðË
«dOA?� U¼dOžË W¹—UA²?Ýô«  U�b)« .bIðË WO³D?�« —œ«uJ�« V¹—bð  Ë WO³D�«
…b×²*«  U¹ôu�« w� WO*UŽË WOLOK�≈  U�dý w�  «—UL¦²Ý« UN¹b� W�dA�« Ê√ w�«
w�  UO?łu�uMJ²�« ÀbŠ√ 5ÞuðË qI½ ·b?NÐ …b×?²*« WJKL*«Ë U�½d?�Ë UO½U*√Ë

ÆWIDM*«Ë X¹uJ�« w� w³D�« ŸUDI�«

—u−FÐ bLŠ√ 

s� vM³?� q� n�Q²?¹ UL?O� ¨„ö?LK�
W?�dG�«  «– oI?A�« s� W?Žu?L−?�
¨Âu½ ·dž Àö¦�«Ë 5²?�dG�«Ë …bŠ«u�«
œułuÐ eO?L²ð oIA�« lOL?ł ÊQÐ ÎULKŽ
ÀUŁôUÐ U?N¦?OŁQ?²ÐË W�U?š  U½uJKÐ

Æ U¹u²�*« vKŽ√ vKŽË q�UJ�«
cOHMð s� ¡U?N²½ô« r²¹ Ê« r×K*« l�uðË
ÎU�uBš ¨≤∞±∂ ÂUF�« W¹UN½ l� ŸËdA*«
‰UL?Žô« cO?HMð w� ¡b³�« - b?� t½√Ë
Ê√ v�≈ Î«d?O?A� ¨W?O�Ë_« W?OzU?A½ô«
dFÝ s� jI� •±µ l�œ t½UJ�SÐ qOLF�«
‰U?L?Ž_« d?O?Ý ¡UMŁ√ l�bð W?I?A�«
W?³?�M�« œb?�¹ Ê√ vKŽ W?OzU?A½ù«

ÆÂö²Ýô« bMŽ •∏µ WG�U³�«Ë WOI³²*«

d³�√ vKŽ …dýU?³� W�öÞ« qD¹ ŸËdA*«
ÈbŠ≈ vKŽË ¨Êb?M� w�  u�OK?� UM¹—U�
UN?O� błu¹ w²�« W?�UF�« oz«b(« d?³�√
»UF�_«Ë W?O{U¹d�« WDA½_« nK²?��
sŽ ÎöC� ¨…dÝ_« œ«d�√ q� VÝUMð w²�«
w²�« W?OK;« ‚«u?Ýô« b?Š√ s� tÐd?�
vNI�Ë ÎULFD�Ë Îö×� ¥∞ s� d¦�√ rCð

ÆY¹b(« wÐË—Ë_« “«dD�« vKŽ XLL�
‰U??� ¢·—«Ë UM¹—U*«¢  U½uJ� ‰u??ŠË
∏ ÈuÝ bF³¹ ô Íc�« ŸËdA*« Ê≈ r×K*«
Tow-  dONA�« Ãd?³�« d�ł sŽ ozU�œ
5OM?³??� s� n�R??� ¨er Bridge
U?LNÐ jO?×¹Ë UL?NKBH¹ 5KÐU?I²?�
W?�Uš W?FÝU?ý ¡«dC?š  UŠU?��

ÊU{dFð ¢p½«d� X¹U½¢Ë ¢e�u¼ œ—UOKž¢
UO½UD¹dÐ w� wMJ��« ¢·—«Ë UM¹—U*«¢ ŸËdA�

¢e?�u¼ œ—U?OK?ž¢ W?�d?ý XMKŽ√ ˇ
sŽ 5²?O½UD?¹d?³�« ¢p½«d?� X¹U½¢Ë
XM¹dÐuKÐ W�dý d?I� w� ’Uš ÷dŽ
n¹d?F?²K� W¹—U?IF?�«  «—UA?²?Ýö�
r²¹ Íc?�« ¢·—«Ë UM¹—U*«¢ ŸËd???A0
WO½UD¹d³�« WL�U?F�« w� ÎUO�UŠ ÁbOOAð
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النفط الكويتي ارتفع 41 سنتًا

ليبلغ 40.85 دوالراً
تداوالت  في  الكويتي  النفط  برميل  سعر  ارتفع 
مستوى  عند  ليستقر  سنتا   41 االول  أم��س 
40.85 دوالراً مقارنة ب� 40.44 دوالراً للبرميل 
للسعر  وفقا  املاضي  اخلميس  يوم  تداوالت  في 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية أمس.
النفط  اس��ع��ار  أنهت  العاملية  االس���واق  وف��ي 
لتتوقف  ارتفاع  على  االسبوع  اآلجلة  للعقود 
سلسلة خسائر استمرت 7 اسابيع مع صعودها 
الطاقة  لوكالة  تقرير  من  بدعم  االول  امس  يوم 

الدولية افاد بوجود مؤشرات على ان انخفاض 
بعض  في  االنتاج  تراجع  في  تسبب  االسعار 

املناطق.
وارتفعت اسعار عقود خام نفط االشارة مزيج 
برنت تسليم مارس 1.90 دوالر ما يعادل %3.94 
كما  للبرميل  دوالراً   50.17 مستوى  الى  لتصل 
اخلفيف  االميركي  اخلام  عقود  اسعار  ارتفعت 
تسليم فبراير 2.44 دوالر وهو ما يعادل %5.28 

لتسجل عند التسوية 48.69 دوالراً للبرميل.

ملك للمساهمين وليست من أمالك الدولة

العازمي: الجمعيات التعاونية 
واموالها خط أحمر

الشركة تقدم خدمات خاصة لرجال األعمال
السميان: بلوراي تضع بصمة 

جديدة في عالم السياحة

كتب عالء الدين مصطفى: 

ادارة  م��ج��ل��س  ع��ض��و  أك����د 
التعاونية  االح��م��دي  جمعية 
م��ب��دأ  ان  ال���ع���ازم���ي  ح��س��ن 
على  ينطبق  ال  اخلصخصة 
كونها  التعاونية  اجلمعيات 
اموالها  تعود  خاصة  م��راف��ق 
ملكا  ول��ي��س��ت  ل��ل��م��س��اه��م��ن، 
مشددا  امالك للدولة،  من  عاما 
التعاونية  اجلمعيات  ان  على 
وملك  اح��م��ر  خ��ط  وام��وال��ه��ا 
لهم  وحدهم  للمساهمن، وهم 

حق التحكم فيها.
 وان��ت��ق��د ت��ص��ري��ح��ات وزي���رة 
والعمل  االجتماعية  الشؤون 
ووزير الدولة لشؤون التخطيط 
بشأن  الصبيح  هند  والتنمية 
خلصخصة  دراس�����ة  إج�����راء 
رافضا  التعاونية  اجلمعيات 
م���ب���دأ اخل��ص��خ��ص��ة ج��م��ل��ة 

وتفصيال.
اخل��ص��خ��ص��ة  ان   وأوض������ح 
يحقق  ال  ق��ط��اع  ت��ع��ن��ي ب��ي��ع 

الدولة عكس  عليه  ارباحا تنفق 
هي  التي  التعاونية  اجلمعيات 
مربح  وق��ط��اع  تعاوني  مرفق 
وخدمي ملساهميه، مؤكدا رفضه 
تدخل وزارة الشؤون في اعمال 
اجلمعيات  ادارات  م��ج��ال��س 
يلغي  سافر  بشكل  التعاونية 
من  املنتخبة  املجالس  هذه  دور 

املواطنن.
العازمي كيف تتوجه   وتساءل 

القطاع  خلصخصة  ال���دول���ة 
التعاوني بعد ان حققت احلركة 
جناحات  الكويتية  التعاونية 
االول��ى  املرتبة  تتبوأ  جعلتها 
كلها  العربية  التعاونيات  بن 
في  التعاونيات  اق��دم  فيها  مبا 
جمهورية مصر العربية بشهادة 
العربي،  ال��ت��ع��اون��ي  االحت���اد 
الذي  الوقت  في  انه  الى  مشيرا 
ان  كتعاونين  فيه  نتوقع  كنا 
تضاعف الدولة من دعمها للعمل 
اخلصخصة  تأتي  التعاوني 
التعاونية  اجلمعيات  ان  رغم 

قطاع خاص باالصالة.
 ودع�������ا ال����ع����ازم����ي ج��م��ي��ع 
مجلس  وأع��ض��اء  التعاونين 
األم����ة ل��ل��وق��وف وق��ف��ة ج��ادة 
التوجه  ه���ذا  رف���ض  أج���ل  م��ن 
احلركة  بتدمير  السماح  وعدم 
جزءا  اصبحت  التي  التعاونية 
عن  فضال  الكويتي  التراث  من 
بن  يحتذى  مثاال  أصبحت  انها 
مستوى  وعلى  بل  اخلليج  دول 

الدول العربية مجتمعة.

لشركة  العام  املدير  نائب  كشف 
السياحية   ل��ل��خ��دم��ات  ب���ل���وراي 
الذراع اخلدماتي لشركة مرابحات 
السميان  مشعل  العقارية  للحلول 
من  ومتكاملة  جديدة  مجموعة  عن 
ب��دأت  التي  السياحية  اخل��دم��ات 
والتي  لعمالئها  بتقدميها  الشركة 
الفنادق  حجوزات  خدمات  تشمل 
في مختلف وجهات السفر، وتقدمي 
خ��دم��ة ال��ط��ي��ران ب��ال��ت��ع��اون مع 

الوكالء املعتمدين.
ب��ن اخل��دم��ات  م��ن  أن  وأض����اف 
يلزم  ما  كل  تقدمي  كذلك  اجلديدة 
سواء  أخ��رى  خدمات  من  املسافر 
في املطار أو وسائل النقل املختلفة 
لقضاء  بها  يذهب  التي  االماكن  في 
اخلاصة  العمل  رحالت  أو  إجازته 
سبل  كافة  الشركة  توفر  حيث  به، 
التي  اجلميلة  واالج���واء  ال��راح��ة 
االج���ازة   ق��ض��اء  على  تساعدهم 

بالشكل املطلوب.
بلوراي  أن  إل��ى  السميان  وأش��ار 
أن  حت��اول  السياحية  للخدمات 
في  وج��دي��د  مختلف  بخط  تسير 
عالم السياحة، كما أنها تتطلع الى 
التميز دائما من خالل تقدمي برامج 
سياحية جديدة وفي أماكن مختلفه 
مت اختيارها من خالل دراسة مكثفة 
لرغبات العمالء ووجهات سفرهم.

السياحية  اخلدمات  عالم  ان  وقال 

اجلميلة  ال��ف��ن��ي��ة  ك��ال��ل��وح��ة  ه��و 
عنصر  تتطلب  وال��ت��ي  املتكاملة 
العميل،  احتياج  توفير  في  االتقان 
املقدم  املنتج  في  اجل��ودة  وعنصر 
إلى  الفتا  السياحي«،  »البرنامج 
لذوق  الوصول  على  احل��رص  أن 
العميل وتوفير احتياجاته بالشكل 
يجعل  املناسب  وبالتوقيت  السليم 
رائعة  فنية  لوحة  بكاملها  الرحلة 

للعميل وعائلته.
بلوراي  أن  إل��ى  السميان   ولفت 
باتت تقدم برامج سياحية متميزة 
وخاصة جدا في كل من اجلمهورية 
إعداد  مت  حيث  والبوسنة،  التركية 
في  يتميز  عائلي  سياحي  برنامج 

حلظة  بكل  االستمتاع  سبل  توفير 
من حلظات الرحلة سواء من خالل 
برامج الزيارات لالماكن الطبيعية 
في هذا الوقت من السنة، أو زيارة 
املهمة،  اجلميله  التاريخية  االماكن 
التسوق  وق���ت  الن��ن��س��ى  واي��ض��ا 
العائلي وكل ذلك مصحوب بإقامة 
جميلة ومريحة وسبل نقل آمنة تبدأ 

من بداية السفر وحتى العودة.
رج��ال  بطبقة  يتعلق  م��ا  وف���ي 
بلوراي  ان  السميان  فقال  االعمال 
على  حرصت  السياحية  للخدمات 
ان تضع خدمات خاصة لهذه الفئة 
لضمان حصولها على دقة املواعيد 
لطبيعة  املناسبة  السفر  واجراءات 
خدمات  توفير  خالل  من  اعمالهم 
وكذلك  باملطار،   اخلاصة  الضيافة 
في حال الرغبة في تنظيم املؤمترات 
فان فريق العمل ذا اخلبرة الواسعة 
امت  على  سيكون  امل��ج��ال  ه��ذا  ف��ي 
اخلدمات   لتوفيرهذه   االستعداد 
على مستوى عال من الدقة  لضمان 

اجلودة.
شركة  ب���أن  ال��س��م��ي��ان  واخ��ت��ت��م 
تقدمي  على  دائما  حترص  بلوراي 
خالل  من  لعمالئها  اخلدمات  أرقى 
وخدمة  السياحي  االرشاد  خدمتي 
مستندات  م��ن  م��اي��ل��زم  ت��وص��ي��ل 
أي  في  للعميل  السياحية  البرامج 

مكان يتواجد به.

• حسن العازمي

• مشعل السميان

تتعرض لها بعض السلع والمنتجات في األسواق

نمر الصباح: ضرورة تكثيف الجهود
للحد من انتهاكات الملكية الفكرية

والتجارة  الدولية  املنظمات  لشؤون  املساعد  الوكيل  أكد 
اخلارجية في وزارة التجارة والصناعة الشيخ منر الصباح 
ووزارة  التجارة  بن  املشتركة  اجلهود  تكثيف  ض��رورة 
الداخلية للحد من انتهاكات امللكية الفكرية التي تتعرض لها 

بعض السلع واملنتجات في االسواق.
الوكيل املساعد  انه مت االتفاق مع  وقال الشيخ منر الصباح 
العوضي  عبداحلميد  اللواء  الداخلية  بوزارة  اجلنائي  لألمن 
على آلية لتكثيف احلمالت التفتيشية على األسواق من اجل 

القضاء على كافة أشكال انتهاكات حقوق امللكية الفكرية.

الكويت  دولة  اسم  رفع  الى  تهدف  املساعي  هذه  ان  واضاف 
من تصنيف قائمة الدول األولى باملراقبة واملصنفة من مكتب 

التمثيل التجاري االميركي »يو. اس. تي. ار«.
كيفية  بشأن  حلول  طرح  االجتماع  خالل  مت  انه  وأوض��ح 
تطبيق إجراءات ذات فاعلية اكثر لكشف عينات السلع املقلدة 
تسليمها  وإجراءات  والصناعة  التجارة  وزارة  من  املصادرة 
وذلك  الداخلية  ل��وزارة  التابعة  اجلنائية  األدل��ة  إدارة  إلى 
تطبيقا لقوانن حفظ حقوق امللكية الفكرية في الكويت كما مت 
االتفاق على تسهيل سير اإلجراءات املتخذه بهذا اخلصوص.

اصدار  من  االنتهاء  اهمية  على  الصباح  منر  الشيخ  وشدد 
قانون حق املؤلف املعدل لدى وزارة االعالم والذي سيسهم 
املراقبة  قائمة  في  الكويت  تصنيف  تعديل  في  كبير  بشكل 

املذكورة.
مكتب  عن  تصدر  باملراقبة  االول��ى  ال��دول  قائمة  ان  يذكر 
»يو.اس.تي. األميركية  املتحدة  للواليات  التجاري  التمثيل 

ار«  وتتضمن اسماء الدول املشمولة بانتهاكات حقوق امللكية 
تلتزم  التي  الدول  اسماء  لرفع  باستمرار  وتراجع  الفكرية 

مبكافحة انتهاكات امللكية الفكرية والقرصنة.

• الشيخ منر الصباح

توب العقارية تشارك في معرض النخبة

في  للتسويق  املنتدب  العضو  نائب  ق��ال 
القدومي  محمد  العقارية  توب  مجموعة 
مشاركتها  خالل  من  تواصل  املجموعة  ان 
وال���ذي  ال��ع��ق��اري��ة  النخبة  م��ع��رض  ف��ي 
ابوظبي  مركز  في  اسكان  مجموعة  تنظمه 
يناير   29-26 الفترة  خ��الل  للمعارض 
لعمالئها  املميزة  مشاريعها  طرح  احلالي 
مجموعة  تطورها  والتي  اسطنبول  في 
انانالر العقارية. واضاف أن ابرز املشاريع 
باملعرض  ع��رض��ه��ا  ع��ل��ى  سنعمل  ال��ت��ي 
عن  ع��ب��ارة  وه��و  تيما،  ت��ي��راس  م��ش��روع 
برجن سكنين في منطقة أتاكنت، وهي من 
املناطق الرئيسية واحليوية في اسطنبول 
وتبعد عن مطار اتاتورك حوالي 8 كم بينما 
تبعد عن منطقة تقسيم وشارع االستقالل 
ان  ال��ى  القدومي  واش��ار  ك��م.    26 حوالي 
من  عدد  أكبر  تنفيذ  حاليا  تشهد  املنطقة 
وتسمى  باسطنبول  تنفذ  التي  املشاريع 
جار  انه  الى  مشيرا  اجلديدة،  باسطنبول 

مدينة  أك��ب��ر  ان��ش��اء 
»تيما  فيها  ترفيهية 
الى  باالضافة  ب��ارك«، 
ع���دد م��ن اجل��ام��ع��ات 
التجارية.  واملجمعات 
املنطقة  ان  واض����اف 
شبكة  بوجود  تتمتع 
ط����رق وم���واص���الت 
كبيرة تربطها مبختلف 
امل���ن���اط���ق وامل���راك���ز 
باملدينة  ال��رئ��ي��س��ي��ة 
وسريع.  سلس  بشكل 
قال  البرجن  وح���ول 
االول  يتالف  القدومي: 
والثاني  دوراً   40 من 

شقة   416 شقق  وباجمالي  دوراً   30 من 
غرف  ثالث  الى  غرفة  من  مساحتها  تتنوع 
نوم باطالالت مميزة على البحر والبحيرة 
واحل��دائ��ق اخل��الب��ة، وب��ن ان امل��ش��روع 

مجموعة  على  يحتوي 
مم��ي��زة م��ن اخل��دم��ات 
ال���ع���ام���ة ك��م��واق��ف 
والصيانة  السيارات 
واالم�����ن واخل���دم���ات 
مسابح  من  الترفيهية 
ومالعب،  صحي  وناد 
تيراس  الى  باالضافة 
باكثر من 21  وحدائق 
دوراً من املباني لتعطي 
السكان جوا من الراحة 
باملناظر  ولالستمتاع 

اجلميلة.
ال���ق���دوم���ي ان  وب����ن 
اس����ع����ار ال����وح����دات 
ومميزة  مناسبة  تعد  باملشروع  السكنية 
مقارنة باملشاريع املماثلة من حيث اجلودة 
من  االنتهاء  مت  املشروع  أن  وبن  واملوقع، 
العام 2014   تنفيذه خالل شهر مارس من 

ومت تسليم الوحدات السكنية ملالكها اجلدد 
القدومي  واضاف  املنطقة  ودول  تركيا  من 
بان الشركة بصدد طرح مجموعة محدودة 
من الشقق باملشروع لالستالم الفوري مع 
قيمة  من   %25 مقدمة  دفعة  العميل  دف��ع 
شهر،   36 ملدة  اقساط  على  والباقي  الشقة 
مبينا ان العميل ميكنه االستفادة من تأجير 

الشقة وحتقيق عوائد فورية عليها. 
تطرح  املجموعة  أن  ال��ق��دوم��ي  وأض���اف 
اسطنبول  في  الشركة  مشاريع  أحد  ايضا 
مشروع »تيراس مكس«  والذي يعد واحداً 
شركة  تنفذها  التي  الرائدة  املشاريع  من 
في  ومميز  استراتيجي  موقع  في  انانالر 
منطقة اسينيورت مبدينة اسطنبول، ويقع 
في منطقة حيوية متتاز بوجود العديد من 
املجمعات التجارية والسكنية واجلامعات، 
باالضافة الى مقار عدد كبير من الشركات 
الكبرى، واكد  أن تيراس مكس يعد فرصة 

حقيقية لالستثمار الناجح.

القدومي: تيراس تيما في إسطنبول جاهز للتسليم

• محمد القدومي

يقام خالل الفترة من 25 إلى 28 الحالي بقاعة الراية  

6 شركات جديدة أعلنت مشاركتها في معرض المال والعقار   

حيدر: الشامل توفر شققًا وشاليهات 
إتش. إم. جي تستعرض أحدث خدماتها ومنتجاتها  بأعلى درجات الخصوصية

جي  ام  اتش  ملجموعة  التنفيذي  املدير  أكد 
العقارية حسن قدومي أن املجموعة حريصة 
املعارض  في  املشاركة  على  احل��رص  كل 
الكبيرة وذات السمعة الطيبة محلياً ودولياً 
حتقيق  إل��ى  املجموعة  سعي  من  انطالقاً 
التجارية  عالقتها  وترسيخ  استراتيجيتها 
معارض  في  وتواجدها  حضورها  بتعزيز 
بشكل  األس��واق  في  حصتها  ومنو  العقار 
عام والسوق الكويتي واخلليجي خصوصاً 
وذلك في ظل املعطيات واملتغيرات االيجابية 
التداوالت  حركة  في  امللحوظ  واالنتعاش 

العقارية وتنوع املشاريع االقتصادية.

مثل  في  املشاركة  أهمية  الى  قدومي  ولفت 
هذه املعارض ملا توفره من أحدث املنتجات 
التواصل  جانب  إلى  العقارية  واخلدمات 
والعمالء  ال��زوار  مع  املباشرة  واللقاءات 
العقار  بصناعة  واملهتمن  واملستثمرين 
مشدداً على أن »اتش ام جي« تسعى حثيثاً 
لتطوير سوق العقار وتقدمي نقلة نوعية في 
معايير اجلودة واألسعار وذلك انطالقاً من 
الرائدة  العقارية  املجموعات  إحدى  كونها 

في هذا القطاع.
اتش   « إن  بقوله  تصريحه  قدومي  وختم 
ال��زوار  على  ستعرض  العقارية   « جي  ام 

العرض  من  العديد  احملتملن  واملستثمرين 
واملنتجات ذات القيمة املضافة والتي تلبي 
واحتياجاتهم  متطلباتهم  وحتقق  رغباتهم 
باإلضافة إلى اخلدمات املتميزة في قطاعات 

العقار السكني والتجاري واللوجستي.
يشار إلى أن مجموعة اتش ام جي العقارية 
حديثة  نوعية  ومنتجات  خ��دم��ات  تقدم 
أعلى  حتقق  واستثمار  وتسويق  بيع  من 
عمالئها  لقاعدة  املخاطر  وبأقل  العوائد 
الواسعة وذلك مبا متلكه من نخبة املطورين 
صناعة  في  املتخصصن  واالستشارين 

العقار وتطويره.

في  االدارة  مجلس  رئيس  نائب  التنفيذي  الرئيس  قال 
مجموعة الشامل العقارية مناف حيدر ان الشركة درجت 
وفق  واالستثمارية  العقارية  مشروعاتها  تنفيذ  على 
جدوى  ودراس��ات  عالية،  ومهنية  علمية  استراتيجية 
اقتصادية متخصصة في االجتاهات املستقبلية  لسوق 
أبحاثها  مركز  إلى  قيام  إضافة  بالكويت،  العقارات 
االستشارين  خيرة  من  كوادر  فيه  يعمل  الذي  العلمية 
االستثمار  مجال  في  املختصن  واإلدارين  واملهندسن 
والتطوير العقاري بدراسة طبيعة مشروعاتها، وكيفية 
املشروع،  مستقبل  عن  عملية  رؤية  وتقدمي  تنفيذها، 
واخلدمية  واالستثمارية  التجارية  الفائدة  وم��دى 

للمنطقة التي ينفذ فيها .
سكنية  أب��راج   7 متلك  املجموعة  عن  حيدر  وكشف   
شقق  عن  عبارة  وهو  السالم  صباح  ضاحية  مبنطقة 

متليك وتستحوذ كل شقة على طابق كامل لتوفير أقصى 
وتقاليدنا  عاداتنا  مع  يتالءم  مبا  اخلصوصية  معايير 
وتسلم  مربع  متر   200 السكنية  الشقة  مساحة  وتبلغ 
الشركة الشقة الى عمالئها بوثيقة للتملك احلر بحيث 
ميكن اعادة البيع أو التأجير باإلضافة الى 5 شاليهات 
على  مباشرة  بإطاللة  البحرية  األحمد  صباح  مبنطقة 
البحر وتبلغ مساحة كل شاليه 200 متر مربع. واضاف  
حيدر ان  أهم مبادئ مجموعة الشامل األم�انة حيث انها 
التعامل مع  التي نعتمد عليها في  القيم  أهم  واحدة من 
الى  شركائنا، كي نحدد رؤية مستقبلية واضحة الفتا 
اننا بصدد بناء املستقبل من مسيرتنا فإننا واثقون من 
أن اخلبرة التي صقلت جتربتنا وما أطلقناه من مشاريع 
في تنمية املجتمع  منتشرة مما يجعلنا شريكاً رئيسياً 

وأحد أقطاب التنمية التي تشهدها الكويت. 

والشريك  التنفيذي  الرئيس  كشف 
ل��ش��رك��ة ل��ي��ت��ن��ي ان��ت��رن��اش��ي��ون��ال 
عصام  واملؤمترات  املعارض  لتنظيم 
شركات   6 مشاركة  عن  عبدالشافي 
االول  العقاري  معرضها  في  جديدة 
»املال والعقار الدولي« خالل الفترة من 
25 - 28 يناير احلالي في قاعة الراية 
الكويت  ماريوت  يارد  كورت  بفندق 
.  واشار مدير إدارة التسويق لشركة 
إبراهيم  محمد  العقارية  للنظم  ب��از 
جائزة  على  حازت  قد  الشركة  أن  الى 
أفضل مطور عقاري يتوافق مع أحكام 
اخلليج  ملنطقة  اإلسالمية  الشريعة 
في  الشركة  وأن   ،2014 لعام  العربي 
منت��ج  بطرح  ستستمر  املعرض  هذا 
»حصص املشاع« املستوحى من عمق 

الشريعة اإلسالمية. 
ت��أت��ي  امل���ع���رض  ف���ي  امل��ش��ارك��ة  إن 
باز  دأبت  للتواصل مع عمالئنا حيث  

هو  ما  كل  تقدمي  على  العقارية  للنظم 
مشاري�ع  من  الع�قار  عالم  في  جديد 
السني�ن،  مر  على  متنوعة  وخدم�ات 
في  كبثورن  فندق  مشروع  من  ب��دءاً 
دبي، ومن ثم مش�روع  منتجع »منازل 
أول  وه��و  امل��ك��رم��ة  مكة  ف��ي  ال��ع��ن« 
منتجع في قلب مكة املكرمة، ما يجعله 
اختياراً ذكياً وعملياً حلجاج بيت الله 
احلرام  ومعتمريه وتكون فترة التملك 
منازل  فندق  ويضم  ع��ام��اً،   50 فيه 
العن وحدات سكنية فخمة ومتنوعة 
من  واسعة  اختيارات  لُتوِفر  املساحة 

أمناط السكن.   
ث��م ج��اء م��ش��روع »ب��از م��اري��ن��ا« في 
على  ال��واق��ع��ة  ع��ل��م  م��رس��ى  منطقة 
والذي  مصر  في  األحمر  البحر  شاطئ 
بواجهة  فندقياً  منتجعاً  يتضمن 
متر،   100 م��ن  ألك��ث��ر  متتد  بحرية 
ل�مدينة  السياحي  املمشى  مبحاذاة  

تطوير  مت  خالله  وم��ن  علم.  مرسى 
تامة  ملكية  الى  املشاع  حصص  منتج 
غير محددة املدة وتشمل امللكية حصة 
في أرض املشروع وحصة في احملالت 

واخلدمات التجارية والفندقية.
وزاد ان الشركة تقدم  مشروع منتجع 
مركز  عن  يبعد  الذي  سراييفو«  »باز 
وعن  متراً  كيلو   20 سراييفو  مدينة 
كيلو   12.5 ال��دول��ي  سراييفو  مطار 
من  املنتجع  ويتكون  تقريباً،  م��ت��راً 
م��رك��ز جت���اري ي��ض��م م��راف��ق عامة 
مبساحات  جتارية  ومحالت  وخدمية 
مربعاً،  متراً   4583 وقدرها  إجمالية 
وم���س���اح���ات خ���ض���راء خ��ارج��ي��ة، 
بنماذج  الى وحدات سكنية  باإلضافة 
ويتمتع  وحدة،   160 وعددها  مختلفة 
مالك حصص املشاع في باز سراييفو 
مبلكية تامة غير محددة املدة وبحصة 
واملركز  امل��ش��روع  أرض  في  معادلة 

التجاري.   
»بارك  مشروع  ان  ابراهيم  واض��اف 
شعار  حت��ت  إس��ط��ن��ب��ول«  سويتس 
»مت��ل��ك ب��ذك��اء« وال����ذي ي��ق��ع ضمن 

مشروع إسكاني جتاري فاخر يتكون 
من خمسة أبراج في منطقة إسينيورت 
شماالً   TEM السريع  الطريق  بن 
والطريق السريع E5 جنوباً،ويتكون 
 192 من  إسطنبول«  سويتس  »بارك 
»غرفة   16 ال�  ب��أدواره  وجناح  غرفة 
جناح   - عائلية  غرفة   – ديلوكس 
باز«،  – جناح  أبرار  – جناح  ياسمن 
في  امل��ش��اع  حصص  م��ال��ك  ويتمتع 
مبلكية  إسطنبول«  سويتس  »ب��ارك 
تامة غير محددة املدة وبحصة معادلة 
في أرض املشروع واخلدمات التجارية 
والفندقية.   وفي ختام تصريحه اثنى 
املعرض  منظمي  جهود  على  إبراهيم 
لتنظيم  إنترناشيونال  ليتني  شركة 
حسن  على  وامل���ؤمت���رات  امل��ع��ارض 
العمالء  داعيا  وال��ت��ع��اون،  التنظيم 
املعرض  الشركة في  إلى زيارة جناح 
للتعرف على نظام حصص املشاع.       

• عصام عبدالشافي

المغربي: سلفر هاوس أطلقت 
مشاريعها في تركيا واألردن

ان  املغربي  احمد  العقارية  هاوس  سلفر  شركة  في  التسويق  مدير  قال 
مشاريع  منها  املهمة  املشاريع  من  بحزمة  املعرض  في  تشارك  الشركة 
املغربي   في تركيا واألردن مبساحات مختلفة  وبأسعار تنافسية. وزاد 
أكثر  من  يعد  انه  حيث  الدولي  العقار  في  باالستثمار  اهتمت  الشركة  ان 
األدوات االستثمارية احملققة للعوائد على املدى القصير والبعيد، والفتا 
من  بقربه  تتميز  حيث  بورصة  مشروع  بطرح  ستقوم  الشركة  ان  الى 
السنتر وكنت ميدان. وتابع املغربي انه مت اختيار منطقة بورصة املميزة 

في جمالها الطبيعي وجبالها ومناظرها اخلالبة. • أحمد املغربي

• حسن قدومي 

في مقر بلوبرينت من اليوم حتى 20 الحالي

جليارد هومز ونايت فرانك 
تعرضان المارينا وارف

التاريخ  يصنع  حيث  »استثمر  شعار  حت��ت 
هومز«  »جليارد  شركة  من  كل  تقيم  املستقبل« 
في  البريطانيتن عرضاً خاصاً  فرانك«  و»نايت 
العقارية  لالستشارات  بلوبرينت  شركة  مقر 
يتم  الذي  وارف«  »املارينا  مبشروع  للتعريف 
لندن،  البريطانية  العاصمة  في  حالياً  تشييده 

وذلك خالل الفترة 18 وحتى 20 يناير احلالي.
مجلس  رئيس  نائب  قال  املشروع  هذا  وح��ول 
العقارية  لالستشارات  بلوبرينت  شركة  إدارة 
املهندس مشعل امللحم ان »املارينا وارف« عبارة 
عن مشروع سكني متكامل يتم تشييده حالياً من 
قبل شركة مساكن »جليارد« ويقع في »زون 2« 
بلندن، وال يبعد سوى دقائق مشيا عن شبكات 
بوسط  السكان  تربط  التي  الرئيسية  النقل 

لندن.
وأضاف أن املنطقة التي يقع بها املشروع تعتبر 
إحدى أكثر املناطق التي شهدت منوا عمرانيا في 
االونة األخيرة وذلك بسبب قربها من نهر التاميز 

ومدن األعمال الرئيسية في لندن، باإلضافة إلى 
هذه  متتاز  حيث  وارف«،  من«الكناري  قربها 
املنطقة بقربها من مجموعة متنوعة من وسائل 
النقل العام التي من بينها النقل املائي أو األنفاق 

أو الباصات.
مباشرة  اطاللة  يطل  املشروع  أن  إل��ى  وأش��ار 
على أكبر مارينا لليخوت في لندن، وعلى إحدى 
مختلف  فيها  يوجد  التي  العامة  احلدائق  أكبر 
األنشطة الرياضية واأللعاب التي تناسب كافة 
االسواق  أحد  من  قربه  عن  فضالً  األسرة،  أفراد 
ومطعما  محال   40 من  أكثر  تضم  التي  احمللية 

ومقهى صممت على الطراز األوروبي احلديث.
وتوقع امللحم ان يتم االنتهاء من تنفيذ املشروع 
مع نهاية العام 2016، خاصة وأنه قد مت البدء 
إلى  في تنفيذ االعمال االنشائية األولية، مشيراً 
أن العميل بإمكانه دفع 15% فقط من سعر الشقة 
تدفع أثناء سير األعمال اإلنشائية على أن يسدد 

النسبة املتبقية والبالغة 85% عند االستالم.

العلي: أفنيو تسوق مشاريع 
في بورصة الكويت

قال املدير التنفيذي لشركة أفنيو العقارية 
من  واح��دة  تعد  الشركة  ان  العلي  حارث 
التسويق  في  املتخصصة  الشركات  أكبر 
التركي  العقار  وان  الكويت  في  العقاري 
مدينة  وخ��اص��ة  حقيقية  نهضة  يشهد 
عالم  في  سريعاً  تزايداً  ويشهد  بورصة 
املستثمرون  بدأ  حيث  واالستثمار  العقار 
للحصول  مكثف  بشكل  يسعون  األجانب 
العقد  ف��ي   ، ب��ورص��ة  ف��ي  ممتلكات  على 
البناء  ق��ط��اع  ف��ي  ال��ن��م��و  ك���ان  امل��اض��ي 
فيما  اسطنبول  في  محصور  والعقارات 
يتوجب االن على العاملن في هذا القطاع 
ان  حيث  تركيا،  انحاء  جميع  في  التوسع 
التطلعات تنبئ بأن بورصة سوف تسطع 

كنجم جديد في عالم العقار، لكن ما يعيق هذه التطلعات أن املشاريع القائمة في 
بورصة ال تلبي هذه املطالب ، ولذلك بدأ تقاسم اخلبرات بن اخلدمات االستثمارية 
للتمويل العقاري مع شركات املقاوالت واملستثمرين األفراد لبناء مشاريع جديدة 
حتقق أهدافهم. وزاد العلي ان من اهم العوامل املؤثرة في تزايد الطلب في بورصة 
أوال موقعها اجلغرافي في تركيا حيث ميكنك الوصول الى البحر واجلبل في 30 
دقيقة ،كما انها جتمع ما بن األماكن التاريخية وأماكن التسوق احلديثة واملناظر 
الطبيعية اخلالبة ،باإلضافة الى انك قريب من اسطنبول، هناك مطار في بورصة 
سوف  والذي  وياالوا  اسطنبول  بن  يربط  الذي  اجلديد  اجلسر  ملشروع  إضافة 
اولداغ  وجبل  والشاطئ  وتاريخها  مناخها  الى  باإلضافة  عامن،  خالل  ينتهي 

والينابيع احلارة.

• حارث العلي
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Corvette Stingray 2015 تعلن  اليوم عن الفائز بسيارة 

 »Ooredoo« شريك استراتيجي  ألكبر معارض الكويت للسيارات 
كجزء من سعيها الدائم إلى دعم الفعاليات 
 Ooredoo التي تهتم بالشباب واملجتمع، قامت
 Auto Moto بدعم معرض الكويت للسيارات
2015، املعرض األكبر و األول من نوعه في 
الكويت، كشريك استراتيجي والذي يقام للسنة 
الثالثة حتت رعاية معالي وزير اإلعالم و وزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود 
الصباح. وجاء انضمام Ooredoo لهذا املعرض 
من منطلق رؤية الشركة في إثــراء حياة األفراد 
في املجتمع و كذلك القيم التي ترتكز عليها و هي 
االهتمام باألفراد والعمالء و التواصل معهم و 

التحدي لتقدمي األفضل لهم. 
وعقدت الشركة املنظمة في االسبوع املاضي 
 Auto مــؤمتــرا صحفيا لــالعــالن عــن مــعــرض
Moto شاركت فيه Ooredoo وألقت كلمتها 
مدير العالقات العامة فاطمة دشتي و عبرت من 
خالله عن سعادتها و فخرها بدعم حدث كبير 

ومبتكر من هذا النوع في الكويت. 
 Auto و يــبــدأ مــعــرض الكويت للسيارات
ــزوار من اليوم األحــد، كما  Moto باستقبال ال
تتواجد Ooredoo في ركن خاص في املعرض 
تقدم فيه كافة خدماتها من عروض على األجهزة 
والــبــاقــات مسبقة الــدفــع وآجــلــة الــدفــع إضافة 
ــات اإلنــتــرنــت. كما  ــاق إلــى بــاقــات املــكــاملــات وب
 Corvette بعرض سيارة Ooredoo تقوم
Stingray 2015 في املعرض والتي سيحظى 
بها أحد عمالءها في سحبها هذا األسبوع الذي 
يتأهل إليه عمالء Ooredoo تلقائياً مقابل كل 

دينار يتم صرفه على أي من خدمات الشركة. 
ويستمر املعرض، الذي يقام في الدور األرضي 
الداخلي ومواقع خارجية في مول 360، في الفترة 
من 18 الى 24 يناير اجلاري. و أتى اختيار مول 

360 لكونه عنوانا للفخامة والترفيه في الكويت، 
إذ يــواكــب األجــــواء األســريــة ومتعة التسوق 
العائلية، وبالتالي فهو جدير برعاية احلدث 

األضخم في عالم السيارات بالكويت هذا العام. 
كما أتى دعم Ooredoo للمعرض كشريكاً 
استراتيجياً هذا العام إميانا منها بأهداف املعرض 
و هي خدمة أفراد املجتمع في الكويت في توفير 
ـــرازات  ــم ط ــخ مــعــرضــا ضخما يــضــم أكــبــر وأف
السيارات العاملية من أكبر الوكاالت حتت سقف 
ــذا ليوفر للشباب والعائالت فرصة  ــد وه واح
التسوق بحرية و مــرونــة. كما يستطيع زائر 
املعرض أن يوفر من وقته في رؤية أكثر من 100 
سيارة من مختلف األصناف سواء من السيارات 
االقتصادية أو من العالمات التجارية االكثر 
فخامة حول العالم. ويعد املعرض يعد األول من 
نوعه الذي يقام داخل مركز للتسوق، إذ ميزج بني 

اجلو العائلي واجلو الشبابي في مكان واحد. 

»Ooredoo«

فهد املخيزمي تسلمها من الشيخ محمد بن راشد 

دبي متنح »بيتك« جائزة أفضل مزود عاملي للمعرفة في »الصيرفة اإلسالمية«
شدد مدير عام االستراتيجية والعالقات املؤسسية 
في بيت التمويل الكويتي »بيتك« فهد خالد املخيزمي على 
اهمية القيمة املضافة التي يحققها »بيتك« في صناعة 
الصيرفة االسالمية عبر ممارسات تغطى مجاالت العمل 
الرئيسية املالية واالستثمارية والشرعية، مؤكدا ان 
البنية التحتية املعلوماتية ممثلة في البحوث والدراسات 
والتقارير لهذه الصناعة، شهدت انطالقتها احلقيقية من 
خالل قيام« بيتك« كــأول بنك إسالمي باستحداث ذراع 
بحثي واستشاري متخصص، اميانا بأهمية هذا النشاط 
ودوره في تنمية العمل املالي اإلسالمي وترسيخ وجوده، 
خاصة وان حجم صناعة اخلــدمــات املالية االسالمية 
حول العالم يصل الى 2 تريليون دوالر، وسط تغيرات 
سريعة ومتتابعة تشهدها االســـواق العاملية تتطلب 
املتابعة الدقيقة.  واوضح املخيزمي في تصريح صحفي 
عقب استالمه من حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم جائزة التميز املمنوحة من »مركز دبي لتطوير 
االقتصاد اإلسالمي« الى مجموعة »بيتك« في فئة »البنية 
التحتية املعرفية لالقتصاد اإلسالمي« في حفل اقيم بدبى 
مؤخرا، ان »بيتك« يعمل دائما إلثــراء جتربة الصيرفة 
االسالمية في كافة جوانبها التطبيقية واسسها الشرعية 
من خالل انتهاج اسلوب علمي واداء احترافي والتزام 
كامل باحملددات واالطر التنظيمية والرقابية، فقد كان اول 
بنك إسالمي يتوسع باخلارج، واالول في طرح العديد من 
املنتجات واخلدمات وهيكلة العقود واملشاريع واستخدام 
والوسائل مبا فيها التقنية احلديثة، والتي نقلتها عنه كل 
البنوك العاملة وفق الشريعة حول العالم ، وسيستمر 
»بيتك« بحكم ريادته في تعظيم دور املنتجات واخلدمات 
املالية االسالمية في حياة املجتمعات واحلضارة االنسانية 
لتحقيق التنمية في املجتمعات ومواكبة النمو املتواصل 
في االقبال على الصيرفة السالمية من االفراد واحلكومات 
حول العالم بعد ان استطاعت ان توفر خيارا اقتصاديا 
بديال وتصبح قطاعا مهما ومؤثرا في االقتصاد العاملي .      

 وقــد كــرم سمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم في 
الــدورة الثانية جلائزة االقتصاد اإلسالمي 8 شركات 
وشخصيات في الفئات الثماني للجائزة باإلضافة إلى 
ــاز مــدى احلياة للحاج سعيد أحمد لوتاه  جائزة اإلجن
مؤسس بنك دبى اإلسالمي، بعد اختيارهم من قبل جلنة 
رفيعة مشكلة من خبراء وممارسني ومسئولني من عدة 

دول . وكــان مركز دبــي لتطوير االقتصاد اإلسالمي قد 
أطلق جــائــزة االقتصاد اإلســالمــي بالتعاون مــع غرفة 
جتارة وصناعة دبي و»تومسون رويترز«  عام 2013 
، حيث استطاعت اجلائزة بعد عــام واحــد أن تستقطب 
284 مشاركة مقارنة بـ148 في العام 2013 من 48 دولة 

مقارنة بـ 31 بلدا في العام 2013.

املخيزمي يتسلم اجلائزة من الشيخ محمد بن راشد

مدعومة من النشاط الشرائي الذي شمل العديد من األسهم املدرجة في السوق

»بيان لالستثمار« : تداوالت األسبوع املاضي في املنطقة اخلضراء
متكن سوق الكويت لألوراق املالية من إنهاء تداوالت األسبوع املاضي في 
املنطقة اخلضراء، مدعوماً من النشاط الشرائي الذي شمل العديد من األسهم 
املدرجة في السوق، وعلى رأسها األسهم القيادية والتشغيلية، حيث شهد 
السوق هذا األداء على الرغم من استمرار أزمة انخفاض أسعار النفط، والتي 
واصلت انزالقها بشكل واضــح لتقترب من مستوياتها خالل األزمــة املالية 
العاملية، حيث هبط سعر برميل النفط الكويتي خالل األسبوع املاضي إلى أدنى 
مستوى له منذ عام 2008، ليصل إلى ما دون مستوى الـ40 دوالر، وهو األمر 
الذي ال شك أنه سينعكس سلباً على االقتصاد الوطني الذي يعتمد على إيرادات 
النفط بشكل مبالغ فيه. ذلك كما ورد في تقرير بيان لإلستثمار وتسلمت 
الوسط نسخة منه امس  . وبالعودة إلى أداء سوق الكويت لــألوراق املالية 
خالل األسبوع املنقضي، فقد اجتمعت مؤشراته الثالثة على اإلغالق في املنطقة 
اخلضراء معوضة بذلك خسائرها التي منيت بها في األسبوع األول من العام 
اجلاري، حيث لقي السوق دعم ملحوظ من عمليات الشراء النشطة التي تركزت 

على األسهم القيادية والثقيلة، والتي استحوذت على اجلزء األكبر من سيولة 
السوق خالل معظم جلسات األسبوع، خاصة تلك التي من املتوقع أن تعلن عن 
بيانات إيجابية وتوزيعات نقدية عن عام 2014، األمر الذي انعكس إيجاباً 
على كافة مؤشرات السوق، السيما املؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان حققا 
مكاسب واضحة بنهاية األسبوع. وقد جاء هذا األداء على الرغم من عمليات 
جني األرباح التي كانت حاضرة خالل بعض اجللسات اليومية من األسبوع، 

والتي استهدفت األسهم التي حتقق ارتفاعات متفاوتة بني احلني واآلخر.
وقد استهل السوق تعامالت جلسة بداية األسبوع مسجالً منواً جيداً على 
صعيد جميع مؤشراته، مدعوماً من القوى الشرائية التي شملت معظم األسهم 
التي مت تداولها، السيما في قطاعات االتصاالت والعقار واخلدمات املالية، األمر 
الذي ساهم في ارتفاع نشاط التداول بشكل طفيف. أما في اجللسة التالية، فقد 
شهد السوق عمليات جني أرباح سريعة طالت العديد من األسهم وتركزت على 
األسهم الصغيرة بشكل خاص، األمر الذي أدى إلى تباين إغالقات مؤشرات 

السوق بنهاية اجللسة، حيث أقفل املؤشر السعري على تراجع، في حني سجل 
املؤشرين الوزني وكويت 15 منواً محدوداً.  هذا ومتكن السوق من حتقيق 
ارتفاع محدود في جلستي الثالثاء واألربعاء، وذلك في ظل ارتفاع قيمة التداول 
بشكل طفيف، وسط أداء اتسم بالتذبذب نتيجة عمليات املضاربة التي تتركز 
بصورة واضحة على األسهم الصغيرة. أما جلسة نهاية األسبوع، فقد أنهاها 
السوق مسجالً تبايناً جلهة إغالق مؤشراته الثالثة، حيث استطاع املؤشر 
السعري أن يحقق االرتفاع بدعم من استمرار عمليات الشراء على األسهم 
الصغيرة واملتوسطة، فيما دفعت عمليات جني األربــاح التي طالت بعض 
األسهم القيادية املؤشرين الوزني وكويت 15 لإلغالق في املنطقة احلمراء. 
وأقفل املؤشر السعري مع نهاية األسبوع عند مستوى 6،598.67 نقطة، 
مسجالً منواً نسبته 1.66باملئة عن مستوى إغالقه في األسبوع قبل املاضي، 
فيما سجل املؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 2.35باملئة بعد أن أغلق عند مستوى 
444.32 نقطة، في حني أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1،077.57 نقطة، 

بنمو نسبته 3.24باملئة عن إغالقه في األسبوع قبل املاضي. هذا وقد شهد 
السوق ارتفاع املتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 27.37باملئة ليصل 
إلى 25.50 مليون د.ك. تقريباً، في حني سجل متوسط كمية التداول منواً 

نسبته 19.81باملئة، ليبلغ 268.26 مليون سهم تقريباً.

رسم بياني يوضح األداء  االسبوعي ملؤشرات السوق

في إطار االستعدادات احلديثة لشركة إسكان 
جلوبال لتنظيم املعارض واملؤمترات لتنظيم 
معرض النخبة العقاري-أبوظبي )أقوى جتمع 
عقاري مالي وإستثماري( في مركز أبو ظبي 
ــارات  الوطني للمعارض )أدنــيــك( بدولة االم
العربية املتحدة خــالل الفترة من 26 إلــى 29 
يناير، مبشاركة مجموعة من الشركات العقارية 
احمللية والعربية، أكــدت رئيس مجلس إدارة 
الشركة الشيخة فاطمة الصباح، أكتمال كافة 
االســتــعــدادات إلطــالق أولــى معارض الشركة 
خــارج الكويت، وذلــك بعد جناحها في تنظيم 
العديد من املعارض العقارية املميزة في الداخل.

وقالت الشيخة فاطمة الصباح أن معرض 
أبو ظبي يعد أول خطوة من خطوات إنطالق 
»إســكــان جلوبال« نحو التوسع اخلــارجــي، 
حيث أصبحت بذلك أول شركة تنظيم معارض 
كويتية تنجح في التوسع اخلارجي ودخول 
أسواق جديدة، كما وأن هذه اخلطوة لن تكون 
االخيرة، حيث سيتبعها العديد من اخلطوات 
األخرى التي تؤكد قدرة الشركات الكويتية على 

دخول مختلف األسواق اخلليجية والعربية.
وأشـــارت إلــى أن »إســكــان جلوبال« كانت 
ــدرس منذ فترة ليست بالقصيرة موضوع  ت
ــــواق اخلــارجــيــة،  ــن األس ــي عـــدد م الــتــوســع ف
حيث قامت بإجراء العديد من الدراسات حول 
ــك بهدف ضمان جناح  أهــم هــذه األســـواق وذل
خطواتها التوسعية املستقبلية، وعدم التسرع 
في هذا االجتاه، حتى ال تنعكس عليها بالسلب 
أو الفشل. وأضــافــت أنــه لضمان جنــاح هذه 
اخلطوات قامت الشركة كذلك بإبرام إتفاقيات 
تعاون مع حكومات عــدد من دول املنطقة، و 
كانت انطالقة املعرض بدولة اإلمارات العربية 
املتحده ألنها تعتبر احد أهم الدول من الناحية 
االقتصادية والتجارية في املنطقة، والتي يعتبر 

سوقها أحد أهم األسواق وأكثرها نشاطاً.

قوة شرائية عالية
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة محمود 
عفيفي أن معرض النخبة العقاري في أبوظبي 
حظي بإقبال كبير من قبل الشركات العقارية 
ــارج الكويت، األمــر الــذي جتلى  من داخــل وخ
بوضوح من خالل حجز كافة املساحات املتاحة 
فيه، ناهيك عن أن هناك شركات قد أعلنت عن 
رغبتها في حجز مساحات في الدورات القادمة 
ــال أن »إســكــان جلوبال« رأت  للمعرض . وق
أن تكون إنطالقتها اخلارجية األولــى في أحد 
أكبر وأهم األســواق اخلليجية أال وهو السوق 
اإلمــاراتــي، وذلــك ملا يتمتع به هــذا السوق من 
قــوة شرائية عالية، وتنوع كبير في شرائح 
املستثمرين، حيث يعتبر املستثمر اإلماراتي من 
أكثر املستثمرين نشاطاً وقوة. مما يجعل منه 
فرصة مناسبة جداً لشريحة كبيرة من التجار 

والشركات واالفراد.
واضــــاف عفيفي أن مــعــرض النخبة في 
أبوظبي هــو االول مــن نوعه لشركة تنظيم 
معارض كويتية في دولــة االمـــارات العربية 
املتحدة، وذلك بعد أن أبرمت الشركة مجموعة 
من االتفاقيات االستراتيجية مع حكومات عدد 
من دول املنطقة لتنظيم هذا النوع من املعارض 
في اخلارج، مؤكداً في الوقت ذاته على أن إسكان 
تتجه خالل العام اجلديد 2015 إلى التوسع 
في تنظيم املعارض العقارية خــارج الكويت 
بالتوازي مع تنظيم جــدول معارضها داخل 

الكويت.

مجموعة توب العقارية 
بــدوره قال نائب العضو املنتدب للتسويق 
في مجموعة توب العقارية محمد وليد القدومي  

بان املجموعة تواصل من خالل مشاركتها في 
معرض النخبة العقارية والذي تنظمه مجموعة 
اسكان في مركز ابوظبي للمعارض خالل الفترة 
26-29 يناير اجلاري طرح مشاريعها املميزة 
لعمالئها في اسطنبول والتي تطورها مجموعة 
انانالر العقارية.واضاف بأن ابــرز املشاريع 
التي سنعمل على عرضها باملعرض مشروع 
تيراس تيما، وهــو عبارة عن برجني سكنيني 
في منطقة أتاكنت، وهي من املناطق الرئيسية 
واحلــيــويــة فــي اسطنبول وتبعد عــن مطار 
اتــاتــورك حوالي 8 كم بينما تبعد عن منطقة 
تقسيم وشارع االستقالل حوالي 26 كم. واشار 
القدومي الى ان املنطقة تشهد حاليا تنفيذ أكبر 
عدد من املشاريع التي تنفذ باسطنبول وتسمى 
ــه جــاري  ــى ان باسطنبول اجلــديــدة مشيرا ال
انشاء أكبر مدينة ترفيهيه فيها )تيما بارك( 
باالضافة الى عدد من اجلامعات واملجمعات 

التجارية واضاف الى ان املنطقة تتمتع بوجود 
شبكة طرق ومواصالت كبيرة تربطها مبختلف 
املناطق واملراكز الرئيسية باملدينة بشكل سلس 
وسريع. وحول البرجني قال القدومي: يتألف 
االول من 40 دور والثاني من 30 دور وباجمالي 
شقق 416 شقة تتنوع مساحتها من غرفة الى 
ثــالث غــرف نــوم بــاطــالالت مميزة على البحر 
والبحيرة واحلدائق اخلالبة، وبني بان املشروع 
يحتوي على مجموعة ممــيــزة مــن اخلــدمــات 
العامة كمواقف السيارات والصيانة واالمن 
واخلدمات الترفيهية من مسابح ونادي صحي 
ومالعب باالضافة الى تيراس وحدائق باكثر 
من 21 دور من املباني لتعطي السكان جوا من 

الراحة ولالستمتاع باملناظر اجلميلة.
وبني القدومي بان اسعار الوحدات السكنية 
ــروع تــعــد مــنــاســبــة وممــيــزة مــقــارنــة  ــش ــامل ب
باملشاريع املماثلة من حيث اجلــودة واملوقع، 

ــروع مت االنــتــهــاء مــن تنفيذه  ــش وبــني بــأن امل
خالل شهر مارس من العام 2014  ومت تسليم 
الوحدات السكنية ملالكها اجلدد من تركيا ودول 
املنطقة واضــاف القدومي بان الشركة بصدد 
طرح مجموعة محدودة من الشقق باملشروع 
لالستالم الفوري مع دفع العميل دفعة مقدمة 
25باملئة من قيمة الشقة والباقي على اقساط 
ملدة 36 شهر مبينا بان العميل ميكنه االستفادة 

من تاجير الشقة وحتقيق عوائد فورية عليها. 
وأضاف القدومي بأن املجموعة تطرح ايضا 
أحــد مشاريع الشركة في اسطنبول مشروع 
»تيراس مكس«  والذي يعد واحد من املشاريع 
الــرائــدة التي تنفذها شركة انانالر في موقع 
استراتيجي وممــيــز فــي منطقة اسينيورت 
مبدينة اسطنبول، ويقع في منطقة حيوية متتاز 
بوجود العديد من املجمعات التجارية والسكنية 
واجلامعات باالضافة الى مقار عدد كبير من 

الشركات الكبرى، واكد  بأن تيراس مكس يعد 
فرصة حقيقية لالستثمار الناجح.

وحول املشروع قال بانه يتألف من  5 مباني 
متعددة االدوار لغاية 15 دور، منها 3 مباني 
سكنية و 2 مبنى سكني جتاري. وتتنوع الشقق 
فيها من استوديو، 2،1 ،3 غرفة نوم بتشطيبات 
عالية اجلودة. واشار الى ان املشروع تتوفر فيه 
اخلدمات املتكاملة من حدائق ومالعب ونادي 
صحي، ومــواقــف ســيــارات وخــدمــات صيانة 
وامن على مدار الساعة. وحول اسعار الوحدات 
السكنية قــال بــأن اسعارها مناسبة ملختلف 
الفئات وتــبــدأ مــن 60 الــف دوالر وتسهيالت 

بالدفع تصل لغاية 36 شهر.
واشار القدومي الى ان املشروع  يبعد حوالي 
18 كيلو من مطار اتــاتــورك، ويبعد حوالي 
31 كيلو عن منطقة تقسيم وشارع االستقالل 
باالضافة الى مالصقة املشروع شبكة الطرق 
الرئيسية في املدنية وسهولة الوصول اليه 
ايضا من خالل املترو باص والذي يعد وسيلة 
النقل االسهل في املدينة والتي ال تتأثر بالزحام 
اطالقا، وبني بان املشروع قد مت اجناز املرحلة 
االولــى منه واملتمثلة في مبنيني فيما املرحلة 
الثانية قيد االنشاء والتسليم في الربع الثاني 

من العام2015.

املباني الذكية
ــا اوضــحــت عضو مجلس اإلدارة  ــدوره  ب
ونائب الرئيس التنفيذي في شركة املباني 
الذكية العقارية بدرية املنيع ان شركه املباني 
بأن الشركة ستكشف خالل معرض أبو ظبي عن 
جديدها املتمثل في مشروع »جرافيليا« بودروم 
ــذي يعد من اكبر املشاريع  في اسطنبول، وال
السياحية مبدينه بودروم التي تتميز مبعدالت 
سياحيه مرتفعة طــوال العام ويطلق عليها 

مصيف االثرياء لتميز الطبيعة والشواطئ بها.
وأضافت ان الشركة طرحت وسوقت العديد 
من املشاريع الناجحة  كان من بينها مشروع 
»سيتي بارك« ببريطاني، وهو املشروع الذي 
القــى االقــبــال الكبير بإعتباره مــن املشاريع 
العمالقة التي قامت الشركة بطرحها، مبينة بأن 
املشروع عبارة عن سكن للطلبة الدارسني من 
جميع دول العالم مبدينة برادفورد اجلامعية 
ــن 950 وحـــده سكنيه مختلفة  ويــتــكــون م

املساحات.
وقالت أن الشركة املالكة للمشروع قامت 
بتقدمي كافة الضمانات على زيــادة رأس املال 
سنويا  بنسبة 9باملئة والعائد على التأجير 
مضمون بــإذن الله تعالى 10باملئة سنويا، 
والتخارج  بعد 3 سنوات بنسبة ربح 37 باملئة 
باإلضافة إلــى رأس املــال املــدفــوع أو التخرج 
بعد 5 سنوات بنسبة ربح 57 باملئة باإلضافة 

السترجاع رأس املال املدفوع.

29 يناير اجلاري   26 إلى  تنظمه خالل الفترة من 

»إسكان جلوبال« تطلق معرض »النخبة العقاري« في أبوظبي مبشاركة محلية وعربية واسعة

محمود عفيفي_ بدرية املنيعمحمد وليد قدوميالشيخة فاطمة الصباح

الشيخة فاطمة الصباح: »إسكان جلوبال« أول شركة تنظيم معارض كويتية تنجح في التوسع اخلارجي ودخول أسواق جديدة

ع���ف���ي���ف���ي: امل�����ع�����رض ي���ش���ك���ل ف����رص����ة م����وات����ي����ة ل�����زي�����ادة امل���ب���ي���ع���ات ودع�������م ال����ش����رك����ات ال����ع����ق����اري����ة وش�����رك�����ات ال���ت���ط���وي���ر ال���ع���ق���اري

ش���ه���رًا  36 ل���غ���اي���ة  وأق������س������اط  ب���امل���ئ���ة   25 م���ق���دم���ة  ب���دف���ع���ة  ل��ل��ت��س��ل��ي��م  ج����اه����ز  اس���ط���ن���ب���ول  ف�����ي  ت���ي���م���ا«  »ت������ي������راس  ال�����ق�����دوم�����ي: 

ب��������ودروم ف����ي اس��ط��ن��ب��ول امل���ن���ي���ع : »امل���ب���ان���ي ال���ذك���ي���ة ال���ع���ق���اري���ة« ت��ك��ش��ف خ�����الل م���ع���رض أب�����و ظ���ب���ي ع����ن م����ش����روع »ج���راف���ي���ل���ي���ا« 
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‚u��« W�uOÝ  “eŽ 2014 sŽ  UF¹“u²�«Ë ÕUÐ—_UÐ WKzUH²L�«  UF�u²�«

rN� W�uJ×�« q¼U−ð V³�Ð s¹dL¦²�LK� …œ—UD�« Ê«bK³�« d¦�√ X¹uJ�« ∫åÊUOÐò
 —UL���ö� ÊUO� W�dA� w�u��ô« d�dI��« ‰U??�
 ‚u��« Ê« åw�OK��«ò ‰Ëœ w� ‰UL�«  ‚«u�« ¡«œ«  ‰u�
 WIDML�«  w� w{UL�« Ÿu��_«  ôË«b??� ¡UN�«  s� sJL�
 b�bF�« qL� Íc�« wz«dA�« ◊UAM�« s� ÎU�u�b� ¨¡«dC��«
 rN�_« UN�√— vK�Ë ¨‚u��« w� W�—bL�« rN�_« s�
 vK� ¡«œ_« «c� ‚u��« bN� YO� ¨WOKOGA��«Ë W�œUOI�«
 w��«Ë ¨jHM�«  —UF�√ ÷UH��« W�“√ —«dL��« s� r�d�«
 UN�U�u��� s� »d�I�� `{«Ë qJA� UN�ôe�« XK�«Ë
 qO�d� dF� j�� YO� ¨WOL�UF�«  WO�UL�«  W??�“_« ‰ö�
 Èu��� v�œ√ v�« w{UL�« Ÿu��_« ‰ö� w��uJ�« jHM�«
 40?�«  Èu��� ÊËœ U� v�« qBO� ¨2008  ÂU� cM� t�
 vK� ÎU�K� fJFMO� t�√  p� ô Íc�«  d�_« u�Ë ¨«—ôËœ
 qJA� jHM�«   «œ«d�«  vK� bL�F� Íc�«  wM�u�« œUB��ô«
 ‚u��«  «d�R� XK�U�� ¨p�– s� r�d�« vK�ËÆtO� m�U��
 qO��� s� XMJL�Ë ¨w{UL�« Ÿu��_« ‰ö� d�_« «c�
 qL� Íc�«  wz«dA�« ◊UAM�«  s� r�b� W�ËUH��  U�UH�—«
 UN�√— vK�Ë ¨‚u��« w� W�—bL�« rN�_« s� b�bF�«
 sKF� Ê« l�u�L�« s� w��«  WOKOGA��«Ë W�œUOI�«  rN�_«
 ¨2014  ÂUF�«  s� W�bI�  UF�“u�Ë WO�U��« ÕU??�—√ s�
 ‰ö� ‚u��« v�«  WI�b�L�«  W�uO��« s� “e� Íc�«  d�_«

ÆŸu��_« s� WO�uO�«  U�K��«

œUB��ô« l�uM�
 W�“√ Ê« b�√ vK� vH�� ô ∫d�dI��« ‰U� ¨Èd�√ WN� s�
 WO�K�  «dO�Q� UN� ÊuJ�� WO�U��« jHM�« —UF�√ n�e�
 bF� U�œUB��« Ê√ W�U� ¨wM�u�« œUB��ô« vK� W�{«Ë
 bO�Ë t�� —bB� vK� Î «œUL��« r�UF�«  «œUB��« d��√ s�
 X�uJ�« nI� p�c� ¨åWF�U� …—U{ »—Ëò jHM�« u�Ë ¨q�bK�
 s� Î«bOF� UNK�œ —œUB� l�uM�� ‚d� ‚d�H� ÂU�√ ÂuO�«
 l�uM�� ¨dI��� dO� UNK�œ Ê« ÂU�_« X���√ w��« WFK��« Ác�
 W�«b��« ÊULC� ÎUO�U� bO�u�« qO���« bF� q�b�« —œUB�

Æq�I��L�« w� sOM�«uL�« WO�U�—
 ‰ö� ÊQA�« «c� w� X�b�� w��« d�—UI��« q� V���Ë
 r�œ s� √b�� ÍœUB��ô« l�uM��« ÊU� ¨WO{UL�«  «uM��«
 …dO��  U�b�� s� w�UF� Íc�«Ë ¨’U��« ŸUDI�« d�uD�Ë
 —UJ��« W�O�� W�—UL���ô« ’dH�« `� UNL�√ ¨X�uJ�« w�
 W�U{ôU� ¨W�œUB��ô« WDA�_«Ë  U�b��« rEFL� W�Ëb�«
 W�—UL���ô« W�O��« X�U�√ w��«  UF�dA��«Ë sO�«uI�« v�«

ÆUNMO��� s� Îôb� œö��« w�
 s� q�b�« —œUB� l�uM� Ê« p� ô ∫d�dI��« ·U{«Ë
 w�  U�ö�ô« iF� cOHM�Ë ’U��« ŸUDI�« r�œ ‰ö�
 ÊuJO� œö�K� W�—UL���ô« W�O��« jOAM�Ë WO����« WOM��«

 œUB��ô« vK� fJFM�� w��«  UO�U��ô« s� b�bF�« t�
 ’d� dO�u� vK� qLFO� –« ¨q�I��L�« w??� wM�u�«
 sO��d��« œ«b�√ ŸUH�—« q� w� W�U� ¨sOM�«uLK� qL�
 nOH�� v�« ÍœRO� Íc�« d�_« ¨qLF�« ‚u� v�« s�b�«u�«
 »c� vK� qLFO� UL� ¨W�UF�« WO�«eOL�«Ë W�Ëb�« vK� ¡VF�«
 d��F� X�uJ�« Ê√ ULO�ô ¨œö��« v�« WO�—U��«  «—UL���ô«
 ÂUL��« Âb� W�O�� —UL���ö� …œ—UD�« Ê«bK��« d��√ s�
 eOH�� w� r�U�O� t�√ s� ÎöC� ¨s�dL���L�U� W�uJ��«
  «œUB��« l� W��UMLK� ÁuL� V�� e�eF�Ë œUB��ô«

ÆW�bI�L�« ‰Ëb�«

 U�UDI�«  ôË«b�
 r�� WN�� ‰Ë_« e�dL�« WO�UL�«  U�b��« ŸUD� qG�
 rN�_« œb??� mK� –« ¨w{UL�« Ÿu??�??�_« ‰ö??� ‰Ë«b??�??�«
 XKJ� Î̈U��dI� rN� ÊuOK� 529.12  ŸUDIK� W�Ë«b�L�«
 ŸUD�  qG�  ULO�  ¨‚u��«   ôË«b�  w�UL�«  s�  %39.45
 ÊuOK� 363.85  u�� ‰Ë«b� r� –« ¨WO�U��« W��dL�« —UIF�«
 w�UL�« s� %27.13  t���� U� Í√ ŸUDIK� ÎU��dI� rN�
 ŸUD� VOB� s� X�UJ� W��U��« W��dL�« U�√ ¨‚u��«  ôË«b�
 ‚u��« v�« t�ôË«b� r�� W��� XGK� Íc�«Ë ¨WO�UMB�«
ÆÎU��dI� rN� ÊuOK� 167.95 v�« q�Ë Ê« bF� %12.52

Í—U−�«  18 ÊU²O½UD¹dÐ ÊU²�dý tLEMð

 ŸËdALÐ n¹dF²K� ’Uš ÷dŽ
åXM¹dÐuKÐò dI� w� å·—«Ë UM¹—UL�«ò

 a�—U��« lMB� YO� dL���«ò —UF� X��
 åe�u� œ—UOK�ò W�d� s� q� rOI� åq�I��L�«
 w� ÎU�U� ÎU{d� ÊU�O�UD�d��« åp�«d� X�U�òË
 W�—UIF�«  «—UA��ö� XM�d�uK� W�d� dI�
 r�� Íc�« å·—«Ë UM�—UL�«ò ŸËdAL� n�dF�K�
 p�–Ë ¨ÊbM� WO�UD�d��« WL�UF�« w� ÎUO�U� ÁbOOA�

ÆÍ—U��« d�UM� 20 v�« 18 s� …d�H�« ‰ö�

·—«Ë UM�—UL�«
 fK�� fOz— VzU�  ‰U� ŸËdAL�«  ‰u�Ë
 W�—UIF�«   «—UA��ö� XM�d�uK�  W�d� …—«œ«
 s� …—U�� å·—«Ë UM�—UL�«ò  Ê«  r�KL�«  qFA�
 s� ÎUO�U� ÁbOOA� r��  q�UJ�� wMJ� ŸËdA�
 ÊË“ò w� lI�Ë åœ—UOK�ò s�U�� W�d� q��
 s�  UOA�  ozU�œ  Èu�  bF��  ôË  ¨ÊbMK�  å2
 ÊUJ��«  j�d� w��«  WO�Ozd�«  qIM�«   UJ��

ÆÊbM�  j�u�

ŸËdAL�«  U�uJ�
 r�KL�« ‰U� å·—«Ë UM�—UL�«ò  U�uJ� ‰u�Ë
 d�� s� ozU�œ 8  Èu� bF�� ô ŸËdAL�« Ê«
 s� n�R�Ë ¨Tower Bridge  dONA�« Ãd��«
  U�U�� ULN� jO��Ë UNKBH� sOK�UI�� sOOM��
 q� n�Q�� ULO� ¨„öLK� W�U� WF�U� ¡«dC�
 …b�«u�« W�dG�«  «– oIA�« s� W�uL�� s� vM��
 lOL� ÊQ� ÎULK� ¨Âu� ·d� Àö��«Ë sO��dG�«Ë
 UN�O�Q��Ë W�U�  U�uJK� œu�u� eOL�� oIA�«

Æ U�u��L�« vK�√ vK� q�UJ�« ÀU�ôU�
 cOHM� s� ¡UN��ô« r�� Ê« r�KL�« l�u�Ë
 b� t�√ W�U� ¨2016  ÂUF�« W�UN� l� ŸËdAL�«
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 WOzUA�ô« ‰UL�_« dO� ¡UM�√ l�b� WIA�« dF�
 bM� %85 WG�U��«Ë WOI��L�« W��M�« œb�� Ê« vK�

ÆÂö��ô«

ŸËdAL�« s� V�U� æ

bý«— sÐ bL×� aOA�« s� UNLK�ð r¹eO�L�« bN�

 wL�UŽ œËe� qC�√ …ezUł åp²OÐò `MLð wÐœ
åWO�öÝù« W�dOB�«ò w� W�dFLK�

Í—U−�« d¹UM¹ 26 åqÐuKł ÊUJÝ≈ò tLEMð

w³þuÐ√ – Í—UIF�« W³�M�« ÷dF� w� ÊU�—UAð åWO�c�« w½U³L�«òË å»uðò
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 WF�U���Ë WF�d�  «d??O??G??�
 WOL�UF�« ‚«u???�ô« U�bNA�

ÆWIO�b�« WF�U�L�« VKD��
WO�ö�ù« W�dOB�«

 r??�e??O??�??L??�« `???????{Ë√Ë

  «œ«b??F??�??�ô« —U???�« w??�
 ‰U�uK� ÊUJ�« W�dA� W��b��«
  «dL�RL�«Ë ÷—UFL�« rOEM��
 W??�??�??M??�« ÷d???F???� r??O??E??M??�??�
 u�√ e�d� w� w�� u�√≠Í—UIF�«
 ©pO�œ√® ÷—UFLK� wM�u�« w��
 …d�H�« ‰ö??�  «—U???�ô« W�Ëb�
 W�—UAL� ¨d�UM� 29 v�« 26 s�
 W�—UIF�«  U�dA�« s� W�uL��

ÆWO�dF�«Ë WOK�L�«
 f??K??�??� f???O???z—  b??????�√
 W??�??O??A??�« W???�d???A???�« …—«œ«
 W�U� ‰UL��« ¨ÕU�B�« WL�U�
 v??�Ë√ ‚ö???�ô  «œ«b??F??�??�ô«
 ¨X�uJ�« Ã—U� W�dA�« ÷—UF�
 rOEM� w� UN�U�� bF� p??�–Ë
 W�—UIF�« ÷—UFL�« s� b�bF�«
 …dOA� ¨q??�«b??�« w??� …eOLL�«
 bF� w�� u??�√ ÷dF� Ê« v??�«
 ‚öD�«  «uD� s� …uD� ‰Ë√
 l�u��« u�� å‰U�uK� ÊUJ�«ò

Æw�—U��«
 ÊUJ�«ò Ê« v??�«  —U???�√Ë
 ”—b????� X???�U???� å‰U???�u???K???�
 …dOBI�U� X�O� …d??�??� cM�
 s� œb� w� l�u��« Ÿu{u�
 X�U� YO� ¨WO�—U��« ‚«u�_«
  U??�«—b??�« s� b�bF�« ¡«d??�U??�
 p�–Ë ‚«u??�_« Ác� r�√ ‰u�
 UN�«uD� ÕU�� ÊUL{ ·bN�
 Âb�Ë ¨WOK�I��L�« WOF�u��«
 ô v�� ¨ÁU��ô« «c� w� Ÿd���«
 ¨qAH�« Ë√ VK��U� UNOK� fJFM�
 Ác� ÕU�� ÊULC� t�√ WHOC�
 p�c� W�dA�« X�U�  «uD��«
 l� ÊËU??F??�  U??O??�U??H??�« Â«d??�U??�
 ¨WIDML�« ‰Ëœ s� œb�  U�uJ�
 W�Ëb� ÷dFL�« W�öD�« X�U�Ë
 s� b�bF�« tF��� ULO� ¨ «—U�ô«
 ¨WN�UAL�« Èd??�_« ÷—UFL�«
 ‰Ëœ w� Ë√ X�uJ�« w� ¡«u??�

ÆdD�Ë W�œuF��« q�� WIDML�«

w�UO� ‰U��≈
 ÍcOHM��« fOzd�« b�√ Á—Ëb�
 Ê« wHOH� œu??L??�??� W�dAK�

 w� Í—U??I??F??�« W��M�« ÷d??F??�
 w�UO� ‰U��U� wE� w�� u�√
 s� W�—UIF�«  U�dA�« q�� s�
 d�_« ¨X�uJ�« Ã—U??�Ë q??�«œ
 ‰ö� s� Õu{u� vK�� Íc�«
 W�U�L�«  U�U�L�« W�U� e��
  U�d� „UM� Ê« s� pO�U� ¨tO�
 e�� w� UN���— s� XMK�√ b�
 W�œUI�«  «—Ëb??�« w�  U�U��

Æ÷dFLK�
W�—UIF�« »u�

 uCF�« VzU� ‰U??� Á—Ëb???�
 W�uL�� w� o�u��K� »b�ML�«
 bO�Ë bL�� W??�—U??I??F??�« »u???�
 q�«u� W�uL�L�« ÊU� w�ËbI�«
 ÷dF� w� UN��—UA� ‰ö� s�
 UNF�—UA� Õd� W�—UIF�« W��M�«
 ‰u�MD�« w� UNzöLF� …eOLL�«
 —ö�U�« W�uL�� U�—uD� w��«Ë

ÆW�—UIF�«
 l�—UAL�« “d�« ÊQ� ·U{«Ë
 UN{d� v??K??� qLFM� w??�??�«
 ¨ULO� ”«dO� ŸËdA� ÷dFL�U�
 sOOMJ� sO�d� s� …—U�� u�Ë
 s� w??�Ë ¨XM�U�√ WIDM� w??�
 W�uO��«Ë WO�Ozd�« o�UML�«
 —UD� s� bF��Ë ‰u�MD�« w�
 ULMO� r??� 8  w??�«u??� „—u??�U??�«
 Ÿ—U�Ë rO�I� WIDM� s� bF��

Ær� 26 w�«u� ‰öI��ô«

 ‰U??� s??O??�d??�??�« ‰u?????�Ë
 40  s� ‰Ëô« n�Q�� ∫w�ËbI�«
 «—Ëœ 30  s??� w??�U??�??�«Ë «—Ëœ
 WI� 416  oI� w??�U??L??�U??�Ë
 v�« W�d� s� UN��U�� ŸuM��
 ÊU� s??O??�Ë ¨Âu???� ·d??� Àö??�
 W�uL�� vK� Íu��� ŸËdAL�«
 W�UF�«  U??�b??�??�« s??� …eOL�
 W�UOB�«Ë  «—UO��« n�«uL�
 s� WONO�d��«  U�b��«Ë s�ô«Ë
 V�ö�Ë w�� œU??�Ë `�U��
 oz«b�Ë ”«dO� v�« W�U{ôU�

Æw�U�L�« s� «—Ëœ 21 s� d��U�
 —UF�« ÊU� w�ËbI�« sO�Ë
 ŸËdAL�U� WOMJ��«  «b�u�«
 W�—UI� …eOL�Ë W��UM� bF�
 YO� s� WK�ULL�« l�—UAL�U�
 ÊQ� sO�Ë ¨l??�u??L??�«Ë …œu??�??�«
 ÁcOHM� s� ¡UN��ô« r� ŸËdAL�«
 ÂUF�« s??� ”—U??� dN� ‰ö??�
  «b�u�«  rOK��  r??�Ë  2014
 s� œb??�??�« UN�öL� WOMJ��«
 ·U{«Ë WIDML�« ‰ËœË UO�d�
 œbB� W�dA�« ÊU??� w�ËbI�«
 s� …œËb??�??� W�uL�� Õd??�
 Âö��ö� ŸËdAL�U� oIA�«
 WF�œ qOLF�« l??�œ l� Í—uH�«
 WIA�« WLO� s� %25  W�bI�
 36  …bL� ◊U��« vK� w�U��«Ë
 tMJL� qOLF�« ÊU� UMO�� «dN�
 WIA�« dO�U� s??� …œU??H??�??�ô«

ÆUNOK� W�—u� bz«u� oOI��Ë
 ÊQ??� w??�Ëb??I??�« ·U????{√Ë
 b�√ U??C??�« Õd??D??� W�uL�L�«
 ‰u�MD�« w� W�dA�« l�—UA�
 Íc�«Ë åfJ� ”«dO�ò ŸËdA�
 …bz«d�« l�—UAL�« s� Î «b�«Ë bF�
 —ö??�U??�« W??�d??� U�cHM� w??�??�«
 eOL�Ë w�O�«d��« l�u� w�
 WM�bL�  —uOMO�« WIDM� w�

Æ‰u�MD�«
 t�U� ‰U� ŸËdAL�« ‰u�Ë
 …œbF�� ÊU??�??� 5  s??� n??�Q??�??�
 3  UNM� ¨«—Ëœ 15  W�UG� —«Ëœô«
 wMJ� vM�� 2Ë WOMJ� w�U��
 s� UNO� oIA�« ŸuM��ËÆÍ—U��
 Âu� W�d� 3  ¨1 ¨2 ¨u�œu��«
 —U�«ËÆ…œu��« WO�U�  U�ODA��
 tO� d�u�� ŸËdAL�« Ê« v??�«
 oz«b� s� WK�UJ�L�«  U�b��«
 n�«u�Ë ¨w�� œU�Ë V�ö�Ë
 W�UO�  U???�b???�Ë  «—U???O???�
 ‰u�ËÆW�U��« —«b� vK� s�«Ë
 ‰U� WOMJ��«  «b�u�« —UF�«
 nK��L� W��UM� U�—UF�« ÊQ�
 —ôËœ n�« 60  s� √b��Ë  U�H�«
 W�UG� qB� l�b�U�  öON��Ë
 ŸËdAL�«  ÊU�  UMO��  ¨«dN�  36
 v??�Ëô« WK�dL�« “U��« r� b�
 ULO� sOOM�� w� WK�L�L�«Ë tM�
 ¡UA�ô« bO� WO�U��« WK�dL�«
 s� w�U��« l�d�« w� rOK���«Ë

Æ2015ÂUF�«
WO�c�« w�U�L�«

 uC� X??�??{Ë« U??�—Ëb??�
 fOzd�« VzU�Ë …—«œô« fK��
 w�U�L�« W�d� w??� ÍcOHM��«
 Ê« lOML�« W�—b� W�—UIF�« WO�c�«
 ‰ö� nAJ�� w�U�L�« W�d�
 U�b�b� s� w�� u??�√ ÷dF�
 åUOKO�«d�ò ŸËdA� w� q�L�L�«

Æ‰u�MD�« w� ÂË—œu�
 X�d� W�dA�« Ê« X�U{√Ë
 l�—UAL�« s� b�bF�« X�u�Ë
 ŸËdA� UNMO� s� ÊU� W��UM�«
 ¨w�UD�d�� å„—U????� w??�??O??�ò
 W�KDK� sJ� s??� …—U??�??� u??�Ë
 r�UF�« ‰Ëœ lOL� s� sO�—«b�«
 WOF�U��« œ—u??�œ«d??� WM�bL�
 WOMJ� …b�Ë 950  s� ÊuJ��Ë

Æ U�U�L�« WHK���
 WJ�UL�« W�dA�« Ê« X�U�Ë
 W�U� r�bI�� X�U� ŸËdALK�
 ”√— …œU???�“ vK�  U�ULC�«
 bzUF�«Ë %9 W��M� U�uM� ‰UL�«
 %10 ÊuLC� dO�Q��« vK�
  «uM� 3 bF� Ã—U���«Ë ¨U�uM�
 v�« W�U{ôU� %37 `�— W��M�
 Ãd���« Ë√ Ÿu�bL�« ‰UL�« ”√—
 %57 `�— W��M�  «uM� 5 bF�
 ”√— ŸU??�d??�??�ô W??�U??{ôU??�

 ÆŸu�bL�« ‰UL�«

 bF� r�UF�« ‰u�  U�uJ��«Ë
 «—UO� d�u� Ê« X�UD��« Ê«
 U�UD� `�B�Ë ö�b� U�œUB��«
 œUB��ô« w??� «d??�R??�Ë ULN�

ÆwL�UF�«

 U�d� 8
 a??O??A??�« u???L???� Âd??????�Ë
 Âu�J� ‰¬ b???�«— s??� bL��
 …ezU�� WO�U��« …—Ëb???�« w??�
  U�d� 8 w�ö�ô« œUB��ô«
 w�UL��«  U�H�« w�  UOB��Ë
 …ezU� v�« W�U{ôU� …ezU�K�
 ÃU�K� …UO��« Èb??� “U??�??�ô«
 pM� f�R� ÁU�u� bL�√ bOF�
 r�—UO��« bF� ¨w�ö�ô« w�œ
 s� WKJA� WFO�— WM�� q�� s�
 sO�ËR��Ë sO�—UL�Ë ¡«d��
 e�d� ÊU???�Ë ¨‰Ëœ …b??� s??�
 œU??B??�??�ô« d??�u??D??�??� w????�œ
 …ezU� o??K??�√ b??� w??�ö??�ô«
 ÊËUF��U� w�ö�ô« œUB��ô«
 W�UM�Ë …—U??�??� W??�d??� l??�
 å“d??�??�Ë— Êu??�??�u??�òË w??�œ
 X�UD��« YO� ¨2013  ÂU??�
 Ê« b???�«Ë ÂU??� bF� …e??zU??�??�«
 W??�—U??A??� 284  V??D??I??�??�??�
 2013 ÂUF�« w� 148?� W�—UI�
 «bK� 31?� W�—UI� W�Ëœ 48  s�

Æ2013 ÂUF�« w�

 VI� w�U�� `�dB� w??�
 uL� w�œ r�U� s� t�ö��«
 ‰¬ b???�«— s??� bL�� aOA�«
 W�uMLL�« eOL��« …ezU� Âu�J�
 d�uD�� w???�œ e???�d???�ò s???�
 v??�« åw???�ö???�ô« œU??B??�??�ô«
 WOM��«ò W�� w� åp�O�ò W�uL��
 œUB��ö� WO�dFL�« WO����«
 rO�« q??H??� w??� åw???�ö???�ô«
 qLF� pM��« Ê« ¨«d??O??�√ w�b�
 W�dOB�« W�d�� ¡«d??�ô ULz«œ

 UN��«u� W�U� w� WO�ö�ô«
 WO�dA�« UN��√Ë WOIO�D��«
 wLK� »uK�« ÃUN��« ‰ö� s�
 q�U� Â«e��«Ë w�«d��« ¡«œ«Ë
 WOLOEM��« d�ô«Ë  «œb�L�U�
 pM� ‰Ë« ÊU� bI� ¨WO�U�d�«Ë
 ¨Ã—U��U� l�u�� w??�ö??�«
 s� b�bF�« Õd??� w� ‰Ëô«Ë
 WKJO�Ë  U�b��«Ë  U��ML�«
 Â«b���«Ë l�—UAL�«Ë œuIF�«
 WOMI��« UNO� UL� q??zU??�u??�«Ë

 q� tM� UN�KI� w��«Ë ¨W��b��«
 WF�dA�« o�Ë WK�UF�« „uM��«
 dL��O�Ë ¨r??�U??F??�« ‰u???�
 rOEF� w� t�œU�— rJ�� åp�O�ò
  U??�b??�??�«Ë  U��ML�« —Ëœ
 …UO� w� WO�ö�ô« WO�UL�«
 …—U??C??�??�«Ë  U??F??L??�??�??L??�«
 w� WOLM��« oOI��� WO�U��ô«
 uLM�« W��«u�Ë  UFL��L�«
 vK� ‰U??�??�ô« w??� q�«u�L�«
 œ«d�ô« s� WO�ö��« W�dOB�«

b�«— s� bL�� aOA�« s� …ezU��« rK��� r�eO�L�« bN� æ

lOML�« W�—b� æ w�ËbI�« bL�� æ wHOH� œuL�� æ ÕU�B�« WL�U� W�OA�« æ

WO�U�  U�b�
%39.45

UO�u�uMJ�
%0.60

“UG�«Ë jHM�«
%5.39

WO�U�√ œ«u�
%0.21

WO�UM�
%12.52

WO�öN��« lK�
%0.53

WO�� W�U�—
%0.06

 ôUB�«
%5.84

„uM�
%7.6

sO�Q�
%0.01

—UI�
%27.1

WO�öN��«  U�b�
%0.59        

  U¾� VDI²�ð åWOÐdF�« WJ³A�«ò
nOþu²�« WKLŠ ‰öš s¹—UA²�L�«

 U�UN²½ô« vKŽ ¡UCIK� ‚«uÝ_« vKŽ WOAO²H²�«  öL×�« nO¦Jð

 åWOKš«b�«òË å…—U−²�«ò sOÐ W�d²A� WO�¬
W¹dJH�« WOJKL�«  U�UN²½« s� b×K�

 b�U�L�« qO�u�« b�√ ∫U�u�
 WO�Ëb�«  ULEML�« ÊËR??A??�
 …—«“Ë w� WO�—U��« …—U���«Ë
 aOA�« W�UMB�«Ë …—U���«
 …—Ëd??{ f??�« ÕU�B�« dL�
 sO� W�d�AL�« œuN��« nO�J�
 b�K� åWOK�«b�«ò å…—U���«ò
 W�dJH�« WOJKL�«  U�UN��« s�
 lK��« iF� UN� ÷dF�� w��«

Æ‚«u�ô« w�  U��ML�«Ë
 ÕU�B�« dL� aOA�« ‰U�Ë
 r� t�« w�U�� `�dB� w�
 b�U�L�« qO�u�« l� ‚UH�ô«
 …—«“u????� w??zU??M??�??�« s??�ú??�
 bOL��«b�� ¡«u??K??�« WOK�«b�«
 nO�J�� WO�¬ vK� w{uF�«
 vK� WOAO�H��«  ö??L??�??�«
 ¡UCI�« q??�« s??� ‚«u????�_«
  U�UN��« ‰UJ�√ W�U� vK�
 ¨W??�d??J??H??�« W??O??J??K??L??�« ‚u??I??�

 w�U�L�« Ác??� Ê« v??�« U��ô
 X�uJ�« r�« l�— v�« ·bN�
 ‰Ëb??�«® WLzU� nOMB� s??�
 WHMBL�«Ë ©W��«dL�U� v�Ë_«
 Í—U���« qO�L��« V�J� s�

Æ©—« w� ”« u�® wJ�d�ô«

 ‰ö??� r??� t???�« `????{Ë«Ë
 ÊQA� ‰uK� Õd� ŸUL��ô«
  «–  «¡«d???�« oO�D� WOHO�
  UMO� nAJ� d��« WOK�U�
 s� …—œUBL�« …bKIL�« lK��«
 W�UMB�«Ë …—U??�??�??�« …—«“Ë
 …—«œ« v�« UNLOK��  «¡«d�«Ë
 …—«“u� WF�U��« WOzUM��« W�œ_«
 sO�«uI� UIO�D� p�–Ë WOK�«b�«
 W�dJH�« WOJKL�« ‚uI� kH�
 ‚UH�ô« r??� UL� X�uJ�« w??�
  «¡«d??�ô« dO� qON�� vK�

Æ’uB��« «cN� …c��L�«
 d??L??� a???O???A???�« œb??????�Ë
 ¡UN��ô« WOL�« vK� ÕU�B�«
 n�RL�« o� Êu�U� —«b�« s�
 Âö�ô« …—«“Ë Èb� ©‰bFL�«®
 dO�� qJA� rN�O� Íc??�«Ë
 w� X�uJ�« nOMB� q�bF� w�

Æ…—u�cL�« W��«dL�« WLzU�

 s�—UA��L�« n??O??�u??� W??K??L??� X??I??I??�
 WO�dF�« WJ�A�« W�uL�� UN�cH� w��« sO�—UIF�«
 s�—œU�L�«  U�� »UDI��U� UN�«b�√ W�—UIF�«
 —œ«u� v�« ÂULC�ö� sO�dL�L�«Ë s�b���L�«

ÆW�uL�L�«
 wK� ËdL� W�uL�LK� ÍcOHM��« d�bL�« ‰U�Ë
 w� W�uL�L�« W��d� WO�K� w�Q� WKL��« Ác� ÊQ�
 …¡UH�  «–Ë WBB��� —œ«u� ¡UM�Ë lO�u�

Æ—UIF�« ‚«u�√ w� WF�«Ë …d��Ë WO�U�
 W�uL�L�« V�UJ� Ê« wK� ËdL� `{Ë√Ë
 sO��«d�« W�UC��U� ÂuI�� X�uJ�« WM�b� w�
 ¡«d??�«Ë  «—UIF�«  —ULC� v??�«  ‰u�b�« w�

 Z�U�d� l??{Ë r??� b??�Ë ¨rNF�  ö�UIL�«
 Íb�√ vK� sO�bI�L�«  ¡ôRN� q�UJ�� w��—b�
 ¡«—bL�«Ë sO�—UIF�« s�—UA��L�« s� W���
 rN�«d��Ë rN�«—UNL� r�b�Ëe�� sO�cOHM��«
 pK� d�b��Ë ¨eOL��Ë b�b� u??� U??� qJ�Ë
 W�Uzd� WBB��� W�cOHM� WM��  ö�UIL�«
 W�uC�Ë ¨…œU�� qBO� Í—UIF�«  —UA��L�«
 w�OK��« œuL��Ë ¨Ê«bOL� dO�� s??� q??�
 fOL��« w�u� p??�–Ë ¨Êôu�LO� ö??�U??�Ë
 o�«uL�« X���«Ë ¨2015  d�UM� 22  o�«uL�«
 sO�bI�L�«  —U���ô  p�–Ë  ¨≠2015d�UM�24≠

ÆrNMO� s� qC�_« —UO��«Ë

ÕU�B�« dL� aOA�« æ
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