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أق��ام��ت شركة األرج��ان 
الخليجية )اح���دى شركات 
مجموعة األرج��ان العالمية 
ال��ع��ق��اري��ة( ح��ف��اً ك��ب��ي��راً 
ب��ش��ال��ي��ه��ات م��ن��ت��زه ق��ري��ة 
ال��ه��ال��ي��ة بمناسبة العيد 
ال��وط��ن��ي وال��ت��ح��ري��ر فيما 
تضمنت فعاليات االحتفال 
مسابقات متنوعة للكبار 
وال��ص��غ��ار حيث ت��م توزيع 
العديد من الجوائز القيمة 

للمشاركين.
وأك������دت ال���ش���رك���ة في 
بيان صحافي أنها حريصة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ش��ارك��ات��ه��ا 
ف��ي المناسبات والفعاليات 
ال��ت��ي ت��ؤك��د الهوية الوطنية 

ل��ل��ك��وي��ت ك��م��ا أن���ه���ا اي��ض��ا 
تتبنى اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة لدعم 
الفعاليات واألح��داث المتعلقة 

باالحتفاالت الوطنية لمشاركة 
الشعب الكويتي مناسباته 

وأفراحه الوطنية. 

قام وفد من مجموعة توب 
العقارية مؤلف من نائب العضو 
المنتدب محمد القدومي والمدير 
التنفيذي محمد فرغلي بزيارة 
ميدانية للقاهرة لاطاع على 
مراحل االنجاز النهائية لمشروع 
بالم فيو السكني وال��ذي عملت 
المجموعة على تسويق مجموعة 
كبيرة من وحداته لمشترين من 

الكويت وقطر.
وق��ال محمد فرغلي ثابت 
ال��م��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لمجموعة 
ي��وت��وب��ي��ا ل��ل��ع��ق��ارات)ش��رك��ة 
قطرية( احدى الشركات الزميلة 
لمجموعة توب للتسويق العقاري 
أن مجموعة بيرميزا الشركة 
المالكة وال��م��ط��ورة ل��ع��دد من 
المشاريع السكنية والسياحية 
ف��ي ع��دة م��واق��ع ف��ي مصر قد 
بدأت بتسليم الوحدات السكنية 
لماكها الجدد في مشروع بالم 

فيو السكني الواقع في منطقة 
حدائق 6 اكتوبر.

مساحة المشروع
وقال ان المشروعيقام على 
مساحة 12.5 فدانا، نسبة المباني 
فيه %18 وال��م��س��اح��ة الباقية 

مناطق للخدمات العامة والحدائق 
وح��م��ام��ات ال��س��ب��اح��ة. ويتألف 
من 12 بناية سكنية وباجمالي 
بمساحات  سكنية  شقة   288
الى  باالضافة  ن��وم  غ��رف   2-3
وح����دات دوب��ل��ك��س بمساحات 
وبحدائق  مترا   350 حتى   275

خاصة. وأضاف أن اسعار الشقق 
مناسبة لمختلف الشرائح ويبدأ 
سعر المتر فيها من4.100 جنيه 
مصري كامل التشطيبات مع منح 
4 سنوات من  العميل مدة س��داد 
دون فوائد، وبين ان المشروع 
ج��اه��ز للسكن ال���ف���وري. وق��ال 
فرغلي أن مجموعة بيرميزا تقدم 
هدية مجانية لكل مشتٍر الحدى 
ال��ش��ق��ق وه���ي ع��ب��ارة ع��ن صك 
اقامة لمدة اسبوع سنويا ولمدة 
منتجعات  من  اي  في  عاما   15
المجموعة ف��ي م��ص��ر، والصك 
يمتاز بتقديم غرفتين فندقيتين 
4 اشخاص، مع منح العميل  لعدد 
خ��ص��وم��ات اض��اف��ي��ة تصل الى 
الخدمات  مختلف  على   20%

االخرى التي تقدمها المنتجعات.
براديس جاردنز

من جانب آخر قال فرغلي 

أن المجموعة ستعمل ايضا 
على تسويق مشروع براديس 
جاردنز والذي يقع في منطقة 
سهل حشيش وف��ق��ا لنظام 
التملك الحر لكافة الجنسيات 
وبين أن المشروع يتكون من 
عدد من الشقق والشاليهات 
والفلل والتي تبدأ مساحاتها 
م��ن غ��رف��ة ال���ى أرب���ع غ��رف 
نوم وهي بذلك تلبي مختلف 
ح��اج��ات االس���ر ال��ت��ي تنشد 
السياحة الساحلية وبين 
أن ال��م��ش��روع يحتوي على 
مختلف الوسائل الترفيهية 
م���ن ال���ح���دائ���ق وال��م��اع��ب 
وحمامات السباحة والنادي 
ال��ص��ح��ي وال��م��ط��اع��م وع��دد 
من المحال التجارية والتي 
تشكل بمجملها قرية سياحية 
نموذجية على ساحل البحر 

االحمر.

11 اقتصاد
مشاكل »اليونان« و»اليورو« مازالت تشكل خطرًا على االقتصاد العالمي

»الوطني«: الدوالر العب أساسي في تقلبات أسواق النقد األسبوع الماضي
قال التقرير االسبوعي الصادر عن 
بنك الكويت الوطني حول اداء اسواق 
النقد العالمية ان ال��دوالر كان الاعب 
األساسي في تقلبات األسبوع الماضي، 
حيث ان االه��ت��م��ام ك��ان منصبا على 
شهادة رئيسة مجلس االحتياط الفدرالي 
وال��م��ؤش��رات االقتصادية، اذ ان أداء 
االقتصاد األمريكي م��ازال يتفوق على 
االقتصادات العالمية الرئيسية. وشهدت 
جانيت يلن، رئيسة مجلس االحتياط 
الفدرالي أمام لجنة من الكونغرس، لتقدم 
تحديثا لمنهج المجلس بشأن أية تغيرات 
في أسعار الفائدة على األموال الفدرالية. 
وقالت انها لم تشأ ان تضع »معيارا 
واحدا« لما يمكن ان تعنيه عبارة »واثقة 
بشكل معقول« ب��أن التضخم سيعود 
ليرتفع نحو النسبة المستهدفة البالغة 
2%. وبقيادة جانيت يلن، سينظر مجلس 
االح��ت��ي��اط ال��ف��درال��ي اآلن ب��ش��أن رفع 
أسعار الفائدة على أساس »كل اجتماع 

على حدة«.
سعر اليورو

وانخفض اليورو مقابل ال��دوالر 

األمريكي في األسبوع الماضي، عقب 
البيانات األمريكية التي جاءت أفضل 
من المتوقع. وافتتح اليورو األسبوع 
عند مستوى 1.1381، ليتراجع في 
 ،1.1300 منتصف األس��ب��وع ال���ى 
بسبب عدم اليقين بشأن المفاوضات 
اليونانية - األوروب��ي��ة م��ع القيادة 
اليونانية المنتخبة حديثا وعاد اليورو 

ليرتفع قليا الى 1.1389. ثم انخفضت 
العملة الموحدة بشكل كبير مع صدور 
البيانات األمريكية لتكسر مستوى 
وأنهى   .1.1176 الى  وتصل   1.1200
اليورو األسبوع عند مستوى 1.1196.

االسترليني
وك���ان أداء الجنيه االسترليني 

قويا في بداية األسبوع، اذ قال رئيس 
ال���وزراء البريطاني دافيد كاميرون 
للبرلمان ان »المشاكل التي تواجه 
اليونان ومنطقة اليورو ما زالت تشكل 
خطرا على االقتصاد العالمي وعلى 
انتعاش اقتصادنا، ولهذا سّرعنا من 

خطط طوارئ منطقة اليورو«.
ورفعت تعليقات رئيس ال��وزراء 
الجنيه االسترليني ف��وق مستوى 
مقابل  االرتفاع  هذا  واستمر   ،1.5450
1.5552، ليعود  ال���دوالر ليصل ال��ى 
وينخفض ب��ع��ده��ا بشكل كبير ال��ى 
التضخم  بيانات  صدور  بعد   1.5400
األمريكية. وأنهى الجنيه األسبوع عند 
مستوى  1.5438 واستمر الين الياباني 
بأدائه المتقلب. فقد افتتح التداول بالين 
119.03، ثم  األس��ب��وع عند مستوى 
118.80، ليرتفع بعدها  انخفض الى 
الى 119.84، وذلك قبيل شهادة جانيت 
يلن. ومن ثم انخفض الين الى 116.63، 
مع تقديم يلن لشهادتها أمام لجنة من 
الكونغرس. وتم ت��داول الين الياباني 
في نهاية األسبوع ضمن نطاق ضيق، 

> طلبة الجامعة في فرع »بيتك-تركيا« ليغلق عند مستوى 119.63.

“بيتك” ضمن  نظم بيت التمويل الكويتي 
ال��ش��راك��ة االستراتيجية م��ع ن���ادي التمويل 
اإلسامي في جامعة الخليج، رحلة لمجموعة 
من طاب جامعة الخليج الى المانيا لاطاع على 
تجارب التمويل اإلسامي وتمكينهم وتهيئتهم 
على خوض سوق العمل بكل جدارة وتميز من 
خ��ال متابعة اخ��ر تطورات الصناعة المالية 

اإلسامية.
وتضمنت الرحلة التي استمرت 7 ايام 
“بيتك- 17 طالبا زي��ارة لفرع  وش��ارك فيها 
تركيا” ف��ي فرانكفورت ول��ق��اء م��ع الرئيس 
التنفيذي المفوض ل”بيتك-تركيا” في ألمانيا 
حيث تعرف الطلبة على طبيعة عمل البنك وتاريخ 
التي  والمنتجات  والخدمات  ألمانيا  في  “بيتك” 
يقدمها واالدوات المالية التي يتعامل بها وفق 
احكام الشريعة اإلسامية، كما زار الطلبة 
جامعات ومؤسسات مالية متعددة وخضعوا 
لورش عمل ودورات دارت فيها نقاشات حول 

مواضيع وممارسات جديدة أسهمت في زيادة 
وعي الطلبة واث��راء افكارهم نتيجة الهميتها 
ودوره��ا في تحسين الية العمل ورفع الكفاءة 

االنتاجية وابراز دور االقتصاد اإلسامي.
“بيتك” على م��واص��ل��ة دعمه  وي��ح��رص 
ورعايته لكافة انشطة ال��ن��ادي م��ن ال��ن��دوات 
والمحاضرات المتعلقة باالقتصاد اإلسامي 
والمسابقات الثقافية وورش العمل والرحات 
“بيتك” بنشر الثقافة  العلمية بما يؤكد اهتمام 
المصرفية اإلسامية وتعزيز الجهود التي تخدم 

االقتصاد اإلسامي.
وأش��اد اعضاء ن��ادي التمويل اإلسامي 
“بيتك” ودعمه المتواصل كشريك  بمبادرات 
استراتيجي، مؤكدين ري��ادت��ه في الصيرفة 
اإلسامية على المستوى العالمي مما يشكل 
مرجعا ومبعث فخر لهم، كما اكدوا اهمية ارساء 
ثقافة التمويل اإلسامي ال��ذي اثبت جدارته 

وقدرته على مواجهة التحديات واالزمات

تضمنت زيارة لفرع »بيتك-تركيا« وورش عمل 
بالتعاون مع نادي التمويل اإلسالمي 

»بيتك«: رحلة لـ 17 طالبا استطلعوا 
تطورات االقتصاد اإلسالمي في ألمانيا 

سارة زكي تفوز
 بـ 25 الف دينار من »المتحد«

محمد سعد يفوز بـ 100 الف دينار  
في السحب الكبير لـ »التجاري« 

أج��رى البنك 
األه��ل��ي المتحد 
في الثامن عشر 
من شهر فبراير 
الماضي السحب 
األس�����ب�����وع�����ي 
ل�����ب�����رن�����ام�����ج 

حصادي للجوائز المضاف لحساب 
التوفير االس��ت��ث��م��اري »الحصاد 
 26 االس���ام���ي«، حيث أع��ل��ن ع��ن 
جائزة، وفازت بالجائزة األسبوعية 
25 ألف دينار نقدا:  الكبرى بقيمة 

سارة أحمد زكى.
 1000 كذلك فاز بجائزة قيمتها 
دينار كل من:عمر يوسف الحيدر، 
سهيل العيسى، جابر الصقعبي، 
ف���وزى حسين اب��راه��ي��م، خميسة 
راش��د محسن، باقر علي عباس، 

أحمد حسين أشكناني، عبدالعزيز 
سعد الشريدة، أحمد علي السميطي، 
نادية أحمد محمد، محمد يوسف 
عبدالله، لولوة جابر، شال شليل 
العتيبي، سعد شارع مخلف، وليد 
محمد حسن،، حاتم بهي فخر الدين، 
رنا محمد نورالدين، فيصل عبدالله 
هاشم، صادق يعقوب يوسف، راشد 
سند راشد، منصورة محمد هارون، 
س��ل��وى عبدالرحمن عبدالجليل، 

ابراهيم فريدون حاجي.

أج������رى ال��ب��ن��ك 
ال��ت��ج��اري الكويتي 
ال�����س�����ح�����ب ع���ل���ى 
النجمة”  “حساب 
ال��ي��وم��ي وج��ائ��زة ال 
100.000 دينار امس 
في المركز الرئيسي 
للبنك، بحضور وزارة 
ال��ت��ج��ارة والصناعة 
م��م��ث��ل��ة ف����ي ص��ق��ر 

المناعي.
وق�����د ف�����از ف��ي 
ال���س���ح���ب ال��ك��ب��ي��ر 
)100.000 دي��ن��ار( 

بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، 
محمد احمد سعد وفي السحب اليومي كل 
من سوكوماران سوباش سوكوماران 
وهبه الله عبدالرزاق محمد عيسى احمد 

ال��ح��وس��ن��ي بجائزة 
ق��ي��م��ت��ه��ا -/7000 

دينار لكل منهم.
 ويتميز حساب 
ال���ن���ج���م���ة ال��ج��دي��د 
ب���ت���أه���ي���ل ع��م��ائ��ه 
للفوز بجائزة يومية 
ق���دره���ا -/7000 
دي��ن��ار، لينفرد البنك 
التجاري بتقديم اكبر 
جائزة سحب يومي، 
باالضافة ال��ى أربعة 
س���ح���وب���ات ك��ب��رى 
ت��ج��رى خ���ال ال��ع��ام 
تبلغ قيمة كل جائزة منها 100.000 دينار 
تقام في العيد الوطني والتحرير، عيد 
الفطر، وعيد األضحى المبارك باالضافة 

الى ذكرى تأسيس البنك في 19 يونيو.

يقع في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 12.5 فدانا

»بيرميزا« تباشر تسليم الوحدات السكنية في مشروع »بالم فيو« بمصر

> في موقع مشروع بالم فيو بالقاهرة

كونا: أعلنت الوكيل المساعد لشؤون السياحة 
في وزارة التجارة والصناعة سميرة الغريب من 
مشاركة الكويت ممثلة بقطاع السياحة في الوزارة 
في معرض برلين الدولي للسياحة )اي.تي.بي( 
 4 للمرة ال13 على التوالي المزمع عقده ما بين 
و8 م��ارس الجاري. وقالت الغريب في تصريح 
ل)كونا( ان هذه المشاركة تأتي في اطار توطيد 
عاقات التعاون في المجال السياحي مع باقي 
دول العالم خصوصا ان هذا المعرض يعد احد اكبر 
المعارض المتخصصة في مجال صناعة السياحة.

واوضحت ان المعرض يشهد مشاركة كل 
العاملين في هذا القطاع المهم كمنظمي الرحات 
وشركات الطيران والفنادق وغيرها من الشركات 
160 الف  المتخصصة بالسياحة ويستقطب قرابة 
10 آالف  110 آالف زائر اضافة الى  زائر منهم 

عارض من 180 دولة.

وذك��رت الغريب ان مشاركة قطاع السياحة 
في معرض برلين الدولي تاتي في اط��ار اب��راز 
اهمية الكويت على الخريطة السياحية العالمية 
وتسليط الضوء على الوجه المشرق والحضاري 
للثقافة الكويتية وما تملكه من مقومات استقطاب 
للسائحين وتعزيزا للعاقات والروابط مع دول 
العالم والتعريف بالكويت كوجهة سياحية جذابة 
تقدم اج��ود الخدمات وتمتلك م��راف��ق سياحية 
متطورة وتشجيع دخول المستثمرين السياحيين 
الى الباد. ويشارك في جناح الكويت مع قطاع 
السياحة كل من شركة المشروعات السياحية 
وشركة نزهة للخدمات السياحية وشركة البدور 
وش��رك��ة فندق دوت ك��وم و)م��ش��اع��ر للسياحة 
والسفر( وشركة قبلة و)الخدمات السياحية( 
واتحاد اصحاب الفنادق اضافة الى فندق ريجنسي 

واصحاب الحرف اليدوية.

حرصًا على تعزيز مشاركاتها االجتماعية

»األرجان الخليجية« تحتفل باألعياد الوطنية

> جانب من االحتفال

في إطار دعمها لذوي االحتياجات الخاصة
»المستقبل« ترعى بطولة

 كرة القدم للصم والبكم 
أعلنت شركة المستقبل 
لاتصاالت عن رعايتها 
لبطولة كرة القدم للصم 
والبكم والتي ب��دأت أمس 
6 م��ارس  وتستمر ال���ى 

الجاري.
وقال صاح العوضى 
المدير التنفيذى لشركة 
المستقبل ل��ات��ص��االت 
ان مشاركتنا ف��ي رعاية 
بطولة ك��رة ال��ق��دم للصم 
وال��ب��ك��م ال���ت���ي تنظمها 
م��درس��ة األم����ل وت��أه��ي��ل 

األمل بنين التابعة لوزارة 
التربية تأتي م��ن منطلق 
ايماننا بضروة االهتمام 
بفئة ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
ال��خ��اص��ة والس��ي��م��ا أنهم 
ج��زء أصيل م��ن مكونات 
ابنائنا وه��ي فئة فرضت 
وجودها في كافة المجاالت 
وتعطي مثاال رائ��ع��ا على 
ق��وة ال��ت��ح��دى والمثابرة 
ب��ل وق���ادرة على التفاعل 
والعطاء والمشاركة في 

> صالح العوضيبناء الوطن.

الكويت تشارك في معرض برلين 
للسياحة للعام الـ 13 على التوالي

يعقد خالل مارس الجاري في برشلونة 

»Ooredoo« تعرض إنجازاتها خالل المؤتمر العالمي للجوال 
Ooredoo عدداً  ستعرض 
 2014 من أه��م انجازاتها خ��ال 
في المؤتمر العالمي للجوال الذي 
سيعقد ف��ي م��ارس ال��ج��اري في 
 2014 برشلونة. فقد ك��ان ع��ام 
عاماً في غاية األهمية بالنسبة 
ل Ooredoo، ح��ي��ث شهد 
تبني الكثير م��ن شركاتها في 
مختلف مناطق وجودها للعامة 
التجارية الجديدة )التي أطلقت 
خ��ال المؤتمر العالمي للجوال 
الماضي  العام  شهد  كما   ،)2013
ازدياد االهتمام بخدمات البيانات 
وال��خ��دم��ات الرقمية، ف��ي الوقت 
ال��ذي تبذل فيه الشركة جهوداً 
كبيرة لتحقيق رؤيتها التي تهدف 

الى اثراء حياة العماء.
وب��رزت الشركة خال العام 
كشركة متميزة في خدمات البيانات 
وخدمات الحياة الرقمية.باالضافة 
Ooredoo من  ال��ى ان اي���رادات 
خدمات البيانات شكلت أكثر من 20 
% من مجموع ايرادات الشركة في 
2014، فيما ارتفعت  الربع الثالث 
اي���رادات محتوى ال��ج��وال بنسبة 
ذاتها.وبشكل  الفترة  خال   %  19
اج��م��ال��ي أص��ب��ح اآلن م��ا يقارب 
 Ooredoo ع��م��اء  م��ن   %  25

يستخدمون محتوى الجوال.
االسواق الجديدة 

وق���ال ال��رئ��ي��س التنفيذي 

Ooredoo الدكتور  لمجموعة 
 Ooredoo« :ناصر معرفية
ش���رك���ة م��ت��م��ي��زة ف���ي م��ج��ال 
الخدمات الرقمية في األس��واق 
ال��ج��دي��دة، ونحن م��ت��أك��دون ان 
خدماتنا تسهم فعلياً في تغيير 
ح��ي��اة ال��ع��م��اء.اذ ان أك��ث��ر من 
رب��ع عمائنا يستخدمون اآلن 
الهواتف الذكية، مما يعكس مدى 
التغيير الذي طرأ خال السنوات 
األخيرة على نمط حياة عمائنا 
ف��ي ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال 
أفريقيا وج��ن��وب ش��رق آسيا.
وسنعمل لاستفادة من مركزنا 
األول في أس��واق مختلفة مثل 
قطر والجزائر وال��ع��راق لطرح 
الجيل القادم من خدمات البيانات 

وتوفيرها للجميع«.
ول��ض��م��ان ت��وف��ي��ر أع��ل��ى 
ج��ودة ل��ات��ص��االت وسرعات 
تصفح االنترنت للعماء، أطلقت 
مشاريع  من  عدداً   Ooredoo
تحديث الشبكات ف��ي 2014 
4G+في قطر،  من بينها شبكة 
م��م��ا ج��ع��ل دول���ة ق��ط��ر اح��دى 
الدول التي توفر أسرع خدمات 
االنترنت ال��ج��وال ف��ي العالم.
كما أطلقت ان��دوس��ات التابعة 
Ooredoo أس���رع خدمة  ل 
ال��ع��ام. خ���ال   4G- LTE
وقامت الشركة كذلك بتحديث 
4G في كل من الكويت  خدمات 

والمالديف وسلطنة عمان في 
.2014

وحققت الشركة كذلك نجاحاً 
 ،3G كبيراً ف��ي مجال خ��دم��ات 
3G في  حيث وصل عدد عماء 
3.5 مايين شخص  الجزائر الى 
خ��ال السنة األول��ى منذ اطاق 
الخدمة.ومن المنتظر ان توفر 
3G في العراق  آسياسل خدمات 
خال شهر من تسلمها لترخيص 

تقديم الخدمة.
وف����ي م��ي��ان��م��ار، أط��ل��ق��ت 
3Gعلى  خ��دم��ات   Ooredoo
نطاق تجاري في أول سابقة من 
نوعها ف��ي ال��ع��ال��م، وشهد ذلك 
طلباً غير مسبوق حيث بلغ عدد 
العماء الذين اشتركوا في هذه 
الخدمة في خال أقل من ثاثة 
أسابيع على اطاقها مليون عميل.

ويستخدم أكثر من 80 % من 
Ooredoo في ميانمار  عماء 
هواتف ذكية، وهو رقم قياسي 
النتشار استخدام الهواتف الذكية 

في سوق جديد.
العالمة التجارية

Ooredoo خال  ونجحت 
2014 في تبني عامتها التجارية 
الجديدة لشركاتها، فمع اطاق 
العامة في الكويت في ابريل وفي 
عمان في نوفمبر 2014، أصبحت 
Ooredoo موجودة في  عامة 
سبعة أسواق هي: قطر والجزائر 
والمالديف وت��ون��س وميانمار 

والكويت وعمان.
 Ooredoo ك��م��ا خ��ط��ت 
خ���ط���وات واس���ع���ة ف���ي م��ج��ال 
خ��دم��ات األع��م��ال )ال��ش��رك��ات( 

2014، وح��ق��ق��ت أكثر  خ���ال 
من مليار دوالر ك��اي��رادات من 
خدمات األعمال الموجهة لألعمال 
هذا  في  نمو  تسجيل  مع   ،B2B
 %  10 ال��ج��ان��ب ي��ق��در ب��ح��وال��ي 
 2014 لفترة األشهر التسعة من 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
السابق.وزادت شركة آسياسل 
في العراق بشكل كبير من أعضاء 
فريق مبيعات األعمال الموجهة 
لألعمال وتمكنت من خدمة عماء 
جدد من خال انشاء الحلول مثل 
مجموعات المستخدمين المغلقة 

..Closed User Groups
أم��ا ف��ي اندونيسيا فتقوم 
شركة ان��دوس��ات ببناء قنوات 
خاصة لتلبية احتياجات عمائها 
م��ن ال��ش��رك��ات.وت��ع��ت��ب��ر تلبية 
متطلبات مختلف أنواع الشركات 
مهمة بالنسبة لدولة يوجد فيها ما 
55 مليون شركة صغيرة  يقارب 
ومتوسطة، وش��رك��ات مباشرة 

وغير مباشرة.
ويتوقع ان تطلق المجموعة 
نظام ات��ص��ال م��ن جهاز لجهاز 
آخر M2M يستند الى الحوسبة 
 )Cloud Services( السحابية
Oor 2015، الذي سيمكن -  في
الازم  الوقت  خفض  من   doo
لطرح الخدمات والمنتجات في 
األسواق عند تطوير حلول خاصة 

استناداً الى »انترنت لألشياء«.
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طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية لالستثمار العقاري 
لـ «راهنلا»:بدء تنفيذ املرحلة الثانية لـ «جاليريا مون فالي»

القاهرة- أحمد  شندي

تــعــكــف مــجــمــوعــة عــربــيــة لــالســتــثــمــار الــعــقــاري عــلــى تــنــفــيــذ املــرحــلــة 
الــجــديــدة والــذي  فــالــي» بالقاهرة  الثانية ملشروعها «جاليريا مــون 
يشمل ما يقرب من 1800 وحــدة سكنية على مساحة 75 فدانًا، كما 
بدأت الشركة في تنفيذ املرحلة الثالثة ملشروع «بانجلوز» بالساحل 

الشمالي.
وقــــال املــهــنــدس طــــارق شــكــري رئــيــس مــجــمــوعــة عــربــيــة لالستثمار 
الـــعـــقـــاري فـــي حـــــوار اخـــتـــص بـــه «الـــنـــهـــار» إن الـــشـــركـــة قـــامـــت ببيع 
املرحلتني األولى والثانية بجاليريا مون فالي بالقاهرة الجديدة على 
مساحة 25 فدانًا منوها إلى أن مساحة الوحدات السكنية تتراوح من 
120 مترًا مربعًا حتى 350 مترًا مربعًا وأنهت الشركة تنفيذ املرحلة 

األولى قبل موعدها املحدد بعام تقريبا.
وتـــابـــع أن الــشــركــة انــتــهــت مـــن املــرحــلــتــني األولـــــى والــثــانــيــة ملــشــروع 
بانجلوز بالساحل الشمالي والذي يشمل فيالت وشاليهات موضحا 
انه تم تسليم أكثر من 340 شاليها وفيال بجميع الخدمات واملرافق 
وستقوم الشركة بتسليم املرحلة الثالثة للمشروع منتصف العام 

الحالي بتسليم 100 فيال وشاليه جاهزة للسكن الفوري.
وأضــــــاف شـــكـــري أن مــكــتــب هـــشـــام الـــقـــوســـي الـــخـــاص بــالــتــقــيــيــمــات 
الــداخــلــي ألسهم املجموعة مشيرا إلى  العقارية انتهت مــن التقييم 
أنة سيتم طرح %20 من أسهم املجموعة بالبورصة املصرية نهاية 

العام تقريبا.
الــعــقــاري إن الشركة تنفذ  وقــال رئيس مجموعة عربية لالستثمار 
برجًا سكني بمدينة دبي بجوار برج خليفة ومن املزمع االنتهاء من 
الــعــام الحالي ويشمل مساحات تــبــدأ مــن مساحات  تسليمه نهاية 
الوحدات األستوديو بنحو 60 مترًا مربع حتى مساحات كبيرة بنحو 

200 متر مربع للوحدة السكنية.
إبــراهــيــم محلب بشكل عــام وأداء  وأثــنــى على أداء حكومة املهندس 
وزير اإلسكان الحالي الدكتور مصطفى مدبولي بشكل خاص واصفا 
وزير اإلسكان بأنه أفضل وزير إسكان في مصر وحل مشكالت كثيرة 

للمستثمرين وطرح أكثر من مشروع.
●بــدايــة هــل هــنــاك مــراحــل جــديــدة ستنفذها الــشــركــة بــمــشــروع جاليريا مون 

فالي؟
■ نعم الشركة انتهت تماما من املرحلة األولى للمشروع والتي تنفذه 
الشركة بمدينة القاهرة الجديدة وتستعد لبدء املرحلة الثانية علما 
إقــرارا  بــأن الشركة أنهت املرحلة األولـــى قبل ميعادها بعام تقريبا 
ملبادئ االلتزام الجديدة التي أصدرتها الشركة للعمالء وتم بيع 90 
% حتى اآلن من املرحلة الثانية على أن يكون التسليم للمستفيدين 
خالل 3 أعوام ، واملشروع يشمل 1800 وحدة سكنية مقسم على 300 
وحــدة سكنية لكل مرحلة تقريبا وتبلغ مساحة املــشــروع أكثر من 
75 فدانًا في حني تبلغ مساحة املرحلتني األولــى والثانية 25 فدانًا 

الــوحــدات السكنية من 120 مترًا مربعًا حتى 350  وتــتــراوح مساحة 
مترًا مربعًا بمتوسط 8 آالف جنيه للمتر تقريبا.

● وهل بدأت الشركة في تنفيذ املرحلة الثالثة ملشروع «بانجلوز»؟
الــذي يشمل  ■ الشركة قامت بتسليم مرحلتني باملشروع حتى االن 
فيالت وشاليهات بالساحل الشمالي وتقوم الشركة الحالية بتنفيذ 
الــثــالــثــة والــتــي تــشــمــل تسليم 100 فــيــال وشــالــيــه بإجمالي  املــرحــلــة 
مساحة 30 ألف متر مربع وانتهت الشركة من تنفيذ مرافق املشروع 
شملت حتى االن أكثر من 340 وحــدة في املرحلتني األولــى والثانية 
وسيتم طرح املرحلة الثالثة في الصيف املقبل لتكون جاهزة للسكن.

● هل هناك مشروعات تجارية تنفذها الشركة في الوقت الحالي؟
■ نعم الشركة تنفذ مــوالً تجاريًا بمدينة القاهرة الجديدة بشارع 
التسعني تحت اسم «جاليريا مــول» على مساحة 25 ألف متر مربع 
وسيتم طرحه  بشكل كامل في الصيف املقبل وتم االنتهاء من تنفيذه 

وسيكون مطروحًا للماركات العاملية بنظام اإليجارات.

● ومتى تنتهي الشركة من تنفيذ برج دبي السكني؟
■ الشركة تنفذ برجًا سكنيًا بمدينة دبــي وأنــهــت %90 مــن تنفيذه 
حتى اآلن ويشمل مساحات مــن 60 متر مربع حتى 200 متر مربع 

ومن املتوقع االنتهاء من تسليمه نهاية العام الحالي.
● هل هناك مزايدات دخلتها الشركة مؤخرا لتوسعة مشروعاتكم الحالية؟

■ نعم الشركة شاركت مؤخرا بمزايدة في مدينة القاهرة الجديدة 
وقـــدمـــت املـــظـــروف الــفــنــي لــلــحــصــول عــلــى 35 فـــدانـــًا وذلـــــك مـــن أجــل 
التوسعات الخاصة بمشروع «جاليريا مون فالي» وتنتظر الشركة 

انتهاء فتح املظروفات خالل الفترة املقبلة.
القومي لإلسكان والذي  الشركة تنفيذ وحداتها باملشروع  ● وهل استكملت 

توقف لفترة؟
■ الشركة تنتظر انتهاء تصديق مجلس الوزراء على القرار الخاص 
الــقــومــي لإلسكان  الـــوحـــدات السكنية بــاملــشــروع  بــاســتــكــمــال تنفيذ 
بأكتوبر والذي توقف نتيجة وجود مشاكل خاصة باالرتفاعات مع 

وزارة الدفاع.

فرص ترويجية

● وهل انتهت الشركة من تقييم األسهم التي ستطرحها بالبورصة املصرية؟
الــقــوســي للتقييم مــن التقييم الداخلي  ■ نعم انتهى مكتب هــشــام 
لــألســهــم الـــخـــاصـــة بــالــشــركــة وجـــــار حــالــيــا دراســــــة فــــرص الــشــركــة 
الترويجية ومــن املــزمــع االنــتــهــاء مــن طــرح %20 مــن أسهم مجموعة 

عربية لالستثمار العقاري نهاية العام الحالي بالبورصة املصرية.
والشركة قــررت طــرح بعض أسهمها بالبورصة نتيجة استقرارها 
ووجــود كيانات كبرى في البورصة كما أن طرح األسهم بالبورصة 

املصرية يعكس أيضا جدية املشروعات التي تنفذها الشركة.
● حصلتم على لقب أفضل مطور عقاري في 2014.. ما الذي قدمته الشركة 

للحصول على هذا اللقب؟
■ مــشــروع جــالــيــريــا مـــون فــالــي حــصــل عــلــى أعــلــى عــائــد استثماري 
بــالــقــاهــرة الــجــديــدة فــي الــعــام املــاضــي نــظــرا الرتــفــاع قيمة الــوحــدات 
السكنية التي قام املستفيدون بحجزها مع نهاية العام وتحقيقهم 
ربـــحـــًا تـــجـــاوز %120 عــلــى قــيــمــة املـــتـــر بـــالـــوحـــدة الــســكــنــيــة كــمــا أن 
االستقرار املالي الذي تشهده الشركة وتنفيذها مشروعاتها السكنية 
وتسليم مراحلها املختلفة قبل مواعيدها جعلها تأخذ اللقب من 

مركز استطالع إحدى املجالت االقتصادية.
● كيف ترى نظام املزايدات ؟وما النظام األمثل لتنفيذ مشروعات سكنية؟

■ نظام املــزايــدات تسبب فــي ارتــفــاع األســعــار نتيجة ارتــفــاع أسعار 
األراضي وبالتالي ارتفاع سعر الوحدة السكنية نظرا الرتفاع تكلفة 
التنفيذ والتشطيب والتسويق للوحدة السكنية  وأرى أن أفضل نظام 
لتنفيذ مشروعات سكنية في الوقت الحالي هو نظام املشاركات مع 
الحكومة بحيث تــطــرح وزارة اإلســكــان األراضــــي ويــكــون لها نسبة 
الــوحــدات مثلما فعلت من قبل مع بعض الشركات  املــشــروع من  في 

العقارية الكبرى.

حل ملشاكل

● ما هو تقييمك ألداء حكومة املهندس إبراهيم محلب بشكل عام وأداء الدكتور 
مصطفى مدبولي وزير اإلسكان؟

■ الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــتــي يــتــرأســهــا املــهــنــدس إبــراهــيــم محلب تعد 
مــن أفــضــل الــحــكــومــات خــاصــة وأنــهــا تسعى لحل املــشــكــالت ولديها 
جــرأة كبيرة في التعامل مع املشكالت الكبرى وقــادرة على مواجهة 
الحقائق وليس حكومة مرتعشة كحال الحكومات السابقة وأرى أن 
أداء الدكتور مصطفى مدبولي وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة مــمــيــز لــلــغــايــة فــهــو الـــوزيـــر الــوحــيــد الــــذي حل 
مشكالت املستثمرين وأقام تسويات بدون تخوف وطرح مشروعات 
الــدخــل ومتوسطية وأنــتــج في  كثيرة لفئات مختلفة مــن مــحــدودي 
الــحــالــي لتحصيل أمـــوال من  الــوزيــر  ظـــروف صعبة للغاية ويــهــدف 
القادرين من األراضي املطروحة لهم لتقديم مشروعات مدعمة لغير 
القادرين وهم محدودي الدخل وأرى أنة أفضل وزير إسكان تولى هذا 
املنصب بالرغم من املشكالت الكثيرة التي واجهته ومازالت تواجهه 

حتى اآلن.
● هل تم مد مهلة تسليم املشروعات السكنية ملدة عام إضافي؟

■ املهلة تم مدها شفويا فقط من وزير اإلسكان إال أننا نحتاج قرار 
رسمي من وزير اإلسكان بمد مهلة تسليم املشروعات لعام إضافي 
خاصة وأن الشركات العقارية واجهت ظروفًا صعبة الفترة املاضية 
الــتــزمــت بتنفيذ نسبة كبيرة من  الــعــقــاريــة  الــشــركــات  كما أن جميع 

املشروعات التي تنفذها.

متوسط الدخل

● كيف ترى مشروع دار مصر الذي طرحته وزارة اإلسكان ملتوسطي الدخل؟
■ هذا املشروع هدية من الحكومة املصرية ملتوسطي الدخل وأسعاره 
املــطــروحــة قــريــبــة مــن ســعــر التكلفة خــاصــة وأنـــه يشمل كــمــبــونــدات 
بمساحات كبيرة وخدمات متعددة وأقساط حتى 15 سنة ما يجعل 
هناك قــدرة على الشراء وفــي نفس الوقت فــإن هــذا املشروع منافسة 
غير عــادلــة مــع مــشــروعــات الــقــطــاع الــخــاص فــــوزارة اإلســكــان تمتلك 
األراضي وقادرة على التنفيذ للمرافق بتكلفة قليلة بعكس الحال مع 
الشركات الخاصة التي تتحمل مبالغ كبيرة للغاية في شراء األراضي 

واالنتهاء من ترفيقها.
● وما أبرز العقبات التي تواجهك كمستثمر عقاري؟

أبــزر عقبة تــواجــه الشركات  ■ ضعف إنتاجية العامل املــصــري تعد 
الــوقــت الحالي فــالبــد ان يــكــون هــنــاك اهتمام باإلنتاج  العقارية فــي 
وزيـــــادة فــي اإلنــتــاجــيــة وقــيــمــة الــعــمــل بــشــكــل عـــام فــي مــصــر تحتاج 
إلعادة نظر والبد أن يكون االهتمام بالعمل هو الهدف الرئيس ألي 
عامل مصري وإنتاجية الشركات لن تزداد إال برفع إنتاجية العامل 
واهتمامة بإنتاجة ولــألســف أصبحت هناك شــركــات كثيرة ترحب 

العمالة غير املصرية سواء شركات مصرية أو أجنبية.
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تسليم «برج دبي» نهاية العام.. 
وسوقنا 90 % من وحداته

طرح 20 % من أسهم «عربية» 
نهاية 2015 

حصلنا على لقب أفضل مطور 
عقاري للعائد االستثماري 

لوحدات مشروع القاهرة الجديدة
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«بيرميزا» بدأت بتسليم وحدات في «بالم فيو» 
قام وفد من مجموعة توب العقارية مؤلف من 
نائب العضو املنتدب محمد القدومي واملدير 
الــتــنــفــيــذي مــحــمــد فــرغــلــي بــــزيــــارة مــيــدانــيــة 
لــلــقــاهــرة منتصف فــبــرايــر املـــاضـــي لــالطــالع 
على مراحل االنجاز النهائية ملشروع بالم فيو 
السكني والذي عملت املجموعة على تسويق 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن وحـــداتـــه ملــشــتــريــن من 
الكويت وقطر، وقال محمد فرغلي ثابت املدير 
التنفيذي ملجموعة يوتوبيا للعقارات(شركة 
قــطــريــة) احــــدى الــشــركــات الــزمــيــلــة ملجموعة 
توب للتسويق العقاري بأن مجموعة بيرميزا 
الــشــركــة املــالــكــة واملــطــورة لــعــدد مــن املشاريع 
الــســكــنــيــة والــســيــاحــيــة فـــي عـــــدة مـــواقـــع في 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة قــد بــــدأت بتسليم 
الوحدات السكنية ملالكها الجدد في مشروع 
بالم فيو السكني الواقع في منطقة حدائق 6 
اكتوبر، واضـــاف فرغلي بعد زيـــارة املشروع 
بــان نسبة كبيرة من االعمال قد تم انجازها  
وبـــــدأت الــحــيــاة تـــدب تــدريــجــيــا فـــي املــشــروع 
مشيرا الى ان املشروع يعد من افضل واجمل 

املشاريع االسكانية التي تنفذ في املنطقة.
وحــول املشروع السكني املميز بالم فيو قال 
فــرغــلــي بــانــه يــقــام عــلــى مــســاحــة 12,5 فـــدان، 
وتشكل نسبة املباني فيه %18 مــن مساحة 
املـــشـــروع واملـــســـاحـــة الــبــاقــيــة تــشــكــل مناطق 
لـــلـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة والــــحــــدائــــق وحـــمـــامـــات 
السباحة وغيرها. وبــني بــأن املشروع يتألف 
مـــن 12 بــنــايــة سكنية وبــاجــمــالــي 288 شقة 
سكنية بمساحات 2-3 غــرف نــوم ومنافعها 
بــاالضــافــة الــى وحــــدات دوبــلــكــس بمساحات 
275 لـــغـــايـــة 350 مــــتــــرًا وبــــحــــدائــــق خـــاصـــة. 
وأضــاف بــأن اسعار الشقق مناسبة ملختلف 
الـــشـــرائـــح ويـــبـــدأ ســعــر املــتــر فــيــهــا مـــــن4,100 
جنيهات مصرية كاملة التشطيبات مع منح 
الــعــمــيــل مـــدة ســــداد 4 ســـنـــوات بــــدون فــوائــد، 
وبــــني بــــان املـــشـــروع جــاهــز لــلــســكــن الـــفـــوري، 
مشيرا الــى ان املجموعة تــطــرح حاليا عــددا 
محدودا من الشقق. وقال فرغلي بأن مجموعة 
بــيــرمــيــزا تــقــدم هــديــة مــجــانــيــة لــكــل مشتري 
شقة وهــي عبارة عن صك اقامة ملــدة اسبوع 

سنويا وملـــدة 15 عامًا فــي اي مــن منتجعات 
املجموعة فــي مــصــر، والــصــك يمتاز بتقديم 
غرفتني فندقيتني لعدد 4 اشخاص، مع منح 
العميل خصومات اضافية تصل الــى 20 % 
على مختلف الخدمات االخــرى التي تقدمها 
املــنــتــجــعــات. مــن جــانــب آخـــر قـــال فــرغــلــي بــأن 
املجموعة ستعمل ايضا على تسويق مشروع 
براديس جاردنز والــذي يقع  على البحر في 
مــنــطــقــة ســهــل حــشــيــش وفــقــا لــنــظــام التملك 
الحر لجميع الجنسيات وبــني بــأن املشروع 
يتكون من عدد من الشقق والشاليهات والفلل 
والـــتـــي تــبــدأ مــســاحــاتــهــا مـــن غــرفــة الـــى أربـــع 
غــرف نــوم وهــي بذلك تلبي مختلف حاجات 
االســر التي تنشد السياحة الساحلية وبني 
بــأن املشروع يحتوي على مختلف الوسائل 
الترفيهية مــن الحدائق واملــالعــب وحمامات 
السباحة والــنــادي الصحي واملــطــاعــم وعــدد 
مــن املــحــال التجارية والــتــي تشكل بمجملها 
قرية سياحية نموذجية على ساحل البحر 
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المتحد أعلن عن الفائزين بالسحب 
األسبوعي لبرنامج الحصاد

المملكة الخليجية تشارك في معرض 
العقارات الكويتية والدولية

السحب  املتحد  األهلي  البنك  أجرى 
األس��ب��وع��ي ل��ب��رن��ام��ج ح��ص��ادي 
التوفير  حلساب  املضاف   للجوائز 
اإلسالمي«،  »احلصاد  االستثماري 
وفازت  جائزة،   26 عن  أعلن  حيث 
باجلائزة األسبوعية الكبرى بقيمة 
أحمد  س��ارة  نقدا:  دينار  أل��ف   25

زكي.
 1000 قيمتها  بجائزة  ف��از  كذلك 
دي���ن���ار ك���ل م����ن: ع��م��ر ي��وس��ف 
جابر  العيسى،  سهيل  احل��ي��در، 
إبراهيم،  حسني  فوزي  الصقعبي، 
علي  باقر  محسن،  راش��د  خميسة  
أشكناني،  حسني  أح��م��د  ع��ب��اس، 
أحمد  الشريدة،  سعد  عبدالعزيز 
علي السميطي،  نادية أحمد محمد، 
لولوة  ع��ب��دال��ل��ه،  ي��وس��ف  محمد 
سعد  العتيبي،  شليل  شالل  جابر، 
حسن،،  محمد  وليد  مخلف،  شارع 
محمد  رنا  الدين،  فخر  بهي  حامت 
هاشم،  عبدالله  فيصل  نورالدين، 
صادق يعقوب يوسف، راشد سند 
ه��ارون،  محمد  منصورة  راش���د، 
عبداجلليل،  عبدالرحمن  سلوى 

إبراهيم فريدون حاجي.
ب��رن��ام��ج  ج��وائ��ز احلصاد  ي��ق��دم 
املتحد  األهلي  البنك  من  اإلسالمي 

ج��ائ��زة أس��ب��وع��ي��ة  ك��ب��رى تبلغ 
جانب  إلى  دينار،   25000 قيمتهما 
 25000 بقيمة  أسبوعية  جوائز 
جائزة   25 على  م��وزع��ة  دي��ن��ار، 

بقيمة 1000 دينار لكل رابح. 
من  حصادي  جوائز  ضمت  كذلك 
ربع  جوائز  املتحد  األهلي  البنك 
سنوية  كبرى يجرى السحب عليها 
كل ثالثة أشهر، وهي جائزة راتب 
مدى احلياة بقيمة 250000 دينار 
البنك  لعمالء  توفر  والتي  للرابح، 
مستوى معيشي أكثر راحة بفضل 
اجلائزة  دفعات  استمرارية  ضمان 

شهراً بعد آخر ملدة 250 شهراً.
األهلي  البنك  أفاد  املناسبة  وبهذه 
جنح   : صحفي  ب��ي��ان  ف��ي  املتحد 
»برنامج جوائز حصاد اإلسالمي » 
في أن يصبح برنامج اجلوائز األول 
مع  املتوافق  الكويت  في  والوحيد 
الشريعة اإلسالمية، كما مت  أحكام 
»حصادي«  جوائز  برنامج  تطوير 
البنك  ع��م��الء  متطلبات  ليلبي 
احلصول  في  فرصهم  من  ويزيد 
واجلذابة،  الكبيرة  اجلوائز  على 
بأحدث  متتعهم  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
لهم  يوفرها  التي  املصرفية  املزايا 

البنك األهلي املتحد.

أعلنت شركة اململكة اخلليجية عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية 
والدولية، احلدث العقاري األكبر واألبرز في الكويت على اإلطالق والذي 
الفترة  تنظمه مجموعة اكسبو سيتي لتنظيم املعارض واملؤمترات خالل 
شركة   40 مبشاركة  الريجنسي   فندق  في  احلالي  مارس   12 إلى   9 من 

عقارية محلية وخليجية.
وصرح مساعد الرئيس التنفيذي بشركة اململكة اخلليجية صالح البشير 
العقاري  بالسوق  مرة  الول  االسالمي  التخارج  نظام  طرحت  اململكة  بأن 
الكويتي وهو نظام فعال يهدف الى عودة رأس املال للمستثمر مع حتقيق 
العوائد الكبيرة، مشيرا إلى أن اململكة حاليا هي شركة كويتية –سعودية 

لها أصول عقارية تصل الى 50 مليون دينار كويتي.
وأكد البشير أن اململكة اخلليجية تهتم بالسياحة الدينية  واالسرية معا 
وأنها ستبدأ قريبا بافتتاح أفرع للشركة في معظم الدول العربية وبعض 

الدول االوروبية واآلسيوية  خلدمة الهدفني السابقني.
التنافسية  يحقق  مبا  املشاريع  في  بالتنوع  تقوم  الشركة  ان  الى  وأشار 
واملصداقية، كذلك اعتمدت العمل بجد على ارضاء عمالئنا لتحقيق الثقة 
والتفوق ولهذا فإننا نسير وفق منهج استثماري يدعم مشاريعنا ويجعلها 

املطلب االول لدى العمالء واملستثمرين .
انطالقها  اململكة اخلليجية حصلت على شهرة الفتة منذ  أن  البشير  وأكد 
النها تعتمد شعار املصداقية كهدف استراتيجي لها اضافة الى انها  تقوم 
بتوزيع عوائد استثمارية تصل  الى 12٪  ملشروع برج االحسان في مكة 
الى  يرجع  وهذا  بتوزيعها  عادة  الشركة  تقوم  النسبة  هذه  وان  املكرمة 

جناح الشركة واالقبال على مشاريعها التنافسية.
متاما  واضحة  النجاح  وأساس  العمل  جوهر  هي  التي  الرؤية  واضاف:  
ذوقه  وإرض��اء  بالعميل  االهتمام  في  تتمثل  وهي  البداية  ومنذ  أمامنا 

معرفية: OOREDOO تعرض إنجازاتها خالل المؤتمر العالمي للجوال القطاع يسهم بنسبة 60% من الناتج المحلي
الفطايري: تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

في اإلمارات بحاجة إلى حلول أكثر جدية
أهم  من  عدداً   Ooredoo ستعرض 
إجنازاتها خالل 2014 في املؤمتر 
في  سيعقد  ال��ذي  للجوال  العاملي 
برشلونة.فقد  في   2015 م��ارس 
غاية  ف��ي  ع��ام��اً   2014 ع��ام  ك��ان 
 ¨Ooredoo ل�  بالنسبة  األهمية 
شهد تبني الكثير من شركاتها في 
للعالمة  تواجدها  مناطق  مختلف 
أطلقت  التي  اجل��دي��دة  التجارية 
للجوال  ال��ع��امل��ي  امل��ؤمت��ر  خ��الل 
املاضي  ال��ع��ام  شهد  كما   ،2013
البيانات  بخدمات  االهتمام  ازدياد 
الوقت  ف��ي  الرقمية،  واخل��دم��ات 
جهوداً  الشركة  فيه  تبذل  ال��ذي 
كبيرة لتحقيق رؤيتها التي تهدف 

إلى إثراء حياة العمالء. 
وبرزت الشركة خالل العام كشركة 
رائدة في خدمات البيانات وخدمات 
أن  إلى  باإلضافة  الرقمية.  احلياة 
خدمات  م��ن   Ooredoo إي���رادات 
البيانات شكلت أكثر من 20 باملائة 
في  الشركة  إي��رادات  مجموع  من 
الربع الثالث 2014، فيما ارتفعت 
بنسبة  اجل��وال  محتوى  إي��رادات 
19 ٪  خالل الفترة ذاتها. وبشكل 
إجمالي أصبح اآلن ما يقارب 25 ٪ 

يستخدمون   Ooredoo عمالء  من 
محتوى اجلوال. 

الرئيس  معرفية،  ناصر  وق��ال 
 :Ooredoo ملجموعة  التنفيذي 
الشركة رائدة في مجال اخلدمات 
اجلديدة،  األس���واق  في  الرقمية 
ونحن متأكدون أن خدماتنا تسهم 
العمالء.  حياة  تغيير  في  فعلياً 
عمالئنا  رب���ع  م��ن  أك��ث��ر  أن  إذ 
يستخدمون اآلن الهواتف الذكية، 
مما يعكس مدى التغيير الذي طرأ 
خالل السنوات األخيرة على منط 
حياة عمالئنا في الشرق األوسط 
شرق  وجنوب  أفريقيا  وشمال 
من  لالستفادة  وسنعمل  آسيا. 
مختلفة  أسواق  في  األول  مركزنا 

مثل قطر واجلزائر والعراق لطرح 
البيانات  القادم من خدمات  اجليل 

وتوفيرها للجميع«. 
ول��ض��م��ان ت��وف��ي��ر أع��ل��ى ج��ودة 
تصفح  وس���رع���ات  ل��الت��ص��االت 
اإلن���ت���رن���ت ل��ل��ع��م��الء، أط��ل��ق��ت 
مشاريع  م��ن  ع����دداً   Ooredoo
من   2014 في  الشبكات  حتديث 
مما  قطر،  في   ¥G  + شبكة  بينها 
جعل دولة قطر إحدى الدول التي 

اإلنترنت  خ��دم��ات  أس���رع  ت��وف��ر 
أطلقت  كما  ال��ع��ال��م.  ف��ي  اجل���وال 
 Ooredoo ل�  التابعة  إن��دوس��ات 
خالل   ¥G- LTE خ��دم��ة  أس���رع 
كذلك  ال��ش��رك��ة  وق��ام��ت  ال��ع��ام. 
من  كل  في   ¥G خدمات  بتحديث 
عمان  وسلطنة  واملالديف  الكويت 

 Æ2014 في
جناحاً  ك��ذل��ك  ال��ش��رك��ة  وحققت 
كبيراً في مجال خدمات 3G، حيث 
اجلزائر  في   3G عمالء  عدد  وصل 

السنة  خالل  شخص  مليون   3.5
ومن  اخلدمة.  إط��الق  منذ  األول��ى 
خدمات  آسياسل  توفر  أن  املنتظر 
 2015 يناير  في  العراق  في   3G
خالل شهر من استالمها لترخيص 

تقدمي اخلدمة. 
 Ooredoo أطلقت  ميامنار،  وفي 
3Gعلى نطاق جتاري في  خدمات 
العالم،  في  نوعها  من  سابقة  أول 
وشهد ذلك طلباً غير مسبوق حيث 
بلغ عدد العمالء الذين اشتركوا في 
هذه اخلدمة في خالل أقل من ثالثة 
أسابيع على إطالقها مليون عميل. 
باملائة   80 م��ن  أكثر  ويستخدم 
ميامنار  في   Ooredoo عمالء  من 
قياسي  رق��م  وه��و  ذكية،  هواتف 
الذكية  الهواتف  النتشار استخدام 

في سوق جديد. 
 2014 خالل   Ooredoo وجنحت 
ف��ي ت��ب��ن��ي ع��الم��ت��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة 
إطالق  فمع  لشركاتها،  اجلديدة 
العالمة في الكويت في إبريل وفي 
عمان في نوفمبر 2014، أصبحت 
في  م��وج��ودة   Ooredoo ع��الم��ة 
واجلزائر  قطر  هي:  أسواق  سبعة 
وامل��ال��دي��ف وت��ون��س وم��ي��امن��ار 

والكويت وعمان. 
خطوات   Ooredoo خطت  كما 
األعمال  خدمات  مجال  في  واسعة 
وحققت   ،2014 خ��الل  الشركات 
أكثر من مليار دوالر كإيرادات من 
لألعمال  املوجهة  األعمال  خدمات 
هذا  ف��ي  من��و  تسجيل  م��ع   ،B2B
باملائة   10 بحوالي  يقدر  اجلانب 
 2014 من  التسعة  األشهر  لفترة 
العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة 
آسياسل  شركة  وزادت  السابق. 
في العراق بشكل كبير من أعضاء 
املوجهة  األع��م��ال  مبيعات  فريق 
عمالء  خدمة  من  ومتكنت  لألعمال 
مثل  احللول  إنشاء  خالل  من  جدد 
املغلقة  املستخدمني  مجموعات 

 ÆClosed User Groups
شركة  فتقوم  إندونيسيا  في  أم��ا 
خاصة  ق��ن��وات  ببناء  إن��دوس��ات 
من  عمالئها  احتياجات  لتلبية 
الشركات. وتعتبر تلبية متطلبات 
مهماً  ال��ش��رك��ات  أن���واع  مختلف 
ما  فيها  ي��وج��د  ل��دول��ة  بالنسبة 
شركة  م��ل��ي��ون   55 م��ن  ي��ق��ارب 
وش��رك��ات  ومتوسطة،  صغيرة 

مباشرة وغير مباشرة. 

ينبغي بذل املزيد من اجلهود 
البنوك وسواها من  لتشجيع 
العاملة  املالية  املؤسسات 
ف���ي اإلم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
القروض  توفير  على  املتحدة 
ل���ل���م���ش���اري���ع ال��ص��غ��ي��رة 
تعتبر  ال��ت��ي  وامل��ت��وس��ط��ة 
اقتصاد  م��ن  ح��ي��وي��اً  ج���زءاً 
رئيسياً  وم��ص��دراً  ال��دول��ة 
لبهاء  وف��ق��اً  العمل،  لفرص 
عام  ومدير  مالك  الفطايري، 
امل��ؤس��س��ة ال��ن��اش��ئ��ة ب��ي أر 
املتخصصة  كوميونيكيشنز 
التسويق  اس��ت��ش��ارات  ف��ي 
وال��ت��ص��م��ي��م وال���ع���الق���ات 

دبي.  العامة،ومقرها 
على  احلصول  كان  لطاملا  الفطايري:  وأضاف 
األعمال  رواد  تواجه  رئيسية  عقبة  التمويل 
نطاق  توسيع  أو  مؤسسات  إلنشاء  الساعني 
حكومة  إط��الق  ورغ��م  احل��ال��ي��ة.  العمليات 
ري��ادة  بتعزيز  خ��اص��ة  ل��ب��رام��ج  اإلم����ارات 

املساعدة  وتوفير  األعمال، 
ال��ت��م��وي��ل��ي��ةل��ل��م��ؤس��س��ات 
إال  واملتوسطة،  الصغيرة 
من  مزيد  اتخاذ  ينبغي  أنه 
املقرضني  لتحفيز  اإلجراءات 
وتقدمي  البنوك  أي  احملليني 
شأنها  من  التي  التسهيالت 

القطاع.  هذا  تعزيز 
بعض  إن  الفطايري  وق��ال 
ال��ب��ن��وك ح��ال��ي��اً ي��ش��ت��رط 
الصغيرة  املؤسسات  على 
عاملة  تكون  واملتوسطةأن 
سنتني  مل����دة  ال���س���وق  ف���ي 
قيمة  ت��ب��ل��غ  ث�����الث،وأن  أو 
ما  ال��ش��ه��ري��ة  م��ع��ام��الت��ه��ا 
 27.211 إم��ارات��ي  دره��م   100.000 يقارب 
القرض.  طلب  دراس���ة  قبل  أميركياً  دوالراً 
وختم الفطايري: تؤدي هذه املعايير الصارمة 
الصغيرة  امل��ش��اري��ع  ق��ط��اع  من��و  إع��اق��ة  إل��ى 
واملتوسطة،كما حتد من قدرة مالكي املؤسسات 

األعمال. على مواصلة مسيرة ريادة 

فعاليات المنتدى االقتصادي الكوري الكويتي تنطلق اليوم

الغانم: للشركات الكورية دور تاريخي في الكويت
رئيس  ال��غ��امن  علي  استقبل 
غ����رف����ة جت������ارة وص���ن���اع���ة 
ال��وزان  الكويت،وعبدالوهاب 
ه���و  إن  امس  الرئيس،  نائب 
الكوري  االحتاد  رئيس  ك��يم– 
كل  وراف��ق��ه  الدولية  للتجارة 
رئيس  سيون  كيل  تشوي  من 
ش��رك��ة ه��ي��ون��داي ل��ل��م��ع��دات 
–سفير  بونام  وشني  الثقيلة، 
الكويت،  لدى  كوريا  جمهورية 
حيث حضر اللقاء رباح الرباح 

الغرفة. عام  مدير   –
وقد جاء هذا اللقاء في إطار عقد 
االقتصادي  املنتدى  فعاليات 
قصر  ف��ي  ال��ك��وي��ت��ي  ال��ك��وري 
بيان اليوم برعاية بارك جيون 
كوريا،  جمهورية  رئيسة   –
االهمية  على  الغامن  أكد  حيث 
متثلها  ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة 
الى  بالنسبة  كوريا  جمهورية 
التاريخي  الدور  مقدراً  الكويت 
الكورية  الشركات  لعبته  الذي 
من  الستينات  حقبة  منذ  بدايًة 

احلالية  الفترة  الى  وامتد  املاضي  العقد 
العديد  ال��ك��وري��ة  للشركات  أن  حيث 
استراتيجية  اهمية  ذات  املشاريع  من 
عملية  على  مباشر  تأثير  ولها  قصوى 

عن  أع��رب  وق��د  االق��ت��ص��ادي،  التطوير 
الكفاءة  من  االستفادة  تتم  أن  في  أمله 
فيما  وجه  أكمل  على  الكورية  واخلبرات 
في  الشاملة  التنموية  باخلطة  يتعلق 

الغرفة  استعداد  على  أكد  حيث  البالد، 
املتاحة  امكاناتها  ك��اف��ة  تسخير  ف��ي 
حتقيق  سبيل  ف��ي  ال��ك��وري  للجانب 

املشتركة.  االستراتيجية  األهداف 

الغرفة  كيم  شكر  جانبه  ومن   
موضحاً  االستقبال  ُحسن  على 
أنه تولى حديثاً منصبه كرئيس 
االحت�����اد ال���ك���وري ل��ل��ت��ج��ارة 
للكويت  زيارته  وأن  الدولية 
له  األول��ى  الرسمية  املهمة  هي 
أمله  عن  معرباً  املنصب  هذا  في 
وأفاد  بالنجاح،  تتكلل  أن  في 
الكورية  الرئيسة  ح��رص  أن 
ع��ل��ى زي�����ارة دول����ة ال��ك��وي��ت 
اقتصادي  كوري  وفد  وبرفقتها 
مستوى  يعكس  املستوى  رفيع 
االه���ت���م���ام ورغ���ب���ة ال��ق��ي��ادة 
العالقات  تعزيز  في  الكورية 
وقد  امل��ش��ت��رك��ة،  االق��ت��ص��ادي��ة 
هذه  تكون  أن  أمله  عن  أع��رب 
حتول  نقطة  مبثابة  ال��زي��ارة 
والكويت  كوريا  جمهورية  بني 
جديدة  اقتصادية  افاقاً  وتفتح 

للتعاون. 
الغامن  قدم  اللقاء  نهاية  وفي 
عن  عبارة  لكيم  تذكارية  هدية 
وكذلك  الغرفة،  لبوابة  مجسم 
كيل  لتشوي  أخرى  تذكارية  هدية  قدم 
متمنياً  خشبي،  لبوم  مجسم  عن  عبارة 
في  لزيارتهم  والتوفيق  النجاح  ك��ل 

املرجوة. أهدافها  حتقيق 

• ناصر معرفية

• بهاء الفطايري

• علي الغامن يقدم هدية تذكارية لهو كيم

تطرح عددًا محدودًا من الشقق بالمشروع

فرغلي: بيرميزا بدأت تسليم الوحدات 
السكنية في مشروع بالم فيو 

توب  مجموعة  م��ن  وف��د  ق��ام 
نائب  م��ن  م��ؤل��ف  ال��ع��ق��اري��ة 
ال���ع���ض���و امل���ن���ت���دب م��ح��م��د 
التنفيذي  وامل��دي��ر  ال��ق��دوم��ي 
ميدانية  بزيارة  فرغلي  محمد 
مراحل  على  لالطالع  للقاهرة 
االجن����از ال��ن��ه��ائ��ي��ة مل��ش��روع 
ب��ال��م ف��ي��و ال��س��ك��ن��ي وال���ذي 
تسويق  على  املجموعة  عملت 
وحداته  من  كبيرة  مجموعة 
وقطر،  الكويت  من  ملشترين 
وقال محمد فرغلي ثابت املدير 
يوتوبيا  ملجموعة  التنفيذي 
قطرية«  »ش��رك��ة  للعقارات 
الزميلة  ال��ش��رك��ات  اح����دى 
للتسويق  ت���وب  مل��ج��م��وع��ة 
العقاري بأن مجموعة بيرميزا 
ال��ش��رك��ة امل��ال��ك��ة وامل��ط��ورة 
السكنية  املشاريع  من  لعدد 
مواقع  ع��دة  ف��ي  والسياحية 

بتسليم  ب��دأت  قد  العربية  مصر  جمهورية  في 
الوحدات السكنية ملالكها اجلدد في مشروع بالم 
فيو السكني الواقع في منطقة حدائق 6 اكتوبر، 
نسبة  أن  املشروع  زي��ارة  بعد  فرغلي  واض��اف 
احلياة  وبدأت  اجنازها  مت  قد  االعمال  من  كبيرة 
تدب تدريجيا في املشروع مشيرا الى أن املشروع 
التي  االسكانية  املشاريع  واجمل  افضل  من  يعد 

تنفذ في املنطقة.
وحول املشروع السكني املميز بالم فيو قال فرغلي 
إنه يقام على مساحة 12.5 فدان، وتشكل نسبة 
واملساحة  املشروع  مساحة  من   ٪18 فيه  املباني 
الباقية تشكل مناطق للخدمات العامة واحلدائق 
املشروع  أن  وبني  وغيرها.  السباحة  وحمامات 
يتألف من 12 بناية سكنية وباجمالي 288 شقة 
ومنافعها  ن��وم  غرفة   3-2 مبساحات  سكنية 
 275 مبساحات  دوبلكس  وحدات  الى  باالضافة 
بأن  وبحدائق خاصة. وأضاف  350 متراً  لغاية 
ويبدأ  الشرائح  ملختلف  مناسبة  الشقق  اسعار 
كامل  مصري  جنيه  م��ن4.100  فيها  املتر  سعر 
¥ سنوات  التشطيبات مع منح العميل مدة سداد 
للسكن  جاهز  املشروع  أن  وب��ني  فوائد،  ب��دون 
حاليا  تطرح  املجموعة  ان  الى  مشيرا  الفوري، 

عددا محدودا من الشقق.
هدية  تقدم  بيرميزا  مجموعة  بأن  فرغلي  وقال 
صك  عن  عبارة  وهي  شقة  مشتري  لكل  مجانية 
اي  في  عاماً   15 وملدة  سنويا  اسبوع  ملدة  اقامة 
من منتجعات املجموعة في مصر، والصك ميتاز 
مع  اشخاص،   ¥ لعدد  فندقيتني  غرفتني  بتقدمي 
 ٪20 الى  تصل  اضافية  خصومات  العميل  منح 
تقدمها  التي  االخ���رى  اخل��دم��ات  مختلف  على 

املنتجعات.
ستعمل  املجموعة  إن  فرغلي  قال  اخر  جانب  من 
جاردنز  براديس  مشروع  تسويق  على  ايضا 

حشيش  سهل  منطقة  في  البحر  على  يقع  والذي 
وفقا لنظام التملك احلر لكافة اجلنسيات وبني أن 
الشقق والشاليهات  يتكون من عدد من  املشروع 
أربع  الى  والفلل والتي تبدأ مساحاتها من غرفة 
غرف نوم وهي بذلك تلبي مختلف حاجات االسر 
التي تنشد السياحة الساحلية وبني أن املشروع 
من  الترفيهية  الوسائل  مختلف  على  يحتوي 
والنادي  السباحة  وحمامات  واملالعب  احلدائق 
التجارية  احمل��ال  من  وع��دد  واملطاعم  الصحي 
منوذجية  سياحية  قرية  مبجملها  تشكل  والتي 

على ساحل البحر االحمر.
العقاري  القطاع  في  االستثمار  أن  فرغلي  واكد 
تام  أم��ان  من  به  يتمتع  ملا  االفضل  دوم��ا  يبقى 
التي  املتغيرات  ظل  في  مكاسبه  على  وحملافظته 
حاالت  من  االخ��رى  القطاعات  مختلف  تشهدها 
بالعقار وأن مر في  صعود وهبوط، فاالستثمار 
اال  واالزم��ات  الركود  من  بحالة  االوق��ات  بعض 
أنه سرعان وما يستعيد عافيته ونشاطه بشكل 
أن  فرغلي  قبل.وتوقع  من  عليه  كان  مما  أفضل 
كبيرا  انتعاشا  مصر  في  العقاري  القطاع  يشهد 
خالل املرحلة القادمة مبينا أن الطلب على العقار 
ومتر  مرت  مما  بالرغم  يوما  ينقطع  لم  مصر  في 

به البالد من تقلبات سياسية.
وبني فرغلي بأن مجموعة بيرميزا تعد من أوائل 
والتي  العربية  مصر  جمهورية  في  الشركات 
تعمل في قطاع الفنادق والسياحة ومتتد خبرتها 
املجال  ه��ذا  في  عاما  وثالثني  خمس  من  الكثر 
ذات  االولى  الدرجة  فنادق  من  مجموعة  ومتتلك 
فئة اخلمسة جنوم في القاهرة واالقصر واسوان 
أن  وأض���اف  حشيش،  وس��ه��ل  الشيخ  وش���رم 
البورصة املصرية اجتهت  الشركة واملدرجة في 
مضافة  خدمة  لتقدم  االسكانية  املشاريع  لتنفيذ 

للسوق العقاري املصري.

• محمد القدومي ومحمد فرغلي
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الله عبد الغني وإخــوانــه، املــوزع     استهلت شركة عبد 
الحصري لسيارات تويوتا بدولة قطر، العام الجديد 
بأسلوب عصري متميز، مع إطالقها لسيارة الحماس 
ــزودة بــحــزم تعزيز األداء  املــ كـــروزر  واإلثــــارة إف جيه 
TRD   إف جيه كـــروزر بإمكاناتها االستثنائية في 
القيادة على جميع التضاريس، إضافة إلى تصميمها 
بإطاللة قديمة "ريــتــرو"، بحيث يمكن تمييزها على 

الفور من بني عدد كبير من السيارات.
وكـــانـــت الـــســـيـــارة قـــد أثــبــتــت كـــفـــاءة ال نــظــيــر لــهــا في 
خوض التضاريس الصحراوية في جميع أنحاء دولة 
تـــم تصميمها بــحــيــث تــتــوافــق بــســهــولــة مع  قــطــر، إذ 

متطلبات القيادة على الطرق الوعرة. 
وقـــد جـــرى تــزويــد الــقــائــمــة الــحــالــيــة مــن ســـيـــارات "إف 
جيه كــروزر"، بحزم تعزيز األداء TRD املرادفة ملفهوم 
"واكــو دوكــي" وهو املصطلح الياباني الــذي يعّبر عن 
الحماسة واإلثارة.  ووفرت هذه الحزم تصميمًا مميزًا 
وكفاءة رفيعة املستوى في القيادة على الطرق الوعرة، 
األمــر الــذي جعل من هــذه اإلضافة األحــدث إلــى قائمة 
املـــزودة بحزم TRD، مركبة ال تضاهى من  الــســيــارات 

حيث مستويات األداء الفائق. 
وتــعــتــبــر شــركــة تــويــوتــا لــتــطــويــر ســـيـــارات الــســبــاقــات 
الــشــركــات الهندسية األكــثــر شــهــرة في  (TRD) إحـــدى 
قطاع رياضة السيارات، التي تقوم بإنتاج العديد من 
منتجات التعديل وقطع تعزيز األداء ملركبات تويوتا 
ــول الـــعـــالـــم. وتــشــتــهــر عـــالمـــة TRD بــتــاريــخ عــريــق  حــ
املــتــطــّور، وذلـــك منذ  يتمحور حـــول مــســتــويــات األداء 
مشاركة تويوتا في فعالية رياضة السيارات األولــى 
على اإلطالق للشركة في العام 1957 أي منذ ما يقارب 
ستة عقود، وانتهاًء بما أحرزته TRD من تطور ونمو 

في عالم رياضة السيارات بكافة أرجاء العالم.
وأشــــــــار كـــــازويـــــا إنــــاجــــاكــــي، رئــــيــــس شــــركــــة تـــويـــوتـــا 
تيكنوكرافت املصنعة لـ"TRD": "أتاحت لنا شراكتنا مع 
شركه عبد الله عبد الغني وإخوانه، توسيع حضورنا 
رسميًا بمنطقة الشرق األوســط، خصوصا في إحدى 
دول املنطقة التي يمتلك شعبها شغفًا وحماسًا الفتني 

للقيادة على الطرقات الوعرة. 
ــيـــر مـــــن املـــــــــــوارد فـــــي تــوســيــع  ــثـ ــكـ ــا الـ ــرنـ ــمـ ــثـ ــتـ وقــــــد اسـ
مــشــاريــعــنــا الــخــاصــة بــالــقــيــادة عــلــى الـــطـــرق الـــوعـــرة 

بمنطقة الشرق األوســط، ويسرنا تدشني هذا الفصل 
الجديد من مسيرة عالمة TRD في مجال القيادة على 
الــطــرق الــوعــرة وبــدعــم كبير مــن شــركــة عبد الــلــه عبد 
 TRD الغني وإخوانه".  وتأتي سيارة إف جيه كروزر

بمجموعة من اإلضافات تشمل: 
* عــوارض حماية جانبية TRD ســوداء اللون لوقاية 
الــســيــارة مــن الــحــجــارة والــحــصــى أثــنــاء الــقــيــادة على 

الطرق الوعرة. 
* عجالت أملنيوم TRD 17 بوصة سوداء اللون.

 ،TRD ــــرى مــقــبــض نــاقــل حــركــة *وتــشــمــل املـــزايـــا األخـ
 .TRD ورفرف عجالت ،TRD واقيات طني

وتــأتــي ســيــارة إف جيه كـــروزر TRD مجهزة بمحرك 
عالي الكفاءة مكون من 6 أسطوانات على شكل حرف 
ــزم دوران  v، تنتج عــنــه قـــوة قــدرهــا 268 حــصــانــًا، وعـ
يبلغ 38.8 كجم- متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 
سرعات. وتم تصميم تقنية الدفع الرباعي الجزئي من 
أجل التكيف مع متطلبات القيادة على الطرق الوعرة 
وطرقات املدينة بسهولة، إلى جانب مصابيح ضباب 

جديدة من أجل توفر رؤية أفضل. 

التنزيالت مستمرة إلى ١٤ الجاري

 هوم سنتر تطلق عروضا خاصة بمناسبة موسم األعراس 
   أعلنت هوم سنتر عن إتاحة الفرصة لعمالئها ليحظوا بتسوق 
الراقي بأسعار قيمة لهذا الشهر،  مذهل لبضاعة تتميز بالذوق 
ــك بــمــنــاســبــة مـــوســـم األعـــــــــراس. ووجــــــه هـــــوم ســنــتــر دعـــوتـــه  ــ ــ وذل
لــجــمــهــوره لــالســتــمــتــاع بــخــصــم يــصــل إلـــى %50 عــلــى تشكيالته 
املــنــازل. وتقع محالت هــوم سنتر بسيتي سنتر،  الخاصة بأثاث 
وجــســر الــجــيــدة، واألصــمــخ مــول على مساحة تصل إلــى 85,000 
قــدم مــربــع، مــن خاللها يمكنكم االســتــمــتــاع بتشكيالت مختلفة 
من األثاث املنزلي، واملستلزمات املنزلية، ومستلزمات األرضيات 
واملـــنـــازل، واملـــفـــروشـــات والــهــدايــا الــتــي تشتمل عــلــى األبـــجـــورات 
ــاث الــخــارجــي،  ــ والــســجــاد ومــفــروشــات األســــرة والــحــمــامــت، واألثـ

وغــــرف األطـــفـــال والــجــلــوس وغــــرف الــطــعــام. وقـــد بــــدأت تــنــزيــالت 
هوم سنتر من 22 فبراير حتى 14 مارس ويمكنك من خالل هذه 
ــــاث ذات التشكيالت  لــتــســوق األثـ الــتــنــزيــالت أن تــحــظــى بــفــرصــة 

املختلفة والعصرية بألوانها البراقة وأشكالها املختلفة. 
ــتـــداء مـــن غـــرف الــنــوم،  يــمــكــنــك االســتــمــتــاع بــــــاألذواق املــخــتــلــفــة ابـ
الــجــلــوس، حــتــى مستلزمات الحمامات  ، وغـــرف  الــطــعــام  وغـــرف 
الراقي  ومستلزمات الديكور املختلفة وجميعها تحظى بالذوق 
واألســــلــــوب الـــجـــمـــالـــي، لــــذا ســـــارع بــالــتــســوق لــديــنــا مـــع أســرتــك 
املــذهــلــة بــأســعــارهــا املناسبة  وأصــدقــائــك حــتــى تحظى بسلعنا 

والتي ستجدها في متناولك. 

أثبتت كفاءة في خوض التضاريس الصحراوية في قطر

TRDTRD تزويد سيارة إف جيه كروزر بحزم تويوتا لتطوير سيارات السباق تزويد سيارة إف جيه كروزر بحزم تويوتا لتطوير سيارات السباق

«نشاما» تطرح مشروعها الجديد 
«تاون سكوير» في دبي
ــا"، املــــطــــور الـــخـــاص  ــامــ    تــكــشــف شـــركـــة "نــــشــ
ملجمعات الحياة العصرية املتكاملة التي 
تمتاز بتركيزها على تحقيق قيمة فريدة 
"تــــاون سكوير"  للمستثمرين، عــن مــشــروع 
األكــبــر مــن نــوعــه على مستوى دبـــي.  يمثل 
"تـــاون سكوير" احتفالية بأساليب الحياة 
الــهــواء الطلق والتي  املفعمة بالنشاط فــي 
تــســاعــد الــســكــان عــلــى عــيــش حــيــاة صحية 
في أجواء حيوية عصرية. ويرسي املشروع 
الجديد املزمع إطالقه قريبًا معايير جديدة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى املــــجــــمــــعــــات الـــســـكـــنـــيـــة فــي 
إلــى مختلف  الــوصــول  املدينة، حيث يسهل 
املــرافــق التي يحتضنها سيرًا على األقــدام، 
ويــتــضــمــن كـــل مـــا تــشــتــهــر بـــه مـــن مــمــيــزات 
الحياة الراقية ضمن مجمع متكامل ال مثيل 
لـــــه.  وفــــي خـــطـــوة تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز سير 
الــعــمــلــيــات الــتــطــويــريــة فـــي "تـــــاون ســكــويــر" 
ومشاريعها األخــرى، أعلنت شركة "نشاما" 
عـــن تــعــيــني فـــريـــق إدارتــــهــــا اإلســتــراتــيــجــيــة 
ــن أملـــــع املــتــخــصــصــني  الــــــذي يـــضـــم نــخــبــة مــ
ممن يمتلكون مجتمعني أكثر من 100 عام 
مـــن الـــخـــبـــرة فـــي دبــــي واألســــــــواق الــعــاملــيــة.  
ــريـــد ديـــــــوري الـــرئـــيـــس تــنــفــيــذي  ويـــتـــولـــى فـ
ــو بـــكـــر ســـيـــد أحــــمــــد، الــرئــيــس  ــ لــلــشــركــة وأبــ
التنفيذي للعمليات، قيادة الفريق اإلداري، 
حــيــث أشـــرفـــا ســابــقــًا عــلــى مـــشـــاريـــع هــامــة 
أصبحت معالم دولــيــة بكل املقاييس، مثل 
"وسط مدينة دبي" و"مرسى دبي" و"املرابع 
العربية" و"روعة اإلمارات". وسيعمل الفريق 
على دفــع خطط "نــشــامــا" الــرامــيــة إلــى رسم 
ــدة لــقــطــاع تــطــويــر املــجــمــعــات  ــديـ مـــالمـــح جـ
السكنية املتكاملة التي تثري حياة السكان 
على كافة املستويات.  ويمتد مشروع "تاون 
ســكــويــر" عــلــى مــســاحــة 750 فـــدانـــًا ويــرســم 
الــوجــهــات السكنية  مــالمــح جــديــدة ملفاهيم 
الــحــديــثــة، محتضنًا مجموعة متنوعة من 
مــنــازل "الــتــاون هـــاوس" التي تضم ثــالث أو 
 على مباٍن متوسطة 

ً
أربــع غرف نــوم، عــالوة

االرتــــفــــاع لــشــقــق ســكــنــيــة تــضــم غـــرفـــة نــوم 
تــقــدم  ثــــــالث غـــــــرف،  ــتـــني أو  ــنـ اثـ واحــــــــدة أو 
قــيــمــة اســتــثــنــائــيــة عــلــى كـــافـــة املــســتــويــات. 
ويــشــكــل املــــشــــروع مــجــمــعــًا ذكـــيـــًا مــســتــدامــًا 

، ويــــركــــز عـــلـــى الـــتـــرويـــج ألســالــيــب 
ً
مـــتـــصـــال

الحياة النشيطة، وتحفل ثناياه بالعناصر 
"تــاون  الثقافية والفنية امللهمة.  كما يضم 
سكوير" حديقة مركزية ومساحات خضراء 
واســعــة تــثــري طــابــعــه الــفــريــد لــيــكــون مــالذًا 
هــادئــًا وصــحــيــًا لــلــســكــان.  وبــهــذه املناسبة 
قــال فريد ديـــوري: "تعتمد ‘نــشــامــا’ منهجًا 
تطويريًا جديدًا على مستوى دبــي يستند 
بــــصــــورة رئـــيـــســـيـــة عـــلـــى خـــطـــة دبـــــي 2021 
إلــى ترسيخ مكانة املدينة كوجهة  الــرامــيــة 
عاملية مفضلة للسكن والــعــمــل والسياحة. 
ــلــــى  ــكــــويــــر’عــ ويــــــركــــــز مــــــشــــــروع ‘تــــــــــــاون ســ
ما العائالت  املستخدمني النهائيني والسيَّ
والشباب منهم، والذين يفضلون السكن في 
وجهة توفر لهم خــيــارات مميزة في الهواء 
الــطــلــق، ليضفي بــعــدًا جــديــدًا على مشاريع 

املجمعات السكنية في دبي". 
وتــابــع ديــــوري مــوضــحــًا: "ســيــســاهــم ‘تـــاون 
سكوير’ الجديد في تلبية الطلب املتنامي 
مــن قبل املهنيني والــعــائــالت على الــوحــدات 
القّيمة في مواقع حيوية. وينفرد  السكنية 
ــا واملـــقـــومـــات  ــزايــ ــروع بــالــعــديــد مـــن املــ ــشــ املــ
االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي تــشــكــل كـــافـــة عــنــاصــر 
ــتـــى خــــدمــــات مــا  الــتــصــمــيــم والـــتـــطـــويـــر وحـ
ــــاون  بـــعـــد الـــبـــيـــع. كـــمـــا ســـيـــكـــون ملــــشــــروع ‘تـ
ــيـــوي فــــي تــغــطــيــة الــطــلــب  ســـكـــويـــر’ دور حـ
املتزايد على اإلســكــان مــن قبل ذوي الدخل 
املتوسط، إذ حرصنا على تطويره لتوفير 
وحـــــدات ســكــنــيــة تــمــتــاز بــجــودتــهــا الــعــالــيــة 
ــا املـــنـــاســـبـــة". وأضــــــــاف: "يــمــتــاز  ــارهــ ــعــ وأســ
مشروع ‘تاون سكوير’ بكونه مجمعًا ذكيًا 
يناسب تطلعات واحتياجات فئة الشباب 
الـــتـــي تـــرغـــب بــالــســكــن فـــي مــنــطــقــة عــصــريــة 
املــاديــة، مما يتيح  راقية تناسب إمكاناتها 
القائم  للشباب فرصة تغيير نمط حياتهم 
على االستئجار واقتناء منازلهم الخاصة. 
ويجري التخطيط لجميع مشاريع ‘نشاما’ 
ــرى بــأســلــوب مــمــاثــل لــتــغــطــيــة الــطــلــب  ــ األخــ
املــتــنــامــي مــن قــبــل املــســتــخــدمــني النهائيني، 
الــرامــيــة للتأسيس إلى  انطالقًا مــن رؤيتنا 
وجــهــات عــصــريــة جــديــدة فــي دبــــي، تضمن 

للناس فرصة التمتع بنمط حياة مميز". 

   قامت «كانون الشرق األوسط»، الشركة 
الـــرائـــدة فـــي حــلــول الــتــصــويــر، بتعيني 
املــحــدودة للتوزيع»  شركة «ميتسومي 
كــمــوزع معتمد ملنتجاتها فــي مجاالت 
الصور والفيديو، واملكاتب الشخصية، 
الــتــصــويــر للمكاتب، وذلـــك في  وحــلــول 
منطقة شــرق إفريقيا، بما يغطي دول 
كــيــنــيــا وإثـــيـــوبـــيـــا وأوغـــــنـــــدا وروانــــــــدا 

وبوروندي. 
وبهذا التعيني، سيكون بمقدور العمالء 
فــــي مــنــطــقــة شـــــرق إفـــريـــقـــيـــا الــحــصــول 
وبـــشـــكـــل أفــــضــــل وأســـــلـــــس عـــلـــى بـــاقـــة 
الــقــنــوات بكفالة  مــوّســعــة مــن منتجات 
املــنــتــجــات. وبــهــذا السياق  أصلية على 
قـــــال نــــاوشــــي يـــــامـــــادا، مـــســـاعـــد املـــديـــر 
التنفيذي في «كانون الشرق األوسط»: 
«تتماشى هذه الشراكة مع ‘ميتسومي 
ــمـــون  ـــي املـــضـ ــع’ فــ ــوزيــ ــتــ املـــــــحـــــــدودة لــــلــ
واألهـــــــداف مـــع إســتــراتــيــجــيــتــنــا فـــي أن 
نــكــون أقــــرب إلــــى الــعــمــيــل، بــمــا يعكس 
التزامنا الجاد بتقديم تجربة ال مثيل 

لها مع ‘كانون’«.
ــا مــع  ــ ـ ــوّيً ــ بـــقـــولـــه: «ســـنـــعـــمـــل سـ وأردف 
‘مـــيـــتـــســـومـــي’ لــتــحــقــيــق خـــطـــطـــنـــا فــي 
قــيــمــة مضافة  تنمية األعـــمـــال وتــوفــيــر 
إلــــى عــمــالئــنــا. وانـــطـــالقـــًا مـــن مكانتهم 

كمساهمني أساسيني في قطاع التجزئة 
نــا، الحاليني منهم  فــإن عــمــالء الــدولــي، 
واملــحــتــمــلــني، ســيــواصــلــون االســتــفــادة 
الــواســعــة مــن منتجات  مــن مجموعتنا 
القنوات، بتوافرية معززة، وخدمة أعلى 
 عن الدعم وتقديم الكفالة 

ً
جودة، فضال

األصلية على املنتجات».
واختتم حديثه بالقول: «تعتبر إفريقيا 
ــــؤهـــــالت نــمــو  ــة تـــحـــمـــل مـ ــًا نـــاشـــئـ ــوقــ ســ
ــانــــون’.  ـــ‘كــ ــلـــة بــالــنــســبــة لــ ــائـ واعـــــــدة وهـ

ونحن متحّمسون للغاية بالتشارك مع 
‘مــيــتــســومــي’ وتحقيق خــطــط شركتنا 
التنموية في أرجاء سوق شرق إفريقيا. 
الــــشــــراكــــة ســتــســاهــم  وال شــــك أن هـــــذه 
فــي رفــد مساعينا بتوسعة حضورنا، 
وانتشار حلولنا ومنتجاتنا في قطاع 
األعـــمـــال ضــمــن تــلــك املــنــطــقــة». وبــــدوره 
التنفيذي في  املــديــر  قــال ميتيش شــاه، 
شركة «ميتسومي املحدودة للتوزيع»: 
«من دواعي سرورنا إبرام هذه الشراكة 

الجديدة مــع ‘كــانــون’ والــتــي ستمّكننا 
مـــن تــوســعــة نــطــاق حــلــولــنــا فـــي مــجــال 
الـــتـــصـــويـــر والــــطــــبــــاعــــة، وســتــســاعــدنــا 
فـــي تــقــديــم عــــروض عــالــيــة الــقــيــمــة إلــى 
شــبــكــتــنــا مـــن شـــركـــاء الـــقـــنـــوات. وتــؤكــد 
هــــــذه الــــخــــطــــوة ثـــقـــة ‘كــــــانــــــون’ الـــتـــامـــة 
بقدراتنا وإمكاناتنا في املساعدة على 
تــنــمــيــة أعـــمـــال هـــذه الــعــالمــة الــتــجــاريــة 
ــا».  ــيـ ــقـ ــرق إفـــريـ ــ ــدة فــــي أرجــــــــاء شــ ــ ــرائــ ــ ــ ال
وأضــاف بقوله: «باعتبار شركتنا أكبر 
ع ملنتجات تكنولوجيا املعلومات 

ّ
مــوز

ــنــــدســــة االتـــــصـــــاالت،  واالتـــــــصـــــــاالت وهــ
فإننا ندرك تمامًا قيمة القارة اإلفريقية 
وأهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة ألعـــمـــالـــنـــا، علمًا 
ــــي شـــرق  ــارس عـــمـــلـــيـــاتـــنـــا فـ ــ ــمـ ــ بـــأنـــنـــا نـ
إفـــريـــقـــيـــا مـــنـــذ 19 عــــامــــًا. وفـــــي الـــوقـــت 
ل الــشــركــة مــراكــز خدمة 

ّ
الــحــاضــر، تشغ

حــديــثــة فـــي 8 دول وعـــبـــر أكـــثـــر مـــن 10 
مواقع، تلبية لالحتياجات املتزايدة في 

هذه السوق».
تّم تأسيس شركة «ميتسومي املحدودة 
للتوزيع» في نيروبي بكينيا في العام 
1996 بـــهـــدف تــوفــيــر تــقــنــيــات مــعــقــولــة 
السعر ومتالئمة مع السوق اإلفريقية، 
وبعد 16 عامًا أمست لها فروع في شتى 

أنحاء القارة اإلفريقية. 

   قـــام وفـــد مـــن مــجــمــوعــة تـــوب الــعــقــاريــة 
ــو املـــنـــتـــدب  ــعــــضــ ــب الــ ــ ــائـ ــ ــن نـ ــ ــــف مــ ــؤلـ ــ مـ
ــر الــتــنــفــيــذي  ــ ــــديـ ــقــــدومــــي واملـ مـــحـــمـــد الــ
محمد فرغلي بزيارة ميدانية للقاهرة 
املــاضــي لــالطــالع على  منتصف فبراير 
مــراحــل اإلنــجــاز النهائية ملــشــروع بالم 
فــيــو الــســكــنــي والــــذي عــمــلــت املجموعة 
ــة كــــبــــيــــرة مــن  ــمـــوعـ عــــلــــى تــــســــويــــق مـــجـ

وحداته ملشترين من الكويت وقطر. 
وقـــــــــال مـــحـــمـــد فــــرغــــلــــي ثـــــابـــــت املــــديــــر 
التنفيذي ملجموعة يوتوبيا للعقارات 
ـــة) إحــــــــــدى الــــشــــركــــات  (شــــــركــــــة قـــــطـــــريــ
ــوب لــلــتــســويــق  ــ ــ ــة تـ ــمـــوعـ الــــزمــــيــــلــــة ملـــجـ
العقاري بأن مجموعة بيرميزا الشركة 
املـــالـــكـــة واملــــطــــورة لـــعـــدد مـــن املــشــاريــع 
الــســكــنــيــة والــســيــاحــيــة فـــي عـــدة مــواقــع 
فــي جمهورية مصر العربية قــد بــدأت 
بــتــســلــيــم الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة ملــالكــهــا 
الــجــدد فــي مــشــروع بــالــم فــيــو السكني 

الواقع في منطقة حدائق 6 أكتوبر. 
وأضـــــاف فــرغــلــي بــعــد زيـــــارة املـــشـــروع، 
ــبـــيـــرة مــــن األعـــــمـــــال قــــد تــم  أن نـــســـبـــة كـ
إنجازها وبــدأت الحياة تــدب تدريجيا 
فـــي املــــشــــروع، مــشــيــرًا إلــــى أن املــشــروع 
يــــعــــد مــــــن أفـــــضـــــل وأجــــــمــــــل املــــشــــاريــــع 
ــتــــي تـــنـــفـــذ فــــي املــنــطــقــة.  اإلســـكـــانـــيـــة الــ

ــول املـــشـــروع الــســكــنــي املــمــيــز بــالــم  ــ وحـ
فيو، قال فرغلي بأنه يقام على مساحة 
املــبــانــي فيه  فــــدان. وتــشــكــل نسبة   12.5
18 % مــن مــســاحــة املـــشـــروع واملــســاحــة 
الباقية تشكل مناطق للخدمات العامة 
والحدائق وحمامات السباحة وغيرها. 
املــشــروع يتألف مــن 12 بناية  َ أن  وبـــنيَّ
ســكــنــيــة وبــإجــمــالــي 288 شــقــة سكنية 
بــمــســاحــات 2-3 غـــرف نـــوم ومــنــافــعــهــا، 
ــلــــكــــس  ــة إلــــــــى وحــــــــــــدات دوبــ ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ بــ

لــــغــــايــــة 350 مـــتـــرا  بــــمــــســــاحــــات 275 
وبــحــدائــق خــاصــة.  وأضـــاف أن أسعار 
الشقق مناسبة ملختلف الشرائح ويبدأ 
سعر املتر فيها من 4100 جنيه مصري 
كامل التشطيبات، مع منح العميل مدة 
َ أن  ســداد 4 سنوات بــدون فــوائــد.  وبــنيَّ
الــفــوري، مشيرًا  املــشــروع جاهز للسكن 
إلــــى أن املــجــمــوعــة تــطــرح حــالــيــا عـــددا 
ــال فــرغــلــي بــأن  مــحــدودا مــن الــشــقــق. وقـ
مجموعة بيرميزا تقدم هدية مجانية 

لكل مشتري شقة وهي عبارة عن صك 
ــدة 15  ــ ــبــــوع ســـنـــويـــا وملــ إقــــامــــة ملـــــدة أســ
عــامــا فــي أي مــن منتجعات املجموعة 

في مصر. 
والصك يمتاز بتقديم غرفتني فندقيتني 
ــع مـــنـــح الــعــمــيــل  لـــعـــدد 4 أشــــخــــاص، مــ
ــــى %20  ــافـــيـــة تـــصـــل إلـ خـــصـــومـــات إضـ
ــرى الــتــي  ــ عــلــى مــخــتــلــف الــخــدمــات األخـ
تــقــدمــهــا املــنــتــجــعــات. ومـــن جــانــب آخــر 
قال فرغلي بأن املجموعة ستعمل أيضًا 
على تسويق مشروع براديس جاردنز 
والذي يقع على البحر في منطقة سهل 
حشيش وفقا لنظام التملك الحر لكافة 
الــجــنــســيــات وبــــنيَّ أن املـــشـــروع يــتــكــون 
من عدد من الشقق والشاليهات والفلل 
والــتــي تــبــدأ مــســاحــاتــهــا مــن غــرفــة إلــى 
أربع غرف نوم وهي بذلك تلبي مختلف 
ــر الـــتـــي تــنــشــد الــســيــاحــة  ــ حـــاجـــات األسـ

الساحلية.
وبني أن املشروع يحتوي على مختلف 
ــل الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، مــــن الـــحـــدائـــق  ــائــ الــــوســ
واملالعب وحمامات السباحة والنادي 
ــــدد مــــن املـــحـــال  الـــصـــحـــي واملـــطـــاعـــم وعــ
التجارية والتي تشكل بمجملها قرية 
سياحية نموذجية على ساحل البحر 

األحمر. 

بالتعاون مع موّزع إقليمي جديد في شرق إفريقيا

تطرح عددا محدودا من الشقق باملشروع .. فرغلي:

«كانون» تعزز فرصها في قطاع األعمال الدولية

بيرميزا بدأت بتسليم الوحدات السكنية في مشروع بالم فيو السكني

¶  القدومي وفرغلي  وفي الخلفية املشروع   



اقتصاد
االثنني 2 مارس 2015

37

الصالح: قّدمنا 
خدمات مميزة 

ومتطورة للشركات 
واملستقبل اليزال 

يحمل الكثير

 الصالح وسويلم متسلمني اجلائزة

»بانكر ميدل إيست«: »بوبيان« أفضل بنك في التمويل التجاري

الساعة دون احلاجة للحضور 
إلى مقر البنك وهو ما يوفر 
املزي���د من الراح���ة وتوفير 
وقت العمالء ومندوبيهم ومبا 

ينعكس على األداء.
وأش���ار إل���ى أن اخلدمة 
اجلديدة تتميز أيضا بالسرية 
واألم���ان الت���ام كم���ا ميكن 
للمس���تخدم أن يتمتع بأكثر 
م���ن 20 خدمة ش���املة منها 
املثال طلب فتح  على سبيل 
 )LC( االعتمادات املس���تندية
وتعديله���ا وتس���لم إخطار 
املستندات وتقدمي معامالت 
الفواتير ورفض أو قبول فروق 

املستندات وتسلم اعتمادات 
التصدير وتسلم املتحصالت 
)Inward Collection( وتقدمي 
وتس���لم الفواتي���ر وعرض 
 Export(التصدير متحصالت 
Collection( وفت���ح خطابات 
الضم���ان )LG( وتعديله���ا 

وجميع املراسالت العامة.
وتس���لم اجلائزة كل من 
نائب الرئيس التنفيذي للبنك 
عبد السالم الصالح ومدير عام 
املجموعة املصرفية للشركات 
أشرف سويلم خالل لقاء مع 
القائمني عل���ى اجلائزة التي 

حصل عليها البنك.

يكون االختيار األول للصيرفة 
اإلسالمية في الكويت وحرصا 
منه على تقدمي أفضل خدمة 
للعمالء ف���ي مجال اخلدمات 

املصرفية اإللكترونية.
وتتي���ح اخلدمة اجلديدة 
لعمالء بنك بوبيان استخدام 
خدمات متويل التجارة سواء 
من فتح اعتمادات مستندية 
أو خطابات الضمان وغيرها 
إلكترونيا مما مييزها باملرونة 
والسهولة واليسر حيث يتم 
تقدمي املعام���الت وتعديلها 
وتسلم املستندات عن طريق 
ش���بكة اإلنترنت على مدار 

حقق بنك بوبيان إجنازا 
جديدا يض���اف الى إجنازاته 
في عام 2014 بحصوله على 
جائزة أفضل متويل جتاري 
على مستوى البنوك الكويتية 
من مجلة بانكر ميدل ايست 
الشهيرة وهو ما يؤكد قدرات 
البنك التنافسية ومقدرته على 
االس���تحواذ على حصة من 
الس���وق الكويتي في متويل 

الشركات.
الرئي���س  وق���ال نائ���ب 
التنفي���ذي في بن���ك بوبيان 
عبدالسالم الصالح إن البنك 
يقدم خدمات متميزة لعمالء 
قطاع الشركات ويسعى دائما 
إلى تطوير اخلدمات لتتناسب 
العمالء ومع  مع متطلب���ات 

التطور التقني احلديث.
العام احلالي  ان  وأضاف 
سيشهد طرح املزيد من هذه 
اخلدمات التي متنح عمالءنا 
من الشركات الكثير من املزايا 
التي تسهل أعمالهم ومتكنهم 
من احلصول على اعلى معايير 

اجلودة.
وأوض���ح »قمن���ا مؤخرا 
بطرح خدم���ة جديدة تعتبر 
األول���ى من نوعه���ا للبنوك 
الكويتية وهي خدمة النظام 
اإللكتروني للتمويل التجاري 
 Corporate Online للشركات
Trade Services( وذل���ك في 
إطار ح���رص البنك على أن 

مرشح اجلمعية عن القائمة املهنية

البسام: اعتماد آلية للمساهمة
في تنمية املعرفة احملاسبية

اجلمعي���ة عل���ى ه���ذه 
ب���أول  املش���اركات أوال 
والتنس���يق م���ع وزارة 
الش���ؤون االجتماعي���ة 
والعمل في هذا املجال مع 
التأكيد على ضرورة أن 
تلعب اجلمعية دورا رياديا 
على املس���توى االقليمي 
في مهنة احملاس���بة من 
الفعالة  خالل املش���اركة 
في االجتماعات اإلقليمية 
وتق���دمي كل الدراس���ات 
والبح���وث واملقترحات 
التي من ش���أنها تعزيز 
الوثي���ق مع  التع���اون 
املماثلة في  اجلمعي���ات 
الدول اخلليجية والعربية 

والدولية.
واعتب���ر ان القائم���ة 
املهني���ة تض���م خبرات 
كبيرة ف���ي العمل املهني 
من خالل وجود مرشحني 
في القائمة عملوا كأعضاء 
إدارة وكان���ت  مجل���س 
لهم مش���اركات مهمة في 
االجتماعات واملؤمترات 
اإلقليمية كمشاركة أحمد 
مش���اري الفارس وصقر 
مب���رك احليص وفيصل 
عبداحملس���ن الطبي���خ 
الفعلية والس���نوية في 
أعمال اجلمعية العمومية 
لالحتاد الدولي للمحاسبني 
الس���نوية  واالجتماعات 
احملاس���بني  جلمعي���ة 

األميركية.
أن  إلى  لف���ت  وأخيرا 
القائم���ة وفي  أعض���اء 
ح���ال فوزهم في مجلس 
االدارة س���يعملون على 
تفعيل جلن���ة احلوكمة 
التي ته���دف الى مراعاة 
التطبيق األمثل لتعليمات 
ونظ���م احلوكم���ة على 
أعمال اجلمعية وجلانها 
العاملة وجهازها التنفيذي 
باإلضافة الى عقد العديد 
من الورش والندوات في 
مجال احلوكم���ة وإدارة 
املخاطر والتدقيق الداخلي 
وذلك لنشر الوعي الثقافي 
ب���ني األعضاء  واملهن���ي 
واملجتمع كمرحلة أولى، 
الس���يما أن العمل املهني 
املعاص���ر يرتك���ز على 
احلوكم���ة والش���فافية 

واإلدارة الرشيدة.

ال���ى تطوي���ر  إضاف���ة 
موقع جمعية احملاسبني 
الكويتي���ة  واملراجع���ني 
االلكتروني وفق أحدث ما 
وصلت إليه التكنولوجيا 

املعلوماتية.
وذكر البس���ام أن من 
اآلليات لتنفيذ هذا الهدف 
أيضا تشمل عقد ندوات 
وجلسات حوارية إضافة 
إلى املشاركات اخلارجية 
واحمللي���ة املعنية مبهنة 
التي من  احملاسبة وتلك 
شأنها تقدمي فائدة جليلة 
ملهنة احملاس���بة بشكل 
خاص واالقتصاد الوطني 
بشكل عام، وأن يكون دور 
اجلمعي���ة فاعال في هذه 
املش���اركات عب���ر تقدمي 
الدراسات والبحوث واآلراء 
املهنية الذي يعتبر دورا 
رئيسيا للجمعية كجهة 

نفع عام في البالد.
وأك���د عل���ى ضرورة 
البحوث  إعداد وتشجيع 
والدراس���ات والترجمة 
الدوري���ات  وإص���دار 
والنشرات املتعلقة مبهنة 
احملاسبة واملراجعة ملواكبة 
آخر التط���ورات العاملية 
في هذه املهنة خصوصا 
أنها تشهد حراكا سريعا 
وتطورات متالحقة يجب 
إدخالها بصورة سريعة 
الى احلياة املهنية ألعضاء 
اجلمعية بهدف إطالعهم 
عليها ومناقشتها وبحثها 
وصياغتها مبا يتناسب مع 
املهنة على الصعيد  هذه 

احمللي.
وأشار الى أن اجلمعية 
آلية  ستعمل على وضع 
جديدة لتزويد أعضائها 
بتطورات علم احملاسبة 
وتفعيل تبادل املعلومات 
واخلب���رات م���ن خالل 
االجتماع���ات واللقاءات 
واس���تخدام  الدوري���ة 
التكنولوجي���ة ف���ي هذا 

السياق.
وش���دد على ضرورة 
ترش���يحات  اعتم���اد 
واملش���اركات ف���ي املهام 
اخلارجية من قبل مجلس 
ف���ي  االدارة خصوص���ا 
املؤمترات على الصعيد 
االقليمي وإطالع أعضاء 

أك���د مرش���ح القائمة 
املهنية النتخابات جمعية 
احملاس���بني واملراجعني 
الكويتية سليمان البسام 
أن أعضاء القائمة املهنية 
آلي���ة محددة  اعتم���دوا 
تساهم في تنمية مستوى 
املعرفة مبهنة احملاسبة 
من خالل تشجيع البحوث 
وإص���دار  والدراس���ات 
النشرات العلمية واعتماد 
آلية مح���ددة ومنهجية 
موضوعي���ة ملش���اركة 
االعضاء في االجتماعات 
التي  وامله���ام اخلارجية 
قد تش���ارك بها اجلمعية 
مس���تقبال وذل���ك وفق 
النظام الداخلي للجمعية 
ومبوافقة مجلس االدارة 
وبعل���م األعضاء جميعا 
الش���فافية  تعزيزا ملبدأ 
الرش���يدة لهذا  واالدارة 

املرفق.
وقال البسام في تصريح 
صحافي اليوم إن حتقيق 
هذه األهداف التي وضعتها 
القائمة لتنمية مستوى 
املعرف���ة املهني���ة ترتكز 
بصورة رئيس���ية على 
تكليف احد أعضاء مجلس 
اإلدارة بالقي���ام بالعديد 
من امله���ام ومنها تطوير 
النشرة الدورية للجمعية 
فضال عن استحداث كيان 
هيكلي داخ���ل اجلمعية 
معني بصورة مباش���رة 
بالدراس���ات واملعلومات 

سليمان البسام

فرغلي: »بيرميزا« تسلم 
وحدات »بالم فيو« في 6 أكتوبر

محمد القدومي ومحمد فرغلي في موقع مشروع »بالم فيو« بالقاهرة 

قام وفد من مجموعة توب العقارية 
مؤلف من نائب العضو املنتدب محمد 
القدومي واملدير التنفيذي محمد فرغلي 
بزيارة ميدانية للقاهرة منتصف فبراير 
املاض���ي لالطالع عل���ى مراحل اإلجناز 
النهائية ملشروع بالم فيو السكني والذي 
عملت املجموعة على تسويق مجموعة 
كبيرة من وحداته ملشترين من الكويت 
وقط���ر، وقال محمد فرغلي ثابت املدير 
التنفي���ذي ملجموعة يوتوبيا للعقارات 
)شركة قطرية( احدى الشركات الزميلة 
ملجموعة توب للتس���ويق العقاري إن 
مجموعة بيرميزا الشركة املالكة واملطورة 
لعدد من املشاريع السكنية والسياحية 
في عدة مواقع في جمهورية مصر العربية 
قد بدأت بتسليم الوحدات السكنية ملالكها 
اجلدد في مشروع بالم فيو السكني الواقع 
في منطقة حدائ���ق 6 اكتوبر، وأضاف 
فرغلي بعد زيارة املشروع ان نسبة كبيرة 
من االعمال قد مت إجنازها وبدأت احلياة 
تدب تدريجيا في املشروع، مشيرا الى أن 
املشروع يعد من أفضل وأجمل املشاريع 

االسكانية التي تنفذ في املنطقة.
وحول املشروع السكني املميز بالم 
فيو، قال فرغلي انه يقام على مس���احة 
12.5 فدانا، وتشكل نسبة املباني فيه %18 
من مساحة املشروع واملساحة الباقية 
تشكل مناطق للخدمات العامة واحلدائق 
وحمامات الس���باحة وغيرها. وبني أن 
املش���روع يتألف من 12 بناية س���كنية 
وبإجمالي 288 شقة سكنية مبساحات 
2-3 غرف نوم ومنافعها باإلضافة الى 
وحدات دوبلكس مبساحات 275 حتى 

350 مترا وبحدائق خاصة. وأضاف أن 
أسعار الشقق مناسبة ملختلف الشرائح 
ويبدأ س���عر املتر فيها من 4.100 جنيه 
مصري كامل التشطيبات مع منح العميل 
مدة سداد 4 سنوات دون فوائد، وبني ان 
املشروع جاهز للسكن الفوري، مشيرا الى 
أن املجموعة تطرح حاليا عددا محدودا 

من الشقق.
وقال فرغل���ي إن مجموعة بيرميزا 
تقدم هدية مجانية لكل مش���تري شقة 
وهي عبارة عن صك اقامة ملدة أسبوع 
سنويا وملدة 15 عاما في أي من منتجعات 
املجموعة في مصر، والصك ميتاز بتقدمي 
غرفتني فندقيتني لعدد 4 أشخاص، مع 
منح العمي���ل خصومات إضافية تصل 
الى 20% على مختلف اخلدمات االخرى 

التي تقدمها املنتجعات.
من جانب آخر، قال فرغلي إن املجموعة 
س���تعمل أيضا على تس���ويق مشروع 
براديس جاردنز والذي يقع على البحر 
في منطقة سهل حش���يش وفقا لنظام 
التملك احلر لكل اجلنس���يات، وبني أن 
املش���روع يتكون من عدد من الش���قق 
والشاليهات والڤلل والتي تبدأ مساحاتها 
من غرفة الى أربع غرف نوم وهي بذلك 
تلبي مختلف حاجات األسر التي تنشد 
الس���ياحة الساحلية، وبني أن املشروع 
يحتوي على مختلف الوسائل الترفيهية 
من احلدائق واملالعب وحمامات السباحة 
والنادي الصحي واملطاعم وعدد من احملال 
التجارية والتي تش���كل مبجملها قرية 
س���ياحية منوذجية على ساحل البحر 

األحمر.
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البورصة تفتقد المحفزات.. وغياب صناع السوق

اقتصاديون: تعديات »أسواق المال« ترسم مامح 

البورصة في مارس
 äÉMÉ``°üaEG ¿CG ¿ƒ``«àjƒc ¿ƒjOÉ``°üàbG iCGQ
المزيد من ال�شركات المدرجة عن اأداء عام 2014 
واانتهاء من تعديات بع�ض م��واد قانون هيئة 
اأ�ش��واق الم��ال وال�ش��ائعات حول اإيق��اف بع�ض 
ال�ش��ركات �شتر�ش��م اإل��ى حد كبي��ر اأه��م مامح 
مجريات الحركة في �شوق الكويت لاأوراق المالية 

خال ال�شهر الجاري.
وقال ااقت�ش��اديون ل�� »كونا«  اإن ال�ش��وق 
مازال يفتقد الكثير من المحف��زات الفنية وغياب 
بع�ض �ش��ناع ال�ش��وق، اإ�ش��افة اإلى تلكوؤ بع�ض 
المجموع��ات اا�ش��تثمارية المهم��ة ع��ن القي��ام 
باأدواره��ا الحقيقي��ة والم�ش��اربات الت��ي تطول 
عموم ااأ�شهم وخا�شة ال�شعبية منها. واأ�شافوا اأن 
اأ�شبقية التعامات نحو الم�شار الطبيعي �شتكون 
في م�شلحة ااأ�شهم الت�شغيلية ا الم�شاربية، كما 
اأن ااأ�شهم الم�ش��رفية من المتوقع اأن تبلي جيدا 
على مدار جل�شات ال�شهر، كون بع�شها بعيدا كل 
البعد عن التعامات الم�شاربية، التي ت�شتهدفها 
المجموعات الم�شاربية التي ترى ببع�ض اأ�شهم 

ال�100 فل�ض �شالتها المن�شودة.
وراأى الرئي�ض التنفيذي في �شركة )عربي( 
للو�شاطة المالية ميثم ال�شخ�ض اأن تداوات �شوق 
الكويت لاأوراق المالية خال �شهر مار�ض عادة ما 
يت�شم الم�شار العام فيه بوتيرة ح�شا�شة لتزامن 
نهايته م��ع الموعد النهائي اإف�ش��اح ال�ش��ركات 
مع  ال�شخ�ض  وتوقع  عن موازناتها لعام 2014. 
اإ�شدال تداوات ال�ش��هر اإيقاف عدد من ال�شركات 
التي باتت في و�شعية حرجة في روؤو�ض اأموالها 
اإلى حد اأن اأربع �شركات منها و�شلت منطقة الخطر 

وهي اأقل من ال�30 فل�شا لقيمها الدفترية.
واأو�شح اأن هناك 35 �شركة القيمة الدفترية 
لل�ش��هم من دون ال���100 فل�ض لي�ش��بح اإجمالي 
تلك ال�شركات التي �شتواجه اأزمات حقيقة خال 

ن�شبته  ما  تمثل  �شركة  تداوات  مار�ض يبلغ 39 
في ال�ش��وق  المدرجة  ال�ش��ركات  من  بالمئة   20

الكويتية ما يعني اأن مخاطرها عالية.
وذك��ر اأن هذه ال�ش��ركات ق��د تحم��ل اأخبارا 
اإيجابي��ة اأو ارتفاع��ات اأو فت��رة ا�ش��تقرار يعطي 
له��ا ااأمل ب��اأن تحظ��ى باأ�ش��عار �ش��وقية جيدة 
اأو لتعوي���ض الخ�ش��ائر ومن �ش��يتخلف من هذه 
ال�شركات من عثرته �شيعمق جراح ال�شوق ب�شكل 
عام.  وبين ال�شخ�ض اأن ال�شوق خال هذا ال�شهر 
على موعد اأي�شا في العا�ش��ر من مار�ض الجاري 
مع مناق�شة التعديات الحكومية للقانون 7 ل�شنة 
المالي حيث يترقب  اأ�شواق  بهيئة  المتعلق   2010
المتعاملون نتائج النقا�ض والتعديل على بع�ض 
البن��ود ذات الجدل لتعميم ال�ش��فافية لم�ش��لحة 

�ش��رائح الم�ش��تثمرين. م��ن جانبه، ق��ال رئي�ض 
جمعي��ة )المتداولون( محمد الطراح اإن ال�ش��وق 
�ش��يحاول خال مجريات حركة ااأداء على مدار 
جل�شات �شهر مار�ض التقاط ااأنفا�ض بعد ماراثون 
التباين خال ال�شهر المنق�شي من اجل اانطاق 
عند م�شتويات جديدة بدعم مما ياأتي من محفزات 

فنية و خارجية.
واأ�شاف الطراح اأن ال�شائعات �شتلعب دورا 
كبيرا في وتيرة دفة ااأداء العام، حيث التوقعات 
وااجتهادات �ش��تبداأ مبكرا ع��ن اأداء الربع ااأول 
من عام 2015 حيث �شتعمد بع�ض المجموعات 
الم�شاربية اإلى اجتذاب �شغار الم�شتثمرين �شوب 
اأ�شهم معينة من اأجل اإغرائهم بالدخول عليها ثم 
الوقوع تحت فري�ش��ة الت�ش��ليل واتباع منهجية 

»اانقياد ااأعمى«.
م��ن جهته، اأ�ش��ار رئي���ض اإحدى ال�ش��ركات 
اا�شتثمارية �شابقا المحلل المالي نايف العنزي 
اإلى اأن م�شار ال�شوق خال تعامات �شهر مار�ض 
كما هو متوقع �شي�شير على م�شارين ااأول حول 
�ش��عي المحافظ المالية اإلى اإقفاات ربع �شنوية 
جي��دة بالمقارن��ة م��ع الفت��رة ذاته��ا م��ن العام 

الما�شي.
وقال العنزي اإن الم�شار الثاني هو ا�شتمرار 
حال التذبذب والمت�شل ب�ش��بح اإمكانية توقيف 
العديد من ال�ش��ركات ع��ن اأداء تل��ك الفترة حيث 
هناك �ش��ركات مهددة بااإيقاف عن التداول وكل 
ه��ذه العوامل �شت�ش��اهم ف��ي تناق�ض ال�ش��يولة 

النقدية اإلى م�شتويات متدنية.

ìGô£dG óªëe● ¢üî°ûdG ºã«e ●نايف العنزي ●

❞  الشخص: 39 شركة ستواجه أزمات 

حقيقية خال تداوات الشهر الجاري

❞  الطراح: الشائعات تلعب دورا كبيرا 

في وتيرة دفة اأداء العام عن الربع اأول  

❞  العنزي: توقيف الشركات

المخالفة يساهم في تناقص السيولة 

إلى مستويات متدنية

❞

»صكوك«: جدولة وإعادة 

تمويل غالبية الديون

40 % من الشركات ستضع خططا 

لمعالجة الهجمات اإلكترونية العنيفة

تابعة لـ »المستقبل« توقع 

عقدا مع »دو« اإماراتية

13 مليار ريال.. تحويات 

اأجانب في السعودية

قال رئي�س مجل�س اإدارة �ضركة �ضكوك القاب�ضة، غانم 
2015 �ضيكون انطاقة ال�ضركة،  يو�ضف الغانم، اإن عام 
م�ضيرا اإل��ى اأن ال�ضركة ا�ضتطاعت جدولة واإع��ادة تمويل 
غالبية ديونها، وكذلك ديون �ضركاتها التابعة والبالغة نحو 

دينار. مليون   30
واأ�ضاف »الغانم« على هام�س انعقاد عمومية ال�ضركة 
اأم�س، اأن »�ضكوك« تبحث في العديد من الخيارات للتو�ضع 
في اأ���ض��واق ج��دي��دة، مو�ضحا اأن ال�ضركة ت�ضتبعد حاليا 
زيادة ح�ض�ضها في ال�ضركات التابعة لها، مبينا اأن اأرباح 
86 بالمئة من اأرب��اح �ضركة  ال�ضركات الزميلة تبلغ نحو 

�ضكوك عام 2014.
واأقرت عمومية ال�ضركة على توزيع اأ�ضهم منحة بن�ضبة 
من راأ�س المال تعادل 5 اأ�ضهم لكل 100 �ضهم عن  بالمئة   5

عام 2014.
وكانت حققت ال�ضركة اأرباحا �ضنوية قدرها 5.01 مايين 
18.23 مليون دينار للعام  دينار مقابل اأرب��اح بحوالي 

بالمئة.  72.5 بحدود  الأرباح  في  بتراجع   ،2013

ن���ه ب��ال��رغ��م م��ن انخفا�س وتيرة  ق��ال تقرير اقت�ضادي اإ
 40 الهجمات الأمنية الإلكترونية على نطاق وا�ضع، اإل اأن 
بالمئة من ال�ضركات الكبيرة �ضت�ضع خططا ر�ضمية لمعالجة 
الهجمات الإلكترونية العنيفة، التي ت�ضتهدف تعطيل الأعمال، 
وذلك بحلول عام 2018، في حين �ضتبلغ ن�ضبتها �ضفر بالمئة 
عام 2015. واأ�ضاف التقرير ال�ضادر عن موؤ�ض�ضة الدرا�ضات 
والأبحاث العالمية )غارتنر(، تتطلب �ضل�ضلة الهجمات التي 
ع��م��ال م��ن المديرين التنفيذيين لأم��ن  ت�ضتهدف تعطيل الأ
المعلومات )CISOs( ومديري اإدارة ا�ضتمرارية الأعمال 
الهجمات  هذه  لأن  نظرًا  جديدة،  اأولوية  و�ضع   )BCMs(
العنيفة ق��د تت�ضبب ف��ي تعطيل وت��ي��رة العمليات الداخلية 

والخارجية لل�ضركات على فترات طويلة.
وتعرف موؤ�ض�ضة غارتنر الهجمات العنيفة لتعطيل الأعمال 
باأنها هجمات موجهة ت�ضل اإلى عمق العمليات الرقمية الداخلية 
لل�ضركات، وذلك بهدف الت�ضبب باأكبر قدر ممكن من ال�ضرر 
لل�ضركات على نطاق وا�ضع، الأمر الذي قد يوؤدي اإلى توقف 
عمل ال�ضيرفرات بالكامل، ومحو البيانات، ف�ضًا عن قيام 
المهاجمين بالك�ضف عن الملكية الفكرية الرقمية على مواقع 
الإنترنت. ولمكافحة هذه الأنواع من الهجمات، يتوجب على 
المديرين التنفيذيين لأمن المعلومات CISOs النتقال من 
التركيز على منهجيات حجب وك�ضف الهجمات، اإلى �ضيا�ضة 

الك�ضف والرد على الهجمات.

اأعلنت �ضركة الم�ضتقبل الدولية لات�ضالت، اإح��دى 
ال�ضركات التابعة والمملوكة بالكامل ل�ضركة »الم�ضتقبل 
العالمية لات�ضالت«، اأنها قد قامت بتوقيع عقد مع �ضركة 
الإم��ارات لات�ضالت المتكاملة )DU( الُمدرجة ب�ضوق 

دبي المالي.
واأو�ضحت ال�ضركة في البيان المن�ضور لها على موقع 
البور�ضة اأم�س، اأن قيمة العقد 52.6 مليون درهم اإماراتي 

)14.3 مليون دولر(.
وبينت ال�ضركة اأن��ه وبموجب العقد تقوم »الم�ضتقبل« 
ب�ضيانة �ضبكات الت�ضالت الثابتة والمتنقلة و�ضبكات 
الألياف الب�ضرية والبنية التحتية ل�ضركة »دو« وذلك في 
اإمارة اأبوظبي بدولة الإم��ارات، علما باأن مدة تنفيذ العقد 

�ضنوات.
وقالت »الم�ضتقبل« في البيان اإن الأث��ر المتوقع على 
الو�ضع المالي لل�ضركة هو تحقيق اأرب���اح ت�ضغيلية في 
7 بالمئة ما يعادل »مليون دولر« من قيمة  حدود ن�ضبة 

العقد المذكور.
وحققت �ضركة »الم�ضتقبل« اأرباحا �ضنوية قدرها 2.6 
مليون دولر في 2014، مقابل اأرب��اح بنحو 2.7 مليون 
دولر لعام 2013 ، بتراجع في الأرباح بحوالي 4.4 بالمئة.
وتنفذ ال�ضركة جميع الأعمال الخا�ضة بال�ضبكات في 
مجال الت�ضالت وال�ضت�ضارات الفنية والقت�ضادية وبيع 
وتاأجير وا�ضتئجار خدمات الإنترنت والخدمات الم�ضاحبة 
لها عمل ال�ضبكات لأغ��را���س ال��رب��ط ال��ف��ردي والجماعي 
وا�ضتغال الفوائ�س المالية عن طريق ا�ضتثمارها في محافظ 

مالية مدارة من قبل �ضركات وجهات الخت�ضا�س.

تراجعت تحويات الأج��ان��ب في ال�ضعودية اإل��ى الخارج 
بن�ضبة تقارب 10 بالمئة على اأ�ضا�س �ضهري، لتبلغ نحو 12.9 
مليار ريال خال �ضهر يناير من العام الحالي مقارنة ب� 14.3 
مليار ريال في دي�ضمبر من العام الما�ضي، متراجعة بقيمة 
خال �ضهر. وفقا ل� »العربية« فاإن تحويات  ريال  مليار   2.7
الأجانب خال يناير من العام الحالي هي الأدن��ى منذ �ضهر 

نوفمبر 2014 والبالغة 12.55 مليار ريال.
واأظهر التحليل اأن تحويات الأجانب قد تراجعت اأي�ضا 
3 بالمئة على اأ�ضا�س �ضنوي،  2015، بن�ضبة  خ��ال يناير 
حيث كانت التحويات 13.3 مليار ريال خال يناير 2014، 

متراجعة بقيمة 377 مليون ريال.
اأم���ا ت��ح��وي��ات ال�ضعوديين خ��ال يناير ال��م��ا���ض��ي، فقد 
تراجعت على اأ�ضا�س �ضهري، بن�ضبة 37 بالمئة، لتبلغ 4.65 
مليارات ريال، فيما كانت 7.38 مليارات ريال خال دي�ضمبر 
تحويات  تراجعت  كما  ريال.  مليار   2.7 نحو  فاقدة   ،2014
ال�ضعوديين على اأ�ضا�س �ضنوي خال يناير 2015، بن�ضبة 40 
مليارات   7.7 كانت  حيث  ريال،  مليارات  بالمئة، فاقدة 3.1 

ريال خال ال�ضهر نف�ضه من عام 2014.
ووف���ق التحليل، ت��راج��ع��ت ال��ت��ح��وي��ات ال�ضخ�ضية في 
19 بالمئة،  ال�ضعودية )�ضعوديون وغير �ضعوديين( بن�ضبة 
خال يناير 2015، لتبلغ نحو 17.6 مليار ريال، مقابل 21.7 
2014، متراجعة باأكثر من اأرب��ع  مليار ري��ال في دي�ضمبر 
مليارات ريال خال �ضهر. فيما تراجعت على اأ�ضا�س �ضنوي، 
بن�ضبة 16 بالمئة، وقيمة 3.4 مليارات ريال، حيث كانت تقارب 
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ااقتصاد اأميركي مازال يتفوق عالميا

»الوطني«: الدوار الاعب اأساسي

في تقلبات اأسواق

ي  د قت�ش��ا ا ي��ر  تقر ك��ر  ذ
متخ�ش�ض، اأن الدوار كان الاعب 
ااأ�شا�ش��ي في تقلبات ااأ�ش��بوع 
الما�ش��ي، حي��ث اإن كل ااهتمام 
كان من�شبا على �ش��هادة رئي�شة 
مجل���ض ااحتي��اط الفيدرال��ي 
والموؤ�ش��رات ااقت�ش��ادية، اإذ اإن 
اأداء ااقت�ش��اد ااأميرك��ي م��ازال 
يتفوق على ااقت�شادات العالمية 
الرئي�ش��ية.  واأو�ش��ح التقري��ر 
ال�شادر عن بنك الكويت الوطني، 
اأن جاني��ت يلن، رئي�ش��ة مجل�ض 
ااحتياط الفيدرالي �شهدت اأمام 
لجن��ة م��ن الكونغر���ض، لتق��دم 
تحديثا لمنهج المجل�ض ب�شاأن اأي 
تغيرات في اأ�ش��عار الفائدة على 

ااأموال الفيدرالية. 
وقالت يل��ن اإنها لم ت�ش��اأ اأن 
ت�ش��ع »معيارا واحدا« لما يمكن 
اأن تعنيه عب��ارة »واثقة ب�ش��كل 
معقول« باأن الت�ش��خم �ش��يعود 
ليرتفع نحو الن�ش��بة الم�شتهدفة 
البالغة 2 بالمئة وبقيادة جانيت 
يلن، �ش��ينظر مجل���ض ااحتياط 
الفيدرالي ااآن ب�شاأن رفع اأ�شعار 
الفائدة على اأ�شا�ض »كل اجتماع 

على حدة«.
وانخف���ض الي��ورو مقاب��ل 
ال��دوار ااأميرك��ي في ااأ�ش��بوع 
الما�شي، عقب البيانات ااأميركية 
التي جاءت اأف�ش��ل من المتوقع، 
والتي رفعت الدوار مقابل العملة 

الموحدة. 

منطقة اليورو

وف��ي اأوروب��ا، واف��ق دائنو 
منطق��ة الي��ورو عل��ى »حزم��ة 
ت  حا �ش��ا اإ ا م��ن   » ن ن��ا ليو ا
ااقت�ش��ادية الثاثاء الما�ش��ي، 
وتاأمي��ن اأثين��ا لخط��ة ااإنق��اذ 
لمدة اأربعة اأ�ش��هر اأخرى. قدمت 
اليون��ان خط��ة عم��ل »مقبول��ة 
تغط��ي  لت��ي  ا و  ، » �ش��يا �شيا
ااإ�شاحات ااقت�شادية. حزمة 
 ، ئب ا ل�ش��ر ا ت�ش��مل  بي��ر  ا لتد ا
وااإ�ش��احات، وااإنف��اق العام، 
ع��د  لتقا ا يق  د �ش��نا ي��ز  تعز و

لخف���ض التكاليف. وق��ال وزراء 
مالي��ة منطق��ة الي��ورو اإن »هذه 
القائمة �ش��املة بما في��ه الكفاية 
لتك��ون نقط��ة انطاق �ش��الحة 
لنهاية ناجح��ة لا�ش��تعرا�ض، 
كما دعت اإليه مجموع��ة اليورو 
ف��ي اجتماعها ااأخير«، م�ش��يفا 
اأن دول منطقة اليورو »ت�ش��جع 
المحاربة من التهرب ال�ش��ريبي 

ومحاربة الف�شاد«.
المملكة المتحدة

واأفاد محافظ بنك اإنجلترا، 

م��ارك كارن��ي، ب��اأن »وا�ش��عي 
ال�شيا�شة يمكن اأن ينظروا لما بعد 
تراجع الت�ش��خم و�شي�شارعون 
اإعادة نمو ااأ�شعار اإلى الم�شتوى 
الم�شتهدف«. واأ�شاف المحافظ 
�ش��ة  ل�شيا ا لجن��ة  ظيف��ة  و ن  اأ
النقدية »هي اإعادة الت�شخم اإلى 
الن�شبة الم�ش��تهدفة والبالغة 2 
بالمئة، و�شنقوم بذلك �شمن اأفق 
معقول، وهذا ااأفق، نظرا لطبيعة 
ال�شدمات التي ت�شرب ااقت�شاد 
حاليا، �ش��يكون خال ال�ش��نتين 

المقبلتين«.

»بيرميزا« تسلم مشروع »بالم فيو« 

السكني بمصر

قال المدير التنفيذي لمجموعة 
يوتوبيا للعقارات )�شركة قطرية( 
اإحدى ال�شركات الزميلة لمجموعة 
ت��وب للت�ش��ويق العق��اري، محمد 
فرغلي ثابت، اإن مجموعة بيرميزا 
ال�ش��ركة المالك��ة والمط��ورة لعدد 
من الم�شاريع ال�شكنية وال�شياحية 
في عدة مواقع في جمهورية م�شر 
العربية قد بداأت بت�شليم الوحدات 
ال�شكنية لماكها الجدد في م�شروع 
بالم فيو ال�شكني الواقع في منطقة 
حدائق 6 اأكتوبر. واأ�ش��اف فرغلي 
بعد زي��ارة الم�ش��روع باأن ن�ش��بة 
كبيرة م��ن ااأعمال قد ت��م اإنجازها 
وبداأت الحي��اة ت��دب تدريجيا في 
الم�شروع، م�شيرا اإلى ان الم�شروع 
يعد من اف�ش��ل واأجمل الم�ش��اريع 

ااإ�شكانية التي تنفذ في المنطقة.
واأكد اأن اا�شتثمار في القطاع 
العق��اري يبق��ى دوما ااأف�ش��ل لما 
يتمتع به من اأمان تام ولمحافظته 
على مكا�ش��به في ظ��ل المتغيرات 
التي ت�ش��هدها مختل��ف القطاعات 
ااأخرى من حاات �شعود وهبوط، 

فاا�ش��تثمار بالعق��ار واإن م��ر ف��ي 
بع���ض ااأوقات بحالة م��ن الركود 
وااأزمات اإا اأنه �شرعان ما ي�شتعيد 
عافيته ون�شاطه ب�شكل اأف�شل مما 

كان عليه من قبل.
القط��اع  ن ي�ش��هد  اأ وتوق��ع 
العقاري في م�ش��ر انتعا�شا كبيرا 

خال المرحلة المقبل��ة، مبينا باأن 
الطل��ب عل��ى العق��ار في م�ش��ر لم 
ينقطع يوما بالرغم مما مرت وتمر 

به الباد من تقلبات �شيا�شية.
وكان وفد م��ن مجموعة توب 
العقارية موؤلف من نائب الع�ش��و 
المنتدب محمد القدوم��ي، والمدير 

التنفيذي محمد فرغلي، قام بزيارة 
ميداني��ة للقاهرة منت�ش��ف فبراير 
الما�ش��ي لاط��اع عل��ى مراح��ل 
ااإنجاز النهائية لم�شروع بالم فيو 
ال�ش��كني والذي عمل��ت المجموعة 
على ت�ش��ويق مجموع��ة كبيرة من 
وحداته لم�شترين من الكويت وقطر.
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من مجلة »ويلز« للعام 2015

»كاديالك إسكاليد« تفوز بلقب  
»أفضل سيارة رياضية متعددة االستعماالت«

ف������ازت »ك�����ادي�����اك إس���ك���ال���ي���د« 
أف����ض����ل  ج�������ائ�������زة  ب����ل����ق����ب   2015
س��������ي��������ارة ري������اض������ي������ة م�����ت�����ع�����ددة 
من   2015 ل��ل��ع��ام  االس���ت���ع���م���االت 
إح���دى   ،)Wheels( وي���ل���ز  م��ج��ل��ة 
م���ج���ات ال���س���ي���ارات ال����رائ����دة في 
م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس������ط، خ��ال 
حفل توزيع الجوائز الذي جرت 
ف���ع���ال���ي���ات���ه ي�����وم 25 ف���ب���راي���ر ف��ي 

فندق ريتز- كارلتون بدبي.
وقالت الشركة في بيان لها، إن 
الجائزة، يأتي نظرًا  الفوز بهذه 
ال��ت��ي تقدمها  امل��ت��م��ي��زة  ل��ل��م��زاي��ا 
ال���س���ي���ارة ف����ي م���ج���ال ال��ت��ص��م��ي��م 

والتكنولوجيا املتطورة.
وأوض�������������ح م������دي������ر امل����ب����ي����ع����ات 
والتسويق في »كادياك« بشركة 
ج��ن��رال م��وت��ورز ال��ش��رق األوس��ط 
فيليكس ويلر، أن فوز »إسكاليد 
ب��ج��ائ��زة »أف��ض��ل س��ي��ارة   »2015
االستعماالت«  متعددة  رياضية 
ل��ل��ع��ام ال��ح��ال��ي م���ن م��ج��ل��ة وي��ل��ز، 
يأتي بعدما حققت هذه السيارة 
امل��ط��ور  ال��ت��ص��م��ي��م  امل���م���ي���زة ذات 

متعددة  الرياضية  الفئة  ضمن 
االس�����ت�����ع�����م�����االت، رواج���������ًا ك��ب��ي��رًا 
ل��������دى ال�����ع�����م�����اء م����ن����ذ إط����اق����ه����ا 

الشرق  األول��ى في منطقة  للمرة 
األوسط، في صيف العام 2014. 

وأض����������������اف أن�����������ه ف��������ي ن����ه����اي����ة 

امل��ط��اف، ي��ق��دم الجيل ال��راب��ع من 
»إس����ك����ال����ي����د« ت��ص��م��ي��م��ًا ج���دي���دًا 
ب��ال��ك��ام��ل، وي��ح��اف��ظ ع��ل��ى امل��زاي��ا 

ال����ت����ي ي��ش��ت��ه��ر ب���ه���ا ف����ي ال���وق���ت 
أن تصميمها  إل���ى  ن��ف��س��ه، الف��ت��ًا 
ال�����داخ�����ل�����ي ي���ج���م���ع امل���س���ت���وي���ات 
ال���ج���دي���دة م���ن ال��ف��خ��ام��ة ب��أح��دث 
التكنولوجيا،  إل��ي��ه  توصلت  م��ا 
هذه  تميز  ف��ارق��ة  ويشّكل عامة 
السيارة عن البقية املتواجدة في 

السوق.
وذكر ويلر أن »إسكاليد« منذ 
إط���اق���ه���ا، أص��ب��ح��ت ع��ل��ى ال��ف��ور 
ال�����ط�����راز امل���ق���ي���اس ض���م���ن ال��ف��ئ��ة 
الرياضية متعددة االستعماالت 
ال�����ف�����اخ�����رة، ب���س���ب���ب ت��رك��ي��ب��ت��ه��ا 
ال��ج��ريء،  التصميم  تجمع  ال��ت��ي 
وال�����ق�����درات ال���ف���ائ���ق���ة، وال���رح���اب���ة 
استيعاب  على  ال��ق��ادرة  الفاخرة 
م�����ا ي���ص���ل إل������ى ث���م���ان���ي���ة رك������اب، 
أنها تتألق بمعايير  إلى  منوهًا 
ال��ت��ص��م��ي��م وال��ع��ن��اص��ر ال��ت��ق��ن��ي��ة 
في  الشركة  بتوسعات  الخاصة 
مجال إنتاج الطرازات املتطورة، 
في  امل��ت��م��ّي��زة  بمكانتها  لترتقي 
فئة السيارات الرياضية متعددة 

االستعماالت.

»اململكة الخليجية« تشارك في »العقارات الكويتية والدولية«
أعلنت شركة اململكة الخليجية مشاركتها 
ف���ي م���ع���رض ال���ع���ق���ارات ال��ك��وي��ت��ي��ة وال���دول���ي���ة 
ال��ح��دث ال��ع��ق��اري األك��ب��ر واألب����رز ف��ي الكويت 
ع���ل���ى اإلط�����������اق، وال���������ذي ت���ن���ظ���م���ه م��ج��م��وع��ة 
)اكسبو سيتي( لتنظيم املعارض واملؤتمرات 
خ���ال ال��ف��ت��رة م��ن 9 إل���ى 12 م���ارس ف��ي فندق 
الريجنسي بمشاركة 40 شركة عقارية محلية 

وخليجية.
التنفيذي بشركة  الرئيس  وص��رح مساعد 
اململكة الخليجية صاح البشير بان اململكة 
ط��رح��ت ن��ظ��ام ال��ت��خ��ارج اإلس��ام��ي ألول م��رة 

فعال  نظام  وهو  الكويتي،  العقاري  بالسوق 
للمستثمر مع  امل����ال  رأس  ع����ودة  ال���ى  ي��ه��دف 
ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���وائ���د ال���ك���ب���ي���رة، م���ش���ي���را إل�����ى أن 
»اململكة« حاليا هي شركه كويتية – سعودية 
لها أصول عقارية تصل الى 50 مليون دينار.

واك�����د ال��ب��ش��ي��ر ب����ان »امل��م��ل��ك��ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة« 
تهتم بالسياحة الدينية واألسرية معا وأنها 
ستبدأ قريبا بافتتاح أفرع للشركة فى معظم 
ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة وب���ع���ض ال�������دول االوروب����ي����ة 

واآلسيوية لخدمة الهدفني السابقني.
وأش����ار ال���ى ان ال��ش��رك��ة ت��ق��وم ب��ال��ت��ن��وع في 

امل��ش��اري��ع ب��م��ا يحقق ال��ت��ن��اف��س��ي��ة، واع��ت��م��دت 
ال��ع��م��ل ب��ج��د ع��ل��ى ارض�����اء ع��م��ائ��ن��ا لتحقيق 
الثقة والتفوق ولهذا فإننا نسير وفق منهج 
استثماري يدعم مشاريعنا ويجعلها املطلب 

االول لدى العماء.
وأك�����د ال��ب��ش��ي��ر ب����ان »امل��م��ل��ك��ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة« 
حصلت على شهرة الفتة منذ انطاقها النها 
استراتيجي  كهدف  املصداقية  شعار  تعتمد 
ل���ه���ا اض����اف����ة ب���ان���ه���ا ت����ق����وم ب����ت����وزي����ع ع���وائ���د 
استثمارية تصل الى 12 في املئة ملشروع برج 

صالح البشيراإلحسان في مكة املكرمة.

مًا الجائزة 
ّ
ل الشركة متسل

ّ
ممث

»بيرميزا« بدأت تسليم الوحدات السكنية
في مشروع »بالم فيو« بمصر

قام وفد من مجموعة »توب« العقارية مؤلف 
م���ن ن��ائ��ب ال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب م��ح��م��د ال��ق��دوم��ي، 
بزيارة  ثابت  فرغلي  محمد  التنفيذي  وامل��دي��ر 
م��ي��دان��ي��ة ل��ل��ق��اه��رة م��ن��ت��ص��ف ف���ب���راي���ر امل��اض��ي 
لاطاع على مراحل اإلنجاز النهائية ملشروع 
املجموعة  وال���ذي عملت  السكني،  ف��ي��و«  »ب��ال��م 
ع��ل��ى ت��س��وي��ق م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة م���ن وح���دات���ه 

ملشترين من الكويت وقطر.
التنفيذي  امل��دي��ر  ثابت  فرغلي  محمد  وق��ال 
قطرية(  للعقارات)شركة  »يوتوبيا«  ملجموعة 
إح�����دى ال���ش���رك���ات ال��زم��ي��ل��ة مل��ج��م��وع��ة »ت����وب« 
»ب��ي��رم��ي��زا«  مجموعة  ب���أن  ال��ع��ق��اري  للتسويق 
ال��ش��رك��ة امل��ال��ك��ة وامل���ط���ورة ل��ع��دد م��ن امل��ش��اري��ع 
السكنية والسياحية في عدة مواقع في مصر، 
ملاكها  السكنية  ال���وح���دات  بتسليم  ب���دأت  ق��د 
الجدد في مشروع »بالم فيو« السكني الواقع 

في منطقة حدائق 6 اكتوبر.
واض�����اف ف��رغ��ل��ي ب��ع��د زي�����ارة امل���ش���روع ب��ان 
نسبة كبيرة من االعمال قد تم انجازها وبدأت 
الحياة تدب تدريجيا في املشروع، مشيرا الى 
ان امل���ش���روع ي��ع��د م��ن اف��ض��ل واج��م��ل امل��ش��اري��ع 

اإلسكانية التي تنفذ في املنطقة.
وح��ول املشروع السكني املميز »بالم فيو«، 
فدان   12.5 يقام على مساحة  بانه  فرغلي  ق��ال 
وت��ش��ك��ل ن��س��ب��ة امل���ب���ان���ي ف��ي��ه 18 ف���ي امل���ئ���ة من 
م��س��اح��ة امل����ش����روع وامل���س���اح���ة ال��ب��اق��ي��ة تشكل 
مناطق للخدمات العامة والحدائق وحمامات 
السباحة وغيرها. وبني بأن املشروع يتألف من 
12 بناية سكنية وبإجمالي 288 شقة سكنية 
بمساحات 2-3 غرف نوم ومنافعها، باالضافة 
ال���ى وح����دات دوب��ل��ك��س ب��م��س��اح��ات 275 لغاية 

350 مترًا وبحدائق خاصة. 
وأضاف بأن اسعار الشقق مناسبة ملختلف 
الشرائح ويبدأ سعر املتر فيها من4.100 جنيه 
م��ص��ري ك��ام��ل ال��ت��ش��ط��ي��ب��ات م���ع م��ن��ح العميل 
م���دة س����داد 4 س���ن���وات م���ن دون ف���وائ���د، مبينًا 
بأن املشروع جاهز للسكن الفوري، مشيرا الى 
م��ح��دودا من  ع���ددا  ت��ط��رح حاليا  املجموعة  ان 

الشقق.
وق��ال فرغلي بأن مجموعة »بيرميزا« تقدم 
ه���دي���ة م��ج��ان��ي��ة ل��ك��ل م��ش��ت��ر وه����ي ع���ب���ارة عن 
ص��ك اق��ام��ة مل��دة اس��ب��وع سنويا ومل��دة 15 عامًا 
ف���ي اي م���ن م��ن��ت��ج��ع��ات امل��ج��م��وع��ة ف���ي م��ص��ر، 

والصك يمتاز بتقديم غرفتني فندقيتني لعدد 
4 اشخاص مع منح العميل خصومات اضافية 
الخدمات  املئة على مختلف  ال��ى 20 في  تصل 

االخرى التي تقدمها املنتجعات.
من جانب اخ��ر، ق��ال فرغلي ب��أن املجموعة 
ستعمل ايضا على تسويق مشروع »براديس 
ج��اردن��ز« وال���ذي يقع على البحر ف��ي منطقة 
س���ه���ل ح��ش��ي��ش وف���ق���ا ل���ن���ظ���ام ال��ت��م��ل��ك ال��ح��ر 
امل��ش��روع يتكون  ب��أن  الجنسيات وب��ني  لكافة 
م����ن ع�����دد م����ن ال���ش���ق���ق وال���ش���ال���ي���ه���ات وال��ف��ل��ل 
وال��ت��ي ت��ب��دأ م��س��اح��ات��ه��ا م��ن غ��رف��ة ال���ى أرب��ع 
غرف نوم، وهي بذلك تلبي مختلف حاجات 
وبني  الساحلية  السياحة  تنشد  التي  االس��ر 
الوسائل  املشروع يحتوي على مختلف  بأن 
وحمامات  وامل��اع��ب  الحدائق  م��ن  الترفيهية 
وامل��ط��اع��م وع��دد  الصحي  وال��ن��ادي  السباحة 
بمجملها  تشكل  والتي  التجارية  املحال  من 
البحر  ساحل  على  نموذجية  سياحية  قرية 

األحمر.
واك�����د ف��رغ��ل��ي ب����أن االس��ت��ث��م��ار ف���ي ال��ق��ط��اع 
ال����ع����ق����اري ي���ب���ق���ى دوم��������ا األف�����ض�����ل مل�����ا ي��ت��م��ت��ع 
ب����ه م����ن أم������ان ت�����ام ومل��ح��اف��ظ��ت��ه ع���ل���ى م��ك��اس��ب��ه 
ف����ي ظ����ل امل���ت���غ���ي���رات ال���ت���ي ت��ش��ه��ده��ا م��خ��ت��ل��ف 
القطاعات االخرى من حاالت صعود وهبوط، 
فاالستثمار بالعقار وان مر في بعض االوقات 
بحالة من ال��رك��ود واالزم���ات اال أن��ه سرعان ما 
مما  أف��ض��ل  بشكل  ون��ش��اط��ه  عافيته  يستعيد 
ك����ان ع��ل��ي��ه م���ن ق���ب���ل.وت���وق���ع ف��رغ��ل��ي أن يشهد 
القطاع العقاري في مصر انتعاشا كبيرا خال 
املرحلة املقبلة مبينا بان الطلب على العقار في 
مصر لم ينقطع يوما بالرغم مما مرت وتمر به 

الباد من تقلبات سياسية.
تعد  »بيرميزا«  ب��أن مجموعة  فرغلي  وب��ني 
من أوائل الشركات في جمهورية مصر العربية 
وال���ت���ي ت��ع��م��ل ف���ي ق���ط���اع ال���ف���ن���ادق وال��س��ي��اح��ة 
وتمتد خبرتها الكثر من خمسة وثاثني عاما 
ف��ي ه���ذا امل��ج��ال وت��م��ت��ل��ك م��ج��م��وع��ة م��ن ف��ن��ادق 
ال���درج���ة االول�����ى ذات ف��ئ��ة ال��خ��م��س��ة ن��ج��وم في 
القاهرة واالقصر واسوان وشرم الشيخ وسهل 
ح��ش��ي��ش، وأض����اف ب���أن ال��ش��رك��ة وامل���درج���ة في 
ال��ب��ورص��ة امل��ص��ري��ة ات��ج��ه��ت لتنفيذ امل��ش��اري��ع 
االس����ك����ان����ي����ة ل���ت���ق���دم خ����دم����ة م���ض���اف���ة ل��ل��س��وق 

العقاري املصري.
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…d¼UI�UÐ ¢ uO� r�UÐ¢ ŸËdA� l�u� w� wKžd� bL×�Ë w�ËbI�« bL×�

WOMJ��«  «bŠu�« rOK�ð  √bÐ ¢«eO�dOÐ¢ ∫wKžd�

dÐu²�√ 6 oz«bŠ w� wMJ��« ¢uO� r�UÐ¢ ŸËdA� w�
vKŽ ÂUI¹ t½UÐ ∫wKžd?� ‰U� uO� r?�U³� eOL*« wMJ��« ŸËd?A*« ‰uŠË
WŠU?�� s� •±∏ t?O� w½U³*« W?³�½ qJAðË ¨Ê«b?� ±≤\µ WŠU?��
oz«b(«Ë W�U?F�«  U�b�K� oÞUM� qJAð WO�U³�« W?ŠU�*«Ë ŸËdA*«
W¹UMÐ ±≤ s� n�Q²¹ ŸËdA*« ÊQ?Ð 5ÐË ÆU¼dOžË WŠU³��«  U?�ULŠË
Âu½ W?�dž ≥≠≤  U?ŠU�0 W?OMJÝ W?Iý ≤∏∏ w�U?LłUÐË W?OMJÝ
≥µ∞ W¹UG� ≤∑µ  U?ŠU�0 fJKÐËœ  «bŠË v�« W?�U{ôUÐ UN?F�UM�Ë

ÆW�Uš oz«b×ÐË Î«d²�

WOMJ��« l¹—UA*« s� œbF� …—uD*«Ë WJ�U*« W�dA�« «eO�dOÐ WŽuL−�
 √bÐ b� W?OÐdF�« dB?� W¹—uN?Lł w� l�«u� …b?Ž w� WOŠU?O��«Ë
wMJ��« uO� r�UÐ ŸËdA� w� œb'« U?N�ö* WOMJ��«  «bŠu�« rOK�²Ð
ŸËdA*« …—U¹“ bFÐ wKžd� ·U{«Ë ¨dÐu²�« ∂ oz«bŠ WIDM� w� l�«u�«
»bð …UO?(«  √bÐË  U¼“U$« - b� ‰U?LŽô« s� …d?O³� W?³�½ ÊUÐ
qLł«Ë qC?�« s� bF¹ ŸËdA*« Ê« v�« «d?OA� ŸËdA*« w� U?O−¹—bð

ÆWIDM*« w� cHMð w²�« WO½UJÝô« l¹—UA*«

uC?F�« VzU½ s� n�R� W?¹—UIF�« »uð W?ŽuL?−� s� b?�Ë ÂU� ˇ
…—U¹eÐ wKžd?� bL?×� Íc?OHM²�« d¹b*«Ë w�Ëb?I�« bL?×� »b?²M*«
“U$ô« qŠ«d� vKŽ ŸöÞö� w{U?*« d¹«d³� nB²M� …d¼UIK� W?O½«bO�
vKŽ W?ŽuL?:« XKLŽ Íc�«Ë wMJ��« u?O� r�UÐ ŸËd?A* WOzU?NM�«
‰U�Ë ÆdD�Ë X¹uJ�« s� s¹d²A* tð«bŠË s� …dO³� WŽuL−� o¹u�ð
W�dý® «—UIFK� UOÐuðu¹ WŽuL: ÍcOHM²�« d¹b*« XÐUŁ wKžd� bL×�
ÊQÐ Í—UIF�« o¹u�²K� »uð WŽuL: WKO�e�«  U�dA�« ÈbŠ« ©W¹dD�
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ƒjó«a øª°†àj ´ƒ°VƒŸG Gòg|

دبي.. قانون لحماية المستثمر العقاري
 ôªãà°ùŸG ájÉª◊ ¿ƒfÉb QGó°UEG ¢SQóJ »HO IQÉeEG ¿EG »HO ‘ ∑ÓeC’Gh »°VGQC’G IôFGO ΩÉY ôjóe ∫Éb
 øe ådÉãdG  ™HôdG  hCG  ÊÉãdG  ™HôdG  ‘ ¿ƒfÉ≤dG  Qó°üj ób :á«Hô©∏d íjô°üJ ‘ ±É°VCGh  .…QÉ≤©dG
 QÉéjE’G ÜÉHh ™«ÑdG ó©H Ée ÜÉHh ,´hô°ûŸG AÉæKCG ÜÉHh óbÉ©àdG ÜÉH É¡æe ,ÜGƒHCG 5 ‘ ¿ƒµ«°Sh ,2015
 ,Èªaƒf ô¡°T ájÉ¡f ‘ CGóH ¢Vô©dGh Ö∏£dG ‘ kÉØ©°V ó¡°T QÉ≤©dG ´É£b ¿CG í°VhCGh  .zQÉéÄà°S’Gh
 ’h ,kGƒ‰ »HO ‘ ájQÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG ó¡°ûà°S á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°S 10`dG ∫ÓN ¬fCG ócDƒJ á°SGQódG ¿CG ócCGh
 ™æeh ∂°SÉ“ ájÉª◊ áëF’h ÉfƒfÉb 16 ¿B’G ≈àMh 2006 øe ÉfQó°UCG óbh ,IÎØdG √òg ∫ÓN πcÉ°ûe

.ÖYÓàdG øe ´É£≤dG ájÉªMh ,™LGÎdG

«توب العقارية» تسلم وحدات مشروع بالم فيو 
الشركة تنشئ عدد2 من المشاريع العقارية في مصر

 øe  ∞dDƒe  ájQÉ≤©dG  Üƒ`̀J  áYƒª›  øe  ó`̀ah  ΩÉ`̀b
 ôjóŸGh  »ehó≤dG  óªfi  ÜóàæŸG  ƒ°†©dG  ÖFÉf
 IôgÉ≤∏d á«fGó«e IQÉjõH »∏Zôa óªfi …ò«ØæàdG
 πMGôe  ≈∏Y  ´Ó`̀WÓ`̀d  »°VÉŸG  ô`̀jGÈ`̀a  ∞°üàæe
 …òdGh »æµ°ùdG ƒ«a ⁄ÉH ´hô°ûŸ á«FÉ¡ædG RÉ‚E’G
 IÒÑc  áYƒª›  ≥jƒ°ùJ  ≈∏Y  áYƒªéŸG  â∏ªY
 ∫Ébh  ,ô£bh  âjƒµdG  øe  øjÎ°ûŸ  ¬JGóMh  øe
 áYƒªéŸ  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  âHÉK  »∏Zôa  óªfi
 ió``̀MEG (á`̀jô`̀£`̀b á`̀cô`̀°`̀T) äGQÉ`̀≤`̀©`̀∏`̀d É`̀«`̀Hƒ`̀Jƒ`̀j
 ≥jƒ°ùà∏d  Üƒ`̀ J  áYƒªéŸ  á∏«eõdG  äÉcô°ûdG
 áµdÉŸG  ácô°ûdG  Gõ«eÒH  áYƒª›  ¿EG  …QÉ≤©dG
 á«MÉ«°ùdGh á«æµ°ùdG ™jQÉ°ûŸG øe Oó©d IQƒ£ŸGh
 á«Hô©dG  ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ‘  ™`̀bGƒ`̀e  Ió``̀Y  ‘
 É¡cÓŸ  á«æµ°ùdG  äGó`̀Mƒ`̀dG  º«∏°ùàH  äCGó``̀H  ó`̀b
 ‘  ™bGƒdG  »æµ°ùdG  ƒ«a  ⁄ÉH  ´hô°ûe  ‘  Oó`̀÷G
 ó©H  »∏Zôa  ±É°VGh  ,ôHƒàcG  6  ≥FGóM  á≤£æe
 ób  ∫ÉªYC’G  øe  IÒÑc  áÑ°ùf  ¿CG  ´hô°ûŸG  IQÉ`̀jR
 ‘ É«éjQóJ Üó`̀J IÉ`̀«`̀◊G  äCGó``̀Hh É`̀gRÉ`̀‚EG ”
 π°†aCG  øe ó©j ´hô°ûŸG  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe ,´hô°ûŸG
 ‘ òØæJ »`̀à`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀µ`̀°`̀SE’G ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ŸG π``ª``LCGh

.á≤£æŸG
 ∫Éb  ƒ«a  ⁄É`̀H  õ«ªŸG  »æµ°ùdG  ´hô`̀°`̀û`̀ŸG  ∫ƒ`̀ Mh
 ,¿Gó``̀a  12.5  áMÉ°ùe  ≈`̀∏`̀Y  ΩÉ`̀≤`̀j  ¬``̀fEG  »`̀∏`̀Zô`̀a
 áMÉ°ùe  øe  %  18  ¬«a  ÊÉÑŸG  áÑ°ùf  πµ°ûJh
 ≥WÉæe  πµ°ûJ  á`̀«`̀bÉ`̀Ñ`̀dG  á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ŸGh  ´hô`̀°`̀û`̀ŸG
 áMÉÑ°ùdG äÉeÉªMh ≥FGó◊Gh áeÉ©dG äÉeóî∏d
 ájÉæH 12 øe ∞dCÉàj ´hô°ûŸG ¿CÉH ÚHh .ÉgÒZh
 äÉMÉ°ùÃ á«æµ°S á≤°T 288 ‹ÉªLEÉHh á«æµ°S
 äGóMh  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡©aÉæeh  Ωƒf  ±ôZ  3-2
 GÎ`̀e  350  á`̀jÉ`̀¨`̀d  275  äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀Ã  ¢`̀ù`̀µ`̀∏`̀HhO
 ≥≤°ûdG  QÉ©°SCG  ¿CÉH  ±É°VCGh  .á°UÉN  ≥FGóëHh
 É¡«a ÎŸG ô©°S CGóÑjh íFGô°ûdG ∞∏àîŸ áÑ°SÉæe
 ™e äÉÑ«£°ûàdG πeÉc …ô°üe ¬«æL 4.100 øe
 ,óFGƒa  ¿hO  äGƒæ°S  4  OGó°S  Ióe  π«ª©dG  íæe
 GÒ°ûe ,…QƒØdG øµ°ù∏d õgÉL ´hô°ûŸG ¿CG ÚHh
 øe kGOhófi kGOóY kÉ«dÉM ìô£J áYƒªéŸG ¿CG ¤EG

.≥≤°ûdG
 ájóg  Ωó≤J  Gõ«eÒH  áYƒª›  ¿EG  »∏Zôa  ∫É`̀bh
 ∂°U  øY  IQÉÑY  »gh  á≤°T  Î°ûe  πµd  á«fÉ›
 øe …CG ‘ ÉeÉY 15 IóŸh Éjƒæ°S ´ƒÑ°SCG IóŸ áeÉbG

 RÉàÁ  ∂°üdGh  ,ô°üe  ‘  áYƒªéŸG  äÉ©éàæe
 ,¢UÉî°TG  4  Oó©d  Úà«bóæa  ÚàaôZ  Ëó≤àH
 20 ¤G π°üJ á«aÉ°VEG äÉeƒ°üN π«ª©dG íæe ™e
 É¡eó≤J  »àdG  iô`̀NC’G  äÉeóÿG  ∞∏àfl  ≈∏Y  %

.äÉ©éàæŸG
 πª©à°S áYƒªéŸG ¿EG »∏Zôa ∫Éb ôNBG ÖfÉL øe
 …òdGh õfOQÉL ¢ùjOGôH ´hô°ûe ≥jƒ°ùJ ≈∏Y É°†jG
 É≤ah ¢û«°ûM π¡°S á≤£æe ‘ ôëÑdG ≈∏Y ™≤j
 ¿CÉH  ÚHh  äÉ«°ùæ÷G  πµd  ô◊G  ∂∏ªàdG  ΩÉ¶æd
 äÉ¡«dÉ°ûdGh  ≥≤°ûdG  øe OóY øe ¿ƒµàj ´hô°ûŸG
 ™HQCG  ¤G  áaôZ øe É¡JÉMÉ°ùe CGóÑJ  »àdGh  π∏ØdGh
 äÉLÉM  ∞∏àfl  »Ñ∏J  ∂`̀dò`̀H  »``gh  Ωƒ``f  ±ô``Z
 ¿CG ÚHh á«∏MÉ°ùdG áMÉ«°ùdG Égó°ûæJ »àdG ô°S’G
 á«¡«aÎdG πFÉ°SƒdG ∞∏àfl ≈∏Y …ƒàëj ´hô°ûŸG
 …OÉædGh áMÉÑ°ùdG äÉeÉªMh ÖYÓŸGh ≥FGó◊G øe
 ájQÉéàdG  ∫É`̀ë`̀ŸG  ø`̀e  Oó``Yh  ºYÉ£ŸGh  »ë°üdG
 á«LPƒ‰ á«MÉ«°S ájôb É¡∏ªéÃ πµ°ûJ »àdGh

.ôªM’G ôëÑdG πMÉ°S ≈∏Y
 …QÉ≤©dG  ´É£≤dG  ‘  QÉªãà°S’G  ¿CG  »∏Zôa  ó`̀cGh
 ΩÉJ  ¿É``̀eCG  ø`̀e  ¬`̀H  ™àªàj  É`̀Ÿ  π°†aC’G  É``ehO  ≈≤Ñj

 »àdG äGÒ¨àŸG πX ‘ ¬Ñ°SÉµe ≈∏Y ¬à¶aÉëŸh
 ä’ÉM  øe  iô`̀N’G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  Égó¡°ûJ
 ‘  ôe  ¿EGh  QÉ≤©dÉH  QÉªãà°S’Éa  ,•ƒÑgh  Oƒ©°U
 ¬fCG  ’EG  äÉeRC’Gh OƒcôdG øe ádÉëH äÉbhC’G ¢†©H
 πµ°ûH  ¬WÉ°ûfh  ¬à«aÉY  ó«©à°ùj  Ée  ¿ÉYô°S
 ¿CG »∏Zôa ™bƒJh .πÑb øe ¬«∏Y ¿Éc É‡ π°†aCG
 GÒÑc É°TÉ©àfG ô°üe ‘ …QÉ≤©dG ´É£≤dG ó¡°ûj
 QÉ≤©dG ≈∏Y Ö∏£dG ¿CG Éæ«Ñe á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN
 ¬H ô“h äôe É‡ ºZôdÉH Éeƒj ™£≤æj ⁄ ô°üe ‘

.á«°SÉ«°S äÉÑ∏≤J øe OÓÑdG
 πFGhCG øe ó©J Gõ«eÒH áYƒª› ¿CG »∏Zôa ÚHh
 »àdGh  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  ‘  äÉcô°ûdG
 É¡JÈN óà“h áMÉ«°ùdGh ¥OÉæØdG ´É£b ‘ πª©J
 ∫ÉéŸG  Gòg  ‘  ÉeÉY  ÚKÓKh  á°ùªN  øe  Ì`̀cC’
 äGP  ¤hC’G  áLQódG  ¥OÉæa  øe  áYƒª›  ∂∏à“h
 ¿Gƒ°SCGh ô°übC’Gh IôgÉ≤dG ‘ Ωƒ‚ á°ùªÿG áÄa
 ¿CG  ±É``°``VCGh  ,¢û«°ûM  π¡°Sh  ï«°ûdG  Ωô`̀°`̀Th
 â¡ŒG ájô°üŸG á°UQƒÑdG ‘ áLQóŸGh ácô°ûdG
 áaÉ°†e áeóN Ωó≤àd á«fÉµ°S’G ™jQÉ°ûŸG ò«Øæàd

.…ô°üŸG …QÉ≤©dG ¥ƒ°ù∏d

بنك الدوحة.. فتح حساب 
عبر اKجهزة الرقمية

 …OÉ°üàb’G $ -áMhódG

 ´É£≤dG  ‘  iƒà°ùŸG  á«ŸÉY  IôµàÑe  IójóL  áeóN  ÒaƒJ  øY  ¢ùeCG  áMhódG  ∂æH  ø∏YCG 
 ¬Yƒf øe ∫hC’G  ó©j á«ªbôdG Iõ¡LC’G ÈY ÜÉ°ùM íàØd Gójôa ÓM ¬bÓWEÉH ∂dPh ‘ô°üŸG

 .ô£b ‘
 ±ó¡H  ájô°ü©dG  Iójó÷G  ÜÉ°ù◊G  íàa  áeóN  ôjƒ£J  ”  :∂æÑdG  øY  QOÉ°U  ¿É«H  ∫Ébh
 kÉjQƒa º°üÿG ábÉ£H ΩÓà°SGh ¢SQÉe ô¡°T øe AGóàHG á«aô°üŸG AÓª©dG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J

.´ôØdG ‘
 ∫ƒëàdG ¤EG áaOÉ¡dG á∏°UGƒàŸG áMhódG ∂æH äGQOÉÑe ™e kÉ«°TÉ“ áeóÿG √òg »JCÉJ :±É°VCGh
 ΩRÓdG âbƒdG øe π∏≤J Éªc ,É«LƒdƒæµàdG »Ñfi øe AÓª©dG äÉÑ∏£àe ÖcGƒj ÉÃ ,»ªbôdG

 .ô°TÉÑe πµ°ûH äÉ«∏ª©dG AGôLEG π°†ØH ∂dPh á«µæÑdG äÓeÉ©ŸG RÉ‚E’
 óbh ,AÓª©dG πÑb øe äÉÑ∏£àŸG øe ≈fOC’G óë∏d É¡àLÉëH kÉ°†jCG RÉà“ áeóÿG ¿CG í°VhCGh
 á«°üî°ûdG äÉeƒ∏©ŸG ájÉª◊  áeÓ°ùdGh øeC’G  äÉLQO ≈°übCG  ôaƒj ÉÃ á°üæŸG õjõ©J ”

.º¡JÉfÉ«Hh AÓª©∏d
 áMhódG ∂æH Ωõà∏j{ :áMhódG ∂æH áYƒªéŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¿ÉeGQÉà«°S.Q QƒàcódG ∫Ébh
 á«¨H ∂dPh ‘ô°üŸG ´É£≤dG ∫É› ‘ á«ªbôdG É«LƒdƒæµàdG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée çóMCG ÒaƒàH
 ÉæØ°UƒH ÉæàfÉµe ≈∏Y ßaÉëj ÉÃ ∂dPh ,ΩGôµdG ÉæFÓª©d á«aô°üŸG ÜQÉéàdG π°†aCG Ëó≤J
 Éæà¶Øfi ó©Jh ..Iõ«ªàeh á«cP ∫ƒ∏M Ëó≤J ‘ ÉæJOÉjQ ≈∏Yh AÓª©∏d π°†aC’G QÉ«ÿG
 ÜÉ°ùM íàØH íª°ùJ PEG ,∂æÑ∏d á«aÉ°VEG ábQÉa áeÓY Ωƒ«dG IQƒ£àŸG á«aô°üŸG ∫ƒ∏◊G øe

 .zô£b ‘ ôNBG ∂æH …CG ¥ƒØJ áYô°ùHh …Qƒa
 ∂æÑH OGôaCÓd á«aô°üŸG äÉeóÿG IôFGO ¢ù«FQ ,…ÉÑLÉH ¢ûjQƒ°S ó«°ùdG ∫Éb ,¬ÑfÉL øe
 ∂æÑdG á«é«JGÎ°SG ™e ≈°TÉªàj ÉÃ ‘ô°üe ÜÉ°ùM íàa áHôŒ õjõ©àH Éæªb{ :áMhódG
 ÉæàµÑ°T  πª°ûàd  áeóÿG  √ò¡H  ™°SƒàdG  ¤EG  ÉæÑfÉL  øe  ≈©°ùfh  ,á«fhÎµdE’Gh  á«ªbôdG
 ¬∏eÉµàH  õ«ªàj  …òdG  ójó÷G  π◊G  º°ùàjh  ..á«ª«∏bEG  áHôŒ  íÑ°üàd  Ohóë∏d  IôHÉ©dG
 øY  áªLÉædG  äGô¨ãdG  π«∏≤J  ≈∏Y  ¬JQó≤H  §≤a  ¢ù«d  á«∏«¨°ûàdG  ¬ØFÉXhh  ¢ù∏°ùdG
 ¬eGóîà°SG ∫ÓN øe AÉæ©dGh  ó¡÷G kÉ°†jCG  ôaƒj É‰EG  ,≈fOC’G  ó◊G  ¤EG  ájô°ûÑdG  AÉ£NC’G

.z™HGôdG π«÷G áµÑ°ûd

«سامسونغ» تدشن «غالكسي إس 6»

 ÉgQGó°UEG  øY  ≠fƒ°ùeÉ°S  ácô°T  âØ°ûc
 áî°ùædGh  ,z6  ¢``̀SEG{  »°ùµdÉZ  ó`̀jó`̀÷G
 É¡æe ádhÉfi ‘ ,zêójEG 6 ¢SEG{ ¬æe ádó©ŸG
 ìÉHQCG  •ƒÑg  ó©H  á«cÒeC’G  πHBG  á°ùaÉæŸ
 äGƒæ°S  3  òæe  Iôe  ∫hC’  ájQƒµdG  ácô°ûdG

.É¡JÉ©«Ñe ™LGôJ ÖÑ°ùH
 »`̀ŸÉ`̀©`̀dG ô``̀“Dƒ``̀ŸG á`̀cô`̀°`̀û`̀dG â`̀∏`̀¨`̀à`̀°`̀SGh 
 ¬Ø«°†à°ùJ  …ò```̀dG  á`̀dƒ`̀ª`̀ë`̀ŸG  ∞`̀JGƒ`̀¡`̀∏`̀d
 É¡ØJÉg  ¥ÓWE’  á«fÉÑ°SE’G  áfƒ∏°TôH  áæjóe
 ¬æe  ádó©ŸG  áî°ùædGh  z6  ¢`̀SEG{  »°ùµdÉZ

.ÚÑfÉ÷G »æëæe zêójEG 6 ¢SEG{
 ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ôjóŸGh  ¢ù«FôdG  ∫É`̀bh
 ¿EG ,Ú`̀°`̀T ¿ƒ`̀«`̀c „ƒ``̀L ,≠`̀fƒ`̀°`̀ù`̀eÉ`̀°`̀S
 ∞JGƒ¡dG  πªLCG  Éªg  øjójó÷G  ÚØJÉ¡dG
 Éª¡fCG  Éªc  ,≠fƒ°ùeÉ°S  ïjQÉJ  ‘  á«còdG

.⁄É©dG ‘ áYô°Sh kÉeó≤J ÌcC’G
 kÉ«fó©e  kGQÉ```WEG  ≠fƒ°ùeÉ°S  âeóîà°SGh
 äGôFÉ£dG  áYÉæ°U  ‘  Ωóîà°ùj  kÉØ«ØN

 ,∞∏ÿGh ΩÉeC’G øe ÓjQƒZ êÉLõH ≈£¨eh
 §ÑMCG  …ò`̀dG  »µ«à°SÓÑdG  QÉ`̀ WE’G  øe  k’ó`̀H
.z5 ¢SEG{ »°ùµdÉZ »eóîà°ùe øe kGÒãc

 äÉãjóëàdG øe ójó©dG ≠fƒ°ùeÉ°S äôLCGh
 âæª°†J  Ió`̀jó`̀÷G  áÄØdG  ≈∏Y  iô```̀NC’G
 ¢†©H  øY  â∏îJh  ,á°TÉ°ûdGh  GÒeÉµdG
 »eóîà°ùe  â`̀é`̀YRCG  »`̀à`̀dG  äÉ≤«Ñ£àdG

.z5¢SEG{ »°ùµdÉZ
 øjójó÷G  ø`̀jQGó`̀°`̀UE’G  á«ªgCG  ≈∏éàJh
 áÑ°ùædÉH  á`̀«`̀ª`̀gC’G  »`̀¨`̀dÉ`̀H  Éª¡fƒc  ‘
 É¡JÉ©«Ñe  ¢`̀TÉ`̀©`̀fE’  ≠fƒ°ùeÉ°S  §£ÿ
 ∫hCG  ø`̀Y  äô`̀Ø`̀°`̀SCGh  ,Iƒ`̀≤`̀H  â©LGôJ  »àdG
 çÓK òæe ácô°ûdG ìÉHQCG ‘ …ƒæ°S •ƒÑg

.2014 ΩÉY ∫ÓN äGƒæ°S
 ô©°S øY ¿B’G  ≈àM ≠fƒ°ùeÉ°S ø∏©J ⁄h
 ,™«ÑdG  øcÉeCG  hCG  øjójó÷G  øjQGó°UE’G
 20 ‘ ™«Ñ∏d ¿É°Vô©«°S Éª¡fEG âdÉb É¡æµd

.ádhO

 ∞«XƒJ Ö∏W z102{ πÑ≤à°ùJ zπ«à°S ô£b{
خالل ملتقى الطالب القطريين في المملكة المتحدة

 …OÉ°üàb’G $ -áMhódG
 ÜÓ£dG ÜÉ£≤à°SG ¤EG »æ¡ŸG ≈≤à∏ŸG ±ó¡jh
 ‘  øjóLGƒàŸG  Újô£≤dG  ÚéjôÿGh
 AGOC’Gh  ìƒª£dG  …hP  øe  ,IóëàŸG  áµ∏ªŸG
 á«Ø«XƒdG  ¢UôØdG  ≈∏Y  º¡YÓ rWEGh  ,õ«ªàŸG
 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,êôîàdG ó©H ÜÓ£∏d áMÉàŸG
 »àdG  á«ÑjQóàdG  èeGÈdGh  ,á«°SGQódG  íæŸG

 .Ú«©eÉ÷G ÜÓ£∏d ácô°ûdG É¡eó≤J
 »`̀ JQGOEG  ó`̀ah  ≈≤àdG  ,»æ¡ŸG  ≈≤à∏ŸG  ∫Ó`̀Nh
 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh Ö`̀ jQó`̀ à`̀ dGh á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG OQGƒ````̀ŸG
 áÑ∏£dG  ø`̀e  ÒÑc  Oó©H  π«à°S  ô£b  ‘
 øY  áeÉY  IòÑf  º¡d  Gƒ`̀eó`̀bh  ,ÚcQÉ°ûŸG
 ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG ø``̀Y Ó`̀eÉ`̀°`̀T É`̀ °`̀Vô`̀Yh á`̀cô`̀°`̀û`̀dG

 .É¡JGQGOEG ∞∏àfl ‘ IôaƒàŸG á«Ø«XƒdG
 OQGƒ`̀ŸG  ôjóe  ,…ó¡ŸG  ídÉ°U  óªfi  ìô°Uh
 OóY  ≠∏H  ¬`̀fCG  ,π«à°S  ô£b  ‘  ájô°ûÑdG
 ≈≤à∏ŸG  ∫Ó`̀N  áª∏à°ùŸG  ∞FÉXƒdG  äÉÑ∏W

 Oƒ≤Y  ™«bƒJ  ”  ¬``̀fCGh  ,Ö`̀∏`̀W  102  »æ¡ŸG
 áØ∏àfl  äÉ`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀J  ø``̀e  ÜÓ```W  7  ™``̀e
 ΩÓà°SG  ”  Éªc  ,π«à°S  ô£b  ‘  πª©∏d
 å«M  ,á«°SGQódG  íæŸG  èeÉfÈd  ÉÑ∏W  75
 ≥FÉKƒdG  Ëó`̀≤`̀J  É¡HÉë°UCG  πªµà°ù«°S
 ™«bƒJ  ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ,áHƒ∏£ŸG  äGóæà°ùŸGh

 .íæŸG ∂∏J ¿CÉ°ûH É≤M’ º¡©e ¥ÉØJG
 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e  ¿EG{  :Ó``̀FÉ``̀b  …ó``̀¡``̀ŸG  ±É```̀°```̀VCGh
 ÜÓ£∏d  »`̀æ`̀¡`̀ŸG  ≈≤à∏ŸG  ‘  π«à°S  ô`̀£`̀b
 »`̀JCÉ`̀J Ió`̀ ë`̀ à`̀ ŸG á`̀µ`̀∏`̀ª`̀ŸG ‘ Ú`̀jô`̀£`̀≤`̀dG
 »àdG  Ò£≤àdG  á«é«JGÎ°SG  ™e  kÉ«°TÉ“
 ÜòL  ‘  πãªàJ  »àdGh  ácô°ûdG  É¡àª°SQ
 ,Iõ«ªŸG  ájô£≤dG  Ö`̀ gGƒ`̀ ŸG  ÜÉ£≤à°SGh
 ,á«æ¡ŸG  äÉ`̀«`̀≤`̀à`̀∏`̀ŸGh  ¢`̀VQÉ`̀©`̀ŸG  Qƒ`̀°`̀†`̀Mh
 èeGÈdGh  ,á«Ø«XƒdG  ¢UôØdÉH  ∞jô©à∏d
 ô£b  É¡eó≤J  »`̀à`̀dG  áØ∏àîŸG  á«ÑjQóàdG

 QGôªà°SÉH  ácô°ûdG  ¢Uô–  Éªc  ,π«à°S
 øe  É¡«ØXƒŸ  á«æ¡ŸG  äGQó≤dG  ôjƒ£J  ≈∏Y
 ájôjƒ£àdGh á«∏«gCÉàdG äGQhódG áeÉbEG  ∫ÓN

.záØ∏àîŸG º¡∏ªY ä’ÉéŸ É≤ah º¡d áeRÓdG
 äÉcô°û∏d  kGÈ`̀æ`̀e  »`̀æ`̀¡`̀ŸG  ≈≤à∏ŸG  ó`̀©`̀jh
 É¡jód  É`̀e  ¢Vô©d  ájô£≤dG  äÉ°ù°SDƒŸGh
 á`̀«`̀°`̀SGQO äÉ`̀ã`̀©`̀Hh á`̀«`̀Ø`̀«`̀Xh ¢`̀Uô`̀a ø`̀ e
 ÜÓ£∏d  ÉgôaƒJ  á«∏NGO  ÖjQóJ  èeGôHh
 πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S  ó``̀aQh  ,º¡∏«gCÉJ  π``̀LCG  ø`̀e
 Èà©j  Éªc  ..Iõ«ªŸG  ájô£≤dG  QOGƒµdÉH
 á«æWƒdG  äÉcô°û∏d  Ió«L  á°Uôa  ≈≤à∏ŸG
 ø‡  Ú`̀jô`̀£`̀≤`̀dG  ÜÓ`̀£`̀dG  ™`̀e  π°UGƒà∏d
 ≈∏YCG  ÜÉ£≤à°SGh  ,OÓÑdG  êQÉN  ¿ƒ°SQój
 πª©∏d  äÉ«∏µdG  »éjôN  ø`̀e  äGAÉ`̀Ø`̀µ`̀dG
 á«°SGQódG  äÉã©ÑdÉH  ¥ÉëàdÓd  hCG  ,É¡jód

 .É¡eó≤J  »àdG

ÉYQO º∏°ùj π«à°S ô£b ‘ ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG ôjóe …ó¡ŸG ídÉ°U óªfi QÉ°ù«dG ¤EG Úª«dG øe }  Újô£≤dG áÑ∏£dG πÑ≤à°ùj π«à°S ô£b ‘ ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG IQGOEG ôjóe …Qƒ°üæŸG ˆGóÑY ∞°Sƒj }

شاركت قطر ستيل في الملتقى 
المهني الثامن للطالب القطريين 

في المملكة المتحدة، الذي أقيم 
في الفترة من 20-21 فبراير الماضي، 
والذي نظمته السفارة القطرية في 
لندن، وبمشاركة عدد من الشركات 

والمؤسسات القطرية، وبحضور 
أكثر من 350 طالبا قطريا يدرسون 

في مختلف الجامعات والكليات 
والمعاهد في الملكة المتحدة. 

«القطرية لمهندسي 
البترول» تناقش تذليل 
صعوبات التكنولوجيا

 »°Sóæ¡Ÿ  ájô£≤dG  á«©ª÷G{  äó≤Y
 π°ü«a  ï«°ûdG  É¡°SCGôj  »àdG  -∫hÎÑdG

 ΩÉ©dG ôjóŸG ÖFÉf ,ÊÉK ∫ BG  ó¡a øH
 ¢ùeCG  -z∫hÎÑ∏d  ô£b ∂°SÒe{ ácô°ûd

 ¥óæa ‘ ájQhódG É¡JGô°VÉfi çóMCG
 OóY Qƒ`°†ëH záMhódG  õfhõ«°S Qƒa{
 ÜÓWh RÉ¨dGh §ØædG ´É£b AGÈN øe

 .äÉ©eÉ÷G
 ôjóe ,è«°Sƒe ójôØé«°S Ωóbh

 ¬jEG QBG{ ácô°T ‘ IOƒ÷Gh É«LƒdƒæµàdG
 ájhÉ°ùªædG áª°UÉ©dG øe òîàJ »àdG z»L

 ¿Gƒæ©H kÉ«ë«°VƒJ kÉ°VôY ,É¡d kGô≤e Éæ««a
 É«LƒdƒæµJ ΩÉeCG äÉHƒ©°üdG π«dòJ{

 ∫ƒ≤◊G äÉ«∏ªY ‘ »YÉæ£°U’G ™aôdG
 √òg ∫ÓN è«°Sƒe çó–h ..záé°VÉædG

 …OÉØJ πÑ°S ∫ƒM á«ª«∏©àdG Iô°VÉëŸG
 »àdG áé°VÉædG ∫ƒ≤◊G øY ôµÑŸG »∏îàdG

 øe IÒÑc äÉ«WÉ«àMG …ƒ– ∫GõJ’
 Ö«dÉ°SCG ≥«Ñ£J ÈY ∂dPh ,RÉ¨dGh §ØædG

 É«LƒdƒæµJ Éª«°S’h IójóL äÉ«æ≤Jh
 ¢Vô©dG øª°†Jh ..»YÉæ£°U’G ™aôdG
 ÖæŒ ∫ƒM ádÉM á°SGQO »ë«°VƒàdG

 ,áª«≤dG ábÉ£dG OQGƒeh äÉ«WÉ«àM’G ¿Gó≤a
 ∫ƒ∏◊G ∫ƒM á∏°üØe Iô¶f Ωób Éªc
.…QÉéàdG ÉgÒKCÉJh á∏ªàëŸG á«æ≤àdG

 ÈcCG z∫hÎÑdG »°Sóæ¡e á«©ªL{ ó©Jh
 OGôaC’G ≈∏Y É¡àjƒ°†Y ô°üà≤J áª¶æe

 Ú°Sóæ¡ŸGh AGQóª∏d É¡JÉeóN ôaƒJh §≤a
 ‘ Ú∏eÉ©dG Ú«æ¡ŸG øe ºgÒZh AÉª∏©dGh
 ∫ƒM RÉ¨dGh §ØædG êÉàfEGh ±É°ûµà°SG ´É£b

 ∞dCG 124 øe ÌcCG á«©ª÷G º°†Jh .⁄É©dG
 ´Rƒàjh ;⁄É©dG ∫ƒM kGó∏H 135 ‘ ƒ°†Y

.kÉ«©eÉL kÓ°üa 295h kÉYôa 190 ≈∏Y A’Dƒg

«قطر للمسؤولية االجتماعية» تطلق تقرير «2014» 
 ôjô≤J{  ¥Ó````WEG  π`̀Ø`̀M  ô`̀£`̀b  á`̀©`̀eÉ`̀L  ∞«°†à°ùJ
 z2014  ô£b  -äÉcô°û∏d  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùŸG
 Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG AÉ©HQC’G óZ Ωƒj »°ù«FôdG Égô≤Ã
 á«©eÉLh  á```̀jQGRh  äÉ«°üî°T  Qƒ°†ëH  ÉMÉÑ°U
 ÖfÉL  ¤EG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  ‘  Ú`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ŸG  AGô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dGh
 ôjô≤àdG  ‘  ÚcQÉ°ûŸG  ÜÉàµdGh  IÉYôdGh  AÉcô°ûdG

.áÑ°SÉæŸG √òg ‘ º¡ÁôµJ …ôé«°S øjòdG
 √Qó°üJ  …ò`̀dG  ådÉãdG  …ƒæ°ùdG  ôjô≤àdG  ƒg  Gò`̀gh
 ácGô°ûdÉH  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùª∏d  ô£b  áµÑ°T
 äÉ¡LƒJ  ó°Uôjh  ,ô£b  á©eÉL  ™`̀e  á`̀«`̀ÁOÉ`̀cC’G

.ô£b ‘ äÉcô°û∏d á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùŸG
 IOÉ©°S  á©eÉ÷G  á°ù«FQ  ËôµJ  πØ◊G  ó¡°û«°Sh
 óªM øH ˆGóÑY IOÉ©°ùd óæ°ùŸG áî«°T IQƒàcódG
 á«aÉØ°ûdGh  á``̀jQGOE’G  áHÉbôdG  áÄ«g  ¢ù«FQ  á«£©dG

 á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùª∏d  ΩÉ©dG  á«°üî°T{  ¬àØ°üH
 ôjô≤àdG É¡ëæÁ á«°üî°T ∫hCG ¿ƒµ«d z2014 áæ°ùd
 …ƒæ°S ó«∏≤àd ¤hC’G Èà©J Iƒ£N ‘ ,IõFÉ÷G √òg
 Gòg ‘ áªgÉ°ùŸG äÉ«°üî°ûdG RôHCG ≈∏Y Aƒ°†dG »≤∏j

.∫ÉéŸG
 ‘  ÚªgÉ°ùŸGh  AÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  Ëô`̀µ`̀J  ºà«°S  Éªc
 ,äÓ°UGƒŸG  IQGRh  á«eƒµ◊G  äÉÄ«¡dG  øe  ôjô≤àdG
 ¿GÒ£∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ,…õ`̀cô`̀ŸG  ô£b  ±ô°üe
 ¢ù∏› ,á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dG IQGRh ,ÊóŸG
h  á`̀«`̀dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  á°ù°SDƒe  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 ÜƒæL ,É«fÉ£jôH ,É°ùfôa ∫hO AGôØ°Sh ,Ooredoo
 äÉ°ù°SDƒŸG  øe  OóY  ÖfÉL  ¤EG  ,É«côJh  ,É«≤jôaEG
 ‹hódG  áMhódG  ó¡©e  »gh  ô£b  á°ù°SDƒŸ  á©HÉàdG
 ájô£≤dG á«©ª÷Gh ,ô£b –õjOÉH â°ù«H ,Iô°SCÓd

 ,ô£b  RÉ``̀‚EG  á°ù°SDƒe  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,…ôµ°ù∏d
 ,¿É°ùMEG  á°ù°SDƒeh  ,ΩÓ`̀aCÓ`̀d  á`̀Mhó`̀dG  á°ù°SDƒeh
.»Yƒ£àdG πª©∏d ô£b õcôeh ,ƒHô∏d ô£b áµÑ°Th

 á°UÉÿG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ŸG  É`̀°`̀†`̀jCG  Ëô`̀µ`̀à`̀dG  πª°ûjh
 ácô°T  »`̀ gh  äÉ«°ùæ÷G  IOó`̀©`̀à`̀e  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh
 ,ƒµaÉb ,Oƒbh ,ô£b Ωƒ«æŸG ,∑ÉØc ,π«Hƒe ¿ƒ°ùcEG
 ‘ …O ƒ«c{ ,∫EG  »J »L ¢ùµjQhCG  ,ô£b ∫ƒ°SÉ°S
 ˆGóÑY  ácô°T  ,AÉeô¡c  ,á`̀Mhó`̀dG  ∂æH  ,z»`̀°`̀S
 ,»eÓ°SE’G  ‹hó`̀dG  ,≠æjƒH  ,¬`̀fGƒ`̀NEGh  »æ¨dG  óÑY
 ,™fÉŸG  óªM  óªfi  áYƒª›  ,»∏fÉà°S  ¿É`̀ZQƒ`̀e
 IÒŸG  ácô°T  ,ô£b  –RódÉfhócÉe  ,≥WÉæe  ácô°T
 ÖfÉL ¤EG  ,RQƒjÒàfG ¿ƒµjBGh  á«cÓ¡à°S’G  OGƒª∏d
 ‘  ácQÉ°ûŸG  á«ÁOÉcC’G  äÉ«°üî°ûdG  øe  Oó`̀Y

.ôjô≤àdG

«التجاري» يشارك في مؤتمر بجامعة قطر
 ô`̀“Dƒ`̀e ‘ ,…QÉ`̀é`̀à`̀dG ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG ∑QÉ`̀°`̀T
 ∫É`̀ª`̀°`̀Th §``̀°``̀ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀dG äÉ`̀©`̀eÉ`̀L
 .ô£b  á©eÉéH  º`̀«`̀bCG  …ò``̀dG  É`̀«`̀≤`̀jô`̀aEG
 ,»°ù«FôdG  í`̀dÉ`̀°`̀U  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∑QÉ``°``Th
 …QÉéàdG  ∂æÑ∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 á«°TÉ≤f  á`̀°`̀ù`̀∏`̀L  ø`̀ª`̀°`̀V  á`̀ ∏`̀ NGó`̀ Ã
 á©eÉ÷G ÚH ¿hÉ©àdG{ :¿GƒæY πª–
 zá`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀flh
 IRQÉ`̀ Ñ`̀ dG  äÉ«°üî°ûdG  ø`̀ e  Oó``̀Y  ™`̀ e
 áYƒª›  ¢ù«FQ  ,ôcÉÑdG  ÈcCG  É¡æeh
 ,…ò«ØæàdG ájô£≤dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG
 ΩÉ`̀©`̀dG ô``̀jó``̀ŸG ,…ó``̀ qæ``̀¡``̀ŸG ó`̀ª`̀M ó``¡``ah
 AÉHô¡µ∏d  ájô£≤dG  áeÉ©dG  á°ù°SDƒª∏d
 ∞`̀°`̀Sƒ`̀j ó``̀ qª``̀fi Qƒ``̀à``̀có``̀dGh ,AÉ`````̀ ŸGh
 IQGOE’G  ¢`̀ù`̀∏`̀›  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀ FÉ`̀ f  qÓ```̀ŸG
 ô£b  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dGh

.(ƒµHÉb) äÉjhÉª«chÎÑ∏d

 âeÉb  :∂æÑdG  ø`̀Y  QOÉ`̀°`̀U  ¿É`̀«`̀H  ∫É``̀bh
 äÉ©eÉL ô“Dƒe º«¶æàH ô£b á©eÉL
 ∫hC’  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG
 º«∏©à∏d  õÁÉàdG{  ™e  ∑GÎ°T’ÉH  I qô`̀e
 Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SCG á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e ±ó`̀¡`̀H z‹É``̀©``̀dG
 ‘  »ª∏©dG  åëÑdGh  º«∏©àdG  ôjƒ£J
 É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe

.á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG »gÉ°†àd
 ˆGóÑY á`̀∏`̀NGó`̀e  ‘ AÉ``̀Lh :±É``̀°``̀VCGh
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,»°ù«FôdG  ídÉ°U
 …QÉéàdG  ∂æÑdG  ¿EG{  :…QÉéàdG  ∂æÑ∏d
 ‘  QÉªãà°SÓd  iÈ``̀c  á`̀«`̀ª`̀gCG  ‹ƒ``̀j
 ∫ÓN øe √ôjƒ£Jh …ô°ûÑdG ∫ÉŸG  ¢SCGQ
 á©HÉf ájDhôdG √ògh .ÖjQóàdGh º«∏©àdG

 Qƒ£àdG èFÉàf ¿CG ºZQ ¬fCÉH ÉæfÉÁEG øe
 ,É¡© qbƒJ  øµÁ  ’  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ ŸG  ‘
 Ö°üÿG  ñÉæŸG  ≥∏îf  ¿CG  ÉææµÁ  øµd

.zÉæµ‡ …ô°ûÑdG Q qƒ£àdG π©éj …òdG
 ∂`̀æ`̀Ñ`̀dÉ`̀H ø``̀ë``̀f{ :»`̀ °`̀ù`̀«`̀Fô`̀ dG ∫É````̀bh
 áÄ«H Ò`̀aƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀f …QÉ`̀é`̀à`̀ dG
 ¿hÉ©àdG ÈY ∂dPh áaô©ŸG ≈∏Y á«æÑe
 ábƒeôe á«ŸÉY á«ÁOÉcCG äÉ°ù°SDƒe ™e
 IQGOEÓ`̀d  É«∏©dG  äÉ°SGQódG  á©eÉL  πãe
 á°ù°SDƒe  ‘  ƒ`̀°`̀†`̀©`̀dG  HEC Paris
 á°ù°SDƒeh  ,êójÈeÉc  á©eÉLh  ,ô£b
 »°Sôc  ¢ù«°SCÉàH  Éæªb  Éªc  ,É¨«ehCG
 ±QÉ°üŸG  ∫É`̀›  ‘  …QÉ`̀é`̀à`̀dG  ∂æÑdG
 ø`̀ë`̀fh .ô``̀£``̀b á`̀©`̀eÉ`̀é`̀H ∑ƒ``̀æ``̀Ñ``̀ dGh
 Éæ«Ø qXƒe  äGQÉ`̀¡`̀e  ôjƒ£àH  ¿ƒeõà∏e
 ìÉàŸG ójó÷G »ÑjQóàdG Éæ›ÉfôH ÈY

.á«ª«∏©àdG á«fhÎµdE’G áHGƒÑdG ≈∏Y
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