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أع��ل��ن��ت ادارة األف��ن��ي��وز ع��ن ف���وز شعاع 
عبدالرحيم أكبر بسيارة انفينيتي Q60 المكشوفة 
2014 ضمن عروض التسوق الذي تم  من طراز 
تنظيمه في ركن المجوهرات بمنطقة المول في 

األفنيوز.
وتضمنت الحملة التسويقية التي انطلقت منذ 
نوفمبر الماضي وأستمرت حتى منتصف شهر 
يناير الجاري في ركن المجوهرات بمنطقة المول 
في األڨنيوز فرصة الدخول على سحب بسيارة 
Q60 المكشوفة مقابل كل شراء بقيمة  انفينيتي 
الراقية  التجارية  العالمات  احدى  من  دينارا   50

والمشاركة في ركن المجوهرات.
ويعتبر ركن المجوهرات أحد أهم األسواق 
المتخصصة ضمن التوسعة الجديدة لألفنيوز. 
حيث يتميز بواجهات ذات تصاميم وألوان تعكس 

رونق البضاعة وروعتها وتشكل لوحة فنية تنافس 
ابداع الصاغة. ويعتبر ركن المجوهرات أحد أقسام 
منطقة المول ويمكن الوصول اليه من خالل مداخل 
المول المختلفة أو من خالل منطقة السوق أو أحد 

المداخل المتفرقة من منطقة غراند أڤنيو.
ويجد الزائر في ركن المجوهرات خيارات 
متعددة بين عدد من المحالت المتخصصة بالذهب 
والمجوهرات واألحجار الكريمة والساعات الفاخرة 
20 متجرا أبرزها متجر  ويفوق عددها أكثر من 
ياسيان، داماس للمجوهرات، الدعيج للمجوهرات، 
لورينزو، باباراتزي، توسكانا، ديموزيل مارياني، 
ڤان ديرباودي،  صباح عيسى العطار للمجوهرات، 
كاسا ديام، زوبيني، العوضي للمجوهرات، كاتشي 
للمجوهرات وال��س��اع��ات، كاليستا، الزوردي، 

سيلڤراما، وأخيرا زن للمجوهرات.

13 اقتصاد
على هامش حفل تكريم موظفي الهيئة

محمد العجمي: »هيئة الصناعة« توقع عقد 
االستراتيجية الصناعية 2035 األسبوع المقبل

كتب علي ابراهيم:
توقع الهيئة العامة للصناعة عقد اعداد 
االستراتيجية الصناعية للكويت حتى عام 
2035 مع شركة ماكسويل لالستشارات 

خالل االسبوع المقبل.
وق����ال م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للصناعة بالتكليف محمد فهاد العجمي 
ف��ي تصريحات صحافية على هامش 
حفل تكريم موظفي الهيئة المتقاعدين 
والمميزين والقدامى ممن امضوا خمسة 
وعشرين عاما في الخدمة أمس ان الهيئة 
تعمل على ال��رب��ط اآلل��ي م��ع المستثمر 
وال��ج��ه��ات الحكومية م��ن خ��الل خطين 
رئيسين موضحا ان خ��ط المستثمر 
137 اج��راء صناعيا نفذت  يتضمن نحو 
65 اجراء يمكن القيام  الهيئة منها حوالي 
بها دون الحضور الى الهيئة، وعن الربط 

مع الجهات الحكومية.
وأش��ار الى ان فكرة الشباك الواحد 
تمت االستعاضة عنها بالربط اآللي على 
اساس ان الهيئة العامة للصناعة لها عالقة 
مع جهات اخرى مثل البلدية والجمارك 
والمطافئ، كمثال اصبح االرتباط آليا بدال 

من قيام المستثمر باصطحاب اوراقه من 
جهة ألخرى، الفتا الى ان الربط الحكومي 
70% فيما  انجز منه خالل الوقت الراهن 
سينتهي العمل على المشروع في شهر 

اغسطس المقبل.

مشروعان
ولفت العجمي ال��ى ان ل��دى الهيئة 
مشروعين تنمويين تعمل عليهما حاليا 
منهما مشروع الشدادية الصناعية الذي 
1056 قسيمة وسيرى النور  يتكون من 
قريبا، وكذلك مشروع صبحان الصناعية 

الذي سيوفر نحو 172 قسيمة صناعية.
واض���اف ان م��ش��روع صبحان قد 
ينتهي خ��الل ع��ام ون��ص��ف ال��ع��ام اما 
الشدادية فسينتهي بعد عامين ونصف 
العام على االكثر حيث ستكون الشدادية 
منطقة صناعية ن��م��وذج��ي��ة متكاملة 
الخدمات، الفتا الى ان مشروع الشدادية 
يسير وفقا للجدول الزمني لالعمال 
حيث بدئ أخيرا في االعمال الترابية فيما 
ستبلغ تكلفة المشروع بحدود 80 مليون 
دينار، فيما تبلغ تكلفة مشروع صبحان 

12 ميون دينار.
وع�����ن دع�����م ال��م��ن��ت��ج ال��وط��ن��ي 
اشارالعجمي ال��ى ان الهيئة دوره��ا 
توفير القسائم ودعم صادراتها، الفتا 
الى ان الهيئة لديها حمالت اعالمية في 
هذا الشأن حيث انتهت الحملة االعالمية 
االخ��ي��رة وب��ص��دد اج���راء حملة اخ��رى 
جديدة لتوجيه المواطنين والمقيمين 
لإلقبال على المنتجات الوطنية وذلك 
من خالل عدة وسائل سيتم تطويرها 
خ��الل الفترة المقبلة حيث سيستخدم 
فيها وسائل االعالم االجتماعي الفتا الى 
ان الهيئة تعمل على دعم الصادرات دون 
التعارض مع قانون التجارة العالمية، 
 67 واش��ار الى ان الهيئة رص��دت نحو 
مخالفة منذ ب��داي��ة ال��ع��ام وح��ت��ى اآلن 

وتعاملت معها وفقا لالليات المتبعة.

الصرف الصناعي
وحول اشكالية الصرف الصناعي 
ق��ال ان الهيئة اشرفت على المصانع 
لعمل وحدة معالجة للصرف الصناعي 
ولكن المشكلة تكمن في الربط مع وزارة 

االش��غ��ال حتى ال تتكرر المشكلة في 
مشرف، الفتا الى ان هناك محولة حاليا 
إلنشاء محطة كاملة على حساب الهيئة، 

وفي انتظار تحديد البلدية للموقع.
وقال العجمي في كلمته التي ألقاها 
نيابة ع��ن وزي���ر ال��ت��ج��ارة والصناعة 
د.عبدالمجسن المدعج ان الهيئة سعت 
منذ انشائها الى تحقيق االهداف المنوطة 
بها في تنمية وتطوير القطاع الصناعي 
وال��ن��ه��وض ب��ه، الف��ت��ا ال��ى ان��ه��ا بصدد 
تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية 
التي تساهم في توفير وتعزيز البنية 

االساسية لمناطق صناعية جديدة.
واش��ار العجمي ال��ى ان الهيئة في 
ظل عدم تحديد قانون الصناعة لمصادر 
تمويل وتنفيذ مشاريعها التنموية والتي 
 1997 بدأت بأول ميزانية تقديرية عام 
500 ال��ف دي��ن��ار، انتهت  بعجز ق��دره 
حاليا الى تحقيق فوائض مالية حيث بلغ 
اجمالي ايراداتها منذ انشائها 640 مليون 
دينار باجمالي فوائض سنوية محققة 
164 مليون دينار يتم  بمبلغ يزيد على 

استخدامه حاليا في مشاريع الهيئة.

أنجزنا 70% من مشروع الربط الحكومي ونتوقع االنتهاء منه في أغسطس المقبل

تنظم المعرض والمؤتمر العالمي للنفط والغاز

هاشم هاشم: 12 مليار دينار قيمة المشاريع 
الرأسمالية لـ »نفط الكويت« في 5 سنوات

كتب علي ابراهيم:

قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت 
هاشم هاشم ان حجم المشاريع الرأسمالية 
للشركة خالل السنوات الخمس المقبلة سيبلغ 
12 مليار دي��ن��ار. واوض���ح ان المعرض  نحو 
والمؤتمر العالمي للنفط والغاز 2015 الذي تنظمه 
الشركة للسنة السابعة بهدف توطيد العالقات 
م��ع المقاولين والمهتمين بالنشاط النفطي 
والغاز فرصة لالطالع على استراتيجية الشركة 

وللتواصل بشكل اوضح مع هذه الشرائح.

الطاقة اإلنتاجية
وح��ول انتاج الكويت من النفط يوميا قال 
 3 هاشم ان الطاقة االنتاجية للشركة تبلغ نحو 
ماليين برميل يوميا الفتا الى ان االنتاج الفعلي 
2.9 مليون برميل يوميا بحسب  حاليا يبلغ نحو 

الطلب والحاجة.
واشار الى ان برامج الشركة لتنفيذ الخطة 
االستراتيجية تتمثل في تطوير الحقول بشمال 
وغ��رب الكويت وجنوب شرقها وتطوير النفط 
الثقيل الفتا الى ان الشركة تسعى للوصول في 

يوميا  برميل  ماليين   3.150 الى  و2016   2015
2020 الى  مضيفا ان هدف الشركة ان تصل في 
من  الشركة  كحصة  يوميا  برميل  مليون   3.650
4 مليون  االنتاج المستهدف للكويت الكلي وهو 

برميل يوميا.
وبخصوص مالحظات ديوان المحاسبة وآلية 
الشركة لتالفي تلك المالحظات اك��د هاشم ان 
هناك تعاونا وطيدا مع ديوان المحاسبة كجهاز 
رقابي مهم بالنسبة للشركة موضحا انه ذراعا 
ثالثا بالنسبة للشركة »ونسعى لتنفيذ مالحظاته« 
الفتا الى ان هناك اجتماعات دورية مع الديوان 

ربع سنوية.
وح��ول االسئلة البرلمانية الموجهة حول 
عمليات الشركة ق��ال هاشم ان الشركة قامت 
باالجابة على العديد من االسئلة البرلمانية خالل 
فترة الشهرين الماضيين مؤكدا على شفافية 

الشركة ووضوحها في هذا الموضوع.
وع��ن االكتشافات الجديدة ق��ال انها جزء 
من نشاطات الشركة المستمر وال��دوري لزيادة 
المخزون النفطي ووفق الخطط الموضوعة وان 
آخر اكتشافات كانت في غرب وشمال الكويت هي 

تحت الفحوصات والتجارب وانها مشجعة.

أطلقها بمناسبة اليوم الوطني وذكرى 
التحرير وشهدت 8200 مشاركة

»بيتك« يعلن 3 فائزين بأجهزة 
»أيفون 6« في مسابقة االنستغرام

3 من متابعي حساب  فاز 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
ال��رس��م��ي ع��ل��ى ان��س��ت��غ��رام 
ب��ج��وائ��ز ع��ب��ارة ع��ن اج��ه��زة 
6 ض��م��ن المسابقة  اي��ف��ون 
التي طرحها »بيتك« لمتابعيه 
بمناسبة االحتفاالت باليوم 
الوطني وذكرى التحرير والتي 
تندرج في اطار البرنامج الذي 
اعده »بيتك« في هذه المناسبة.

وشهدت المسابقة تفاعال 
ك��ب��ي��را وم��ش��ارك��ات كثيرة 
8200 مشاركة  وصلت ال��ى 
طابقت ال��ش��روط المطلوبة 
ل��ل��م��س��اب��ق��ة م��م��ا ي���دل على 
م��الءم��ة وت��ن��وع ال��م��واد التي 
يقدمها »بيتك« عبر قنوات 
التواصل االجتماعي لمتابعيه 
م��ن م��س��اب��ق��ات وم��ع��ل��وم��ات 
وحمالت ترويجية وعروض 
وخ��ص��وم��ات ب��االض��اف��ة الى 

> احد الفائزين يتسلم الجائزة

ان��ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات »بيتك« 
المختلفة.

وارتبطت اسئلة المسابقة 
3 ايام  التي امتدت على مدار 
بنشيد »أج���ل« ال���ذي اطلقه 
»بيتك« على قنوات التواصل 

االجتماعي والذي لقي صدى 
واسعا في فترة زمنية قياسية 
ح��ي��ث ج��م��ع النشيد لقطات 
وصور لمجموعة من الشباب 
الكويتي صاحب االنجازات في 

المحافل الدولية.

لجميع العبي كرة القدم الموهوبين 
من سن 12 إلى 16 سنة

»VIVA«: االختبارات المؤهلة للمشاركة 
في أكاديمية ريال مدريد 5 مارس

دعت شركة االتصاالت الكويتية »VIVA« جميع العبي كرة 
 12 القدم ممن يتمتعون بموهبة فريدة والذين تتراوح أعمارهم بين 
الى المشاركة في االختبارات التأهيلية الختيار أفضل  و16 عاماً 
المواهب الفنية التي ستحظى بفرصة المشاركة في أكاديمية ريال 
مدريد لكرة القدم التي تّم تأسيسها حديثاً في الكويت، وهذا بموجب 
اتفاقية الشراكة المبرمة مع نادي ريال مدريد لكرة القدم على مدى 
5 مارس  السنوات األربعة المقبلة. وستجرى االختبارات بتاريخ 
لكرة  الداخلي  كورنر  ملعب  في  مساًء  الخامسة  الساعة  من   2015
القدم بالقرب من أب��راج الكويت. وستركز االختبارات التأهيلية 
على جوانب فنية عديدة مثل المراوغة، وتمرير الكرة، وااللتفاف، 
3 مدربون خبراء من نادي ريال مدريد باختيار  والتسديد وسيقوم 
أفضل الالعبين الذين سيمنحون فرصة االلتحاق بالبرنامج التدريبي 

في أكاديمية ريال مدريد خالل الصيف.
التزاماً كامالً بتشجيع شباب الكويت على تنمية  VIVA تلتزم 
مواهبهم وصقل مهاراتهم وبرنامج أكاديمية ريال مدريد هو أحد 
 VIVA المبادرات العديدة التي نسعى من خاللها الى تحقيق هذا. 
تتطلع بشوق الى استقبال العديد من أصحاب المواهب الفريدة خالل 

اختبارات هذا األسبوع.

لتمويل مشروع تطوير البنية األساسية للري في مقاطعة هاي – هو

الصندوق الكويتي يوقع اتفاقية 
قرض مع فيتنام بـ 4 ماليين دينار

وق��ع الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربي في 
هانوي التوقيع على اتفاقية 
ق��رض م��ع جمهورية فيتنام 
االشتراكية، يقدم الصندوق 
بمقتضاها قرضاً مقداره أربعة 
ماليين دينار )أي ما يعادل 
13.6 مليون دوالر(،  حوالي 
لالسهام في تمويل مشروع 
تطوير البنية األساسية للري 

في مقاطعة هاي- هو.
وقد وقع اتفاقية القرض 
نيابة ع��ن جمهورية فيتنام 
االشتراكية جون جي جونج 
ووقعها  المالية،  وزير  – نائب 
نيابة عن الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية 
هشام ابراهيم الوقيان – نائب 
المدير العام، وقد شهد حفل 
التوقيع حمد صالح الجطيلي 
- سفير الكويت لدى جمهورية 
فيتنام، ووليد شمالن البحر 
- المدير االقليمي لدول شرق 
وجنوب آسيا والمحيط الهادي 

> جانب من توقيع االتفاقية

في الصندوق.
ويجدر بالذكر أنه بتقديم 
ه��ذا ال��ق��رض، ف��ان��ه سيكون 
ال��ق��رض ال��ث��ان��ي عشر ال��ذي 
يقدمه الصندوق الى جمهورية 
فيتنام االشتراكية، حيث سبق 
ان قدم لها الصندوق أحد عشر 
قرضاً بلغت قيمتها االجمالية 
حوالي 39.5 مليون دينار )أي 

ما يعادل حوالي 134.3 مليون 
دوالر( لتمويل مشاريع في 
مختلف القطاعات، كما قدم لها 
الصندوق معونة فنية واحدة 
بقيمة حوالي 84 ألف دينار 
 285.6 )أي ما يعادل حوالي 
ألف دوالر( خصصت إلعداد 
دراس���ة ف��ي ق��ط��اع التصنيع 

الزراعي. 

وق���ع ال��ص��ن��دوق ال��ك��وي��ت��ي للتنمية 
االقتصادية العربية في بلموبان على 
اتفاقية قرض مع بليز، يقدم الصندوق 
بمقتضاها قرضا مقداره أربعة ماليين 
13.6 مليون دوالر(،  دينار )أي ما يعادل 
وذلك لالسهام في تمويل مشروع اعادة 

تأهيل طريق همينغبيرد.
وقد وقع على اتفاقية القرض نيابة عن 
– رئيس مجلس ال��وزراء  بليز دين بارو 
ووزي��ر المالية، ووق��ع عليها نيابة عن 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية غانم سليمان الغنيمان - نائب 

المدير ال��ع��ام. وق��د شهد حفل التوقيع 
عبدالله المصيبيح - المدير االقليمي 
لدول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي في 

الصندوق.
يذكر أنه بتوقيع اتفاقية هذا القرض، 
فان الصندوق يكون قد قدم 5 قروض الى 
بليز، كما سبق ان قدم الصندوق 4 قروض 
لتمويل مشروعات في مجاالت النقل تبلغ 
8.8 ماليين دينار كما  قيمتها االجمالية 
قدم الصندوق لبليز معونتين فنيتين بقيمة 
302 ألف دينار )أي  اجمالية تبلغ حوالي 

ما يعادل حوالي مليون دوالر(.

.. ويقرض »بليز« 4 ماليين دينار

بدفعة مقدمة 35% وبعائد إيجاري 10% مضمون لمدة سنتين على شقق االستديو

توب العقارية: مشروع »تيراس 
تيما« في اسطنبول جاهز للتسليم

ق��ال مدير المبيعات في 
مجموعة توب العقارية سائد 
سالمة ان المجموعة تواصل 
ط��رح مشاريعها المميزة 
لعمالئها في اسطنبول والتي 
ت��ط��وره��ا مجموعة ان��ان��الر 
العقارية، واض��اف أن ابرز 
المشاريع التي تعمل على 
عرضها المجموعة حاليا 
مشروع تيراس تيما، وهو 
عبارة عن برجين سكنيين 
في منطقة أتاكنت، وهي من 
المناطق الرئيسية والحيوية 
في اسطنبول وتبعد عن مطار 
8 كم بينما  اتاتورك حوالي 

تبعد عن منطقة تقسيم وش��ارع االستقالل 
26 كم. وحول البرجين قال سالمة:  حوالي 
يتألف االول من 40 دورا والثاني من 30 دورا 
416 شقة تتنوع مساحتها  وبإجمالي شقق 
م��ن غرفة ال��ى ث��الث غ��رف ن��وم، باالضافة 
21 دورا من  الى تيراس وحدائق باكثر من 

المباني.
وبين أن اسعار الوحدات السكنية بالمشروع 

تعد مناسبة ومميزة مقارنة 
بالمشاريع المماثلة، وبين أن 
المشروع تم االنتهاء من تنفيذه 
خ��الل شهر م���ارس م��ن العام 
ال��وح��دات  تسليم  وت��م   2014
السكنية لمالكها ال��ج��دد من 
تركيا ودول المنطقة واضاف 
ان الشركة بصدد طرح مجموعة 
محدودة من الشقق بالمشروع 
للتسلم الفوري مع دفع العميل 
35% م��ن قيمة  دف��ع��ة مقدمة 
الشقة والباقي على اقساط لمدة 
36 شهرا مبينا ان العميل يمكنه 
االس��ت��ف��ادة م��ن تاجير الشقة 

وتحقيق عوائد فورية عليها.
وأض��اف سالمة أن المجموعة تطرح ايضا 
أح��د مشاريع الشركة ف��ي اسطنبول مشروع 
»تيراس مكس« والذي يعد واحدا من المشاريع 
التي تنفذها شركة انانالر في منطقة اسينيورت 
5 مبان متعددة  بمدينة اسطنبول، ويتالف من 
االدوار لغاية 15 دورا، منها 3 مبان سكنية 
ومبنيان سكنيان تجاريان. وتتنوع الشقق فيها من 

استوديو، 2، 1، 3 غرف.

> سائد سالمة

ضمن عروض التسوق في ركن المجوهرات

»األفنيوز« من   Q60 شعاع أكبر تفوز بسيارة انفينيتي

> احد أروقة ركن المجوهرات

»الشبكة العربية« و»أمان واستثمار« و»هومز« و»المزيدي« 
تشارك في معرض العقارات الكويتية والدولية

أعلنت 4 شركات جديدة 
مشاركتها في معرض العقارات 
الكويتية والدولية الحدث األكبر 
ف��ي المعارض العقارية على 
االط����الق ف��ي ال��ك��وي��ت خ��الل 
12 م��ارس  9 ال��ى  الفترة م��ن 

الحالي في فندق الريجنسي.
وكشفت مجموعة الشبكة 
العربية العقارية عن مشاركتها 
في فعاليات معرض العقارات 
الكويتية والدولية، وحول هذه 
المشاركة قال المدير التنفيذي 
للمجموعة ع��م��رو ع��ل��ي ان 
»الشبكة العربية العقارية« تأتي 
ه��ذه المشاركة للتواصل مع 
العمالء والمستثمرين الجدد 
وزوار المعرض، حيث دأبت 
المجموعة على طرح وتقديم كل 
ما هو جديد وحديث في عالم 
العقار من مشاريع وخدمات 
ومنتجات نوعية كمشروعاتها 
السكنية واالس��ت��ث��م��اري��ة في 
واسبانيا  المتحدة  المملكة 
والواليات المتحدة األمريكية، 
وال��ت��ي تضم وح���دات سكنية 

فخمة ومتنوعة المساحات.
وأكد ان »الشبكة العربية 
ال���ع���ق���اري���ة« م��س��ت��م��رة في 

تنفيذ مشروعاتها السكنية 
واالس��ت��ث��م��اري��ة ف��ي ك��ل من 
اسبانيا وال��والي��ات المتحدة 

االمريكية والمملكة المتحدة.
وأض������اف »ال��م��ج��م��وع��ة 
ستغتنم ال��م��ش��ارك��ة ف��ي هذا 
المعرض لتسليط الضوء على 
مشاريعها الجديدة والتي تعتبر 
ب��داي��ة لعصر جديد ف��ي عالم 
االستثمار العقاري وذل��ك من 
خالل تقديم مجموعة جديدة 
م��ن ال��م��ش��اري��ع ف��ي المملكة 
ال��م��ت��ح��دة ك��م��ش��روع م��ط��ار 
10% على  ج��الس��ك��و ب��ع��ائ��د 
6 سنوات، وهناك ايضا  مدى 
مشروع »الفا ستور« وال��ذي 

تصل عوائده الى %10.

أمان واستثمار
من جانب آخر أعلنت شركة 
أمان واستثمار للخدمات العقارية 
ع��ن مشاركتها ف��ي ال��م��ع��رض، 
وقال المدير التنفيذي في الشركة 
مشعل الراشد: ستطرح مشاريع 
محلية في المعرض، وانه تم البدء 
بمجمع المستثمر السكني )5( 
لشقق التمليك في منطقة حولي 
15 طابقا باالضافة  ويتكون من 
ال��ى معلق وس����رداب وم��واق��ف 
للسيارات. واض���اف »ت��م البدء 
بمجمع المستثمر السكني )6( 
في منطقة السالمية ويتكون من 

معلق  ال��ى  باالضافة  طابقا   14
وس���رداب وم��واق��ف للسيارات، 
وايضا تم البدء بالمستثمر)7( 
وه��و شاليهات مميزه بمدينة 
صباح األحمد البحرية )لؤلؤة 
ال��خ��ي��ران(، وتتميز المشاريع 

بالمواقع الحيوية«.
وأشار الراشد الى أنه تحقيقا 
لمبدأ الشركة ال��ذي تسعى اليه 
وه���و الشفافية واالل���ت���زام مع 
9% من مجمع  عمالئها تم انجاز 

المستثمر السكني )4(.
وق��ال رئيس مجلس االدارة 
ف��ي ش��رك��ة ال��م��زي��دي العالمية 
ال��ع��ق��اري��ة محمد ال��م��زي��دي ان 
ال��ش��رك��ة ستطرح اه��م واح��دث 

مشاريعها ف��ي اراض���ي »ايفر« 
واراض »ابسوم« في بريطانيا.

هومز العقارية
وقال المدير العام في شركة 
ه��وم��ز ال��ع��ق��اري��ة ح��ات��م يوسف 
بمناسبة المشاركة في المعرض 
ان ال��س��وق الكويتي شهد طفرة 
ملحوظة في تعدد الشركات التي 
ت��س��وق ال��ع��ق��ار ال��ت��رك��ي. وأش��ار 
ال��ى ان ال��ش��رك��ة ستطرح بنفس 
السمة االستثمارية في المملكة 
المتحدة »بريطانيا« مشاريع عدة 
من اهمها مشروع بالك فيريرز في 
مركز مدينة ميلتون كينز، ويتميز 
المشروع بشققه الفاخرة وخدماته 
المميزة وموقعه األك��ث��ر تميزا، 
عالوة على ان هذا المشروع يتميز 
بعائد استثماري مضمون يصل الى 

7% سنويا.
ول���ف���ت ال�����ى ان ال��ش��رك��ة 
ستطرح في المعرض مجموعة من 
المشاريع المتميزة في تركيا منها 
في اسطنبول مثل مشروع اي كي 
ت��اور، باالضافة الى مشاريع في 
مدينة طرابزون السياحية ومن اهم 
هذه المشاريع مشروع هومز اوف 

ناز وهو منتجع سكني.

> حاتم يوسف > محمد المزيدي > مشعل الراشد > عمرو علي
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»فورد إكسبيديشن 2015«.. اأكثر فاعلية في استهاك الوقود
 AÉëfCG »a OQƒa AÓch qó©à°ùj
المنطقة لإطللاق �سيارة فورد 
 ió``̀M EG  ,2015  ø°ûjó«Ñ°ùc EG
ال�سيارات المتعّددة ال�ستعمالت 
الأكللللثللللر مللبلليللعللًا لللللدى الللعللامللة 
فللي ال�سرق الأو�للسللط، وُيعتبر 
طللللراز اإكلل�للسللبلليللديلل�للسللن الللجللديللد، 
الللذي و�سل اإلللى وكللالت فورد 
فللي المنطقة، الللطللراز الأقلللوى 
والأكللثللر فعالية فللي ا�ستهاك 
الللوقللود على الإطلللاق، ويتمّيز 
 á©°S V6EcoBoost بمحّرك
تبلغ  قوة  يوّلد  الذي  لترات   3.5

اللللدوران  وعللزم  ح�سانًا   365

الأفلل�للسللل فللي الللفللئللة اللللذي يبلغ 
من  والمزيد  قللدم،  رطللل   420

 âbh aq التكنولوجيا اأكثر من اأي
م�سى.  وقال كاليانا �سيفانيانام، 
ملللديلللر الللتلل�للسللويللق والللمللبلليللعللات 
والللخللدمللة للللدى فللللورد اللل�للسللرق 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا: »نحن 

متحّم�سون لتقديم اإك�سبيدي�سن 
الجديد لعمائنا، ونحن واثقون 
اأن هذه ال�سيارة �ستترك ب�سمتها 
فللي فللئللة اللل�للسلليللارات الللمللتللعللّددة 

الكاملة   SUV ال�للسللتللعللمللالت 
الحجم بف�سل قدراتها الهائلة، 
والتكنولوجيا الوافرة، والراحة 
بالطبع«. وتابع: »يقّدر العماء 

فللي اللل�للسللرق الأو�للسللط الللقللدرات 
التي تتمّتع بها ال�سيارة المتعّددة 
ال�ستعمالت التقليدية بالحجم 
الكامل، فهم يبحثون عن الحّيز 

الكبير والأداء والراحة والقدرات 
وذللللك فللي مركبة واحلللدة تثير 
الإعللجللاب؛ وهللذا مللا تقّدمه لهم 
 2015  ø°ûjó«Ñ°ùcEG  IQÉ`̀«`̀°`̀S
الجديدة. فنحن واثقون من اأّن 
الجديدة  ك�سبيدي�سن  اإ �سيارة 
�للسللتللنللال اإعلللجلللاب عللمللائللنللا من 
القيادة التجريبية الأولى، حيث 
ة  لللقللو ا نف�سهم  باأ ن  و �سيختبر
الهائلة والأداء المتمّيز اللذين 
تقّدمهما هذه ال�سيارة المتعّددة 
SUV الكاملة  ال�للسللتللعللمللالت 

الحجم«.
وتتمّتع �سيارة اإك�سبيدي�سن 
مللن  جللللديللللد  بللمللظللهللر   2015

الناحيتين الداخلية والخارجية، 
ومق�سورة اأكثر هدوءًا، اإ�سافة 
للللى الللمللزيللد مللن التكنولوجيا  اإ
مقارنًة بمركبات الجيل ال�سابق. 
و�ستكون اأحدث طراز لدى فورد 

يقّدم فئة باتينوم الفاخرة.

»الدولي« يكّرم موظفيه إنجازاتهم 
العلمية والعملية

ضمن عروض التسوق في ركن المجوهرات

»اأفنيوز« يعلن فوز شعاع أكبر
»Q60 بـ »إنفينيتي

كرم مدير عام اإدارة �سوؤون 
مجل�س الإدارة في بنك الكويت 
الدولي، د.�سادق اأبل، المراقب 
ال�سرعي في بنك الكويت الدولي، 
د.ه�سام اأحمد عبدالحي، بمنا�سبة 
اإنلللجلللازاتللله الللعلللللملليللة فلللي مللجللال 
الللملل�للسللرفلليللة الإ�للسللاملليللة، التي 
توجت اأخيرا باإ�سدارين علميين، 
الأول منهما كتاب )ال�سناديق 
واللللل�للللسللللكللللوك ال�لللسلللتلللثلللملللاريلللة 
الإ�سامية(، وي�ستمل على بيان 
جللوانللبللهللا التنظيمية والللفللنلليللة، 
والللفللقللهلليللة، و�للسللوابللط الللرقللابللة 
ال�سرعية، والكتاب الثاني بعنوان 

)الم�سرف الإ�للسللامللي( اأ�س�سه 
وخدماته وا�ستثماراته ودرا�سة 

تطبيقية فقهية. 
وبللللهللللذه اللللملللنلللا�لللسلللبلللة اأ�للللسللللاد 
د.�سادق اأبل بجهود بنك الكويت 
الدولي بت�سجيع كل ما من �ساأنه 
الرتلللقلللاء بللملل�للسلليللرة القللتلل�للسللاد 
الإ�سامي وتوجهاته في تحفيز 
المنتجات الللجللديللدة فللي مجال 
ال�ستثمار والللتللمللويللل، م�سيرا 
اإلللى اأن هذين الإ�سدارين اإثللراء 
علمي ومهني في مجال ال�سيرفة 
المالية الإ�سامية على ال�سعيدين 

الإقليمي والدولي

وختم د.�سادق باأنه على عادة 
بنك الللكللويللت الللدولللي بت�سجيع 
وتكريم موظفيه الذين ي�سهمون 
فلللي مللجللال عللملللللهللم بلللاإنلللجلللازات 
علللللملليللة وعللمللللليللة بلل�للسللكللل يللعللود 
بالرتقاء بللاأداء البنك على �ستى 
الأ�سعدة، انطاقا من توجهات 
البنك الحثيثة لتعزيز م�ساهماته 
علللللى اللل�للسللعلليللديللن القللتلل�للسللادي 
والجتماعي والتي داب الدولي 
لللى م�سرف  اإ عليها منذ تحوله 
�سامل يعمل وفق اأحكام ال�سريعة 
الإ�للسللاملليللة ال�سمحة مللنللذ عللام 

.2007

اأعلن��ت اإدارة »الأفني��وز« ع��ن ف��وز 
 »à«æ«ØfEG IQÉ«°ùH ôÑcCG º«MôdGóÑY ´É©°T
 øª°V  2014  RGôW  øe  áaƒ°ûµªdG  Q60
 »a ¬ª«¶æJ º``J …òdG ¥ƒ``°ùàdG ¢``VhôY
رك��ن المجوه��رات بمنطق��ة الم��ول ف��ي 

.Rƒ«æaC’G
وت�سمنت الحملة الت�س��ويقية التي 
انطلقت منذ نوفمبر الما�سي، وا�ستمرت 
حتى منت�س��ف يناير الما�س��ي في ركن 
المجوهرات بمنطقة المول في الأفنيوز، 
فر�س��ة الدخ��ول على �س��حب ب�س��يارة 
Q60 »à«æ«ØfEG المك�سوفة مقابل كل �سراء 
العامات  اإح��دى  من  دين��ارا  بقيمة 50 
التجاري��ة الراقي��ة والم�س��اركة في ركن 

المجوهرات.
ويعتب��ر ركن المجوه��رات اأحد اأهم 
الأ�س��واق المتخ�س�سة �س��من التو�سعة 
الجديدة لاأڤنيوز. حيث يتميز بواجهات 
ذات ت�س��اميم واأل��وان تعك���س رون��ق 
الب�س��اعة وروعتها، وت�سكل لوحة فنية 
تناف���س اإب��داع ال�س��اغة. ويعتب��ر ركن 
المجوه��رات اأحد اأق�س��ام منطق��ة المول 
ويمكن الو�س��ول اإليه من خ��ال مداخل 
الم��ول المختلف��ة اأو م��ن خ��ال منطق��ة 
ال�س��وق اأو اأح��د المداخ��ل المتفرق��ة من 

منطقة غراند اأڤنيو. 
ويجد الزائ��ر في رك��ن المجوهرات 
خي��ارات متع��ددة بين عدد م��ن المحال 

المتخ�س�س��ة بالذه��ب والمجوه��رات 
والأحج��ار الكريمة وال�س��اعات الفاخرة 
ويف��وق عدده��ا اأكث��ر م��ن 20 متج��را، 
���س  ما ا د  ، ن �س��يا يا متج��ر  ه��ا  ز بر اأ
للمجوه��رات، الدعي��ج للمجوه��رات، 
لورينزو، باباراتزي، تو�سكانا، ديموزيل 
ر  لعط��ا ا عي�س��ى  ح  �س��با  ، ن��ي يا ر ما
للمجوه��رات، ڤ��ان ديرب��اودي،، كا�س��ا 
ديام، زوبيني، العو�س��ي للمجوهرات، 
 ، ت عا ل�س��ا ا و ت  ا ه��ر للمجو ت�س��ي  كا

كالي�س��تا، لزوردي، �س��يلڤراما، واأخيرا 
زن للمجوهرات. 

كما يتيح ركن المجوه��رات لزواره 
اأج��واء الراحة والرفاهية بوجود اأ�س��هر 
العامات التجاري��ة الأميركية في عالم 
الحلوي��ات وال�س��وكولته الفاخرة »دي 
براند« بجانب مطعم »ل�سالد غورميه« 
الذي ي�ستهر اأي�س��ًا بتقديم اأجود واأفخر 

اأنواع الأغذية ال�سحية والفريدة. 
ويتمي��ز رك��ن المجوه��رات اأي�س��ًا 

بت�سميم ذهبي فريد على واجهة محاته 
م�ستوحاة من �س��ندوق الذهب والحلي 
المر�سعة على مداخلها ونوافذها اأي�سا 
ت�سع منها بريق المجوهرات لزواره على 

كافة اأرجاء الركن ذاتها.
وقالت اإدارة الأفنيوز اإنها بناء على 
درا�سات ال�سوق تقوم بت�سميم وتطوير 
الخدمات والأن�س��طة والفعالي��ات التي 
تقدمها للزوار على مدار العام لتجعل من 
تجربة الت�سوق تجربة فريدة ومتكاملة.

»سيمفوني ستايل« يحصد شهادة التميز
من »بوكينغ دوت كوم«

ت��م من��ح فن��دق �س��يمفوني �س��تايل 
الكوي��ت �س��هادة متمي��زة لح�س��وله على 
 øe 2014 نق��اط تقييمات ال��زوار« لع��ام«
Booking.com حي��ث �س��نف  موق��ع 
�س��يوف الفن��دق م�س��توى الخدم��ة خال 
اإقامتهم بمع��دل 8.5. وتعد هذه ال�س��هادة 
بمنزلة اإنج��از للفندق باعتبارها مقيا�س��ا 
لمدى ر�ساء ال�سيوف عن خدمات الفندق 
ب�س��كل ع��ام، ودلي��ا عل��ى �س��عي الفندق 
الحثي��ث لارتق��اء بم�س��توى الخدم��ة في 
مجال ال�سيافة لي�سبح اأحد الفنادق الرائدة 
في الكويت. Booking.com موقع �سهل 
ال�ستعمال ي�ستخدم للحجز عبر الإنترنت 
من جمي��ع اأنح��اء العالم، ويط��رح جميع 
الم�ستخدمين اآراءهم وتقييمهم عن تجربتهم 
لاإقامة والخدمات، وت�سمل معايير التقييم: 
الموقع، جودة وتنوع الخدمات، ف�سا عن 

موظفي الفندق وح�سن �سيافتهم.

وتعليقا على الجائزة قال المدير العام 
األفيو برنارديني: »اأت�سرف بح�سول فندق 
�سيمفوني �س��تايل على هذه ال�سهادة، اإنه 
لي�سعدنا تقدير �سيوفنا لجهودنا الم�ستمرة 
في توفير اأرقى الخدمات في مجال ال�سيافة.
ح�س��ولنا على ه��ذه ال�س��هادة للمرة 
الثالثة منذ افتتاح الفن��دق في عام 2011 
اإثب��ات لتفانين��ا لنكون الأف�س��ل في مجال 
عملنا، و�سوف ن�سعى دائما لجعل اإر�ساء 
ال�سيف الأولوية الأولى بالن�سبة لنا، وهذا 
التقدير هو دليل عل��ى اأن جهودنا تنعك�س 
اإيجابيا على تجارب ال�سيوف«. ي�سم فندق 
�سيمفوني �ستايل 169 غرفة تتنوع ما بين 
المفردة، المزدوجة والأجنحة. تتميز الغرف 
بمزيج متناغم من فنون العمارة المعا�سرة 
والت�ساميم المذهلة ف�سا عن توافر جميع 
و�سائل الراحة والمرافق التي يمكن توقعها 

من فندق من فئة الخم�س نجوم.

»اأهلي« يشارك
في »مستقبل السوق المالي«

تح��ت رعاية نائ��ب رئي�س 
مجل�س ال��وزراء وزي��ر التجارة 
لمح�س��ن  ا عبد  ، عة ل�س��نا ا و
المدع��ج، �س��ارك البن��ك الأهلي 
الكويتي في رعاية موؤتمر اإ�ساح 
اأدواته��ا  البور�س��ة وتطوي��ر 
ال�س��تثمارية بم�س��اركة الهيئة 
العام��ة لا�س��تثمار ف��ي فن��دق 
�س��يراتون الكوي��ت 8 الج��اري 
بم�س��اركة قطاعات اقت�س��ادية 

مختلفة. 
وقال رئي�س مجل�س الإدارة 
طال بهبهاني، اإن م�ساركة البنك 
الأهلي تاأتي �س��من اإطار اإيمانه 
الكامل باأنه �س��ريك اأ�سا�سي في 
القت�س��اد الكويت��ي وج��زء من 
مكوناته ويتطلع اإلى اأن يحظى 
الو�سع القت�س��ادي بجزء كبير 
من الهتمام نتيجة للمركز المالي 
الق��وي للكويت. واأك��د بهبهاني 
اأن تطوي��ر البيئ��ة القت�س��ادية 
ي�سب في م�سلحة ال�ستراتيجية 
الهادف��ة اإل��ى تحوي��ل الكوي��ت 

اإلى مرك��ز مالي متقدم، اإ�س��افة 
اإلى اأن المرحل��ة المقبلة تتطلب 
روؤية وا�سحة ترتكز على محاور 
اإ�س��احية، واأخ��رى تحفيزي��ة 
وتنموي��ة ته��دف اإل��ى هيكل��ة 
اقت�سادية تعيد للكويت مكانتها 

المحورية ماليًا وا�ستثماريًا.
واأ�س��اف اأن البن��ك يخطط 
�سمن اإ�س��هاماته لتعزيز و�سع 

الكوي��ت كمركز مالي وت�س��هيل 
الأعمال الم�س��رفية ع��ن طريق 
التو�سع في �سبكة فروعه ليكون 
قريبا من اأماك��ن تواجد عمائه 
لخدمتهم ب�سكل اأف�سل. والهدف 
من تواجد البنك الأهلي الكويتي 
كاأول بن��ك ف��ي دول��ة الإمارات 
هو تعزي��ز وجوده في ال�س��وق 
الإماراتي وتنويع م�سادر دخله.
من جهتها، اأ�سارت اللجنة 
التنظيمي��ة العلي��ا للموؤتمر اإلى 
اأن الموؤتم��ر يه��دف بالدرج��ة 
الأول��ى اإلى مناق�س��ة م�س��تقبل 
ال�س��وق المال��ي الكويت��ي ف��ي 
ظ��ل التحدي��ات الت��ي تواجهها 
البور�سة الكويتية، وذلك بهدف 
و�سع وثيقة اإ�ساح وتو�سيات 
لتطوير ال�س��وق المالي عموما، 
ودعوة الهيئة العامة لا�ستثمار 
للم�س��اركة في هذا التطوير عبر 
الم�س��اهمة ف��ي الأدوات المالية 
الحديثة والجديدة التي تقدمها 

�سركات ال�ستثمار.

Q8 مرسيدس- بنز« الكويت تشارك بمهرجان المأكوات«
اأعلنت �س��ركة عبدالرحمن الب�س��ر وزيد 
الكاظمي، الوكيل الح�سري لمر�سيد�س- بنز 
في الكويت، اأن »مر�س��يد�س- بنز« �س��تكون 
الراع��ي الح�س��ري �س��من فئ��ة ال�س��يارات 

 .Q8 لمهرجان الماأكولت
ويعد المهرجان، الذي تنطلق فعالياته 
7h 5 ø``«H Ée IôàØdG »a مار�س الجاري على 
 12 áYÉ``°ùdG øe á``«dhódG ¢``VQÉ©ªdG ¢``VQCG
ظهرا وحتى ال�س��اعة 11 م�ساء كل يوم، اأول 
مهرجان من نوعه للماأكولت ُيقام في الهواء 

الطلق في الكويت.
وبمجموع��ة مثي��رة ومتنّوع��ة تلب��ي 
كافة الأذواق، �س��تعر�س ال�س��ركة الُم�سّنعة 
لل�س��يارات الفاخ��رة ت�س��كيلة وا�س��عة م��ن 
 AMG GT S ال�س��يارات، بما في ذلك طراز
الذي طرحته اأخيرا. ويعتبر هذا الطراز بمثابة 
ال�سيارة الريا�سية الثانية التي يتم تطويرها 
بالكامل داخل ال�سركة على يد »مر�سيد�س-
 V8 توربو مزدوج بمحرك  وياأتي   ،»AMG

á©``°ùH 4.0 لترات، ليج�س��د بدق��ة متناهية 
م�س��تويات ال�س��رعة وال�سخ�س��ية المميزة، 
ويقدم الأداء الفائق على حلبات ال�سباق، حيث 
ينطلق من الثبات اإلى �سرعة 100 كليومتر في 
ال�ساعة خال اأقل من 4 ثوان.  ومن بين الطرز 
�سيارة  تبرز   ،AMG المعرو�سة �سمن عائلة
بمح��ّرك  تتباه��ى  الت��ي   CLA 45 AMG
ب�ساحن توربيني من اأربع اأ�سطوانات �سمن 
�سل�سلة الإنتاج، مع ت�سميم اأنيق وُمذهل، ما 
يجعل من هذه ال�سيارة الكوبيه ذات الأبواب 
الأربعة خيارا مف�سا لع�ساق ال�سرعة والقوة. 

ومع ت�سليط ال�سوء على الفخامة الح�سرية 
والمخ�س�سة ح�سب الطلب، وهي �سمة ُتعرف 
بها »مر�س��يد�س- بن��ز« على نطاق وا�س��ع، 
اإر�س��اء  في   CLS-والفئة C-ت�س��تمر الفئة
معايي��ر جدي��دة ف��ي فئاته��م، مع ت�س��اميم 
جريئة ولفتة، وم�ستويات مميزة من الراحة.

اأما في فئة �سيارات الرود�ستر، فاإن طراز 
و�س��قف  بمقعدين  ياأتي  الذي  المدمج   SLK
�س��لب قابل للطي، يجتذب الأنظ��ار باأناقته 
المعه��ودة، وبم��ا يمتاز ب��ه من اأداء ر�س��يق 

وريا�سي. 

و�س��يحظى ع�س��اق »مر�س��يد�س- بنز« 
اأي�سًا بفر�س��ة لا�س��تمتاع بما يقدمه متجر 
العام��ات التجاري��ة والأك�س�س��وارات م��ن 
ت�س��كيات، والذي اأع��ّد خ�سي�س��ًا لمهرجان 
ك��ولت. و�س��يتوفر لل��زّوار ت�س��كيلة  الماأ
»مر�س��يد�س- بنز« من الماب�س، وميداليات 
المفاتي��ح، ونم��اذج م�س��غرة لل�س��يارات، 
والأمتع��ة والحقائ��ب، وتجهي��زات للمكتب، 
ونظارات �سم�سية، و�ساعات لليد، ومجموعة 
وا�س��عة م��ن المنتج��ات. ويجم��ع مهرجان 
والدولية  المحلية  المواه��ب   Q8 الماأكولت
تحت �سقف واحد، و�س��وف ي�ستعر�س طيفًا 
متنوعا من اإبداعات المطابخ من �ستى اأنحاء 
العالم. بالإ�س��افة اإلى ذلك، �ستعر�س �سوق 
المزارعين الأف�سل تماما من المخابز المحلية 
والطهاة والحرفيين، في حين �ست�سهد عرو�س 
الطبخ الحية م�س��اركة من طهاة الم�ساهير، 
ومو�سيقى حية، مع ركن مخ�س�س لل�سغار 

والأطفال.

»الخطوط البريطانية« تطلق عروضًا 
للسفر للمقيمين بالكويت

لت�س��جيع المقيمين ف��ي الكويت عل��ى اغتنام 
فر�س��ة توافر خيارات �س��فر مائمة، وال�س��تمتاع 
بق�ساء اإجازة ما قبل ف�س��ل ال�سيف، اقترح خبراء 
الخطوط الجوية البريطانية قائمة بالأماكن التي 
يرون اأنها مقا�سد �سهيرة لق�س��اء الإجازات خال 
الربيع. واتخ��ذت �س��ركة الطيران مب��ادرة اأخرى 
باإطاق حملة الربيع التي تت�سمن اأ�سعارا خا�سة 
على الرحات ابتداء من 2 مار�س وتتيح للمقيمين 

فر�سة ال�سفر حتى نهاية 30 يونيو.
وتتوافر تذاكر ال�سفر المخف�سة في مق�سورات 
كلوب وورلد، وورلد ترافيلر حتى 30 يونيو 2015. 
وتبداأ اأ�سعار التذاكر المتجهة من الكويت اإلى 
المملكة المتحدة واأوروبا من 167 دينارا، ومن 266 
دينارا اإلى الوليات المتحدة وكندا، كما تتوافر قائمة 
كاملة بجداول رحات الخطوط الجوية البريطانية 
 www.ba.com اإلى لندن وما بعدها عبر الموقع
حيث بو�سع الم�سافرين الح�سول على اأقل الأ�سعار 

واإجراء الحجوزات والدفع واإكمال اإجراءات ال�سفر.
ووفقا لخبراء الخطوط الجوي��ة البريطانية، 
ف��اإن م��ن بي��ن اأف�س��ل الأماكن الت��ي يمكن ق�س��اء 
الإج��ازات فيه��ا خ��ال ع��ام 2015 ت�س��مل لو���س 
اأنجلي���س )كاليفورني��ا(، ومي��ان )اإيطالي��ا(، 
ووا�س��نطن )الوليات المتحدة( وتورنتو )كندا(، 
والجزر البريطانية في جير�سي )المملكة المتحدة(.
وتمثل لو�س اأنجلي�س الناب�س��ة بالن�س��اطات 
والفعاليات والتي تحت�سن �سحر هوليوود الجاذب 
وال�س��واطئ الخاب��ة والترفي��ه العالم��ي على مر 
الع�سور، المق�سد الذي يلبي كل احتياجات الزوار. 
ويقول اليك�س بيرز، مدير ال�سفر لدى الخطوط 
الجوية البريطانية، »الرحلة اإلى لو�س اأنجلي�س لن 
تكون مكتملة من دون زيارة بوليفارد �سانتا مونيكا 
ال�سهير وتجربة �ساندويت�س الآي�س كريم ال�سهير في 
مطعم ديدي ري�س او ال�سترخاء على �سواطئ لو�س 

انجلي�س المده�سة«.

»توب العقارية« توسع مشاريعها بتركيا
ق��ال مدي��ر المبيع��ات ف��ي 
مجموع��ة ت��وب العقارية �س��ائد 
�سامة اإن المجموعة توا�سل طرح 
م�س��اريعها المميزة لعمائها في 
اإ�سطنبول والتي تطورها مجموعة 

اأنانار العقارية.
واأ�س��اف اأن اأبرز الم�س��اريع 
التي تعمل على عر�سها المجموعة 
حاليا م�س��روع تيرا�س تيما، وهو 
عب��ارة ع��ن برجين �س��كنيين في 
منطقة اأتاكنت، وهي من المناطق 
الرئي�سة والحيوية في اإ�سطنبول 
وتبعد عن مطار اأتاتورك حوالي 8 
كم بينما تبعد عن منطقة تق�سيم 

.ºc 26 و�سارع ال�ستقال حوالي
المنطق��ة  ن  اأ ل��ى  اإ �س��ار  واأ
ت�س��هد حاليا تنفيذ اأكب��ر عدد من 
الم�س��اريع التي تنفذ باإ�سطنبول 
وت�س��مى اإ�س��طنبول الجدي��دة، 
م�س��يرا اإلى ان��ه جار اإن�س��اء اأكبر 
مدينة ترفيهيه فيها )تيما بارك( 
بالإ�سافة اإلى عدد من الجامعات 
والمجمع��ات التجارية واأ�س��اف 
اإل��ى اأن المنطق��ة تتمت��ع بوجود 
�س��بكة ط��رق وموا�س��ات كبيرة 
تربطها بمختلف المناطق والمراكز 
الرئي�س��ة بالمدينة ب�س��كل �سل�س 

و�سريع. �سائد �سامة ●

طال بهبهاني ●
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م املتميزين واملوظفني املتقاعدين في هيئة الصناعة خالل الحفل السنوي الثامن كرَّ

العجمي: توقيع استراتيجية مع »ماكسويل« األسبوع املقبل

كتب باسم رشاد 

اك���د امل��دي��ر ال��ع��ام ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ص��ن��اع��ة ب��ال��وك��ال��ة م��ح��م��د فهاد 
ان��ه سيتم توقيع االس��ب��وع املقبل ع��ق��دا م��ع ش��رك��ة ماكسويل  العجمي 
ال��ع��امل��ي��ة إلع�����داد االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة ح��ت��ى ع����ام 2035. وك��ش��ف 
الثامن  العجمي- في تصريحات صحافية على هامش الحفل السنوي 
لتكريم املوظفني املتميزين واملتقاعدين وال��ذي اقيم تحت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبداملحسن املدعج - 
ان الهيئة قامت منذ بداية العام بتحرير 67 مخالفة في جميع القطاعات 
ب��دًء من  الصناعية حيث تم االت��خ��اذ القانونية وفقا لقانون الصناعة 
االن���ذار واذا ل��م تتم ازال���ة املخالفة لها يتم االغ���اق واذا ل��م يتم االل��ت��زام 
يتم سحب املشروع الفتا الى انه تم اتخاذ االجراءات القانونية بسحب 
عدد من القسائم. وقال العجمي ان الهيئة تعمل على قدم وساق لتنفيذ 
مشروعني تنمويني وسيريا النور قريبا االول مشروع الشدادية والذي 
سينتهي خ��ال ع��ام��ني ون��ص��ف وي��ض��م 1056 قسيمة بكلفة 80 مليون 
دينار وسيكون منطقة متكاملة الخدمات وتسير اعمال التنفيذ وفق 
الجدول الزمني واملعتمد مع املقاول وال يوجد اي تأخير وج��ار تنفيذ 
االعمال الترابية حاليا، مشيرا الى ان املشروع الثاني في منطقة صبحان 
وال��ذي سينتهي خ��ال ع��ام ونصف العام وتضم 172 قسيمة صناعية 
بكلفة 12 مليون دينار. وزاد العجمي ان الهيئة تخطو خطوات جادة في 
تنفيذ الربط االلي مع املستثمر والجهات الحكومية موضحا ان الخط 
االول مع املستثمر حيث ان هناك 137 اجراء صناعيًا وحاليا نفذنا مع 
املستثمر نحو 65 اجراء صناعيًا وبالتالي يمكن ان يؤدي اعماله دون 
الحضور الى الهيئة من خال التواصل االلكتروني باإلضافة الى الخط 
الثاني للتواصل مع الجهات الحكومية حيث ان فكرة الشباك الواحد 
كانت قائمة على اساس وجود الجهات الحكومية في الهيئة استعضنا 
عنها بالربط االلي على اساس ان الهيئة لها عاقة مع جهات اخرى مثل 
البلدية والجمارك ووزارة الشؤون والهيئة العامة للبيئة وادارة االطفاء 
 وتم تنفيذ %70 من املشروع وسيتم االنتهاء 

َ
حيث اصبح االرتباط اليا

من آلية التواصل الحكومي في شهر 8 املقبل.
واش��ار العجمي الى ان هيئة الصناعة اشرفت على املصانع بحيث تم 
االلتزام واقامة وحدة معالجة للصرف الصناعي مضيفا ان املشكلة في 
الربط مع وزارة االشغال حيث هناك مخاوف من تكرار مشكلة محطة 
مشرف ول��ذا نسعى إلنشاء محطة كاملة لهم على حساب الهيئة ولذا 

ننتظر من البلدية تحديد املوقع.
وعن دعم املنتج الوطني ذكر العجمي ان الهيئة العامة للصناعة لديها 
حمات اعامية لدعم املنتج الوطني موضحا انه تم االنتهاء مؤخرا من 
الحملة االعامية » منا وفينا« وج��ار االع���داد لحمات اخ��رى لتوجيه 
ال���ى اهمية  ال��ف��ت��رة املقبلة  ب��ال��ك��وي��ت خ���ال  املستثمر وامل���واط���ن وامل��ق��ي��م 
املنتج الوطني من خال عدة وسائل متطورة وعبر استخدام » سوشيل 
ميديا«. وشدد العجمي على ان الهيئة تسعى جاهده لدعم الصادرات 
بما ال يتعارض مع قانون التجارة العاملية من خال توفير املشاركات 
في معارض صناعية بالخارج وكذلك تبادل الوفود التجارية باالضافة 

ال��ى وج��ود خطط مستقبلية بالتعاون مع منظمة » اليونيدو« والتي 
ال��ق��درات التنافسية للمصانع الكويتية في  سيتم م��ن خالها تعزيز 
مواجهة املنافسة الخارجية عبر تنفيذ خطط مستقبلية في هذا املجال.

 وحول حفل التكريم قال العجمي ان الهيئة دأبت منذ فترة على تكريم 
موظفيها من الشباب املتميزين الذين ساهموا اليوم في اعمال اضافت 
ال��ذي��ن بلغوا 25 سنة واك��ث��ر،ك��م��ا تم  امل��وظ��ف��ني  اض��اف��ة ايجابية وك��ذل��ك 
تكريم املوظفني املتقاعدين الذين ساهموا في انجاز اعمال كثيرة اثرت 
ب��أداء  ال��ع��ام��ة للصناعة  ت��ق��وم الهيئة  ف��ي ان  اي��ج��اب��ي وس��اه��م��ت  بشكل 

عملها بالشكل االفضل.
وق���ال العجمي ف��ي كلمته خ��ال الحفل إن الهيئة سعت منذ إنشائها 
إلى تحقيق األه��داف املنوطة بها في تنمية وتطوير القطاع الصناعي 
ال��ع��دي��د م��ن املشاريع  أن��ه��ا تسعى حاليًا لتنفيذ  ب��ه، مبينًا  وال��ن��ه��وض 
ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��س��ه��م ف��ي ت��وف��ي��ر وت��ع��زي��ز ال��ب��ن��ي��ة األس��اس��ي��ة ملناطق 
صناعية جديدة لتوفير القسائم الصناعية باالضافة إلى العمل على 
تبسيط إج�����راءات ان��ج��از امل��ع��ام��ات ال��ص��ن��اع��ي��ة م��ن خ���ال ال��رب��ط االل��ي 
ال��خ��دم��ات للمستثمرين  أف��ض��ل  م��ع الجهات الحكومية املعنية لتقديم 
ال��ت��ي  امل���ال���ي���ة  امل�����ؤش�����رات  ب���ع���ض  ال��ع��ج��م��ي  ال���ص���ن���اع���ي���ني.  واستعرض 
ق��ان��ون الصناعة  استطاعت الهيئة م��ن تحقيقها ف��ي ظ��ل ع��دم تحديد 
ملصادر تمويل وتنفيذ مشاريعها التنموية والتي بدأت بأول ميزانية 
ت��ق��دي��ري��ة ع���ام 1997 ب��ع��ج��ز ق����دره ن��ص��ف م��ل��ي��ون دي��ن��ار وان��ت��ه��ت حاليًا 

بتحقيق فوائض مالية.
وأضاف أن إجمالي ايرادات الهيئة منذ إنشائها بلغت نحو 640 مليون 
دي���ن���ار، ك��م��ا زاد اج��م��ال��ي ال��ف��وائ��ض ال��س��ن��وي��ة امل��ح��ق��ق��ة ع��ن 164 مليون 
دينار، يتم استخدامها حاليًا في تنفيذ بعض مشاريع الهيئة التنموية 
وتحسني مستوى الخدمات املقدمة للقطاع الصناعي وال يزال طموحنا 

نحو مزيد من االنجازات لخدمة الكويت.

تحرير 67 مخالفة في جميع 
 القطاعات منذ بداية العام 

و اتخاذ اإلجراءات القانونية 
لسحب قسائم صناعية

االنتهاء من 70 % من الربط اآللي 
مع الجهات الحكومية و65 إجراًء 

صناعيًا للمستثمرين

هيئة الصناعة تنتظر من البلدية 
تحديد املوقع إلنشاء محطة 
الصرف الصناعي على حسابها 

ندعم الصادرات عبر معارض 
بالخارج وتبادل الوفود والتعاون 

مع »اليونيدو« لتعزيز القدرات 
التنافسية

أعمال التنفيذ ملشروع الشدادية 
 تسير وفق الجدول الزمني 

 وال تأخير والتسليم 
خالل 30 شهرًا

 640 مليون دينار إجمالي 
إيرادات الهيئة منذ إنشائها 
و 164مليون دينار إجمالي 

الفوائض السنوية

تكريم الجهات الراعية
ووج��ه الجاسم الشكر والتقدير الى جميع الجهات التي ب��ادرت الى 
اع��ان رعايتها ودعمها للحفل وق��ال ان ه��ذه الخطوة تأتي عرفانا 
وت���ق���دي���را م���ن ت��ل��ك ال��ج��ه��ات ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا م��وظ��ف��و الهيئة 
امل��ت��م��ي��زون م��ن��ه��م وت��ش��ج��ي��ع��ا ع��ل��ى ب����ذل امل���زي���د م���ن ال��ج��ه��د وال��ع��م��ل 

الدؤوب.

تفعيل خدمة القارئ اآللي في صفحة »الهيئة« 
لذوي االحتياجات الخاصة

أعلن مدير مركز املعلومات ودع��م القرار في الهيئة العامة للصناعة 
ال��ق��ارئ اآلل���ي بموقع الهيئة االلكتروني  اح��م��د ص���ادق تفعيل خ��دم��ة 
ب��م��ا ي��س��اه��م ف���ي م��س��اع��دة ذوي االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة ع��ل��ى م��ع��رف��ة 
ال��ش��أن الصناعي ف��ي ال��ب��اد.  وق��ال ص��ادق ل��� )ك��ون��ا( إن تفعيل خدمة 
القارئ اآللي لذوي االحتياجات الخاصة وضعاف البصر من األدوات 
الحديثة في التواصل مع محتويات املوقع من مواد صناعية والقيام 
ف��ي القطاع الصناعي.  وأض���اف ان  ب��االج��راءات الخاصة باملعامات 
الخدمة تساهم في تسهيل وصول املعلومات ومساعدة بطيئي التعلم 
بقراءة املحتوى الخاص من خال االستماع والقراءة بغية التعرف على 
الكلمات واملعلومات في املوقع االلكتروني للهيئة موضحا ان الخدمة 
تعد أداة لتقوية القراءة لدى ذوي اإلحتياجات الخاصة ومعرفة الشأن 
الصناعي في الباد وأخبار الهيئة ومنها إعانات التوظيف والتعرف 

على اهم ما وصلت اليه الهيئة.  وذكر أن الخدمة تساهم في مساعدة 
ضعاف البصر ومنهم في القطاع الصناعي على االط��اع واالستماع 
على املحتوى الخاص بصفحة الهيئة وإنجاز املعامات من خالها 
اضافة الى القراءة بخط كبير ملحتوى الصفحة والوصول ملعلوماتها 
ب��ش��ك��ل س��ه��ل.  ول��ف��ت ال���ى ان ال��خ��دم��ة ت��ج��رب��ة ع��امل��ي��ة وب�����ادرت الهيئة 
ال��ص��ن��اع��ة وال��ع��م��ل الصناعي  ال��ع��ام��ة ف��ي استقطابها بغية تشجيع 
ال��ى وج��ود العديد من  في الكويت وإدخالها باملنافسة العاملية الفتا 
الصناعيني من ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن وال��ذي��ن بات 
باستطاعتهم اج��راء معاماتهم الخاصة من عقود وتراخيص.  وأكد 
صادق وجود العديد من الخدمات اإلدارية والتنظيمية التي تصب في 
خدمة املستثمر الصناعي لتطوير وتشجيع العمل الصناعي في دولة 

الكويت وإدخالها باملنافسة العاملية.

 »توب« تطرح وحدات جاهزة للتسليم 
في »تيراس تيما« باسطنبول

)ت�سوير على املو�سى( اإدارة العالقات العامة تكرم حممد فهاد العجميالعجمي واملطريي مكرمني �سقر العنزي  

تكريم 96 موظفًا
داع��ي��ًا جميع  للمكرمني،  املتميزة  بالجهود  العجمي  أش��اد 
العاملني بالهيئة الى أن يحذو حذوهم، الفتًا إلى دور نائب 
رئ��ي��س ال�����وزراء وزي���ر ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة د. ع��ب��دامل��ح��س��ن 

أهدافها. الهيئة لتحقيق  املدعج في دعم ومساندة 
وكرم العجمي 96 موظفا منهم 18 موظفا وموظفة متقاعدا 
م��ن جميع  م��وظ��ف��ا متميزا  ع��ام��ا و47   25 ف��وق  م��وظ��ف��ا  و31 
العام  امل��دي��ر  قبل  م��ن  تكريم خ��اص  ال��ى  ب��االض��اف��ة  االدارات 

الهندسية. الخدمات  للمهندس خالد خاطر رئيس قسم 

 جهد كبير 
من العالقات العامة

ب���ذل ف��ري��ق ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للصناعة 
في  ب���ارزة  ج��ه��ودا  االدارة  م��دي��ر  الجحيدلي  بقيادة ش��م��ان 
ب��ال��ت��ع��اون مع  اب��ه��ى ص��وره  تنظيم الحفل وال���ذي خ��رج ف��ي 
ك��ل م��ن س��ال��م امل��ه��ن��ا رئ��ي��س ق��س��م ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة و علي 
ال���ج���اس���م رئ���ي���س ق���س���م االع������ام وب���م���ش���ارك���ة ك����ل م����ن س��ي��ف 
ال��رم��ي��ح��ي وس����ارة ال��دي��ه��ان ودي��ن��ا ال��ص��ال��ح واي��م��ان ال��ب��زاز 

ودالل الرفدي. 

قال مدير املبيعات في مجموعة توب العقارية سائد 
سامة ان املجموعة تواصل طرح مشاريعها املميزة 
ل��ع��م��ائ��ه��ا ف��ي اس��ط��ن��ب��ول وال��ت��ي ت��ط��وره��ا مجموعة 
انانار العقارية.وأضاف بأن ابرز املشاريع التي تعمل 
على عرضها املجموعة حاليا مشروع تيراس تيما، 
وه��و ع��ب��ارة ع��ن برجني سكنيني ف��ي منطقة أتاكنت، 
ف��ي اسطنبول  وه��ي م��ن املناطق الرئيسة والحيوية 
وتبعد عن مطار اتاتورك حوالي 8 كم بينما تبعد عن 

منطقة تقسيم وشارع االستقال حوالي 26 كم.
 وحول البرجني قال سامة: يتألف االول من 40 دورًا 
والثاني من 30 دورًا وباجمالي شقق 416 شقة تتنوع 
مساحتها م��ن غ��رف��ة ال���ى ث���اث غ���رف ن���وم ب��اط��االت 

مميزة على البحر والبحيرة والحدائق الخابة.
وب���نينَّ ب��ان اس��ع��ار ال��وح��دات السكنية ب��امل��ش��روع تعد 
مناسبة ومميزة مقارنة باملشاريع املماثلة من حيث 
ال���ج���ودة وامل���وق���ع، وب���ني أن امل���ش���روع ت��م االن��ت��ه��اء من 
تنفيذه خال شهر مارس من العام 2014 وتم تسليم 

ال���وح���دات ال��س��ك��ن��ي��ة مل��اك��ه��ا ال��ج��دد م��ن ت��رك��ي��ا ودول 
ب��أن الشركة ب��ص��دد ط��رح مجموعة  املنطقة واض���اف 
ال��ف��وري مع  م��ح��دودة من الشقق باملشروع لاستام 
دفع العميل دفعة مقدمة %35 من قيمة الشقة والباقي 
اق��س��اط مل��دة 36 ش��ه��رًا مبينا ان العميل يمكنه  على 
االس��ت��ف��ادة م��ن تأجير الشقة وتحقيق ع��وائ��د فورية 
ت��ط��رح ايضا  ب��أن املجموعة  عليها. وأض���اف س��ام��ة 
أحد مشاريع الشركة في اسطنبول مشروع »تيراس 
مكس« وال���ذي يعد واح���دًا م��ن املشاريع ال��رائ��دة التي 
تنفذها شركة انانار في موقع استراتيجي ومميز 
ف��ي منطقة اسينيورت بمدينة اسطنبول، ويقع في 
منطقة حيوية تمتاز ب��وج��ود العديد م��ن املجمعات 
التجارية والسكنية والجامعات باالضافة الى مقار 

عدد كبير من الشركات الكبرى.
وح���ول اس��ع��ار ال��وح��دات السكنية ق��ال ب��أن اسعارها 
م��ن��اس��ب��ة مل��خ��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات وت���ب���دأ م���ن 60 ال����ف دوالر 

وتسهيات بالدفع تصل لغاية 36 شهرًا. 

�سائد �سالمة 
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األعلى في السوق املحلي

»وربة« يقّدم أرباحًا تنافسية 
مع حساب »التوفير االستثماري«

أع���ل���ن ب���ن���ك ورب������ة ت��ق��دي��م��ه 
أع�������ل�������ى م���������ع���������دالت األرب��������������اح 
ع������ل������ى »ح��������س��������اب ال����ت����وف����ي����ر 
االستثماري«، بحيث يحصل 
ال�����ع�����م�����اء ع����ل����ى أرب�����������اح رب����ع 
س��ن��وي��ة م���ن خ����ال اس��ت��ث��م��ار 
آمن قصير األجل ومتوافق مع 

أحكام الشريعة اإلسامية. 
وقال البنك في بيان له، إنه 
يتم إيداع األرب��اح في حساب 
له  يتيح  م��ا  م��ب��اش��رة  العميل 
م���رون���ة ك��ب��ي��رة ف���ي ال��ت��ص��رف 
ب�����ال�����ح�����س�����اب خ���������ال ال������ع������ام، 
األرب���اح  أن نسبة  إل��ى  مشيرًا 
امل����ح����ت����س����ب����ة ع�����ل�����ى »ح�����س�����اب 
ال�����ت�����وف�����ي�����ر االس������ت������ث������م������اري« 
ت��ن��اف��س��ي��ة وه�����ي األع����ل����ى م��ن 

نوعها في السوق املحلية. 
وذك�������ر »ورب���������ة« أن������ه ي���ق���ّدم 
ب���اق���ة م���ن امل��ن��ت��ج��ات األخ����رى 
ال��ت��ي ت��ت��ب��ن��ى االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ال���ت���وف���ي���ري���ة ذات�����ه�����ا، ح���رص���ًا 
م����ن����ه ع����ل����ى ال���ت���ش���ج���ي���ع ع��ل��ى 
ث����ق����اف����ة االدخ�������������ار وت���ب���ن���ي���ه���ا 
ك���ع���ادة ح��م��ي��دة ب���ن مختلف 
ش����رائ����ح امل��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي، 
وك��م��ث��ال ع��ن��ه��ا ه��ن��اك حساب 
»ش�����ب�����اب ورب���������ة« امل���خ���ّص���ص 
لفئة الشباب، وحساب »تاال« 
ال���ذي ي��م��ّك��ن األه���ل م��ن تأمن 
واالدخ����ار  أط��ف��ال��ه��م  مستقبل 
ل���ه���م م����ع ن��س��ب��ة م��ن��اف��س��ة م��ن 

األرباح. 
املجموعة  رئ��ي��س  وأوض���ح 
امل��ص��رف��ي��ة ف���ي ال��ب��ن��ك ع��دن��ان 
س�����ل�����م�����ان ال������س������ال������م، أن���������ه ف���ي 
إط�����ار ال����ت����زام »ورب�������ة« ال��ج��اد 
وامل����س����ت����م����ر ب���ت���ق���دي���م أف���ض���ل 
للعماء واملودعن،  الخدمات 
ي��ف��خ��ر ب��ت��ق��دي��م ه���ذا ال��ح��س��اب 
امل��ث��ال��ي امل��خ��ص��ص ل���ادخ���ار، 
والذي يتيح للعماء إمكانية 
رب��ع سنوية  ع��وائ��د  تحصيل 
ه����ي م����ن األع����ل����ى ف����ي ال���س���وق 

الكويتية. 
وأض��������اف أن������ه م����ع ح��س��اب 

»ال����ت����وف����ي����ر االس�����ت�����ث�����م�����اري«، 
بطاقة  ع��ل��ى  ال��ع��م��اء  يحصل 
س����ح����ب آل�������ي ت����س����ّه����ل ع��ل��ي��ه��م 
االس��������ت��������ف��������ادة م��������ن خ�����دم�����ات 
وم�����م�����ي�����زات ه��������ذا ال����ح����س����اب، 
 عن الخدمات املصرفية 

ً
فضا

اإلل����ك����ت����رون����ي����ة، وال����خ����دم����ات 
امل����ص����رف����ي����ة ع����ب����ر ال����رس����ائ����ل 
القصيرة، الفتًا إلى أن »وربة« 
ت��م��ّك��ن م���ن ت��س��ج��ي��ل م��ع��دالت 
ال���ع���ام  ف����ي  اس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  أداء 
امل����ن����ص����رم، وت���ح���ق���ي���ق ن��ت��ائ��ج 
م����ال����ي����ة م�������ع�������ززة، م������ا س���اه���م 
ف������ي زي������������ادة ن����س����ب األرب����������اح 

التنافسية لحساب التوفير. 
ه�����ذا  ط����������رح  أن  واع������ت������ب������ر 
ال������ح������س������اب دالل�����������ة واض�����ح�����ة 
وج��ل��ّي��ة ع��ل��ى ال���ت���زام »ورب�����ة« 
ال��������ج��������اد ب������ت������زوي������د ع����م����ائ����ه 
ب��ك��اف��ة ال��خ��دم��ات وامل��ن��ت��ج��ات 
ال����ق����ي����م����ة  ذات  امل������ص������رف������ي������ة 
املضافة، واملتوافقة مع أحكام 
اإلسامية،  الشريعة  ومبادئ 
م������ؤك������دًا ح��������رص ال����ب����ن����ك ف��ي 
ك�����ام�����ل ش���ب���ك���ة ف������روع������ه ع��ل��ى 
التي  ال��خ��دم��ات  أفضل  توفير 
ت���ل���ب���ي م��خ��ت��ل��ف اح���ت���ي���اج���ات 
ومشددًا  عمائه،  ومتطلبات 
 ت��رك��ي��زه 

ّ
ع��ل��ى أن����ه ي��وج��ه ج����ل

ع��ل��ى ت��وس��ع��ة ق��اع��دة العماء 
عماء  باستقطاب  ال��ح��ال��ي��ن 

جدد، عبر باقته املتنوعة من 
العروض الجذابة واملتمّيزة.

»التوفير  أن حساب  وذك��ر 
االس���ت���ث���م���اري« ي��ل��ق��ى رواج����ًا 
ك���ب���ي���رًا ف����ي ال����س����وق امل��ح��ل��ي��ة، 
ال��س��ح��ب  إذ ي���م���ت���از ب���م���رون���ة 
واإلي�������������داع، وي���م���ك���ن ل��ع��م��اء 
»ورب�����������������ة« االس��������ت��������ف��������ادة م���ن 
كافة  ف��ي  بالتسوق  ال��ح��س��اب 
نقاط البيع املعتمدة من قبل 
البنك محليًا وعامليًا بمنتهى 
تضمنها  التي  الخصوصية 
لهم بطاقات »وربة« للسحب 
اآلل��������������ي امل����������������������زّودة ب���ت���ق���ن���ي���ة 
الذكية  اإللكترونية  الشريحة 
ف���ائ���ق���ة األم��������ان، م����ع إم��ك��ان��ي��ة 
 2000 بقيمة  النقدي  السحب 
دي����ن����ار ك���وي���ت���ي ي���وم���ي���ًا ك��ح��د 
م��ن  دي�����ن�����ار  و3000  أق����ص����ى 
للعماء  »ال���ص���ف���وة«  ح��س��اب 
امل��م��ي��زي��ن، ك��م��ا أن���ه بوسعهم 
االستفادة من خدمة الرسائل 
 ،)SMS( ال��ق��ص��ي��رة  ال��ن��ص��ي��ة 
املصرفية  اإلن��ت��رن��ت  وخ��دم��ة 
امل����ج����ان����ي����ة ل����اس����ت����ع����ام ع��ن 
رص����ي����د ح���س���اب���ات���ه���م س�����واء 
ت����واج����دوا داخ�����ل ال���ك���وي���ت أو 

خارجها.
وف����������از »ورب��������������ة« ب����ج����ائ����زة 
أف���ض���ل م���رك���ز ات����ص����ال ض��م��ن 
ج���وائ���ز م��ج��ل��ة »ب��ان��ك��ر م��ي��دل 
إيست« للمنتجات والخدمات 
امل��ص��رف��ي��ة ف���ي ال��ك��وي��ت ل��ع��ام 
2014 م��ن م��ؤس��س��ة »س���ي بي 
وي��س��ت��م��ر  ف���اي���ن���ان���ش���ال«،  آي 
أعلى  االت��ص��ال بتقديم  م��رك��ز 
ل��ت��ل��ب��ي��ة  األداء  م����س����ت����وي����ات 
احتياجات العماء والرّد على 
استفساراتهم حول املنتجات 
والخدمات املصرفية املتنوعة 
التي يقدمها البنك، باإلضافة 
العماء،  اقتراحات  إلى تلقيه 
وإي����������ج����������اد ح��������ل��������ول ع���م���ل���ي���ة 
وس���ري���ع���ة ل��ت��س��اؤالت��ه��م على 
م�������دار ال����س����اع����ة وط���ي���ل���ة أي�����ام 

األسبوع.

عدنان السالم

صدور العدد الجديد من »املصارف«

مال الله: االحتياطي يساعد الكويت
على تمويل اإلنفاق العام

ص�����در ع�����دد م������ارس 2015 مل��ج��ل��ة امل���ص���ارف 
م����ت����ض����م����ن����ًا أب�������������رز ال��������ت��������ط��������ورات امل����ص����رف����ي����ة 
العاملية منها واملحلية، وجاءت  واالقتصادية 
د. حمد  التحرير  رئيس  بقلم  العدد  افتتاحية 
ال��ح��س��اوي ب��ع��ن��وان »م��س��ؤول��ي��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة«، 
والتبريكات  التهاني  آي��ات  بأسمى  فيها  تقّدم 
إلى حضرة صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح، وس��م��و ولي 
ع���ه���ده األم�����ن ال��ش��ي��خ ن�����واف األح���م���د ال��ج��اب��ر 
الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ج��اب��ر امل���ب���ارك ال��ح��م��د ال��ص��ب��اح، وإل���ى ال����وزراء 

ونواب مجلس األمة، وأبناء الشعب الكويتي.
وأك�������د ال����ح����س����اوي أن م�����ا ي���وج���ه���ه ح���ض���رة 
ص���اح���ب ال���س���م���و م����ن ك���ل���م���ات ف����ي ال���ع���دي���د م��ن 
امل���ن���اس���ب���ات م��ح��ل��ي��ًا وإق��ل��ي��م��ي��ًا، ت��م��ث��ل م��ن��ه��اج 
عمل لكل مرحلة، وحكمة ورؤي��ة استراتيجية 
عميقة وق��راءة صحيحة للواقع وكل األوضاع 
والتطورات وتصميما على مواجهة التحديات 
مع  والتعامل  بالكويت  تحيط  التي  اإلقليمية 
الشأن املحلي بتوازن  إط��ار  الوطن في  قضايا 
وت�������واز ال ي��غ��ل��ب ج���ان���ب���ًا ع���ل���ى آخ������ر، وي��ض��م��ن 
من  ز 

ّ
وي��ع��ز العليا،  الوطنية  املصلحة  صيانة 

ت��ح��ق��ي��ق األه�����داف االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
للباد. 

وج��اء م��وض��وع ال��ع��دد بعنوان »ف��ي أعيادك 
ي��ا ك��وي��ت.. .رؤى ال��ق��ائ��د م��س��ؤول��ي��ت��ن��ا« وال���ذي 
قدم بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسن 

وع��ي��د ال��ت��ح��ري��ر ال��راب��ع وال��ع��ش��ري��ن ت��ق��ري��رًا عن 
الرؤية االقتصادية والتنموية لحضرة صاحب 
ال��س��م��و أم���ي���ر ال���ب���اد ال��ش��ي��خ ص���ب���اح األح��م��د 
الجابر ال��ص��ب��اح، م��ن خ��ال اس��ت��ع��راض بعض 
السامية  كلماته  في  ج��اءت نصًا  كما  الفقرات 
وإقليمية  محلية  مناسبات  ف��ي  وجهها  التي 

وعاملية خال السنوات املاضية .
ل 

ّ
وأوض����ح امل���وض���وع أن ه���ذه ال��ك��ل��م��ات تمث

ثمرة ما يتمتع به سموه من خبرات اكتسبها 
ع���ل���ى م�������دار ن���ص���ف ق�����رن م����ن ال�����زم�����ان، ع��اي��ش 
خالها العديد م��ن األح���داث وامل��ت��غ��ي��رات، كما 
املمكن  م��ن  التي  السامية  ع��ن طموحاته  تعّبر 
البناء عليها لتشكل مامح املستقبل استنادًا 
للتقدم  واض��ح��ة  وأه�����داف  ع��م��ل  إل���ى منهجية 
بحالة  لارتقاء  الشاملة،  التنمية  مسيرة  ف��ي 
ح��اف��زًا  يخلق  ال���ذي  للمستوى  معها  ال��ت��ف��اع��ل 

لتحسن األداء بالشكل املطلوب.
وك������ان ح������وار ال����ع����دد م����ع م���دي���ر ع�����ام امل��ع��ه��د 
العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله 
والذي أكد فيه أن الكويت تمتلك مصّدات مالية 
قوية تتجسد في االحتياطي الذي يساعد في 
تمويل اإلنفاق العام، في حالة استمرار اتجاه 
أسعار النفط باالنخفاض، باإلضافة إلى قوة 
النظام املصرفي بالدولة، الفتًا إلى أن الظروف 
وامل�����ن�����اخ االق����ت����ص����ادي ح���ال���ي���ًا م�����ازال�����ت ت��ح��ت 
ال��س��ي��ط��رة وامل������اءة امل��ال��ي��ة، وال ت��وج��د ح��اج��ة 

حاليًا للسحب من االحتياطي.

بني 9 و12 الجاري في »الريجينسي«

8 شركات جديدة تقدم مشاريعها 
في معرض »العقارات الكويتية والدولية«

أك�����دت 8 ش���رك���ات ج��دي��دة 
م�����ش�����ارك�����ت�����ه�����ا ف�������ي م����ع����رض 
العقارات الكويتية والدولية، 
م�����ن ت���ن���ظ���ي���م ش����رك����ة اك��س��ب��و 
سيتي من 9 إلى 12 الجاري 

في فندق الريجينسي.

»الشبكة العربية«
الشبكة  مجموعة  كشفت   
ال�����ع�����رب�����ي�����ة ال������ع������ق������اري������ة ع���ن 
م���ش���ارك���ت���ه���ا ف�����ي ف���ع���ال���ي���ات 
الكويتية  ال��ع��ق��ارات  م��ع��رض 
وال�������دول�������ي�������ة، وق�����������ال امل�����دي�����ر 
عمرو  للمجموعة  التنفيذي 
ع���ل���ي، إن »ال��ش��ب��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال������ع������ق������اري������ة« ت�����ع�����د واح���������دة 
م�������ن ال������ش������رك������ات ال����ع����ق����اري����ة 
امل��ت��خ��ص��ص��ة ف����ي ال��ت��س��وي��ق 
وال�����ت�����ط�����وي�����ر ال�����ع�����ق�����اري ف��ي 

املنطقة.
وت���اب���ع أن ه����ذه امل��ش��ارك��ة 
ت��أت��ي ل��ل��ت��واص��ل م��ع العماء 
وزوار  ال��ج��دد  واملستثمرين 
امل��ع��رض، إذ دأب��ت املجموعة 
ع���ل���ى ط�����رح وت���ق���دي���م ك����ل م��ا 
ه��������و ج������دي������د وح��������دي��������ث ف���ي 
ع����ال����م ال���ع���ق���ار م����ن م���ش���اري���ع 
نوعية  ومنتجات  وخ��دم��ات 
ك����م����ش����روع����ات����ه����ا ال���س���ك���ن���ي���ة 
واالس���ت���ث���م���اري���ة ف���ي امل��م��ل��ك��ة 
املتحدة وإسبانيا والواليات 
امل���ت���ح���دة األم���ي���رك���ي���ة، وال��ت��ي 
تضم وح���دات سكنية فخمة 
لتوفير  املساحات  ومتنوعة 
للعميل  واس���ع���ة  اخ���ت���ي���ارات 
واملستثمر، بما يلبي رغباته 

ويرضي طموحاته.
العربية  »الشبكة  أن  وأك��د 
ال�����ع�����ق�����اري�����ة« م����س����ت����م����رة ف��ي 
السكنية  مشروعاتها  تنفيذ 
واالس���ت���ث���م���اري���ة ف����ي ك����ل م��ن 
املتحدة  وال��والي��ات  إسبانيا 
املتحدة،  واململكة  األميركية 
وف�����ق اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة م��ه��ن��ي��ة 
وح���رف���ي���ة ع���ال���ي���ة، ودراس������ات 
ال����������ج����������دوى االق������ت������ص������ادي������ة 
واالت�����ج�����اه�����ات امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ل��������أس��������واق ال�����ع�����ق�����اري�����ة ف���ي 
امل���ن���ط���ق���ة وال�����ع�����ال�����م، ب��ف��ض��ل 
ك���وادره���ا امل��ك��ون��ة م���ن خ��ي��رة 
االس����ت����ش����اري����ن واإلداري����������ن 
امل����ت����خ����ص����ص����ن ف�������ي م����ج����ال 
االس������ت������ث������م������ار وال�����ت�����ط�����وي�����ر 

العقاري.
امل���ج���م���وع���ة  أن  وأض�����������اف 
س��ت��غ��ت��ن��م امل���ش���ارك���ة ف���ي ه��ذا 
امل����ع����رض ل��ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء 
ع��ل��ى م��ش��اري��ع��ه��ا ال���ج���دي���دة، 
وال���ت���ي ت��ع��ت��ب��ر ب���داي���ة لعصر 
ج��دي��د ف���ي ع��ال��م االس��ت��ث��م��ار 
ال���ع���ق���اري، م���ن خ����ال ت��ق��دي��م 
م������ج������م������وع������ة ج����������دي����������دة م����ن 
املشاريع في اململكة املتحدة 
ك����م����ش����روع م����ط����ار غ��اس��ك��و 
بعائد 10 في املئة على مدى 
6 س����ن����وات، وم����ش����روع »ال��ف��ا 
ستور« والذي تصل عوائده 

إلى 10 في املئة.

»أمان واستثمار«
وأع������ل������ن������ت ش�������رك�������ة أم��������ان 
واس�������ت�������ث�������م�������ار ل�����ل�����خ�����دم�����ات 
ال����ع����ق����اري����ة م���ش���ارك���ت���ه���ا ف��ي 
امل����������ع����������رض، وق��������������ال امل������دي������ر 
ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي ف��������ي ال�����ش�����رك�����ة 
إنها ستطرح  الراشد  مشعل 
مشاريع محلية في املعرض، 
وان�����������ه ت�������م ال�������ب�������دء ب���م���ج���م���ع 
 )5  ( ال����س����ك����ن����ي  امل����س����ت����ث����م����ر 
ف���ي منطقة  ال��ت��م��ل��ي��ك  ل��ش��ق��ق 
حولي ويتكون من 15 طابقًا 
وم���ع���ل���ق���ًا وس����������رداب م���واق���ف 

للسيارات.
وأض�����������اف أن��������ه ت������م ال����ب����دء 
السكني  امل��س��ت��ث��م��ر  ب��م��ج��م��ع 
ال���س���امل���ي���ة  م���ن���ط���ق���ة  ف�����ي   )6(
ويتكون من 14 طابقًا ومعلقًا 
للسيارات،  مواقف  وس���رداب 
وب����م����ش����روع »امل���س���ت���ث���م���ر 7« 
وه����������و ش�����ال�����ي�����ه�����ات م����م����ي����زة 
ب����م����دي����ن����ة ص������ب������اح األح�����م�����د 
 ،) الخيران  لؤلؤة   ( البحرية 
وت��ت��م��ي��ز امل���ش���اري���ع ب��امل��واق��ع 

الحيوية.

»املزيدي«
وأف��������������اد رئ������ي������س م���ج���ل���س 
امل���زي���دي  ش���رك���ة  ف����ي  اإلدارة 
ال���ع���امل���ي���ة ال����ع����ق����اري����ة م��ح��م��د 
دول��ة  بريطانيا  أن  امل���زي���دي، 
ع��رف��ه��ا  م��ل��ك��ي��ة  أف����ض����ل  ذات 
ال�����ت�����اري�����خ وان�����ت�����ه�����اء ب����امل����دن 
العريقة  واالط��ال  الرومانية 
ال���ت���ي ت���ع���ود ال����ى ع���ص���ور ما 
قبل التاريخ، التي تترك أثرًا 
الطامحة  النفوس  ف��ي  بالغًا 

الى معرفة بناة األمجاد. 
ال��ش��رك��ة ستطرح  وب��ن أن 
في  مشاريعها  وأح����دث  أه���م 
أراض����������ي »إي������ف������ر« وأراض��������ي 
»إب������س������وم« ف�����ي ب���ري���ط���ان���ي���ا، 
إي����ف����ر  م����ن����ط����ق����ة  ت�����م�����ت�����از  إذ 
ب��أن��ه��ا ذات ح��ي��وي��ة وت��ب��ع��د 
ع�����ن م�����ط�����ار ه����ي����ث����رو دق���ي���ق���ة 
وم���أه���ول���ة ب��ال��س��ك��ان، وال��ت��ي 
تتميز بخدماتها العامة من 
وغيرها  ومجمعات  م���دارس 
من خدمات أخرى، باالضافة 
إل����ى أح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي 

تستوعب تزايد السكان.

»هومز«
وق���������ال امل������دي������ر ال������ع������ام ف��ي 
حاتم  العقارية  هومز  شركة 
الكويتي  السوق  إن  يوسف، 
ش���ه���د ط����ف����رة م���ل���ح���وظ���ة ف��ي 
تسوق  التي  الشركات  تعدد 
ال����ع����ق����ار ال����ت����رك����ي، م����ا ي��ت��ي��ح 
ل����ل����ع����م����اء ف������رص������ة ال����ت����ن����وع 
وال��������ق��������درة ع����ل����ى االخ����ت����ي����ار 

السليم.
ولفت إلى ان شركة هومز 
ال���ع���ق���اري���ة دائ����م����ا م����ا ت��ع��م��ل 
ت����ح����ت ش�����ع�����ار »ن�����ح�����ن ه��ن��ا 

ف����ي خ���دم���ت���ك«، م����ا ي��ج��ع��ل��ه��ا 
ت�������ح�������رص ع������ل������ى م�����س�����اع�����دة 
أفضل  اخ��ت��ي��ار  ف��ي  عمائها 
املواقع املرغوبة، وتتيح لهم 
إع��������ادة ال���ب���ي���ع ب���ع���ائ���د م��ج��ز 
ه���دف���ه���م ه��و  ك������ان  اذا  ف���ي���م���ا 

االستثمار.
ال���ش���رك���ة  ان  إل������ى  وأش���������ار 
س������������ت������������ط������������رح ب��������ال��������س��������م��������ة 
االس����ت����ث����م����اري����ة ن���ف���س���ه���ا ف��ي 
امل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة م���ش���اري���ع 
عدة من اهمها مشروع باك 
ف����ي����ري����رز ف�����ي م����رك����ز م���دي���ن���ة 
م����ي����ل����ت����ون ك����ي����ن����ز، وي���ت���م���ي���ز 
ب��ش��ق��ق��ه ال���ف���اخ���رة وخ��دم��ات��ه 
امل�����م�����ي�����زة وم�����وق�����ع�����ه األك����ث����ر 
أنه يتمّيز بعائد  تميزًا، كما 
اس��ت��ث��م��اري م��ض��م��ون يصل 

إلى 7 في املئة سنويًا.
ول�������ف�������ت رم��������������زي إل�����������ى أن 
الشركة ستطرح في املعرض 
م����ج����م����وع����ة م�������ن امل�����ش�����اري�����ع 
في  منها  تركيا  في  املتميزة 
اس��ط��ن��ب��ول م��ث��ل م���ش���روع اي 
ك��ي ت��اور ال��ذي تبدأ أسعاره 
م��ن 15 أل��ف دي��ن��ار، وه��و من 
أك���ث���ر امل���ش���اري���ع امل���م���ي���زة في 
ال��راق��ي��ة،  اس��ي��ن��ي��ورت  منطقة 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��ش��اري��ع في 
السياحية  ط���راب���زون  م��دي��ن��ة 
حيث الجو الرائع واالطاالت 
ال��ب��ح��ري��ة امل��ب��اش��رة وامل��ن��اظ��ر 

الطبيعية الخابة.

»برستيج املتحدة«
وق����ال امل���دي���ر ال���ع���ام عضو 
مجلس ادارة شركة برستيج 
امل����ت����ح����دة ال����ع����ق����اري����ة خ���ال���د 
الشركة  مشاركة  إن  املالك�ي، 
ف����ي امل����ع����رض ج������اءت ب��ه��دف 
ح����رص����ه����ا ع����ل����ى ال����ت����واص����ل 
واالت����������ص����������ال امل������ب������اش������ر م���ع 
عمائها، إذ ان املعارض هي 
وسيلة للتواصل الفعال بن 

الشركة والعميل.
ول�����ف�����ت امل�����ال�����ك�����ي إل��������ى أن 
املعرض  في  املشاركة  أهمية 
ت���������أت���������ي ل������خ������ل������ق ال��������ف��������رص 
امل������م������ي������زة ل����ت����ح����ق����ي����ق أع����ل����ى 
م��ا  أن  ل���ع���م���ائ���ه���ا، و  ف����ائ����دة 
ي���م���ّي���ز ال���ش���رك���ة ت��خ��ص��ص��ه��ا 
ف������ي ج����م����ه����وري����ة ال���ب���وس���ن���ة 

وال���ه���رس���ك، م���ؤك���دًا ح��رص��ه��ا 
ع���ل���ى ت���س���وي���ق م���ش���اري���ع���ه���ا 
اململوكة للشركة، منوهًا إلى 
أن��ه��ا ت��ط��رح اق����وى امل��ش��اري��ع 
في جمهورية البوسنة حيث 
بمواقعها  مشاريعها  تتميز 
امل��م��ي��زة وإط��ال��ت��ه��ا ال��ف��ري��دة، 
وه���������و م�������ش�������روع ال�������وح�������دات 
ال��س��ك��ن��ي��ة )ف���ل���ل( ف���ي منطقة 
أليجا الشهيرة في العاصمة 

سراييفو.
وب����ن أن ال��ش��رك��ة س��ت��ق��دم 
امل���ع���رض منتجع  ف���ي  أي���ض���ًا 
ف�����ي�����س�����ك�����و وه�����������و م����ت����ك����ام����ل 
ال��������خ��������دم��������ات ال����ت����رف����ي����ه����ي����ة 
واالم����ن����ي����ة واالس���ت���ث���م���اري���ة، 
وي���م���ك���ن ل��ل��ع��م��ي��ل اس��ت��ث��م��ار 
م����ن����زل  او  س����ك����ن����ي����ة  أرض 
داخ����ل امل��ن��ت��ج��ع ال����ذي يتميز 
متكامل  أمني  نظام  ب��وج��ود 
خدماتي  ومجمع  للمنتجع، 
ي�����ض�����م م�����ط�����اع�����م وم�����ق�����اه�����ي 
وس�����وب�����ر م�����ارك�����ت وب���ح���ي���رة 

طبيعية.

»تمليك«
أع�����ل�����ن�����ت ش������رك������ة ت���م���ل���ي���ك 
ال����ع����ق����اري����ة م���ش���ارك���ت���ه���ا ف��ي 
امل����ع����رض، وق�����ال م���دي���ر ادارة 
ال���ت���س���وي���ق ب���ال���ش���رك���ة أح��م��د 
ستشارك  إن��ه��ا  العظيم  ع��ب��د 
ف���ي امل���ع���رض ب��ع��دة م��ش��اري��ع 
 SILVER( م������ش������روع  وه�������ي 
CITY( في منطقة بيلكدوزو 
ب�����اس�����ط�����ن�����ب�����ول األوروب���������ي���������ة 
»مدينة املؤتمرات واملعارض 
وامل���������������������والت ال�������ت�������ج�������اري�������ة«، 
وه������وع������ب������ارة ع������ن ك���م���ب���ون���د 
سكني به 363 وحدة سكنية 
م���خ���ت���ل���ف���ة و40  ب����م����س����اح����ات 
محا تجاريًا كامل الخدمات 
االج���ت���م���اع���ي���ة وال���ت���رف���ي���ه���ي���ة، 
النهائي  ال��ت��س��ل��ي��م  أن  مبينًا 

سيكون في أغسطس 2015.
ال���ش���رك���ة  أن  إل�������ى  وأش����������ار 
س�����ت�����ط�����رح أي������ض������ًا م�����ش�����روع 
ذات   )  PRIME TOWER(
ال���ع���ائ���د ال���س���ن���وي امل��ض��م��ون 
ف����ي أرق������ى م��ن��ط��ق��ة س��ي��اح��ي��ة 
باسطنبول على بعد 9 دقائق 
م���ن م��ط��ار أت���ات���ورك ال���دول���ي، 
ك���ام���ل ال���خ���دم���ات ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة 

و ق���اع���ة ل��ج��م��ي��ع امل��ن��اس��ب��ات 
شهر  في  النهائي  والتسليم 
ب����االض����اف����ة   ،2015 م����������ارس 
إل������ى م���ش���اري���ع���ه���ا ف�����ي دول�����ة 
البوسنة، كاشفًا أن »تمليك« 
ت����ط����رح م���ش���اري���ع���ه���ا ب��أع��ل��ى 
ع�����ائ�����د اس�����ت�����ث�����م�����اري ب����دول����ة 
ال��ب��وس��ن��ة وب��أف��ض��ل األس��ع��ار 

لعمائها.
ال����ش����رك����ة  أن  إل��������ى  ول�����ف�����ت 
س�����ق�����وم ب�����ع�����رض م������ش������روع ) 
ع��ن  وي���ب���ع���د   )LIFE LAND
ك��ل��م، و بأعلى  ال��ع��اص��م��ة 12 
ع��ائ��د اس��ت��ث��م��اري م��ض��م��ون، 
مل������ا ي���م���ت���ل���ك���ه امل�������ش�������روع م��ن 
م���ق���وم���ات ك���ب���ي���رة ك���ق���رب���ه م��ن 
العاصمة واملناطق الحيوية، 
واإلطاالت الخابة وغيرها.

»بافاريا«
ق����ال رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة 
ش�����رك�����ة م���ج���م���وع���ة ب����اف����اري����ا 
ال��ش��رك��ة ستطرح  ال��دول��ي��ة إن 
خال مشاركتها في املعرض، 
م���ش���اري���ع���ه���ا امل����ت����ع����ددة ال��ت��ي 
تقع بضاحية صباح السالم، 
والساملية والتي تضم العديد 
من النماذج السكنية املتنوعة 

و املساحات املختلفة.
م���ش���اري���ع  أن  إل������ى  وأش��������ار 
»ب������اف������اري������ا« ت����م����ت����از ب���أع���ل���ى 
ض���م���ان ل���ل���ج���ودة ف����ي أع���م���ال 
التشطيب  وم��س��ت��وى  ال��ب��ن��اء 
وت��ن��وع ال��خ��دم��ات، ك��م��ا أنها 
ت���ع���ت���ب���ر ه�����ي امل�����ال�����ك ل��ج��م��ي��ع 
���ذ 

ّ
م���ش���اري���ع ال����ش����رك����ة، وامل���ن���ف

ل��ج��م��ي��ع األع����م����ال اإلن��ش��ائ��ي��ة 
)ش�����رك�����ة ب����اف����اري����ا ل���ل���ت���ج���ارة 
واملسّوق  واملقاوالت(،  العامة 
ال���ح���ص���ري مل���ش���اري���ع���ه���ا، ف��ي 
م���ح���اول���ة ل��ل��ج��م��ع ب����ن أرق����ى 
مع  وال��خ��دم��ات،  التشطيبات 
أقل األسعار مقارنة باألسعار 

الحالية في السوق املحلي.
ت���ب���ادر  ال����ش����رك����ة  أن  وب������ن 
بطرح خدمة جديدة للعماء 
����ك ال����وح����دة 

ّ
ع�����ن ط����ري����ق ت����م����ل

السكنية، مع عقد إيجار ملدة 
3 س����ن����وات، وي��ع��ت��ب��ر األع��ل��ى 

عائدا على مستوى الكويت.

»ضمان املستقبل«
وق����ال م��دي��ر ش��رك��ة ض��م��ان 
امل��س��ت��ق��ب��ل ف��ي��ص��ل امل�����اص، إن 
»ض����م����ان امل��س��ت��ق��ب��ل« ت��ع��ت��زم 
املعرض لعرض  املشاركة في 
م�����ج�����م�����وع�����ة م��������ن امل�����ش�����اري�����ع 
امل��ت��م��ي��زة ف���ي ك���ل م���ن اململكة 
ال�����ع�����رب�����ي�����ة ال�����س�����ع�����ودي�����ة ف���ي 
م����دي����ن����ة ال�����ط�����ائ�����ف وم����دي����ن����ة 
ال����خ����ف����ج����ي، وال������ت������ي ت��ع��ت��ب��ر 
ممتازة،  استثمارية  محطات 
ب��م��ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن م��وق��ع��ه��ا 

الجغرافي لهذه املدن.
وت�������اب�������ع س�����ن�����ط�����رح أي����ض����ًا 
م��ش��اري��ع اخ����رى وه���ي أراض 
عم��ان  ف��ي سلطنة  وب��ل��وك��ات 
ووالي��������������ة ص�������ح�������ار، ووالي����������ة 
م����ص����ن����ع����ة، ووالي��������������ة ص���ح���م 
ب��أس��ع��ار ت���ت���اءم م���ع ال��س��وق 

العقاري.
أن توجهات  امل���اص  وب���ن 
ستكون  املستقبلية  الشركة 
إل���ى دول���ة اإلم�����ارات العربية 
امل����ت����ح����دة، وب����ال����ت����ع����اون م��ع 
ومتخصصن  اس��ت��ش��اري��ن 
الق����ت����ن����اص أف����ض����ل ال����ف����رص 
امل�����������ت�����������اح�����������ة ف���������������ي م��������ج��������ال 
االس���ت���ث���م���ار، ل��ي��س��ت��ط��ي��ع من 
يقوم  ان  مستثمر  اي  خ��ال��ه 
ب��ش��رائ��ه��ا م���ن ص��غ��ار وك��ب��ار 

املستثمرين.

خالد املالكي

أحمد عبدالعظيم

مشعل الراشد

عمرو علي

محمد املزيدي

حاتم يوسف

10 في املئة العائد اإليجاري لسنتني في شقق االستديو

»توب« تبدأ بتسويق »تيراس تيما« في اسطنبول
ق������ال م����دي����ر امل���ب���ي���ع���ات ف��ي 
م���ج���م���وع���ة ت�������وب ال���ع���ق���اري���ة 
املجموعة  إن  س��ام��ة،  س��ائ��د 
ت�����واص�����ل ط������رح م���ش���اري���ع���ه���ا 
امل�������م�������ي�������زة ل�����ع�����م�����ائ�����ه�����ا ف���ي 
اس��ط��ن��ب��ول وال���ت���ي ت��ط��وره��ا 

مجموعة أنانار العقارية.
وأض���اف أن أب��رز املشاريع 
ال����ت����ي ت���ع���م���ل ع���ل���ى ع��رض��ه��ا 
امل���ج���م���وع���ة ح���ال���ي���ًا م���ش���روع 
تيراس تيما، وهو عبارة عن 
منطقة  ف��ي  سكنين  ب��رج��ن 
أت���اك���ن���ت، وه����ي م���ن امل��ن��اط��ق 
ال���رئ���ي���س���ي���ة وال����ح����ي����وي����ة ف��ي 
اس��ط��ن��ب��ول وت��ب��ع��د ع��ن مطار 
أت���ات���ورك ن��ح��و 8 ك��ل��م، بينما 
ت���ب���ع���د ع�����ن م���ن���ط���ق���ة ت��ق��س��ي��م 

وشارع االستقال 26 كلم. 
امل��ن��ط��ق��ة  أن  إل�������ى  وأش����������ار 
ت���ش���ه���د ح���ال���ي���ًا ت��ن��ف��ي��ذ أك��ب��ر 
ع��������دد م������ن امل������ش������اري������ع ال���ت���ي 
ت��ن��ف��ذ ب��اس��ط��ن��ب��ول وت��س��م��ى 
مشيرًا  الجديدة،  باسطنبول 
إل������ى أن������ه ج������ار إن�����ش�����اء أك���ب���ر 
)تيما  فيها  ترفيهية  مدينة 
ب�������ارك(، ب���اإلض���اف���ة إل����ى ع��دد 

م���ن ال��ج��ام��ع��ات وامل��ج��م��ع��ات 
املنطقة  أن  مبينًا  ال��ت��ج��اري��ة، 
ت��ت��م��ت��ع ب���وج���ود ش��ب��ك��ة ط��رق 
تربطها  ك��ب��ي��رة  وم���واص���ات 
ب��م��خ��ت��ل��ف امل���ن���اط���ق وامل���راك���ز 
بشكل  امل��دي��ن��ة  ف��ي  الرئيسية 

سلس وسريع.
ال����ب����رج  إن  س����ام����ة  وق��������ال 
دورًا   40 م����ن  ي���ت���أل���ف  األول 
دورًا   30 م���������ن  وال��������ث��������ان��������ي 
416 شقة  وب��اج��م��ال��ي ش��ق��ق 
ت��ت��ن��وع م��س��اح��ت��ه��ا م��ن غرفة 
إلى ثاث غرف نوم بإطاالت 
مميزة على البحر والبحيرة 
ال��خ��اب��ة، منوهًا  وال���ح���دائ���ق 
إلى أن املشروع يحتوي على 
مجموعة مميزة من الخدمات 
ال��ع��ام��ة ك��م��واق��ف ال��س��ي��ارات 
والصيانة واألمن والخدمات 
ون��اد  مسابح  م��ن  الترفيهية 
ص��ح��ي وم���اع���ب، ب��اإلض��اف��ة 
إل����ى ت�����راس وح����دائ����ق ب��أك��ث��ر 
امل���ب���ان���ي  م������ن  دورًا   21 م������ن 
ل���ت���ع���ط���ي ال����س����ك����ان ج�������وا م��ن 
الراحة ولاستمتاع باملناظر 

الجميلة.

وب���ن أن أس��ع��ار ال��وح��دات 
ال���س���ك���ن���ي���ة ب�����امل�����ش�����روع ت��ع��د 
م���ن���اس���ب���ة وم����م����ي����زة م���ق���ارن���ة 
حيث  من  املماثلة  باملشاريع 
ال�����ج�����ودة وامل�����وق�����ع، وأن������ه ت��م 
االن���ت���ه���اء م���ن ت��ن��ف��ي��ذه خ��ال 
ش������ه������ر م�������������ارس م��������ن ال������ع������ام 
ال��وح��دات  تسليم  وت���م   2014
من  ال��ج��دد  مل��اك��ه��ا  السكنية 

تركيا ودول املنطقة.
وك��ش��ف أن »ت����وب« بصدد 

ط��رح مجموعة م��ح��دودة من 
الشقق في املشروع لاستام 
الفوري مع دفع العميل دفعة 
ف��ي املئة م��ن قيمة   35 مقدمة 
أقساط  على  وال��ب��اق��ي  الشقة 
مل���دة 36 ش��ه��را، الف��ت��ًا إل���ى أن 
العميل يمكنه االستفادة من 
تأجير الشقة وتحقيق عوائد 

فورية عليها. 
أن  س����������ام����������ة  وأض����������������������اف 
امل�����ج�����م�����وع�����ة ت������ط������رح أي����ض����ًا 
أح������د م���ش���اري���ع ال���ش���رك���ة ف��ي 
اس��ط��ن��ب��ول م��ش��روع »ت��ي��راس 
م���ك���س«، وال������ذي ي��ع��د واح����دًا 
م���ن امل���ش���اري���ع ال����رائ����دة ال��ت��ي 
ت��ن��ف��ذه��ا ش���رك���ة أن����ان����ار ف��ي 
موقع استراتيجي ومميز في 
بمدينة  اس��ي��ن��ي��ورت  م��ن��ط��ق��ة 
منطقة  ف��ي  ويقع  اسطنبول، 
حيوية تمتاز بوجود العديد 
م������ن امل����ج����م����ع����ات ال���ت���ج���اري���ة 
وال����س����ك����ن����ي����ة وال����ج����ام����ع����ات، 
باإلضافة إلى مقار عدد كبير 
من الشركات الكبرى، وأكد أن 
»ت��ي��راس م��ك��س« ي��ع��د فرصة 

حقيقية لاستثمار الناجح.

وح������ول امل����ش����روع ق�����ال إن���ه 
ي��ت��أل��ف م���ن 5 م��ب��ان م��ت��ع��ددة 
15 دورا، منها  لغاية  األدوار 
3 م����ب����ان س���ك���ن���ي���ة وم���ب���ن���ي���ان 
وتتنوع  ت��ج��اري��ان،  سكنيان 
الشقق فيها من استوديو، و1 
و2 و3 غرف نوم بتشطيبات 
ع��ال��ي��ة ال���ج���ودة، ك��م��ا ت��ت��واف��ر 
ف��ي��ه ال��خ��دم��ات امل��ت��ك��ام��ل��ة من 
حدائق وماعب وناد صحي، 
وم���واق���ف س���ي���ارات وخ��دم��ات 
ص����ي����ان����ة وأم���������ن ع����ل����ى م������دار 

الساعة. 
وح������ول اس����ع����ار ال����وح����دات 
ال�����س�����ك�����ن�����ي�����ة، ل�����ف�����ت إل����������ى أن 
م��ن��اس��ب��ة ملختلف  اس���ع���اره���ا 
ال���ف���ئ���ات وت����ب����دأ م����ن 60 أل���ف 
ب��ال��دف��ع  وت���س���ه���ي���ات  دوالر 
ت��ص��ل ل��غ��اي��ة 36 ش���ه���رًا، وأن 
امل���ج���م���وع���ة ومل�������دة م����ح����دودة 
ت������ع������رض ع�������ائ�������دًا إي�����ج�����اري�����ًا 
م��ض��م��ون��ًا 10 ف���ي امل���ئ���ة مل��دة 
االستديو  سنتن على شقق 
ف������ق������ط ول�������ل�������دف�������ع ال������ن������ق������دي، 
وس���ت���ق���وم ال���ش���رك���ة امل���ط���ورة 

بتأجيرها وتأثيثها.

سائد سالمة

»الدولي«: دورة تدريبية 
حول أسس اإلدارة املصرفية

مت إدارة املوارد البشرية 
ّ
نظ

قسم التدريب في بنك الكويت 
الثقافي  املوسم  الدولي ضمن 
امل��ص��رف��ي ال����ذي ي��ع��ق��ده البنك 
مل���دي���ري���ه ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ن وك���ب���ار 
موظفيه، دورة توعوية داخلية 
م���ب���ادئ وأس�����س اإلدارة  ح����ول 
وإدارة  ال���ت���ج���اري���ة،  امل��ص��رف��ي��ة 
واإلدارة  واإلف���ص���اح  ال��ت��م��وي��ل 
القانونية على ضوء مبادرات 
 ،2014 للعام  رقم 116  القانون 
القطاع  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  قدمتها 
ال��ه��ن��دس��ي ف��ي ش��رك��ة التنمية 
ال���ع���ق���اري���ة امل���ه���ن���دس���ة ه��ي��ف��اء 

املوسى. 
وق��ال البنك ف��ي بيان ل��ه، إن 
امل���وس���ى ن��اق��ش��ت ف���ي دورت���ه���ا 
التي  ال��خ��ط��وات  أه��م  التدريبة 
ت����ن����درج ض���م���ن ال����ق����ان����ون رق���م 
م��ج��ال  ف����ي   2014 ل��س��ن��ة   116
وال��ت��ج��اري��ة  امل��ص��رف��ي��ة  إإلدارة 
وال���ق���ان���ون���ي���ة مل���ش���اري���ع ال��ب��ن��اء 
والتطوير، مع تفعيل الشراكة 

بن القطاعن الخاص والعام، 
م������ا ي����ض����م����ن ت������ع������ّدد م����ص����ادر 
ال���������دخ���������ل، وت��������أم��������ن م�����������ردود 
يتوافق  واجتماعي  اقتصادي 
وال��������رؤى ال��ح��ك��وم��ي��ة ال���ج���ادة 
نحو تحقيق مستقبل تنموي 

أفضل للكويت.
ه���ذه  أن  »ال�������دول�������ي«  وذك�������ر 
ال������دورة ت��ع��د ام����ت����دادًا لسلسة 
ال�����ج�����ه�����ود امل�����ت�����واص�����ل�����ة ال���ت���ي 
ي�������ح�������رص ع�����ل�����ى ب�����ذل�����ه�����ا ف���ي 
م����ج����ال ت���م���ك���ن م���وظ���ف���ي���ه م��ن 
ت�����وس�����ي�����ع دائ�������������رة م����ع����ارف����ه����م 
ال��ن��ظ��ري��ة، وت��ح��س��ن م��س��ت��وى 
ت���ه���م امل���ه���ن���ي���ة م����ن خ���ال  ك���ف���اء
ت������ب������ادل ال�����خ�����ب�����رات ال���ن���ظ���ري���ة 
والعملية مع مؤسسات فاعلة، 
دائ��م  اض��ط��اع  على  وإبقائهم 
ب��ك��اف��ة ال���ق���وان���ن وال��ح��ي��ث��ي��ات 
ال��ج��دي��دة امل��وض��وع��ة، مل��واك��ب��ة 
التنمية االقتصادية والنهضة 
التنموية على الساحة املحلية.

ع��ق��د  أن  ال����ب����ن����ك  وأض������������اف 
ه��ذه ال����دورات ي��رّس��خ بصمته 
ك����م����ؤس����س����ة ك����وي����ت����ي����ة رائ��������دة 
ف���ي ص��ي��اغ��ة رؤى اق��ت��ص��ادي��ة 
ب��ارز  بشكل  تسهم  نموذجية، 
ف���ي ت��ح��ري��ك ع��ج��ل��ة االق��ت��ص��اد 

الكويتي.

هيفاء املوسى



معرض  في  مشاركتها   جديدة  شركات   4 أعلنت 
في  األكبر  احل��دث  والدولية  الكويتية  العقارات 
املعارض العقارية على اإلطالق في الكويت خالل 
فندق  في  احل��ال��ي   م��ارس   12 إل��ى   9 من  الفترة 

الريجنسي. 
عن  العقارية  العربية  الشبكة  مجموعة  كشفت   
مشاركتها في فعاليات معرض العقارات الكويتية 
والدولية، وحول هذه املشاركة قال املدير التنفيذي 
للمجموعة عمرو علي إن الشبكة العربية العقارية 
املتخصصة  العقارية  الشركات  من  واحدة  تعد   «

في التسويق والتطوير العقاري في املنطقة.
في  مستمرة  العقارية   العربية  الشبكة  أن  وأكد   
كل  في  واالستثمارية  السكنية  مشروعاتها  تنفيذ 
االميركية واململكة  املتحدة  إسبانيا والواليات  من 
عالية،  وحرفية  مهنية  إستراتيجية  وفق  املتحدة 

واالجت��اه��ات  االقتصادية  اجل���دوى  ودراس����ات 
املستقبلية لألسواق العقارية في املنطقة والعالم، 
االستشاريني  خيرة  من  املكونة  كوادرها  بفضل 
االستثمار  مجال  ف��ي  املتخصصني  واإلداري����ني 
والتطوير العقاري، خصوصا أن الشبكة العربية  
حترص دائما على التواجد باستمرار في مثل هذه 

املعارض الكبيرة للتواصل الدائم مع العمالء.
من جانبها أعلنت شركة أمان واستثمار للخدمات 
املدير  وقال  املعرض،  في  مشاركتها  عن  العقارية 
ستطرح  ال��راش��د  مشعل  الشركة  في  التنفيذي 
مشاريع محلية في املعرض، وانه مت البدء مبجمع 
منطقة  في  التمليك  لشقق   5 السكني  املستثمر 
وس��رداب  ومعلق  15طابقا  من  ويتكون  حولي 

مواقف للسيارات.
في  السكني6  املستثمر  مبجمع  البدء  مت  واضاف: 

ومعلق  14طابقا  من  ويتكون  الساملية  منطقة 
البدء  مت  واي��ض��ا  للسيارات،  م��واق��ف  وس���رداب 
صباح  مبدينة  مميزه  شاليهات  وهو  باملستثمر7 
األحمد البحرية لؤلؤة اخليران، وتتميز املشاريع  
حتقيقا  أنه  إلى  الراشد  احليوية.وأشار  باملواقع 
الشفافية  وه��و  إليه  تسعى  التي  الشركة  ملبدأ 
مجمع  من   ٪ اجن��از9  مت  عمالئها  مع  واالل��ت��زام 
واملواعيد  للمواصفات  4طبقا  السكني  املستثمر 

التي التزمت بهما الشركة مع عمالئها.
الشركة  تأسست  الشركة  أن  إلى  الراشد  ولفت 
وتنوع  السريع  التطور  ملواكبة   2002 سنة 
العقاري  السوق  أنشطة  االستثمارية في  الفرصة 
في هذا  الراغبني  املستثمرين  داعيا  الكويت،  داخل 
هذه  من  واالستفادة  املعرض  زي��ارة  االستثمار 

الفرص العقارية املناسبة جلميع الشرائح.

ملجموعة  التنفيذي  الرئيس  أعلن   
خ���دم���ات االع���م���ال وال��ت��وظ��ي��ف 
التركيت  ماجد  »كاني«  اخلليجية 
مؤمتر  بتنظيم  املجموعة  قيام  عن 
ال���ق���ي���ادات اخل��ل��ي��ج��ي��ة ب��ع��ن��وان 
املضطربة«  البيئات  في  »القيادة 
مايو   12-11 م��ن   الفترة  خ��الل 
ال��ش��ي��رات��ون-  ف��ن��دق  ف��ي   2015
املؤمتر  انعقاد  أن  مؤكدا  الكويت، 
يأتي في إطار احلاجة املتزايدة إلى 
تبادل التجارب ودراسة النجاحات 
البيئات  في  القيادة  موضوع  في 
املضطربة خاصة في ظل التطورات 
املتالحقة  االقتصادية  واملتغيرات 
الصعيدين  ع��ل��ى  نشهدها  ال��ت��ي 

العربي والعاملي.
مع  أن��ه   - التركيت  ماجد  وص��رح 
واالزم��ات  الكوارث  هذه  تشكله  ما 
املستدامة  التنمية  أم��ام  عقبة  من 

تظهر  اإلمنائية،  األه��داف  وحتقيق 
احلاجة إلى تقدمي رؤية متكاملة عن 
القيادة الرشيدة خالل فترة االزمات 
القطاعات  جميع  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 
القطاع  وأه��م��ه��ا:   االق��ت��ص��ادي��ة 
النفطي وقطاع االتصاالت، والقطاع 
ما  وه��و  واالستثماري،  املصرفي 
يتطلب مهارات خاصة لدى قيادات 
للعمل  تؤهلهم  امل��ؤس��س��ات  ه��ذه 
مختلف  م��واج��ه��ة  ف��ي  اجل��م��اع��ي، 
االقتصادية  االض��ط��راب��ات  أن���واع 
واالجتماعية السياسية، والتخفيف 
من تأثيراتها وتداعياتها، بل والعمل 

على منع حدوثها.
املؤمتر  أن  ع��ن  التركيت  وك��ش��ف 
سيشهد مشاركة نخبة من القيادات 
و  الكويت  من  االقتصادية  والرموز 
اخلليج والعالم والذين سيطرحون 
جتارب وخبرات في إدارة منظماتهم 

قيادة  وآليات  مضطربة  بيئات  في 
املنظمات في بيئة مضطربة، ودور 
القيادة في إدارة الكوارث واألزمات 
مناذج  ي��ط��رح   حيث  االقتصادية 
جناح  وقصص  مثالية  وممارسات 

في هذا الشأن.
تأتي  املؤمتر  فكرة  أن  إل��ى  ولفت   
متنوعة  إضطرابات  ب��روز  ظل  في 
إضطراب  سواء  احمليطة  البيئة  في 
اجتماعي  أو  اقتصادي  أو  سياسي 
أو تقني وتداعيات هذه االضطرابات 

على اقتصاديات املنطقة.
املؤمتر  أن  إل��ى  التركيت  وأش���ار 
سيتيح ألصحاب القرار وقادة املال 
الثاني  الصف  وقيادات  واالعمال 
التغيرات  حول  والنقاش  التواصل 
سيناقش  كما  األخيرة،  االقتصادية 
القضايا الهامة التي تواجه القيادات 
في الكويت بشكل خاص وفي منطقة 

اخلليج بشكل عام.
ضمن  ي��أت��ي  امل��ؤمت��ر  أن  وأض���اف 
التي تطبقها »كاني«  االستراتيجية 
على  االس���اس  ف��ي  تعتمد  وال��ت��ي 
االستثمار في املوارد البشرية، الفتاً 
إلى جناح الشركة في تنظيم ملتقى 
ال��ت��وظ��ي��ف اخل��ل��ي��ج��ي ف��ي خمس 
الكافية  اخلبرة  أكسبها  ما  دورات، 
في هذا املجال وما ميهد لها الطريق 

نحو االنتشار إقليميا ودوليا.
وحول أعمال وإجنازات »كاني« قال 
التركيت إن الشركة حققت جناحات 
كان  املاضية،  االع��وام  خالل  كبيرة 
العام  التعداد  مشروع  إدارة  أهمها 
للسكان واملباني واملنشآت بالكويت 
لعام 2011 لصالح اإلدارة املركزية 
أول  وأدارت  وصممت  لإلحصاء، 
م��وق��ع ل��ل��ت��ع��داد اإلل��ك��ت��رون��ي في 
إدارة  ف��ي  جن��ح��ت  ك��م��ا  ال��ك��وي��ت، 

حكومي  اتصال  مركز  اول  وتشغيل 
لصالح اإلجارة املركزية لإلحصاء.

ق��ام��ت  ال���ش���رك���ة  أن  وأض�������اف 
التأشيرت  »إص��دار  خدمة  ب��إدارة 
الكويت  م��ط��ار  ف��ي  ال��س��ي��اح��ي��ة« 
الدولى لصالح وزارة الداخلية ملدة 
3 سنوات وعلى مدار 24 ساعة، كما 
قامت بتقدمي خدمات إدارية للقطاع 
سبع  م��ن  ألكثر  الكويتي  النفطي 
التركيت  متواصلة.وبني  سنوات 
تقدمي  على  أيضاً  تعمل  الشركة  أن 
وامل���وارد  التوظيف  ف��ي  خدماتها 
الكويت،  في  العمل  لسوق  البشرية 
الشركة  تعد  »ك��ان��ي«  أن  م��ؤك��داً 
في  املتخصصة  االول����ى  احمل��ل��ي��ة 
الكوادر  وتوظيف  استقطاب  مجال 
اجلهات  احتياجات  وسد  البشرية 
احلكومية والشركات لهذه الكوادر.

أع��ل��ن��ت ات����ص����االت خل��دم��ات 
املعلومات في االمارات في توفير 
متعددة  امل��ع��ل��وم��ات  خ��دم��ات 
ملؤسسة  والتابعة  امل��ن��ص��ات، 
االمارات لالتصاالت »اتصاالت« 
عن اطالقها خدمة البحث الرقمي 
تعد  والتي  املنصات،  متعددة 
االم��ارات،  في  نوعها  من  األول��ى 
مع  بالتعاون  االطالق  جاء  وقد 
شركة انيرو العاملية والتي تعمل 
في السويد، النرويج، الدمنارك، 
وستغطي  وب��ول��ن��دا،  فينلندا 
خدمة البحث بشكل مبدئي دولة 
الى  النية  تتجه  حيث  االم��ارات، 
اط���الق اخل��دم��ة ف��ي االس���واق 

االخرى التي تعمل بها مجموعة »اتصاالت«.
البيانات  وت��وزع  وتنظم  الشركة،  منصة  وجتمع 
النظر عن نوع  الرقمية بغض  احمللية لكل اخلدمات 
بحث  محرك  هو   connect.ae املستخدمة  الشاشة 
خاص باالمارات، وهذا احملرك يجمع، يصنف، ويقدم 
الى  احملجلي  االعمال  بقطاع  اخلاصة  املعلومات 
السوق، خدمة ذكية توفر للمستخدم كل ما يحتاج له 

بغض النظر عن موقعه أو مكان تواجده.
راش��د  ق��ال   connect.ae اط���الق  على  وتعليقا 
خصيف النقبي املدير العام لوحدة اتصاالت خلدمات 
املعلومات، لقد بحثنا عن افضل شريك نستطيع من 

خالله تطوير محرك بحث محلي فريد ومناسب لكل 
نفسه  الوقت  في  ومتمم  واخلدمات،  االعمال  انواع 

ألعمالنا.
والرئيس  الرئيس  كيركزا،  ستيفان  قال  جانبه  من 
التنفيذي لشركة انيرو انا سعيد جدا الطالق خدمة 
connect.ae، لقد عمل فريق انيرو العاملي بالتعاون 
مواءمة  اجل  من  املعلومات  خلدمات  اتصاالت  مع 
في  السوق  متطلبات  مع  احمللية  البحثية  منصتنا 
الفرص  اكتشاف  الى  اليوم  نتطلع  ونحن  االمارات، 
االقتصادية التي حتملها هذه الشراكة التي نعتبرها 

ايجابية وواعدة.

ف��ي شركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ق���ال 
يوسف  ح��امت  العقارية  ه��وم��ز 
املعرض  في  املشاركة  مبناسبة 
طفرة  شهد  الكويتي  السوق  إن 
ملحوظة في تعدد الشركات التي 
تسوق  العقار التركي، مما يتيح 
والقدرة  التنوع  فرصة  للعمالء 

على االختيار السليم. 
ه��وم��ز  ش��رك��ة  ان  إل���ى  ول��ف��ت 
حتت  تعمل  م��ا  دائ��م��ا  العقارية 
مما  خدمتك  في  هنا  نحن  شعار 
مساعدة  على  حت��رص  يجعلها 
عمالئنا في اختيار أفضل املواقع 
اعادة  لهم  يتيح  ومما  املرغوبة، 

البيع بعائد مجزي فيما اذا كان هدفهم هو االستثمار.
السمة  بنفس  س��ت��ط��رح  ال��ش��رك��ة  ان  إل���ى  وأش����ار 
مشاريع  املتحدةبريطانيا  اململكة  في  االستثمارية 
مدينة  مركز  في  فيريرز  بالك  مشروع  اهمها  من  عدة 
الفاخرة  بشققه  امل��ش��روع  ويتميز  كينز،  ميلتون 

األكثر  وموقعه  املميزة  وخدماته 
متيزا، عالوة على ان هذا املشروع 
مضمون  استثماري  بعائد  يتميز 

يصل الى 7 في املئة سنويا.
ولفت إلى ان الشركة ستطرح في 
املشاريع  من  مجموعة  املعرض 
في  منها  ت��رك��ي��ا  ف��ي  امل��ت��م��ي��زة 
كي  اي  مشروع  مثل  اسطنبول 
 15 من  أسعاره  تبدأ  ال��ذي  ت��اور 
الف دينار وهو من اكثر املشاريع 
اسينيورت  منطقة  ف��ي  املميزة 
مشاريع  الى  باالضافة  الراقية، 
السياحية  طرابزون  مدينة  في 
ال��رائ��ع واالط���الالت  حيث اجل��و 
البحرية املباشرة واملناظر الطبيعية اخلالبة من اهم 
منتجع  وهو  ناز  اوف  هومز  مشروع  املشاريع  هذه 
على  عالوة  الترفيهية  اخلدمات  بجميع  يتميز  سكني 
املساحات الواسعة واالطالالت املميزة جلميع الشقق 

وتقدم عروضا مغرية خالل املعرض.
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التركيت: كاني تنظم مؤتمر القيادة 
في البيئة المضطربة

اتصاالت لخدمات المعلومات تطلق 
خدمة البحث الرقمي

يوسف: السوق الكويتي شهد طفرة 
في تعدد الشركات

ينطلق 9 مارس الحالي في الريجنسي

بمشاركة رموز اقتصادية عالمية من 11إلى 12 مايو
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سالمة: توب العقارية تطرح مشاريع في إسطنبول الجديدة

صندوق بنك برقان لألسهم أفضل أداء محلي لعام 2014

توب  مجموعة  في  املبيعات  مدير  ق��ال 
املجموعة  إن  س��الم��ة  س��ائ��د  العقارية 
ت���واص���ل ط����رح م��ش��اري��ع��ه��ا امل��م��ي��زة 
تطورها  والتي  اسطنبول  في  لعمالئها 
أن  واض��اف  العقارية،  انانالر  مجموعة 
عرضها  على  تعمل  التي  املشاريع  ابرز 
تيما،  تيراس  مشروع  حاليا  املجموعة 
وهو عبارة عن برجني سكنيني في منطقة 
الرئيسية  املناطق  م��ن  وه��ي  أت��اك��ن��ت، 
واحليوية في اسطنبول وتبعد عن مطار 
عن  تبعد  بينما  كم   8 حوالي  ات��ات��ورك 
حوالي  االستقالل  وشارع  تقسيم  منطقة 
26 كم. واشار الى ان املنطقة تشهد حاليا 
تنفذ  التي  املشاريع  من  عدد  أكبر  تنفيذ 
اجلديدة  باسطنبول  وتسمى  باسطنبول 
مدينة  أكبر  انشاء  ج��ار  ان��ه  ال��ى  مشيرا 
الى  باالضافة  ب��ارك  تيما  فيها  ترفيهيه 
التجارية  واملجمعات  اجلامعات  من  عدد 
بوجود  تتمتع  املنطقة  ان  الى  واض��اف 
تربطها  كبيرة  ومواصالت  طرق  شبكة 
الرئيسية  وامل��راك��ز  املناطق  مبختلف 

باملدينة بشكل سلس وسريع.
يتألف  ق��ال س��الم��ة:  ال��ب��رج��ني  وح���ول 
 30 م��ن  وال��ث��ان��ي  دوراً   40 م��ن  االول 
تتنوع  شقة   416 شقق  وباجمالي  دوراً 
نوم  غرف  ثالث  الى  غرفة  من  مساحتها 

ب����اط����الالت مم��ي��زة 
على البحر والبحيرة 
اخلالبة،  واحل��دائ��ق 
امل��ش��روع  أن  وب���ني 
يحتوي على مجموعة 
اخلدمات  من  مميزة 
ال���ع���ام���ة ك��م��واق��ف 
والصيانة  السيارات 
واالم����ن واخل��دم��ات 
باالضافة  الترفيهية 
وحدائق  تيراس  الى 
دوراً   21 م��ن  باكثر 
لتعطي  املباني  م��ن 
ال���س���ك���ان ج����وا من 
ولالستمتاع  الراحة 

باملناظر اجلميلة.
السكنية  ال���وح���دات  اس��ع��ار  أن  وب���ني 
مقارنة  ومميزة  مناسبة  تعد  باملشروع 
اجل��ودة  حيث  م��ن  املماثلة  باملشاريع 
واملوقع، وبني أن املشروع مت االنتهاء من 
تنفيذه خالل شهر مارس من العام 2014  
ملالكها  السكنية  ال��وح��دات  تسليم  ومت 
واضاف  املنطقة  ودول  تركيا  من  اجلدد 
أن الشركة بصدد طرح مجموعة محدودة 
الفوري  لالستالم  باملشروع  الشقق  من 
مع دفع العميل دفعة مقدمة 35٪ من قيمة 

على  والباقي  الشقة 
شهر   36 ملدة  اقساط 
مبينا أن العميل ميكنه 
تأجير  من  االستفادة 
الشقة وحتقيق عوائد 

فورية عليها. 
وأض����اف س��الم��ة أن 
املجموعة تطرح ايضا 
الشركة  مشاريع  أحد 
مشروع  اسطنبول  في 
»ت�����ي�����راس م��ك��س«  
وال��ذي يعد واح��د من 
التي  الرائدة  املشاريع 
انانالر  شركة  تنفذها 
استراتيجي  موقع  في 
منطقة  ف���ي  ومم���ي���ز 
في  ويقع  اسطنبول،  مبدينة  اسينيورت 
من  العديد  بوجود  متتاز  حيوية  منطقة 
املجمعات التجارية والسكنية واجلامعات 
باالضافة الى مقار عدد كبير من الشركات 
الكبرى، واكد  أن تيراس مكس يعد فرصة 

حقيقية لالستثمار الناجح.
وحول املشروع قال إنه يتألف من  5 مبان 
 3 منها  دورا،   15 لغاية  االدوار  متعددة 
جتاري.  سكني  مبنى   2 و  سكنية  مبان 
وتتنوع الشقق فيها من استوديو، 2،1 ،3 

غرفة نوم بتشطيبات عالية اجلودة. 
فيه  ت��ت��وف��ر  امل��ش��روع  أن  إل���ى  واش����ار 
ومالعب  حدائق  من  املتكاملة  اخلدمات 
وخدمات  سيارات  ومواقف  صحي،  وناد 
وحول  الساعة.  مدار  على  وامن  صيانة 
اسعار الوحدات السكنية قال إن اسعارها 
مناسبة ملختلف الفئات وتبدأ من 60 الف 
دوالر وتسهيالت بالدفع تصل لغاية 36 
شهر. واضاف سالمة أن املجموعة وملدة 
مضمونا  ايجاريا  عائدا  تعرض  محدودة 
10٪ ملدة سنتني على شقق االستديو فقط  
وللدفع النقدي وستقوم الشركة املطورة 

بتأجيرها وتأثيثها.
يبعد  امل��ش��روع   ان  ال��ى  سالمة  واش���ار 
ات��ات��ورك،  م��ط��ار  م��ن  كيلو   18 ح��وال��ي 
ويبعد حوالي 31 كيلو عن منطقة تقسيم 
وشارع االستقالل باالضافة الى مالصقة 
في  الرئيسية  ال��ط��رق  شبكة  امل��ش��روع 
من  ايضا  اليه  الوصول  وسهولة  املدنية 
وسيلة  يعد  وال���ذي  امل��ت��روب��اص  خ��الل 
تتأثر  ال  والتي  املدينة  في  االسهل  النقل 
مت  قد  املشروع  أن  وبني  اطالقا،  بالزحام 
في  واملتمثلة  منه  االول��ى  املرحلة  اجناز 
االنشاء  قيد  الثانية  املرحلة  فيما  مبنيني 
العام  من  الثاني  الربع  في  والتسليم 

 .2015

بنك  لصندوق  ايجابي  أداء  تسجيل  عن  برقان  بنك  أعلن 
السوث  تقلبات  من  الرغم  على   2014 لعام  لالسهم  برقان 
نتيجة لألحداث االقليمية حيث حقق الصندوق عائد سنوياً 
الكويت  لسوق  الوزني  املؤشر  من  أعلى   ٪  3.63 مقداره 

لألوراق املالية.
استثمارية  بسياسة  لألسهم  برقان  بنك  صندوق  ويتمتع 
متوازنة والتي تهدف إلى حتقيق مكاسب رأسمالية طويلة 
األمد مع احلد األدنى من املخاطر احملتملة الستيعاب طبيعة 
من  واسعة  مجموعة  في  الصندوق  ويستثمر  الصندوق. 

والصناعية   ٪29.77 املصرفية  اخلدمات  مثل  القطاعات 
 ٪12.87 والعقارات   ٪14.78 املالية  واخلدمات   ٪20.29
 ٪6.68 األساسية  وامل��واد   ٪8.12 االستهالكية  والسلع 
إلى   ،٪1.53 االستهالكية  واخلدمات   ٪4.63 واالتصاالت 

جانب قطاع النفط والغاز ٪1.34.
رئيس  الهارون،  عبداحملسن  سالم  قال  الصدد،  هذا  وفي 
شركة  مع  عملنا  لقد  برقان:  بنك  في  االستثمارات  وحدة 
اخل��ارج��ي  االس��ت��ث��م��ار  مستشار   - لالستثمار  كامكو 
املدى  طويلة  استراتيجية  وتنفيذ  لوضع  للصندوق- 

وفلسفته  املتوازن  الصندوق  نهج  إن  األص��ول.  لتوزيع 
الرئيسيني  املصدرين  هما  الطويل  املدى  على  االستثمارية 
مراجعة  يتم  و  املّتزن.  واألداء  اإليجابية  العوائد  هذه  في 
استراتيجية الصندوق طويلة املدى بشكل سنوي لتعكس 

آخر توقعات مدير الصندوق على أداء السوق والشركات.
األدوات  ب��ني  م��ن  لألسهم  ب��رق��ان  بنك  ص��ن��دوق  يعتبر 
وجه  على  تستهدف  التي  للبنك  املتنوعة  االستثمارية 
التحديد املستثمرين الذين يسعون النفتاحهم على األسهم 

الكويتية.

• حامت يوسف

• ماجد التركيت

• سائد سالمة

المزيدي تطرح أحدث 
مشاريعها في بريطانيا

في  اإلدارة  مجلس  رئيس  ق��ال 
العقارية  العاملية  املزيدي  شركة 
بريطانيا دولة  إن  املزيدي  محمد 
التاريخ  عرفها  ملكية  افضل  ذات 
وان��ت��ه��اء ب���امل���دن ال��روم��ان��ي��ة 
واالطالل العريقة التي تعود الى 
عصور ما قبل التاريخ التي تترك 
الطامحة  النفوس  في  بالغا  اثرا 

الى معرفة بناة االمجاد.
اهم  ستطرح  الشركة  ان  وب��ني 
اراض��ي  في  مشاريعها  واح��دث 
اي���ف���ر واراض�������ي اب���س���وم في 
بريطانيا حيث متتاز منطقة ايفر 
وتبعد  حيوية  منطقة  ذات  بأنها 
ومأهولة  دقيقة  هيثرو  مطار  عن 

بالسكان والتي تتميز بخدماتها العامة من مدارس ومجمعات وغيرها 
من خدمات أخرى، باالضافة إلى أحدث التقنيات التي تستوعب تزايد 

السكان.
وأضاف  تعتبر ايفر من املناطق التي اجريت عليها العديد من الدراسات 
نطاق  في  داخلة  مميزة  منطقة  منها  جعلت  التي  التطوير  وبحوث 

التنظيم، في حني ان منطقة ابسوم تتميز بانها منطقة ملكية.

• مشعل الراشد

• جانب من توقيع العقد

• محمد املزيدي
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»بوبيان« يقدم خدمة التداول اإللكتروني في البورصات اخلليجية ألول مرة في الكويت
أعلن بنك بوبيان عن تدشني خدمة التداول 

اإللكتروني في السوق الكويتي والسوق اخلليجي 
حيث ميكن من خالل املوقع تداول االسهم املتوافقة 
مع احكام الشريعة االسالمية الكترونيا ليكون بذلك 

اول بنك في الكويت يطرح هذه اخلدمة لعمالئه.
وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة بوبيان 

كابيتال )التي ميتلكها البنك بنسبة 100%( صالح 
العتيقي ان هذه اخلدمة التي يطلقها البنك وألول 

مرة على مستوى الكويت تؤكد مدى االهتمام 
الذي يوليه لعمالئه خاصة مع املزايا العديدة التي 

حتتويها.
وأوضح ان من أبرز هذه املزايا ان اي عميل يقوم 

باستخدام هذه اخلدمة ميكنه الدخول إلى جميع 
األسواق اخلليجية باإلضافة الى السوق الكويتي 
وعليه االختيار بني االطالع على األسهم بصورة 
عامة أو اختيار التداول باألسهم املطابقة ألحكام 

الشريعة االسالمية فقط وهي ميزة تنفرد بها خدمة 
بوبيان للتداول االلكتروني.

وأضاف ان من املزايا أيضا التداول املباشر مع 
السوق الرسمي في السوق الكويتي واحلصول 

على األسعار أوال بأول من خالل اخلدمة التي 
يوفرها املوقع وكذلك االطالع على آخر األخبار 

واملستجدات املتعلقة بالسوق مباشرة والنشرات 
من الشركات.

وأكد ان التطورات التقنية وتسارع وتيرة النمو في 
استخدام أجهزة االتصاالت احلديثة يفرض املزيد 

من التحديات امام البنوك احمللية والتي أصبح لديها 
عمالء جدد مبتطلبات أكبر غالبيتها يتعلق مبدى 
قدرتها على تقدمي خدمات الكترونية ميكنها ان 

تلبي متطلبات هؤالء العمالء.
وأضاف »لم يعد خافيا على أحد اهمية استخدام 

التقنيات احلديثة في التداول عبر بورصات العالم 
ملا يوفره من جهد ووقت والسهولة التي يتمتع 

بها وتتيح ألي متداول الدخول الى اي سوق مالي 
واجراء عمليات البيع او الشراء من اي مكان وفي 

اي وقت«.

وأوضح ان التطورات االخيرة في عالم االتصاالت 
وظهور اجهزة متطورة كاآليفون واآليباد والبالك 

بيري وغيرها من االجهزة ساهم في توجه 
الكثيرين نحو التداول االلكتروني بسبب مزاياه 

التي تتعلق بالوقت واجلهد.
وأضاف ان خدمة بوبيان اون الين للتداول 

االلكتروني تتمتع باعلى مواصفات االمن وسالمة 
املعلومات مما مينح العمالء حرية التداول من خالل 

عمليات البيع والشراء دون اي خوف او قلق.
وحول كيفية فتح احلساب والتداول، قال العتيقي 

ان ذلك متاح من خالل جميع فروع بنك بوبيان 
والفرع الرئيسي وشركة بوبيان كابيتال.

صالح العتيقي

32% منواً بخطوط إسطنبول وبيروت وعمان

»اجلزيرة«: 22% زيادة بأعداد املسافرين في فبراير
وبني التقرير أن الشركة 
ش���هدت زي���ادة ف���ي عدد 
املس���افرين بنس���بة %32 
على اخلط���وط التي تخدم 
اسطنبول وبيروت وعمان 
مقارنة بشهر يناير 2014. 
ودفع ه���ذه الزيادة ارتفاع 
إلى  الس���فر  الطل���ب على 
عم���ان وبي���روت وأيضا 
انتقال الشركة من توفير 
رحالت موسمية إلى رحالت 
منتظمة ط���وال العام بني 
الكويت واسطنبول بواقع 
خمس رحالت في األسبوع 
مقارنة برحالت موسمية 

منذ مايو 2014.
كم���ا ش���هدت »طيران 
اجلزي���رة« زيادة في عدد 
املسافرين على اخلطوط 
التي خدمت بها مصر خالل 

ش���هر يناير، حيث كانت 
الزيادة على هذه اخلطوط 
بنسبة 20% مقارنة بشهر 
يناير 2014. وارتفعت حركة 
إلى مصر على  املسافرين 
الرغم م���ن انخفاض عدد 
الوجه���ات الت���ي تخدمها 
الشركة من ست مدن إلى 
إغ���الق مطار  خمس بعد 
الدولي للصيانة  أسيوط 
والتحديث منذ شهر يونيو 

من العام املاضي.
وجاء في التقرير أيضا 
أن عدد املس���افرين على 
م���ن »طي���ران اجلزيرة« 
ارتفع بنس���بة 20% على 
اخلط���وط التي تخدم كال 
من دبي والبحرين وجدة 
والرياض، مقارنة بش���هر 

يناير 2014.

في مط���ار الكويت الدولي 
الصادرة عن اإلدارة العامة 

للطيران املدني الكويتي. 

أصدرت شركة »طيران 
اجلزيرة« امس تقرير أدائها 
التشغيلي لشهر يناير 2015 
الذي أظهر أن عدد املسافرين 
على م���ن الش���ركة ارتفع 
بنس���بة 22% مقارنة بشهر 

يناير من العام املاضي. 
وتأت���ي الزيادة في عدد 
املس���افرين في شهر يناير 
بعد الزيادة التي س���جلتها 
الشركة في ش���هر نوفمبر 
السابق بنسبة 7% عن الفترة 
ذاتها من العام الذي سبق، 
وأيضا في ديسمبر بنسبة 
10% عن الفترة ذاتها من العام 

الذي سبق.
التقرير الشهري  يعتمد 
عن األداء التشغيلي ل�»طيران 
اجلزيرة« على اإلحصاءات 
الشهرية حلركة املسافرين 

»كفيك« حتصل على شهادة الـ »أيزو« في أمن املعلومات
ان هذه الشهادة تعتبر عالمة 
فارقة متيزنا للحفاظ على 
ثق���ة عمالئنا وش���ركائنا 
احلاليني واحملتملني. فضال 
عن ذلك فإن شهادة ال� »أيزو« 
تساعد في تخفيض التكلفة 
واملصروف���ات املس���تحقة 
للقض���اء على احل���وادث 
املتعلق���ة بانقطاع اخلدمة، 
وتسرب البيانات، والتي قد 
يكون له���ا تأثير مالي غير 

مرغوب فيه«.
وفي ه���ذا اإلط���ار قال 
خال���د عويض���ة رئي���س 
قطاع تقنية املعلومات في 
الكويتية للتمويل  الشركة 
واالستثمار: »نسعى في إدارة 
تقنية املعلومات في كفيك الى 
بذل جهدنا في مجال تطوير 
وحتسني أنظمتنا باستمرار. 
وحصولن���ا على ش���هادة 
ال�»أي���زو 27001:2013« في 
أمن املعلومات هو انعكاس 
للجهود التي مت بذلها، ونحن 
نتعهد باالستمرار على هذا 
املن���وال وتق���دمي احللول 
التقنية املثلى التي ترقى إلى 

أفضل املعايير العاملية«.

أعلنت الشركة الكويتية 
للتمويل واالستثمار )كفيك( 
إدارة تقنية  عن حص���ول 
املعلومات بالش���ركة على 
شهادة )أيزو 27001:2013( 
من مجموعة بيرو فيريتاس 
العاملية ف���ي مجال اجلودة 
واملطابق���ة ألمن وس���رية 
املعلومات، وذل���ك اعتبارا 
من 23 فبراير 2015. وتعتبر 
هذه الش���هادة من شهادات 
اجلودة املرموقة واملعترف 

بها دوليا. 
وبهذه املناس���بة صرح 
العيب���ان نائ���ب  محم���د 
الرئي���س التنفي���ذي ف���ي 
الكويتية للتمويل  الشركة 
واالستثمار قائال: »شهادة 
ال� »أيزو« ستمكن كفيك من 
االرتقاء بنواح عدة. حيث 
امتثالن���ا إلى لوائح حماية 
البيان���ات وخصوصي���ة 
املعلوم���ات يدفعنا للعمل 
بش���كل يتوازى ويتوافق 
التنظيمية  م���ع اجله���ات 
البنك املركزي وهيئة  مثل 
املال. هذا باإلضافة  أسواق 
إلى املنحى التسويقي، حيث 

 خالد عويضة 

»بيتك«: 15% منوًا بإصدار 
البطاقات مسبقة الدفع واالئتمانية

عزز بيت التمويل الكويتي )بيتك( ريادته في 
سوق البطاقات املصرفية من خالل امتالكه باقة 
متكاملة من البطاقات تتميز بالكفاءة ومالءمة 
احتياجات العمالء، وحماية وأمان عاليني وشبكة 
مصرفية واسعة االنتشار وخدمات مصرفية 
إلكترونية تعمل على مدار الساعة وجودة في 
اخلدمات واملميزات واخلصومات الفريدة التي 
تقدمها، حيث يعتبر »بيتك« الرائد في سوق 

البطاقات املصرفية على مستوى الكويت.
وحق���ق »بيتك« من خ���الل اإلقبال الكبير 
من العمالء على اس���تخدام بطاقاته، منوا في 
إجمالي إصدار البطاقات املصرفية مسبقة الدفع 
واالئتمانية بنس���بة 15%، كما في نهاية العام 
2014 مقارنة بالع���ام 2013، مما يعكس رضا 
العمالء مبنتجات »بيتك« ويؤكد جناح البنك 
وريادته، حيث يح���رص »بيتك« على تقدمي 
خدمات جديدة تشكل قيمة مضافة للبطاقات 
املصرفية وابت���كارات جديدة في آلية عملها، 
ال���ى تزويدها بع���روض وميزات  باإلضافة 
ائتمانية تنافس���ية وخصومات فريدة تكون 

مبنزلة جتسيد ملكانة »بيتك« ومتيزه.
كما يسخر »بيتك« إمكانياته ملواكبة آخر 
التطورات على الساحة املصرفية واالستفادة 
مما تقدمه التكنولوجيا احلديثة لتوظيفها في 
زيادة الكفاءة وتطوير أسلوب وآلية العمل مبا 

يحافظ على متيز املنتجات واخلدمات.
ويتمتع »بيتك« بباقة متكاملة ومتنوعة 
من منتجات البطاقات االئتمانية ومس����بقة 
الدفع كبطاقة اخلير وبطاقة األسرة مسبقة 
الدفع باإلضافة الى البطاقات مس����بقة الدفع 
ذات العالمة التجارية املش����تركة مع شركة 

الكويتية بطاقة »الواحة«  اخلطوط اجلوية 
التي متنح فرص ربح أميال للسفر، ومع شركة 
أوري����دو بطاقة »جن����وم« التي متنح أعضاء 

جنوم نقاط مكافأة.
أم����ا البطاقات االئتماني����ة فهي مجموعة 
التيسير الكالس����يكية والذهبية والبالتينية 
واملاس����ية، وڤيزا متويل نت، وبطاقة ڤيزا � 
ماستركارد الكالسيكية، والذهبية، والبالتينية، 
والدوالر التي متنح حامليها خصومات ومميزات 

حصرية.
وأطلق »بيتك« في وقت سابق بطاقة »ڤيزا 
انفينيت« للسحب اآللي لعمالء اخلدمات املالية 
اخلاصة األولوية مبزايا استثنائية، وذلك في 
إطار حرص البنك على منح عمالء األولوية 
خدم����ات وميزات حصرية ترتقي ملس����توى 
تطلعاتهم وتعزز ثقتهم، حيث متنح البطاقة 
التي تقدم مزايا عديدة مجانا لعمالء األولوية 
وتسري صالحيتها ملدة 5 سنوات يتم جتديدها 

تلقائيا بعد انتهاء املدة.
اجلدير بالذكر ان »بيتك« فاز بجائزة التميز 
لعام 2014 من ش����ركة »ماستر كارد«، تقديرا 
ألدائه العالي، وتفوقه في حجم العمليات على 
مستوى بطاقات الشركة، إذ يتصدر »بيتك« 
البنوك الكويتية في حجم عمليات »ماستركارد« 
على أجهزة ال� »كي نت«. وكذلك حصد »بيتك« 
جائزة »أكبر بنك مص����در لبطاقات ڤيزا في 
الكويت« من شركة ڤيزا العاملية تقديرا جلهوده 
املتميزة في مجال البطاقات املصرفية والتي 
أس����فرت عن زيادة كبيرة في عدد البطاقات 
التي حتمل شعار »ڤيزا« املصدرة في الكويت 

والتي فاق عددها املليون بطاقة.

انعكاساً لرضا العمالء مبنتجاته

اجلاثمة منذ 7 سنوات على 
املفاصل واملكونات االقتصادية 
وتأخر وتراجع أداء االقتصاد 
الكويتي مقارنة مع أس���واق 
املنطقة كمحور قريب للمقارنة 

باقتصادات شبيهة. 
وتتربع شركة االستثمارات 
الوطنية على تاريخ استثماري 
ومالي حافل باإلجنازات، حيث 
تتصدر قائمة شركات قليلة 
ومحدودة في السوق الكويتي 
عبرت األزم���ة املالية بنجاح 
كبير وحافظت على ريادتها 
وتفوقها في قطاع ادارة األصول 
والثروات للغير ما ميكنها من 

تقدمي رؤية محايدة .
وتتك����ئ االس����تثمارات 
اكبر قاعدة  الوطنية عل����ى 
من الصناديق االستثمارية 
التي تلبي رغبات  املتنوعة 
عمالئها استثماريا كما تتفرد 
املتنوع  الشركة بحضورها 
في قطاع����ات العقار الدولي 
واالستثمار العاملي في أدوات 
مالية عاملية واس����تثمارات 
مباشرة متنوعة في عدد من 

األسواق اإلقليمية. 
وتأتي مشاركة االستثمارات 
الوطنية في مؤمتر مستقبل 
أس����واق املال وآفاق تطوير 
البورصة إميانا منها بأهمية 
القطاع املالي كضلع حيوي 
لالقتصاد الكويتي، حيث ال 
اقتصاد بال قطاع استثماري 
قوي متنوع الفرص واألدوات 
واخلدمات املالية، حيث تقوم 
عليه اقتصادات دول ال متلك 
أي موارد طبيعية بل خدمات 

مالية. 
وم����ن منطل����ق اخلبرة 
العريق لش����ركة  والتاريخ 
االستثمارات الوطنية ستشكل 
رؤيتها التشخيصية ملشاكل 
الس����وق املال����ي ومرئياتها 
العالجية نقطة حتول وعامل 

»االستثمارات الوطنية« تطرح رؤية 
إستراتيجية لتطوير وإصالح السوق املالي

النظر في  مس����اعدة إلعادة 
جدية من جانب متخذي القرار 
االقتصادي للنهوض بالسوق 
املالي الذي ميثل ضلعا مهما 
في املكون االقتصادي في كل 

دول العالم.
وأكد العميري أن الهدف 
األساسي من املشاركة يأتي 
من منطلق املس����ؤولية في 
تسليط الضوء على تراكمات 
أث����رت على تطور الس����وق 
املكانة  املالي وأخرجته من 
التأخر  التنافسية بس����بب 
في وضع احللول اإلجرائية 
الالزمة ضمن حزمة سياسات 
يتعني على احلكومة تبنيها 
للوصول الى حتقيق الرؤية 
الكويت  السامية بأن تكون 
مركزا مالي����ا وجتاريا رائدا 
كم����ورد رديف للنفط يعزز 
حضوره����ا عل����ى اخلارطة 
االقتصادية مالي����ا في ظل 
توافر املكونات األساس����ية 
واملقومات املمكنة، لذلك من 
قط����اع مصرفي قوي ومتني 
ومؤسسات مالية رائدة وعمق 
جت����اري واقتص����ادي توج 
مؤخرا بعدة قوانني اقتصادية 
وجتارية مهمة تشكل أساسا 
تشريعيا النطالقة جديدة، 
برؤية متج����ددة، وفي ظل 
استقرار سياسي مهم تعيشه 
الكويت ورغبة صادقة لإلجناز 
سواء من احلكومة واملجلس 
كفرصة حوار ونقاش جتسد 
رؤية القطاع اخلاص لتنظيم 
الوض����ع االقتص����ادي وفق 
إط����ار ومرتكزات اقتصادية 
راس����خة ورؤي����ة واضحة 
تضمن إجنازات ملموس����ة، 
وختم العميري بأن القطاع 
اخل����اص يحتاج ال����ى بيئة 
صحي����ة ومناس����بة للعمل 
واإلبداع واالبتكار حتت مظلة 

رقابية وإشرافية شفافة.

برعاي����ة نائ����ب رئيس 
مجلس الوزراء وزير التجارة 
والصناعة د.عبد احملس����ن 
املدعج تب����دأ أعمال مؤمتر 
إصالح وتطوير السوق املالي 
عبر إطالق أدوات االستثمارية 
حديثة تنوع الفرص وتعزز 
الدينار  الس����يولة وتوطن 
العامة  الهيئ����ة  مبش����اركة 
لالس����تثمار كخطوة عملية 
نحو الطريق إلى املركز املالي 
وذلك في شيراتون الكويت 
8 م����ارس املقبل مبش����اركة 
نخبة من قيادات العمل املالي 

واالستثماري.
وبهذه املناسبة سيطرح 
رئي���س مجل���س اإلدارة في 
شركة االستثمارات الوطنية 
حمد العميري رؤية ش���املة 
واستراتيجية ملعاجلة وإصالح 
املالي عموما وإعادة  السوق 
قراءة التحديات والعقبات من 
اجل احملافظة على استقرار 
النظ���ام املال���ي االقتصادي، 
والنه���وض م���ن التداعيات 

حمد العميري

»تيراس تيما« جاهز للتسليم في إسطنبول مبقدم %35
باملناظر اجلميلة.

الوحدات  وبني ان أسعار 
السكنية باملشروع تعد مناسبة 
ومي����زة مقارنة باملش����اريع 
املماثل����ة من حي����ث اجلودة 
واملوقع، وبني ان املش����روع 
مت االنتهاء من تنفيذه خالل 
ش����هر مارس من العام 2014 
ومت تسليم الوحدات السكنية 
ملالكها اجلدد من تركيا ودول 
املنطقة، وأضاف ان الشركة 
بصدد طرح مجموعة محدودة 
من الشقق باملشروع للتسلم 
الفوري مع دفع العميل دفعة 
الشقة  مقدمة 35% من قيمة 
والباق����ي على أقس����اط ملدة 
36 ش����هرا، مبينا ان العميل 
ميكنه االستفادة من تأجير 
الشقة وحتقيق عوائد فورية 

عليها.
وحول املش����روع قال انه 
يتألف من 5 مب����ان متعددة 
األدوار لغاي����ة 15 دورا، منها 

3 مبان سكنية و2 مبنى سكني 
جتاري.

وتتنوع الشقق فيها من 
اس����تديو، 2، 1، 3 غرفة نوم 

بتشطيبات عالية اجلودة.
ان املشروع  الى  وأش����ار 
تتوافر فيه اخلدمات املتكاملة 
م����ن حدائق ومالع����ب وناد 
صح����ي، ومواقف س����يارات 
وخدمات صيانة وأمن على 

مدار الساعة.
وحول أس����عار الوحدات 
الس����كنية قال ان أس����عارها 
مناسبة ملختلف الفئات وتبدأ 
من 60 ألف دوالر وتسهيالت 
بالدفع تصل لغاية 36 شهرا. 
وأضاف سالمة ان املجموعة 
وملدة محدودة تعرض عائدا 
إيجاريا مضم����ون 10% ملدة 
سنتني على شقق االستديو 
فقط وللدفع النقدي وستقوم 
الش����ركة املطورة بتأجيرها 

وتأثيثها.

بارك( باالضافة الى عدد من 
اجلامعات واملجمعات التجارية 
واضاف الى ان املنطقة تتمتع 
بوجود شبكة طرق ومواصالت 
كبيرة تربطها مبختلف املناطق 
واملراكز الرئيس����ية باملدينة 

بشكل سلس وسريع.
وحول البرجني قال سالمة: 
يتأل����ف األول م����ن 40 دورا 
والثاني من 30 دورا وبإجمالي 
شقق 416 شقة تتنوع مساحتها 
من غرفة ال����ى 3 غرف نوم 
البحر  بإطالالت مميزة على 
والبحيرة واحلدائق اخلالبة، 
وبني ان املشروع يحتوي على 
مجموعة مميزة من اخلدمات 
الس����يارات  العامة كمواقف 
والصيانة واألمن واخلدمات 
الترفيهية من مس����ابح وناد 
صحي ومالعب باإلضافة الى 
تيراس وحدائق بأكثر من 21 
دورا من املباني لتعطي السكان 
جوا من الراحة ولالستمتاع 

ق����ال مدي����ر املبيعات في 
العقارية  مجموع����ة ت����وب 
سائد س����المة بان املجموعة 
تواص����ل طرح مش����اريعها 
املميزة لعمالئها في اسطنبول 
والتي تطورها مجموعة انانالر 
العقاري����ة، وأضاف بأن أبرز 
املش����اريع الت����ي تعمل على 
عرضها  حاليا مشروع تيراس 
تيما، وهو عبارة عن برجني 
أتاكنت،  سكنيني في منطقة 
وهي من املناطق الرئيس����ية 
واحليوية في اسطنبول وتبعد 
عن مطار اتاتورك حوالي 8 كم 
بينما تبعد عن منطقة تقسيم 
وشارع االستقالل حوالي 26 

كم.
وأشار الى ان املنطقة تشهد 
أكب����ر عدد من  حاليا تنفيذ 
املشاريع التي تنفذ باسطنبول 
وتسمى باسطنبول اجلديدة، 
مشيرا الى انه جاري إنشاء 
أكبر مدينة ترفيهيه فيها )تيما 

سائد سالمة

»الدولي«: دورة تدريبية ألسس اإلدارة املصرفية والتمويل
مردود اقتصادي واجتماعي 
يتوافق وال����رؤى احلكومية 
اجلادة نحو حتقيق مستقبل 

تنموي أفضل للكويت.
اجلدي����ر بالذك����ر أن هذه 
الدورة امتداد لسلسة اجلهود 
املتواصلة التي يحرص بنك 
الدول����ي على بذلها  الكويت 
في مج����ال متك����ني موظفيه 
من توس����يع دائرة معارفهم 
النظرية وحتس����ني مستوى 
كفاءتهم املهنية من خالل تبادل 

النظرية والعملية  اخلبرات 
مع مؤسسات فاعلة وإبقائهم 
على اطالع دائم بكافة القوانني 
واحليثيات اجلديدة املوضوعة 
التنمية االقتصادية  ملواكبة 
التنموي����ة على  والنهض����ة 
الساحة احمللية. مما يرسخ 
بصمة »الدولي« كمؤسس����ة 
كويتية رائدة في صياغة رؤى 
اقتصادية منوذجية تس����هم 
بشكل بارز في حتريك عجلة 

االقتصاد الكويتي.

الهندس����ي بش����ركة التنمية 
العقارية م.هيفاء املوسى. 

وق����د ناقش����ت املوس����ى 
بدورته����ا التدريبي����ة أه����م 
اخلطوات التي تندرج ضمن 
القانون رقم 116 لسنة 2014 
في مج����ال اإلدارة املصرفية 
والتجارية والقانونية ملشاريع 
البن����اء والتطوير مع تفعيل 
الشراكة بني القطاعني اخلاص 
والع����ام، مما يضم����ن تعدد 
مصادر الدخل وبالتالي تأمني 

امل����وارد  إدارة  نظم����ت 
البشرية قسم التدريب في بنك 
الكويت الدولي ضمن املوسم 
الثقافي املصرفي الذي يعقده 
البنك ملديريه التنفيذيني وكبار 
موظفيه، دورة توعوية داخلية 
حول مبادئ وأسس اإلدارة 
املصرفي����ة التجارية وإدارة 
التمويل واإلفصاح واإلدارة 
القانونية على ضوء مبادرات 
القانون رقم 116 للعام 2014، 
القطاع  م.هيفاء املوسىقدمتها نائب رئيس 





حت��ت رع��اي��ة الرئيس التنفيذي لشركة 
صناعة الكيماويات البترولية أسعد أحمد 
السعد أقامت الشركة فعالية بعنوان »بيئتنا 
مسؤوليتنا« حيث مت خالها اع��ان نتائج 
الفائزين في مسابقة أفضل مشروع منوذج 
مستخدم من املخلفات البيئية والتي أطلقتها 

الشركة على مستوى طلبة املدارس.
وق��ال نائب الرئيس التنفيذي لألسمدة 
بشركة صناعة الكيماويات البترولية عبدالله 
السويلم إن تلك الفعالية وال��ت��ي تنظمها 
الشركة يأتي ضمن رؤيتها وأهدافها التي 
وضعتها لاستدامة وإميانا بخلق مستقبل 
زاه���ر مستدام لألجيال ال��ق��ادم��ة. وأوض��ح 
السويلم أن ش��رك��ة صناعة الكيماويات 
البترولية تأسست عام 1963 ك��أول مجّمع 
لألسمدة الكيماوية ف��ي الكويت واملنطقة 
بشكل عام وذل��ك بهدف املساهمة في تنويع 
االقتصاد الكويتي، وخال مشوارها الطويل 
حرصت الشركة على االلتزام مبعايير الصحة 

والسامة والبيئة.
وق��ال السويلم: »إن احلفاظ على البيئة 
يعد من أهم أولويات الشركة حيث امتدت تلك 
األولوية لتشمل اجنازات عديدة على صعيد 

املسؤولية االجتماعية، فنجاح أي مؤسسة لم 
يعد قاصرا على حتقيق الربح املادي فحسب 
ولكن على م��دى مشاركتها ومساهمتها في 
تقدم مجتمعها وتنميته، وم��ا جتمعنا في 

هذا اليوم إال لتأكيد اهتمام الشركة باملجتمع 
الكويتي وال���ذي يعتبر اجليل الصاعد من 
أمثالكم ابنائي الطلبة اللّبنة األساسيىة 
في ه��ذا ال��ص��رح«. وت��اب��ع: »إننا وم��ن خال 

ه��ذه املسابقة نهدف إل��ى بث روح التنافس 
االيجابي بني طلبة الكويت جميعا كما نهدف 
الى رفع الروح املعنوية البنائنا الطاب من 

خال خلق فرص ابداعية الثبات الذات«.

حققت س��وق املشاريع في الكويت حتسنا 
ملحوظا خ��ال ال��ع��ام 2014 وك��ان��ت ضمن 
األسرع توسعا على مستوى املنطقة. ذلك جاء 
في تقرير للبنك الوطني وحصلت الوسط على 
نسخة الكترونية منه ، فقد ارس��ت الكويت 
عقودا بلغت قيمتها 7.3 مليار دينار )نحو 25 
مليار دوالر( وذلك وفق خطتها لتطوير البنية 
التحتية. وتشكل هذه القيمة نحو ضعفّي ما مت 
تسجيله في العام 2013، وتتجاوز مجموع ما 
سجلته السنوات الثاث املاضية. وتقّدر إجمالي 
قيمة املشاريع املخطط لها وتلك التي حتت 
التنفيذ في الكويت بنحو 64 مليار دينار )نحو 
220 مليار دوالر(، وذلك حسب ما يشير إليه 
موقع ميد للمشاريع )ميد بروجكتس(. ومع 
بلوغ قيمة املشاريع املتوقع منحها هذا العام 
14 مليار دينار )نحو 48 مليار دوالر( على أقل 
تقدير، فإن السلطات الكويتية تتطلع إلى الزخم 
احملقق في وتيرة تنفيذ املشاريع واملضي قدما 

في تنفيذ خطة التنمية. 
وق��د قدمت احلكومة العام املاضي قانونا 
جديدا يتعلق باملشاريع القائمة على الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، والذي قد يساهم، 
كما هو مأمول، في زي��ادة دور القطاع اخلاص 
ف��ي تنفيذ امل��ش��اري��ع، ح��ي��ث سيتم مبوجبه 
استبدال دور اجلهاز الفني لدراسة املشروعات 
التنموية واملبادرات بهيئة مشروعات الشراكة 
ب��ني القطاعني ال��ع��ام واخل���اص ال��ت��ي تعتبر 
هيئة حكومية مستقلة لها صاحيات اوسع، 
ومن شأنها املساهمة بصورة فاعلة في إدارة 

مشروعات الشراكة. 

املشروعات التنموية 
وقد مت تخصيص ثاثون مشروعا ذو أهمية 
استراتيجية واقتصادية لإلنفاق االستثماري 
بقيمة 6.6 مليار دينار )نحو 22.4 مليار دوالر( 
خال السنة املالية القادمة، وذل��ك بعد أن مت 
اإلع��ان عن خطة التنمية اخلمسية للفترة ما 
بني 2015-2020 خال صيف العام 2014، 
إضافة إلى اخلطة السنوية املعلن عنها مؤخرا 
للسنة املالية 2015-2016، وذل��ك حسب ما 
تشير إليه مصادر صحفية. وت��ق��ّدر امليزاية 
بأكملها للمشاريع بنحو 34 مليار دينار )نحو 
115 مليار دوالر( على أقل تقدير خال خمس 

سنوات.  
ورغ���م ت��راج��ع أس��ع��ار النفط، م��ن املتوقع 
أن تلتزم احلكومة بتنفيذ املشاريع التنموية 
احمل��ددة في ميزانيتها الرسمية للسنة املالية 
2015-2016 التي ال ت��زال بانتظار املوافقة 
من قبل مجلس األم��ة. ومن احملتمل أن ترتفع 

املصروفات االستثمارية مقارنة مع امليزانية 
السابقة ولو بصورة طفيفة، لتصل إلى 3.1 
مليار دينار )وتشمل ه��ذه القيمة مصروفات 
استثمارية ألغراض أخرى خارج خطة التنمية، 
كما تستثني أي��ض��ا امل��ص��روف��ات م��ن خ��ارج 
امليزانية مثل اإلنفاق االستثماري على النفط 

والغاز(. 
وفيما يلي تفصيل ألهم املشاريع املمنوحة 
خال العام 2014 واملشاريع املخططة للعام 

 .2015

النفط والغاز
 سجل نشاط مشاريع قطاع النفط والغاز في 
الكويت أداءا قويا خال العام 2014. وقد مت بدء 
العمل باثنني من أهم املشاريع في هذا القطاع 
هما مشروع مصفاة ال��زور )املصفاة الرابعة( 
الذي تبلغ قيمته 4.0 مليارات دينار )نحو 13.6 
مليار دوالر( وم��ش��روع ال��وق��ود البيئي الذي 
تبلغ قيمته 4.6 مليار دينار )نحو 15.6 مليار 
دوالر(. كما مت التوقيع على حزمة من املشاريع 
التابعة لهذا املشروع من أجل بدء العمل بها. 
وقد بلغ إجمالي قيمة املشاريع املمنوحة في 
هذا القطاع 4.8 مليار دينار )نحو 16.3 مليار 
دوالر( لتشكل قيمة تلك املشاريع أكثر من 60 
باملئة من قيمة كافة املشاريع املمنوحة خال 

العام. 
وقد قامت شركة البترول الوطنية الكويتية 

التابعة ملؤسسة البترول الكويتية خال شهر 
م��ارس مبنح مشروع الستصاح التربة في 
موقع مشروع املصفاة اجل��دي��دة بقيمة 149 
مليون دينار )نحو 660 مليار دوالر(. كما 
منحت شركة البترول الوطنية أيضا ثاثة 
مشاريع بلغت قيمتها اإلجمالية 4.6 مليار 
دينار )نحو 15.6 مليار دوالر( ملشروع الوقود 
البيئي )ح��ي��ث خصصت احل��زم��ت��ني األول���ى 
والثانية من املشاريع مليناء عبدالله باإلضافة 
إلى حزمة أخرى من املشاريع مليناء األحمدي( 
وم��ن امل��زع��م أن يتم االن��ت��ه��اء م��ن املشروعني 
الضخمني ف��ي السنة املالية 2019-2018 
ليساهمان في رفع الطاقة التكريرية في ميناء 
عبدالله وميناء األحمدي اللذين يعتبران اثنني 
من مصافي الدولة الثاثة، إلى 800 ألف برميل 
يوميا، وذلك مقارنة بالكمية احلالية التي تبلغ 
730 ألف برميل يوميا. أما في ما يخص املصفاة 
الثالثة، مصفاة الشعيبة، فسيتم توقيف العمل 
بها. ومع وج��ود مصفاة ال��زور اجلديدة، فمن 
املفترض أن تتضاعف الطاقة التكريرية إلى 1.4 

مليون برميل يوميا. 
أما في ما يخص عمليات التنقيب، فقد قامت 
شركة نفط الكويت مبنح ثاثة مشاريع ملراكز 
جتميع )29، 30، 31( بقيمة 678 مليون دينار 
)نحو 2.3 مليار دوالر(. كما منحت شركة 
نفط الكويت أيضا مشروعا بقيمة 280 مليون 
دي��ن��ار )ن��ح��و 952 مليون دوالر( ملجموعة 
»دودس��ال« في دبي من أجل بناء محطة لضخ 

ومعاجلة املياه في شمال الكويت. وقد منحت 
شركة نفط الكويت خ��ال شهر يناير من هذا 
العام أيضا مشروعا آخرا ذا أهمية استراتيجية 
وهو مشروع النفط الثقيل الذي يعتبر مؤشرا 
إيجابيا لنشاط سوق املشاريع وبداية مبشرة 
لبقية العام 2015. ويبلغ هدف االنتاج النفطي 
لهذا املشروع في مرحلته األولى 60 ألف برميل 
يوميا بحلول ال��ع��ام 2018. وعند استكمال 
امل��ش��روع، من املفترض أن يصل االن��ت��اج إلى 
270 ألف برميل يوميا بحلول العام 2030. 
وقد مت منح هذا املشروع الذي تبلغ قيمته 1.1 
مليار دينار لشركة »بتروفاك« التي يقع مقرها 
في اإلم��ارات وشركة احتاد املقاولني التي يقع 
مقرها في أثينا. ومن املتوقع أن يتم التوقيع 
على مشاريع خاصة بقطاع النفط والغاز هذا 
العام بقيمة تفوق 6.5 مليار دينار )نحو 22.1 
مليار دوالر( ، باإلضافة إلى أنه من احملتمل أن 
تأتي في صدارة احلزم 1-5 من حزم املشاريع 
التابعة ملصفاة الزور اجلديدة التي تبلغ قيمتها 

3.4 مليار دينار )نحو 11.6 مليار دوالر(. 

البناء والتشييد 
وفي ما يخص قطاع التشييد والبناء، فقد 
مت التوقيع خال العام 2014 على عقود تبلغ 
قيمتها 1.7 مليار دينار )نحو 5.8 مليار دوالر(، 
لتشكل ما نسبته 24 باملئة من كافة املشاريع 
املمنوحة خال العام. وبلغت القيمة اإلجمالية 

ملشاريع توسعة ك��ل م��ن مستشفى الصباح 
ومستشفى الفروانية ومستشفى العدان نحو 
678 مليون دينار )نحو 2.3 مليار دوالر( 
بينما مت تأجيل م��ش��روع مستشفى اجلهراء 
الذي تبلغ قيمته 354 مليون دينار )نحو 1.2 
مليار دوالر( حلني شهر فبراير من العام 2015. 
وعلى عكس بقية املستشفيات التي تندرج حتت 
وزارة الصحة، ف��إن مستشفى اجل��ه��راء يقع 
بعهدة ال��دي��وان األم��ي��ري، وذل��ك بعد أن أعرب 
الديوان عن رغبته بتوّلي إجناز املشروع قبل 
عامني، األم��ر ال��ذي من املفترض أن يساهم في 
تسريع وتيرة استكماله. وقد منح أيضا الديوان 
األميري مشروع مركز جابر األحمد الثقافي 
الذي تبلغ قيمته 287 مليون دينار )نحو 976 
مليون دوالر( الذي يحتوي على مسرٍح عاملٍي 
يضّم ألفي مقعد، باإلضافة إلى مشروع إعادة 
تأهيل قصر السام التاريخي الذي يعتبر قصر 

الضيافة للدولة في السابق. 

 الطاقة
منحت الكويت أي��ض��ا خ��ال ال��ع��ام 2014 
مشاريع خاصة بقطاع الطاقة بلغت قيمتها 
283 مليون دينار )نحو 962 مليون دوالر(، 
وذلك بعد االنتهاء من املرحلة األولى من مشروع 
محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية 
وتقطير املياه الذي بلغت قيمته 2.4 مليار دينار 
)نحو 8.1 مليار دوالر(. كما مت أيضا منح 

مشروع املرحلة األول��ى ملجمع الشقايا للطاقة 
املتجددة بقيمة 13 مليون دي��ن��ار )نحو 44 
مليون دوالر( الذي يعتبر مشروعا مشتركا بني 
وزارة املياه و الكهرباء ومركز الكويت لألبحاث 
العلمية. ومن املزعم أن ينتج املجمع 70 واط 
من الطاقة املتجددة )الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح( وأن يساهم في أن حتقق الكويت هدفها 
باستخدام 5 باملئة من كافة مستلزمات الطاقة 
من مصادر الطاقة املتجددة بحلول العام 2020.

وقد مت تأجيل بعض املشاريع التابعة لقطاع 
الطاقة رغبة من احلكومة في إع��ادة إدراجها 
حت��ت نظام املشاريع القائمة على الشراكة 
بني القطاعني العام واخل��اص ال��ذي يعتبر في 
بداياته. ومن املزعم أن تقوم هيئة مشروعات 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص التي مت 
إنشاؤها مؤخرا بإطاق عدة مشاريع إلنتاج 
الطاقة خال العامني املقبلني، من ضمنها مشروع 
محطة اخل��ي��ران لتوليد الطاقة الكهربائية 
وتقطير املياه ومشروع محطة العبدلية لتوليد 
الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية 
وم��ش��روع املرحلة الثانية م��ن محطة ال��زور 

الشمالية لتوليد الكهرباء وتقطير املياه. 

النقل واملواصالت 
وفي قطاع النقل واملواصات، منحت الكويت 
مشاريع بقيمة 267 مليون دينار )نحو 908 
مليون دوالر( خ��ال 2014. وتتضمن تلك 
املشاريع مشروع وصلة الدوحة بقيمة 147 
مليون دينار )نحو 500 مليون دوالر( والذي 
سيكون نقطة وصل بني ميناء الدوحة وجسر 
الشيخ جابر األحمد الصباح ال��ذي يتم بناؤه 

حاليا. 

املياه
 ومنحت الكويت خال العام 2014 مشاريع 
تابعة لقطاع امل��ي��اه بقيمة 79 مليون دينار 
)نحو 268 مليون دوالر(. وتعتزم الكويت 
منح مشروع مياه الصرف الصحي للمنطقة 
اجلنوبية )أم الهيمان( ال��ذي تصل قيمته إلى 
442 مليون دينار )نحو 1.5 مليار دوالر(، 
حتت بند املشاريع القائمة على الشراكة بني 
القطاعني العام واخل��اص خال الربع األخير 
من العام 2015. كما تعتزم هيئة مشروعات 
الشراكة بني القطاعني العام واخل��اص منح 
مشروع محطات حتلية املياه في املرحلة الثانية 
من مشروع محطة ال��زور الشمالية ومحطة 
اخليران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير املياه 

بحلول العام 2016.
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7.3 مليار دينار وفق خطتها لتطوير البنية التحتية  الدولة أرست عقودا بلغت قيمتها 

»الوطني«: قانون الشراكة يزيد دور القطاع اخلاص في تنفيذ املشاريع

املشاريع املخططة واملوافق عليها في الكويت

»الكيماويات البترولية« تقيم فعالية »بيئتنا مسؤوليتنا«

السويلم خال استعراضه مشاريع الطلبة 

أع��ل��ن ب��ن��ك ب��رق��ان ام���س عن 
تسجيل أداء ايجابي لصندوق 
بنك برقان لاسهم لعام 2014 
بالرغم من تقلبات السوث نتيجة 
ل��ألح��داث االقليمية حيث حقق 
الصندوق عائد سنويا مقداره 
3.63 باملئة أع��ل��ى م��ن املؤشر 
الوزني لسوق الكويت لألوراق 

املالية.
ويتمتع صندوق بنك برقان 
لألسهم بسياسة استثمارية 
متوازنة والتي تهدف إلى حتقيق 
مكاسب رأسمالية طويلة األمد مع 
احلد األدنى من املخاطر احملتملة 
الستيعاب طبيعة الصندوق. 
ويستثمر الصندوق في مجموعة 
واس���ع���ة م���ن ال��ق��ط��اع��ات مثل 
اخل��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة )29.77 
ب��امل��ئ��ة( والصناعية )20.29 
باملئة( واخلدمات املالية )14.78 
ب��امل��ئ��ة( وال��ع��ق��ارات )12.87 
ب��امل��ئ��ة( وال��س��ل��ع االستهاكية 
)8.12 باملئة( واملواد األساسية 
)6.68 ب��امل��ئ��ة( واالت���ص���االت 
)4.63 ب��امل��ئ��ة( واخل���دم���ات 
االستهاكية )1.53 باملئة(، إلى 
جانب قطاع النفط والغاز )1.34 

باملئة(.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد، ق��ال سالم 
عبداحملسن ال���ه���ارون، رئيس 
وح���دة االس��ت��ث��م��ارات ف��ي بنك 
ب��رق��ان: »ل��ق��د عملنا م��ع شركة 
كامكو لاستثمار - مستشار 
االستثمار اخلارجي للصندوق- 
ل��وض��ع وتنفيذ استراتيجية 

طويلة املدى لتوزيع األصول. إن 
نهج الصندوق املتوازن وفلسفته 
االستثمارية على املدى الطويل 
هما املصدرين الرئيسيني في هذه 
العوائد اإليجابية واألداء املّتزن. 

و ي��ت��م م��راج��ع��ة استراتيجية 
الصندوق طويلة امل��دى بشكل 
س��ن��وي لتعكس آخ��ر توقعات 
مدير الصندوق على أداء السوق 

والشركات.«

صندوق »برقان« لألسهم
2014  سجل أفضل أداء محلي لعام 

 بنك برقان
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ق��ال مدير املبيعات ف��ي مجموعة توب 
ال��ع��ق��اري��ة س��ائ��د س��ام��ة ب���ان املجموعة 
تواصل ط��رح مشاريعها املميزة لعمائها 
ف��ي اسطنبول وال��ت��ي ت��ط��وره��ا مجموعة 
انانار العقارية، واضاف بأن ابرز املشاريع 
التي تعمل على عرضها املجموعة حاليا 
مشروع تيراس تيما، وهو عبارة عن برجني 
سكنيني في منطقة أتاكنت، وهي من املناطق 
الرئيسية واحليوية في اسطنبول وتبعد عن 
مطار اتاتورك حوالي 8 كم بينما تبعد عن 
منطقة تقسيم وشارع االستقال حوالي 26 
كم. واشار الى ان املنطقة تشهد حاليا تنفيذ 
أكبر عدد من املشاريع التي تنفذ باسطنبول 
وتسمى باسطنبول اجلديدة مشيرا الى انه 
جاري انشاء أكبر مدينة ترفيهيه فيها )تيما 

ب���ارك( باالضافة ال��ى ع��دد م��ن اجلامعات 
واملجمعات التجارية واضاف الى ان املنطقة 
تتمتع بوجود شبكة طرق ومواصات كبيرة 
تربطها مبختلف املناطق واملراكز الرئيسية 

باملدينة بشكل سلس وسريع.
وحول البرجني قال سامة: يتالف االول 
من 40 دور والثاني من 30 دور وباجمالي 
شقق 416 شقة تتنوع مساحتها من غرفة 
ال��ى ث��اث غ��رف ن��وم باطاالت مميزة على 
البحر والبحيرة واحلدائق اخلابة، وبني 
بان املشروع يحتوي على مجموعة مميزة 
م��ن اخل��دم��ات العامة كمواقف السيارات 
والصيانة واالمن واخلدمات الترفيهية من 
مسابح ونادي صحي وماعب باالضافة الى 
تيراس وحدائق باكثر من 21 دور من املباني 

لتعطي السكان جوا من الراحة ولاستمتاع 
باملناظر اجلميلة.

وب��ني ب��ان اس��ع��ار ال��وح��دات السكنية 
ب��امل��ش��روع تعد مناسبة ومم��ي��زة مقارنة 
باملشاريع املماثلة من حيث اجلودة واملوقع، 
وب��ني ب��أن املشروع مت االنتهاء من تنفيذه 
خال شهر مارس من العام 2014 ومت تسليم 
الوحدات السكنية ملاكها اجل��دد من تركيا 
ودول املنطقة واض��اف بان الشركة بصدد 
طرح مجموعة محدودة من الشقق باملشروع 
لاستام ال��ف��وري م��ع دف��ع العميل دفعة 
مقدمة 35 باملئة من قيمة الشقة والباقي على 
اقساط ملدة 36 شهر مبينا بان العميل ميكنه 
االستفادة من تاجير الشقة وحتقيق عوائد 

فورية عليها. 

»تيراس تيما« في اسطنبول جاهز للتسليم 

10 باملئة عائدا ايجاريا مضمونا ملدة سنتني على شقق االستديو  سالمة: 

VIVA في أول نشاط للنادي بالكويت بالتعاون مع 

االختبارات التأهلية لبرنامج أكادميية 
5 مارس ريال مدريد لكرة القدم يوم 

 ، VIVA ت��دع��وا شركة االت��ص��االت الكويتية
جميع العبي كرة القدم ممن يتمتعون مبوهبة فريدة 
وال��ذي��ن ت��ت��راوح أعمارهم بني 12 و16 عاما إلى 
املشاركة في االختبارات التأهيلية الختيار أفضل 
املواهب الفنية التي ستحظى بفرصة املشاركة في 
أكادميية ريال مدريد لكرة القدم التي مّت تأسيسها 
حديثا في الكويت، وهذا مبوجب اتفاقية الشراكة 
املبرمة مع نادي ريال مدريد لكرة القدم على مدى 
السنوات األربعة املقبلة. وستجرى االختبارات 

بتاريخ 5 مارس 2015 من الساعة اخلامسة مساء 
في ملعب كورنر الداخلي لكرة القدم بالقرب من 

أبراج الكويت.
وستركز االختبارات التأهيلية على جوانب فنية 
عديدة مثل امل��راوغ��ة، ومترير الكرة، وااللتفاف، 
والتسديد. وسيقوم 3 مدربون خبراء من نادي ريال 
مدريد باختيار أفضل الاعبني الذين سيمنحون 
فرصة االلتحاق بالبرنامج التدريبي في أكادميية 

ريال مدريد خال الصيف. 

أعلنت شركة عبد الرحمن البشر وزيد 
الكاظمي، الوكيل احلصري ملرسيدس- 
بنز في دول��ة الكويت، أن »مرسيدس- 
بنز« ستكون ال��راع��ي احل��ص��ري ضمن 
 .Q8 فئة السيارات ملهرجان املأكوالت
يعد املهرجان، الذي تنطلق فعالياته في 

الفترة ما بني 5 و 7 مارس اجلاري على 
أرض املعارض الدولية من الساعة 12 
ظهرا وحتى الساعة 11 مساء كل يوم، 
أول مهرجان من نوعه للمأكوالت ُيقام في 

الهواء الطلق في دولة الكويت.
وي��ق��ول ال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة 

ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ب��ش��ر وزي���د الكاظمي 
مايكل رويله،: »نظرا للمكانة الريادية 
ال��ت��ي حتظى بها ع��ام��ة »م��رس��ي��دس- 
بنز« التجارية، يسّرنا أن نرعى أول 
مهرجان للمأكوالت في الكويت. نحن 
ندعو جميع عّشاق السيارات لانضمام 

إلينا واالستمتاع بفعاليات املهرجان، 
وبالطبع االطاع على التشكيلة املذهلة 
واملعروضة من سيارات »مرسيدس- 
بنز«، وانتهاز الفرصة للحصول على 
مجموعة واس��ع��ة م��ن األك��س��س��وارات 

املتوفرة في املتجر«. 

 »Q8«مرسيدس- بنز« الكويت الراعي احلصري ملهرجان املأكوالت«

2014 املشاريع املوافق عليها في العام 

سائد سامة


	1. Turkey PR, Saed, Alwatan 04.03.2015 KW
	Turkey PR, Saed, Al Kuwaitia 04.03.2015 KW
	Turkey PR, Saed, Alnahar 04.03.2015 KW
	Turkey PR, Saed, Alrai 04.03.2015 KW
	Turkey PR, Saed, Alshahed 04.03.2015 KW
	Turkey PR, Saed, Alsyassah 04.03.2015 KW
	Turkey projects PR, Al anba 05.03.2015
	Turkey projects PR, Al qabas 05.03.2015
	Turkey projects PR, Al wasat KW 04.03.2015

