
الشركة  ان  املطوع  فهد  العز  دار  املبيعات في شركة  قال مدير 
السنوات  خللال  السوق  في  حضورها  تكريس  في  جنحت 
املاضية عن طريق اطاق حزمة من املشاريع في تركيا، مشيرا 
مميز  بشكل  املعرض  في  متواجدة  ستكون  العز  دار  ان  الى 
وكبير بعرض مجموعة من املشاريع في اسطنبول و بورصة 

و طرابزون.
وتابع  تأتي هذه املشاريع خصوصا بعد التركيز على مشروع 
دار العز في يلوا جنارجك الذي يتميز باملوقع االستيراتيجي 
الذي يبعد 200 متر من بحر مرمره وكيلومتر من ميناء ومركز 
العماء،  احتياجات  جميع  تغطي  انها  عن  فضا  جنارجك 
بالدفع  تسهيات  وتقدمي  التسجيل  اجللراءات  بكافة  ونقوم 

وخدمة اعادة البيع.

كتب محمد إبراهيم :

الللتللجللارة  وزارة  وكللليلللل  قللللال 
والللصللنللاعللة املللسللاعللد لللشللؤون 
املللنللظللمللات الللدوللليللة والللتللجللارة 
الصباح  منر  الشيخ  اخلارجية 
املعارض  على  التجارة  رقابة  إن 
الللعللقللاريللة ضللمللنللت مللصللداقلليللة 
العقارات املعروضة فيها، السيما 

العقارات اخلارجية.

تصريح  في  منر  الشيخ  واضاف 
معرض  افتتاحه  عقب  صحافي 
والدولية  الكويتية  الللعللقللارات 
القوانني  التجارة  تطبيق  منذ  انه 
والللنللظللم اجلللديللدة املللعللمللول بها 
قبل  العقارية  املعارض  لتنظيم 
اي  نشهد  لم  االن  وحتى  عامني 
شللكللوى ملللن املللسللتللثللمللريللن ضد 
عقاراتها  تعرض  التي  الشركات 
فعالية  على  دللليللل  وهلللذا  للبيع 

الللوزارة  وضعتها  التي  الشروط 
تلك  فلللي  اللللعلللقلللارات  للللعلللرض 

املعارض.
واشار الى ان باب وزارة التجارة 
او  مواطن  لكل  مفتوح  والصناعة 
مقيم مهتم في شراء العقار من تلك 
او  شكوى  بأي  ليتقدم  املعارض 
الوزارة  ان  مبينا  عليها،  ماحظة 
الشكاوى  تلك  ستأخذ  بللدورهللا 
اي  وستخالف  اجلللد  محمل  على 

شركة ال تلتزم بشروط االشتراك 
في املعارض العقارية.

تللعللاونللاً  هللنللاك  ان  اللللى  ولللفللت 
العقارية  الشركات  بني  ملحوظاً 
العقار  معارض  في  تشارك  التي 
والصناعة  التجارة  وزارة  مللع 
لللضللمللان املللصللداقلليللة وواقللعلليللة 
الللعللروض املللقللدمللة واعللتللقللد ان 
املستثمر الكويتي اصبح على علم 
توافرها  الواجب  بالشروط  كامل 

الشراء  قبل  املعروض  العقار  في 
ومصداقية  سللاسللة  يضمن  مللا 
الللتللي تللشللهللدهللا تلك  الللصللفللقللات 

املعارض.
وكشف عن عقد االجتماع العربي 
 20 إلللى   19 من  بتاريخ  التركي 
أبريل املقبل وهو اجتماع يعقد في 
الكويت، الفتا إلى أن هذا االجتماع 
التبادل  عمليات  زيادة  إلى  يهدف 

التجاري. 

قال نائب العضو املنتدب للتسويق 
محمد  العقارية  توب  مجموعة  في 
تشارك  املجموعة  ان  الللقللدومللي 
الكويتية  الللعللقللارات  معرض  فللي 
شركة  تنظمه  والللتللي  والللدوللليللة 
اكسبو سيتي في فندق الريجنسي 
وتللسللتللمللر فللعللاللليللاتلله حللتللى يللوم 
من  مميزة  بباقة  املقبل  اخلميس 
بريطانيا  في  العقارية  املشاريع 
القدومي  واضاف  ومصر.  وتركيا 
تعرضها  الللتللي  امللللشلللاريلللع  ان 
للتسليم  وجاهزة  قائمة  املجموعة 
الفوري ومنها من سيتم تسليمه في 
مناسبة  فرصة  وهي  القادم  يونيو 
على  العقار  على  لاطاع  للعميل 
ال  مبا  ومعاينته  وواقعه  طبيعته 
سيقوم  مبا  لديه  للشك  مجاال  يدع 
بشرائه حيث سيشاهد العقار قائما 
ومواصفاته  تشطيباته  ويلمس 
وبني  فيه  املتنوعة  واخلللدمللات 
خال  ومن  املجموعة  أن  القدومي 
تسهيات  تقدم  املشاريع  مطوري 
 36 لغاية  تصل  بالسداد  مميزة 
في  للمشاريع  فوائد  بللدون  شهراً 

تركيا ومصر.
املجموعة  بلللأن  الللقللدومللي  وقلللال 

الشقق  ملللن  مللجللمللوعللة  تللعللرض 
البريطانية  العاصمة  في  السكنية 
مجموعة  تللطللورهللا  والللتللي  لللنللدن 
خريطة  وتللتللوزع  لللنللدن  بللاريللت 
في  مميزة  مواقع  على  مشاريعها 
واضاف  الكبرى  ولندن  لندن  قلب 
بامكان  سيكون  بللانلله  الللقللدومللي 
احامهم  شقة  اختيار  املستثمرين 
من  اكثر  من  ومحيطها  لندن  في 
تنفذها  سكنيا  مشروعا  عشرون 
جاهز  هو  من  منها  حاليا  الشركة 
للتسليم الفوري او خال هذا العام 
الشقق  اسعار  بان  القدومي  وبني 
امكانات  مللع  وتللتللوافللق  متفاوتة 
والتملك  بالشراء  الراغبني  العماء 

في لندن.
ملللللن جللللانللللب آخللللللر سللتللطللرح 
االراضي  من  عدد  ايضا  املجموعة 
وتقع  بريطانيا  في  االستثمارية 
-لللوتللن،  كللادجنللتللون  منطقة  فللي 
املميز  مبوقعها  االراضللي  ومتتاز 
املنطقة  فللي  رئيسي  شللارع  على 
متكاملة  سكنية  مبنطقة  ومحاطة 
مواقع  الللى  بللاالضللافللة  اخلللدمللات 
البريطانية،  الشركات  من  لعدد 
إجمالي  أن  الى  القدومي  واضللاف 

املللشللروع تبلغ  االراضلللي في  عللدد 
حوالي 300 قطعة مبساحات تبدأ 
وباسعار  مربعاً  مللتللراً   675 مللن 
استرليني  جنيه  الف   15 من  تبدأ 
مشيرا الى ان ملكية االراضي حرة 

وملختلف اجلنسيات
اسطنبول  في  وحتديدا  تركيا  وفي 
اجلاهز  مشروعها  طللرح  تواصل 
تيما«  »تيراس  الفوري  للتسليم 
وهو عبارة عن برجني سكنيني في 
املناطق  من  وهي  أتاكنت،  منطقة 
الرئيسية واحليوية في اسطنبول 
حوالي  اتاتورك  مطار  عن  وتبعد 
8 كم بينما تبعد عن منطقة تقسيم 
كم.   26 حوالي  االستقال  وشارع 
طرح  بصدد  الشركة  بان  واضاف 
الشقق  مللن  مللحللدودة  مجموعة 
مع  الللفللوري  لاستام  باملشروع 
من   %35 مقدمة  دفعة  العميل  دفع 
اقساط  على  والباقي  الشقة  قيمة 
العميل  أن  مبينا  شهر   36 ملللدة 
الشقة  تأجير  من  االستفادة  ميكنه 

وحتقيق عوائد فورية عليها. 
واملشروع الثاني مشروع »تيراس 
مكس«  ويقع  في موقع استراتيجي 
ومميز في منطقة اسينيورت مبدينة 

حيوية  منطقة  وفللي  اسطنبول، 
متتاز بوجود العديد من املجمعات 
واجلامعات  والسكنية  التجارية 
من  كبير  عدد  مقار  الى  باالضافة 
الشركات الكبرى،واضاف القدومي 
أن املجموعة وملدة محدودة تعرض 
ملدة   %10 مضموناً  ايجارياً  عائداً 
فقط   االستديو  شقق  على  سنتني 
الشركة  وستقوم  النقدي  وللدفع 

املطورة بتأجيرها وتأثيثها.
املجموعة  تللعللرض  مللصللر  وملللن 
والذي  السكني  فيو  بالم  مشروع 
في  فداناً   12.5 مساحة  على  يقام 
بالقاهرة،  اكتوبر   6 حدائق  منطقة 
املباني  نسبة  وتشكل  واضلللاف 
مساحة  مللن   %18 املللشللروع  فللي 
تشكل  الباقية  واملساحة  املشروع 
مناطق للخدمات العامة واحلدائق 
وحللمللامللات الللسللبللاحللة وغلليللرهللا. 
 12 من  يتألف  املشروع  بأن  وبني 
 288 وبللإجللمللالللي  سكنية  بناية 
 3-2 مبللسللاحللات  سكنية  شللقللة 
الى  غرفة نوم ومنافعها باالضافة 
 275 مبساحات  دوبلكس  وحدات 
خاصة.  وبحدائق  متر   350 لغاية 
وأضاف بأن اسعار الشقق مناسبة 

املتر  سعر  ويبدأ  الشرائح  ملختلف 
فيها من 4.100 جنيه مصري كامل 
مدة  العميل  منح  مع  التشطيبات 
فوائد،  دون  من  سنوات   3 سللداد 
للسكن  جاهز  املشروع  بأن  وبني 
املجموعة  ان  الى  مشيرا  الفوري، 
من  مللحللدودا  علللددا  حاليا  تللطللرح 

الشقق للبيع.
املللا املللشللروع الللثللانللي فللي مصر 
غللاردنللز  بللراديللس  مللشللروع  فهو 
منطقة  في  البحر  علي  يقع   والذي 
التملك  لنظام  وفقا  حشيش  سهل 
احللللر لللكللافللة اجلللنللسلليللات وبللني 
من  عللدد  من  يتكون  املشروع  بللأن 
والتي  والفلل  والشاليهات  الشقق 
أربع  الى  غرفة  من  مساحاتها  تبدأ 
غرف نوم وهي بذلك تلبي مختلف 
حاجات االسر التي تنشد السياحة 
املللشللروع  بلللأن  وبلللني  الساحلية 
الوسائل  مختلف  على  يحتوي 
واملاعب  احلدائق  من  الترفيهية 
وحللمللامللات الللسللبللاحللة والللنللادي 
احملال  من  وعدد  واملطاعم  الصحي 
مبجملها  تشكل  والتي  التجارية 
على  منللوذجلليللة  سياحية  قللريللة 

ساحل البحر االحمر.

في  التنفيذي  املللديللر  أشللار 
إيهاب  سيتي  اكسبو  شركة 
العقارات  معرض  أن  ذكري 
نسخته  وفلللي  الللكللويللتلليللة 
احلللاللليللة يللشللارك فلليلله 40 
تخوضه  عللقللاريللة  شللركللة 
عقارية  مشاريع  مبجموعة 
ألول  تطرح  ومميزة  ضخمة 
الكويتي  الللسللوق  فللي  مللرة 
استقطاب  فللي  وسللتللسللاهللم 
لللزوار  كبيرة  شريحة  أكبر 

املعرض.
إقامة  ان  إلى  ذكللري  وأشللار 
مارس  شهر  خال  املعرض  
مناسبا  اخللتلليللارا  يللعللتللبللر 

الذي  العام  خللال  األفضل  أنلله  كللون  ومميزا 
واملستثمر  الللعللقللاريللة  الللشللركللات  يفضله 
للعقارات  سللواء  العقارات  لشراء  الكويتي 

العاملية. او  اواخلليجية  احمللية 
ان املعرض يقدم فرصا ومنتجات  وأكد ذكري 
الشرائح  جميع  مع  تتناسب  متنوعة  عقارية 
مللن املللسللتللثللمللريللن الللعللقللاريللني الللكللويللتلليللني، 
بلللاإلضلللافلللة إللللى وجللللود أفللضللل األسللعللار 

عام. بشكل  واملشروعات  واملساحات 
متعطش  دائللمللا  الللسللوق  أن  ذكللللري  وأكللللد 

القوية  العقارية  للمعارض 
تلبي  منتجات  تقدم  والتي 
املللعللرض  وان  طللمللوحللاتلله، 
العديد  توفير  في  سيساهم 
االستثمارية  الللفللرص  مللن 
بالنسبة  سللللواء  املللجللديللة 
املللسللتللثللمللر  أو  للللللمللواطللن 

الكبير.
املللشللاريللع  ان  ذكلللري  وبلللني 
شقق  من  الكويت  في  احمللية 
وشاليهات  متليك  سكنية 
تلقى  اجلللديللدة  املناطق  في 
محط  وهللي  ملحوظا  اقباال 
املستثمرين  من  لكثير  انظار 
املللعللرض  وان  الللعللقللاريللني، 
املتميزة  احمللية  العقارات  من  مجموعة  يقدم 
الراغبني  العماء  جميع  طموحات  تلبي  والتي 

احمللي. العقاري  االستثمار  في 
كبيرة  مجموعة  يقدم  املعرض  أن  إلى  ولفت 
اخلليجية  املللشللاريللع  أفللضللل  مللن  ومللخللتللارة 
قبل  من  اقباال  تلقى  وايضا  عديدة  دول  في 
عقارات  تواجد  والسيما  الكويتي،  املستثمر 
واملستثمر  الذوق  مع  تتناسب  كثيرة  أوروبية 
األوروبية  االستثمارات  في  الراغب  الكويتي 
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نمر الصباح: رقابة التجارة على المعارض 
العقارية ضمنت مصداقية المشاريع 

القدومي: توب تعرض مشاريع جاهزة للتسليم خالل معرض العقارات الكويتية والدولية

ذكري : 40 شركة عقارية تعرض 
مشاريعها في المعرض 

افتتح معرض العقارات الكويتية والدولية 

في ظل تذبذب أسواق األسهم يقدم فرصًا ومنتجات متنوعة

• إيهاب ذكري

الصفار: العقار اليزال المالذ 
اآلمن لألموال 

أسعار النفط سيحافظ على سعره 
المنخفض خالل عامين  المطوع: دار العز تطلق 

مشاريع في تركيا

اكسبو  إدارة  مجلس  رئيس  قللال 
للمعرض  املنظمة  الشركة  سيتي 
يعد  املللعللرض  إن  الللصللفللار  أحللمللد 
العقارية  الفرص  القتناص  فرصة 
عدم  ظل  في  اجليدة  العوائد  ذات 
في  األسهم  أسللواق  في  االستقرار 
والكويت  العربي  اخلليج  دول 

بشكل خاص.
واضاف  العقار اليزال يتم التعامل 
ظل  فللي  لللامللوال  آمللن  كماذ  معه 
احمللي  االقتصاد  في  التذبذبات 
واالقللللليللمللي، واملللعللرض احلللالللي 
عدة  اجنبية  دول  في  فرصا  يوفر 
وبأسعار متدنية مقارنة مع سوق 

العقار الكويتي.
يستهدف  املللعللرض  أن  وأوضلللح 
سواء  املستثمرين  شرائح  جميع 
لذلك  منهم،  الللكللبللار  او  الللصللغللار 
جميع  تلللواجلللد  علللللى  حللرصللنللا 
مختلفة  وبأسعار  العقار  انللواع 
انواع  مختلف  استقطاب  لضمان 

املستثمرين.
الطلبات  تركيز  ان  الللى  واشلللار 
حاليا  االسللتللثللمللاريللة  الللعللقللاريللة 
الصبغة  ذات  املناطق  الللى  تتجه 
املكرمة  مكة  فللي  سلللواء  الدينية 
بنظام  »شقق  املللنللورة  املدينة  او 

مضيفا  اخرى،  ومناطق  الصكوك« 
تستقطب  جديدة  اسواقاً  هناك  ان 
الكويتيني في تركيا وبعض الدول 

االوروبية.
شهدت  العقارية  الطلبات  أن  واكد 
التي  الللدول  بعض  في  انخفاضا 
فيها  الللشللراء  الكويتيون  اعللتللاد 
للظروف  نظراً  ولبنان  مصر  مثل 
اجلارية، معربا عن األمل بأن تعود 
في  السابق  مللن  افضل  االوضلللاع 
الفرص  افضل  لعرض  وقت  اقرب 

العقارية هناك.

أسفر  مما  النفط،  أسعار  في  حاداً  انخفاضا  األخيرة  األشهر  في  العالم  شهد 
للطاقة والتي تعتمد عليها  املصدرة  البلدان  الضغوطات على  الكثير من  عن 
أسعار  انخفضت  ويناير،  يونيو  بني  ما  الفترة  ففي  رئيسي.  دخل  كمصدر 

النفط اخلام بنسبة استثنائية وصلت إلى %60.
التنفيذي  الرئيس  النفط، مبا فيهم دبليو ريكس تيليرسون،  ويتوقع خبراء 
لشركة إكسون موبيل، بأن حتافظ أسعار النفط على سعرها املنخفض ملدة 
سنتني على األقل. وقد دفعت التقلبات األخيرة إلى بروز عدد من االحتماالت 
العقارات  أسواق  على  احلاد  اإلنخفاض  هذا  جراء  من  املتوقعة  للتأثيرات 
العاملية.ولهذا قامت شبكة العقارات العاملية المودي بتحّري اآلثار احملتملة 
في  للبترول  املنتجة  الرئيسية  الللدول  من  خمس  في  العقارات  سوق  على 

األسواق الناشئة.
اململكة العربية السعودية كأكبر منتج للنفط عامليا، يشكل البترول 90% من 
دخل حكومة اململكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، فمن املتوقع أن تتلقى 
انخفاض األسعار، حيث توقع مصرف سيتي  الباد ضربة كبيرة من جراء 
بنك األميركي انخفاض قمية اإلنفاق مبا يعادل 241 مليار دوالر هذا العام، 

أي بنسبة انخفاض تصل إلى 18% عن عام 2014. 

• فهد املطوع

• أحمد الصفار

• محمد القدومي متوسطاً فريق العمل في جناح الشركة باملعرض

• جانب من املعرض • الشيخ منر الصباح والصفار يفتتحان املعرض 
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تنسيق بني 
»التجارة« 

و»الداخلية« 
و»الغرفة« ملنع 
السلع املقلدة 

بالكويت 

الصفار: تزايد اإلقبال 
حاليًا على العقار 

مبكة املكرمة 
واملدينة املنورة

املعرض احلالي 
يوفر عقارات 

باخلارج بأسعار 
متدنية مقارنة 

بالكويت

افتتح معرض العقارات الكويتية والدولية مبشاركة 40 شركة محلية ودولية

منر الصباح: اجتماع عربي ـ تركي في الكويت 19 أبريل

املستثمرين العقاريني الكويتيني، 
باإلضاف����ة إلى وج����ود أفضل 
األسعار واملساحات واملشروعات 

بشكل عام.
وأك����د ان الس����وق دائم����ا 
العقارية  متعطش للمعارض 
القوية والت����ي تقدم منتجات 
تلبي طموحاته، وان املعرض 
سيساهم في توفير العديد من 
الفرص االس����تثمارية املجدية 
أو  سواء بالنس����بة للمواطن 

املستثمر الكبير.
وبني زكري ان املش����اريع 
احمللية في الكويت من ش����قق 
س����كنية متليك وشاليهات في 
املناطق اجلدي����دة تلقى إقباال 
ملحوظ����ا وهي مح����ط أنظار 
لكثير من املستثمرين العقاريني، 
وان املعرض يقدم مجموعة من 
العقارات احمللية املتميزة والتي 
تلبي طموحات جميع العمالء 
الراغبني في االستثمار العقاري 

احمللي.
املع����رض يقدم  إن  وق����ال 
مجموعة كبيرة ومختارة من 
أفضل املشاريع اخلليجية في 
دول عديدة، وأيضا تلقى إقباال 
الكويتي،  من قبل املس����تثمر 
والسيما تواجد عقارات أوروبية 
الذوق  كثيرة تتناس����ب م����ع 
واملستثمر الكويتي الراغب في 
االستثمارات األوربية بأسعار 

مميزة.

تستقطب الكويتيني في تركيا 
وبعض الدول االوروبية.

وذكر ان الطلبات العقارية 
شهدت انخفاضا في بعض الدول 
الكويتيون الشراء  التي اعتاد 
فيها مثل مص����ر ولبنان نظرا 
للظ����روف اجلارية، معربا عن 
أمله أن تعود االوضاع افضل من 
السابق في اقرب وقت لعرض 
افضل الفرص العقارية هناك.

مشاريع عقارية 

وفي االطار ذاته، قال املدير 
التنفيذي في الش����ركة إيهاب 
زك����ري ان مع����رض العقارات 
الكويتية، وفي نسخته احلالية، 
تشارك فيه 40 شركة عقارية 
تخوضه مبجموعة مش����اريع 
عقارية ضخمة ومميزة تطرح 
ألول مرة في السوق الكويتي 
وستس����اهم ف����ي اس����تقطاب 
أكبر ش����ريحة كبي����رة لزوار 

املعرض.
وأض����اف زك����ري ان إقامة 
املع����رض خالل ش����هر مارس 
يعتبر اختيارا مناسبا ومميزا 
كونه فترة تفضلها الشركات 
الكويتي  العقارية واملستثمر 
لش����راء العق����ارات احمللية أو 

اخلليجية أو العاملية.
وأشار الى ان املعرض يقدم 
فرصا ومنتجات عقارية متنوعة 
تتناسب مع جميع الشرائح من 

تشهدها تلك املعارض.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
ادارة »اكسبو سيتي« الشركة 
املنظمة للمعرض احمد الصفار 
ان معرض العقارات الكويتية 
والدولية يعد فرصة القتناص 
العوائد  العقارية ذات  الفرص 
اجليدة في ظل عدم االستقرار 
في أسواق االسهم والبورصات 
في دول اخلليج العربي والكويت 

بشكل خاص.
العقار  ان  وأضاف الصفار 
اليزال يتم التعامل معه كمالذ 
آمن لألموال في ظل التذبذبات 
في االقتصاد احمللي واالقليمي، 
مشيرا الى ان املعرض احلالي 
يوفر فرصا ف����ي دول أجنبية 
عدة وبأسعار متدنية مقارنة 

مع سوق العقار الكويتي.
وبني ان املعرض يستهدف 
جميع شرائح املستثمرين سواء 
الكبار منهم، لذلك  الصغار او 
حرصن����ا على تواج����د جميع 
انواع العقار وبأسعار مختلفة 
لضمان استقطاب مختلف أنواع 

املستثمرين.
وأشار الى أن تركيز الطلبات 
العقارية االس����تثمارية حاليا 
تتجه الى املناطق ذات الصبغة 
الدينية سواء في مكة املكرمة 
او املدينة املنورة )شقق بنظام 
الصك����وك( ومناط����ق اخرى، 
مضيفا ان هناك أسواقا جديدة 

في تلك املعارض السيما بعد 
تطبيق »التج���ارة« قراراتها 
الوزاري���ة والقوانني املنظمة 

للسوق العقاري.
وزاد قائال: قبل عامني وحتى 
اآلن لم نش����هد أي شكوى من 
املس����تثمرين ضد الش����ركات 
التي تع����رض عقاراتها للبيع 
في املع����ارض وهذا دليل على 
فاعلية الشروط التي وضعتها 
الوزارة لع����رض العقارات في 

هذه املعارض.
وبني ان باب وزارة التجارة 
والصناعة مفتوح لكل مواطن 
أو مقيم مهتم بش����راء العقار 
من خالل املع����ارض العقارية 
ليتقدم بأي شكوى أو مالحظة 
وان الوزارة س����تقوم بدورها 
وتأخذ الش����كاوى على محمل 
اجلد وس����تخالف أي شركة ال 
تلتزم بش����روط االشتراك في 

املعارض العقارية.
وذك����ر أن هن����اك تعاون����ا 
ملحوظا بني الشركات العقارية 
املش����اركة في معارض العقار 
التجارة والصناعة  مع وزارة 
لضمان املصداقي����ة وواقعية 
العروض املقدمة، الفتا الى ان 
املستثمر الكويتي اصبح على 
علم كامل بالش����روط الواجب 
توافره����ا في العقار املعروض 
قبل الشراء ما يضمن سالسة 
التي  ومصداقي����ة الصفق����ات 

عاطف رمضان

التجارة  قال وكيل وزارة 
والصناعة املس���اعد لشؤون 
املنظم���ات الدولية والتجارة 
اخلارجية الشيخ منر الصباح 
ان وزي���ر التجارة والصناعة 
د.عبداحملس���ن املدعج وجه 
دعوات لنظرائه وزراء التجارة 
في الدول العربية بالتنسيق 
مع اجلامعة العربية حلضور 
اجتم���اع عرب���ي � تركي في 
الكويت خ���الل 19 و20 أبريل 
املقبل بهدف زي���ادة عمليات 
التبادل التج���اري بني الدول 

العربية وتركيا.
الش���يخ منر في  وأضاف 
تصريح���ات صحافية عقب 
افتتاح���ه مع���رض العقارات 
الكويتية والدولية ان املؤمتر 
سيتطرق الى 3 محاور رئيسية 
اقتصادية سيعلن عنها خالل 

الفترة املقبلة.
ولفت إلى التنسيق حاليا 
بني »التج���ارة« و»الداخلية« 
وغرفة جتارة وصناعة الكويت 
بش���أن القضاء عل���ى ظاهرة 
الس���لع املقلدة في األس���واق 

احمللية.
وعن القطاع العقاري أفاد 
الشيخ منر بأن الوزارة تراقب 
املعارض العقارية، مشيرا الى 
مصداقية العقارات املعروضة 

الشيخ منر الصباح وإيهاب زكري خالل جولة بني أجنحة الشركات املشاركة باملعرض

الشيخ منر الصباح في جناح إحدى الشركات باملعرض

الشيخ منر الصباح وأحمد الصفار وايهاب زكري يقصون شريط افتتاح معرض العقارات الكويتية

الشيخ منر الصباح وأحمد الصفار وإيهاب زكري خالل االحتفال بافتتاح املعرض

حضور كبير في املعرض

الشيخ منر الصباح يستمع لشرح عن أحد املشاريع            )أنور الكندري(

»توب العقارية« تسوّق مشاريع دولية باملعرض.. وتسهيالت في السداد
من 15 ألف جنيه استرليني، مشيرا 

الى ان ملكية األراضي حرة وملختلف 
اجلنسيات. وفي تركيا وحتديدا في 
اسطنبول تواصل طرح مشروعها 
اجلاهز للتسليم الفوري »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 

االستقالل حوالي 26 كم. وأضاف 
ان الشركة بصدد طرح مجموعة 

محدودة من الشقق باملشروع للتسلم 
الفوري مع دفع العميل دفعة مقدمة 

35% من قيمة الشقة والباقي على 
أقساط ملدة 36 شهرا، مبينا ان العميل 

ميكنه االستفادة من تأجير الشقة 
وحتقيق عوائد فورية عليها.  

لندن ومحيطها من اكثر من عشرين 
مشروعا سكنيا تنفذها الشركة حاليا 
منها من هو جاهز للتسليم الفوري 

أو خالل هذا العام. وبني القدومي ان 
أسعار الشقق متفاوتة وتتوافق مع 

إمكانيات العمالء الراغبني في الشراء 
والتملك في لندن. من جانب آخر، 
ستطرح املجموعة أيضا عددا من 

األراضي االستثمارية في بريطانيا 
وتقع في منطقة كادجنتون -لوتن، 

ومتتاز األراضي مبوقعها املميز على 
شارع رئيسي في املنطقة ومحاطة 
مبنطقة سكنية متكاملة اخلدمات، 

باإلضافة الى مواقع لعدد من الشركات 
البريطانية، وأضاف القدومي أن 

إجمالي عدد األراضي في املشروع 
يبلغ حوالي 300 قطعة مبساحات تبدأ 

من 675 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ 

العاصمة البريطانية لندن والتي 
تطورها مجموعة باريت لندن وتتوزع 

خريطة مشاريعها على مواقع 
مميزة في قلب لندن ولندن الكبرى. 
وأضاف القدومي انه سيكون بإمكان 
املستثمرين اختيار شقة أحالمهم في 

وبني القدومي ان املجموعة ومن خالل 
مطوري املشاريع تقدم تسهيالت 

مميزة بالسداد تصل حتى 36 شهرا 
من دون فوائد للمشاريع في تركيا 
ومصر. وقال إن املجموعة تعرض 
مجموعة من الشقق السكنية في 

قال نائب العضو املنتدب للتسويق 
في مجموعة توب العقارية محمد 
القدومي ان املجموعة تشارك في 

معرض العقارات الكويتية والدولية 
والتي تنظمه شركة اكسبو سيتي 

في فندق الريجنسي وتستمر 
فعالياته حتى يوم غد اخلميس  بباقة 

مميزة من املشاريع العقارية في 
بريطانيا وتركيا ومصر.   وأضاف 
ان املشاريع التي تعرضها املجموعة 

قائمة وجاهزة للتسليم الفوري ومنها 
من سيتم تسليمه في يونيو القادم 

وهي فرصة مناسبة للعميل لالطالع 
على العقار على طبيعته وواقعه 

ومعاينته مبا ال يدع مجاال للشك لديه 
مبا سيقوم بشرائه، حيث سيشاهد 

العقار قائما ويلمس تشطيباته 
ومواصفاته واخلدمات املتنوعة فيه، 

موظفو الشركة أمام جناحها في املعرض 

4 شركات تطرح مشاريع 
جديدة باملعرض

تشارك 4 شركات في معرض العقارات الكويتية 
والدولية ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي.

داون تاون

بداية قال عضو مجلس اإلدارة واملدير العام في شركة 
داون تاون العقارية م.أيوب الصفار في بيان صحافي 

ان الشركة ستشارك في املعرض مبشاريع مميزة منها 
مشروع حي العريض في جنوب العاصمة الرياض 

مبساحات تبدأ من 400 متر مربع، كما ستقوم أيضا 
على تسويق واحدة من أضخم احملافظ العقارية في 

لندن بشراكة كويتية بقيمة تصل إلى 25 مليون دينار، 
وأضاف: »مشاريع لندن عبارة عن تسويق شقق في 

أرقى األماكن احليوية بسنتر لندن في مناطق مختلفة 
منها مايفيروبيزووتر واكسفورد ستريت وميدافيل«. 

ولفت إلى ان تسليم هذا املشروع فوري والتسجيل 
عن طريق أشهر مكاتب احملاماة في لندن، كما ستقدم 

من خالل مشاركتها في املعرض خدمة إعادة جتديد 
الشقق ألصحاب العقار في سنتر لندن، وعن هذه 

اخلدمة قال الصفار ان الشركة ستقدم خدمة جتديد 
الشقق بالكامل واملتابعة مع العميل من الكويت دون 

عناء، باإلضافة الى خدمات أخرى كالتصاميم الداخلية 
وخدمة اإلدارة وإعادة البيع.

األمراء العقارية

واضاف رئيس مجلس اإلدارة في شركة األمراء 
الدولية العقارية د.حسني دشتي ان العقار البريطاني 
دائما هو الوجهة األولى للمواطن واملستثمر الكويتي 

الراغب في شراء العقار باخلارج، حيث يحبذونه 
كمصيف لقضاء العطالت، وفي الوقت نفسه 

كاستثمار للزمن، والتي تتميز بارتفاع أسعار العقار 
فيها سنويا لتعود بالفائدة على املستثمرين، حيث 
تعتبر من املناطق املميزة باستقطاب أكبر عدد من 

املستثمرين وخاصة من دول اخلليج.
وستقوم الشركة بطرح نخبة من املشاريع 

للمستثمرين داخل وخارج الكويت وعلى مستوى 
اخلليج والشرق األوسط، حيث تقع هذه املشاريع في 

كل من الكويت واإلمارات وسلطنة عمان والبحرين 
وتركيا ولندن وأميركا وهنغاريا.

تمليك العقارية

كما ذكر مدير إدارة التسويق في شركة متليك 
العقارية، أحمد عبدالعظيم، ان الشركة ستشارك في 
 )SILVER CITY( املعرض بعدة مشاريع وهي مشروع
في منطقة بيلكدوزو بإسطنبول األوروبية، »مدينة 
املؤمترات واملعارض واملوالت التجارية« وهو عبارة 

كمبوند سكني به 363 وحدة سكنية مبساحات 
مختلفة و40 محاال جتاريا كامل اخلدمات االجتماعية 

والترفيهية على مساحة 10200 متر مربع، 7000 
متر مساحات خضراء(، حيث ان التسليم النهائي 

في أغسطس 2015. وأشار إلى أن الشركة ستطرح 
ايضا مشروع )PRIME TOWER( ذات العائد السنوي 
املضمون في أرقى منطقة سياحية بإسطنبول على 

بعد 9 دقائق من مطار أتاتورك الدولي، كامل اخلدمات 
الترفيهية وقاعة جلميع املناسبات والتسليم النهائي 

في شهر مارس 2015.

دار العز

وبدوره اوضح مدير املبيعات في شركة دار العز، 
فهد املطوع ان الشركة جنحت في تكريس حضورها 
في السوق خالل السنوات املاضية عن طريق إطالق 
حزمة من املشاريع في تركيا، مشيرا الى ان دار العز 

ستكون متواجدة في املعرض بشكل مميز وكبير 
بعرض مجموعة من املشاريع في اسطنبول وبورصة 
وطرابزون. وتابع: »تأتي هذه املشاريع خصوصا بعد 
التركيز على مشروع دار العز في يلوا جنارجك الذي 

يتميز باملوقع اإلستراتيجي الذي يبعد 200 متر من 
بحر مرمرة وكيلومتر من ميناء ومركز جنارجك«.
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يمثل رافدا قويا لنمو تجارة التجزئة والسياحة محليا

»التمدين« تكشف عن مشروع »الخيران« بتكلفة 700 مليون دوار
المرزوق: تعاون السلطتين عزز ثقتنا بأهمية ااستثمار في الكويت

أحمد أسعد 
اأعلنت »مجموعة التمدين«، عن م�شروعها 
الجدي��د »الخي��ران« ف��ي قل��ب مدين��ة »�شباح 
ااأحمد البحرية«، بتكلفة تبلغ 700 مليون دوار، 
وبم�شاح��ة 350 األف مت��ر مربع عل��ى الواجهة 
المائية ليقدم في الم�شتقبل فر�شا واعدة لتعزيز 

نمو قطاع ال�شياحة وااأعمال في الكويت.
تم��ر  لموؤ ا ل  خ��ا  ، ع��ة لمجمو ا ت  ك��ر ذ و
ال�شحافي، ال��ذي عقدته به��ذه المنا�شبة اأم�س، 
اأن »الخيران« يعد م�شروعا فريدا بكل المقايي�س، 
في  نوعه  من  تجاري   outlet ويت�شمن اأول مركز
الكويت، اإ�شافة اإل��ى برجين �شكنيين �شاهقين، 
وبرج مخ�ش�س لل�شق��ق الفندقية، وفندق فاخر 
من فئة الخم�س نجوم يحاكي طابع المنتجعات 
وي�شم مركز »�شبا« �شحي عالمي الم�شتوى، هذا 
بااإ�شافة اإلى مر�شى لليخوت يعد ااأكبر في دولة 

الكويت ويت�شع اأكثر من 900 قارب.
أهمية ااستثمار 

وفي معر�س تعليقه على اإطاق الم�شروع 
الجدي��د، ق��ال رئي���س مجل���س اإدارة »مجموعة 
التمدين«، محم��د جا�ش��م الم��رزوق: »كلنا ثقة 
بم�شتقب��ل ااقت�ش��اد الكويت��ي وتمي��ز بيئت��ه 
القانوني��ة، وا �ش��ك اأن التع��اون الوثي��ق بين 

الحكومة الكويتية ومجل���س ااأمة قد عزز ثقتنا 
باأهمية اا�شتثمار في الدولة. لدينا اليوم م�شاريع 
نخطط لتطويره��ا ت�شل قيمته��ا ااإجمالية اإلى 

ملياري دوار«.
واأ�شاف: »ت�شج��ل الكويت واحدا من اأعلى 
معدات دخل الف��رد في العالم بنح��و 48.260 
دوارا، وه��و موؤ�شر مه��م اإمكان��ات النمو التي 
تتمتع به��ا الدولة �شم��ن مختلف فئ��ات قطاع 
تجارة التجزئة. واتزال دولة الكويت حتى اليوم 
من ااأ�ش��واق التي ا تمتلك المقوم��ات الخدمية 
الكافي��ة لم�شاح��ات التجزئة النوعي��ة، مقارنة 

ببقية دول مجل�س التعاون الخليجي«.
اقتصاد قوي

واأو�ش��ح اأن الكوي��ت »تمتل��ك اأح��د اأقوى 
اقت�شادات المنطقة، وتبلغ ن�شبة ال�شكان الذين 
 45 نحو  عاما  تتراوح اأعمارهم بين 20 اإلى 39 
بالمئة م��ن اإجمالي التع��داد ال�شكان��ي، اإ�شافًة 
اإلى تزايد حجم اإنف��اق العائات على العامات 
التجارية العالمية �شمن قطاع تجارة التجزئة. 
ومن هذا المنطلق، تبرز اأهمية م�شروع »الخيران« 
الذي يقدم قيمة كبيرة ا تقت�شر على الت�شوق، بل 
وتمتد اأي�شا لت�شمل التجرب��ة الع�شرية الراقية 

التي �شيقدمها للعماء على كافة الم�شتويات«.

واأف��اد بقول��ه »تحف��ل ال�ش��وق الكويتي��ة 
بالعديد من الفر�س الكامنة في مجال )ال�شياحة 
المحافظة( نتيجة لموقع دولة الكويت الفريد بين 
ثاث دول ذات كثافة �شكاني��ة كبيرة محافظة، 
ونث��ق ب��اأن م�شروعن��ا الجديد �شي�ش��كل وجهة 

مثالية ت�شتقط��ب اأعدادا كبيرة م��ن ال�شياح من 
الدول المجاورة«.

عناصر المشروع

وي�شم م�شروع »الخيران« مركزا تجاريا 

فاخ��را تبل��غ م�شاحت��ه 75 األف مت��ر مربع، 
�شيحتوي على مناف��ذ لمجموعة متنوعة من 
العامات التجارية الراقي��ة. و�شيتميز مركز 
الت�شوق هذا باأجوائه الت��ي تحاكي ااأ�شواق 
المفتوحة من خال اأ�شقف مكيفة ت�شمن اأعلى 

م�شتويات ااإنارة الطبيعية.
وقد تولت �شركة RTKL الرائدة عالميا 
في مجال الهند�شة العمرانية، ت�شميم المول 
باأ�شلوب ي�شفي عليه طابع المنتجعات، مع 
لم�شات الفنون الهند�شية العربية التقليدية. 
وت�ش��كل الواجه��ة الخارجية للم��ول اإ�شافة 
ممي��زة لمظهره الخارجي ت�شاه��م في الوقت 
ذاته في تعزيز ا�شتدام��ة الم�شروع من خال 
تخفيف حدة ال�شوء وتوفير الظل للمت�شوقين. 
و�شيكون هناك اأي�شًا رواق ف�شيح يتيح للزوار 
اا�شترخاء في المطاعم والتعرف على مختلف 

المرافق التجارية التي ي�شمها المول.
وت��م اإي��اء عناي��ة فائق��ة ف��ي ت�شمي��م 
الم�شاحات في كاف��ة اأرجاء الم�ش��روع الذي 
�شيكون وجهة مف�شل��ة لل�شياح والزوار على 
حد �ش��واء. و�شي�شم الم�ش��روع مم�شى كبيرا 
تظلله اأ�شج��ار النخيل ليكون �شل��ة الو�شل 
التي تتيح للم�شاة التنقل بين مركز الت�شوق 

والمر�شى. 

حديقة ومركز تجاري

واأ�شار اإلى اأن »حديقة الخيران« �شتكون 
من اأبرز اأجزاء الم�شروع م��ع مجموعة غنّية 
من النباتات الطبيعية، اإ�شاف��ة اإلى المرافق 
الترفيهي��ة المخ�ش�ش��ة لاأطفال ف��ي الهواء 
الطلق، ومنطقة وا�شعة مخ�ش�شة للعرو�س 
الحي��ة. وتتكامل ه��ذه المرافق م��ع بع�شها 
بع�شا لت�شلط ال�شوء على مختلف العنا�شر 
التي توؤهل الم�ش��روع ليكون واح��داً من اأهم 

الوجهات الترفيهية في الكويت. 
و�شيك��ون م�ش��روع »الخي��ران« المرك��ز 
التجاري الترفيهي ل� »مدين��ة �شباح ااأحمد 
البحري��ة« الجدي��دة والمناط��ق المحيط��ة 
بها والت��ي يزيد عدد �شكانها عل��ى 200 األف 
�شخ���س. وتقدم الوح��دات ال�شكني��ة لنخبة 
العم��اء خي��ارا ممي��زا للعي���س ف��ي اأج��واء 
المنتجعات م��ع اإمكانية الو�ش��ول اإلى باقة 
متنوعة من اأرقى المرافق الترفيهية والم�شابح 
الخا�شة والواجهة البحرية، عاوة على فندق 
فاخر من فئة الخم�س نجوم ي�شم مركز »�شبا« 
�شحي عالمي الم�شتوى، �شيكون عامل جذب 
ل�شكان الكوي��ت وال�شياح المتوافدي��ن اإليها 

على حد �شواء.

● (…ô°ShódG ódÉN)   ôªJDƒªdG øe ÖfÉL

»زين« تنضم لـ »داتامينا« لتعزيز وصولها العالمي
اأعلن��ت مجموعة زي��ن لات�شاات، عن 
تعاونه��ا م��ع �شرك��ة داتامينا - مرك��ز نقل 
البيانات والمحتوى الرقمي الم�شتقل - الذي 
يتخذ م��ن دولة ااإم��ارات العربي��ة المتحدة 
مركزا لخدماته، التي تغط��ي منطقة ال�شرق 

ااأو�شط واأفريقيا.
واأف��ادت المجموعة في بي��ان �شحافي 
باأن التعاون المنتظر مع ال�شركة ااإماراتية 
يهدف اإلى تو�شيع نط��اق امتدادها الدولي، 
من خال التوا�شل المبا�شر مع قائمة متنوعة 
من موفري خدمات نقل البيانات، والمحتوى، 
والخدم��ات ال�شحابي��ة، وال�ش��ركات، مبينة 
اأن عملياته��ا �شت�شتفيد من البني��ة التحتية 
الفريدة من نوعها التي يقدمها مركز داتامينا، 
و�شمنها بدالة اإنترنت دولة ااإمارات العربية 

.)UAE-IX( المتحدة
وقد ج��اء ااإعان عن التع��اون الجديد 
بين الطرفين عل��ى هام�س فعالي��ات الدورة 
العا�ش��رة م��ن معر���س كابا�شيت��ي ال�شرق 
ااأو�شط - الحدث ال�شن��وي ااأبرز لل�شركات 
ااإقليمية والعالمي��ة المتخ�ش�شة في مجال 
خدمات نقل البيانات واات�شال، والذي تجري 
فعالياته بين العا�شر والثاني ع�شر من ال�شهر 
الجاري، وت�شارك داتامينا ك��راع ما�شي في 
دورة المعر�س الحالية، التي تجمع اأكثر من 

متخ�ش�س من اأكثر من 350 �شركة.  1.200
وقال المدير التنفيذي لل�شوؤون التجارية 
ف��ي �شرك��ة دو فه��د الح�ش��اوي »ي�شعدن��ا 
ان�شمام زين اإل��ى مركز داتامين��ا، لم�شاركة 
خبراته��ا وقدراتها م��ع البيئة الت��ي يوفرها 
المركز لعمائه المحتملين، فان�شمام �شركة 

رائ��دة بحجم زي��ن بالمنطق��ة يع��زز ازدياد 
عدد ال�ش��راكات القائمة مع كب��ار الم�شغلين 

العالميين«.
واأ�شاف »هذا التع��اون �شيقدم و�شوا 
�شه��ا للخدمات، ف�ش��ا عن القيم��ة العالية 
التي �شيقدمه��ا بالن�شبة لم��زودي الخدمات 
ال�شحابي��ة والمحت��وى والتطبيق��ات، اإل��ى 

جانب م��زودي خدم��ات نق��ل البيانات على 
م�شتوى العالم، له��ذا نتطلع قدمًا اإلى توفير 
الدعم الازم لمجموعة زين، لتحقيق اأهدافها 

التنموية والتو�شعية«.
م��ن جانب��ه، ق��ال المدي��ر التنفي��ذي 
للعمليات الدولية ومبيعات الجملة والتجوال 
ف��ي مجموع��ة زي��ن هن��ري ك�ش��اب »نظ��را 

لتوجهات مجموعة زين اا�شتراتيجية الهادفة 
اإلى تطوير المجموع��ة، لت�شبح اأبرز م�شغل 
لخدم��ات اات�شال المتنقل��ة يحاكي اأ�شلوب 
الحياة الرقمي المتكامل، فاإنه من ال�شروري 
جدا بالن�شبة لنا تقديم م�شتويات عالية من 
ات�ش��ال البيان��ات والمحت��وى لعمائنا في 

اأرجاء المنطقة«.

لمعالجة المعيقات

»مقيمي العقار«: إعداد مذكرة تفصيلية 
بمهام ااتحاد وتسليمها إلى »العدل«

قال ااتحاد الكويتي لمقيمي العقار اإنه انتهى من اإعداد 
مذك��رة تف�شيلية ت�شم��ل جميع ااأعم��ال والمه��ام المنوطة 
بااتحاد لت�شليمها اإلى وزير العدل وزير ااأوقاف وال�شوؤون 
ااإ�شامي��ة يعق��وب ال�شانع لمعالج��ة اأهم المعيق��ات اأمام 

عمل ااتحاد.
واأ�شاف نائ��ب رئي�س ااتح��اد عبدالعزي��ز ال�شداد في 
ت�شريح �شحافي اأم�س اأن اأع�شاء اتحاد مقيمي العقار التقوا 
الوزير ال�شانع اأخيرا، حيث اأبدى كل تعاون لحل الم�شاكل 
التي تواجه عمل ااتحاد ومعالجة المعيقات اأمامه باتخاذ 

ااآليات المنا�شبة باأقرب وقت.
وذكر ال�شداد اأن اأع�شاء ااتح��اد قدموا خال اللقاء مع 

الوزير اقتراحات اأبرزها دع��م وزارة العدل عن طريق اإقامة 
الدورات التدريبية لقيادييها في �شاأن ن�شاط التقييم العقاري 
واتخاذ ااإجراءات الازمة عند وجود خطاأ في التقييم وتقدير 

ااأ�شعار وبيان الفرق بين ال�شم�شار والمقيم العقاري.
واأو�شح اأن ااتحاد يهدف اإلى التعاون المثمر مع وزارة 
العدل لتفعيل العمل في ال�شوق العقاري خال الفترة المقبلة، 
نظرا اإلى اأهمية الدور الذي يقوم ب��ه ااتحاد ومنت�شبيه من 
المقيمين العقاريين. وتاأ�ش�س ااتحاد الكويتي لمقيمي العقار 
في ماي��و 2012 بمقت�شى قانون العم��ل الجديد في القطاع 
ااأهلي، و�ش��درت ائحة النظ��ام ااأ�شا�ش��ي لاتحاد، حيث 
حددت اأغرا�ش��ه واأهدافه الت��ي تمثلت في تنظي��م ممار�شة 

مهنة التقييم العقاري ل�شمان ح�شن اأدائها طبقا لا�شتراطات 
الدولية الموحدة لممار�شة مهنة التقييم العقاري.

وذكرت الائحة اأن من بين ااأغرا�س الدفاع عن حقوق 
وم�شال��ح ااأع�شاء ف��ي ااتحاد، ورف��ع الم�شت��وى المهني 
والثقافي لهم، وم�شاعدتهم على اا�شتمرار في ااأداء المتميز 

على نحو متكامل وغير ذلك.
ويعنى ااتحاد بحماية مهنة المقيم العقاري بالتعاون 
مع الجه��ات المخت�ش��ة في الدول��ة لحمايته م��ن التدلي�س 
والغ���س طبقا لل�ش��روط العالمية الموح��دة لممار�شة مهنة 
التقييم العقاري، واتخاذ ااإجراءات القانونية الازمة لمنع 

الدخاء على المهنة من ااإ�شاءة اإلى اأع�شاء هذه المهنة.

»السور«: 4 مايين دينار أرباح 2014
اأعلنت �شركة ال�شور لت�شويق الوقود )ال�شور( 
تحقيقه��ا اأرباح��ا قدره��ا 4 مايين دين��ار كويتي 
بربحية لل�شه��م الواحد بلغ��ت 72 .10 فلو�س في 
نهاي��ة دي�شمب��ر 2014 مقارنة باأرب��اح بلغت4.1 
مايين دينار بربحية لل�شهم الواحد بلغت 10.74 

فلو�س لعام 2013.
وقالت ال�شركة في بيان ن�شر على موقع �شوق 
الكوي��ت ل��اأوراق المالية اأم���س اإن مجل���س اإدارة 
ال�شركة اأو�شى بتوزيع اأ�شه��م منحة للم�شاهمين 
تبلغ 5 بالمئ��ة من القيمة اا�شمي��ة لل�شنة المالية 

المنتهية في اآخر دي�شمبر 2014.
واأ�شافت اأن اإجمالي حق��وق الم�شاهمين بلغ 
نحو 53.4 ملي��ون دينار مقابل حق��وق م�شاهمين 
بلغت نحو 49.1 ملي��ون دينار للفت��رة ذاتها عام 

.2013

وذك��رت اأن اإجمال��ي موج��ودات ال�شركة بلغ 
مليون دين��ار مقابل مطلوب��ات و�شلت اإلى   67.8
المالي��ة المنتهية في  لل�شنة  دين��ار  مليون   14.4
دي�شمبر 2014 مقارنة بمطلوبات بلغت نحو 11.6 

دينارا للفترة ذاتها من عام 2013.

»حققنا أرباحا مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط«

»الكيماويات«: نستهدف التوسع في قطاع 
البتروكيماويات العالمي

اأك��د الرئي���س التنفي��ذي في 
الكيماوي��ات  �شرك��ة �شناع��ة 
البترولي��ة، اأ�شع��د ال�شع��د، اأن 
انخفا�س اأ�شعار النفط، واإن كان 
ي�شكل تحديا كبيرا للقطاع النفطي 
عموما، فمازالت ال�شركة م�شتمرة 

في تحقيق اأرباح مرتفعة.
ال�شع��د ف��ي بي��ان  وق��ال 
�شحاف��ي �ش��ادر ع��ن ال�شرك��ة 
اأم�س اإن )الكيماويات البترولية( 
م�شتمرة في تحقيق ااأرباح كونها 
تعمل بنظ��ام الربحي��ة وا تتاأثر 
ب�ش��كل كبي��ر به��ذا اانخفا���س، 
م�شيفا اأن هذه ااإنجازات تحققت 

اأي�شا بف�شل جهود عامليها.

واأو�ش��ح اأن اإدارة ال�شرك��ة 
اأقامت اأخيرا اللقاء ال�شنوي ال�18 
للعاملين بال�شرك��ة لعر�س اأهم 
ااإنجازات خال الفترة الما�شية، 
وت�شليط ال�ش��وء على الم�شاريع 
الم�شتقبلي��ة، افتا اإل��ى اأنه لقاء 
مثم��ر ومفي��د دائم��ا، وتحر���س 
ااإدارة على اإقامته ب�شورة �شنوية 
للوقوف على ااإنجازات وتقييمها.
وذك��ر اأن ال�شرك��ة حقق��ت 
اإنج��ازات عدي��دة عل��ى جمي��ع 
ااأ�شعدة، وت�شي��ر بخطى ثابتة 
في تطبيق خطتها اا�شتراتيجية 
الحالي��ة والهادفة اإل��ى التو�شع 
في مج��ال البتروكيماويات على 

الم�شتوى العالمي.
ت  لتطلع��ا ا ه��م  اأ ع��ن  و
الم�شتقبلي��ة لل�شرك��ة اأ�ش��ار اإلى 
الثال��ث  ولفين��ات  ااأ م�ش��روع 
والعطريات الثاني المتكاملين مع 
م�شفاة الزور الجديدة، مبينا اأن 
ااإجراءات ت�شير بخطى متقاربة 
م��ع �شرك��ة البت��رول الوطني��ة 
وم��ن المتوق��ع اأن ت�ش��ل الطاقة 
التكريري��ة اإل��ى 615 األف برميل 
يوميا للم�شفاة وثاثة مايين طن 

�شنويا لمجمع البتروكيماويات.
وح��ول نجاح��ات منهجي��ة 
6 �شيجم��ا( الخا�ش��ة  نظ��ام )
بتطوي��ر اأ�شالي��ب العم��ل الت��ي 

تنتهجه��ا ال�شرك��ة من��ذ ثمان��ي 
�شنوات بين اأنه تم تخريج دفعة 
جديدة من الموظفين الحا�شلين 
عل��ى الح��زام ااأ�ش��ود ف��ي تل��ك 
المنهجية وتحقي��ق توفير مالي 
تخطى ال�160 مليون دوار واأكثر 
øe 500 م�ش��روع ناجح انعك�س 

اإيجابي��ا عل��ى كاف��ة القطاع��ات 
والدوائر بال�شركة.

ن  اأ ل��ى  ا ل�شع��د  ا ر  �ش��ا اأ و
)الكيماويات البترولية( م�شتمرة 
في تطبي��ق منهجية )6 �شيجما( 
الت��ي تعتب��ر ال�شرك��ة م��ن رواد 
تنفيذه��ا عل��ى م�شت��وى القطاع 

النفطي.

القدومي: »توب العقارية« تتوسع 
في بريطانيا وتركيا ومصر

قال نائب الع�شو المنتدب للت�شويق في مجموعة 
توب العقارية، محمد  القدومي، اإن المجموعة ت�شارك 
ف��ي معر���س العق��ارات الكويتي��ة والدولي��ة والتي 
تنظمه �شركة اك�شب��و �شيتي في فن��دق الريجن�شي، 
وت�شتمر فعالياته حتى الخمي�س القادم بباقة مميزة 

من الم�شاريع العقارية في بريطانيا وتركيا وم�شر.
واأ�ش��اف القدوم��ي ف��ي ت�شريح �شحاف��ي، اأن 
الم�شاريع التي تعر�شه��ا المجموعة قائمة وجاهزة 
للت�شلي��م الف��وري ومنه��ا م��ن �شيت��م ت�شليم��ه في 
يونيو القادم وهي فر�شة منا�شب��ة للعميل لاطاع 
على العقار عل��ى طبيعته وواقع��ه ومعاينته بما ا 
يدع مجاا لل�ش��ك لديه بم��ا �شيق��وم ب�شرائه، حيث 
�شي�شاهد العقار قائما ويلم�س ت�شطيباته وموا�شفاته 
والخدمات المتنوعة فيه، وبين القدومي اأن المجموعة 
ومن خال مطوري الم�شاريع تقدم ت�شهيات مميزة 
بال�شداد ت�ش��ل لغاية 36 من دون فوائ��د للم�شاريع 

في تركيا وم�شر.

وبين اأن المجموعة تعر�س مجموعة من ال�شقق 
ال�شكنية في العا�شمة البريطانية لندن والتي تطورها 
مجموعة باريت لندن، وتت��وزع خريطة م�شاريعها 

على مواقع مميزة في قلب لندن ولندن الكبرى.
واأ�ش��ار اإلى اأن��ه �شيكون باإم��كان الم�شتثمرين 
اختيار �شق��ة اأحامهم في لن��دن ومحيطها من اأكثر 
من ع�شرين م�شروعا �شكنيا تنفذها ال�شركة حاليا، 
منها ما ه��و جاهز للت�شلي��م الف��وري، اأو خال هذا 
العام. وبي��ن القدوم��ي اأن اأ�شعار ال�شق��ق متفاوتة 
وتتوافق م��ع اإمكانيات العم��اء الراغبين بال�شراء 

والتملك في لندن.
ولفت اإلى اأن المجموعة �شتطرح اأي�شا عددا من 
ااأرا�شي اا�شتثمارية في بريطانيا وتقع في منطقة 
كادنجتون- لوتن، وتمتاز ااأرا�شي بموقعها المميز 
على �ش��ارع رئي�س ف��ي المنطقة، ومحاط��ة بمنطقة 
�شكنية متكاملة الخدمات، بااإ�شافة اإلى مواقع لعدد 

من ال�شركات البريطانية.

كّرمت شركاء السفر المحليين

»التركية«: 2 % نمو حركة 
المسافرين من الكويت في 2014

�شجلت �شركة الخطوط الجوية التركية، اأف�شل 
ناقل في اأوروبا، نموا اإيجابيا في حركة الم�شافرين 

من الكويت عام 2014 مقارنة بالعام الذي �شبقه.
واحتف��اًا به��ذا ااأداء ااإيجاب��ي، ا�شت�شاف��ت 
الخطوط الجوية التركية الحفل ال�شنوي الخام�س 
لتوزيع جوائز وكاات ال�شفر وحف��ل ع�شاء لتكريم 
وكاء ال�شف��ر ف��ي الكوي��ت. وت��م خ��ال ااأم�شي��ة 
ااحتفالي��ة، الت��ي اأقيم��ت في فن��دق »جي��ه دبليو 
ماريوت« في مدينة الكويت، تكري��م ال�شركاء على 
دعمهم المتوا�شل وم�شاهمتهم في تعزيز لي�س فقط 
النمو في حرك��ة الم�شافرين من الكوي��ت باأكثر من 
ااإجمالي  النمو  في  لم�شاهمتهم  اأي�شا  بل  بالمئة   2
لحركة الم�شافرين بن�شبة 6.44 بالمئة في ااأ�شواق 

الخليجية مقارنة بالعام الذي �شبقه.
وق��ال �شام��ي اأيدوغ��ان، مدير ع��ام الخطوط 

الجوي��ة التركي��ة ف��ي الكوي��ت: »ي�شرن��ا اأن نكرم 
�شركاءنا ف��ي قطاع ال�شفر في الكوي��ت على دعمهم 
المتوا�ش��ل لن��ا وم�شاهمته��م ف��ي التو�ش��ع القوي 
اأعمال الناقلة في الكويت، ما اأدى اإلى م�شاعفة عدد 

.z2014 الرحات من مدينة الكويت عام
م��ن جانب��ه، ق��ال اآدم جي��ان، نائ��ب رئي���س 
الت�شوي��ق والمبيع��ات ل�شرك��ة الخط��وط الجوية 
التركية ف��ي ال�ش��رق ااأو�شط وقبر���س: »نحن في 
غاية اامتنان ل�شركائنا الذين يعملون على �شمان 
قربنا من عمائنا وتلبية احتياجاتهم المتغيرة في 
قطاع ال�شفر. لقد بات الم�شافرون من الكويت واأرجاء 
المنطقة ي�شتخدمون ا�شطنبول كمركز لل�شفر العالمي 
ب�شكل متزايد، م�شتفيدين في ذلك من رحات الربط 
التي توفرها الناقلة اإلى اأكبر عدد من البلدان مقارنة 

باأي ناقلة اأخرى في العالم«.
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افتتح معرض العقارات الكويتية والدولية بمشاركة 40 شركة 

نمر الصباح: تشديد »التجارة« الرقابة على املعارض حقق املصداقية
كتب باسم رشاد

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة املساعد لشؤون املنظمات الدولية 
ان��ه منذ تطبيق »ال��ت��ج��ارة«  وال��ت��ج��ارة الخارجية الشيخ نمر الصباح 
القوانني والنظم الجديدة املعمول بها لتنظيم املعارض العقارية قبل 
عامني وحتى االن »لم نشهد اي شكوى من املستثمرين ضد الشركات 
ال��ت��ي ت��ع��رض ع��ق��ارات��ه��ا للبيع وه���ذا دل��ي��ل ع��ل��ى فعالية ال��ش��روط التي 

وضعتها الوزارة لعرض العقارات في تلك املعارض«.
وق�����ال ال��ش��ي��خ ن��م��ر ف���ي ت��ص��ري��ح��ات ص��ح��اف��ي��ة ع��ق��ب اف��ت��ت��اح��ه م��ع��رض 
ال���ع���ق���ارات ال��ك��وي��ت��ي��ة وال���دول���ي���ة ان رق���اب���ة »ال���ت���ج���ارة« ع��ل��ى امل���ع���ارض 
العقارية ضمنت مصداقية العقارات املعروضة فيها، السيما العقارات 

الخارجية.
واض���اف الشيخ نمر ف��ي تصريحات صحافية عقب افتتاحه معرض 
العقارات الكويتية والدولية انه منذ تطبيق »التجارة« القوانني والنظم 
ال��ج��دي��دة امل��ع��م��ول ب��ه��ا لتنظيم امل��ع��ارض ال��ع��ق��اري��ة ق��ب��ل ع��ام��ني وحتى 
االن »ل��م نشهد اي شكوى من املستثمرين ضد الشركات التي تعرض 
عقاراتها للبيع وهذا دليل على فعالية الشروط التي وضعتها الوزارة 

لعرض العقارات في تلك املعارض«.
ال��ت��ج��ارة والصناعة مفتوح لكل  ب��اب وزارة  ال��ى ان  واش���ار الشيخ نمر 
امل��ع��ارض ليتقدم بأي  ف��ي ش���راء العقار م��ن تلك  م��واط��ن او مقيم مهتم 
ش��ك��وى او م��اح��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا، م��ب��ي��ن��ا ان ال������وزارة ب���دوره���ا س��ت��أخ��ذ تلك 
ال��ش��ك��اوى ع��ل��ى م��ح��م��ل ال��ج��د وس��ت��خ��ال��ف اي ش��رك��ة ال ت��ل��ت��زم ب��ش��روط 

االشتراك في املعارض العقارية.
ولفت الى ان هناك تعاونًا ملحوظًا بني الشركات العقارية التي تشارك 
ال��ت��ج��ارة والصناعة لضمان املصداقية  ف��ي م��ع��ارض العقار م��ع وزارة 
ال��ع��روض املقدمة »واعتقد ان املستثمر الكويتي اصبح على  وواقعية 
علم كامل بالشروط الواجب توافرها في العقار املعروض قبل الشراء ما 

يضمن ساسة ومصداقية الصفقات التي تشهدها تلك املعارض«.
وك��ش��ف ال��ش��ي��خ ن��م��ر ع��ن ع��ق��د اج��ت��م��اع ال��ع��رب��ي ال��ت��رك��ي ب��ت��اري��خ م��ن 19 
إل��ى أن هذا  إل��ى 20 أبريل املقبل وه��و اجتماع يعقد في الكويت، الفتا 

االجتماع يهدف إلى زيادة عمليات التبادل التجاري. 
ق��ال رئيس مجلس ادارة »اكسبو سيتي« الشركة املنظمة  وم��ن جانبه 
ل��ل��م��ع��رض اح��م��د ال��ص��ف��ار ان امل���ع���رض ي��ع��د ف��رص��ة الق��ت��ن��اص ال��ف��رص 
العقارية ذات العوائد الجيدة في ظل عدم االستقرار في اسواق االسهم 

والبورصات في دول الخليج العربي والكويت بشكل خاص.
واض���اف » العقار الي���زال يتم التعامل معه كماذ آم��ن ل��ام��وال ف��ي ظل 
ال��ت��ذب��ذب��ات ف��ي االق��ت��ص��اد املحلي واالق��ل��ي��م��ي، وامل��ع��رض ال��ح��ال��ي يوفر 
فرصا في دول اجنبية عدة وبأسعار متدنية مقارنة مع سوق العقار 

الكويتي«.
واوضح ان املعرض يستهدف جميع شرائح املستثمرين سواء الصغار 
او الكبار منهم، لذلك حرصنا على تواجد جميع انواع العقار وبأسعار 

مختلفة لضمان استقطاب مختلف انواع املستثمرين.
ال��ى ان تركيز الطلبات العقارية االستثمارية حاليا يتجه الى  واش��ار 
املناطق ذات الصبغة الدينية س��واء في مكة املكرمة او املدينة املنورة 
)شقق بنظام الصكوك( ومناطق اخرى، مضيفا ان هناك اسواقًا جديدة 

تستقطب الكويتيني في تركيا وبعض الدول االوروبية.
واكد ان الطلبات العقارية شهدت انخفاضا في بعض الدول التي اعتاد 

الكويتيون الشراء فيها مثل مصر ولبنان نظرا للظروف الجارية، معربا 
عن االم��ل بأن تعود االوض��اع افضل من السابق في اق��رب وقت لعرض 

افضل الفرص العقارية هناك.
ومن جانب آخر قال املدير التنفيذي في الشركة إيهاب ذكري ان معرض 
العقارات الكويتية وفي نسخته الحالية يشارك فيه 40 شركة عقارية 
تخوضه بمجموعة مشاريع عقارية ضخمة ومميزة تطرح ألول مرة 
في السوق الكويتي وستساهم في استقطاب أكبر شريحة كبيرة لزوار 

املعرض.
وأش��ار ذك��ري إل��ى ان إقامة املعرض خ��ال شهر م��ارس يعتبر اختيارا 
م��ن��اس��ب��ا وم���م���ي���زا ألن����ه األف���ض���ل خ����ال ال���ع���ام ال�����ذي ي��ف��ض��ل��ه ال��ش��رك��ات 
العقارية واملستثمر الكويتي لشراء العقارات سواء لعقارات محلية او 
امل��ع��رض يقدم فرصا ومنتجات  الخليجية او العاملية. وأك��د ذك��ري ان 
عقارية متنوعة تتناسب مع جميع الشرائح من املستثمرين العقاريني 
الكويتيني، باإلضافة إلى وجود أفضل األسعار واملساحات واملشروعات 

بشكل عام.
وب��ني ذك���ري ان امل��ش��اري��ع املحلية ف��ي ال��ك��وي��ت م��ن شقق سكنية تمليك 
وش��ال��ي��ه��ات ف���ي امل��ن��اط��ق ال��ج��دي��دة ت��ل��ق��ى اق���ب���اال م��ل��ح��وظ��ا وه���ي محط 
انظار لكثير من املستثمرين العقاريني، وان املعرض يقدم مجموعة من 
العقارات املحلية املتميزة والتي تلبي طموحات جميع العماء الراغبني 

في االستثمار العقاري املحلي.
كما أعلنت 4 شركات عن مشاركتها في املعرض حيث أعلنت شركة داون 
ت��اون العقارية مشاركتها بالحدث العقاري األكبر واألب��رز في الكويت 

على اإلطاق معرض العقارات الكويتية والدولية.
وق���ال عضو مجلس اإلدارة وامل��دي��ر ال��ع��ام ف��ي ال��ش��رك��ة امل��ه��ن��دس أي��وب 
الصفار في بيان صحافي أن الشركة ستشارك في املعرض بمشاريع 
م��م��ي��زة م��ن��ه��ا م���ش���روع ح���ي ال��ع��ري��ض ف���ي ج���ن���وب ال��ع��اص��م��ة ال���ري���اض 
ب��م��س��اح��ات ت��ب��دأ م��ن 400 م��ت��ر م��رب��ع، ك��م��ا س��ت��ق��وم أي��ض��ا ع��ل��ى تسوق 
ف��ي لندن بشراكة كويتية بقيمة  واح���دة م��ن أضخم املحافظ العقارية 
تصل إلى 25 مليون ديناروأضاف » مشاريع لندن عبارة عن تسويق 
شقق في أرقى األماكن الحيوية بسنتر لندن في مناطق مختلفة منها 

مايفيروبيزووتر واكسفورد ستريت وميدافيل«. 
ولفت الصفار إلى أن تسليم هذا املشروع فوري والتسجيل عن طريق 
أشهر مكاتب املحاماة في لندن، كما ستقدم من خ��ال مشاركتها في 
اع��ادة تجديد الشقق الصحاب العقار في سنتر لندن،  املعرض خدمة 
وعن هذه الخدمة قال الصفار ان الشركة ستقدم خدمة تجديد الشقق 
ب��ال��ك��ام��ل وامل��ت��اب��ع��ة م��ع ال��ع��م��ي��ل م��ن ال��ك��وي��ت دون ع��ن��اء ب��االض��اف��ة ال��ى 

خدمات اخرى كالتصاميم الداخلية وخدمة االدارة وإعادة البيع .
كما أكد الصفار أن الشركة ستقوم أيضا على تسويق مشروعني لشقق 
ال��ت��م��ل��ي��ك ف��ي ع��م��ان بتكلفة 10 م��اي��ني دي���ن���ار. وأش����ار ال��ص��ف��ار إل���ى أن 
مشروع األول في صالة هو مشروع »جاردن هاوس« في منطقة عوقد 

الجنوبية ذات االطالة البحرية .
ف��ي العاصمة  الثاني ه��و م��ش��روع »معبيلةأفينيو«  وأض���اف »امل��ش��روع 
مسقط بمنطقة املعبيلة، حيث ان جميع الوحدات تتميز بالخدمات مثل 

النادي الصحي ومواقف السيارات والحضانة واملحات التجارية.
وعن الجديد الذي ستقدمه داون تاون العقارية قال الصفار ان الشركة 
ستطرح في املعرض مشروعًا جديدا في ماربيا أسبانيا وه��و عبارة 
عن منتجع سكني كامل مكون من ١٤ مبنى وماعب غولف وأحواض 

سباحة، وع��ن املشروع واه��م ما يميزه ق��ال الصفار ان موقعه الحيوي 
وب��ع��ده ٣ دق��ائ��ق فقط ع��ن ب��ورت ب��ان��وس يجعل م��ن امل��ش��روع ذات قيمة 
عقارية عالية معربا ان تفاصيل املشروع سيطلقها تزامنا مع انطاق 
امل��ع��رض. وأع��ت��ب��ر ال��ص��ف��ار ان ال��ش��رك��ة ت��ق��دم م��ش��روع��ات مميزة ومهمة 
اق��ت��ن��اص ف��رص ع��ق��اري��ة جديدة  ال��راغ��ب��ني على  بالنسبة للمستثمرين 
وف��ري��دة م��ن نوعها، داع��ي��ا الجمهور التعرف على املشاريع املطروحة 

خال فترة املعرض.
أع��ل��ن��ت ش��رك��ة االم�����راء ال��دول��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة ع���ن م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي امل��ع��رض 
وستقوم بطرح نخبة من املشاريع للمستثمرين داخل وخارج الكويت 
وعلى مستوى الخليج والشرق االوسط، حيث تقع هذه املشاريع في كل 
من الكويت واالمارات وسلطنة عمان والبحرين وتركيا ولندن واميركا 

وهنغاريا.
وقال رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الدكتور حسني دشتي ان العقار 
ل��ل��م��واط��ن واملستثمر الكويتي  ال��وج��ه��ة األول����ى  ال��ب��ري��ط��ان��ي دائ��م��ا ه��و 
ب��ال��خ��ارج حيث كمصيف لقضاء العطات وفي  ب��ش��راء العقار  ال��راغ��ب 
ب��ارت��ف��اع اس��ع��ار العقار  ل��ل��زم��ن، وال��ت��ي تتميز  ال��وق��ت نفسه كاستثمار 
فيها سنويا لتعود بالفائدة على املستثمرين والتي تعتبر من املناطق 

املميزة باستقطاب أكبر عدد من املستثمرين وخاصة من دول الخليج.
من جانب آخر أعلنت شركة تمليك العقارية عن مشاركتها في املعرض 
وق��ال مدير ادارة التسويق أحمد عبد العظيم ان الشركة ستشارك في 
ف��ي منطقة   )SILVER CITY( ب��ع��دة م��ش��اري��ع وه���ي م��ش��روع امل��ع��رض 

بيلكدوزو باسطنبول االوروبية »مدينة املؤتمرات واملعارض واملوالت 
التجارية« وهو عبارة كمبوند سكني به 363 وحدة سكنية بمساحات 
ال��خ��دم��ات االجتماعية والترفيهية،   تجاريا ك��ام��ل 

ً
مختلفة و40 م��ح��ا

حيث ان التسليم النهائي في اغسطس 2015.
 ) PRIME TOWER( اي��ض��ا م��ش��روع ال��ش��رك��ة س��ت��ط��رح  إل���ى أن  وأش����ار 
ف��ي أرق���ى منطقة سياحية باسطنبول  ذات العائد السنوي املضمون 
والتسليم النهائي في شهر مارس 2015، وباالضافة إلى مشاريعنا في 
البوسنة حيث تطرح الشركة مشاريعها بأعلى عائد استثماري بدولة 

البوسنة وبأفضل االسعار لعمائنا.
ولفت إلى أن الشركة سقوم بعرض مشروع ) LIFE LAND( وهو على 
مساحة 85000م2 ويبعد عن العاصمة 12كم، وباعلى عائد استثماري 

مضمون.
وتابع » سنقدم ايضا منتجع )GREEN RESORT– اليجا( من النخبة 
إلى النخبة، حيث تمت مراعاة الذوق الكويتي بصفة خاصة والخليجي 
بصفة ع��ام��ة وك��ذل��ك ت��واف��ر الخصوصية وال��رف��اه��ي��ة مل���اك ال��ف��ل��ل وه��و 

متكامل البنية التحتية وكذلك وسائل الترفيه. 
وق���ال م��دي��ر امل��ب��ي��ع��ات ف��ي ال��ش��رك��ة ف��ه��د امل��ط��وع ان ال��ش��رك��ة نجحت في 
تكريس حضورها في السوق خال السنوات املاضية عن طريق اطاق 
حزمة من املشاريع في تركيا، مشيرا الى ان دار العز ستكون متواجدة 
ف��ي امل��ع��رض ب��ش��ك��ل م��م��ي��ز وك��ب��ي��ر ب��ع��رض م��ج��م��وع��ة م��ن امل��ش��اري��ع في 

اسطنبول وبورصة وطرابزون.

القدومي: مشاريع »توب العقارية« جاهزة للتسليم
قال نائب العضو املنتدب للتسويق في مجموعة توب العقارية محمد 
وليد القدومي بان املجموعة تشارك في معرض العقارات الكويتية 
ف��ن��دق الريجنسي  ف��ي  وال��دول��ي��ة وال��ت��ي تنظمه ش��رك��ة اكسبو سيتي 
وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس القادم بباقة مميزة من املشاريع 
العقارية في بريطانيا وتركيا ومصر. واضاف القدومي بان املشاريع 
ال��ف��وري ومنها  ق��ائ��م��ة وج��اه��زة للتسليم  امل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ي تعرضها 
ف��رص��ة مناسبة للعميل  ال��ق��ادم وه��ي  ف��ي يونيو  م��ن سيتم تسليمه 
لاطاع على العقار على طبيعته وواقعه ومعاينته بما ال يدع مجاال 
للشك لديه بما سيقوم بشرائه حيث سيشاهد العقار قائما ويلمس 
ت��ش��ط��ي��ب��ات��ه وم��واص��ف��ات��ه وال���خ���دم���ات امل��ت��ن��وع��ة ف��ي��ه وب���ني ال��ق��دوم��ي 
امل��ش��اري��ع تقدم تسهيات مميزة  ب��ان املجموعة وم��ن خ��ال م��ط��وري 
ف��ي تركيا ومصر.  ف��وائ��د للمشاريع  ب���دون  ب��ال��س��داد تصل لغاية 36 
ب��أن املجموعة تعرض مجموعة من الشقق السكنية  وق��ال القدومي 
في العاصمة البريطانية لندن والتي تطورها مجموعة باريت لندن 
وتتوزع خريطة مشاريعها على مواقع مميزة في قلب لندن ولندن 
الكبرى واض��اف القدومي بانه سيكون بامكان املستثمرين اختيار 
ش��ق��ة اح��ام��ه��م ف��ي ل��ن��دن ومحيطها م��ن اك��ث��ر م��ن ع��ش��ري��ن م��ش��روع��ا 
سكنيا تنفذها الشركة حاليا منها من هو جاهز للتسليم الفوري او 
خال هذا العام وبني القدومي بان اسعار الشقق متفاوتة وتتوافق 

مع امكانيات العماء الراغبني بالشراء والتملك في لندن.
م�����ن ج����ان����ب اخ������ر س���ت���ط���رح امل���ج���م���وع���ة اي����ض����ا ع��������ددًا م�����ن االراض��������ي 
االستثمارية في بريطانيا وتقع في منطقة كادنجتون -لوتن، وتمتاز 
ف��ي املنطقة ومحاطة  امل��م��ي��ز ع��ل��ى ش���ارع رئ��ي��س  االراض����ي بموقعها 
ل��ع��دد من  ال��ى م��واق��ع  ب��االض��اف��ة  ال��خ��دم��ات  بمنطقة سكنية متكاملة 
الشركات البريطانية، واضاف القدومي الى أن إجمالي عدد االراضي 

ت��ب��دأ م��ن 675 مترًا  امل��ش��روع تبلغ ح��وال��ي 300 قطعة بمساحات  ف��ي 
مربعًا وباسعار تبدأ من 15 الف جنيه استرليني مشيرا الى ان ملكية 

االراضي حرة وملختلف الجنسيات.
وفي تركيا وتحديدا في اسطنبول تواصل طرح مشروعها الجاهز 
للتسليم الفوري »تيراس تيما« وهو عبارة عن برجني سكنيني في 

منطقة أتاكنت، وهي من املناطق الرئيسة والحيوية في اسطنبول. 
واض�����اف ب����ان ال��ش��رك��ة ب��ص��دد ط����رح م��ج��م��وع��ة م���ح���دودة م���ن ال��ش��ق��ق 
باملشروع لاستام الفوري مع دفع العميل دفعة مقدمة %35 من قيمة 
ب��ان العميل يمكنه  الشقة والباقي على اقساط مل��دة 36 شهرًا مبينا 

االستفادة من تأجير الشقة وتحقيق عوائد فورية عليها. 
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35 جهة تشارك في معرض 
»إكسبو - تاج«

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة »اك��س��ب��و-ت��اج« 
لتنظيم املعارض واملؤتمرات، 
ع�������������ن إط����������اق����������ه����������ا مل�������ع�������رض 
ال��ث��ال��ث يومي  األم  وم��ه��رج��ان 
20 و 21 مارس الحالي بقاعة 
ال���ش���ي���خ���ة س����ل����وى ال����ص����ب����اح- 
ب���ف���ن���دق امل����اري����ن����ا ب���ال���ك���وي���ت، 
وذل����ك ب��م��ش��ارك��ة أك��ث��ر م���ن 35 
ج���ه���ة، ت��ش��م��ل م���راك���ز ت��ج��م��ي��ل 
وم����راك����ز ع����اج ط���اق���ة ال��ج��س��م 
ومستشفيات ونوادي صحية 
وأزي��������������������اء، وم�����س�����ت�����ح�����ض�����رات 

تجميل، ومعالجات للبشرة.
و أع���ل���ن���ت ش���رك���ة »ن����وف����االك« 
ع������ن رع����اي����ت����ه����ا ال���ب���ات���ي���ن���ي���ة 
ل���ل���م���ه���رج���ان، وق������ال امل���س���ؤول 
ب��ال��ش��رك��ة، إس���ام م��ش��ال��ي، إن 
»ن�����وف�����االك« ت���ه���دف م���ن خ��ال 
ه�������ذه ال�����رع�����اي�����ة وامل�����ش�����ارك�����ة، 
األم واح���ت���رام���ا  ت���ك���ري���م  ألج����ل 
لرابطتها بأبنائها وتأثيرها 
ف������ي امل����ج����ت����م����ع، م����ش����ي����را إل����ى 
ل���ت���وف���ي���ر  ال����ش����رك����ة س����ع����ت  أن 
م���ع���ل���وم���ات م���ف���ي���دة ب��أس��ل��وب 
ت���رف���ي���ه���ي وم����س����ل ق�������ادر ع��ل��ى 
ج�����������ذب ش������ري������ح������ة االم�������ه�������ات 
واألطفال الذي من اجلهم اقيم 

هذا املهرجان.
ال��ط��ب��ي��ة  وأع��ل��ن��ت ع���ي���ادة 180 
)م�������س�������ت�������وص�������ف م������ون������ت������ان������ا 
كلينيك(، عن رعايتها الذهبية 

العام  املدير  للمهرجان، وق��ال 
ل����ل����ع����ي����ادة، إي�������اد ال���ع���ط���ع���وط، 
أن���ه���ا س��ت��ق��وم ب��ت��ق��دي��م جميع 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بالعناية  خ��دم��ات��ه��ا 
ال���ك���ام���ل���ة ل����ل����م����رأة ف�����ي م���ج���ال 
التجميل وال��ع��ن��اي��ة بالبشرة 
و ت��ق��دي��م أخ��ر م��ا ت��وص��ل إليه 
ال�����ط�����ب ف������ي م���ج���ال  ال����ع����ل����م و 
ت���ج���م���ي���ل وال����ع����ن����اي����ة ب���ج���م���ال 

املرأة.
ال���ع���ي���ادة ت��س��ع��ى  وأض������اف أن 
املرأة و  التواصل مع  لتكثيف 
املتعطش  ال��ك��وي��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع 
ألخر صيحات ما توصل إليه 
العناية  التجميل و  ع��ال��م  ف��ي 
ب��ج��م��ال امل����رأة، م��ش��ي��را إل���ى أن 

امل���ج���ت���م���ع ال���ك���وي���ت���ي ح��ري��ص 
 ع������ل������ى ت����ل����ب����ي����ة اح�����ت�����ي�����اج�����ات 
ك��ل متطلبات  امل����رأة وت��ط��وي��ر 

املرأة.
 »NUXE« أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ك��م��ا 
ع���������ن رع������اي������ت������ه������ا ال�����ذه�����ب�����ي�����ة 
ومشاركتها باملهرجان، حيث 
ق����ال����ت ه����اج����ر ص����ال����ح م���دي���رة 
م��ن��ت��ج��ات  الشركة  امل��ن��ت��ج، إن 
مستوحاة من الطبيعة  الفتة 
الى أن املرأة الكويتية تعد من 
النخبة، حيث تهتم بجمالها 
ورون��ق��ه��ا وت��ب��ح��ث ع��ن افضل 
املنتجات من املاركات العاملية 
و تهدف للحصول على افضل 

املنتجات.

»زين« تنضم إلى »داتامينا« 
لتعزيز نطاقها العاملي

أع��ل��ن��ت  م��ج��م��وع��ة زي���ن ع��ن ت��ع��اون��ه��ا م��ع ش��رك��ة دات��ام��ي��ن��ا 
ال��رق��م��ي  وامل���ح���ت���وى  ال���ب���ي���ان���ات  ن���ق���ل  م���رك���ز   -)datamena(
املتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  ال��ذي يتخذ من   - املستقل 
م����رك����زًا ل���خ���دم���ات���ه ال���ت���ي ت���غ���ط���ي م��ن��ط��ق��ة ال����ش����رق األوس�����ط 

وأفريقيا.
املنتظر  ال��ت��ع��اون  ان  ب��ي��ان صحافي  ف��ي  املجموعة  وأف���ادت 
امتدادها  إلى توسيع نطاق  االماراتية يهدف  الشركة  مع 
ال���دول���ي م���ن خ���ال ال���ت���واص���ل امل��ب��اش��ر م���ع ق��ائ��م��ة م��ت��ن��وع��ة 
والخدمات  البيانات، واملحتوى،  نقل  من موفري خدمات 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ستستفيد  أن  م��ب��ي��ن��ة  وال���ش���رك���ات،  ال��س��ح��اب��ي��ة، 
م���ن ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا 
اإلمارات  إنترنت دولة  بدالة  داتامينا، ومن ضمنها  مركز 

.)UAE-IX( املتحدة  العربية 
وق���ال امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ش��ؤون ال��ت��ج��اري��ة ف��ي ش��رك��ة دو 
فهد الحساوي  »يسعدنا انضمام زين إلى مركز داتامينا 
املركز  يوفرها  التي  البيئة  ملشاركة خبراتها وقدراتها مع 
ل��ع��م��ائ��ه امل��ح��ت��م��ل��ني، ف��ان��ض��م��ام ش��رك��ة رائ����دة ب��ح��ج��م زي��ن 
كبار  م��ع  القائمة  ال��ش��راك��ات  ع��دد  ازدي���اد  يعزز  املنطقة  ف��ي 

العامليني«. املشغلني 
وأض�������اف ب���ق���ول���ه »ه������ذا ال����ت����ع����اون س���ي���ق���دم وص������وال س��ه��ا 
 ع����ن ال��ق��ي��م��ة ال���ع���ال���ي���ة ال���ت���ي س��ي��ق��دم��ه��ا 

ً
ل���ل���خ���دم���ات، ف���ض���ا

ب���ال���ن���س���ب���ة مل����������زودي ال�����خ�����دم�����ات ال����س����ح����اب����ي����ة وامل����ح����ت����وى 
والتطبيقات إلى جانب مزودي خدمات نقل البيانات على 
مستوى العالم، ولهذا نتطلع قدمًا إلى توفير الدعم الازم 

والتوسعية«. التنموية  أهدافها  لتحقيق  زين  ملجموعة 
وم����ن ج���ان���ب���ه ق����ال امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال���دول���ي���ة 
وم��ب��ي��ع��ات ال��ج��م��ل��ة وال���ت���ج���وال ف���ي م��ج��م��وع��ة زي����ن ه��ن��ري 
االستراتيجية  زي��ن  إل��ى توجهات مجموعة  » نظرًا  كساب 
��ل 

ّ
ال����ه����ادف����ة إل�����ى ت���ط���وي���ر امل���ج���م���وع���ة ل��ت��ص��ب��ح أب������رز م��ش��غ

الرقمي  الحياة  أسلوب  املتنقلة يحاكي  االتصال  لخدمات 
امل��ت��ك��ام��ل، ف���إن���ه م���ن ال����ض����روري ج����دًا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ن��ا ت��ق��دي��م 
لعمائنا  البيانات واملحتوى  اتصال  مستويات عالية من 

املنطقة«. أرجاء  في 

»مقيمي العقار« أعد مذكرة بمهامه
ق����ال االت����ح����اد ال��ك��وي��ت��ي ملقيمي 
ال���ع���ق���ار إن������ه ان���ت���ه���ى م����ن اع������داد 
م��ذك��رة تفصيلية تشمل جميع 
االعمال واملهام املنوطة باالتحاد 
لتسليمها الى وزير العدل  وزير 
االوق�������اف وال����ش����ؤون االس��ام��ي��ة 
ي��ع��ق��وب ال���ص���ان���ع مل��ع��ال��ج��ة اه��م 
امل���ع���وق���ات ام������ام ع���م���ل االت����ح����اد. 
وأض�����اف ن��ائ��ب رئ��ي��س االت��ح��اد 
عبدالعزيز ال��ش��داد ف��ي تصريح 
صحافي امس ان اعضاء اتحاد 
م��ق��ي��م��ي ال���ع���ق���ار ال���ت���ق���وا ال���وزي���ر 
ال��ص��ان��ع اخ���ي���را ح��ي��ث أب����دى كل 
تعاون لحل املشاكل التي تواجه 
عمل االتحاد ومعالجة املعوقات 
أم��ام��ه باتخاذ اآلل��ي��ات املناسبة 
ب���أق���رب وق�����ت. وذك�����ر ال����ش����داد أن 
اع����ض����اء االت����ح����اد ق����دم����وا خ���ال 
اللقاء مع الوزير اقتراحات أبرزها 
دعم وزارة العدل عن طريق اقامة 
ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة لقيادييها 
في شأن نشاط التقييم العقاري 
وات��خ��اذ االج����راءات ال��ازم��ة عند 
وجود خطأ في التقييم وتقدير 
االس�������ع�������ار وب������ي������ان ال������ف������رق ب��ني 

السمسار واملقيم العقاري.
وأوض�����������ح ان االت������ح������اد ي���ه���دف 
ال����ى ال���ت���ع���اون امل��ث��م��ر م���ع وزارة 
العدل لتفعيل العمل في السوق 
ال���ع���ق���اري خ����ال ال���ف���ت���رة امل��ق��ب��ل��ة 
ن��ظ��را اله��م��ي��ة ال����دور ال���ذي يقوم 
ب�����ه االت������ح������اد وم���ن���ت���س���ب���وه م��ن 
امل��ق��ي��م��ني ال���ع���ق���اري���ني. وت��أس��س 
االتحاد الكويتي ملقيمي العقار 

في مايو 2012 بمقتضى قانون 
ال����ع����م����ل ال�����ج�����دي�����د ف������ي ال���ق���ط���اع 
االه��ل��ي وص����درت الئ��ح��ة النظام 
االساسي لاتحاد حيث حددت 
اغراضه واهدافه التي تمثلت في 
تنظيم م��م��ارس��ة مهنة التقييم 
ال��ع��ق��اري ل��ض��م��ان ح��س��ن ادائ��ه��ا 
ط���ب���ق���ا ل����اش����ت����راط����ات ال���دول���ي���ة 

امل��وح��دة ملمارسة مهنة التقييم 
العقاري. وذك��رت الائحة ان من 
بني االغ���راض ال��دف��اع عن حقوق 
ومصالح االع��ض��اء ف��ي االت��ح��اد 
ورف��ع املستوى املهني والثقافي 
لهم ومساعدتهم على االستمرار 
ف����ي االداء امل���ت���م���ي���ز ع���ل���ى ن��ح��و 

متكامل وغير ذلك.

اإ�سالم م�سايل هاجر �سالح

)ت�سوير علي املو�سى( ال�سيخ منر وال�سفار يفتتحان معر�ض العقارات الكويتية   
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»توب« تقّدم مشاريع 
بريطانية وتركية ومصرية

ق���ال ن��ائ��ب ال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب ل��ل��ت��س��وي��ق ف���ي م��ج��م��وع��ة ت���وب ال��ع��ق��اري��ة 
محمد وليد القدومي، إن املجموعة تشارك في معرض العقارات الكويتية 
والدولية، بباقة مميزة من املشاريع العقارية في بريطانيا وتركيا ومصر. 
وأضاف القدومي أن املشاريع التي تعرضها املجموعة قائمة وجاهزة 
للتسليم الفوري، ومنها من سيتم تسليمه في يونيو املقبل، وهي فرصة 
مناسبة للعميل لالطالع على العقار على طبيعته وواقعه ومعاينته بما 
ومن  املجموعة  أن  مبينًا  بشرائه،  بما سيقوم  لديه  للشك  ي��دع مجاال  ال 
خ���الل م��ط��وري امل��ش��اري��ع ت��ق��دم ت��س��ه��ي��الت م��م��ي��زة ب��ال��س��داد ت��ص��ل لغاية 

36شهرا من دون فوائد للمشاريع في تركيا ومصر.
وتابع القدومي أن املجموعة تعرض مجموعة من الشقق السكنية في 
العاصمة البريطانية لندن، والتي تطّورها مجموعة باريت لندن وتتوزع 
خريطة مشاريعها على مواقع مميزة في قلب لندن ولندن الكبرى، منوهًا 
إل���ى أن���ه س��ي��ك��ون ب��إم��ك��ان امل��س��ت��ث��م��ري��ن اخ��ت��ي��ار ش��ق��ة اح��الم��ه��م ف��ي لندن 
20 مشروعا سكنيا تنفذها الشركة حاليا منها  اكثر من  ومحيطها من 
م��ن ه��و جاهز للتسليم ال��ف��وري أو خ��الل ه��ذا ال��ع��ام، وتتفاوت أسعارها 

ك في لندن.
ّ
وتتوافق مع إمكانات العمالء الراغبني بالشراء والتمل

وكشف أن املجموعة ستطرح أيضًا عددا من األراضي االستثمارية في 
بريطانيا وتقع في منطقة كادنجتون -لوتن، وتمتاز بموقعها املميز على 
الخدمات،  متكاملة  بمنطقة سكنية  املنطقة ومحاطة  في  رئيسي  ش��ارع 

باإلضافة إلى مواقع لعدد من الشركات البريطانية.
ولفت إلى أن »ت��وب« تواصل طرح مشاريعها في تركيا وتحديدًا في 
اس��ط��ن��ب��ول، وم��ن��ه��ا م��ش��روع��ه��ا ال��ج��اه��ز للتسليم ال��ف��وري»ت��ي��راس تيما« 
وهو عبارة عن برجني سكنيني في منطقة أتاكنت التي تعد من املناطق 
الرئيسية والحيوية في اسطنبول، وتبعد عن مطار أتاتورك نحو 8 كلم، 

بينما تبعد عن منطقة تقسيم وشارع االستقالل 26 كلم. 
وأفاد أن الشركة بصدد طرح مجموعة محدودة من الشقق باملشروع 
لالستالم الفوري مع دفع العميل دفعة مقدمة 35 في املئة من قيمة الشقة 
والبقية على أقساط ملدة 36 شهرا، مبينًا أن العميل يمكنه االستفادة من 
تأجير الشقة وتحقيق عوائد فورية عليها. وذكر أن املشروع الثاني هو 
»تيراس مكس« ويقع في موقع استراتيجي ومميز في منطقة اسينيورت 
ب��م��دي��ن��ة اس���ط���ن���ب���ول، وف����ي م��ن��ط��ق��ة ح��ي��وي��ة ت��م��ت��از ب���وج���ود ال���ع���دي���د من 
املجمعات التجارية والسكنية والجامعات، باإلضافة إلى مقار عدد كبير 
من الشركات الكبرى. وتابع القدومي أن املجموعة وملدة محدودة تعرض 
عائدا إيجاريا مضمونا 10 في املئة ملدة سنتني على شقق االستديو فقط 

وللدفع النقدي، وستقوم الشركة املطورة بتأجيرها وتأثيثها.

»كيبكو« تدعم منتدى »الدراسات الخليجية« في »األميركية«
أعلنت مجموعة شركات شركة 
م����ش����اري����ع ال����ك����وي����ت )ال���ق���اب���ض���ة( 
دع�����م�����ه�����ا م�����ن�����ت�����دى ال���������دراس���������ات 
الخليجية 2015 الذي يقيمه مركز 
دراس�������ات ال��خ��ل��ي��ج ف���ي ال��ج��ام��ع��ة 

)التنمية  عنوان  تحت  األميركية 
القائمة على املعرفة في الخليج(، 
ال��ج��اري.وأوض��ح��ت  22 و24  ب��ني 
ُيقام  ال��ذي  املنتدى  أن  املجموعة 
لكبار  منبرًا  ر 

ّ
يوف الثانية،  للمرة 

ال��خ��ب��راء وال��ب��اح��ث��ني ف��ي الخليج 
وم������ن م���خ���ت���ل���ف أن�����ح�����اء ال���ع���ال���م، 
مل��ن��اق��ش��ة األب����ح����اث ال���خ���اص���ة في 
التنفيذي  املديرة  املنطقة.وأكدت 
الت�������ص�������االت امل����ج����م����وع����ة إي����م����ان 

العوضي، أن دعم مركز دراس��ات 
الخليج بتنظيم مؤتمر أكاديمي 
دول���ي ب��ه��ذا ال��ح��ج��م، ي��أت��ي كونه 
للباحثني  ُيشكل مناسبة مثالية 
ل���ل���م���س���اه���م���ة ف�����ي ت����ط����وي����ر ح��ق��ل 

ال�����دراس�����ات ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة امل���زده���ر.
وقالت إن استراتيجية املجموعة 
تقوم على تشجيع شركاتها على 
التعاون مع بعضها البعض في 
االجتماعية،  املسؤولية  مشاريع 

ب�����رق�����ان  ب�����ن�����ك  أن  إل���������ى  م�����ش�����ي�����رة 
وم����ج����م����وع����ة ال���خ���ل���ي���ج ل��ل��ت��أم��ني 
وشركة العقارات املتحدة وشركة 
كامكو لالستثمار من املساهمني 
ال�����رئ�����ي�����س�����ي�����ني ل������ه������ذا امل�����ن�����ت�����دى.

وي����س����ت����ض����ي����ف م����ن����ت����دى ه����ذا 
العام كبار الخبراء اإلقليميني 
ال����دول����ي����ني ال����ذي����ن ي��س��ت��غ��ل��ون 
استكمال  أجل  من  مشاركتهم 
إيمان العوضياألبحاث التي يعملون عليها.
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W{ËdF*« l¹—UA*« bŠ_ Ã–U/ ÷dF*« ÕU²²�« ¡UMŁ« —UHB�« bLŠ√Ë ÕU³B�« d/ aOA�«

WŽuM²� l¹—UA� sC²×¹Ë Í—U'« 12 v²Š tðUO�UF� dL²�ð

÷ËdF�« WO�«bB� sLCð …—U−²�« WÐU�— ∫¢WO�Ëb�«  «—UIF�«¢ `²²�« ÕU³B�« d/

«—uO�√ …—UOÝ oKDð WO*UF�« ö*«
w²¹uJ�« ‚u��« w� UOK� …b¹b'«

dzU�š r−Š ÎU¹uMÝ —ôËœ —UOK� 20 ∫¢fJOÐ√¢
W¹—U−²�«  U−²M*« d¹Ëeð ¡«dł WOÐdF�« ‚«uÝ_«

v�≈ qB¹ fJOÐ« W�d?ý ‰ULŽ« r−Š Ê« sL?Šd�«b³Ž 5ÐË
vKŽ d?B?� vKŽ WŽ“u?� ≤∞±¥ W¹U?NMÐ —ôËœ Êu?OK� ≥∞
‰Ëœ …bŽ v�≈ W�U{ôUÐ W�dAK� w�?Ozd�« e�d*« UN½« —U³²Ž«

ÆWOÐdŽ
 UO½UJ�ô ÎUOKOBHð ÎUŠd?ý sLŠd�«b³Ž ÷dŽ …ËbM�« ‰öšË
lÐUDLK�  U?�bš s� W�b?Ið Ê« sJ1 U�Ë fJOÐ« W?�dý

ÆX¹uJ�UÐ W�U)«Ë WO�uJ(«
d¹Ëe²�« b{ 5B×²�« ‰U−� w�  UOMI²�« ÀbŠ« ÷dF²Ý«Ë
bN?A¹  «bM²�*«Ë ozUŁu�« 5�Qð ‰U?−� Ê« v�≈ Î«dO?A� ¨
WŁœU(« WOðU�uKF*«Ë WO?łu�uMJ²�« …—u¦K� Î«dE½ Î«dO³� Î«—uDð

Ær�UF�UÐ
»Ëdł fJOÐ« l� ÊËUF?²ð w�«d)« WŽuL?−� Ê« v�≈ —Uý«Ë
¨ d¹Ëe²�« b{ W¹bI½ ‚«—Ë« —«b�ô W?O�dO�ô« ÍËdð W�dýË
Ë  U�uJ(UÐ dCð b�  «bM²?�*« d¹Ëeð WOKLŽ Ê« v�≈ ÎU²�ô

ÆUNð—uD) t³M²�« r²¹ r� U� ‰Ëb�«
v�« r�IMð w²�«  «bM²?�*« d¹Ëeð  UOKLŽ W×�UJ?� WOHO� sL?Šd�«b³Ž ‰ËUMðË
s� b×K� WKOHJ�« q?zUÝu�« iFÐ Â«b�²Ý« d³?Ž p�–Ë ¨ wzeł d¹ËeðË wK� d¹Ëeð
bMŽ ©W?�U²?Ž® vDFð WM�R?� ‚«—Ë« Â«b�?²?Ý« UNM�Ë  U?OKL?F�« pKð …—uDš

ÆWO−�HMÐ ‚u� WFýö� ÷dF²�«

∫ Z�dF�« b¹UŽ ≠ V²�

r−Š Ê« ¨sL?Šd�«b³Ž bL×?� fJOÐ« W�dý ÂU?Ž d¹b� ‰U�
mK³¹ W¹—U−²�«  U−²M*« d¹Ëeð ¡«d?ł WOÐdF�« ‚«uÝô« dzU�š

ÆÎU¹uMÝ —ôËœ —UOK� ≤∞
g�U¼ vKŽ WO�U?×�  U×¹dBð ‰öš sL?Šd�«b³Ž `{Ë«Ë
‚—u�« …—«œ«® w�«d)« WŽuL−� U?N²LE½  f�«  bIŽ …Ëb½
b?{ 5B×?²K� …b¹bł  U?OMIð Ê«uMŽ X% ©  «b?F*«Ë
d¹Ëeð  UOKLŽ W×�UJ� vKŽ WOÐdF�« ‰Ëb�« ‚UH½« Ê« d¹Ëe²�«

ÆÕuLD�« Èu²�* wIðdðô Ë WKO¾{ X�«“ô  U−²M*«
V�«uð Ê« …b¼U?ł ‰ËU?% WO?ÐdF�«  U?�uJ(« Ê« ·U?{«Ë
¨  U−²M*« w� d¹Ëe²�« W×?�UJ�  UOKLŽ w� q�U(« —uD²�«

Æ U�uJ(UÐ ŸUD� q� ‚UH½« r−Š b¹b% VFB¹ t½« ÎUMO³�
WOÐdF�« ‰Ëb�« vKŽ ‚uH²ð W?OÐË—Ëô« ‰Ëb�«Ë U�dO�« Ê« b�«Ë

ÆUNŽ«u½« v²AÐ d¹Ëe²�«  UOKLŽ W×�UJ0 oKF²¹ ULO�
WŽuL−� l� UN²?�«dý ‰öš s� wðQ¹ X¹uJ�« w� fJOÐ« W�dý bł«uð Ê« `{Ë«Ë
‰U−� w� W¦¹b?(«  UOMI²�« ÀbŠ« ÕdÞ ·bNÐË ¨ X¹uJ�« w� U?N� qO�u� w�«d)«

ÆW¹—U−²�«  U−²M*« Ë  «bM²�*« ‰U−� h�¹ ULO� d¹Ëe²�«  UOKLŽ W×�UJ�

‚u�?�« X¹uJ�« ÊuJ²ÝËÆU?OÝË—Ë 5B�« ¨pO?�J*« ¨«bM�
 Æ≤∞±¥ w� WÝœU��«

s¹c�« ¢s¹eOL*«¢ ¡öLF�« «—uO�√ W¹—U−²�« W�öF�« ·bN²�ðË
v¼UCð ô WŠ«— ¨q¼c� ¡«œ√  «– WFz«— …—U?OÝ sŽ Êu¦×³¹
ÁU?³²½ô«  U?ł—œ vKŽ√ l� ‡ W?�ö?�K� W�b?I?²� U¹«e?�Ë
…—UOÝ qJ� U?NO�uð w²�« WG�U³�« W¹UMF�« b²9Ë ÆqO?�UH²K�

ÆÎUC¹√ W¾O³�«Ë  UFL²:« v�≈ ⁄uK³K� UNFMBð
 «—UO��« s� Y�U¦�« qO'« b?Fð …—UO��« Ê« W�dA�« X²H�Ë
¨«—uO?�√ s� ©SUV®  U�«b?�²?Ýô« …œbF?²� WO?{U¹d�«
qJO¼® WB?M� Â«b�²?ÝUÐ WŽuL?:« U¼—uDð w²�« v�Ë_«Ë
WBB��Ë ¨5F� ·bN� W?OM³� q�UJ�UÐ …b¹bł ©tOÝUýË
 «—UO?�K� 5O�U?(« s¹d²?A*«  UłU?O²?Š« w³K²� q�UJ�UÐ

ÆWL�H�« ©SUV®  U�«b�²Ýô« …œbF²� WO{U¹d�«
s� «dO³� «œbŽ lL& …b¹b'« …—UO��« Ê«  W�dA�« X�U{«Ë
w� tłu²�« vKŽ WLzU�  U−²M� d�u²� …eOL*« «—uO�«  UOMIð
Âb?I?²�Ë «—u?O�« s� W�ô«Ë ÊU?�½ô« 5Ð q?�UJ�« oÝUM²�«
w� w�d�«Ë W?Š«d�« ¨¡ËbN�« ¨W?�U�H�« s?� vKŽ«  U¹u²?��
WON¹bÐ qzUÝË l� åo?zU��« W¾OA� V�Šò qL?Fð W³�d�

Æq¼c� wJO�UM¹œ ¡«œ«Ë rJ×²K�

‚dA�«Ë U?OI¹d�√ V²J�® —uðu� «b½u¼ W?�dý XMKŽ√ ˇ
s� …dšUH?�« W¹—U−²�« W�öF�« «—u?O�√ ‚öÞ≈ sŽ ©jÝË_«
tMOOFð - Èc�« ÍdB?Š qO�u�« d³Ž X¹uJ�« w� ¨«b½u¼
Æ «—U?O��« …—U?−²?� WO*U?F�« öÔ*« W?�dý u¼Ë ÎU?OL?Ý—
bFÐ W�bšË  UFO³*« sŽ ÎôËR�� b¹b'« qO�u�« ÊuJOÝË
WIzU?� t²�U?O{Ë tðU?OKLŽ ¨tðöO?N�ð ‰ö?š s� lO³�«
¨p�c� Æ«—uO�√ ¡öLF� W�U�H�« WO�UŽ WÐd& d�uO� —uD²�«
÷dŽ W�U?� …—U¹“ bMŽ rN� …—UO?Ý e−Š ¡ö?LFK� sJ1
W?�ö?F� Ác?N� qz«Ë_« 5J�U*« 5Ð s� «u½uJ¹Ë «—u?O?�√
w� «—uO?�√  ö¹œu� rOK?�ð ¡bÐ r²O?Ý YOŠ W¹—U?−²�«

Æ≤∞±µ q¹dÐ√
vŠu²Ý« «—u?O�√ rÝ« Ê« w�U×� ÊUOÐ w� W?�dA�« X�U{«Ë
Ë√ ÎUOJO½U?JO� W�b�« wMFðË ¨W?OMOðö�UÐ ©acu® tLK� s�
W¹—U−²�« «—uO�√ W�öŽ «b½u¼ X�b� YOŠ WO�UŽ W�bÐ lMÔ�
‰Ë√ ÊuJ²� ±π∏∂ WM?Ý w� …b?×?²*«  U¹ôu�« ‚«u?Ý√ v�≈
 bNý W¹«b?³�« Ê« v�« t²�ô …dšU� WO½UÐU¹ W¹—U?& W�öŽ
¢«dG?O²½≈¢Ë Ê«b?O��« ¢bMO?−O�¢ ∫ÊUð—U?OÝ  dN?þ —uNþ
«—uO�√ W�ö?Ž d�u²ð Î̈UOLÝ— ÆÊ«bO?��«Ë WO{U¹d�« tOÐuJ�«
¨WO�d?O�_« …b×²*«  U¹ôu?�« ¨‚«uÝ√ W�Lš w� W?¹—U−²�«

sLŠd�«b³Ž bL×�

÷dFð ¢u³��« »uð ¢∫w�ËbI�«
rOK�²K� …e¼Uł l¹—UA�

bL×� W¹—U?IF�« »uð WŽuL−� w� o¹u�²K� »b?²M*« uCF�« VzU½ ‰U� ˇ
WO�Ëb�«Ë WO²¹uJ�«  «—UIF�« ÷dF?� w� „—UAð WŽuL:« Ê« w�ËbI�« bO�Ë
tðUO�UF� d?L²�ðË w�M−¹d�« ‚bM� w� w²OÝ u³�?�« W�dý tLEMð w²�«Ë
UO½UD¹dÐ w� W¹—UI?F�« l¹—UA*« s� …eO2 W�U³Ð q³I*« fO?L)« Âu¹ v²Š
WLzU� WŽuL:« UN{dFð w²�« l¹—UA*« ÊUÐ w�ËbI�« ·U{«Ë ÆdB�Ë UO�dðË
w¼Ë ÂœUI�« uO½u¹ w� t?LOK�ð r²OÝ s� UNM�Ë Í—u?H�« rOK�²K� …e¼UłË
t²M¹UF�Ë tF�«ËË t²FO³?Þ vKŽ —UIF�« vKŽ ŸöÞö� qOLFK� W³ÝUM� W�d�
—UI?F�« b¼UAO?Ý YOŠ tz«dAÐ Âu?IOÝ U0 t¹b� pAK� ôU?−� Ÿb¹ ô U0
w�ËbI�« 5ÐË tO� WŽuM²*«  U�b)«Ë tðUH�«u�Ë tðU³ODAð fLK¹Ë ULzU�
œ«b��UÐ …eO2  ö?ON�ð ÂbIð l¹—UA*« Í—uD� ‰öš s�Ë W?ŽuL:« ÊUÐ

ÆdB�Ë UO�dð w� l¹—UALK� bz«u� ÊËbÐ ≥∂ W¹UG� qBð
w� WOMJ?��« oIA�« s� WŽu?L−?� ÷dFð WŽu?L:« ÊQÐ w�Ëb?I�« ‰U�Ë
Ÿ“u²ðË ÊbM� X¹—UÐ W?ŽuL−� U¼—uDð w?²�«Ë ÊbM� WO½UD¹d³�« WL?�UF�«
·U{«Ë Èd³J�« ÊbM�Ë ÊbM� VK� w� …eO2 l�«u� vK?Ž UNF¹—UA� WD¹dš
ÊbM� w� rN�öŠ« W?Iý —UO²?š« s¹dL¦²�*« ÊUJ�UÐ ÊuJ?OÝ t½UÐ w�ËbI�«
UNM� UO�UŠ W�d?A�« U¼cHMð UOMJÝ UŽËdA� ÊËdAŽ s� d?¦�« s� UNDO×�Ë
—UFÝ« ÊUÐ w�Ëb?I�« 5ÐË ÂUF�« «c¼ ‰öš Ë« Í—uH�« rOK�?²K� e¼Uł u¼ s�
pKL²�«Ë ¡«dA�UÐ 5³?ž«d�« ¡öLF�«  UO½UJ�« l� o�«u²ðË WðËUH?²� oIA�«

ÆÊbM� w�

…eO2Ë WL�{ W¹—UIŽ l¹—UA� WŽuL−0 t{u�ð W¹—UIŽ W�dý
»UDI²?Ý« w� r¼U�?²ÝË w²¹uJ�« ‚u�?�« w� …d� ‰Ë_ ÕdDð

Æ÷dF*« —«Ëe� …dO³� W×¹dý d³�√
d³?²F¹ ”—U?� dNý ‰ö?š ÷dF*« W?�U�≈ Ê« v�≈ Íd?�“ —Uý√Ë
tKCH¹ Íc�« ÂUF�« ‰öš qC�_« t½« Êu� «e?O2Ë U³ÝUM� «—UO²š«
¡«uÝ  «—U?IF�« ¡«dA� w²¹uJ�« d?L¦²?�*«Ë W¹—UIF�«  U?�dA�«

ÆWO*UF�« Ë« WO−OK)« Ë« WOK×�  «—UIF�
WŽuM²?� W¹—UIŽ  U−²?M�Ë U�d� ÂbI¹ ÷d?F*« Ê« Íd�“ b�√Ë
5¹—U?I?F�« s¹d?L¦?²?�*« s� `z«d?A�« lO?L?ł l� VÝUM²ð
 U?ŠU�?*«Ë —UF?Ý_« qC?�√ œułË v?�≈ W�U?{ùUÐ ¨5O?²¹uJ�«

ÆÂUŽ qJAÐ  UŽËdA*«Ë
w²�« W¹uI�« W¹—UI?F�« ÷—UFLK� gDF²� U?Lz«œ ‚u��« Ê« b�√Ë
dO�uð w� r¼U�OÝ ÷d?F*« Ê«Ë ¨tðUŠuLÞ w³Kð  U−²M� ÂbIð
sÞ«uLK� W³�M�UÐ ¡«uÝ W¹b:« W¹—U?L¦²Ýô« ’dH�« s� dO¦J�«

ÆdO³J�« dL¦²�*« Ë√
pOK9 WOM?JÝ oIý s� X¹uJ�« w� WO?K;« l¹—UA*« Ê« 5ÐË
j×� w¼Ë Uþu?×K� ôU³�« vI?Kð …b¹b'« oÞUM*« w�  UN?O�UýË
Âb?I¹ ÷dF*« Ê«Ë ¨5¹—U?IF�« s¹d?L?¦²?�*« s� dO?¦J� —UE½«
lOLł  UŠuLÞ w³Kð w²�« …eOL²*« WOK;«  «—UIF�« s� WŽuL−�

ÆwK;« Í—UIF�« —UL¦²Ýô« w� 5³ž«d�« ¡öLF�«
qC�√ s� …—U²�?�Ë …dO³� WŽuL−?� ÂbI¹ ÷dF*« Ê√ v�≈ XH�Ë
q³� s� ôU?³�« vIKð UC¹«Ë …b¹b?Ž ‰Ëœ w� WO−?OK)« l¹—UA*«
…dO?¦� W?OÐË—Ë√  «—UIŽ b?ł«uð UL?OÝôË ¨w²¹uJ�« d?L¦?²�*«
 «—UL¦²Ýô« w� Vž«d�« w²¹uJ?�« dL¦²�*«Ë ‚Ëc�« l� VÝUM²ð

Æ…eO2 —UFÝQÐ WOÐË—Ë_«

±π s� a¹—U²Ð w�d²�« wÐdF�« ŸUL²łô« bIŽ sŽ d/ aOA�« nA�Ë
Ê√ v�≈ U²�ô ¨X¹u?J�« w� bIF¹ ŸUL²?ł« u¼Ë q³I*« q¹dÐ√ ≤∞ v�≈
t³½Uł s� ¨Í—U−²�« ‰œU³²�«  UOKLŽ …œU¹“ v�≈ ·bN¹ ŸUL²łô« «c¼
W?LEM*« W�d?A�« ¢w²?O?Ý u³?��«¢ …—«œ« f?K−� fOz— ‰U?�
’dH�« ’UM²?�ô W�d� bF¹ ÷d?F*« Ê« —UHB�« bLŠ« ÷d?FLK�
‚«uÝ« w� —«d?I²Ýô« ÂbŽ qþ w� …b?O'« bz«uF�«  «– W¹—U?IF�«
Æ’Uš qJAÐ X¹uJ�«Ë wÐdF�« ZOK)« ‰Ëœ w�  U�—u³�«Ë rNÝô«
w� ‰«u�ö� s�¬ –öL� tF� q�U?F²�« r²¹ ‰«e¹ ô —UIF�«¢ ∫·U{«Ë
w�U(« ÷d?F*«Ë ¨wLOK�ô«Ë wK;« œUB²?�ô« w�  UÐcÐc²�« qþ
l� W½—UI� W?O½b²� —UF?ÝQÐË …bŽ WO³Mł« ‰Ëœ w� U?�d� d�u¹

Æ¢w²¹uJ�« —UIF�« ‚uÝ
¡«uÝ s¹d?L¦²?�*« `z«dý lOL?ł ·bN²?�¹ ÷dF*« Ê« `{Ë«Ë
—UIF�« Ÿ«u½« lOLł bł«uð vKŽ UM�dŠ p�c� ¨rNM� —U³J�« Ë« —UGB�«

Æs¹dL¦²�*« Ÿ«u½« nK²�� »UDI²Ý« ÊULC� WHK²�� —UFÝQÐË
v�« t−²ð UO�UŠ W¹—UL¦²?Ýô« W¹—UIF�«  U³KD�« eO�dð Ê« v�« —Uý«Ë
WM¹b*« Ë« W?�dJ*« WJ� w� ¡«uÝ W?OM¹b�« WG³?B�«  «– oÞUM*«
„UM¼ Ê« UHOC?� ¨Èdš« oÞUM�Ë ©„uJB�« ÂUEMÐ oIý® …—uM*«
‰Ëb�« iFÐË U?O�d?ð w� 5O²¹uJ?�« VDI²?�ð …b¹b?ł U�«u?Ý«

ÆWOÐË—Ëô«
w²�« ‰Ëb�« iFÐ w� U{UH�½«  bN?ý W¹—UIF�«  U³KD�« Ê« b�«Ë
·ËdEK� «dE½ ÊUM³�Ë dB?� q¦� UNO?� ¡«dA�« ÊuO²¹uJ?�« œU²Ž«
w� oÐU��« s� qC�« ŸU{Ëô« œuFð ÊQÐ q�ô« sŽ UÐdF� ¨W¹—U'«

Æ„UM¼ W¹—UIF�« ’dH�« qC�« ÷dF� X�Ë »d�«
Ê« Íd�“ »UN¹≈ W?�dA�« w� ÍcOHM²�« d¹b*« ‰U?� dš¬ V½Uł s�
¥∞ tO� „—UAð WO�U(« t²�?�½ w�Ë WO²¹uJ�«  «—UIF�« ÷dF�

∫ Z�dF�« b¹UŽ ≠ V²�

 ULEM?*« ÊËRA� bŽU?�*« WŽUMB�«Ë …—U?−²�« …—«“Ë qO?�Ë ‰U�
¢…—U−²�«¢ WÐU�— Ê« ¨ÕU³B�« d/ aOA�« WOł—U)« …—U−²�«Ë WO�Ëb�«
W{Ëd?F*«  «—UIF�« W?O�«bB?� XML{ W¹—UI?F�« ÷—UF*« vKŽ

ÆWOł—U)«  «—UIF�« ULOÝô ¨UNO�
÷dF� tŠU²²�« VIŽ WO�U×�  U×¹dBð w� d/ aOA�« ·U{«Ë
5½«uI�« ¢…—U−?²�«¢ oO³Dð cM� t½« WO�Ëb�«Ë WO?²¹uJ�«  «—UIF�«
q³?� W¹—UI?F�« ÷—UF*« rOEM?²� UNÐ ‰u?LF*« …b¹b?'« rEM�«Ë
b{ s¹d?L¦?²�*« s� ÈuJý Í« b?NA½ r�¢ Êô« v²?ŠË 5�UŽ
WOKŽU?� vKŽ qO�œ «c¼Ë lO³K?� UNð«—UI?Ž ÷dFð w²�«  U?�dA�«
pKð w�  «—U?I?F�« ÷d?F� …—«“u�« U?N?²?F?{Ë w²�« ◊Ëd?A�«

Æ¢÷—UF*«
Ë« sÞ«u� qJ� Õu²H� W?ŽUMB�«Ë …—U−²�« …—«“Ë »UÐ Ê« v�« —Uý«Ë
ÈuJý ÍQÐ ÂbI²O� ÷—UF*« pKð s� —UIF�« ¡«dý w� r²N� rOI�
ÈËUJA�« pKð cšQ²Ý U¼—ËbÐ …—«“u�« Ê« UMO?³� ¨UNOKŽ WEŠö� Ë«
„«d²ýô« ◊ËdAÐ Âe²Kð ô W�dý Í« n?�U�²ÝË b'« qL×� vKŽ

ÆW¹—UIF�« ÷—UF*« w�
w²�« W¹—UI?F�«  U�dA�« 5Ð Uþu?×K� U½ËUFð „UM¼ Ê« v�« XH�Ë
ÊULC� W?ŽUMB�«Ë …—U−²�« …—«“Ë l� —UIF�« ÷—U?F� w� „—UAð
dL?¦²�?*« Ê« bI²?Ž«Ë¢ W�bI*« ÷Ëd?F�« WO?F�«ËË WO?�«bB*«
w� U¼d?�«uð Vł«u�« ◊Ëd?A�UÐ q�U?� rKŽ vKŽ `³?�« w²¹uJ�«
WO?�«bB?�Ë WÝö?Ý sLC¹ U?� ¡«dA�« q³?� ÷ËdF*« —U?IF�«

Æ¢÷—UF*« pKð U¼bNAð w²�«  UIHB�«

.dJð vŽd¹ ¢Í—U−²�«¢
WŽUMB�« W¾O¼ wHþu�

Èb²M� rŽbð ¢WCÐUI�« X¹uJ�« l¹—UA�¢
2015 WO−OK)«  UÝ«—b�«  e�d�

d�«Ë√ bOÞuð vKŽ w²¹uJ�« Í—U?−²�« pM³�« ’dŠ —UÞ≈ w� ˇ
ÂU� ¨W?HK²<« w½b*« lL²?:«  U�ÝR� 5ÐË tMOÐ ÊËU?F²�«
W¾?ON�« t?²�U�√ Íc�« lÝU?²�« ÍuM��« qH(« W¹U?ŽdÐ pM³�«
s¹c�« s¹eOL²*«Ë s¹bŽUI²*« 5Hþu*« .dJ²� WŽUMBK� W�UF�«
¡Uł b�Ë ÆWŽUMBK� W�UF�« W¾ON�« w� ÎU�UŽ ≤µ s� d¦�√ «uC�«
s�;«b³Ž —u²�b�« WŽUMB�«Ë …—U−²�« d¹“Ë W¹UŽ— X% qH(«
W�U�u�UÐ W?ŽUMBK� W�UF�« W¾?ON�« ÂUŽ d¹b� —u?C×ÐË ZŽb*«

Æ wL−F�« œUN� bL×�bO��«
…b½U��Ë rŽœ WO?L¼QÐ pM³�« s� U�«—œ≈ W¹UŽd�« Ác¼ wðQðË 
pKð ’uB)« tłË vKŽË  ¨w½b*« lL²:«  U�ÝR�Ë  U¾O¼
s�  UO�UFH�« ÁcN� U* œö³�« w?� WŽUMB�« W�bš vKŽ WLzUI�«
bFð w²�« qL?F�« ÊUIð≈ WL?O� e¹eFð w� rN?� wFL²?−� —Ëœ

ÆlL²:« ÂbIðË  U�ÝR*« ÕU−M� WOÝUÝ√ …eO�—
vKŽ ÔU?�Ëœ ’d×¹ w²¹uJ�« Í—U?−²�« pM³�« Ê√ ·Ëd?F*« s�Ë
WOLMð vK?Ž qLFð w²�«  U�ÝRLK� …b½U?�*«Ë rŽb�« .bIð
UNðbŽU� lOÝuð w� UN�«b¼√ oI%Ë œö³�« w� WOK;« WŽUMB�«
…—uBÐ w²¹uJ�« wŽUMB�« ŸUDI�« Âb�¹ U0 WO�d(«Ë WOłU²½ù«

ÆW�UŽ

l¹—UA*« W�dý w� U½d�¹¢
ZOK)«  UÝ«—œ e�d� rŽœ
w1œU�√ d9R� rOEMð w�
«c¼ Ê≈ Ær−?(« «cNÐ w�Ëœ
W?³ÝUM� qJAÔ¹ Èb?²M*«
5¦??ŠU?³K� W??O�U??¦?�
qIŠ d¹uDð w� WL¼U�LK�
d¼œe*« WO−OK)«  UÝ«—b�«
Æt� W�UC� W?LO� W�U{≈Ë
WŽuL:« WO?−Oð«d²Ý« Ê≈
UNðU�dý lO−Að vKŽ ÂuIð
UN?CFÐ l� ÊËU?F²�« vKŽ
l¹—U??A?� w� iF??³�«
W?OŽU?L²?łô« WO�ËR?�*«
ZOK)« W?Žu?L?−?�Ë ÊU�d?Ð pMÐ Ê√ Èd½ p�c�Ë
uJ�U� W?�dýË …b×²*«  «—U?IF�« W�d?ýË 5�Q²K�
«cN� 5?O�Ozd?�« 5L¼U�*« s� w¼ —U?L¦?²Ýö�

 Æ¢rN*« ŸUL²łô«

 U�dý WŽu?L−� XMKŽ√ ˇ
X¹uJ�« l¹—U??A?� W?�d?ý
Èb²?M* UN?LŽœ ©WCÐU?I�«®
≤∞±µ W?O−?OK)«  U?Ý«—b�«
 UÝ«—œ e?�d� tL?OI¹ Íc�«
WOJ¹d�_« WF�U'« w� ZOK)«
Ê«u?MŽ X?% X¹u?J�« w?�
W�dF*« vKŽ WLzUI�« WOLM²�«®
…d?²?H�« ‰ö??š ©ZOK)« w�
dNý s� ≤¥Ë ≤≤ 5Ð …b²L*«

ÆÍ—U'« ”—U�
ÂU?IÔ¹ Íc�« ¨Èb?²M*« d?�u¹Ë
—U?³J� Î«d³M� ¨W?O½U¦�« …d?LK�
WIDM� w� 5¦ŠU?³�«Ë ¡«d³)«

ÀU×Ð_« W?A�UM* r�U?F�« ¡U×½√ nK²�?� s�Ë ZOK)«
ÆWO−OK)«  UÝ«—b�« ‰U−�Ë WIDM*UÐ W�U)«

 ôUBðô Íc?OHM²�« d¹b*« X�U?� W³?ÝUM*« ÁcNÐË
w{uF�« ÊU1≈ W�½ü« l¹—UA*« W�dý w� WŽuL:«

w{uF�« ÊU1«



Â2015 ”—U� 11 o�«u*« ?¼1436 v�Ë_« ÈœULł 20 ¡UFÐ—_« 14œUB²�«
åu³��« »uðò tLEMð Íc�« WO�Ëb�«Ë WO²¹uJ�«  «—UIF�« ÷dF� ÕU²²�« ‰öš

÷ËdF�« WO�«bB� XML{ W¹—UIF�« ÷—UFL�« vKŽ å…—U−²�«ò WÐU�— ∫ÕU³B�« dL½
∫w�«d� ‚—U� V��

 …—U���« …—«“Ë qO�Ë ‰U�
 ÊËRA� b�U�L�« W�UMB�«Ë
 …—U���«Ë WO�Ëb�«  ULEML�«
 ÕU�B�« dL� aOA�« WO�—U��«
 …—«“Ë  √b???� Ê« c??M??�Ë t??�«
 sO�«uI�« oO�D� …—U??�??�??�«
 WIKF�L�« …b??�b??�??�« rEM�«Ë
 W�—UIF�« ÷—UFL�« rOEM��
 r� Êü« v��Ë sO�U� q��
 Í√ ÷—U??F??L??�« Ác??� bNA�
 ¡öLF�« q??�??� s??� ÈËU??J??�
 ÷dF� w��«  U�dA�« ÁU��

ÆlO�K� UN�«—UI�
 w� dL� aOA�« d���«Ë
 VI� sOO�U�BK� t�U��dB�
  «—UIF�« ÷dF� t�U���«
 f�√ ¡U�� WO�Ëb�«Ë WO��uJ�«

 qO�œ W�U�L� d�ô« «c� ‰Ë_«
 w��« ◊Ëd??A??�« WO�UF� vK�
 ÷dF� …—«“u????�« UN�F{Ë
 ¨÷—UFL�« pK� w�  «—UIF�«
 ◊ËdA�« pK� Ê« v�« Î «dOA�
  «—UIF�« WO�«bB� XML{
 ULO�ô ¨UNO� W{ËdFL�«

ÆWO�—U��«  «—UIF�«
 …—«“Ë »U??� Ê« ·U??{«Ë
 Õu�H� W�UMB�«Ë …—U���«
 r�N� rOI� Ë« s??�«u??� qJ�
 pK� s???� —U??I??F??�« ¡«d???A???�
 ÈuJ� ÍQ� ÂbI�O� ÷—UFL�«
 Ê« UMO�� UNOK� WE�ö� Ë«
 pK� c�Q�� U�—Ëb� …—«“u�«
 b��« qL�� vK� ÈËUJA�«
 ô W??�d??� Í« n??�U??�??�??�Ë
 w� „«d��ô« ◊ËdA� Âe�K�
 œU�«Ë ÆW�—UIF�« ÷—UFL�«

 ÿu�KL�« ÊËUF��U� ÕU�B�«
  U??�d??A??�« t??�b??�??� Íc?????�«
 w� „—U??A??� w��« W�—UIF�«
 …—«“Ë l� —UIF�« ÷—UF�
 ÊULC� W�UMB�«Ë …—U���«
 ÷ËdF�« WOF�«ËË WO�«bBL�«
 ÁœUI��« s� ÎU�dF� ¨W�bIL�«
 `��« w��uJ�« dL���L�« ÊQ�
 ◊ËdA�U� q??�U??� rK� vK�
 —UIF�« w� U�d�«u� V�«u�«
 U� ¡«d??A??�« q�� ÷ËdFL�«
 WO�«bB�Ë W�ö� sLC�
 pK� U�bNA� w��«  UIHB�«

Æ÷—UFL�«
’dH�« ’UM��«

 fOz— ‰U???� t??�??�U??� s??�
 åw�O� u���«ò …—«œ« fK��
 ÷dFLK� WLEML�« W�dA�«

 ÷dFL�« Ê« —UHB�« bL�«
 ’dH�« ’UM��ô W�d� bF�
 …bO��« bz«uF�«  «– W�—UIF�«
 w� —«dI��ô« Âb??� q� w�
  U�—u��«Ë rN�ô« ‚«u�«
 w�dF�« ZOK��« ‰Ëœ w??�

Æ’U� qJA� X�uJ�«Ë
 d??O??�??J??�« Ê« ·U??????{«Ë
 «u??�«“U??� s�dL���L�« s??�
 –öL� —UIF�« l� ÊuK�UF��
 q??� w????� ‰«u????�ö????� s?????�¬
 œU??B??�??�ô« w??�  U??�c??�c??�??�«
 Ê√Ë ¨w??L??O??K??�ô«Ë wK�L�«
 d??�u??� w??�U??�??�« ÷d??F??L??�«
 …b� WO�M�« ‰Ëœ w� U�d�
 l� W�—UI� WO�b�� —UF�Q�Ë

Æw��uJ�« —UIF�« ‚u�
 eO�d� Ê« v??�« —U???�«Ë
 W�—UL���ô« W�—UIF�«  U�KD�«

  «– o�UML�« v�« t��� UO�U�
 WJ� w� ¡«u� WOM�b�« WG�B�«
 …—uML�« WM�bL�« Ë« W�dJL�«
 ©„u??J??B??�« ÂU??E??M??� o??I??�®
 UHOC� ¨Èd????�« o??�U??M??�Ë
 …b??�b??� ÎU???�«u???�« „U??M??� Ê«
 UO�d� w� sOO��uJ�« VDI���

ÆWO�Ë—Ëô« ‰Ëb�« iF�Ë
 d�bL�« ‰U� d�¬ V�U� s�
 »UN�« W�dA�« w� ÍcOHM��«
  «—UIF�« ÷dF� Ê« Íd??�–
 WO�U��« t���� w�Ë WO��uJ�«
 W�—UI� W�d� 40 tO� „—UA�
 l�—UA� W�uL�L� t{u��
 …e??O??L??�Ë W??L??�??{ W??�—U??I??�
 ‚u��« w� …d� ‰Ë_ ÕdD�
 w� r??�U??�??�??�Ë w??�??�u??J??�«
 …dO�� W��d� d��√ »UDI��«

 Æ÷dFL�« —«Ëe�
WO��uJ�«  «—UIF�« ÷dF� ÊU���H� —UHB�« bL�√Ë ÕU�B�« dL� aOA�« æ

 WLzU� UMðUŽËdA� ∫W¹—UIF�« »uð
Í—uH�« rOK�²K� …e¼UłË

 åpOKLðòË å¡«d�_«òË åÊËUð Ê«œò
÷dFL�UÐ sO�—UAL�« sL{ åeF�« —«œòË

 »u� W�uL�� w� o�u��K� »b�ML�« uCF�« VzU� ‰U�
 w� „—UA� W�uL�L�« Ê« w�ËbI�« bO�Ë bL�� W�—UIF�«
 UO�UD�d� w� W�—UIF�« l�—UAL�« s� …eOL� W�U�� ÷dFL�«
 w��« l�—UAL�« Ê« w�ËbI�« ·U??{«Ë ÆdB�Ë UO�d�Ë
 UNM�Ë Í—uH�« rOK��K� …e�U�Ë WLzU� W�uL�L�« UN{dF�
 W��UM� W�d� w�Ë ÂœUI�« uO�u� w� tLOK�� r�O� s�
 t�M�UF�Ë tF�«ËË t�FO�� vK� —UIF�« vK� Ÿö�ö� qOLFK�
 YO� tz«dA� ÂuIO� UL� t�b� pAK� ôU�� Ÿb� ô UL�
 t�UH�«u�Ë t�U�ODA� fLK�Ë ULzU� —UIF�« b�UAO�
 W�uL�L�« ÊU� w�ËbI�« sO�Ë tO� W�uM�L�«  U�b��«Ë
 …eOL�  öON�� ÂbI� l�—UAL�« Í—uD� ‰ö� s�Ë
 UO�d� w� l�—UALK� bz«u� ÊËb� 36 W�UG� qB� œ«b��U�

ÆdB�Ë
UO�UD�d�

 s� W�uL�� ÷dF� W�uL�L�« Ê« w�ËbI�« ‰U�Ë
 w��«Ë ÊbM� WO�UD�d��« WL�UF�« w� WOMJ��« oIA�«
 UNF�—UA� WD�d� Ÿ“u��Ë ÊbM� X�—U� W�uL�� U�—uD�
 ·U{«Ë Èd�J�« ÊbM�Ë ÊbM� VK� w� …eOL� l�«u� vK�
 WI� —UO��« s�dL���L�« ÊUJ�U� ÊuJO� t�U� w�ËbI�«
 U�ËdA� s�dA� s� d��« s� UNDO��Ë ÊbM� w� rN�ö�«
 rOK��K� e�U� u� s� UNM� UO�U� W�dA�« U�cHM� UOMJ�
 ÕdD�� d??�« V�U� s� ÆÂU??F??�« «c??� ‰ö??� Ë« Í—u??H??�«
 w� W�—UL���ô« w???{«—ô« s� œb??� UC�« W�uL�L�«
 W�U{ôU� ¨s�u�≠ Êu���œU� WIDM� w� lI�Ë UO�UD�d�
 ·U??{«Ë ¨WO�UD�d��«  U�dA�« s� œbF� l�«u� v??�«
 mK�� ŸËdAL�« w� w{«—ô« œb� w�UL�« Ê« v�« w�ËbI�«

ÆUF�d� «d�� 675 s� √b��  U�U�L� WFD� 300 w�«u�

‰u�MD�«
 Õd� q�«u� ‰u�MD�« w� «b�b��Ë UO�d� w�Ë

 u�Ë åULO� ”«dO�ò Í—uH�« rOK��K� e�U��« UN�ËdA�
ÆXM�U�√ WIDM� w� sOOMJ� sO�d� s� …—U��

 …œËb�� W�uL�� Õd� œbB� W�dA�« Ê« ·U{«Ë
 qOLF�« l�œ l� Í—uH�« Âö��ö� ŸËdAL�U� oIA�« s�
 ◊U��« vK� w�U��«Ë WIA�« WLO� s� %35 W�bI� WF�œ
 s� …œUH��ô« tMJL� qOLF�« ÊU� UMO�� «dN� 36  …bL�

ÆUNOK� W�—u� bz«u� oOI��Ë WIA�« dO�U�
 lI�Ë åfJ� ”«dO�ò ŸËdA� w�U��« ŸËdAL�«Ë
  —uOMO�« WIDM� w� eOL�Ë w�O�«d��« l�u� w�
 W�uL�L�« Ê« w�ËbI�« ·U??{«Ë ¨‰u�MD�« WM�bL�
 %10  U�uLC� U�—U��« «bzU� ÷dF� …œËb�� …bL�Ë
 ÍbIM�« l�bK�Ë jI� u�b��ô« oI� vK� sO�M� …bL�

ÆUN�O�Q�Ë U�dO�Q�� …—uDL�« W�dA�« ÂuI��Ë

dB�
 uO� r�U� ŸËdA� W�uL�L�« ÷dF� dB� s�Ë
 WIDM� w� U�«b� 12.5 W�U�� vK� ÂUI� Íc�«Ë wMJ��«
 w� w�U�L�« W��� qJA�Ë ¨…d�UI�U� d�u��« 6  oz«b�
 W�U�L�«Ë ŸËdAL�« W�U�� s� %18  ŸËdAL�«
 oz«b��«Ë W�UF�«  U�b�K� o�UM� qJA� WO�U��«
 ŸËdAL�« ÊQ??� sO�ËÆU�dO�Ë W�U���«  U�UL�Ë
 WI� 288 w�UL�U�Ë WOMJ� W�UM� 12 s� n�Q��
 W�U{ôU� UNF�UM�Ë Âu� ·d� 3≠2  U�U�L� WOMJ�
 «d�� 350  v�� 275   U�U�L� fJK�Ëœ  «b�Ë v�«

ÆW�U� oz«b��Ë
 ŸËdA� uN� dB� w??� w�U��« ŸËdAL�« U??�«
 qN� WIDM� w� d���« vK� lI� Íc�«Ë e�œ—U� f�œ«d�
 sO�Ë  UO�M��« W�UJ� d��« pKL��« ÂUEM� UI�Ë gOA�
  UNO�UA�«Ë oIA�« s� œb� s� ÊuJ�� ŸËdAL�« Ê√
 ·d� l�—√ v�« W�d� s� UN�U�U�� √b�� w��«Ë qKH�«Ë

 ÆÂu�

 w� ÂUF�« d�bL�«Ë …—«œô« fK�� uC� ‰U�
 ÊUO� w� —UHB�« »u�√ W�—UIF�« åÊËU� ÊË«œò
 ÷dFL�« w� „—UA�� W�dA�« Ê« w�U��
 i�dF�« w� ŸËdA� UNM� …eOL� l�—UAL�
 s� √b��  U�U�L� ÷U�d�« WL�UF�« »uM� w�
 o�u�� vK� UC�√ ÂuI�� UL� ¨l�d� d�� 400
 ÊbM� w� W�—UIF�« k�U�L�« r�{√ s� …b�«Ë
 ÊuOK� 25  v??�« qB� WLOI� WO��u� W�«dA�

Æ—UM�œ
 o�u�� s� …—U�� ÊbM� l�—UA�ò ·U{√Ë
 ÊbM� d�M�� W�uO��« s�U�_« v??�—√ w� oI�
 d�ËËeO�ËdOH�U� UNM� WHK��� o�UM� w??�

ÆåqO�«bO�Ë X�d�� œ—uH��«Ë
 Í—u� ŸËdAL�« rOK�� Ê« v�« —UHB�« XH�Ë
 w� …U�U�L�« V�UJ� dN�√ o�d� s� qO����«Ë
 w� UN��—UA� ‰ö??� s??� ÂbI�� UL� ¨Êb??M??�
 »U��ô oIA�« b�b�� …œU�« W�b� ÷dFL�«
 ‰U� W�b��« Ác� s�Ë ¨ÊbM� d�M� w� —UIF�«
 oIA�« b�b�� W�b� ÂbI�� W�dA�« Ê« —UHB�«
 ÊËœ X�uJ�« s� qOLF�« l� WF�U�L�«Ë q�UJ�U�
 rO�UB��U� Èd�«  U�b� v�« W�U{ôU� ¡UM�

ÆlO��« …œU�«Ë …—«œô« W�b�Ë WOK�«b�«
 UC�√ ÂuI�� W�dA�« Ê« —UHB�« b�√ UL�
 ÊUL� w� pOKL��« oIA� sO�ËdA� o�u�� vK�
 ŸËdA� Ê« v�« «dOA� —UM�œ sO�ö� 10 WHKJ��
 å”ËU� Êœ—U�ò ŸËdA� u� W�ö� w� ‰Ë_«
ÆW�d���« W�ö�ô«  «– WO�uM��« b�u� WIDM� w�
 ŸËdA� u� w�U��« ŸËdAL�«ò ·U??{√Ë
 WIDML� jI�� WL�UF�« w� åuOMO�√ WKO�F�ò
 eOL��  «b??�u??�« lOL� Ê« YO� ¨WKO�FL�«
 n??�«u??�Ë w�B�« ÍœU??M??�« q��  U??�b??�??�U??�

ÆW�—U���«  ö�L�«Ë W�UC��«Ë  «—UO��«
 w� ÕdD�� W�dA�« Ê« —UHB�« ‰U??�Ë
 u�Ë UO�U��√ UO�—U� w� b�b� ŸËdA� ÷dFL�«
 14  s� ÊuJ� q�U� wMJ� l��M� s� …—U��

ÆW�U�� ÷«u�√Ë n�u� V�ö�Ë vM��

¡«d�_«
 WO�Ëb�« ¡«d�ô« W�d� ÕdD� d�¬ V�U� s�
 q� w� s�dL���LK� l�—UAL�« s� W��� W�—UIF�«
 s�d���«Ë ÊUL� WMDK�Ë  «—U�ô«Ë X�uJ�« s�

ÆU�—UGM�Ë UJ�d�√Ë ÊbM�Ë UO�d�Ë
 W�dA�« w� …—«œô« fK�� fOz— ‰U??�Ë
 u� ULz«œ w�UD�d��« —UIF�« Ê« w��œ sO��Æœ
 w��uJ�« dL���L�«Ë s�«uLK� v??�Ë_« WN�u�«
 nOBL� YO� Ã—U��U� —UIF�« ¡«dA� V�«d�«
 —UL���U� t�H� X�u�« w�Ë  öDF�« ¡UCI�
 UNO� —UIF�« —UF�« ŸUH�—U� eOL�� w��«Ë ¨s�eK�
 w��«Ë s�dL���L�« vK� …bzUH�U� œuF�� U�uM�
 œb� d��√ »UDI��U� …eOLL�« o�UML�« s� d��F�

ÆZOK��« ‰Ëœ s� W�U�Ë s�dL���L�« s�

W�—UIF�« pOKL�
 rOEF�«b�� bL�√ o�u���« …—«œ« d�b� ‰U�Ë
 ÷dFL�« w� „—UA�� W�—UIF�« pOKL� W�d� Ê«
 SILVER® ŸËd??A??� w??�Ë l??�—U??A??� …b??F??�
 ‰u�MD�U�Ë“ËbJKO�  WIDM�  w??�  ©CITY
 ÷—UFL�«Ë  «dL�«RL�« WM�b�ò W??O??�Ë—Ëô«
 wMJ� b�u�L� …—U��u�Ë åW�—U���«  ôuL�«Ë
 WHK���  U�U�L� WOMJ� …b???�Ë 363  t??�
 WO�UL��ô«  U�b��« q�U� U�—U�� ôU�� 40Ë

 l�d� d��10200 W�U�� vK� WONO�d��«Ë
 rOK���« Ê« YO� ¨©¡«dC�  U�U�� d��7000

Æ2015 fD��« w� wzUNM�«
 UC�« ÕdD�� W??�d??A??�« Ê« v??�« —U???�√Ë
 bzUF�« «– ©PRIME TOWER® ŸËdA�
 WO�UO� WIDM� v??�—√ w� ÊuLCL�« ÍuM��«
 „—u�U�« —UD� s� ozU�œ 9  bF� vK� ‰u�MD�U�
 lOL�� W�U�Ë WONO�d��«  U�b��« q�U� ¨w�Ëb�«
 ”—U� dN� w� wzUNM�« rOK���«Ë  U��UML�«
 W�Ëœ  w�  UMF�—UA�  v�«  W�U{ôU�Ë  ¨2015
 vK�Q� UNF�—UA� W�dA�« ÕdD� YO� WM�u��«
 qC�Q�Ë WM�u��« W??�Ëb??� Í—UL���« b??zU??�

ÆUMzöLF� —UF�ô«
 ŸËdA� ÷dF� ÂuI� W�dA�« Ê« v�« XH�Ë
 2Â85000 W�U�� vK� u�Ë ©LIFE LAND®
 bzU� v??K??�U??�Ë ¨r�12 WL�UF�« s??� bF��Ë
 ŸËdAL�« tJK�L� U� UL� ¨ÊuLC� Í—UL���«
 o�UML�«Ë WL�UF�« s� t�d�® …dO��  U�uI� s�
 vK� ŸËdAL�«Ë W�ö��«  ôö??�ô«Ë W�uO��«

Æ©WD��M� v{«—«

eF�« —«œ
 bN� W�dA�« w??�  UFO�L�« d�b� ‰U??�Ë
 U�—uC� f�dJ� w� X��� W�dA�« Ê« ŸuDL�«
 o�d� s� WO{UL�«  «uM��« ‰ö� ‚u��« w�

ÆUO�d� w� l�—UAL�« s� W�e� ‚ö�«
 bF� U�uB� l�—UAL�« Ác� w�Q�ò l�U�Ë
 p�—UM� «uK� w� eF�« —«œ ŸËdA� vK� eO�d��«

 Æåw�O�«d��ô« l�uL�U� eOL�� Íc�«

 U�ÝRL�«Ë  U¾ONK� tLŽœ —UÞ« w�

 r¹dJð qHŠ vŽd¹ åÍ—U−²�«ò
åWŽUMB�« W¾O¼ò wHþu�

 Í—U??�??�??�« p??M??�??�« ÂU???�
 Íu??M??�??�« q??H??�??�« W??�U??�d??�
 W�ON�« t��U�√ Íc??�« l�U��«
 r�dJ�� W�UMBK� W??�U??F??�«
 s??�b??�U??I??�??L??�« s??O??H??�u??L??�«
 «uC�« s�c�« s�eOL�L�«Ë
 W�ON�« w� ÎU�U� 25  s� d��√
 ¡U� b??�Ë ÆW�UMBK� W�UF�«
 d??�“Ë W??�U??�— X�� qH��«
 b��Æœ W�UMB�«Ë …—U���«
 —uC��Ë Z�bL�« s��L�«
 W�UF�« W�ON�« ÂU???� d??�b??�
 bL�� W�U�u�U� W�UMBK�

ÆwL�F�« œUN�
 X�U� qH��« ÂU�� w�Ë
 WK�L� W�UMBK� W�UF�« W�ON�«

 W�U�u�U� W�ON�« ÂU� d�bL�
 r�dJ�� wL�F�« œUN� bL��
 qJ� Îö�L� Í—U���« pM��«

 d�bL�« –  rK�L�« ÍœUM� s�
 Ÿd� d�b�Ë pM��U� wLOK�ô«

Æl�UL�« Õö� qO�O�H�«

Í—U���« pM��« U�dJ� wL�F�« bL�� æ

¡öLF�«  U½UOÐ Y¹b×ð w� WOŽu½ WKI½

 W�bš ÕdD¹ X¹uJ�« w� pMÐ ‰Ë« åÊUOÐuÐò
w�ü« V×��« …eNł√ d³Ž  U½UO³�« Y¹b×ð

 W�b� dO�u� s� ÊUO�u� pM� sK�«
 w��uJ�« ‚u??�??�« w??� …d??� ‰Ëô …b??�b??�
  U�UO� Y�b�� WO�UJ�« pM��« ¡öL� `ML�
 ‰ö� s� pM��« Èb??� tO�bL�« rN�U�UD�
 W�U��« ÊËœË w???�ô« V���« …e??N??�«

ÆŸdH�« v�« »U�cK�
 UO�u�uMJ� W�uL�� ÂU� d�b� ‰U�Ë
 b??O??�ËÆœ ÊU??O??�u??� p??M??� w??�  U??�u??K??F??L??�«
 d��F� …b??�b??�??�« W�b��« Ê« ÍËU??�??�??�«
 W�O�Ë pM��« sO� „d�AL�« ÊËUF��« ÃU��
 UN�ËUF�Ë W�ON�U� «bOA� WO�bL�«  U�uKFL�«

Æ—U�ô« «c� w� ÊUO�u� pM� l�

WO�u� WKI�
 d��  U�UO��« Y�b�� Ê« ·U???{«Ë
 WKI� qFH�U� d��F� w�ô« V���« …eN�«
  U�—œ vB�« ¡öLF�« `ML� UN�ô WO�u�
 WOKL� ¡«d??�« W�uN�Ë W�U���«Ë W�«d�«

 d�u� U� u�Ë …dOB� …d�� ‰ö� Y�b���«
 w� ÂeK��� ÊU� Íc�« X�u�« s� dO�J�«

ÆŸËdHK� rN�U�– o�U��«
 qOLF�« Ê« ÍËU���« —u��b�« —U�«Ë
 X�Ë Í« w� …uD��« ÁcN� ÂUOI�« tMJL�
 tKL� w� p�– d�R� Ê« ÊËœ ÊUJ� Í« s�Ë
 d�ô« Ê« YO� WO�UL��ô« t�U�U��—« Ë«
 s� V�� WOKL� W??�« ¡«d??�« q�� U�UL�

Æw�ü« V���« …eN�«

WDO��  «uD�
 ‰U??� Y??�b??�??�??�«  «u???D???� ‰u????�Ë
 ôË W�UGK� WDO�� U??N??�« ÍËU??�??�??�«
 tMJL� qOLF�« Ê« YO� X�Ë Í« ‚dG���
 ’U� w�¬ V�� “UN� Í« v�« t�u��«
 WO�U� —U��� r� s??�Ë ÊUO�u� pM��
 ‰U�œU� U�bF� ÂuI�Ë  U�uKFL�« Y�b��
 Íc�« “UN��« w� WO�c�« WO�bL�« t��UD�

 qOLF�«  U�UO� vK� ·dF��U� Âu??I??�
 r� s�Ë WO�bL�« t�UD��« vK� …œu�uL�«
 ¨pM��« UN�U��� w��«  U�UO��« Y�b��
 vK� WOB� W�U�— qOLF�« rK��� «dO�«Ë

ÆWOKLF�« ÂUL�« b�R� ‰UIM�« tH�U�

WOMI�  U�b�
 W�b��« Ác??� Ê« ÍËU??�??�??�« b???�«Ë
  U�b��« WK�K� sL{ w�U� …eOLL�«
 UN�d� vK� pM��« »√œ w��« WOMI��« WO�U�

Æ…dO�ô«  «uM��« w�
 ŸUH�—«Ë pM��« l�u� Ê« ·U??{«Ë
  UOKLF�« œb??� ŸU??H??�—«Ë ¡öLF�« œb??�
  «uMI�« W�U� Â«b���U� WO�dBL�«
 W�—UI� …dO�ô«  «uM��« ‰ö� n�UC�
 u�Ë Èd�ô« „uM�K� W�b�F� uL� V�M�
 w��«  U�b���« v�« ·UC� d�¬ Íb��

ÆpM��« XN�«Ë

w�ü« V×��« …eNł√ d³Ž  U½UO³�« Y¹b×ð

ÍËU���« bO�ËÆœ æ

å„dOB� œb×¹ „—«d�ò —UFý X×ð

bŠuL�« w−OK��« —ËdL�« Ÿu³Ý« w� „—UA¹ åp²OÐò
 p�dA� ¨åp�O�ò w��uJ�« q�uL��« XO� „—U�
 w�OK��« —ËdL�« Ÿu��«  UO�UF� w� ¨w�O�«d��«
 ”œU��« ÂUFK� sO�ö��«Ë W�œU��« t�—Ëœ w� b�uL�«
 å„dOB� œb�� „—«d??�ò —UF� X�� w�«u��« vK�
 Á—Ëœ s� U�öD�« ¨WOK�«b�« …—«“Ë l� ÊËUF��U�
 …b�U�L�«Ë r�b�« q�� dO�u� v�« ·œUN�« w�UL��ô«
 Àœ«u??�??�« s??� b�K� W??O??L??�d??�«  U??N??�??�« œu??N??�??�
 w�b���� W�U� W�ö�Ë W�—ËdL�«  UH�U�L�«Ë

Æo�dD�«
 WDA�_«Ë  UO�UFH�« s� b�bF�« Ÿu��ô« sLC�Ë
 VKG��«Ë lL��L�« WOLM� w� r�U�� w��« W�u�u��«
 ¨—U???�œ“ô«Ë ÂbI��« u�� tI�d� ÷d�F� U??� vK�
 W�b�� W�—ËdL�« WOM�ô«  «¡«d??�ô« qOFH� p�c�Ë
 w� w�OK��« ÊËUF��«  ôU�� rO�b�Ë lL��L�« ¡UM�«

ÆWIDML�« »uFA� WLNL�« U�UCI�«
—ËdL�« w�ËR�� l� åp�O�ò æ

tðU�UDÐ wK�UŠ T�UJ¹ åwMÞu�«ò
UÐË—Ë√ ‰UDÐ√ Í—Ëœ —uC×Ð œ—U�d²ÝU� l� 

 W??�d??� l????� ÊËU???F???�???�U???�
 pM� oK�√ ¨WOL�UF�« œ—U�d��U�
 W�uM��« WKL��« wM�u�« X�uJ�«
 wK�U� s??� ¡ö??L??F??�« …Q??�U??J??L??�
 wM�u�« œ—U??�d??�??�U??�  U??�U??D??�
 ’d� X� rN�ML� WO�UL�zô«
 sOB�A�  ö???�d???� “u??H??K??�
 nB�  U??�—U??�??L??�« —u??C??�??�
 Í—Ëb� WOzUNM�« …«—U�L�«Ë WOzUNM�«
UEFA Cham≠ U�Ë—Ë√ ‰UD�√

Æpions League 2015
 w��« WKL��« Ác???� d??�u??�Ë
 2015 u??�U??� 5 v??�??� dL���
 œ—U�d��U�  U??�U??D??� wK�U��
 ’d� l??�—√ ¨WO�UL�zô« wM�u�«
 sOB�A�  ö???�d???� “u??H??K??�

 sO��d�Ë WOzUNM�« nB�  U�—U�L�« —uC��
 —uC�� sOB�A�  ö�d� “uHK� sO�OzUM���«
U??�Ë—Ë√ ‰UD�√ Í—Ëb??� sO�d� w� WOzUNM�« …«—U�L�«
 d�«c��«Ë ¨UEFA Champions League 2015

ÆWOL�UF�« œ—U�d��U� W�d� s� W�bI�

 W�uL�� ÂU� d�b� VzU� ‰U�Ë
 WOB�A�« WO�dBL�«  U�b��«
 Ê«ò dC��« b�U� bL�√ pM��« w�
 bO�u�« pM��« u� wM�u�« pM��«
 wK�U�� ÂbI� Íc??�« X�uJ�« w�
 WO�UL�zô« œ—U�d��U�  U�UD�
 Í—Ëœ  UOzUN� —uC�� W�d�
 Ác� V??�??�??J??�ËÆU??�Ë—Ë√ ‰U??D??�√
 w� ÂU� q� ÎUO�U{« ÎUL�“ WKL��«
 W�uD��« ÁcN� …dO�J�« WO�FA�« q�
 WF�U�� w� ÂUL��ô«Ë X�uJ�« w�

ÆåWO�UL��« UN�U�—U��
 d�b� ¨U�—u�U� ÃUJ�U� ‰U�Ë 
 s��ò ∫X�uJ�« w� œ—U�d��U�
 nG� „—UA� œ—U�d��U� w�
 Âb??I??�« …d??J??� X??�u??J??�« —u??N??L??�
 —bI� ô W�d�  U�UD��« wK�U�� ÂbI� Ê« U�d��Ë
 Â«b���« Ê«ÆÍ—Ëb??�«  U�—U�� d��√ —uC�� sL��
 WM�ü« WI�dD�« w� œ—U�d��U� s� l�b�« ‰uK�
 d��√ W�e�� X���√ Êü«Ë ¨W�uLCL�«Ë WKN��«Ë

ÆåwM�u�« X�uJ�« pM� ¡öLF�

dC��« bL�√ æ
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