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تنطلق فعالياته صباح غد االثنني

معرض العقار واالستثمار يستقطب 74 شركة تعرض 250 مشروعاً من 15 دولة
تنطلق صباح غد االثنني فعاليات معرض العقار واالستثمار »معرض املعارض العقارية 
في الكوي�ت« والذي تنظمه مجموعة توب اكس�بو لتنظيم املعارض واملؤمترات 
بأرض املعارض مبش�رف في القاعة 8 خالل الفت�رة 6-11 أبريل وبرعاية وكيل 
وزارة التجارة املساعد لشؤون املنظمات الدولية والتجارة اخلارجية الشيخ منر 

فهد الصباح ووسط مش�اركة 74 شركة عقارية ومالية واستثمارية تعرض اكثر من 
250 مش�روعا بحوالي 15 دولة خليجية وعربية وعاملية، وقد استعرض عدد من 
املشاركني املش�اريع التي سيتم طرحها في املعرض والتي تتوزع بني عدة دول 

منها الكويت وسلطنة عمان وتركيا والبوسنة وبريطانيا وأملانيا.

عبدالوهاب الرشيد

عبداهلل الشهاب

محمد القدومي

فالح املطيري  م.نبيل اخلالد 

»مرابحات« تطرح »أكوامارين« في الكويت محمد القدومي: »توب العقارية« 
تطرح شققاً سكنية في قلب لندن

املطيري: »كويت إلدارة املشاريع« 
تقدم فرصاً عقارية واستثمارية جديدة اخلالد: »املساكن« تسوق منتجات 

في الكويت وبريطانيا

يستقبل أكثر من 150.000 
زائر يوميا.

أم����ا عن أح����دث وأبرز 
مش����اريع »مرابحات«، فقد 
أش����ار الرشيد إلى مشروع 
الشركة الذي يقع على شاطئ 
مدينة النويصيب مبحافظة 
األحم����دي بالكوي����ت وهو 
الذي  »منتجع أكوامارين« 
يعتبر أول مشروع مرخص 
رسميا يطرح بنظام صكوك 

املنفعة في الكويت.

القدومي  مشاريعها، وأضاف 
انه سيكون بإمكان املستثمرين 
اختيار شقة أحالمهم في لندن 
ومحيطها من اكثر من عشرين 
مشروعا سكنيا تنفذها الشركة 
حاليا منها ما هو جاهز للتسليم 
خالل ه����ذا العام او منتصف 
العام املقبل، وبني القدومي ان 
أسعار الشقق متفاوتة وتتوافق 
مع إمكانيات العمالء الراغبني 
في الشراء والتملك في لندن. 
وقال ان العاصمة البريطانية 
لندن تعد األبرز عامليا من بني 
العالم في  مختلف عواص����م 
استقطابها للمستثمرين في 
القطاع العقاري ومن مختلف 
دول العالم ويعد املس����تثمر 
اخلليجي بشكل عام من اكبر 
املستثمرين العقاريني في لندن 
سواء كانت جهات استثمارية 
حكومي����ة أو محافظ عقارية 

أو أفرادا.
القدومي: ونظرا  وأضاف 
لهذا االستقطاب الكبير فإننا 
جند ان االس����تثمار العقاري 
في لندن ف����ي تصاعد ومنو 
أرباحا  مستمر ويحقق دوما 
عالية ومميزة على قيمة العقار 
إذا أحس����ن العميل االختيار 
العقار في  وخصوصا ملوقع 

لندن.

مميز وناجح ملوس����م شهر 
رمضان الك����رمي، هذا، ولم 
الثالث أي  الع����ام  يش����هد 
ش����كاوى أو مالحظات من 

العمالء.
الثاني  ام����ا املش����روع 
الذي س����تطرحه الش����ركة 
فهو مش����روع »س����لطان 
س����ويتس« ف����ي اجلانب 
األوروبي من اسطنبول في 
تركيا، وبالتحديد في منطقة 
أتاكوي بالقرب من العديد من 
املناطق املهمة باسطنبول، 
حيث متتل����ك »مرابحات« 
مجموع����ة م����ن األجنحة 
الفاخرة متنوعة  الفندقية 
التصاميم واملس����احات في 
 nef مشروع جديد لشركة 
إما  التركية، يتم تسويقها 
بنظام صكوك تبادل ملدة 35 
عاما أو بنظام التملك احلر 
أو بنظام التملك مع إمكانية 
تشغيل واستثمار اجلناح 
بعقود محددة املدة، وأشار 
الرشيد إلى أن املشروع يقع 
على مس����احة 20.000 متر 
مربع ويضم مباني سكنية 
ومباني جتاري����ة ومباني 
س����كنية وأخرى جتارية، 
كما يتمتع املشروع مبجمع 
جتاري ضخم مفتوح للهواء 
الطلق واألجواء األوروبية 

أعلنت شركة مرابحات 
العقاري����ة، عن  للحل����ول 
رعايتها ومش����اركتها في 
معرض العقار، وحول هذه 
املش����اركة، قال مدير إدارة 
قطاع االس����تثمار العقاري 
انها  الرش����يد  عبدالوهاب 
س����تتضمن طرح منتجها 
املبتك����ر »وثيقة  العقاري 
االيجار الشرعية« مبشروع 
»برج هاجر« الواقع ضمن 
مش����روع »أب����راج البيت« 
املكرم����ة ومقاب����ل  مبك����ة 
الكعبة املش����رفة مباشرة 
وعلى بع����د 100 متر فقط 
من باب املل����ك عبدالعزيز، 
والذي يدار من قبل سلسلة 
فنادق ومنتجعات موڤنبيك 
العاملية. وهو املنتج الذي يتم 
تطويره باستمرار خصوصا 
لتمكني املستثمرين واألفراد 
التواجد  من االستفادة من 
في قلب مكة املكرمة وملدة 
20 عاما مع توفير نس����بة 
كبيرة تفوق 80% من تكاليف 

االقامة هناك.
الى  الرشيد  كما أش����ار 
أن »مرابحات« بدأت عامها 
الرابع في تشغيل واستثمار 
الفندقية في برج  وحداتها 
هاجر وتسكني العمالء، وقد 
متيز العام الثالث بتشغيل 

مماثل����ة ف����ي لن����دن الكبرى 
واملناطق احمليطة بها والتي 
تعمل على تطويرها وتنفيذها 
الشركة الرائدة والكبيرة في 
بريطانيا باري����ت لندن، من 
أبرزها مشروع جريت منستر 
هاوس والذي سيكون جاهزا 
للتسليم منتصف العام احلالي 
والذي يقع على بعد خطوات 
ع����ن مبنى البرمل����ان وقصر 
بكنغهام ونهر التاميز ودقائق 
معدودة عن الهايد بارك وشارع 
اكسفورد. وأشار القدومي الى 
ان املشروع البارز الثاني هو 
كوينزالند تيراس والذي يقع 
بجانب ستاد االمارات وميكن 
الوصول اليه بسهولة من خالل 
محطات قط����ار األنفاق ويعد 
هذا املشروع فرصة مناسبة 
للس����كن أو االس����تثمار على 
املدي����ني القصير والبعيد من 
خالل تأجير الشقة واالستفادة 
العالية واملميزة  العوائد  من 
الس����نوية على اص����ل قيمة 
العق����ار. وبني انه امام الزوار 
الفرصة لالطالع  واملهتم����ني 
على مناذج الشقق السكنية 
ومواقعها وأسعارها باإلضافة 
ال����ى تعريفه����م باملواصفات 
التي  الراقية  والتش����طيبات 
تنفذها باريت لندن مبختلف 

قال نائب العضو املنتدب 
للتسويق في مجموعة توب 
العقارية محمد وليد القدومي ان 
املجموعة حرصت على ان تقدم 
خالل الدورة احلالية للمعرض 
مشاريع جديدة للمستثمرين 
في الكويت تتمثل في ش����قق 
س����كنية في قل����ب العاصمة 
البريطانية لندن ومش����اريع 

مش���اريعها في الس���عودية 
وهو مش���روع فندق روضة 
الصف���وة في املدينة املنورة 
في اململكة العربية السعودية، 
مؤكدا ان الش���ركة من خالل 
مشاركتها في املعرض ستقوم 
بعرض املش���اريع وتعريف 
اجلمهور على فندق روضة 
الصف���وة في املدينة املنورة 
بنظام صكوك االنتفاع الذي 
يعد األهم واألبرز في املدينة 
املنورة من خالل املدة واملوقع 
والسعر واالطاللة وخدمة ما 

بعد البيع.

أعلنت شركة كويت إلدارة 
املش���اريع عن مش���اركتها 
العقار،  ورعايتها ملع���رض 
واس���تهل نائ���ب الرئي���س 
التنفي���ذي إلدارة املبيعات 
الش���ركة فالح املطيري  في 
بالتأكيد على حرص الشركة 
على املشاركة والتواجد في 
املعارض والفعاليات العقارية 
وذل���ك لتعري���ف العم���الء 
واجلمهور على احدث املشاريع 

وللتواصل الدائم معهم.
الش���ركة  أن  وأض���اف 
ستش���ارك من خالل أقوى 

تتناسب مع متطلبات السوق 
الكويتي. أم���ا في بريطانيا 
ستعرض الشركة مشروع 
 Regents( ريجنتس جي���ت
Gate( الواقع في حي سانت 
جون���س وودز ف���ي قل���ب 
البريطانية لندن  العاصمة 
واملشروع عبارة عن مجموعة 
املبنية  الفاخرة  من الشقق 
حديث���ا ذات املوق���ع املميز 
والتشطيبات الراقية ومتوفرة 

مبساحات متعددة.

صرح الرئيس التنفيذي 
لشركة املساكن م.نبيل اخلالد 
بأن املش���اركة في معرض 
العق���ار تهدف للتس���ويق 
ملنتجات الش���ركة العقارية 
في كل من الكويت وبريطانيا، 
حيث ان الشركة بصدد طرح  
مشروعها اجلديد في منطقة 
املهبولة في الكويت  والذي 
يتألف من أبراج سكنية تضم 
الش���قق السكنية  عددا من 
الفاخرة وبتصاميم عصرية 

الشهاب: »ماس العاملية« 
تقدم مشاريع مميزة 
وأدوات بعوائد مجزية

بالتزامن مع مشاركتها الفاعلة في معرض 
العقار واالستثمار، وضعت شركة ماس العاملية، 
إحدى شركات التسويق األكثر ثقة حول العالم، 
اللمسات األخيرة على استراتيجيتها التشغيلية 
اجلدي���دة والقائمة على محورين رئيس���يني: 
األول، استكمال خطة التوسع اجلغرافي نحو 
األسواق الواعدة وغير املسبوقة التي تواكب 
متطلبات العمالء، أما احملور الثاني فهو العمل 
على طرح فرص استثمارية آمنة وذات عوائد 
مجزية، في توجه يعد مكمال لنشاطها التشغيلي 

الرئيسي.
وفي ظل هذه التطورات احملورية، قال مدير 
التسويق في شركة ماس العاملية عبداهلل جاسم 
الشهاب: »عكفت اإلدارة العليا إلى جانب اجلهاز 
التنفيذي وجهات استش����ارية على مدى األشهر 
القليل����ة املاضية على إعادة تقيي����م التوجهات 
التشغيلية للشركة، وذلك مبا ميكنها من تعظيم 
اس����تفادتها من خبراتها املتراكم����ة كواحدة من 
أقدم الش����ركات الكويتية املتخصصة في مجال 
التسويق العقاري، وكذلك فتح آفاق استثمارية 
جديدة أمام العمالء مشيرا إلى انه وفي ضوء هذه 
الدراسات املتخصصة تقرر أن تركز خطة العمل 
على محورين رئيسيني، األول التوسع اجلغرافي 
نحو أس����واق جديدة وغير تقليدية حتقق قيمة 
مضافة للعمالء، في حني أن احملور الثاني يتمثل 
في طرح أدوات استثمارية آمنة تضفي مزيدا من 

اخليارات االستثمارية أمام العمالء.
وأوضح الشهاب ان احملور اخلاص بالتوسع 
اجلغرافي ترج����م منذ بداية الع����ام احلالي من 
خالل دخول السوق البريطانية وطرح مشاريع 
بخصائص مختلفة ف����ي عدة مناطق في اململكة 
املتح����دة بالتعاون مع إحدى ش����ركات التطوير 
العقاري املوثوقة، لتنض����م بذلك بريطانيا إلى 
خريطة التواجد لشركة ماس العاملية في كل اململكة 
العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، تركيا، 

وأضاف ان الشركة مستمرة في هذا التوجه.
أما احملور الثاني واألهم في التوجهات اجلديدة، 
فيبقى في البدء في طرح منتجات أدوات استثمارية 

آمنة.

عصام الرفاعيهشام الريس

مبينا أنه من املتوقع أن يحقق 
املش����روع قيمة تفوق ال� 700 

مليون دوالر عند استكماله.
من جانبه قال عضو مجلس 
إدارة ش����ركة اخلليج القابضة 
وممثل الشركة الوطنية العقارية 
عصام الرفاعي، إن املجلس بذل 
الكثير من اجلهد خالل العامني 
املنصرم����ني لتعدي����ل أوضاع 
الشركة، واعادة هيكلة املشاريع 
وإمتام مجموعة من التسويات 
لتحسني وضع الشركة املالي 
وتهيأتها لالنطالق مجددا، وشكر 
بيت التموي����ل اخلليجي على 
دعمهم املالي وتوفير السيولة 
الالزمة إلمتام مشاريع الشركة. 
يذكر أن مشروع فيالمار يقام في 
مرفأ البحرين املالي على جزيرة 
ف����ي قلب احل����ي التجاري في 
عاصمة البحرين املنامة، ويطل 
مباشرة على الواجهة املائية ملرفأ 
البحرين املالي، حيث يشتمل 
على خمس����ة عناصر رئيسية 
أب����راج ملتوية،  وهى ثالث����ة 
والشقق الس����كنية العصرية 
التي يتراوح حجمها من غرفة 
واحدة إل����ى خمس غرف نوم، 

الريس: »اخلليج القابضة« 
تبدأ مبشروع فيالمار خالل النصف األول

وڤلل سكاي الفخمة، واحملالت 
التجارية احمليطة باملش����روع 
الهادي.  مع املمش����ى البحري 
ويحتوي مشروع فيالمار في 
مرفأ البحرين املالي مبا يحمله 
من تصاميم هندسية ومعمارية 
على العديد م����ن املرافق منها 
ڤلل فاخرة، وناد صحي وسبا 
وحمام����ات س����باحة وغيرها 
من املراف����ق الترفيهية. كما أن 
ساحة املمشى املطلة على البحر 
ستكون محطة جذب رئيسية 
للجمه����ور، حيث س����تحتوي 
على مقاه داخلي����ة وخارجية 
ومطاعم ومحالت جتارية ذات 
ممرات مظللة ومكيفة، ومناظر 
مائية، ومساحات كبيرة ملواقف 

السيارات.

صرح رئيس مجلس إدارة 
شركة اخلليج القابضة هشام 
الريس بأن الشركة جاهزة للبدء 
في اس����تكمال تطوير مشروع 
فيالمار في مرفأ البحرين املالي 
حس����ب اخلطة املوضوعة من 
قبل الش����ركة والتي اعتمدتها 
اللجنة الوزارية لإلعمار والبنية 

التحتية في مملكة البحرين.
وأض����اف الري����س أن هذه 
اخلطوة تدل عل����ى مصداقية 
الش����ركة وقدرتها على تنفيذ 
مش����اريعها في الوقت احملدد 
وفق أفض����ل املعايير العاملية، 
وتعكس اجله����د الدؤوب الذي 
يقوم به مجلس إدارتها لتحقيق 
عودة الشركة إلى األداء املميز، 
مبينا أن اللجنة الوزارية وافقت 
على خطة اس����تكمال مشروع 
فيالمار بعد تأكدها من إمكانيات 
الشركة وقدرتها على اإلجناز 
والتنفيذ خالل الفترة القادمة. 
وب����نينّ أن أعم����ال التطوير في 
املشروع ستبدأ خالل النصف 
األول من ه����ذا العام، الفتا إلى 
أن مسألة التمويل مت حلها من 
اتفاقية بني شركة  إبرام  خالل 
اخلليج القابضة وبيت التمويل 
اخلليجي ومصرف الراجحي، 
معتبرا أن اس����تكمال تطوير 
مشروع فيالمار يعكس جدية 
الشركة في القيام بكل ما يتوجب 
عليها من التزامات فنية أو مالية 
مبا يعكس صورتها احلقيقية 
كش����ركة رائدة ومنافس����ة في 
مجال التطوير العقاري، خاصة 
أن مش����روع فيالمار هو حلقة 
رئيس����ية في سلسلة مشاريع 
بدأت به����ا الش����ركة منذ زمن 
 ،Signature Series �واملعروفة ب

»أتش.أم.جي« العقارية 
تشارك في معرض 

»سيتي سكيب جدة«
العقارية«، إحدى  تستعرض »أتش.أم.جي 
مجموعات التطوير العقاري الدولية في منطقة 
اخلليج العربي والشرق األوسط، باقة من أحدث 
عقاراتها الفاخرة في دبي ودول اخلليج العربي 
خالل مش���اركتها في معرض »س���يتي سكيب 
ج���دة 2015« الذي 
ينعقد ب���ني 5 و7 
أبري���ل في »مركز 
جدة للمعارض«، 
في اململكة العربية 

السعودية.
ميث���ل  و
العقاري  املعرض 
بالنسبة  املرموق 
للمجموعة منصة 
حيوية لتس���ليط 
الضوء على أحدث 
مشاريعها العقارية 
في املنطقة بهدف الوصول إلى جمهور عاملي من 
املستثمرين العقاريني الذين يتطلعون القتناء 

عقارات سكنية وجتارية في اخلليج العربي.
ويرى رائ���د برجاس، الرئي���س التنفيذي 
ملجموعة »أتش.أم.جي العقارية«، أن املشاركة 
في معرض »سيتي سكيب جدة« فرصة مميزة 
للتواصل مع املستثمرين العقاريني السعوديني. 
وقال في هذا الس���ياق: »تعتبر اململكة العربية 
السعودية صاحبة االقتصاد األضخم على مستوى 
املنطقة مع منو مستقر لناجتها احمللي اإلجمالي 
على أس���اس س���نوي. ويتضح ذلك من خالل 
ارتفاع القدرة الشرائية للمستثمرين السعوديني 
ف���ي املنطقة، مما يجعل من العقارات في بلدان 
اخلليج العربي والعالم عموما محط أنظارهم 

على نحو متزايد«.
وتستعرض »أتش.أم.جي العقارية« هذا العام 
عددا من مشاريعها العقارية السكنية والتجارية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، وبالتحديد 
مشاريعها السكنية والتجارية في إمارة دبي، 
وغيرها العديد من املشاريع املميزة في مختلف 
أنحاء املنطقة، حيث إنها متوزعة في 4 مواقع 
مختلفة تشمل مجمعات سكنية عصرية، شققا، 
ڤلال، ومكاتب مبنية وفق أرقى املعايير العاملية 

ومجهزة بباقة من وسائل الراحة املتطورة.

رائد برجاس

»مجموعة شهاب« تخطط 
للتوسع في مصر واخلليج قريباً

قال مدير عمليات قطاع املطاعم مبجموعة 
شهاب يعقوب ش���هاب إن مجموعته تخطط 
الفتتاح العديد من األفرع اجلديدة ملطاعم »لو 
كافيه« في منطقة اخلليج في املستقبل املنظور، 
كما أنها بصدد افتتاح فرع في جمهورية مصر 

العربية قريبا.
تصريحات شهاب جاءت على هامش افتتاح 
الفرع الرابع من سلس���لة مطاعم »لو كافيه 
وجريل« ذات الطابع الغربي واملنتش���رة في 
عدد من احملافظات بالكويت في مجمع »ميرال« 
مبنطقة املنقف مساء اخلميس املاضي، بحضور 
الش���يخ دعيج اخلليفة الصب���اح ونخبة من 
الفنانات والفنانني الكويتيني منهم: مش���اعل 
الزنكوي، هبة الدري، ن���واف العلي، فاطمة 
املنصور، بشاير الشيباني إضافة إلى حضور 
عدد من مشاهير »موقع التواصل االجتماعي« 

االنستغرام.
وقال شهاب انه من املرتقب ان تفتتح املجموعة 
فرعا في املهبولة خالل شهر يونيو املقبل، موضحا 
ان مطاعم »لو كافيه« يديرها عدد من الكفاءات 
الوطنية وفكرتها كويتية 100% وتتملكها مجموعة 
شهاب وال تتبع أي عالمات عاملية، حيث تتميز 

عن نظيرتها الغربية بكثير من النواحي أهمها 
األجواء املصاحبة ملوسيقى »اجلاز« األميركية 
على مدار اليوم والتي اش����تق اجلزء األول من 
اسم املطعم »لو« من اسم عازف اجلاز واملغني 

األميركي الشهير »لو يس آرمسترونغ«.
وأوضح ان سلسلة املطاعم تتميز بتقدمي أشهى 
املأكوالت الغربية طازجة اللحوم والدجاج وان 
جميع هذه اللح����وم عربية خالصة من الكويت 
والسعودية واإلمارات، ورغم ذلك تختص مطاعم 
»لو كافيه« ف����ي العديد من املأكوالت واحللوى 
الغربية بأنواعها املختلفة وبفطورها الرائع التي 
تقدمه بشكل متميز، والس����يما متيزها بتقدمي 
الشوكوالته البلجيكية الفاخرة والتي تعتبر من 
أرقى وألذ الش����وكوالته في العالم ، والتي تقدم 
في ش����الل من الشوكوالته املطلي بالذهب عيار 
24 قيراطا والتي تعرض ألول مرة في الكويت 

حصريا في لو كافيه وجريل ميرال.
وذكر ش����هاب ان مجموعة شهاب تعمل في 
قطاعات استثمارية مختلفة كالسيارات والعقار 
وتنظيم املع����ارض واملؤمترات واملراكز الطبية 
املتخصصة في التجميل واألسنان وكذلك قطاع 

التسويق والدعاية واإلعالن.

جانب من افتتاح الفرع اجلديد

املشروع يحقق قيمة تفوق 700 مليون دوالر عند استكمالهافتتحت أحدث مطاعم »لو كافيه وجريل« باملنقف
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مشاريع حديثة في معرض »العقار واالستثمار«

»مرابحات«: استثمارات في الكويت 
ومكة واسطنبول 

تنظمه  وال��ذي  واالستثمار،  العقار  معرض  فعاليات  االثنني  غد  تنطلق صباح 
مجموعة توب إكسبو لتنظيم املعارض واملؤتمرات بأرض املعارض بمشرف في 

القاعة 8 من 6 إلى 11 الجاري.
ويحظى املعرض برعاية وكيل وزارة التجارة املساعد لشئون املنظمات الدولية 
والتجارة الخارجية الشيخ نمر فهد الصباح، ومشاركة 74 شركة عقارية ومالية 
واستثمارية تعرض اكثر من 250 مشروعا في 15 دولة خليجية وعربية وعاملية.

 واس��ت��ع��رض ع��دد م��ن امل��ش��ارك��ني امل��ش��اري��ع ال��ت��ي سيتم طرحها ف��ي امل��ع��رض، 
والتي تتوزع بني عدة دول من الكويت وسلطنة عمان وتركيا والبوسنة وبريطانيا 
واملانيا. ومن املتوقع أن تحظى املشاريع املعروضة بإقبال كبير من قبل العمالء 

والزوار الباحثني عن الفرص العقارية املميزة، واالستثمارات ذات العوائد املجزية.
وت��ق��ّدم ال��ش��رك��ات ال��ع��ارض��ة م��ش��اري��ع ف��ي ال��ك��وي��ت واإلم�����ارات العربية املتحدة 
والسعودية وتركيا والبوسنة والهرسك وإسبانيا وأملانيا وبريطانيا، وتتوزع بني 

وح��دات سكنية وأب��راج تجارية ومشاريع استثمارية، في سعي الستقطاب أكبر 
نسبة من العمالء في السوق.

وت��وف��ر ال��ش��رك��ات ال��ع��ارض��ة ال��ف��رص��ة للجمهور ل��الط��الع على امل��م��ي��زات ف��ي املدتن 
التركية  كوشاداسي  م��دن  أبرزها  وم��ن  تقدمها،  التي  العقارات  تحتوي  التي  األجنبية 
وأليجا البوسنية ومكة واملدينة املنورة في اململكة العربية السعودية وفي مناطق الساملية 

وحولي والنويصيب وصباح األحمد البحرية، باإلضافة إلى بعض املدن األملانية.

»ماس العاملية«: توسع جغرافي
 وعوائد مجزية

»توب«: شقق سكنية 
في قلب العاصمة البريطانية

أع�����ل�����ن�����ت ش������رك������ة م�����راب�����ح�����ات 
ل����ل����ح����ل����ول ال�����ع�����ق�����اري�����ة رع���اي���ت���ه���ا 
العقار،  م��ع��رض  ف��ي  ومشاركتها 
وذكر مدير إدارة قطاع االستثمار 
ال���ع���ق���اري ع���ب���دال���وه���اب ال��رش��ي��د 
ط���رح  امل����ش����ارك����ة س���ت���ت���ض���م���ن  أن 
»وثيقة  املبتكر  العقاري  منتجها 
اإليجار الشرعية« بمشروع »برج 
ه����اج����ر« ال�����واق�����ع ض���م���ن م���ش���روع 
»أب����������راج ال����ب����ي����ت« ب���م���ك���ة امل���ك���رم���ة 
مباشرة  املشرفة  الكعبة  ومقابل 
وعلى بعد 100 متر فقط من باب 
امللك عبد العزيز، والذي يدار من 
ومنتجعات  ف��ن��ادق  سلسلة  ق��ب��ل 

»موڤنبيك« العاملية. 
ي��ت��م  امل����ن����ت����ج  ه��������ذا  إن  وق����������ال 
ت���ط���وي���ره ب���اس���ت���م���رار خ��ص��ي��ص��ًا 
ل��ت��م��ك��ن امل���س���ت���ث���م���ري���ن واالف��������راد 
م���ن االس���ت���ف���ادة م���ن ال���ت���واج���د في 
عامًا،   20 ومل���دة  املكرمة  مكة  قلب 
م����ع ت���وف���ي���ر ن��س��ب��ة ك���ب���ي���رة ت��ف��وق 
80 ف��ي امل��ئ��ة م��ن تكاليف اإلق��ام��ة 
أن »مرابحات«  إلى  هناك، مشيرًا 
ب����دأت ع��ام��ه��ا ال���راب���ع ف��ي تشغيل 
واستثمار وحداتها الفندقية في 
برج هاجر وتسكن العمالء، وقد 
تميز العام الثالث بتشغيل مميز 
ون�����اج�����ح مل����وس����م ش���ه���ر رم���ض���ان 
ال��ك��ري��م، ف��ي ح��ن ل��م يشهد العام 
أو مالحظات  أية شكاوى  الثالث 

من العمالء.
الذي  الثاني  أن املشروع  وأف��اد 
س��ت��ط��رح��ه ال��ش��رك��ة ف��ه��و م��ش��روع 
»س��ل��ط��ان س��وي��ت��س« ف���ي ال��ج��ان��ب 
األوروبي من اسطنبول في تركيا، 
وب��ال��ت��ح��دي��د ف���ي م��ن��ط��ق��ة أت��اك��وي 
ب��ال��ق��رب م���ن ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��اط��ق 
تمتلك  حيث  باسطنبول،  ال��ه��ام��ة 
»مرابحات« مجموعة من األجنحة 
ال����ف����ن����دق����ي����ة ال������ف������اخ������رة م���ت���ن���وع���ة 
التصاميم واملساحات في مشروع 
يتم  التركية،   »nef« لشركة  جديد 
تسويقها إما بنظام صكوك تبادل 
التملك  ب��ن��ظ��ام  أو  ع���ام���ًا،   35 مل����دة 
الحر أو بنظام التملك مع إمكانية 
تشغيل واستثمار الجناح بعقود 

محددة املدة. 
وأشار الرشيد إلى أن املشروع 
ي��ق��ع ع��ل��ى م��س��اح��ة 20 أل����ف متر 

م����رب����ع وي����ض����م م����ب����ان����ي س��ك��ن��ي��ة 
وم������ب������ان������ي ت������ج������اري������ة وس���ك���ن���ي���ة 
وت���ج���اري���ة، ك��م��ا ي��ت��م��ت��ع امل��ش��روع 
ب��م��ج��م��ع ت���ج���اري ض��خ��م م��ف��ت��وح 
للهواء الطلق واألجواء األوروبية 
أل���ف زائ��ر   150 يستقبل أك��ث��ر م��ن 

يوميًا.
م����ش����روع  أن  ال�����رش�����ي�����د  وب��������ن 
بالقرب  يقع  سويتس«  »سلطان 
م�������ن م������ط������ار أت���������ات���������ورك ال������دول������ي 
ومركز  املؤتمرات  مركز  وبجانب 
ع��ل��ى مسافة  إك��س��ب��و،  أر  إن  س���ي 
ق���ري���ب���ة ج������دًا م�����ن م���ح���ط���ة امل���ت���رو 
وم��ح��ط��ة امل���ت���روب���اص، وع����دد من 
األماكن التاريخية في إسطنبول 
م���ث���ل ق���ص���ر ت�����وب ك����اب����ي، وق��ص��ر 
دومل��اب��ه��ت��ش��ة، وال���س���وق امل��غ��ط��ى، 
وم�����ت�����ح�����ف آي������اص������وف������ي������ا، وب�������رج 
العذراء، والقصر الغارق، وجامع 
ال��س��ل��ط��ان أح��م��د، وب���رج الجلطة، 
وق������ص������ر ت������ش������ي������راغ������ان، وق����ص����ر 
ك��وت��ش��وك س��و، وق��ص��ر بيالربيه، 
وم���ح���ط���ة ح���ي���در ب����اش����ا، وج���ام���ع 
ال��س��ل��ط��ان أي�����وب، وق��ص��ر ي��ل��دي��ز، 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى ق���رب���ه م���ن م��راك��ز 

التسوق.
وأش������ار ال��رش��ي��د إل����ى م��ش��روع 
ال���ش���رك���ة ال�����ذي ي��ق��ع ع��ل��ى ش��اط��ئ 
م���دي���ن���ة ال���ن���وي���ص���ي���ب ب��م��ح��اف��ظ��ة 
األح����م����دي ب����دول����ة ال���ك���وي���ت وه���و 
»م����ن����ت����ج����ع أك�������وام�������اري�������ن« ال������ذي 
م���رخ���ص  م�����ش�����روع  أول  ي���ع���ت���ب���ر 
رس���م���ي���ًا ي����ط����رح ب���ن���ظ���ام ص���ك���وك 
امل���ن���ف���ع���ة ف�����ي ال����ك����وي����ت، ك���م���ا أن���ه 

الترفيهية  األن��ش��ط��ة  ك��اف��ة  ي��وف��ر 
واإلج���ت���م���اع���ي���ة، ب����اإلض����اف����ة إل���ى 
ال����ري����اض����ات ال���ب���ح���ري���ة، م����ا ي��وف��ر 

للعائلة الكويتية إجازة ممتعة. 
امل����ش����روع  إن  ال����رش����ي����د  وق��������ال 
ي���ت���أل���ف م�����ن 99 وح�������دة ف��ن��دق��ي��ة 
س��ي��اح��ي��ة، ع���ب���ارة ع�����ن31 ف��ي��ال و 
68 ش��ال��ي��ه ج��م��ي��ع��ه��ا م��ط��ل على 
ال����ب����ح����ر، ب����اإلض����اف����ة إل������ى م��ب��ن��ى 
الخدمات،  ومبنى  املنتجع،  إدارة 
وح����م����ام����ات ال���س���ب���اح���ة وال���ع���دي���د 
م���ن امل����راف����ق األخ�������رى، ب��اإلض��اف��ة 
إل���ى امل��س��ط��ح��ات ال��خ��ض��راء ال��ت��ي 
بتجربة  يتميز  املنتجع  ستجعل 

فريدة من نوعها. 
وأضاف أن منتجع أكوامارين 
ي�����ق�����ع ع�����ل�����ى ال�����ب�����ح�����ر م�����ب�����اش�����رة، 
ح���ي���ث ي���ت���م���ي���ز ش����اط����ئ امل��ن��ت��ج��ع 
أهمها مياهه  بخصائص عديدة 
ال��ص��اف��ي��ة، وب���ع���ده ع���ن ال��ص��خ��ور 
البحرية، ما يتيح لهواة األنشطة 
ال���ب���ح���ري���ة م���م���ارس���ة ال���ع���دي���د م��ن 
االن��ش��ط��ة وال���ري���اض���ات ال��ب��ح��ري��ة 

املمتعة بأمان وسهولة. 
املنتجع  أن  ال��رش��ي��د  وأوض�����ح 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ح��م��ام��ات س��ب��اح��ة 
م��ظ��ل��ل��ة م������زودة ب��ج��م��ي��ع وس��ائ��ل 
ال�����راح�����ة واالس���ت���ج���م���ام ال����الزم����ة، 
إل���ى ج��ان��ب ح��م��ام س��ب��اح��ة مغلق 
خ�������اص ب����ال����س����ي����دات، وي���ح���ت���وي 
أيضًا على مطعم وكافيه يقدمان 
م��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن االط���ب���اق 
يتناسب  بما  وال��ع��امل��ي��ة،  املحلية 
وس���وب���ر  االذواق،  م��خ��ت��ل��ف  م����ع 
اح��ت��ي��اج��ات  جميع  يلبي  م��ارك��ت 
ال����ن����زالء وي��غ��ن��ي��ه��م ع����ن ال���خ���روج 
لهواة  صحي  ون���اد  املنتجع،  م��ن 
م����م����ارس����ة ال�����ري�����اض�����ة وال���ل���ي���اق���ة 
ال��ب��دن��ي��ة ي��ح��ت��وي ع��ل��ى مجموعة 

من أحدث االجهزة الرياضية. 
وأف��اد أن منتجع »أكوامارين« 
مناسبة  ف��رص��ة  بمثابة  س��ي��ك��ون 
ل��ك��ل م���واط���ن وم��ق��ي��م ع��ل��ى أرض 
ال����ك����وي����ت ل���الس���ت���م���ت���اع ب����إج����ازة 
س���ن���وي���ة ال ت���ن���س���ى ف����ي ك����ل ع����ام، 
ض��م��ن م��ن��ت��ج��ع س��ي��اح��ي ع��ائ��ل��ي 
م���������زود ب����ك����اف����ة وس�����ائ�����ل ال�����راح�����ة 
واالس��ت��ج��م��ام ب��ع��ي��دًا ع���ن صخب 

املدينة بطرق سداد مريحة.

ينطلق غدًا اإلثنين برعاية الشيخ نمر الصباح

عبدالوهاب الرشيد

املطيري: فرص استثمارية جديدة
أع������ل������ن������ت ش�������رك�������ة ك����وي����ت 
مشاركتها  امل��ش��اري��ع  إلدارة 
ورع��اي��ت��ه��ا مل���ع���رض ال��ع��ق��ار، 
وبن نائب الرئيس التنفيذي 
الشركة  ف��ي  املبيعات  إلدارة 
فالح املطيري حرص الشركة 
ع���ل���ى امل����ش����ارك����ه وال����ت����واج����د 
ف����ي امل����ع����ارض وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال����ع����ق����اري����ة وذل��������ك ل��ت��ع��ري��ف 
ال����ع����م����الء وال����ج����م����ه����ور ع��ل��ى 
وللتواصل  امل��ش��اري��ع  اح���دث 

الدائم معهم.
ال�����ش�����رك�����ة  أن  وأض�����������������اف 
س��ت��ح��ض��ر ف����ي امل����ع����رض م��ن 
خ���الل أق����وى م��ش��اري��ع��ه��ا في 
ال����س����ع����ودي����ة وه������و م���ش���روع 
ف��ن��دق روض���ة ال��ص��ف��وة ال��ذي 
أك����د م���ن خ����الل م��ب��ي��ع��ات��ه أن 
ال����س����وق ال���ك���وي���ت���ي م����ن أب����رز 
وأهم األسواق املهتمة بقطاع 
ال��دي��ن��ي��ة، ويعتبر  ال��س��ي��اح��ة 
ف���ن���دق روض������ة ال���ص���ف���وة ف��ي 
امل��دي��ن��ه امل���ن���ورة ف���ي امل��م��ل��ك��ه 
ال����ع����رب����ي����ه ال�����س�����ع�����ودي�����ه م��ن 
امل������ش������اري������ع ال������ت������ي ت���م���ل���ك���ه���ا 
ال��ش��رك��ة، م��ا ل��ه أث��ر كبير في 
الدينية في  إنجاح السياحة 

املنطقة والعالم االسالمي. 
الشركة  أن  امل��ط��ي��ري  وأك���د 

م����������ن خ�������������الل م�����ش�����ارك�����ت�����ه�����ا 
ب���امل���ع���رض س���ت���ق���وم ب��ع��رض 
الجمهور  وتعريف  املشاريع 
ع��ل��ى ف��ن��دق روض����ة ال��ص��ف��وة 
ف���ي امل���دي���ن���ة امل����ن����ورة ب��ن��ظ��ام 
ص��ك��وك االن��ت��ف��اع، ال���ذي يعد 
األه�������م واألب���������رز ف����ي امل���دي���ن���ة 
امل��������ن��������ورة م�������ن خ���������الل امل�������دة 
وامل���وق���ع وال��س��ع��ر واالط���الل���ة 

وخدمة ما بعد البيع. 
إلدارة  »ك���وي���ت  أن  وت���اب���ع 
بتسويقها  تنفرد  املشاريع« 
مل������ش������روع روض���������ة ال���ص���ف���وة 

الكويت  في  امل��ن��ورة  باملدينة 
ش����ع����ار  أن  إذ  وال��������ع��������ال��������م، 
وااللتزام  املصداقية  الشركة 
والخدمة، وأوضح أن الشركة 
ت������ق������دم م����ن����ت����ج����ات ع����ق����اري����ة 
ج����دي����دة ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن ف��ي 
املجال العقاري والتي تتمتع 
ب�����ال�����ع�����وائ�����د االس����ت����ث����م����اري����ة 
الجيدة في مشروع  )روضة 

الصفوة (.
وأش��������������ار إل�������������ى ام����ت�������������������الك 
سياح������ي  م��ش��روع  الشرك�����ة 
ج���������دي���������د ف�����������ي م����ن����ط����ق�����������������������������ة 
ال���ن���وي���ص���ي���ب ع���ل���ى م��س��اح��ة 
أل������ف م���ت���ر م�����رب�����ع، وه���و   24
م���ن���ت���ج���ع س����ي����اح����ي ع���ائ���ل���ي 
ب���ام���ت���ي���از ب���م���س���ت���وى ع��امل�����ي 
ف���ي���ال وش��������������������ال��ي��ه  ي���ض�������م 60 
ب���م���س���اح���ات ت����ت����راوح م��اب��ن 
م���رب���ع���ا  م�����ت�����را  و284   184
والتسليم في سبتمبر 2015، 
وي����ت����م ح���ال���ي���ا االن����ت����ه����اء م��ن 
السباحة  حمامات  تشطيب 
وال���������خ���������دم���������ات ال�����ن�����ه�����ائ�����ي�����ة 
ب���امل���ن���ت���ج���ع وال�����ت�����ي س��ت��م��ث��ل 
إض����اف����ة س���ي���اح���ي���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة 
ل��ل��س��وق ال��ك��وي��ت��ي وب��أس��ع��ار 
ت����ن����اف����س����ي����ة ت�����ن�����اس�����ب ك����اف����ة 

شرائح املجتمع الكويتي.

فالح املطيري

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 
م��ح��م��د ول���ي���د ال���ق���دوم���ي، إن 
امل����ج����م����وع����ة ح�����رص�����ت ع��ل��ى 
ال������������دورة  خ����������الل  ت������ق������دم  أن 
مشاريع  للمعرض  الحالية 
ج����دي����دة ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن ف��ي 
شق�������ق  ف��ي  تتمثل  ال��ك��وي��ت 
العاصمة  قلب  في  سكني��������ة 
لندن، ومشاريع  البريطانية 
م���م���اث���ل���ة ف����ي ل���ن���دن ال��ك��ب��رى 
وامل������ن������اط������ق امل����ح����ي����ط����ة ب��ه��ا 
تطويرها  على  تعمل  والتي 
وت��ن��ف��ي��ذه��ا ال��ش��رك��ة ال���رائ���دة 
وال����ك����ب����ي����رة ف�����ي ب���ري���ط���ان���ي���ا 

»باريت لندن«.
وأض��اف أن أب��رز املشاريع 
م�����ش�����روع »ج�����ري�����ت م��ن��س��ت��ر 
ه�����������اوس« وال�����������ذي س���ي���ك���ون 
منتصف  ل��ل��ت��س��ل��ي��م  ج���اه���زًا 
ال���ع���ام ال���ح���ال���ي، وال�����ذي يقع 
على بعد خطوات عن مبنى 
ال���ب���رمل���ان وق���ص���ر ب��ك��ن��ج��ه��ام 
ون�����ه�����ر ال����ت����اي����م����ز ودق�����ائ�����ق 
م����ع����دودة ع����ن ال���ه���اي���د ب����ارك 

وشارع أكسفورد.
 وأش�����������ار ال�����ق�����دوم�����ي إل����ى 
أن امل���ش���روع ال���ب���ارز ال��ث��ان��ي 
ه����و »ك����وي����ن����زالن����د ت����ي����راس« 
وال�����ذي ي��ق��ع ب��ج��ان��ب اس��ت��اد 
االم�������ارات وي��م��ك��ن ال���وص���ول 
إل�����ي�����ه ب����س����ه����ول����ة م������ن خ����الل 
محطات قطار األنفاق، ويعد 
ف���رص���ة م��ن��اس��ب��ة ل��ل��س��ك��ن أو 
االس����ت����ث����م����ار ع����ل����ى امل����دي����ن 

القصير وال��ب��ع��ي��د م��ن خ��الل 
ت��أج��ي��ر ال��ش��ق��ة واالس���ت���ف���ادة 
من العوائد العالية واملميزة 
ال���س���ن���وي���ة ع���ل���ى أص�����ل ق��ي��م��ة 

العقار.
وب����ن ال���ق���دوم���ي أن����ه أم���ام 
ال�������زوار وامل��ه��ت��م��ن ال��ف��رص��ة 
ل����������الط����������الع ع�������ل�������ى ن�������م�������اذج 
ومواقعها  السكنية  الشقق 
وأس���ع���اره���ا، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
ت����ع����ري����ف����ه����م ب�����امل�����واص�����ف�����ات 
وال��ت��ش��ط��ي��ب��ات ال��راق��ي��ة التي 
ت����ن����ف����ذه����ا »ب�������اري�������ت ل����ن����دن« 
ب����م����خ����ت����ل����ف م�����ش�����اري�����ع�����ه�����ا، 
م���ض���ي���ف�������ًا أن���������ه س���ي���ك�����������������������ون 
بإمكان املستث�����مرين اختيار 
ش����ق����ة اح����الم����ه����م ف�����ي ل���ن���دن 
وم���ح���ي���ط���ه���ا م������ن أك�����ث�����ر م��ن 
ع���ش���ري���ن م����ش����روع����ًا س��ك��ن��ي��ًا 
الشركة حاليا منها  تنفذها 

من هو جاهز للتسليم خالل 
هذا العام او منتصف العام 
املقبل، منوهًا إلى أن أسعار 
وتتواف�����ق  متفاوتة  الشقق 
م�������ع إم������ك������ان������ي������ات ال����ع����م����الء 
والتملك  ب��ال��ش��راء  ال��راغ��ب��ن 

في لندن.
إن  ال���������ق���������دوم���������ي  وق�����������������ال 
لندن  البريطانية  العاصمة 
ت���ع���د األب�������رز ع���امل���ي���ًا م����ن ب��ن 
ال��ع��ال��م في  مختلف ع��واص��م 
للمستثمرين  اس��ت��ق��ط��اب��ه��ا 
ف����ي ال���ق���ط���اع ال���ع���ق���اري وم���ن 
العالم، إذ يعد  مختلف دول 
امل��س��ت��ث��م��ر ال��خ��ل��ي��ج��ي بشكل 
ع����ام م���ن أك���ب���ر امل��س��ت��ث��م��ري��ن 
ال��ع��ق��اري��ن ف���ي ل���ن���دن س���واء 
ك����ان����ت ج����ه����ات اس���ت���ث���م���اري���ة 
حكومية، أو محافظ عقارية 

أو افراد.
وأضاف القدومي أنه نظرًا 
ل���ه���ذا االس���ت���ق���ط���اب ال��ك��ب��ي��ر، 
ف������إن االس����ت����ث����م����ار ال���ع���ق���اري 
ف��ي ل��ن��دن ف��ي تصاعد ونمو 
م���س���ت���م���ر وي����ح����ق����ق أرب�����اح�����ًا 
ع��ال��ي��ة وم���م���ي���زة ع��ل��ى قيمة 
العميل  اح��س��ن  إذا  ال���ع���ق���ار، 
ملوقع  وخصوصا  االخ��ت��ي��ار 
لندن وم��ا يتمتع  العقار في 
ب��ه م��ن م��واص��ف��ات وخ��دم��ات 
وال���ت���زام���ات م��ال��ي��ة س��ن��وي��ة، 
م���ن���وه���ًا إل�����ى أن�����ه ل��ي��س��ت ك��ل 
امل��واق��ع ف��ي ل��ن��دن ذات ج��ذب 
ال  م��ن  وم��ن��ه��ا  للمستثمرين 
ي��ح��ق��ق ارت���ف���اع���ا ج���ي���دا على 

قيمة العقار.

محمد القدومي

»املساكن«: تسويق منتجات 
في الكويت وبريطانيا

أوض����ح ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة امل��س��اك��ن امل��ه��ن��دس نبيل 
الخالد، أن املشاركة في معرض العقار تهدف للتسويق ملنتجات 
ال��ش��رك��ة ال��ع��ق��اري��ة ف��ي ك��ل م��ن ال��ك��وي��ت وب��ري��ط��ان��ي��ا، وأن الشركة 
الكويت مشروعها الجديد في منطقة املهبولة  بصدد طرح في 
وال��ذي يتألف من أب��راج سكنية تضم ع��ددًا من الشقق السكنية 
ال��ف��اخ��رة وب��ت��ص��ام��ي��م ع��ص��ري��ة ت��ت��ن��اس��ب م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات ال��س��وق 

الكويتي. 
وأضاف أنه في بريطانيا ستعرض الشركة مشروع ريجنتس 
ف��ي ح��ي سانت جونس وودز في  ال��واق��ع   )Regents Gate( جيت 
البريطانية لندن واملشروع، عبارة عن مجموعة  العاصمة  قلب 
من الشقق الفاخرة املبنية حديثًا ذات املوقع املميز والتشطيبات 

الراقية واملتوافرة بمساحات متعددة.
نبيل الخالد

ق« في تركيا والبوسنة
ّ
تمام: 35 مليون دوالر استثمارات »تأل

أك���د م��دي��ر امل��ب��ي��ع��ات ب��ش��رك��ة ت��أل��ق ال��ع��ق��اري��ة أح��م��د ت��م��ام أن 
إجمالي حجم االستثمارات العقارية التي تديرها الشركة حاليًا 
بلغ نحو 35 مليون دوالر، حيث تتوزع هذه االستثمارات في 

أسواق تركيا والبوسنة.
وق����ال ت��م��ام ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي أن »ت���أل���ق« ن��ج��ح��ت في 
توزيع استثماراتها في أهم سوقني عقاريني في الوقت الراهن، 
البوسني، حيث تحظى هذه  والسوق  التركي  السوق  أال وهما 
أنها   عن 

ً
األس��واق باالستقرار السياسي واالقتصادي، فضال

التي نجحت في استقطاب  الواعدة  تعتبر من ضمن األس��واق 
شريحة كبيرة من املستثمرين من حول العالم.

ف��ي جمهورية  ال��واق��ع  إل��ى أن منتجع »كنتري س��اي��د«  ولفت 
دوالر،  مليون   30 نحو  االج��م��ال��ي��ة  كلفته  تبلغ  ال���ذي  البوسنة 
يعتبر هو املشروع الرئيسي للشركة في سراييفو، حيث حظي 
إلى  ال��ع��م��الء، الف��ت��ًا  امل��ش��روع باهتمام شريحة كبيرة م��ن  ه��ذا 
امل��ش��روع منذ إطالقه  م��ن  بيع نسبة كبيرة  ف��ي  الشركة  نجاح 

العام املاضي وحتى يومنا هذا.
وقال ان املستثمر بات يفضل االتجاه إلى السوق البوسني، 
البوسنة من مميزات فريدة تأتي  نظرًا ملا تتمتع به جمهورية 

على  املتزايد  السياحي  واإلق��ب��ال  الخالبة  الطبيعة  رأسها  على 
العقار كما  البلد، ناهيك عن عدم وج��ود ضرائب سنوية على 
هو حال باقي الدول األوروبية األخرى حيث يتم دفع الضريبة 

مرة واحدة فقط عند البيع أو الشراء.
وأض����اف أن االم���ل ع��ل��ى ن��م��و ال��س��وق ال��ب��وس��ن��ي ب���دأ يتزايد 
البوسنة تترقب  االون��ة االخ��ي��رة، السيما وأن  بشكل كبير في 
حاليًا خطوة االنضمام ال��ى االتحاد األوروب���ي، األم��ر ال��ذي من 
ال��دول  ان بعض  املستثمر، خاصة  بالنفع على  يعود  ان  شأنه 
ال��ت��ي ان��ض��م��ت ل��الت��ح��اد االوروب������ي ح��دي��ث��ا ش��ه��دت ع��ق��ارات��ه��ا 

ارتفاعًا ملحوظا.
وحول مميزات منتجع »كنتري سايد« قال تمام ان املنتجع 
ي��م��ت��از ب��أن��ه ي��ج��م��ع ب���ني ع��ن��ص��ري االس��ت��ث��م��ار واالس��ت��ج��م��ام، 
ف���ال���وح���دات امل���ت���وف���رة ف���ي امل��ن��ت��ج��ع ت���وف���ر ل��ل��م��س��ت��ث��م��ر ف��رص��ة 
للوحدات، كما  التأجيرية  العوائد  الى جانب  استثمارية واع��دة، 
تأجير  إع��ادة  عملية  في  إدارة متخصصة  لديها  الشركة  وان 
الوحدات لصالح العمالء، بحيث تكون الوحدة السكنية بمثابة 

مصدر استثماري ذي عائد جيد.
واشار إلى ان املنتجع يتألف من 172 فيال بتصاميم هندسية 

حديثة ومتميزة، الى جانب عدد من الشقق السكنية ونحو 18 
ملكية  املنتجع  تملك  »ت��أل��ق«  ب��أن  علمًا  متنوعا،  مرفقا خدميا 
كويتية بدون وسيط عقاري وتقدم العديد من التسهيالت املالية 
التي من بينها خدمة األقساط امليسرة دون املرابحة أو الفوائد 
على دفعات حتى 36 شهرًا بنفس سعر الكاش، باإلضافة إلى 

تملك العمالء للعقارات قبل إنهاء دفعاتهم.
ول��ف��ت ت��م��ام إل���ى ال��خ��ط��وة اإلي��ج��اب��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة ال��ت��ي شهدها 
وقعتها شركة  ال��ت��ي  االت��ف��اق��ي��ات  ف��ي  واملتمثلة  أخ��ي��رًا،  املنتجع 
امل��ق��اوالت إلنشاء  رواس��ي العقارية مؤخرا مع إح��دى شركات 
أضخم منتزه في البوسنة والهرسك تابع ملنتجع كنتري سايد، 
مؤكدًا أن املشروع سيحتوي بناء على ذلك على أضخم منتزه 
مائي سيوفر إنشطة ركوب الدراجات الهوائية، لوح التزلج املائي 
الخاصة  الدبابات  ركوب  التزحلق،  الورقية،  بالطائرات  املربوط 

بالثلج.
وق����ال ان امل��ن��ت��زه امل���زم���ع إن���ش���اؤه إن��م��ا ي��ه��دف إل���ى التنمية 
املستدامة، وتعزيز الصحة والرفاهية، حيث أنه مصمم من املواد 
الطبيعية كالخشب، والصخور والحبال مع ايالء اهتمام خاص 

بالبيئة في جميع ثنايا املشروع واألشغال املستمرة فيه.

التركي قال تمام ان  وح��ول استثمارات الشركة في السوق 
»تألق« بدأت بتسويق برج »انفا اليف« في اسطنبول والذي يدار 
وال��ذي يركز بشكل أساسي على  من خالل شركة بريطانية، 
االستثمار، حيث تقدم الشركة عقد ايجار للوحدة ملدة خمس 
سنوات، كما ان النسبة املتوقعة الرتفاع العقار تتراوح بني 12 

الى 20 في املئة، مما يشكل عوائد مميزة للمستثمر.
 Nlogo( م����ش����روع  ك���ذل���ك  ط���رح���ت  ال���ش���رك���ة  أن  واض�������اف 
املشاريع  من  املشروع  هذا  يعتبر  اسطنبول، حيث   )Istanbul
ال��ج��دي��د للضفة  ال��رم��ز  ت��ك��ون بمثابة  امل��م��رش��ح��ة ألن  ال��ح��دي��ث��ة 
األوروبية باسطنبول، الفتًا إلى ان هذا املشروع يمتاز بإطاللته 
ال��رائ��ع��ة على م��دى 360 درج���ة، وي��ض��م مجموعة  ال��ب��ان��ورام��ي��ة 

واسعة من الفرص االجتماعية املمتعة واملسلية.
وأكد على أن مشروع )Nlogo Istanbul( يتألف من إجمالي 
تجارية  وح���دات  فيه  ويتمركز  ب��ل��وك��ات،   7 ف��ي  2.519 مسكن 
 ،»CaddeIstaNbul« اس��م  تحت  تجاريا  محال  م���ن59  يتألف 
ويقع في حيز إنشاء مساحته 310000 متر مربع واملكون من 
، حيث يقدم )جادة اسطنبول( 

ً
2550 سكنا، وفي قلبه 59 محال

أحمد تمامطرازا جديدا مكونا من مزيج ال نظير له من الفخامة والرفاهية.

على  األخيرة  اللمسات  العاملية  ماس  شركة  وضعت 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ال��ج��دي��دة وال��ق��ائ��م��ة على 
محورين رئيسين يقومان على استكمال خطة التوسع 
التي  املسبوقة  وغير  الواعدة  األس��واق  نحو  الجغرافي 
ت���واك���ب م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��م��الء، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ط���رح ف��رص 
اس��ت��ث��م��اري��ة آم��ن��ة وذات ع��وائ��د م��ج��زي��ة، ف��ي ت��وج��ه يعد 

الرئيسي.  التشغيلي  لنشاطها   
ً
مكمال

وق���ال م��دي��ر ال��ت��س��وي��ق ف��ي ش��رك��ة م��اس ال��ع��امل��ي��ة عبد 
الله جاسم الشهاب، إن اإلدارة العليا إلى جانب الجهاز 
القليلة  التنفيذي وجهات استشارية على مدى األشهر 
املاضية عكفت على إعادة تقييم التوجهات التشغيلية 
ل���ل���ش���رك���ة، ب���م���ا ي��م��ك��ن��ه��ا م����ن ت��ع��ظ��ي��م اس���ت���ف���ادت���ه���ا م��ن 
الكويتية  الشركات  أقدم  املتراكمة كواحدة من  خبراتها 
آف��اق  وفتح  ال��ع��ق��اري،  التسويق  مجال  ف��ي  املتخصصة 

العمالء. أمام  استثمارية جديدة 
وأشار إلى أنه وفي ضوء هذه الدراسات املتخصصة 
تقرر أن تركز خطة العمل على محورين رئيسين األول 
تقليدية  وغير  جديدة  أس��واق  نحو  الجغرافي  التوسع 
تحقق قيمة مضافة للعمالء، في حن أن املحور الثاني 
مزيدًا  تضفي  آمنة  استثمارية  أدوات  ط��رح  ف��ي  يتمثل 

العمالء.  أمام  الخيارات االستثمارية  من 
وشدد الشهاب على أن القاسم املشترك بن التوجهن 
ي��ب��ق��ى ف��ي ع��ن��ص��ري األم���ان وال��ث��ق��ة ال��ت��ي م��ي��زت مسيرة 
ش���رك���ة م����اس ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى م����دى ال���س���ن���وات امل��اض��ي��ة، 
وال����ت����ي ي��ع��ك��س��ه��ا ب���ش���ك���ل واض������ح ال���ن���م���و امل���س���ت���م���ر ف��ي 
بالتوسع  الخاص  املحور  أن  موضحًا  عمالئها،  قاعدة 
ال��ج��غ��راف��ي ت��رج��م م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام ال��ح��ال��ي م���ن خ��الل 
بخصائص  مشاريع  وط��رح  البريطانية  السوق  دخ��ول 
بالتعاون  املتحدة،  اململكة  في  مناطق  عدة  في  مختلفة 
لتنضم  املوثوقة،  العقاري  التطوير  شركات  إح��دى  مع 
ب��ذل��ك ب��ري��ط��ان��ي��ا إل��ى خ��ري��ط��ة ال��ت��واج��د ل��ل��ش��رك��ة ف��ي كل 
العربية،  مصر  وجمهورية  السعودية،  العربية  اململكة 

وتركيا.
وب�����ن أن�����ه امل����ح����ور ال���ث���ان���ي واأله�������م ف����ي ال���ت���وج���ه���ات 
ال���ج���دي���دة، ي��ب��ق��ى ف���ي ال���ب���دء ف���ي ط���رح م��ن��ت��ج��ات أدوات 
إلى  الخطوة تهدف  أن هذه  إلى  آمنة، الفتًا  استثمارية 
آفاقًا  يفتح  بما  للشركة،  التشغيلية  النشاطات  تنويع 
هذا  أن  موضحًا  املستثمرين،  من  عمالئها  أم��ام  جديدًا 
ال��ت��ح��ول ي��أت��ي ف��ي ظ��ل ارت��ف��اع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى االس��ت��ث��م��ار 
اآلمن ال سيما في ظل الواقع الجديد الذي تركه تراجع 
العاملية، والتذبذب الحاصل في األسواق  النفط  أسعار 

املالية.
وأض���اف ال��ش��ه��اب أن أول��وي��ة ال��ش��رك��ة ف��ي ه��ذا املجال 
ت��رك��زت ع��ل��ى ت��وف��ي��ر ف���رص اس��ت��ث��م��اري��ة آم��ن��ة وم��ج��زي��ة 
قانونية  جهات  مع  التعاقد  تم  حيث  نفسه،  الوقت  في 
ذات ث��ق��ة وس��م��ع��ة إي��ج��اب��ي��ة إلع����داد ال��ع��ق��ود، ب��اإلض��اف��ة 
املشاريع  ح��ول طبيعة  دراس��ات متخصصة  إع��داد  إل��ى 
ال����ع����ق����اري����ة م���ح���ل االس����ت����ث����م����ار وال�����ت�����ي ت���ت���س���م ب�������األداء 
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي وال��ت��ن��وع ال��ج��غ��راف��ي ح��ي��ث ت��ق��ع ف��ي ك��ل من 
تضمن  ال��ف��رض  ه��ذه  أن  إل��ى  مشيرًا  وبريطانيا،  تركيا 
تحقيق ع��وائ��د س��ن��وي��ة ص��اف��ي��ة وم��ض��م��ون��ة ف��ي ك��ل من 
املئة و9 في  ف��ي   7.5 ب��ن  ت��ت��راوح  ول��ن��دن بعوائد  تركيا 

املئة. 

عبدالله الشهاب



13 œUB²�« Â2015 q¹dÐ« 5 o�«u*« ?¼1436 …dšü« ÈœULł 16 bŠ_«

 q³IL�« u¹U� 4  åqÐuKł ÊUJÝ≈ò WLEMð

åÍ—UIF�« W³�M�« dLðR�ò ‰öš  å„öL�« œU×ð« Êu½U�ò ÊuA�UM¹ Êu¹—UIŽ
 dL�R� ‰ËUM�� Ê« —dIL�« s�
 tLEM� Íc???�« Í—U??I??F??�« W��M�«
 rOEM�� åq�uK� ÊUJ�≈ò W�uL��
 Èb� vK�  «dL�RL�«Ë ÷—UFL�«
 Î «—u�� q�IL�« u�U� 5Ë 4  w�u�
 œU��« Êu�U�® Ê«uMF� ÎUO�Oz—
 ¨©øtOK� U�Ë t�U�ÆÆ—UIF�« „ö�
 tO� „—UAO� Íc�« —u�L�« u�Ë
 W�d���« »U��√ s� ÊU�OB��
 …Ëd� UL� ‰U�L�« «c� w� WOKFH�«
 Ê«cK�«Ë ©tK�« dBM�« ‰UL�Ë q�√
 W�Uz— W�d�� qFH�U� U{U�
ÆwKF� qJA� —UI� „ö�  «œU��«
 ÷dF��� Ê« —dIL�« s�Ë
 dBM�« ‰UL�Ë q�√ …Ëd� s� q�
 w��« WOB�A�« ULN��d�� tK�«
 X??�«“U??�Ë ¨W??O??�«– œuN��  √b??�
 r�d�« vK� «c� UM�u� v�� WLzU�
 å„ö??L??�« œU??�??�«ò …d??J??� Ê« s??�
 YO� ¨X�uJ�« vK� …b�b� X�«“U�
 «c� q�L� bF� W�Ëb�« XH�K� r�
 œ«b�√ b�«e� s� r�d�« vK� d�ô«
 o�UM� nK��� w� pOKL��« oI�
 r� s??�Ë ¨W�—UL���ô« X�uJ�«
 sOO��uJ�« sOM�«uL�« œ«b�√ b�«e�
 ‰U�L�« «c??� w??� «u??K??�œ s??�c??�«
 ÊUO�ô« s� dO�J�« w� «u{dF�Ë

Æ UH�UCL�«Ë q�UALK�

 WOB�� œuN�
 X??�U??� d????�ô« «c???� ‰u????�Ë
 „ö� œU??�??�« fOz— q??�√ …Ëd??�
 Ê« ∫—UI�« bOM� w�  «—UIF�« b�√
  ¡U??� œU??�??�ô« fO�Q� …dJ�
 WI� ÎUOB�� w� XJKL� Ê« bF�
  «—ULF�« Èb�« w� W�—UL���«

 bF� ULO� XHA��« YO� ¨WOMJ��«
 ¨WOz«uA� WI�dD� —«b� —UIF�« Ê«
 r�� Ê« s� b??�ô ÊU??� w�U��U�Ë
 WI�dD� qLF�« rOEM� u�� l�b�«
 ÕU�� ÊULC� WO��R�Ë WOMN�

Æ‰U� qC�Q� —UIF�« «c� ¡UI�Ë
 X�UD��« U??N??�√ X??�U??{√Ë
 dO�� œb� lL� WOB�� œuN��
 bF� rN� ¡U??I??�??�ô«Ë „ö??L??�« s??�
 r� s�Ë ¨s�e�« s� WK�u� …d��
 q�√ s� ‰bF�« …—«“Ë W��U��
 qI��� w�u�U� ÊUO� fO�Q�
 ÊQ� Q�UH��� ¨—UIF�« „ö� œU��ô
 qJON�« UN�b� fO� ‰bF�« …—«“Ë
 fO�Q�� w??�U??�ô« w�u�UI�«
 Ê« —U���« vK� —UIF�« „ö� œU��«

ÆX�uJ�« vK� b�b� d�ô« «c�
 w� X??�ËU??� U??N??�«  b????�√Ë
 s� …œU??H??�??�ô« d????�ô« W??�«b??�
 q� w� „öL�«  «œU��« »—U��
 WO�dF�« dB� W�—uNL� s??�
 UNIO�D�Ë ¨WO�dGL�« W�—uNL��«Ë
 WGO� v�« ‰u�uK� X�uJ�« w�
 œU��ô« ÂuI� w��« œuIFK� W�u�I�

Æ„öL�« l� UN�«d�U�
 WKJAL�« Ê« v�« q�√ X�H�Ë
 W�«b� XN�«Ë w��« WO�U�_«
 Y??�??�??�« u???� œU????�????�ô« q??L??�
 W�UO�Ë …—«œô  U??�d??� s??�
 lOL��« T??�u??� YO� ¨—U??I??F??�«
  U�dA�« Ác??� l� b�UF��« ÊQ??�
 w�U��U�Ë ¨W�UGK� ÎUHKJ� Î «d�√ ÊU�
 sOOF� r�� Ê« vK� ‚U??H??�ô« r�
 ÎôËR�� ÊuJ� Ãd�K� å—u�Q�ò
 œuI� lO�u�Ë —UIF�« …—«œ« s�
 ·bN� ¨W??�«d??�??�«Ë W??�U??O??B??�«

 —b� W??�—«œô« n�—UBL�« dO�u�
 …œUH��« vK�√ oOI��Ë ¨ÊUJ�ô«

Æ U�b��«Ë œuIF�« s� WMJL�
 UN��d�� ÕU�� Ê« X??�U??�Ë
 w��«Ë œU??�??�ô« l??� WOB�A�«
 ¨ «uM� 5 u�� ÎUO�U� UNOK� vC�
 w� …d�UE�« Ác� —UA��« v�« Èœ√
 …—ËU�L�«  «—U??I??F??�« s??� œb??�
 vK� UN�U��« «u�d� s�c�«

ÆUNM� …œUH��ô«

…b�b� q�UA�
 w��« q�UAL�« r??�√ ‰u??�Ë
 q�«  b�√ „öL�«  «œU��« t�«u�
 vK� w�Q� …b�b� q�UA� „UM� Ê«
 YO� ¨“»«eF�«”  Ÿu{u� UN�√—
 œU��« WIO�Ë sLC�� Ê« V��
 s� lML� ÎU??�??{«Ë Î «b??M??� „ö??L??�«
 qJ� ÍQ� »«eF�« dO�Q� t�ö�
 XL� ‰U??� w??�Ë ¨‰U??J??�ô« s??�
 p�UL�« q�� s� bM��« «c� WH�U��

 Í—u� qJA� —UIF�« ¡ö�« V��
 WOKL�  UF�� p�UL�« qOL�� l�

Æ¡ö�ô«
 q�UAL�« sO� s� Ê« X�U{√Ë
 w� œU��« Í√ t�«u� w��« Èd�ô«
 q�UH��«Ë W�—UAL�« iF��« i�—
 œU��ô« dDC� Íc�« d�ô« ¨tF�
 ÂU�� qO�u�Ë ¡UCIK� ¡u�K�« v�«
 s� f�UI��”  vL�� s� q� b{
 v�« d??�ô« l�— r� s�Ë ¨“l�b�«
 b�Ë ¨‰bF�« …—«“u� ¡«d���« …—«œ«
 s� WO�u�U�  «¡«d�« „UM� ÊuJ�
  «¡«d??�≈ Ë« ådH��« lM�ò UNMO�
 w� —UIF�«  «œU��« Ê« q� ¨Èd�√
 —UIF�« ÕdD� ÂuI� ÊUM��Ë dB�
 œ«b� s� t��U� nK��� Íc??�«
 w� lO�K� tOK� WO�UL�«  UI���L�«

ÆwMKF�« œ«eL�«

 w�uJ��« q�b��«
  U??N??�??�« q????�√ X???�???�U???�Ë

 v??K??�Ë W???�Ëb???�U???� W??�ËR??�??L??�«
 q�b��U� ‰bF�« …—«“Ë UN�«—
 „ö�  «œU��« vK� ·«d??�ô«Ë
 vK� p???�–Ë ¨WHK��L�« —U??I??F??�«
 …—«“Ë t� ÂuI� Íc�« —Ëb�« —«d�
  U�dA�« l� W�UMB�«Ë …—U���«
 q�L� b�u� Ê« vMFL� ¨WL�U�L�«
  U�UL��« w� ‰bF�« …—«“Ë s�
  «œU��ô WO�uLF�«  UOFL��«
  «—«d???I???�« œU??L??�??�«Ë ¨„ö???L???�«

ÆUNM� …—œUB�«

 Ê«Ë_« Ê¬
 œU��« fOz— b??�√ Á—Ëb??�
 tK�«dBM�« ‰UL� åqO�M�« Ãd�ò
 qLF�« ¡b�� Ê«Ëô« Ê« b� t??�«
 —UIF�« „ö??� œU��ô Êu�UI�
 q� w??� W�U� ¨X�uJ�« w??�
 l�d��«Ë dO�J�« —U??A??�??�ô«
 w� pOKL��« oI� l�—UAL�
 s� tF�� U??�Ë ¨X�uJ�« W??�Ëœ

 l�—UAL�« Ác???� v??K??� ‰U??�??�«
 s� …dO�� W��d� q�� s??�

ÆsOO��uJ�« sOM�«uL�«
 t???K???�«d???B???M???�« œb???????�Ë
 W??�«—œ œu???�Ë …—Ëd???{ vK�
 U�uL� sOM�«uL�« Èb� WK�U�
 WOI�D�« o??I??A??�« »U??�??�√Ë
 oKF�� U???� w???� U??�u??B??�
 WLEML�« sO�«uI�«Ë rO�«dL�U�
 UO�«œ ¨UN�—«œ«Ë „ö??�ô« ÁcN�
 WOFL� Ë√ œU��« ¡UA�«ò v??�«
 oIA�« „öL� WB��� ÂU� lH�

ÆåÃ«d�ô«Ë WOI�D�« WOMJ��«
 tH�√ tK�«dBM�« Èb???�√Ë
 Èb� WK�UJ�« WO�u��« »UOG�
 WF��L�« s??O??�«u??I??�U??� „ö??L??�«
 U�dO�H� YO� s� U�uB�
 ’U??�??�√ v???�« ÃU??�??�??� Íc???�«
 »U??�??�« s????�Ë s??O??B??�??�??�
 ¨sO�«uI�U� W�dFL�«Ë …d���«
 œu???�Ëò v???�« W??�«b??� «d??O??A??�
 w��«  UC�UM��« s??� b�bF�«
 W�UF�« W�zö�« Âu�d� »uA�
 oIA�«Ë  UI�D�« WOJK� …—«œô
 ¡UM� 1981  ÂUF�« w� —œUB�«
 Êu�UI�« s� 860  …œUL�« vK�

Æå1980 ÂUF� w�bL�«
 s� Î «œb?????� ÷d??F??�??�«Ë
 X�d� w��« œ«u??L??�«Ë —u???�ô«
 U�dO�H� sJL� YO�� WLzU�
 W�KBL�Ë ÁU??�??�« s??� d��Q�
 ¡UI�« v�« UO�«œ ¨·d� s� d��√
 ÂeK� UL� sO�«uI�« vK� …dE�
 ‰uB��« ÊULC� ◊Ëd� s�
  U��«u�« ¡«œ√Ë ‚uI��« vK�
 ¨oz«u� Í√ s� «bOF� W�uKDL�«

 sOO�u�UI�« œb� WKI� tH�√ U�b��
 sO�—UIF�« s??�—U??A??�??�??L??�«Ë
 pKL��« sO�«u� ÊuNIH� s�c�«
 …—Ëd{ vK� «œbA�Ë ¨WK�U�
 WLE�ô«Ë `z«uK�« VO�d� …œU�«

Æ U�«e��ô« VO�d�Ë
 vK� tK�«dBM�« œb???�Ë
 WOMJ��«  «b??�u??�« dF�ò Ê«
 œU��ô« …u??� ‰ö??� s� œb��
 «d��F� ¨å—U??I??F??�« d�b� Íc??�«
 u�� ”U??M??�« ÁU??�??�« l??�ò t??�«
 œU��« w� o�«u� s� b�ô pKL��«
 l�— w??� r�U�� U??� Ãd??� Í«
 Ê« U�{u�Ë ¨å—UIF�« dF�
 Âu�d� w� W�«—œ Âb� „UM�ò
 lDI� UL� ÁdO�H�Ë „ö??L??�«
 s� ¡«u????� s??O??I??O??�U??� p??A??�«
 Ë« …U�U�L�« V�UJ� Ë« „öL�«
 ‰bF�« …—«“Ë w� sO�—UA��ô«
 qOK� r�œbF�ÆÆÆ«Ëb�Ë Ê« r�Ë
 jI� WOL�— rN�U�b�Ë «b??�

ÆårN� W�UF��ô« sJL� ôË
 s� tK�« dBM�« nA� –≈Ë
 ¡UA�« vK� —U??� qLF�«ò Ê«
 ÂU??� l??H??� WOFL� Ë√ œU??�??�«
 ÊUL{Ë „öL�« ‚uI� ÊULC�
 W�O�B�« W�uKFL�« ‰UB�«
 t�U� ¨årN� `O�B�« dO�H��«Ë
 Êü« v�� r�� r� t�« v�« XH� b�
 WOFL��« —UN�« VKD� ÂbI��«
 »UBM�« ‰UL��« ÂbF� «dE�
 lO�u�� q�L�L�« w??�u??�U??I??�«
 s� UB�� 60 q�� s� VKD�«

ÆWOI�� oI� „ö�√ »U��«
 fO�Q�ò Ê« v??�« «dOA�
 r�U�O� „öL�« œU��ô WOFL�

 sOJ�UL�« œU??�—« w� b�U��Ë
 ÊuKN�� rN�O��U� s??�c??�«Ë
 ¨WOFL��« Ác???� q??�??� W??O??L??�√
 vK� rN�b�U��Ë rNHOI��Ë
 ÂuI� w��« rN�«—UL���« rOEM�
 l�uL�U� …b??�  U??�U??�« vK�
 ÊUJ��«Ë —UIF�«Ë W�U�L�«Ë
 w��«  «“UO��ô« s� U�dO�Ë

Æå`z«uK�« UN�U�√ vK� rEM�
å¡«dA�«Ë lO��«ò

 „—UA� ¨Èd??�√ WN� s�
 Í—U??I??F??�« r??=O??I??L??�«Ë dO���«
 w� r??A??O??�b??�« e??�e??F??�«b??�??�
 Ê«uM� X�� dL�RL�« W�K�
 Èb??�Ë —UIF�« ¡«d???�Ë l??O??�®
 W�bM��L�« …—Ëb??�U??� Ád??�Q??�
 ¨©X??�u??J??�« Ã—U?????�Ë q????�«œ
 r�√ UN�ö� ÷dF��� YO�
 UNM� w�UF� w??�??�« q�UAL�«
 w� X�uJ�« w� Í—UIF�« ‚u��«
 ¨ «—UIF�« ¡«d??�Ë lO� ‰U��
 W�U�d�« »UO� q� w� ULO�ô
 W�U�u�« V�UJ� s� dO�J�« vK�
 p�– tO� V���� U�Ë ¨W�—UIF�«
 WFL�� d??C??� q??�U??A??� s??�

ÆÂU� qJA� Í—UIF�« ‚u��«
 WIO�b�« W��«dL�« Ê« b�√Ë
 W�U�u�« V�UJL� …dL��L�«Ë
 œb� w� …dA�ML�« W�—UIF�«
 wCI�� X�uJ�« o�UM� s�
 „UMN� ¨sOO�U��« ¡ö�b�« vK�
 fO� ©s??O??H??�e??�® …d??�U??L??�
 «c�Ë ¨d�U�œ Ë√ V�UJ� rN�b�
 ‚u�K� T�� Ê« t�Q� s� d�ô«

ÆtKL� w� d�R�Ë Í—UIF�«

 rAO�b�« e�eF�«b�� æ  tK�«dBM�« qL� æ  q�√ …Ëd� æ

 UO½UL�√Ë UO½UD¹dÐË UO�dðË Êœ—_«Ë dB�Ë  «—U�ù«Ë W¹œuF��«Ë X¹uJ�« U¼“dÐ√ W�Ëœ 15 w�  UŽËdA� ÕdD¹

 W�dý 74 W�—UALÐ ÆÆÎ«bž —UL¦²Ýô«Ë —UIF�« ÷dF�  UO�UF� oKDð åu³��≈ »uðò
 tLEM� Íc�« —UL���ô«Ë —UIF�« ÷dF�  UO�UF� sOM�ô« b� ÕU�� oKDM�
 W�UI�« w� ÷—UFL�« ÷—Q�  «dL�RL�«Ë ÷—UFL�« rOEM�� u���« »u� W�uL��
 b�U�L�« …—U���« …—«“Ë qO�Ë W�U�d�Ë Í—U��« q�d�« 11v�≈ 6 s� …d�H�« ‰ö� 8

ÆÕU�B�« bN� dL� aOA�« WO�—U��« …—U���«Ë WO�Ëb�«  ULEML�« ÊËRA�

 250 s� d��« ÷dF� W�—UL���«Ë WO�U�Ë W�—UI� W�d� 74 W�—UA� j�ËË
  U�dA�« ÕdD� YO� ¨WOL�U�Ë WO�d�Ë WO�OK� W�Ëœ 15  w�«u�� U�ËdA�
 ÊUL� WMDK�Ë X�uJ�« w� ‰Ëœ …b� sO� Ÿ“u�� l�—UAL�« s� «œb� W�—UAL�«

 ∫ U�ËdAL�« qO�UH� wK� ULO�ËÆÆUO�UL�«Ë UO�UD�d�Ë WM�u��«Ë UO�d�Ë

 ÕdDð ål¹—UAL�« …—«œù X¹u�ò
 …b¹bł W¹—UL¦²Ý«Ë W¹—UIŽ ÎU�d�

 ÍcOHM��« fOzd�« VzU� ‰U�

ÍdODL�« `�U� æ

 W�d� w�  UFO�L�« …—«œô
 l�—UAL�« …—«œô X??�u??�
 W�dA�« Ê« ÍdODL�« `�U�
 ÷dFL�« w??� „—U??A??�??�
 w� U??N??F??�—U??A??� Èu???�Q???�
 ŸËdA� u??�Ë W�œuF��«
 Íc�« …uHB�« W{Ë— ‚bM�
 Ê« t�UFO�� ‰ö??� s� b??�√
 “d�« s� w��uJ�« ‚u��«
 WL�NL�« ‚«u????�ô« r???�«Ë
 WOM�b�« W�UO��« ŸUDI�
 W???{Ë— ‚b???M???� d??�??�??F??�Ë
 …—uML�« WM�bL�« w� …uHB�«
 W??O??�d??F??�« W??J??K??L??L??�« w???�
 w� dO�� d�« t� UL� ¨W�dA�« UNJKL� w��« l�—UAL�« s� W�œuF��«

Æw�ö�ô« r�UF�«Ë WIDML�« w� WOM�b�« W�UO��« ÕU��≈
 ÷dFL�U� UN��—UA� ‰ö� s� W�dA�« Ê« ÍdODL�« b�√Ë
 W{Ë— ‚bM� vK� —uNL��« n�dF�Ë l�—UAL�« ÷dF� ÂuI��
 bF� Íc�« ŸUH��ô« „uJ� ÂUEM� …—uML�« WM�bL�« w� …uHB�«
 l�uL�«Ë …bL�« ‰ö� s� …—uML�« WM�bL�« w� “d??�ô«Ë r??�ô«

ÆlO��« bF� U� W�b�Ë W�ö�ô«Ë dF��«Ë
 ŸËdA� UNI�u��� œdHM� l�—UAL�« …—«œô X�u�ò l�U�Ë
 YO� ¨r�UF�«Ë X�uJ�« w� …—uML�« WM�bL�U� …uHB�« W{Ë—
 U�{u� åW�b��«Ë Â«e??�??�ô«Ë WO�«bBL�« W�dA�« —UF� Ê«
 w� s�dL���LK� …b�b� W�—UI�  U��M� ÂbI� W�dA�« Ê«
 w� …bO��« W�—UL���ô« bz«uF�U� l�L�� w��«Ë Í—UIF�« ‰U�L�«
 fOzd�« VzU� —U�√ —U�ô« «c� w�Ë Æ©…uHB�« W{Ë—® ŸËdA�
 l�—UAL�« …—«œô X�u� W�d� w�  UFO�L�« …—«œô ÍcOHM��«
 «b�b� UO�UO� U�ËdA� W�dA�« „ö��« v�« ÍdODL�« `�U�
 l��M� u�ËÆl�d� d�� n�« 24 W�U�� vK� VOB�uM�« WIDML�
 ÎUNO�U�Ë öO� 60  rC� wL�U� Èu��L� “UO��U� wKzU� w�UO�
 w� rOK���«Ë UF�d� «d�� 284Ë 184  sO� ÕË«d��  U�U�L�
  U�UL� VODA� s� ¡UN��ô« UO�U� r�� YO� 2015  d�L���
 WO�U{« q�L�� w��«Ë l��ML�U� WOzUNM�«  U�b��«Ë W�U���«
 W�U� V�UM� WO��UM� —UF�Q�Ë w��uJ�« ‚u�K� WOIOI� WO�UO�
 W�d� ¡öL� v�Ë_« W�—b�U� Âb��Ë w��uJ�« lL��L�« `z«d�
 u� qOLF�« Ê« —U���U� rN�U��— oI��Ë l�—UAL�« …—«œô X�u�

ÆW�dA�« ‰UL�√—
 W�ö� W�d�� W�ö�U� UNFOL� öO� 60 s� l��ML�« n�Q��Ë
 UF�d� «d�� 284Ë 184  sO� ÕË«d�� YO�  U�U�L�« WHK���
  U�UL�Ë  U�b� vM��Ë l��ML�« …—«œ« vM�� v�« W�U{ôU�

Æo�«dL�« s� b�bF�«Ë W�U��

W¹e−� bz«uŽ  «– W¹—UL¦²Ý«  «Ëœ√Ë …eOL�  UŽËdA� ∫åWOL�UF�« ”U�ò

 ÊbM� VK� w� WOMJÝ ÎUIIý ÕdDð åW¹—UIF�« »uðò

 W�d� w� o�u���« d�b� ‰U??�
 »UNA�« r�U� tK�«b�� WOL�UF�« ”U�
 l� s�«e��U� XF{Ë W�dA�« Ê«
 —UIF�« ÷dF� w� WK�UH�« UN��—UA�
 vK� …dO�_«  U�LK�« —UL���ô«Ë
 …b�b��« WOKOGA��« UN�O�O�«d��«
 ∫sOO�Oz— s�—u�� vK� WLzUI�«Ë
 l�u��« W??D??� ‰U??L??J??�??�« ¨‰Ë_«
 …b??�«u??�« ‚«u???�_« u�� w�«dG��«
  U�KD�� V�«u� w��« W�u��L�« dO�Ë
 qLF�« uN� w�U��« —u�L�« U�√ ¨¡öLF�«
 WM�¬ W�—UL���« ’d??� Õd??� vK�
 bF� t�u� w� ¨W�e�� bz«u�  «–Ë

Æw�Ozd�« wKOGA��« UN�UAM� ÎöLJ�
 UOKF�« …—«œô« XHJ�ò ∫·U??{√Ë

 W�—UA��«  U??N??�Ë ÍcOHM��« “UN��« V??�U??� v??�«
 rOOI� …œU??�« vK� WO{UL�« WKOKI�« dN�_« Èb� vK�
 s� UNMJL� UL� p�–Ë ¨W�dAK� WOKOGA��«  UN�u��«
 …b�«u� WL�«d�L�« UN�«d�� s� UN�œUH��« rOEF�
 ‰U�� w� WBB��L�« WO��uJ�«  U�dA�« Âb??�√ s�
 …b�b� W�—UL���« ‚U�¬ `�� p�c�Ë ¨Í—UIF�« o�u���«
  U�«—b�« Ác� ¡u{ w�Ë t�√ v�« Î «dOA� ¡öLF�« ÂU�√
 s�—u�� vK� qLF�« WD� e�d� Ê« —dI� WBB��L�«
 …b�b� ‚«u�√ u�� w�«dG��« l�u��« ‰Ë_« sOO�Oz—
 Ê« sO� w� ¨¡öLFK� W�UC� WLO� oI�� W�bOKI� dO�Ë
 WM�¬ W�—UL���«  «Ëœ√ Õd� w� q�L�� w�U��« —u�L�«

Æå¡öLF�« ÂU�√ W�—UL���ô«  «—UO��« s� Î «b�e� wHC�
 l�u��U� ’U��« —u�L�« Ê« »UNA�« `??{Ë√Ë

 ÂUF�« W??�«b??� cM� r�d� w�«dG��«
 ‚u��« ‰u???�œ ‰ö??� s??� w??�U??�??�«
 l??�—U??A??� Õd?????�Ë W??O??�U??D??�d??�??�«
 o�UM� …b� w� WHK��� hzUB��
 l� ÊËUF��U� …b��L�« WJKLL�« w�
 Í—UIF�« d�uD��«  U??�d??� Èb??�«
 v�« UO�UD�d� p�c� rCM�� ¨W�u�uL�«
 WOL�UF�« ”U� W�dA� œu�u�« WD�d�
 ¨W�œuF��« WO�dF�« WJKLL�« q� w�
 ¨UO�d�Ë ¨WO�dF�« dB� W�—uNL�
 «c� w� …dL��� W�dA�« Ê« UHOC�

Æt�u��«
 q�L�O� r�_«Ë w�U��« —u�L�« U�√
  «Ëœ√  U��M� Õd??� w� ¡b��« w�
 ‚UO��« «c� w�Ë ¨WM�¬ W�—UL���«
 l�uM� v�« ·bN� …uD��« Ác� Ê« v�« »UNA�« XH�
 ÂU�√ Î «b�b� ÎU�U�¬ `�H� UL� ¨W�dAK� WOKOGA��«  U�UAM�«

Æs�dL���L�« s� UNzöL�
 ‰U�L�« «c� w� W�dA�« W�u�Ë√ Ê« »UNA�« ·U{√Ë
 w� W�e��Ë WM�¬ W�—UL���« ’d� dO�u� vK�  e�d�
  «– WO�u�U�  UN� l� b�UF��« r� YO� ¨t�H� X�u�«
 œ«b�« v�« W�U{ôU� ¨œuIF�« œ«b�ô WO�U��« WFL�Ë WI�
 W�—UIF�« l�—UAL�« WFO�� ‰u� WBB���  U�«—œ
 ŸuM��«Ë wKOGA��« ¡«œ_U� r��� w��«Ë —UL���ô« q��
 Î «dOA� UO�UD�d�Ë UO�d� s� q� w� lI� YO� w�«dG��«
 oOI�� sLC� ’dH�« Ác� Ê« v�« t�H� X�u�« w�
 UO�d� s� q� w� W�uLC�Ë WO�U� W�uM� bz«u�

Æ%9Ë  %7.5 sO� ÕË«d�� bz«uF� ÊbM�Ë

 »b??�??M??L??�« u??C??F??�« V??zU??� ‰U???�
 W�—UIF�« »u� W�uL�� w� o�u��K�
 W�uL�L�« Ê« w�ËbI�« bO�Ë bL��
 …—Ëb??�« ‰ö� ÂbI� Ê« vK� X�d�
 …b�b� l�—UA� ÷dFLK� WO�U��«
 w� q�L�� X�uJ�« w� s�dL���LK�
 WL�UF�« V??K??� w??� WOMJ� o??I??�
 w� WK�UL� l�—UA�Ë ÊbM� WO�UD�d��«
 UN� WDO�L�« o�UML�«Ë Èd�J�« ÊbM�
 U�cOHM�Ë U�d�uD� vK� qLF� w��«Ë
 ŸËdA� U�“d�« s� ÊbM� X�—U� W�d�
 ÊuJO� Íc�«Ë ”ËU� d��M� X�d�
 Í—U��« ÂUF�« nB�M� rOK��K� «e�U�
 vM�� s�  «uD� bF� vK� lI� Íc�«Ë
 eL�U��« dN�Ë ÂUN�MJ� dB�Ë ÊUL�d��«

Æœ—uH��« Ÿ—U�Ë „—U� b�UN�« s�  «œËbF� ozU�œË
 u� w�U��« “—U��« ŸËdAL�« Ê« v�« w�ËbI�« —U�√Ë
  «—U??�ô« œU��« V�U�� lI� Íc??�«Ë ”«dO� b�ôeM�u�
 —UD�  UD�� ‰ö� s� W�uN�� tO�« ‰u�u�« sJL�Ë
 Ë« sJ�K� W��UM� W�d� ŸËdAL�« «c� bF�Ë ‚UH�ô«
 dO�U� ‰ö� s� bOF��«Ë dOBI�« sO�bL�« vK� —UL���ô«
 W�uM��« …eOLL�«Ë WO�UF�« bz«uF�« s� …œUH��ô«Ë WIA�«
 —«Ëe??�« ÂU??�« t�« w�ËbI�« sO�Ë Æ—UIF�« WLO� q�« vK�
 WOMJ��« oIA�« Ã–UL� vK� Ÿö�ö� W�dH�« sOL�NL�«Ë
  UH�«uL�U� rNH�dF� v�« W�U{ôU� U�—UF�«Ë UNF�«u�Ë

 X�—U� U�cHM� w��« WO�«d�«  U�ODA��«Ë
 t�« UHOC� UNF�—UA� nK��L� ÊbM�
 —UO��« s�dL���L�« ÊUJ�U� ÊuJO�
 UNDO��Ë Êb??M??� w??� r??N??�ö??�« WI�
 UOMJ� U�ËdA� s�dA� s� d��« s�
 e�U� U� s� UNM� UO�U� W�dA�« U�cHM�
 nB�M� Ë« ÂUF�« «c� ‰ö� rOK��K�
 —UF�« Ê« w�ËbI�« sO�Ë ÂœUI�« ÂUF�«
  UO�UJ�« l� o�«u��Ë W�ËUH�� oIA�«
 pKL��«Ë ¡«dA�U� sO��«d�« ¡öLF�«
 WL�UF�« Ê« w�ËbI�« ‰U�Ë ÆÊbM� w�
 UOL�U� “d???�ô« bF� ÊbM� WO�UD�d��«
 w� r�UF�« r??�«u??� nK��� sO� s??�
 ŸUDI�« w� s�dL���LK� UN�UDI��«
 r�UF�« ‰Ëœ nK��� s??�Ë Í—U??I??F??�«
 s�dL���L�« d��« s� ÂU� qJA� w�OK��« dL���L�« bF�Ë
 WO�uJ� W�—UL���«  UN� X�U� ¡«u� ÊbM� w� sO�—UIF�«
 «cN� «dE�Ë w�ËbI�« ·U{«Ë «œ«d�« Ë« W�—UI� k�U�� Ë«
 w� Í—UIF�« —UL���ô« Ê« b�� UM�U� dO�J�« »UDI��ô«
 U�U�—« U??�Ëœ oI��Ë s�dL��� uL�Ë b�UB� w� ÊbM�
 —UO��ô« qOLF�« s��« «–« —UIF�« WLO� vK� …eOL�Ë WO�U�
 s� t� l�L�� U??�Ë ÊbM� w� —UIF�« l�uL� U�uB�Ë
 q� X�OK� W�uM� WO�U�  U�«e��«Ë  U�b�Ë  UH�«u�
 oI�� ô s� UNM�Ë s�dL���LK� »c�  «– ÊbM� w� l�«uL�«

Æ—UIF�« WLO� vK� «bO� U�UH�—«

 UNðUŽËdA� ‚ =u�ð ås�U�L�«ò
 UO½UD¹dÐË X¹uJ�« w�

 qO�� s�U�L�« W�dA� ÍcOHM��« fOzd�« ‰U�

 b�U��« qO�� æ

 ·bN� —UIF�« ÷dF� w� W�—UAL�« Ê« b�U��«
 q� w� W�—UIF�« W�dA�«  U��ML� o�u��K�
 W�dA�« Ê« YO� ¨UO�UD�d�Ë X�uJ�« s�
 w� X�uJ�U� b�b��« UN�ËdA� Õd� œbB�
 Ã«d??�√ s� n�Q�� Íc??�«Ë W�u�NL�« WIDM�
 WOMJ��« oIA�« s??� Î«œb???� rC� WOMJ�
 l� V�UM�� W�dB� rO�UB��Ë …d�UH�«

Æw��uJ�« ‚u��«  U�KD��
 W�dA�« ÷dF��� UO�UD�d� w� U??�√
 X�U� w� w� l�«u�« XO� f�M��— ŸËdA�
 WO�UD�d��« WL�UF�« VK� w� “œËË f�u�
 s� W�uL�� s� …—U�� ŸËdAL�«Ë ÊbM�
 l�uL�«  «– U��b� WOM�L�« …d�UH�« oIA�«
 …d�«u��Ë W??O??�«d??�«  U�ODA��«Ë eOLL�«

Æ…œbF��  U�U�L�

»UNA�« r�U� tK�«b�� æ

 w�ËbI�« bL�� æ

 UŽËdA� 3 ÕdDð å U×Ð«d�ò
‰u³MDÝ«Ë WJ�Ë X¹uJ�« w� 

 w� Í—UIF�« —UL���ô« ŸUD� …—«œ« d�b� ‰U�

 bO�d�« »U�u�« b�� æ

 »U�u�«b�� W�—UIF�« ‰uK�K�  U��«d� W�d�
 Í—UIF�« UN��M� ÕdD�� W�dA�« Ê« bO�d�«
 ŸËdAL� “WO�dA�« —U��ô« WIO�Ë”  dJ��L�«
 Ã«d�√”  ŸËdA�  sL{  l�«u�«  “d�U�  Ãd�”
 W�dAL�« W�FJ�« q�UI�Ë W�dJL�« WJL� “XO��«
 »U� s� jI� d�� 100  bF� vK�Ë …d�U��
 WK�K� q�� s� —«b� Íc�«Ë ¨e�eF�«b�� pKL�«
 Z�ML�« u�Ë WOL�UF�« pO�MÑu�  UF��M�Ë ‚œUM�
 sOJL�� Î UBOB� —«dL��U� Ád�uD� r�� Íc�«
 s� …œU??H??�??�ô« s??� œ«d???�ô«Ë s�dL���L�«
 Î U�U� 20  …bL�Ë W�dJL�« WJ� VK� w� œu�u�«
 nO�UJ� s� %80 ‚uH� …dO�� W��� dO�u� l�
 Ê√ v???�« b??O??�d??�« —U????�√Ë Æ„U??M??� W???�U???�ô«
 qOGA�  w�  l�«d�«  UN�U�   √b�  “ U��«d�”
 Y�U��« ÂUF�« eOL� b�Ë ¨¡öLF�« sOJ��Ë d�U� Ãd� w� WO�bMH�« UN�«b�Ë —UL���«Ë
 Í√ Y�U��« ÂUF�« bNA� r�Ë «c� ¨r�dJ�« ÊUC�— dN� r�uL� `�U�Ë eOL� qOGA��
 uN� W�dA�« t�dD�� Íc�« w�U��« ŸËdAL�« U�« Æ¡öLF�« s�  UE�ö� Ë√ ÈËUJ�
 b�b���U�Ë ¨UO�d� w� ‰u�MD�« s� w�Ë—Ë_« V�U��« w� “f��u� ÊUDK�” ŸËdA�
 pK�L� YO� ¨‰u�MD�U� WLNL�« o�UML�« s� b�bF�« s� »dI�U� Íu�U�√ WIDM� w�
  U�U�L�«Ë  rO�UB��«  W�uM��  …d�UH�«  WO�bMH�«  W�M�_«  s�  W�uL�� “ U��«d�”
 35 …bL� ‰œU�� „uJ� ÂUEM� U�« UNI�u�� r�� ¨WO�d��« nef W�dA� b�b� ŸËdA� w�
 œuIF� ÕUM��« —UL���«Ë qOGA� WO�UJ�« l� pKL��« ÂUEM� Ë√ d��« pKL��« ÂUEM� Ë√ Î U�U�
 w�U�� rC�Ë l�d� d�� 20.000 W�U�� vK� lI� ŸËdAL�« Ê« UMO�� …bL�« …œb��
 ¡«uNK� Õu�H� r�{ Í—U�� lL�L� ŸËdAL�« l�L�� UL� ¨W�—U�� w�U��Ë WOMJ�

ÆÎUO�u� dz«“ 150.000 s� d��√ q�I��� WO�Ë—Ë_« ¡«u�_«Ë oKD�«
 W�dA�« ŸËdA� v�« bO�d�« —U�√ bI� “ U��«d�” l�—UA� “d�√Ë Àb�√ s� U�√
 u�Ë X�uJ�« W�Ëb� ÍbL�_« WE�U�L� VOB�uM�« WM�b� T�U� vK� lI� Íc�«
 „uJ� ÂUEM� ÕdD� ÎUOL�— h�d� ŸËdA� ‰Ë√ d��F� Íc�« “s�—U�«u�√ l��M�”
 W�U{ôU� ¨WO�UL��ô«Ë WONO�d��« WDA�_« W�U� d�u� t�√ UL� ¨X�uJ�« w� WFHML�«
 Ê« bO�d�« ‰U�ËÆWF�L� …“U�« WO��uJ�« WKzUFK� d�u� UL� W�d���«  U{U�d�« v�«
 ÎUNO�U� 68Ë öO� 31s� …—U�� ¨WO�UO� WO�bM� …b�Ë 99  s� n�Q�� ŸËdAL�«
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األسعار ستتعادل مع مستويات العرض ومطلوب آلية لوضع حدود دنيا

تنطلق فعالياته غدًا وتنظمه توب إكسبو

نفط الهالل: نستبعد تركيز أسواق البترول على زيادة الطلب لرفع أسعاره

معرض العقار واالستثمار يستقطب 74 شركة من 15 دولة

قال تقرير نفط الهالل: من املستبعد أن يكون 
التركيز  العاملية  النفط  ألسواق  املقبل  الهدف 
رفع  بهدف  النفط  على  الطلب  زي��ادة  على 
أسعاره فقط وزيادة مداخيل الدول املنتجة له، 
ولن يكون أيضا االجتاه نحو زيادة االستثمار 
بحد  هدفا  االنتاجية  القدرات  تعزيز  بهدف 
النفط  أسواق  سجلتها  التي  فاملسارات  ذاته، 
خالل االشهر املاضية ال بد لها من أن تعكس 
منها،  االس��ت��ف��ادة  يجب  وحت��دي��ات  جت��ارب 
يقترن  أن  يجب  النفط  على  الطلب  فارتفاع 
منو  في  واملساهمة  احلقيقي  االنتاج  بارتفاع 

بعيدا  وآمن،  مستقر  بشكل  العاملي  االقتصاد 
مؤشرات  يحمل  الذي  االستهالكي  الطلب  عن 
إيجابية آنية وسلبية طويلة االجل على كل من 
أن  هنا  ذكره  واجلدير  واملستهلكني،  املنتجني 
الطلب على النفط لم ولن يهدأ يوماً، وبالتالي 
فإن الطلب سيرتفع وأن االسعار ستتعادل مع 
مستويات العرض والطلب في كافة الظروف 
من  بد  وال  العالم،  حول  واالقتصادية  املالية 
الطلب  بها  سيدار  التي  الكيفية  عن  البحث 
الطلب  عن  البحث  من  بدال  النفط  من  املرتفع 
مستقرة  غير  ارتفاعات  تسجيل  بغية  املجرد 

على أسعار النفط سرعان ما تتراجع.
نحو  االجت��اه  ال��ض��روري  من  يصبح  وعليه 
إيجاد آليات وأدوات من شأنها أن تضع حدود 
االس��واق  لدى  املتداولة  النفط  ألسعار  دنيا 
املقبلة  الطلب  مؤشرات  وتشجيع  العاملية، 
بزخم  تتمتع  التي  وتلك  الصناعية  الدول  من 
ذلك  العالم،  مستوى  على  إنتاجي  استثماري 
النفط من شأنه  انخفاض أسعار  أن استمرار 
املشاريع  تنفيذ  على  ال��ق��درة  على  يوثر  أن 
مسار  ويعتمد  العالم،  حول  االستراتيجية 
قدرة  على  املقبلة  الفترة  خالل  النفط  أسعار 

أع��ض��اء أوب���ك ف��ي احل��ف��اظ ع��ل��ى حصص 
مؤشرات  إلى  باإلضافة  عليها،  املتفق  االنتاج 
فترة  ب��ني  النفط  م��ن  االميركي  االحتياطي 
ظل  في  الصمود  على  روسيا  وقدرة  واخرى 
االسعار السائدة، في حني سيكون لالقتصاد 
أسعار  في  مؤثر  دور  العام  خ��الل  الصيني 
اململكة  دور  ويأتي  الطلب،  ملقدار  تبعا  النفط 
العربية السعودية كالعب رئيسي في التأثير 
على حجم االنتاج والتحكم في قوى العرض 
لها  املؤشرات مجتمعة سيكون  والطلب. هذه 
النفط  على  الطلب  مسارات  على  كبير  تأثير 

وأسعاره في املرحلة املقبلة.
للدول  الرئيسية  امل��ؤش��رات  صعيد  وعلى 
امل��ن��ت��ج��ة ل��ل��ن��ف��ط، ف��ق��د ق��ف��زت ال���ص���ادرات 
إلى  احلالي  العام  بداية  اخلام  من  السعودية 
أعلى مستوياتها مع تنامي الطلب على النفط، 
فيما تدعم الطاقة االنتاجية الفائضة للمملكة 
لتطورات  تبعا  االنتاج  في  التحكم  إمكانية 

السوق العاملي.
اململكة خالل يناير وصلت  يذكر أن صادرات 
إلى مستوى 7.47 ماليني برميل يوميا بزيادة 
من  ديسمبر  خالل  مستواها  عن   %8 بنسبة 

االم��دادات  سقف  بلغ  حني  في  املاضي،  العام 
االجمالية من اخلام إلى 9.7 ماليني برميل، في 
الطاقة من توقعاتها  املقابل فقد رفعت وكالة 
العام 2015  النفط خالل  العاملي على  للطلب 
عند  والتخزين  الشراء  فرص  لزيادة  نظرا 
منظمة  وأبقت  األسعار،  من  السائد  املستوى 
توقعاتها  »اوب���ك«  للنفط  امل��ص��درة  ال���دول 
بارتفاع الطلب العاملي على النفط خالل العام 
مع  يوميا،  برميل  مليون  مبقدار1.1  احلالي 
قبل  من  الطلب  على  النمو  يأتي  أن  ترجيح 

الصني ومنطقة الشرق االوسط

تنطلق صباح غد االثنني فعاليات معرض 
املعارض  »معرض  واالستثمار  العقار 
تنظمه  وال���ذي  ال��ك��وي��ت«  ف��ي  العقارية 
املعارض  لتنظيم  اكسبو  توب  مجموعة 
امل��ع��ارض مبشرف  وامل��ؤمت��رات ب��أرض 
ابريل   11-6 الفترة  خالل   8 القاعة  في 
املساعد  التجارة  وزارة  وكيل  وبرعاية 
والتجارة  ال��دول��ي��ة  املنظمات  ل��ش��ؤون 
الصباح  ف��ه��د  من��ر  ال��ش��ي��خ  اخل��ارج��ي��ة 
عقارية  ش��رك��ة   74 م��ش��ارك��ة  ووس���ط 
من  اكثر  تعرض  واستثمارية  ومالية 
خليجية  دولة   15 بحوالي  مشروعا   250
من  عدد  استعرض  وقد  وعاملية،  وعربية 

املشاركني املشاريع التي سيتم طرحها في 
من  دول  عدة  بني  تتوزع  والتي  املعرض 
الكويت وسلطنة عمان وتركيا والبوسنة 

وبريطانيا واملانيا.
في  للتسويق  املنتدب  العضو  نائب  وقال 
القدومي  محمد  العقارية  توب  مجموعة 
خالل  تقدم  ان  على  حرصت  املجموعة  أن 
الدورة احلالية للمعرض مشاريع جديدة 
شقق  في  تتمثل  الكويت  في  للمستثمرين 
البريطانية  العاصمة  قلب  ف��ي  سكنية 
الكبرى  لندن  في  مماثلة  ومشاريع  لندن 
على  تعمل  والتي  بها  احمليطة  واملناطق 
ال��رائ��دة  ال��ش��رك��ة  وتنفيذها  تطويرها 

من  لندن  باريت  بريطانيا  في  والكبيرة 
ه��اوس  منستر  جريت  م��ش��روع  اب��رزه��ا 
منتصف  للتسليم  جاهزا  سيكون  وال��ذي 
العام احلالي والذي يقع على بعد خطوات 
ونهر  بكنجهام  وقصر  البرملان  مبنى  عن 
بارك  الهايد  عن  معدودة  ودقائق  التاميز 
بان  القدومي  اشار  كما  اكسفورد  وشارع 
كوينزالند  ه��و  الثاني  ال��ب��ارز  امل��ش��روع 
تيراس والذي يقع بجانب استاد االمارات 
خالل  من  بسهولة  اليه  الوصول  وميكن 
املشروع  هذا  ويعد  االنفاق  قطار  محطات 
على  االستثمار  او  للسكن  مناسبة  فرصة 
تأجير  خالل  من  والبعيد  القصير  املديني 

العالية  العوائد  من  واالستفادة  الشقة 
واملميزة السنوية على اصل قيمة العقار.

واملهتمني  ال��زوار  ام��ام  أن  القدومي  وبني 
الشقق  من���اذج  على  ل��الط��الع  ال��ف��رص��ة 
باالضافة  واسعارها  ومواقعها  السكنية 
والتشطيبات  باملواصفات  تعريفهم  الى 
التي تنفذها باريت لندن مبختلف  الراقية 
مشاريعها.  واضاف القدومي بأنه سيكون 
احالمهم  شقة  اختيار  املستثمرين  بامكان 
عشرين  من  اكثر  من  ومحيطها  لندن  في 
حاليا  الشركة  تنفذها  سكنيا  مشروعا 
منها ما هو جاهز للتسليم خالل هذا العام 
القدومي  وبني  القادم  العام  منتصف  او 

مع  وتتوافق  متفاوتة  الشقق  اسعار  أن 
بالشراء  ال��راغ��ب��ني  ال��ع��م��الء  ام��ك��ان��ي��ات 

والتملك في لندن.
البريطانية  العاصمة  إن  القدومي  وقال 
مختلف  بني  من  عامليا  االب��رز  تعد  لندن 
عواصم العالم في استقطابها للمستثمرين 
دول  مختلف  وم��ن  العقاري  القطاع  في 
العالم ويعد املستثمر اخلليجي بشكل عام 
لندن  في  العقاريني  املستثمرين  اكبر  من 
سواء كانت جهات استثمارية حكومية أو 
القدومي  افراد واضاف  أو  محافظ عقارية 
جند  فاننا  الكبير  االستقطاب  لهذا  ونظرا 
ان االستثمار العقاري في لندن في تصاعد 

عالية  ارباحا  دوما  ويحقق  مستمر  ومنو 
ومميزة على قيمة العقار اذا احسن العميل 
االختيار وخصوصا ملوقع العقار في لندن 
وخدمات  مواصفات  من  به  يتمتع  وم��ا 
والتزامات مالية سنوية فليست كل املواقع 
في لندن ذات جذب للمستثمرين ومنها من 
العقار،  قيمة  على  جيدا  ارتفاعا  يحقق  ال 
واضاف ومن هنا فان دور مجموعة توب 
العريقة  خبرتها  خ��الل  وم��ن  العقارية 
البريطاني  العقاري  السوق  في  والكبيرة 
ومبا  للمستثمر  واملثمر  املفيد  تقدمي  هو 
استثماره  على  جيدة  ع��وائ��د  ل��ه  يحقق 

وتامني السكن الالئق واملناسب له.

أبوظبي وقعت اتفاقية جنرال للنفط 
لتعزيز أداء منشآتها 

البترول الوطنية تؤهل 
6 شركات لمشروع الغاز 

المسال
تأهيل  طور  في  الوطنية  البترول  شركة  أن  مطلع  مصدر  أكد 
األسبوعني  خالل  املسال  الغاز  ملشروع  شركات   6 من  اكثر 
املقبلني الفتاً الى ان كلفة املشروع تتراوح ما بني ال�900 مليون 
دينار الى مليار دينار على ان يبدأ تنفيذ املشروع بنهاية العام 

احلالي.
واكد املصدر ان الشركة حريصة على اختيار الشركات القادرة 
ترسية  بعد  تقصير  أي  ح��دوث  لعدم  امل��ش��روع  تنفيذ  على 

املناقصة على اي من الشركات املتنافسة في املشروع.

الكويت وقعت مذكرة تفاهم 
بإمكانية استيراد الغاز من العراق

 Nuovo Pignone شركة  وقعت 
للنفط  إلكتريك  ل�»جنرال  التابعة 
طويلة  خدمات  اتفاقية  وال��غ��از«، 
لتسييل  أبوظبي  »شركة  مع  األمد 
لتعزيز  )أدج��از(«  احمل��دودة  الغاز 
كفاءة وإمكانات ومتيز أداء منشآتها 
االتفاقية  بنود  أبوظبي.وحتدد  في 
»جنرال  ستقدمه  الذي  الدعم  منهج 
مجال  في  والغاز«  للنفط  إلكتريك 
الصيانة الشاملة، مبا في ذلك توفير 
وتوفير  والتصليح  الغيار  قطع 

اخلدمات  لتقدمي  دائ��م  عمل  فريق 
 5  Frame لتوربينات  ال��الزم��ة 
»جنرال  طورتها  التي  الغازية   2D
إل��ك��ت��ري��ك« إض��اف��ة إل���ى م��ع��دات 

الضواغط املركزية امللحقة.
»جنرال  تقدمي  االتفاقية  وتتضمن 
برامج  وال��غ��از«  للنفط  إلكتريك 
من  ل��ع��دد  متخصصة  ت��دري��ب��ي��ة 
تعزيز  لضمان  »أدج��از«  مهندسي 

اإلمكانات احمللية في املنشأة.
أبوظبي  بترول  شركة  وقعت  فيما 

الوطنية »أدنوك« اتفاقية مع شركة 
لتطوير  اليابانية  احملدودة  البندق 
الذي   »OSII«  »11 إس  »أو  حقل 
ملنطقة  الغربي  الشمال  ف��ي  يقع 
إجمالية  بتكلفة  البحرية  أبوظبي 
 / دره��م  مليون   500 بقيمة  تقدر 

135 مليون دوالر أميركي.
القيام  املوقعة  االتفاقية  وتتضمن 
الهندسية  ال��ت��ص��ام��ي��م  ب��أع��م��ال 
إلنتاج  الالزمة  واإلنشاء  والتوريد 

النفط اخلام من احلقل.

مذكرة  وال��ع��راق  الكويت  وقعت 
النفطية  احل��ق��ول  ح���ول  ت��ف��اه��م 
احل���دودي���ة وإم��ك��ان��ي��ة اس��ت��ي��راد 
الكويت للغاز الطبيعي من العراق. 
ملذكرات  الرئيسي  الهدف  ويأتي 
املفاوضات  تسهيل  ه��و  التفاهم 
بني  املشتركة  للنوايا  أطر  ووضع 

اجلانبني بشأن مبادئ التعاون.
الدولتان  تسعى  س��ن��وات  ومنذ 
العضوان في منظمة أوبك لالتفاق 
الستغالل  الفنية  التفاصيل  على 

احل���ق���ول ال��ن��ف��ط��ي��ة احل���دودي���ة 
املشتركة.

في  للتعاون  البلدان  يسعى  كما 
مجال الغاز الطبيعي الذي حتتاجه 
الصيف  فصل  في  بشدة  الكويت 

لتوليد الطاقة الكهربائية.
شركة  ق��ال��ت  ث��ان��ي��ة،  ناحية  م��ن 
ان��ت��رن��اش��ي��ون��ال  بتروسيلتيك 
إنها  للنفط  املنتجة  األي��رل��ن��دي��ة 
اتفقت مع شريكتها على االنسحاب 
إقليم  ف��ي  دينارته  ترخيص  م��ن 

كردستان العراق.
وأضافت الشركة التي متتلك 16 % 
هيس  مع  اتفقت  أنها  املشروع  من 
على  فينتشرز  نيو  إيست  ميدل 
بسبب  كردستان  من  االنسحاب 
االن��خ��ف��اض احل��ال��ي ف��ي أس��ع��ار 
حاسمة  نتائج  وجود  وعدم  النفط 
هيس  وتدير  التنقيب.  لعمليات 
تبلغ  بحصة  دي��ن��ارت��ه  رخ��ص��ة 
إقليم  حكومة  حتتفظ  بينما   %  64

كردستان بنسبة 20.

• محمد القدومي

إلدارة  ك��وي��ت  ش��رك��ة  أع��ل��ن��ت 
ورعايتها  مشاركتها  عن  املشاريع 
نائب  ال��ع��ق��ار واس��ت��ه��ل  مل��ع��رض 
املبيعات  الدارة  التنفيذي  الرئيس 
في الشركة فالح املطيري بالتاكيد 
على حرص الشركة على املشاركه 
والتواجد في املعارض والفعاليات 
العمالء  لتعريف  وذلك  العقاريه 
املشاريع  اح��دث  على  واجلمهور 

وللتواصل الدائم معهم .
واض����اف وس��ت��ش��ارك ال��ش��رك��ة 
في  مشاريعها  أق��وى  خ��الل   م��ن 
فندق  م��ش��روع  وه��و  السعودية 
روضة الصفوة الذي أكد من خالل 
الكويتي  السوق  ان  على  مبيعاته 

من ابرز واهم االسواق  املهتمه بقطاع السياحه الدينية 
في  املنورة  املدينة  في  الصفوة   روضة  فندق  ويعتبر 
متلكها  التي  املشاريع  من  السعودية  العربية  اململكة 
الدينية  السياحة  اجناح  في  كبير  اثر  مماله  الشركة، 
في املنطقة والعالم االسالمي. وأكد املطيري ان الشركة 
من خالل مشاركتها باملعرض ستقوم بعرض املشاريع 
في  الصفوة  روض��ة  فندق  على  اجلمهور  وتعريف 
االهم  يعد  الذي  االنتفاع  صكوك  بنظام  املنورة  املدينة 
واملوقع  امل��دة  خ��الل  من  امل��ن��ورة  املدينة  في  واالب���رز 

والسعر واالطاللة وخدمة ما بعد البيع. 
ملشروع  بتسويقها  تنفرد  املشاريع  الدارة  كويت  وتابع 
والعالم،  الكويت  في  املنورة  باملدينة  الصفوة  روضة 
واخلدمة.  وااللتزام  املصداقية  الشركة  شعار  ان  حيث 
وأوضح املطيري ان الشركة تقدم منتجات عقارية جديدة 
بالعوائد  تتمتع  والتي  العقاري  املجال  في  للمستثمرين 

االستثمارية اجليدة في مشروع »روضة الصفوة«.

أش���ار نائب  اإلط����ار  وف���ي ه���ذا 
الرئيس التنفيذي الدارة املبيعات 
املشاريع  الدارة  كويت  شركة  في 
فالح املطيري  الى امتالك الشركة 
مبنطقة  جديدا  سياحيا  مشروعا 
الف   24 مساحة  على  النويصيب 
متر مربع .  وهو منتجع سياحي 
عاملي  مبستوى  بامتياز   عائلي 
يضم 60 فيال وشاليها مبساحات 
 284 ال��ى  184م  مابني  ت��ت��راوح 
سبتمبر  في  والتسليم  مربع  م 
اضافية  ستمثل  وال��ت��ي   2015
سياحية حقيقية للسوق الكويتي 
كافة  تناسب  تنافسية  وبأسعار 
وتخدم  الكويتي  املجتمع  شرائح 
بالدرجة األولى عمالء شركة كويت الدارة املشاريع 
مال  رأس  هو  العميل  ان  باعتبار  رغباتهم  وحتقق 

الشركة. 
االسرية  السياحة  تعطي  الشركه  بان  املطيري  واكد 
اولوية في مشروعاتها خاصة في منطقة النويصيب 
الذي متتلكه الشركه بالكامل  ، ويتميز هذا املشروع 
على  محافظا  مستقله  بخصوصية  يتمتع  ب��أن��ه 
االصالة والتقاليد التى حترص الشركه على تنفيذها 

فى كل مشاريعها.
يتمتع  مغلق  عائلي  سياحي  منتجع  هو  واض��اف 
افضل  لقضاء  فرصة  لك  يقدم  التامة   باخلصوصية 
الراحة واالسترخاء مع األصدقاء كل عام في  اوقات 
أجواء عائلية صيفية مرحة وذلك في مرافق املنتجع 
املنتجع من 60 فيال  البحر مباشرة. ويتألف  أو على 
إلى  جميعها اطاللة بحرية خالبة مختلفة باإلضافة 

مبنى إدارة املنتجع ومبنى خدمات.

إن  املساكن  لشركة  التنفيذي  الرئيس  اخلالد  نبيل  قال 
ملنتجات  للتسويق  تهدف  العقار  معرض  في  املشاركة 
حيث  وبريطانيا،  الكويت  من  كل  في  العقارية  الشركة 
في  اجلديد  مشروعها  الكويت  في  طرح  بصدد  الشركة  أن 
أبراج سكنية تضم عددا  املهبولة والذي يتألف من  منطقة 
تتناسب  عصرية  وبتصاميم  الفاخرة  السكنية  الشقق  من 
ستعرض  بريطانيا  في  أما  الكويتي.  السوق  متطلبات  مع 
الواقع   »Regents Gate« جيت  ريجنتس  مشروع  الشركة 
في حي سانت جونس وودز في قلب العاصمة البريطانية 
الفاخرة  الشقق  من  مجموعة  عن  عبارة  واملشروع  لندن 
الراقية  والتشطيبات  املميز  املوقع  ذات  حديثا  املبنية 

ومتوفرة مبساحات متعددة. 

المطيري: كويت تقدم لعمالئها 
فرصًا عقارية واستثمارية

الخالد: المساكن تسوق منتجاتها 
في الكويت وبريطانيا

بعد نجاحها في المنطقة

• فالح املطيري

 •  نبيل اخلالد

الرشيد: مرابحات تطرح أكوامارين وبرج هاجر 
مع سلطان سويتس في إسطنبول

للحلول  مرابحات  شركة  أعلنت 
العقارية، الشركة الرائدة في سوق 
العقار في الكويت والشرق األوسط 
رعايتها  ع��ن  اف��ري��ق��ي��ا  وش��م��ال 
العقار  م��ع��رض  ف��ي  ومشاركتها 
وح���ول ه��ذه امل��ش��ارك��ة ق��ال مدير 
العقاري  االستثمار  قطاع  ادارة 
ستتضمن  إنها  الرشيد  عبدالوهاب 
طرح منتجها العقاري املبتكر وثيقة 
»برج  مبشروع  الشرعية  االيجار 
هاجر« الواقع ضمن مشروع أبراج 
الكعبة  ومقابل  املكرمة  مبكة  البيت 
 100 بعد  وعلى  مباشرة  املشرفة 
متر فقط من باب امللك عبد العزيز، 
فنادق  سلسلة  قبل  من  يدار  والذي 
وهو  العاملية.  موڤنبيك  ومنتجعات 
باستمرار  تطويره  يتم  الذي  املنتج 
املستثمرين  لتمكني  خ��ص��ي��ص��اً 
التواجد  من  االستفادة  من  واالفراد 
في قلب مكة املكرمة وملدة 20 عاماً 
 %80 تفوق  كبيرة  نسبة  توفير  مع 
من تكاليف االقامة هناك. كما أشار 
بدأت  »مرابحات«  أن  الى  الرشيد 
الرابع في تشغيل واستثمار  عامها 
هاجر  برج  في  الفندقية  وحداتها 
العام  متيز  وقد  العمالء،  وتسكني 
ون��اج��ح  مم��ي��ز  بتشغيل  ال��ث��ال��ث 

هذا  الكرمي،  رمضان  شهر  ملوسم 
ولم يشهد العام الثالث أية شكاوى 

أو مالحظات من العمالء.
الذي ستطرحه  الثاني  املشروع  اما 
»سلطان  م��ش��روع  فهو  ال��ش��رك��ة 
سويتس« في اجلانب األوروبي من 
اسطنبول في تركيا، وبالتحديد في 
العديد  من  بالقرب  أتاكوي  منطقة 
من املناطق املهمة باسطنبول، حيث 
من  مجموعة  »م��راب��ح��ات«  متتلك 
متنوعة  الفاخرة  الفندقية  األجنحة 
مشروع  في  واملساحات  التصاميم 
يتم  التركية،   nef لشركة  جديد 
تبادل  صكوك  بنظام  إما  تسويقها 
التملك احلر  أو بنظام  ملدة 35 عاماً 
أو بنظام التملك مع إمكانية تشغيل 
محددة  بعقود  اجلناح  واستثمار 
املدة.  وأشار الرشيد الى أن املشروع 
متر   20.000 مساحة  على  يقع 
مربع ويضم مباني سكنية ومباني 
وأخ��رى  سكنية  ومباني  جتارية 
جتارية، كما يتمتع املشروع مبجمع 
جتاري ضخم مفتوح للهواء الطلق 
أكثر  يستقبل  األوروبية  واألج��واء 

من 150.000 زائر يومياً.
كما بني الرشيد أن مشروع »سلطان 
مطار  من  بالقرب  يقع  سويتس« 

مركز  وبجانب  ال��دول��ي  أت��ات��ورك 
املؤمترات ومركز سي إن أر إكسبو، 
محطة  من  جداً  قريبة  مسافة  على 
وعدد  املتروباص،  ومحطة  املترو 
من األماكن التاريخية في إسطنبول 
م��ث��ل ق��ص��ر ت����وب ك���اب���ي، قصر 
دوملابهتشة، السوق املغطى، متحف 
والقصر  العذراء،  برج  آياصوفيا، 
الغارق، جامع السلطان أحمد، برج 
قصر  تشيراغان،  قصر  اجللطة، 
بيالربيه،  قصر  س��و،  ك��وت��ش��وك 
محطة حيدر باشا، جامع السلطان 
إلى  يلديز، باإلضافة  أيوب، وقصر 

عن  أم��ا  التسوق.  مراكز  من  قربه 
»مرابحات«  مشاريع  وأبرز  أحدث 
مشروع  إل��ى  ال��رش��ي��د  أش���ار  فقد 
الشركة الذي يقع على شاطئ مدينة 
األح��م��دي  مبحافظة  النويصيب 
بالكويت وهو »منتجع أكوامارين« 
مرخص  مشروع  أول  يعتبر  الذي 
رسمياً يطرح بنظام صكوك املنفعة 
كافة  يوفر  أن��ه  كما  الكويت،  ف��ي 
واالجتماعية،  الترفيهية  األنشطة 
البحرية،  الرياضات  إلى  باإلضافة 
اجازة  الكويتية  للعائلة  يوفر  ما 
املشروع  ان  الرشيد  وقال  ممتعة. 
فندقية  وح����دة   99 م��ن  ي��ت��أل��ف 
 68 و  فيال  عن31  عبارة  سياحية، 
البحر،  على  مطل  جميعها  شاليه 
املنتجع،  إدارة  مبنى  إلى  باإلضافة 
وم��ب��ن��ى اخل���دم���ات، وح��م��ام��ات 
ال��س��ب��اح��ة وال��ع��دي��د م��ن امل��راف��ق 
املسطحات  الى  باالضافة  االخرى، 
املنتجع  ستجعل  التي  اخل��ض��راء 
نوعها.  من  فريدة  بتجربة  يتميز 
يقع  أكوامارين  منتجع  أن  وأضاف 
يتميز  حيث  مباشرة،  البحر  على 
عديدة  بخصائص  املنتجع  شاطئ 
عن  وبعده  الصافية،  مياهه  اهمها 
لهواة  يتيح  ما  البحرية،  الصخور 

العديد  ممارسة  البحرية  االنشطة 
البحرية  والرياضات  االنشطة  من 
وح��ول  وسهولة.  ب��أم��ان  املمتعة 
باقي مرافق املنتجع أوضح الرشيد 
حمامات  على  يحتوي  املنتجع  أن 
سباحة مظللة مزودة بجميع وسائل 
إلى  الالزمة،  واالستجمام  الراحة 
خاص  مغلق  سباحة  حمام  جانب 
بالسيدات، كما ويحتوي أيضاً على 
مجموعة  يقدمان  وكافيه  مطعم 
احمللية  االط���ب���اق  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
والعاملية ، مبا يتناسب مع مختلف 
االذواق، وسوبر ماركت يلبي جميع 
عن  ويغنيهم  ال��ن��زالء  احتياجات 
صحي  وناد  املنتجع،  من  اخل��روج 
واللياقة  الرياضة  ممارسة  لهواة 
مجموعة  على  يحتوي  البدنية 
الرياضية.  االج��ه��زة  أح���دث  م��ن 
منتجع  ان  يقول  الرشيد  واختتم 
»أكوامارين« سيكون مبثابة فرصة 
على  ومقيم  مواطن  لكل  مناسبة 
بإجازة  لالستمتاع  الكويت  أرض 
سنوية ال تنسى في كل عام، ضمن 
بكافة  مزود  عائلي  سياحي  منتجع 
بعيداً  واالستجمام  الراحة  وسائل 
ب��ط��رق س��داد  امل��دي��ن��ة  ع��ن صخب 

مريحة.

• عبدالوهاب الرشيد

 تستكمل خطة التوسع نحو األسواق الواعدة

الفاعلة  مشاركتها  مع  بالتزامن 
واالستثمار،  العقار  معرض  في 
العاملية،  م��اس  شركة  وضعت 
األكثر  التسويق  شركات  إح��دى 
ثقة حول العالم، اللمسات األخيرة 
التشغيلية  استراتيجيتها  على 
محورين  على  والقائمة  اجلديدة 
خطة  استكمال  األول،  رئيسيني: 
التوسع اجلغرافي نحو األسواق 
التي  املسبوقة  وغ��ي��ر  ال��واع��دة 
أما  ال��ع��م��الء،  متطلبات  ت��واك��ب 
على  العمل  فهو  الثاني  احمل��ور 
آمنة  استثمارية  ف���رص  ط���رح 
توجه  في  مجزية،  عوائد  وذات 
التشغيلي  لنشاطها  مكمالً  يعد 
الرئيسي.  وفي ظل هذه التطورات 
التسويق  مدير  ق��ال  احمل��وري��ة، 
الله  العاملية عبد  في شركة ماس 
الشهاب:« عكفت اإلدارة العليا إلى 
وجهات  التنفيذي  اجلهاز  جانب 
األشهر  م��دى  على  اس��ت��ش��اري��ة 

إع���ادة  ع��ل��ى  امل��اض��ي��ة  القليلة 
التشغيلية  التوجهات  تقييم 
من  ميكنها  مبا  وذل��ك  للشركة، 
خبراتها  من  استفادتها  تعظيم 
امل��ت��راك��م��ة ك��واح��دة م��ن أق��دم 
املتخصصة  الكويتية  الشركات 
العقاري،  التسويق  مجال  في 
استثمارية  آف��اق  فتح  وك��ذل��ك 
إلى  مشيراً  العمالء  أمام  جديدة 
الدراسات  أن��ه وف��ي ض��وء ه��ذه 
املتخصصة تقرر أن تركز خطة 
رئيسيني  محورين  على  العمل 
نحو  اجلغرافي  التوسع  األول 
تقليدية  وغير  جديدة  أس��واق 
للعمالء،  مضافة  قيمة  حتقق 

يتمثل  الثاني  احملور  أن  حني  في 
استثمارية  أدوات  ط���رح  ف��ي 
اخليارات  من  مزيداً  تضفي  آمنة 
وشدد  العمالء.  أمام  االستثمارية 
املشترك  القاسم  أن  على  الشهاب 
عنصري  في  يبقى  التوجهني  بني 

مسيرة  ميزت  التي  والثقة  األمان 
مدى  على  العاملية  م��اس  شركة 
السنوات املاضية، والتي يعكسها 
املستمر  ال��ن��م��و  واض���ح  بشكل 
وأوض��ح  عمالئها.     ق��اع��دة  ف��ي 
اخل���اص  احمل����ور  أن  ال��ش��ه��اب 
منذ  ترجم  اجلغرافي  بالتوسع 

خالل  من  احلالي  العام  بداية 
البريطانية  ال��س��وق  دخ����ول 
بخصائص  م��ش��اري��ع  وط���رح 
في  مناطق  ع���دة  ف��ي  مختلفة 
مع  بالتعاون  املتحدة  اململكة 
إحدى شركات التطوير العقاري 
املوثوقة، لتنضم بذلك بريطانيا 
لشركة  ال��ت��واج��د  خريطة  إل��ى 
اململكة  العاملية في كل من  ماس 
جمهورية  السعودية،  العربية 
وأضاف  تركيا،  العربية،  مصر 
هذا  ف��ي  مستمرة  ال��ش��رك��ة  أن 
التوجه. أما احملور الثاني واألهم 
في التوجهات اجلديدة، يبقى في 
أدوات  منتجات  طرح  في  البدء 
استثمارية آمنة، وفي هذا السياق 
لفت الشهاب إلى أن هذه اخلطوة 
النشاطات  تنويع  إل��ى  ت��ه��دف 
التشغيلية للشركة، مبا يفتح آفاقاً 
جديداً أمام عمالئها من املستثمرين 
التحول يأتي في  أن هذا  موضحاً 

ظل ارتفاع الطلب على االستثمار 
ال��واق��ع  ظ��ل  ف��ي  سيما  ال  اآلم���ن 
الذي تركه تراجع أسعار  اجلديد 
النفط العاملية والتذبذب احلاصل 
ف��ي األس����واق امل��ال��ي��ة، وأض��اف 
في  الشركة  أولوية  أن  الشهاب 
توفير  على  تركزت  املجال  ه��ذا 
ومجزية  آمنة  استثمارية  فرص 
في الوقت نفسه، حيث مت التعاقد 
ثقة  ذات  ق��ان��ون��ي��ة  ج��ه��ات  م��ع 
العقود،  إلعداد  إيجابية  وسمعة 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى إع���داد دراس���ات 
متخصصة حول طبيعة املشاريع 
والتي  االستثمار  محل  العقارية 
والتنوع  التشغيلي  باألداء  تتسم 
من  كل  في  تقع  حيث  اجلغرافي 
تركيا وبريطانيا مشيراً في الوقت 
نفسه إلى أن هذه الفرض تضمن 
صافية  سنوية  ع��وائ��د  حتقيق 
ومضمونة في كل من تركيا ولندن 
بعوائد تتراوح بني 7.5 % و9 %.  

•  عبد الله الشهاب

الشهاب: ماس تعرض مشاريع بعوائد وتنوع جغرافي
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انخفاض تصنيف الكويت لسهولة ممارسة 
أنشطة األعمال بمعدل 7 نقاط في 2015 

أص����درت ش��رك��ة م��ارم��ور مينا انتلجنس )م���ارم���ور(، 
وه��ي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة املركز 
املالي الكويتي »املركز«، تقريرها بشأن بدء النشاط 
ال���ت���ج���اري ف���ي ال���ك���وي���ت، ك���ج���زء م���ن س��ل��س��ل��ة واس��ع��ة 
ال��ن��ط��اق ح���ول أن��ش��ط��ة األع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة. وف���ي ه��ذا 
ال��ت��ق��ري��ر، ق��ام��ت م���ارم���ور ب���دراس���ة وت��ح��ل��ي��ل املعايير 
ف��ي الكويت،  ت��ج��اري  ن��ش��اط  ب��ب��دء  املختلفة املتعلقة 
وم��ق��ارن��ت��ه��ا ب��ن��ظ��ي��رات��ه��ا م���ن دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
ال��خ��ل��ي��ج��ي وال�������دول ال����رائ����دة ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م. 
��ا ال��ت��ح��دي��ات، وي��ق��ت��رح أفضل 

ً
وي��ن��اق��ش التقرير أي��ض

امل���م���ارس���ات ال���ت���ي ي��م��ك��ن أن ت��س��ه��ل م���ن ع��م��ل��ي��ة ب��دء 

النشاط التجاري في الدولة. 
وأش��ار التقرير الى أن التصنيفات املتعلقة بسهولة 
��ن��ش��ر 

ُ
م��م��ارس��ة أن��ش��ط��ة األع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة، وال���ت���ي ت

سنوًيا من ِقبل البنك الدولي، تقيس مدى سهولة أو 
ب��دء مشاريع تجارية متوسطة أو صغيرة  صعوبة 
الحجم بالنسبة للمواطن بالدولة، مع اتباع اللوائح 
املحلية ذات الصلة. وتقع الكويت، التي يبلغ متوسط 
أم��ي��رك��ي��ًا، ض��م��ن فئة  ب��ه��ا 47639 دوالرًا  ال��ف��رد  دخ���ل 

االقتصادات ذات الدخل العالي. 
ن��ق��اط. ويتم  ال��ك��وي��ت ب��م��ع��دل 7  وان��خ��ف��ض تصنيف 
تحديد تصنيف االقتصادات من خالل ترتيب قائمة 

 ،)DTF( ا لنقاط املسافة الى الحدود
ً
باالقتصادات وفق

ا للممارسات التنظيمية 
ً
التي تحدد االقتصادات وفق

وت���وض���ح االق���ت���راب م���ن ال��ح��د األع���ل���ى ل�����أداء ع���ن كل 
مؤشر خاص بممارسة أنشطة األعمال. ويتم قياس 
املسافة الى الحدود )DTF( بمقياس يتراوح بني 0 الى 
100، حيث يمثل 0 أسوأ أداء ويمثل العدد 100 الحد 
األق��ص��ى. ول��ق��د تحسنت درج���ة امل��س��اف��ة ال��ى ال��ح��دود 

)DTF( نوًعا ما خالل الخمس سنوات األخيرة.
ومقارنة بدول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، 
ت��ع��ت��ب��ر ال��ك��وي��ت األق�����ل م���ن ح��ي��ث ت��ص��ن��ي��ف م��م��ارس��ة 

أنشطة األعمال التجارية وبدء األنشطة التجارية، 

»زين« تعقد مؤتمرها السنوي للموزعني 
في إسطنبول ملناقشة اإلنجازات

ع���ق���دت ش���رك���ة زي����ن اج��ت��م��اع��ه��ا ال��س��ن��وي ال���ح���ادي عشر 
م��ع م��وزع��ي��ه��ا امل��ع��ت��م��دي��ن ف��ي اس��ط��ن��ب��ول، وه���و التجمع 
ال��ذي تعزز الشركة م��ن جهودها القامته سنويًا بهدف 
تأكيد مفهوم املستقبل الغني باالنجازات مع موزعيها 

املعتمدين.
وكشفت الشركة في بيان صحافي امس أن هذا املؤتمر 

��ل خ��ط��وة م��ه��م��ة ورئ��ي��س��ي��ة ن��ح��و تحقيق 
ّ
ال��س��ن��وي ي��م��ث

املزيد من االزدهار في عالقتها املباشرة مع شركائها من 
امل��وزع��ني املعتمدين، وه��و األم��ر ال��ذي يصب في النهاية 
في مصلحة هدفها الرئيسي وه��و ط��رح وتقديم أفضل 
أك��ب��ر عائلة  ي��ش��ك��ل��ون  ال��ذي��ن  ال��خ��دم��ات لعمالئها  وآخ����ر 
م��ش��ت��رك��ني ف��ي ال��ك��وي��ت.ق��ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف��ي زي��ن 
الكويت عمر العمر »دائمًا ما ينظر اآلخرون الى املستقبل 
على أن��ه أم��ر بعيد، ولكننا ف��ي زي��ن ننظر ال��ى املستقبل 
ن��راه  ال��ح��اض��ر،  ف��ي  ن��رى املستقبل  بعني مختلفة، فنحن 
في قيمنا، نراه في طريقة ادارة أعمالنا، نراه في حوارنا 
مع عمالئنا... فنحن نؤمن بأن تخطي مستوى التوقعات 
دائمًا ما يحمل املستقبل الى حاضرنا«. ومن جانب آخر، 
ل��ل��ش��ؤون التجارية  ال��رئ��ي��س التنفيذي  ق��ال��ت م��ري��م علي 
ف��ي الجلسة  ف��ي زي��ن الكويت خ��الل كلمتها التي ألقتها 
االفتتاحية ألعمال املؤتمر، »ان هذا اللقاء فرصة للتعرف 
امل��وزع��ني، حيث ان تحديات  على تحديات شركائنا من 
زي��ن ه��ي ب��ال ش��ك ت��ح��دي��ات لشركائها ف��ي نفس ال��وق��ت، 
ونجاحها في تخطي هذه التحديات هو بالتأكيد نجاح 
لهم، فالجميع يمشون معًا في مسار واحد وهدف واحد، 

وهو مستقبل غني باالنجازات«. �صورة جماعية ملوزعي »زين«

»موديز انفستورز« تؤكد درجات 
التصنيف االئتماني لـ »األهلي« 

ف���ي ت��ق��ري��ره��ا ال���ص���ادر م���ؤخ���را، أك����دت وك���ال���ة »م��ودي��ز 
انفستورز سيرفيس« درج���ات التصنيف االئتماني 
التالية للبنك األه��ل��ي الكويتي وه���و ذات التصنيف 
 ،)A2/P-1( التصنيف :)السابق للبنك )ب���دون تغيير
ل��ل��ودائ��ع بالعملة امل��ح��ل��ي��ة على  ه��و تصنيف م��ودي��ز 
امل��دى البعيد والقصير، للبنك األهلي الكويتي. وهذا 
التصنيف يعكس احتمالية عالية جدا لتقديم الدعم 

الحكومي للبنك األهلي الكويتي في وقت الحاجة.
أما التقييم االئتماني األساس للبنك األهلي الكويتي 
)baa3(، فهو يعني وجود قاعدة رأسمالية قوية للبنك 
وق�����درة ج��ي��دة ع��ل��ى تحقيق اي������رادات وق���اع���دة تمويل 

م��س��ت��ق��رة. أم����ا ب��خ��ص��وص ال���ن���ظ���رة امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ف��ان 
جميع التصنيفات تحمل نظرة مستقبلية مستقرة، 
وي��س��ت��ن��د ه����ذا ال��ت��ق��ي��ي��م ال����ى ع����دة ع���وام���ل م���ن ب��ي��ن��ه��ا: 
رسملة قوية وقدرة جيدة للبنك األهلي الكويتي على 
تحقيق االيرادات. قاعدة تمويل قوية ومصدات سيولة 
جيدة ل��دى البنك. احتمالية عالية ج��دا لتقديم الدعم 
الحكومي للبنك عند الحاجة. وقد ظل تصنيف  موديز 
للبنك األه��ل��ي الكويتي مستقرا على م���دى السنوات 
القليلة املاضية وال نتوقع  أي تأثير كبير للتصنيف 
الحالي على املركز املالي الحالي للبنك أو في املستقبل 

على املدى القصير في ظل القوة الرأسمالية للبنك.

الربيعة: »نور العقارية« توافق 
على اإلدراج في البورصة 

اك��د رئيس مجلس االدارة الرئيس التنفيذي لشركة 
ن����ور ال��ص��ال��ح��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة ب����در ال��رب��ي��ع��ة ان ال��ش��رك��ة 
حققت صافي ربح عن السنة املنتهية في 2014 بمبلغ 
اجمالي 1,454,129، دينارا موضحا أن الشركة عقدت 
اجتماعها السنوي أمس بنسبة حضور 96.7 في املئة 
وأق��رت توزيع أرب��اح نقدية على املساهمني بنسبة 5 
ف��ي امل��ئ��ة، وأوض���ح الربيعة ان��ه ق��د تمت املوافقة على 

ج��م��ي��ع ب���ن���ود ج�����دول األع����م����ال، وم����ن ض��م��ن��ه��ا ادراج 
ال��ش��رك��ة ف��ي س���وق ال��ك��وي��ت ل�����أوراق امل��ال��ي��ة، وق���د تم 
انتخاب أعضاء مجلس االدارة للثالث سنوات املقبلة 
وه���م ب���در ال��رب��ي��ع��ة و فيصل ال��ن��ص��ار وش��رك��ة طموح 
الوطنية للتجارة العامة وامل��ق��اوالت وشركة صروح 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة، وش���رك���ة س����درة ال���ش���رق األوس���ط 

ملقاوالت املباني. 

بدر الربيعة مرتئ�ساً عمومية »نور العقارية«

»إدارة املشروعات الصغيرة« تنظم 
ملتقى »التاجر الصغير«

تنطلق غدًا أولى فعاليات ملتقى 
»التاجر الصغير« بلقاء تعريفي 
ح���ول ال��ف��ع��ال��ي��ة مل���دي���ري م���دارس 
ال����ث����ان����وي وامل����ت����وس����ط ب��م��ن��ط��ق��ة 
ال�����ع�����اص�����م�����ة ال����ت����ع����ل����ي����م����ة وذل�������ك 
ع���ل���ى م���س���رح ال��ه��ي��ك��ل��ة ب��م��ن��ط��ق��ة 
ال��دور  ت��مَّ فيه توضيح  ال��رق��ع��ي، 
امل�����دارس املشتركة  امل��ط��ل��وب م��ن 
ب����امل����ل����ت����ق����ى، ف������ي ج������و ت���ن���اف���س���ي 
خالل فترة امللتقى، الذي تنظمه 
ال���ص���غ���ي���رة  امل�����ش�����روع�����ات  ادارة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ب��رن��ام��ج اع����ادة هيكلة 
ال�����ق�����وى ال����ع����ام����ل����ة. وأك��������د م���دي���ر 

ال��ق��وى  امل��ش��اري��ع الصغيرة في ادارة هيكلة  ادارة 
العاملة م. فارس العنزي ان فكرة املشروع انطلقت 
م��ن خ��الل ع��رض تقدمت ب��ه م��درس��ة قمرية محمد 
أمن املتوسطة بنات بمنطقة العاصمة التعليمية 
ال���ى ادارة امل��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة ب��ب��رن��ام��ج اع���ادة 
ال��ه��ي��ك��ل��ة، ف��ه��ي م���ب���ادرة ت��رب��وي��ة ت��ه��دف ال���ى غ��رس 
روح امل���ب���ادرة ف��ي س��ن م��ب��ك��ر، ح��ي��ث ح���ددت دراس���ة 
ل��ري��ادة األع��م��ال التحديات  ال��ع��امل��ي  تقرير امل��رص��د 

االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وأك���دت 
امل����ب����ادرة  ض��������رورة رع����اي����ة روح 
االستثمارية في نفوس األجيال 

الجديدة.
وب��نيَّ العنزي أن املسابقة تقوم 
ع����ل����ى زي�����������ادة وع�������ي وت���ش���ج���ي���ع 
وتسهيل ايصال فكرة املشاريع 
ال���ص���غ���ي���رة وال���ع���م���ل ال���ح���ر ل���دى 
ش������ب������اب امل����س����ت����ق����ب����ل م�������ن خ�����الل 
توفير بيئة أعمال شبه حقيقية 
ومتكاملة تضمن تخريج أجيال 
ق���ادري���ن على  م���ن رواد األع���م���ال 
االب���ت���ك���ار واالب�������داع ض��م��ن بيئة 
تجارية تنافسية، وهو حدث يقدم لطلبة وطالبات 
املدارس ملرحلتي املتوسط والثانوي فرصة معرفة 
كيفية ال��ب��دء ف��ي م��ش��روع، م��ن خ��الل تدريبهم على 

مجموعة قيم وسلوكيات لتحقيق النجاح.
وأضاف: ان من أهم أهداف ملتقى التاجر الصغير، 
ه���و غ���رس ق��ي��م ال��ع��م��ل وروح امل���ب���ادرة ف���ي ن��ف��وس 
ال��ج��دي��دة K وتنمية مفاهيم ح��ب العمل  األج��ي��ال 

الحر وخدمة الوطن واملجتمع وتنمية الذات، 

فار�س العنزي

»مجموعة شهاب« تخطط للتوسع في مصر والخليج قريبًا
ق������ال م����دي����ر ع���م���ل���ي���ات ق����ط����اع امل���ط���اع���م 
ب��م��ج��م��وع��ة ش��ه��اب ي��ع��ق��وب ش��ه��اب أن 
مجموعته تخطط الفتتاح العديد من 
األف��رع الجديدة ملطاعم »لو كافيه« في 
منطقة الخليج ف��ي املستقبل املنظور، 
ك���م���ا أن����ه����ا ب����ص����دد اف����ت����ت����اح ف����رع����ا ف��ي 

جمهورية مصر العربية قريبا.
وأض����������اف ش����ه����اب خ�������الل ت���ص���ري���ح���ات 
ص��ح��اف��ي��ة ع��ل��ى ه���ام���ش اف��ت��ت��اح ال��ف��رع 
ال���راب���ع م��ن سلسلة م��ط��اع��م »ل���و كافيه 
وجريل« ذات الطابع الغربي واملنتشرة 
ف�����ي ع������دد م�����ن امل����ح����اف����ظ����ات ب���ال���ك���وي���ت 
ف���ي م��ج��م��ع »م����ي����رال« ب��م��ن��ط��ق��ة امل��ن��ق��ف 
م����س����اء ال���خ���م���ي���س امل�����اض�����ي، ب��ح��ض��ور 
الشيخ دعيج الخليفة الصباح ونخبة 
م����ن ال���ف���ن���ان���ات وال���ف���ن���ان���ني ال��ك��وي��ت��ي��ني 
م��ن��ه��م: م��ش��اع��ل ال��زن��ك��وي، ه��ب��ة ال����دري، 
امل��ن��ص��ور، بشاير  ال��ع��ل��ي، فاطمة  ن���واف 
ال��ى حضور ع��دد من  الشيباني اضافة 
مشاهير »موقع التواصل االجتماعي« 

االنستغرام.
ان��ه م��ن املرتقب ان تفتتح  وق��ال شهاب 

املجموعة فرعا في املهبولة خالل شهر 
ي���ون���ي���و امل���ق���ب���ل���ة، م���وض���ح���ًا ان م��ط��اع��م 
»ل��و كافيه« يديرها ع��دد م��ن الكفاءات 
ال��وط��ن��ي��ة وف��ك��رت��ه��ا كويتية م��ئ��ة باملئة 
وتتملكها م��ج��م��وع��ة ش��ه��اب وال تتبع 
أي ع���الم���ات ع���امل���ي���ة، ح��ي��ث ت��ت��م��ي��ز عن 
نظيرتها الغربية بكثير م��ن النواحي 
أه��م��ه��ا األج�������واء امل��ص��اح��ب��ة مل��وس��ي��ق��ى 
»ال����ج����از« األم��ي��رك��ي��ة ع��ل��ى م�����دار ال��ي��وم 
ال����ج����زء االول م����ن اس���م  وال����ت����ي اش����ت����ق 
امل���ط���ع���م »ل�������و« م����ن اس�����م ع�������ازف ال���ج���از 
وامل���غ���ن���ي األم���ي���رك���ي ال��ش��ه��ي��ر »ل����و يس 

آرمسترونغ«.
وأوض�������ح ان س��ل��س��ل��ة امل���ط���اع���م ت��ت��م��ي��ز 
ب���ت���ق���دي���م أش����ه����ى امل������أك������والت ال���غ���رب���ي���ة 
ال��ل��ح��وم وال���دج���اج وان جميع  ط���ازج���ة 
ه��������ذه ال�����ل�����ح�����وم ع����رب����ي����ة خ����ال����ص����ة م��ن 
ال��ك��وي��ت وال��س��ع��ودي��ة واالم�����ارات، ورغ��م 
ذل����ك ت��خ��ت��ص م��ط��اع��م »ل����و ك��اف��ي��ه« في 
العديد من املأكوالت والحلوى الغربية 
ال��رائ��ع  ب��أن��واع��ه��ا املختلفة وب��ف��ط��وره��ا 
ال���ت���ي ت���ق���دم ب��ش��ك��ل م��ت��م��ي��ز، والس��ي��م��ا 

تميزها بتقديم الشوكوالته البلجيكية 
ال��ف��اخ��رة وال��ت��ي تعتبر م��ن أرق����ى وأل��ذ 
الشوكوالته في العالم، والتي تقدم في 
ش��الل م��ن الشوكوالته املطلي بالذهب 
عيار 24 قيراطًا والتي تعرض ألول مرة 
في الكويت حصريا في لو كافيه وجريل 

ميرال.  وذكر شهاب ان مجموعة شهاب 
تعمل في قطاعات استثمارية مختلفة 
كالسيارات والعقار وتنظيم املعارض 
واملؤتمرات واملراكز الطبية املتخصصة 
ف��ي ال��ت��ج��م��ي��ل واألس���ن���ان وك��ذل��ك قطاع 

التسويق والدعاية واالعالن.

جانب من االفتتاح 

يضم 250 مشروعًا من 15 دولة

معرض العقار واالستثمار ينطلق غدًا بمشاركة 74 شركة 

تنطلق ص��ب��اح غ��د االث��ن��ني ف��ع��ال��ي��ات م��ع��رض ال��ع��ق��ار 
واالستثمار »معرض املعارض العقارية في الكويت« 
والذي تنظمه مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض 
وامل���ؤت���م���رات ب����أرض امل���ع���ارض ب��م��ش��رف ف��ي ال��ق��اع��ة 8 
خالل الفترة 6-11 ابريل وبرعاية وكيل وزارة التجارة 
املساعد لشؤون املنظمات الدولية والتجارة الخارجية 
الشيخ نمر الصباح ووسط مشاركة 74 شركة عقارية 
وم��ال��ي��ة واس��ت��ث��م��اري��ة ت��ع��رض اك��ث��ر م��ن 250 مشروعًا 
ب��ح��وال��ي 15 دول���ة خليجية وع��رب��ي��ة وع��امل��ي��ة. أعلنت 
ش���رك���ة م���راب���ح���ات ل��ل��ح��ل��ول ال���ع���ق���اري���ة ع����ن رع��اي��ت��ه��ا 
ومشاركتها في معرض العقار وح��ول ه��ذه املشاركة 
قال مدير ادارة قطاع االستثمار العقاري عبدالوهاب 
الرشيد أنها ستتضمن طرح منتجها العقاري املبتكر 
»وث��ي��ق��ة االي���ج���ار ال��ش��رع��ي��ة« ب��م��ش��روع »ب����رج ه��اج��ر« 
ال���واق���ع ض��م��ن م��ش��روع »أب�����راج ال��ب��ي��ت« ب��م��ك��ة امل��ك��رم��ة 

ومقابل الكعبة املشرفة مباشرة.

منتجع أكوامارين 

أم����ا ع���ن أح�����دث وأب������رز م���ش���اري���ع »م���راب���ح���ات« فقد 

ال���ذي يقع على  ال��ى م��ش��روع الشركة  أش���ار الرشيد 
ش���اط���ئ م��دي��ن��ة ال��ن��وي��ص��ي��ب ب��م��ح��اف��ظ��ة األح���م���دي 
وهو »منتجع أكوامارين« الذي يعتبر أول مشروع 
ي��ط��رح بنظام ص��ك��وك املنفعة في  م��رخ��ص رسميًا 
الكويت، كما يتألف من 99 وحدة فندقية سياحية، 
عبارة عن31 فيال و68 »شاليه« جميعها مطل على 

البحر،.
أعلنت شركة كويت الدارة املشاريع عن مشاركتها 
ن��ائ��ب الرئيس  ال��ع��ق��ار واس��ت��ه��ل  ورعايتها مل��ع��رض 
التنفيذي الدارة املبيعات في الشركة فالح املطيري 
ان ال��ش��رك��ة س��ت��ش��ارك م���ن ب��م��ش��روع ف��ن��دق روض���ة 
الصفوة الذي أكد من خالل مبيعاته على ان السوق 
ال��ك��وي��ت��ي م��ن اب����رز واه����م االس�����واق امل��ه��ت��م��ه بقطاع 

السياحه الدينيه.
وف����ي ه����ذا االط�����ار أش����ار ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الدارة امل��ب��ي��ع��ات ف��ي ش��رك��ة ك��وي��ت الدارة امل��ش��اري��ع 
فالح املطيري الى امتالك الشركة مشروعا سياحيا 
ج��دي��دا بمنطقة النويصيب على مساحة 24 الف 
متر م��رب��ع. وه��و منتجع سياحي عائلي بامتياز 

بمستوى عاملي يضم 60 فيال وشالية بمساحات 
تتراوح مابني 184م الى 284 م مربعًا والتسليم في 

سبتمبر 2015.

استراتيجية تشغيلية 

وق������د وض����ع����ت ش����رك����ة م������اس ال����ع����امل����ي����ة، ال���ل���م���س���ات 
األخ��ي��رة على استراتيجيتها التشغيلية الجديدة 
والقائمة على محورين رئيسيني: األول، استكمال 
خ��ط��ة ال��ت��وس��ع ال��ج��غ��راف��ي ن��ح��و األس����واق ال��واع��دة، 
أم����ا امل���ح���ور ال��ث��ان��ي ف��ه��و ال��ع��م��ل ع��ل��ى ط����رح ف��رص 

استثمارية آمنة وذات عوائد مجزية.
وف�����ي ظ����ل ه�����ذه ال����ت����ط����ورات امل����ح����وري����ة، ق�����ال م��دي��ر 
الله جاسم  التسويق في شركة م��اس العاملية عبد 
ال��ى جانب الجهاز  الشهاب: »عكفت االدارة العليا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وج��ه��ات اس��ت��ش��اري��ة ع��ل��ى م���دى األش��ه��ر 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���اض���ي���ة ع��ل��ى اع������ادة ت��ق��ي��ي��م ال��ت��وج��ه��ات 
التشغيلية للشركة، وذل��ك بما يمكنها من تعظيم 

استفادتها من خبراتها املتراكمة.
وأوض������ح ال���ش���ه���اب أن امل���ح���ور ال���خ���اص ب��ال��ت��وس��ع 

ال���ج���غ���راف���ي ت���رج���م م���ن���ذ ب����داي����ة ال����ع����ام ال���ح���ال���ي م��ن 
خ���الل دخ���ول ال��س��وق ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة وط���رح مشاريع 
ف��ي اململكة  ف��ي ع���دة م��ن��اط��ق  ب��خ��ص��ائ��ص مختلفة 
امل���ت���ح���دة ب���ال���ت���ع���اون م���ع اح�����دى ش���رك���ات ال��ت��ط��وي��ر 
ال���ع���ق���اري امل���وث���وق���ة، ل��ت��ن��ض��م ب���ذل���ك ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ى 
خريطة التواجد لشركة ماس العاملية في كل اململكة 

السعودية مصر، تركيا.
الثاني واأله��م في التوجهات الجديدة،  أما املحور 
يبقى في البدء في طرح منتجات أدوات استثمارية 

آمنة.

شقق فاخرة 

وص���رح امل��ه��ن��دس نبيل ال��خ��ال��د ال��رئ��ي��س التنفيذي 
ل��ش��رك��ة امل��س��اك��ن ب���أن امل��ش��ارك��ة ف��ي م��ع��رض العقار 
تهدف للتسويق ملنتجات الشركة العقارية في كل 
م��ن ال��ك��وي��ت وب��ري��ط��ان��ي��ا، ح��ي��ث ان ال��ش��رك��ة بصدد 
ط���رح ف���ي ال��ك��وي��ت م��ش��روع��ه��ا ال��ج��دي��د ف���ي منطقة 
املهبولة وال��ذي يتألف من أب��راج سكنية تضم عدد 

من الشقق السكنية الفاخرة.

نبيل اخلالد عبداهلل ال�سهاب عبد الوهاب الر�سيد فالح املطريي 

»توب« تطرح شققًا في لندن

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 
العقارية محمد وليد 
القدومي بان املجموعة 
ح��رص��ت على ان تقدم 
ال����دورة الحالية  خ��الل 
ل����ل����م����ع����رض م����ش����اري����ع 
ج��دي��دة للمستثمرين 
في الكويت تتمثل في 
ف��ي قلب  شقق سكنية 
العاصمة البريطانية 
لندن ومشاريع مماثلة 

ف��ي ل��ن��دن ال��ك��ب��رى وامل��ن��اط��ق املحيطة ب��ه��ا وال��ت��ي تعمل 
ال��رائ��دة والكبيرة في  على تطويرها وتنفيذها الشركة 
بريطانيا باريت لندن من ابرزها مشروع جريت منستر 
ه��اوس وال���ذي سيكون ج��اه��زا للتسليم منتصف العام 
الحالي كما اشار القدومي بان املشروع البارز الثاني هو 

كوينزالند تيراس والذي يقع بجانب استاد االمارات.
وب�����نيَّ ال���ق���دوم���ي ب���ان���ه ام�����ام ال������زوار وامل��ه��ت��م��ني ال��ف��رص��ة 
ل����الط����الع ع���ل���ى ن����م����اذج ال���ش���ق���ق ال���س���ك���ن���ي���ة وم���واق���ع���ه���ا 
واس����ع����اره����ا ب����االض����اف����ة ال������ى ت���ع���ري���ف���ه���م ب���امل���واص���ف���ات 
والتشطيبات الراقية التي تنفذها باريت لندن بمختلف 
ب��ام��ك��ان املستثمرين  ب��ان��ه سيكون  مشاريعها. مضيفا 
اختيار شقة احالمهم في لندن ومحيطها من اكثر من 
عشرين مشروعا سكنيا تنفذها الشركة حاليا منها من 
ال��ع��ام او منتصف العام  ه��و ج��اه��ز للتسليم خ��الل ه��ذا 

القادم.

حممد القدومي 

العمر: طموحنا مع شركائنا دائمًا 
عات عمالئنا 

ّ
هو تخّطي توق

بتقديم خدمات عالية املستوى
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 ÊËUF²�« fK−� ‰Ëœ w� UNð«—UL¦²Ý« WFÝuð q�«uð

l¹—UA� r−Š —UM¹œ ÊuOK� 200 ∫ÊUHKA�«
wK;« ‚u��« w� ¢w²¹uJ�« d¹b*«¢

“U$≈ w� …dOšô« …d²H�« w� W�dA�« X×$ b�Ë
U¹«e?� w²�d?A� 5¹—UI?Ž 5ŽËdA?� rOK�ðË
U�√ Æœb;« bŽu*« w� W¹—UI?F�« ÊUOŽ√Ë WCÐUI�«
WOÐdF�« W?JKL*« w� W�dA�« ‰UL?Ž√ ’uB�Ð
≥ WLOIÐ l¹—UA� d¹b?ð W�dA�« ÊS� ¨W¹œuF��«
ÂUE?MÐ Íœu???F???Ý ‰U?‡‡‡?‡¹—  «—U???O?K�
œbBÐ UN½√ UL� Æ©Project Management®
lÐd�« ‰ö?š l¹—UA*« s� œb?Ž c?OHM²Ð ¡b?³�«
w� U?NMŽ sKF?OÝ Íc�« ÂU?F�« «c¼ s� Y�U?¦�«

ÆtMOŠ
w²¹uJ?�« d¹b*« W?�d??ý Ê√ ÊU?HKA?�« b?�√Ë
W�—UA*« ·bN²�ð WFÐU²�« UNðU�dýË WCÐUI�«
qł√ s� W¹uLM²�« l¹—UA*« c?OHMð w� WOKŽUHÐ
√b?³* ÎöO?�QðË œö³�« W?C?N½ w� WL¼U?�*«
W�uKL*« W�dA�« t−N²Mð Íc�« ¢÷—_« —ULŽ≈¢
UN?²KE� X% rCðË ¨¢p²OÐ¢ w²?¹uJ�« q¹uL²�« XO?³� q�UJ�UÐ
s� ÀöŁ w� U¼œułu� ÎW?�U{≈ ≠X¹uJ�« qš«œ  U�d?ý WŽuL?−�
 «¡UA½ù«Ë  ôËUI*« ‰ULŽ√ w� WB?B�²� ≠ÊËUF²�« fK−� ‰Ëœ
¨W¹—U?I?F�« l¹—UA?*« …—«œù w²¹uJ�« d¹b*« w¼ ¨l¹—U?A*« …—«œ≈Ë
b¹d³?²�« WLE½√ W�d?ý ¨…e¼U'« W½UÝd?)« ÃU²½ù w²¹uJ�« d¹b*«
d¹b*« ¨©s¹d?×?³�« WJK2® w²¹uJ?�« d¹b*« ¨©uJÝ«—® nO?OJ²�«Ë
WMDKÝ® w²¹uJ�« d¹b*« ¨©W¹œu?F��« W?OÐdF�« WJKL*«® w−?OK)«
s� nOMBð vKŽ√ u¼Ë ¢v�Ë√ W?¾�¢ WHMB?� UN½≈ YOŠ Æ©ÊU?LŽ
W��UM*«Ë ‰u?šb�« s� UNMJ1 U� ¨W¹e�d*«  U?B�UM*« WM' q³�
WK�UŠ W�dA�« Ê√ UL� ¨Èd³J�«  U?ŽËdA*« s� dO¦J�« cOHMð vKŽ
©ISO 9001:2000® WO�Ëb�« WO?ÝUOI�«  UH?�«u*« …œUNý vKŽ
d?O¹UF?*«Ë  «¡«dłù« o�Ë …œu?'« jÐ«u?{ oO³?D²Ð vMFð w²�«

ÆWÐuKD*« WO�Ëb�«

w²¹uJ�« d¹b*« W?�d?A� ÂU?F�« d¹b*« ‰U?� ˇ
W�d?A�« Ê≈ ÊUH?KA�« b�U?Š bL×?� WCÐU?I�«
¨W¹—UIF�« l¹—UA*« …—«œ≈Ë cO?HM²Ð WBB�²*«
l¹—UA*« s� W?ŽuM²� W?ŽuL−?� ÎUO�U?Š cHMð
ÊuOK� ±≥µ U?N²L?O� mK³ð X¹uJ�« w� W?LN*«
s¹d×?³�« WJK2 w� cHMð ULO?� ¨w²¹u� —UM¹œ
¨wM¹d?×Ð —UM¹œ ÊuOK� ∂∞ W?LO?IÐ l¹—UA?�
W¹œuF��« WOÐd?F�« WJKL*« w� l¹—UA� d¹bðË
s� p�–Ë ¨ÍœuFÝ ‰U‡‡‡‡¹—  «—U?OK� ≥ WLOIÐ

Æs¹bK³�« w� 5²FÐU²�« UNO²�dý ‰öš
w� W��UM*« Â«b²Š« rž—Ë t½√ ÊUHKA�« `{Ë√Ë
“uH�« XŽUD²?Ý« W�dA�« ÊS?�  ôËUI*« ŸUD�
X¹uJ�« w� …eOL²*« l¹—U?A*« s� œbŽ cOHM²Ð
…—«“u� w�Ozd�« dI*« vM³� ŸËdA� U¼“dÐ√ s�
·«dýS?Ð p�–Ë WO?�öÝù« ÊËRA?�«Ë ·U�Ëô«

ŸËdA0  U�b)«Ë W?�UF�« w½U³*« ŸËdA�Ë ¨W?�UF�« ‰UGý_« …—«“Ë
ŸËdA�Ë ¨W?OMJ��« W¹UŽdK� W�U?F�« W�ÝR*« `�UB� rzU?I�« …d�u�«
ŸËd?A�Ë ¨wMÞu�« ”d?×K� „uKL*« ©Hangers® dłUMN?�« vM³�
W?�UI?¦K� wMÞu�« fK:« ·«d?ýSÐ p�–Ë wMÞu�« X¹u?J�« n×²?�
…—«“uÐ ’U)« W�UF�« W×B�« …—«œ≈ vM³� ŸËdA�Ë ¨»«œü«Ë ÊuMH�«Ë
·«dýSÐ p�–Ë mMO�u³K� w{U¹d�« w²¹uJ�« ÍœUM�« ŸËd?A�Ë ¨W×B�«

 ÆW{U¹d�«Ë »U³AK� W�UF�« W¾ON�«
cHMð s¹d?×³�« WJK2 w� w²¹uJ�« d¹b*« W�dý Ê√ ÊU?HKA�« ·U{√Ë
qO?GA²�« ŸËd?A� U?NM� W�U?)«Ë WO?�uJ(« l¹—UA*« s?� Î«œbŽ
5Ð U� jÐd¹ Íc�«Ë b?N� pK*« d�?' q�UA�« h×H�«Ë W½U?OB�«Ë
qO��« Íœ«Ë lL−?�Ë ¨s¹d×³�« WJK2Ë W¹œuF�?�« WOÐdF�« WJKL*«
…uI� ÎUC¹√ lÐU²�« w³D�« V¹—b²�« e�d?�Ë ¨s¹d×³�« ŸU�œ …uI� lÐU²�«
«c¼ Æ‚öLF�« s¹d×³�« …—œ ŸËdA?� w� öO� ∏∞ ¡UMÐË ¨s¹d×³�« ŸU�œ

ÕU³B�« d�UM�« ÕU³� s¹“ W�OA�« W¹UŽdÐ “uOM�_« w�

 ÍuM��« UN{dF� oKDð ¢u³��≈ ö¼¢
Í—U'« q¹dÐ√ 11 ¢2015 ÊUC�— ö¼¢

b¹bý ¡U?I²½UÐ r¼—UO²?š« - Íc�«Ë ÷dF*«
¨w�u�²�« d¹uD²�«Ë rO?OI²�« WM' ‰öš s�
∂ s� d¦�√ —«b� vKŽ t?OKŽ ÊuLEM*« qLŽË
s� t�öD½« √bÐË ÍuMÝ ÷dF� t½uJ� dNý«

Æ≤∞±± WMÝ
ÊUC?�— ö¼¢ ÷dF� b?F¹ ¨t� tKŠ vKŠ√ w�Ë
dO?ž  UO�U?FH�« s� b¹b?F�UÐ 5�u?�²*« ¢µ
s� b¹bF�« ÷dF*« bNA?OÝ YOŠ ¨W�u³�*«
sŽ ÎöC� ¨WO½UC�— ¡«ułQÐ  U−²MLK� ÷ËdŽ
ÂU¹« ‰ö?š U¼d?�u?²Ý w²?�« WI?O½√ ÷Ëd?Ž
 U?−??²M* “u??OM�_« ¡U?ł—√ w�Ë ÷d??F*«

Æ5{—UF�«
rCO� ¨ÂUF�« «cN� W�—UA*«  U¾H�« ‰uŠË
5OK;« 5�—U?A?*« s� nO?H� ÷d?F*«
u¼Ë WOK;« ‚«uÝ_UÐ —œU½Ë b¹bł u¼ U?� ÷dF� 5O−OK)«Ë
 eO9 w²�«Ë U¼dOž sŽ u³��≈ ö¼ ÷—UF� WK�KÝ eO1 U�
’d?×¹ U?L?� UN?ł—U?šË X¹uJ�UÐ W?O�Ëœ ÷—U?F?� ‚öÞSÐ
—UJ²Ðô«Ë  U?Ž«bÐù« s� b¹e?LK� ’d?� oKš vKŽ Êu?LEM*«
5O²¹uJ�« 5Žb³*«Ë WOMÞu�«  U−²M*« rŽœË  ôU:« v²AÐ

ÆŸUDI�« «c¼ w�
¨÷—UF*« r�UŽ w� Î«eO9Ë «dOŁQð d¦�ô« ÊU?C�— ö¼ ÷dF� d³²F¹Ë
ÁcN� U?NŽu½ s� …eO2 ÷—U?F� …bŽ ‚ö?Þù ÊuLEM*« bF?²�¹Ë
s� …UŽd�« s� b¹b?F�« WIŁ V�� s� sJ9 Ê√ bFÐ U?LOÝô WM��«
X¹uJ�« pMÐ s� q� ÂUF�« «c¼ ÷dF� vŽd¹ YOŠ ¨ ôU:« nK²��
“b�U½Ëb�U?� W�öFÐ WK¦2 W¹cžú� włd?ýuF*« WŽuL?−�Ë w�Ëb�«
ÊUDKÝ e?�d� W�d?ýË W¹—U−?²�« ŸuD*« »U¼u�«b?³Ž wKŽ W?�dýË
WK�KÝ s� X¹uJ�« dO?š …d³* ÍuM��« rŽb�«Ë Ã«dÐ√ ÁUO?� W�dýË

Æu³��≈ ö¼ ÷—UF�

…bz«d�« ¨u³�?�≈ ö¼ ÷—UF� WK�KÝ XIKÞ√ ˇ
¨X¹uJ�« Èu?²?�?� vKŽ ÷—U?F*« ‰U?−?� w�
¨¢µ ÊUC?�— ö¼¢ …eOL²*« W¹u?M��« UN²O�U?F�
w� bŠ_« Âu?O�« v�Ë_« t²KŠd?� √b³?²Ý Íc�«Ë
tðUO�UF� dL²�ðË ¨¡U�� W��U)« WŽU��« ÂU9
ÓUŠU?³� …dýU?F�« WŽU�?�« s� ÂU¹« ≥ —«b� vKŽ

ÆÎ¡U�� …dýUF�« v²ŠË
X%Ë  ¨“uOM�ô« b½«dž ZO?²ÝdÐ w� …d� ‰Ë_Ë
¨ÕU³?B�« d�UM�« ÕU³?� s¹e�« W�O?A�« W¹UŽ—
÷—UF*« r�?{√ sŽ —U²��« u³�?�≈ ö¼ ‰b�ð
dO¦J�« U¼dE²M¹Ë UN� bF?²�¹ w²�«Ë WO½UC�d�«
s� ôu?�ËË X¹uJ�« s� —«Ëe�«Ë 5�—U?A*« s�
q¦�_« ÷d?F*« ÊuJO� X¹uJ�« v�« ZOK)« ‰Ëœ
 U?šd� V{«uð …b¹b?ł WKOJAð s� tO?� U*

¨UN?O�—UA?� 5Ð W��UM*« ÕË— oK�?²� …eOL*«  U?Ž«bÐù«Ë W{u*«
dNA�« «cN� d�u²� u¼ U� qJÐ —uC(« ¡U{—≈ vKŽ ÊuLEM*« ’d×¹Ë

ÆdH��«Ë nOB�« …“Uł≈ rÝu� ‰ušœ q³�Ë qOCH�«
œbŽ d³�_ W�dH�« WŠUðôË ¨5�—UA*« q³� s� dO³J�« ‰U³�ö� Î«dE½Ë
WO½U¦�« WKŠd*« bŽu� sŽ u³��≈ ö¼ XHA� ¨s¹eOL*« 5�—UA*« s�
≥ …b*Ë ¨q¹dÐ« ±≥ v�« q¹dÐ« ±± w� ÁbŽu� 5×¹ Íc�«Ë ÷dF*« s�
÷dF� ’dH�« WŠUð« vKŽ W�dA�UÐ W¹cOHM²�« WM−K�« s� ÎU�dŠ ÂU¹«
W�U?)« Â“«uK�«Ë  U�b?)«Ë  U−²M?*« s� WMJ2 WŽuL?−� d?³�√

Æ.dJ�« ÊUC�— dNAÐ
w� „—UA�Ë ÷—UŽ W¾� s� d?¦�« „—UA¹ ¨ÂUF�« «c¼ W��½ w�Ë
tðU−?²M� dN?ý√ s� WŽu?L−0 ¨ UB?B�?²�«Ë  ôU:« lO?Lł
¨5ÞU?HI�« U¼“dÐ« s� qO?CH�« d?NAK�  «œ«b?F²?ÝôUÐ W?�U)«
W¹Ëb?O�« ‘—UH*«Ë œU?−��«Ë —uDF�«Ë ¨ U¹uK?(« ¨ «—«u�?��ô«
W×Mł√ w� d³Ž UN{dŽ r²¹ w²�«  U?−²M*« s� U¼dOžË ÊUFO�dI�«Ë

ÕU³B�« s¹“ W�OA�«ÊUHKA�« bL×�

UO�dðË Êœ—_«Ë dB�Ë  «—U�ù«Ë W¹œuF��«Ë X¹uJ�« UNL¼√ W�Ëœ 15 s�

ÎUŽËdA� 250 ÷dFð W�dý 74 VDI²�¹ Ë Î«bž oKDM¹ ¢—UL¦²Ýô«Ë —UIF�« ¢

bz«uŽ  «–Ë WM�¬ W¹—UL¦²Ý« ’d� ÕdÞ vKŽ qLF�« uN� w½U¦�« —u;«
 Æw�Ozd�« wKOGA²�« UNÞUAM� ÎöLJ� bF¹ tłuð w� ¨W¹e−�

”U� W�dý w� o¹u�?²�« d¹b� ‰U� ¨W¹—u;«  «—uD²�« Ác¼ qþ w�Ë
“UN'« V½Uł v�≈ UOKF�« …—«œù« XHJŽ ¢∫»UNA�« rÝUł tK�« b³Ž WO*UF�«
vKŽ WO{U?*« WKOKI�« dNý_« Èb� vKŽ W¹—U?A²Ý«  UNłË Íc?OHM²�«
s� UNMJ1 U0 p�–Ë ¨W?�dAK� WOKO?GA²�«  U?Nłu²�« rOO?Ið …œUŽ≈
 U�dA�« Âb?�√ s� …bŠ«u� WL�«d?²*« UNð«d³š s� UNðœU?H²Ý« rOEFð
‚U�¬ `²� p�c?�Ë ¨Í—UIF�« o¹u�²�« ‰U?−� w� WBB�?²*« WO²¹uJ�«
Ác¼ ¡u?{ w�Ë t½√ v�≈ Î«dO?A� ¨¡ö?LF�« ÂU?�√ …b¹bł W¹—U?L¦?²Ý«
5O�Oz— s¹—u×� vKŽ qLF�« WDš e�dð Ê√ —dIð WBB�²*«  UÝ«—b�«
WLO� oI% W¹bOKIð dO?žË …b¹bł ‚«uÝ√ u×½ w�«dG'« lÝu²�« ‰Ë_«
 «Ëœ√ ÕdÞ w� q¦?L²¹ w½U?¦�« —u;« Ê√ 5Š w� ¨¡ö?LFK?� W�U?C�
Æ¡öLF�« ÂU�√ W¹—UL¦²Ýô«  «—U?O)« s� Î«b¹e� wHCð WM�¬ W¹—UL¦²Ý«
w� vI?³¹ 5Nłu?²�« 5Ð „d²?A*« rÝUI�« Ê√ vKŽ »U?NA?�« œbýË
vKŽ WO*UF�« ”U� W?�dý …dO�� «eO� s¹cK�« W?I¦�«Ë ÊU�_« ÍdBMŽ
w� dL²�*« uLM�« `{«Ë qJAÐ UN�JF¹ w²�«Ë ¨WO{U*«  «uM��« Èb�

   ÆUNzöLŽ …bŽU�
W¹«bÐ cM� rłdð w�«dG?'« lÝu²�UÐ ’U)« —u;« Ê√ »U?NA�« `{Ë√Ë
l¹—U?A� Õd?ÞË WO½UD¹d?³�« ‚u?��« ‰u?šœ ‰öš s� w?�U(« ÂU?F�«
l� ÊËUF?²�UÐ …b×²*« WJKL*« w� oÞUM� …b?Ž w� WHK²�� hzU?B�Ð
v�≈ UO½UD¹dÐ p�cÐ rCM²� ¨W?�uŁu*« Í—UIF�« d¹uD²�«  U?�dý ÈbŠ≈
W?OÐdF?�« WJKL*« q� w� W?O*UF?�« ”U� W?�d?A� bł«u?²�« WD¹d?š
W�d?A�« Ê√ ·U{√Ë ¨U?O�dð ¨W?OÐdF?�« dB� W?¹—uNL?ł ¨W¹œuF?��«
 UN?łu²�« w?� r¼_«Ë w½U¦�« —u?;« U�√ Æt?łu²�« «c¼ w� …d?L²?��
¨WM�¬ W¹—UL?¦²Ý«  «Ëœ√  U?−²M� ÕdÞ w� ¡b³�« w� vI?³¹ ¨…b¹b'«
l¹uMð v�≈ ·bNð …uD?)« Ác¼ Ê√ v�≈ »UNA�« XH� ‚U?O��« «c¼ w�Ë
s� UNzöLŽ ÂU�√ Î«b¹bł ÎU�U�¬ `²?H¹ U0 ¨W�dAK� WOKOGA²�«  UÞUAM�«
vKŽ VKD�« ŸUHð—« qþ w� wðQ¹ ‰u?×²�« «c¼ Ê√ ÎU×{u� ¨s¹dL?¦²�*«
—UFÝ√ lł«dð t�dð Íc�« b¹b'« l�«u�« qþ w� ULOÝ ô s�ü« —UL¦²Ýô«
»UNA�« ·U{√Ë ¨WO�U*« ‚«u?Ý_« w� q�U(« »cÐc²�«Ë WO*UF�« jHM�«
W¹—UL¦²Ý« ’d� d?O�uð vKŽ  e�dð ‰U:« «c¼ w� W�dA�« W¹u�Ë√ Ê√
WO½u½U?�  UNł l� b�UF?²�« - YOŠ ¨t�H½ X�u�« w� W?¹e−�Ë WM�¬
 UÝ«—œ œ«bŽ≈ v�≈ W�U{ùUÐ ¨œuIF�« œ«b?Žù WOÐU−¹≈ WFLÝË WIŁ  «–
r�²ð w²�«Ë —UL¦²Ýô« q×� W¹—UIF�« l¹—UA*« WFO³Þ ‰uŠ WBB�²�
U?O�dð s� q� w?� lIð YOŠ w�«d?G?'« ŸuM²�«Ë wKO?GA?²�« ¡«œ_UÐ
oOI% sLCð ’dH�« Ác¼ Ê√ v�≈ t�H½ X�u�« w� Î«dOA� ¨UO½UD¹dÐË
bz«uF?Ð ÊbM�Ë UO?�dð s� q� w� W½uL?C�Ë WO?�U� W¹uM?Ý bz«uŽ

  ÆW¾*« w� πË W¾*« w� ∑[µ 5Ð ÕË«d²ð

¢s�U�*«¢ ∫b�U)«

w� W�—U?A*« Ê« b�U)« qO³½ s�U�?*« W�dA� ÍcO?HM²�« fOzd�« ‰U�
s� q� w� W¹—UIF�« W�d?A�«  U−²M* o¹u�²K� ·bNð —U?IF�« ÷dF�
UNŽËdA� X¹uJ�« w� ÕdÞ œbBÐ W�dA�« Ê« YOŠ ¨UO½UD¹dÐË X¹uJ�«
«œbŽ rCð WOMJÝ Ã«dÐ« s� n�Q²¹ Íc�«Ë W�u?³N*« WIDM� w� b¹b'«
 U³KD²� l� VÝUM²ð W¹dBŽ rO�UB²ÐË …dšUH�« WOMJ��« oIA�« s�

Æw²¹uJ�« ‚u��«

b�U)« qO³½ w�ËbI�« bL×� ÍdOD*« `�U�

v�≈ ¨W�“ö�« ÂUL−?²Ýô«Ë WŠ«d�« qzUÝË lOL−Ð …œËe?� WKKE� WŠU³Ý
Æ «bO��UÐ ’Uš oKG� WŠU³Ý ÂULŠ V½Uł

 l¹—UA*« …—«œô X¹u�∫ÍdOD*«

÷dF* UN?²¹UŽ—Ë UN²?�—UA� sŽ l¹—UA*« …—«œù X¹u?� W�dý XMKŽ√
W�dA?�« w�  UFO³*« …—«œô Íc?OHM²�« fOzd�« VzU½ qN²Ý«Ë ¨—U?IF�«
w� bł«u²�«Ë W�—U?A*« vKŽ W�dA�« ’dŠ vKŽ bO�Q?²�UÐ ÍdOD*« `�U�
vKŽ —uN?L'«Ë ¡öLF?�« n¹dF²� p�–Ë W¹—UI?F�«  UO�UF?H�«Ë ÷—UF*«

ÆrNF� rz«b�« q�«u²K�Ë l¹—UA*« ÀbŠ«
W¹œuF��« w� UN?F¹—UA� Èu�√  ‰öš s� W�dA�« „—U?A²ÝË ∫·U{«Ë
Ê« vKŽ tðUFO³� ‰öš s� b?�√ Íc�« …uHB�« W{Ë— ‚bM� ŸËdA� u¼Ë
W?ŠUO?��« ŸUDIÐ W?L²?N*«  ‚«u?Ýô« r¼«Ë “dÐ« s� w²¹uJ�« ‚u?��«
l¹—UA*« s� …—uM*« WM¹b*« w�  …uHB�« W?{Ë— ‚bM� d³²F¹Ë ¨WOM¹b�«
w� WOM¹b�« WŠUO��« ÕU$« w� d?O³� dŁ« t� U2  ¨W�dA�« UNJK9 w²�«
UN²�—UA� ‰öš s� W�dA�« Ê« ÍdOD*« b�√Ë Æw�öÝô« r�UF�«Ë WIDM*«
W{Ë— ‚bM� vKŽ —uNL'« n¹dFðË l¹—U?A*« ÷dFÐ ÂuI²Ý ÷dF*UÐ
r¼ô« b?F¹ Íc�« ŸUH?²½ô« „uJ� ÂUEMÐ …—uM*« W?M¹b*« w� …uH?B�«
W�öÞô«Ë d?F??��«Ë l�u*«Ë …b*« ‰ö?š s� …—uM*« W?M¹b*« w� “dÐô«Ë

 ÆlO³�« bFÐ U� W�bšË
…uHB�« W{Ë— ŸËdA* UN?I¹u�²Ð œdHMð l¹—UA*« …—«œô X¹u� ¢lÐUðË
WO�«bB*« W�dA�« —U?Fý Ê« YOŠ ¨r�UF�«Ë X¹uJ�« w� …—uM*« WM¹b*UÐ
W¹—UIŽ  U−²M� ÂbIð W?�dA�« Ê« ÍdOD*« `{Ë√Ë Æ¢W�b)«Ë Â«e²�ô«Ë
bz«u?F�UÐ l²L?²ð w²�«Ë Í—UI?F�« ‰U?:« w� s¹dL?¦²?�LK� …b¹b?ł

Æ©…uHB�« W{Ë— ® ŸËdA� w� …bO'« W¹—UL¦²Ýô«
W�dý w�  UFO³*« …—«œô ÍcOHM²�« fOzd�« VzU½ —Uý√ —UÞù« «c¼ w�Ë
UŽËd?A� W?�dA�« „ö?²�« v�«  ÍdO?D*« `�U� l¹—UA?*« …—«œô X¹u�
ÆlÐd� d²?� n�« ≤¥ WŠU�� vKŽ VO?B¹uM�« WIDM0 «b¹bł UO?ŠUOÝ
öO?� ∂∞ rC¹ w*UŽ Èu?²�0  “UO?²�UÐ wKzU?Ž wŠUOÝ l?−²M� u¼Ë
w� rOK�²�«Ë lÐd� Â ≤∏¥ v�« Â±∏¥ 5ÐU� ÕË«d?²ð  UŠU�0 tO�UýË
WŠU³��«  U�ULŠ VODAð s� ¡UN?²½ô« UO�UŠ r²¹ YOŠ ≤∞±µ d³L²³Ý
WOIOIŠ W?OŠUOÝ WO�U{« q¦L²Ý w²�«Ë l−?²M*UÐ WOzUNM�«  U�b)«Ë
lL?²:« `z«d?ý W�U?� VÝUMð WO?��UMð —U?FÝQÐË w²¹uJ�« ‚u?�K�
l¹—UA?*« …—«œô X¹u� W�d?ý ¡öL?Ž v�Ë_« Wł—b�UÐ Âb?�ðË w²¹uJ�«

 ÆW�dA�« ‰U� ”√— u¼ qOLF�« Ê« —U³²ŽUÐ rNðU³ž— oI%Ë
w� W¹u�Ë« W¹d?Ýô« W?ŠU?O?��« wDFð W?�d?A�« Ê« Íd?OD*« b?�«Ë
q�UJ�UÐ W�dA�« tJK²9 Íc�« VOB¹uM�« WIDM� w� W�Uš UNðUŽËdA�
vKŽ UE�U×� WKI²?�� WO�uB�Ð l²L²¹ t½UÐ ŸËd?A*« «c¼ eOL²¹Ë ¨
ÆUNF¹—UA� q� v� U¼cOHMð vKŽ W�dA�« ’d% v²�« bO�UI²�«Ë W�U�ô«

 WO*UF�« ”U� ∫»UNA�«

XF{Ë ¨—UL¦²Ýô«Ë —UIF�« ÷dF?� w� WKŽUH�« UN²�—UA� l� s�«e²�UÐ
¨r�UF�« ‰uŠ WIŁ d?¦�_« o¹u�²�«  U�dý ÈbŠ≈ ¨WO*U?F�« ”U� W�dý
vKŽ WLzUI�«Ë …b¹b'« WOKOGA²�« UN²O−Oð«d²Ý« vKŽ …dOš_«  U�LK�«
u?×½ w�«dG?'« lÝu²�« WDš ‰U?LJ²?Ý« ¨‰Ë_« ∫5O�?Oz— s¹—u×?�
U�√ ¨¡öL?F�«  U³KD²� V�«uð w²�« W?�u³�*« dO?žË …bŽ«u�« ‚«uÝ_«

ÕdÞ sLC?²²Ý U?N½≈ bOýd�« »U¼u�«b?³Ž Í—UI?F�« —UL¦?²Ýô« ŸUD�
¢dłU¼ ÃdÐ¢ ŸËdA0 ¢WOŽdA�« —U−¹ô« WIOŁË¢ dJ²³*« Í—UIF�« UN−²M�
W³?FJ�« qÐUI?�Ë W�dJ*« WJ0 ¢XO?³�« Ã«dÐ√¢ ŸËdA� s?L{ l�«u�«
¨e¹eF�« b³Ž p?K*« »UÐ s� jI� d²� ±∞∞ bFÐ vKŽË …dýU?³� W�dA*«
u¼Ë ÆWO*UF�« pO³M�u�  UF−²M�Ë ‚œUM� WK�KÝ q³� s� —«b¹ Íc�«Ë
s¹dL?¦²?�*« 5JL²� ÎUB?OB?š —«dL²?ÝUÐ Ád¹uDð r²¹ Íc�« Z²M*«
ÎU�UŽ ≤∞ …b*Ë W�dJ*« WJ� VK� w� bł«u?²�« s� …œUH²Ýô« s� œ«d�ô«Ë
—Uý√ UL� Æ„UM¼ W�U�ô« nO�UJð s� •∏∞ ‚uHð …dO³� W³�½ dO�uð l�
—UL?¦²Ý«Ë qO?GAð w� lÐ«d�« U?N�UŽ  √bÐ ¢ U?×Ð«d�¢ ÊQÐ b?Oýd�«
ÂUF�« e?O9 b�Ë ¨¡ö?LF�« 5J�ðË d?łU¼ ÃdÐ w� WO?�bMH�« U?Nð«bŠË
r�Ë «c¼ ¨.dJ�« ÊU?C�— dN?ý rÝu* `łU½Ë eO2 qO?GA²?Ð Y�U¦�«

Æ¡öLF�« s�  UEŠö� Ë√ ÈËUJý W¹√ Y�U¦�« ÂUF�« bNA¹
ÊUDKÝ¢ ŸËd?A� uN?� W�d?A�« tŠdD²?Ý Íc�« w½U¦�« ŸËd?A*« U�«
w� b¹b×²�UÐË ¨UO?�dð w� ‰u³MDÝ« s� wÐË—Ë_« V½U'« w� ¢f²¹uÝ
YOŠ ¨‰u³MDÝUÐ WLN*« oÞUM*« s� b¹bF�« s� »dI�UÐ Íu�Uð√ WIDM�
WŽuM²� …d?šUH�« WO�bMH�« W?×Mł_« s� WŽuL−� ¢ U?×Ð«d�¢ pK²9
r²¹ ¨WO?�d²�« nef W�d?A� b¹bł ŸËdA� w?�  UŠU�*«Ë rO�U?B²�«
d(« pKL²�« ÂUEMÐ Ë√ ÎU�UŽ ≥µ …b* ‰œU?³ð „uJ� ÂUEMÐ U�≈ UNI¹u�ð
…œb×� œuIFÐ ÕUM'« —UL¦?²Ý«Ë qOGAð WO½UJ�≈ l� pKL²�« ÂUEMÐ Ë√

Æ…b*«
rC¹Ë ¨lÐd� d?²� ≤∞[∞∞∞WŠU?�� vKŽ lI¹ ŸËd?A*« Ê√ v�≈ —Uý√Ë  
UL?� ¨W¹—U& Èdš√Ë WOM?JÝ w½U³�Ë W¹—U& w½U?³�Ë WOMJÝ w½U?³�
¡«uł_«Ë oKD�« ¡«u?NK� Õu²H?� r�{ Í—U?& lL−0 ŸËdA*« l²?L²¹

ÆÎUO�u¹ dz«“ ±µ∞[∞∞∞ s� d¦�√ q³I²�¹ WOÐË—Ë_«
—UD� s� »d?I�UÐ lI¹ ¢f²¹u?Ý ÊUDKÝ¢ ŸËdA?� Ê√ bO?ýd�« 5ÐË
vKŽ ¨u³��≈ —√ Ê≈ wÝ e�d�Ë  «d9R*« e�d� V½U−ÐË w�Ëb�« „—uðUð√
s� œbŽË ¨’UÐËd?²*« WD×�Ë Ëd?²*« WD×� s� Î«bł W?³¹d� W�U?��
d?B� ¨wÐU?� »uð d?B� q?¦� ‰u?³MDÝ≈ w� W?O�?¹—U²�« s�U?�_«
dBI�«Ë ¨¡«—c?F�« ÃdÐ ¨UO�u�U¹¬ n×?²� ¨vDG*« ‚u��« ¨WA?²NÐU*Ëœ
dB?� ¨ÊUž«dO?Að dB� ¨WDK'« ÃdÐ ¨b?LŠ√ ÊUDK��« l�U?ł ¨‚—UG�«
¨»u¹√ ÊUDK��« l�Uł ¨UýUÐ —bOŠ WD×� ¨tOÐ—öOÐ dB� ¨uÝ „uAðu�

Æ‚u�²�« e�«d� s� tÐd� v�≈ W�U{ùUÐ ¨e¹bK¹ dB�Ë
ŸËdA� v�≈ bOýd�« —Uý√ bI?� ¢ U×Ð«d�¢ l¹—UA� “dÐ√Ë ÀbŠ√ sŽ U�√
ÍbL?Š_« WE�U×0 VOB¹uM�« W?M¹b� TÞUý vKŽ lI¹ Íc�« W?�dA�«
ŸËd?A� ‰Ë√ d?³²?F¹ Íc�« ¢s¹—U�«u?�√ l−?²M�¢ u¼Ë X¹uJ�« W�ËbÐ
d�u¹ t½√ UL� ¨X¹uJ�« w� WF?HM*« „uJ� ÂUEMÐ ÕdD¹ ÎUOLÝ— hšd�
W¹d×³�«  U{U¹d�« v�≈ W�U{ùUÐ ¨WOŽUL²łô«Ë WONO�d²�« WDA½_« W�U�
ŸËdA*« Ê≈ b?Oýd�« ‰U�Ë ÆWF?²2 …“Uł« WO²¹uJ�« WKzU?FK� d�u¹ U2
tO�Uý ∂∏ Ë öO?� ≥±sŽ …—U³Ž ¨WOŠUOÝ W?O�bM� …bŠË ππ s� n�Q²¹
vM³�Ë ¨l−?²M*« …—«œ≈ vM³� v�≈ W�U{ùUÐ ¨d?×³�« vKŽ qD� UNF?OLł
v�« W�U{ôUÐ Èdšô« o�«d*« s� b¹bF�«Ë WŠU?³��«  U�ULŠË ¨ U�b)«
s� …b¹d� WÐd−?²Ð eOL²¹ l−?²M*« qF−²Ý w²�« ¡«d?C)«  U×D�*«
YOŠ ¨…dýU?³� d×³�« vKŽ lI?¹ s¹—U�«u�√ l−²M� Ê√ ·U?{√Ë ÆUNŽu½
ÁbFÐË ¨WO�UB�« t¼UO� UNL¼« …b¹b?Ž hzUB�Ð l−²M*« TÞUý eOL²¹
WÝ—U?2 W¹d×?³�« WDA½ô« …«uN� `O?²¹ U2 ¨W¹d×?³�« —u�?B�« sŽ
‰uŠË ÆW�uNÝË ÊU�QÐ WF²L*« W¹d×³�«  U{U¹d�«Ë WDA½ô« s� b¹bF�«
 U�U?LŠ vKŽ Íu²×¹ l−?²M*« Ê√ bOýd�« `{Ë√ l−?²M*« o�«d� w�UÐ

—UL?¦²?Ýô«Ë —UIF�« ÷d?F�  U?O�UF?� 5MŁô« bž ÕU³?� oKDMð ˇ
»uð WŽuL−� tLEMð Íc�«Ë ¢X?¹uJ�« w� W¹—UIF�« ÷—UF*« ÷dF�¢
WŽUI�« w� ·dA0 ÷—UF*« ÷—QÐ  «d9R*«Ë ÷—UF*« rOEM²� u³��«
b?ŽU�*« …—U?−²�« …—«“Ë qO?�Ë W¹UŽdÐË q¹dÐ« ±±≠∂ …d?²H�« ‰ö?š ∏
¨ÕU³B�« bN� d/ aOA�« WO?ł—U)« …—U−²�«Ë WO�Ëb�«  ULEM*« ÊËRA�
s� d¦�« ÷dFð W¹—UL¦²Ý«Ë WO�U�Ë W¹—UIŽ W�dý ∑¥ W�—UA� jÝËË
b?�Ë  ¨WO*U?ŽË WOÐd?ŽË WO?−?OKš W�Ëœ ±µ w�«u×Ð ÎU?ŽËdA?� ≤µ∞
÷dF*« w� UNŠdÞ r²OÝ w²�« l¹—U?A*« 5�—UA*« s� œbŽ ÷dF²Ý«
U?O?�dðË ÊU?L?Ž WMDKÝË X¹u?J�« s� ‰Ëœ …b?Ž 5Ð Ÿ“u?²ð w²�«Ë

ÆUO½U*«Ë UO½UD¹dÐË WMÝu³�«Ë

 W¹—UIF�« »uð ∫w�ËbI�« 

bL×� W¹—UIF�« »uð WŽuL?−� w� o¹u�²K� »b²M*« uCF�« VzU½ ‰U�
WO�U(« …—Ëb�« ‰öš ÂbIð Ê« vKŽ X�d?Š WŽuL:« Ê« ∫w�ËbI�« bO�Ë
oIý w� q¦L²ð X¹uJ?�« w� s¹dL¦²�LK� …b¹bł l¹—U?A� ÷dFLK�
ÊbM� w� WKŁU2 l¹—UA�Ë ÊbM� WO½UD¹d³�« WL�UF�« VK� w� WOMJÝ
U¼c?OHMðË U¼d¹uDð vKŽ qL?Fð w²�«Ë U?NÐ WDO;« oÞUM*«Ë Èd?³J�«
ŸËdA� U¼“dÐ« s� ÊbM� X¹—UÐ UO½UD¹dÐ w� …d?O³J�«Ë …bz«d�« W�dA�«
ÂUF�« nB?²M� rOK�²K� «e¼U?ł ÊuJOÝ Íc�«Ë ”ËU¼ d²?�M� X¹dł
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…—«œ« d¹b� ‰U� W?�—UA*« Ác¼ ‰uŠË Æ—UI?F�« ÷dF� w� UN²?�—UA�Ë

÷dF*« —UFý bOýd�« »U¼u�«b³Ž »UNA�« tK�«b³Ž
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أقرت توزيع 5 % أرباحا نقدية

»عقارات الكويت«: تطوير »لؤلؤة 
المرزوق« يدخل مراحله النهائية

دينا حسان

ذكر رئي���س مجل�س الإدارة ف��ي �شركة عقارات 
الكويت، اإبراهيم �شالح الذربان، اأن ال�شركة ب�شدد 
الدخول ف��ي المراحل النهائية م��ن تطوير وتجديد 
عقار لوؤلوؤة المرزوق، الكائن ف��ي منطقة ال�شالمية، 
متوقعا اأن يتم البدء بتاأجير المحال التجارية اعتبارا 

من ال�شهر الجاري.
واأ�ش��اف خ��ال انعق��اد الجمعي��ة العمومية 
لل�شركة، والتي عقدت بن�شبة ن�شاب بلغت 68.30 
بالمئ��ة، وفقا للخط��ة المو�شوعة م��ن قبل مجل�س 
الإدارة لبي��ع بع���س الأ�ش��ول العقاري��ة ذات دخل 
مت��دٍن، وحجمها �شغي��ر بالن�شبة لبقي��ة الأ�شول، 
قامت ال�شركة ببيع مجمع ريم �شنتر ال�شالمية بمبلغ 
�شتعمل  ال�شركة  اأن  اإل��ى  لفتا  دين��ار،  مايين   4.8
على زيادة المحفظة العقاري��ة، وتطوير عقاراتها، 

والدخول في م�شاريع ذات عائد ُمْجدي.
أرض أرابيا

وبين الذرب��ان اأن ال�شركة قام��ت ب�شراء اأر�س 
مجمع اأرابيا الترفيهي، واأن عوائد الم�شروع تتراوح 
ما بين 8 اإلى 9 بالمئة، وق��ال »تمتلك ال�شركة عدة 
اأ�شول عقارية متنوعة ما بين �شق��ق وفلل واأرا�س 
في كل م��ن دبي وال�شارق��ة والمنام��ة«، م�شيرا اإلى 
اأن ال�شرك��ة تتطل��ع لو�ش��ول اأ�شعار تل��ك الأ�شول 

للم�شتوى المطلوب لبيعها لتحقيق ربح، اأو اإعادة 
ال�شتثم��ار ف��ي اأ�ش��ول ذات عائ��د اأف�شل ف��ي تلك 

الأ�شواق«.
جدولة القروض

ولف��ت اإل��ى اأن ال�شرك��ة قامت باإع��ادة جدولة 
قرو�شها مع البنك الأهلي المتحد، والح�شول على 
ت�شهيات ائتمانية جديدة بمبلغ 75 مليون دينار، 
وذلك بهدف التو�شع في الن�شاط العقاري لل�شركة.

مشاريع الشركة

بدوره، قال الرئي�س التنفيذي في ال�شركة عماد 
العي�شى »ا�شتفدنا من ارتفاع ال�شوق العقاري اأخيرا، 
وقمنا ببيع عق��ار ريم �شنتر، وربح��ت ال�شركة منه 
المرزوق  لوؤلوؤة  عقار  اأن  حين  في  دينار،  مايين   3.3
في ال�شالمية اأو�شك على النته��اء، وبداأت ال�شركة 

بعمليات الإيجار«.
عمومية الشركة

ووافق��ت الجمعي��ة العمومي��ة لل�شرك��ة عل��ى 
بنوده��ا كاف��ة، والت��ي كان اأبرزه��ا تقري��ر مجل�س 
الإدارة والموافقة على توزيع اأرباح نقدية بواقع 5 
بالمئة نقدا، وانتخاب مجل�س اإدارة جديد لمدة ثاث 

�شنوات مقبلة.
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»تألق« تستثمر 35 مليون دوار
في تركيا والبوسنة

ك�شف مدير المبيع��ات ب�شركة تاألق العقارية 
احم��د تم��ام ع��ن اأن اإجمال��ي حج��م ال�شتثمارات 
العقاري��ة الت��ي تديره��ا ال�شركة حالي��ا بلغ نحو 
ال�شتثمارات  هذه  تتوزع  حيث  دولر،  مليون   35
في اأ�شواق كل من الجمهورية التركية وجمهورية 

�شراييفو.
وقال تمام ف��ي ت�شريح �شحاف��ي اإن »تاألق« 
نجحت ف��ي توزي��ع ا�شتثماراتها في اأه��م �شوقين 
عقاريين في الوقت الراهن األ وهما ال�شوق التركي 
وال�ش��وق البو�شني، حي��ث تحظى ه��ذه الأ�شواق 
بال�شتقرار ال�شيا�شي والقت�شادي، ف�شًا عن اأنها 
تعتبر م��ن �شمن الأ�ش��واق الواع��دة التي نجحت 
في ا�شتقطاب �شريحة كبي��رة من الم�شتثمرين من 

حول العالم.
ولفت اإلى اأن منتجع »كنتري �شايد« الواقع في 
جمهورية البو�شنة الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 
الرئي�شي  الم�ش��روع  هو  يعتبر  دولر،  مليون   30
لل�شركة في »�شراييفو«، حيث حظي هذا الم�شروع 

باهتمام �شريحة كبيرة من العماء، لفتًا اإلى نجاح 
ال�شركة ف��ي بيع ن�شبة كبي��رة من الم�ش��روع منذ 

اإطاقه العام الما�شي وحتى يومنا هذا.
وق��ال اإن الم�شتثمر ب��ات يف�شل التج��اه اإلى 
ال�ش��وق البو�شني، نظ��راً لما تتمتع ب��ه جمهورية 
البو�شن��ة م��ن ممي��زات فريدة تاأت��ي عل��ى راأ�شها 
الطبيعة الخابة والإقبال ال�شياحي المتزايد على 
البلد، ناهيك عن عدم وجود �شرائب �شنوية على 
العقار كما هي حال بقية الدول الأوروبية الأخرى، 
حيث يتم دفع ال�شريبة مرة واحدة فقط عند البيع 

اأو ال�شراء.
واأ�شاف اأن الأمل على نمو ال�شوق البو�شني بداأ 
يتزايد ب�شكل كبير في الآونة الأخيرة، ول�شيما اأن 
البو�شنة تترقب حاليًا خطوة الن�شمام اإلى التحاد 
الأوروبي، الأمر الذي من �شاأنه اأن يعود بالنفع على 
الم�شتثمر، وخا�شة اأن بع�س الدول التي ان�شمت 
لاتحاد الأوروبي حديثا �شهدت عقاراتها ارتفاعا 

ملحوظا.

»العقار وااستثمار« يستقطب 
مشروعات من 15 دولة

تنطلق �شباح غ��د فعاليات 
العق��ار وال�شتثم��ار  معر���س 
»معر�س المعار�س العقارية في 
الكويت« والذي تنظمه مجموعة 
توب اك�شب��و لتنظي��م المعار�س 
والموؤتم��رات باأر���س المعار�س 
بم�شرف في القاعة 8 خال الفترة 
برعاي��ة وكيل  الج��اري،   11-6
وزارة التج��ارة الم�شاعد ل�شوؤون 
المنظم��ات الدولي��ة والتج��ارة 
الخارجية ال�شيخ نمر فهد ال�شباح 
وو�شط م�شاركة 74 �شركة عقارية 
ومالية وا�شتثمارية تعر�س اكثر 
م��ن 250 م�شروع��ا بحوال��ي 15 

دولة خليجية وعربية وعالمية.
وقال نائب الع�شو المنتدب 
للت�شوي��ق ف��ي مجموع��ة ت��وب 
العقارية محمد وليد القدومي، اإن 
المجموعة حر�شت على ان تقدم 
خال الدورة الحالي��ة للمعر�س 
م�شاريع جديدة للم�شتثمرين في 
الكويت تتمثل في �شقق �شكنية في 
قلب العا�شم��ة البريطانية لندن 
وم�شاريع مماثلة في لندن الكبرى 

والمناطق المحيطة بها.
واأعلن��ت �شرك��ة مرابح��ات 
للحلول العقارية، ال�شركة الرائدة 
ف��ي �ش��وق العق��ار ف��ي الكوي��ت 
وال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا 

ع��ن رعايته��ا وم�شاركته��ا ف��ي 
معر�س العقار.

وح��ول ه��ذه الم�شاركة قال 
مدي��ر ادارة قط��اع ال�شتثم��ار 
العق��اري عبدالوه��اب الر�شي��د 
اإنه��ا �شتت�شم��ن ط��رح منتجه��ا 
العقاري المبتكر »وثيقة اليجار 
ال�شرعية« بم�شروع »برج هاجر« 
الواق��ع �شم��ن م�ش��روع »اأب��راج 
البي��ت« بمك��ة المكرم��ة ومقابل 
الكعبة الم�شرف��ة مبا�شرة وعلى 
بعد 100 متر فقط من باب الملك 

عب��د العزي��ز، وال��ذي ي��دار م��ن 
قبل �شل�شلة فن��ادق ومنتجعات 

موڤنبيك العالمية. 
م��ن جهته��ا، اأعلن��ت �شركة 
دارة الم�شاري��ع ع��ن  كوي��ت لإ
م�شاركته��ا ورعايته��ا لمعر���س 
العق��ار، وا�شتهل نائ��ب الرئي�س 
ت  لمبيع��ا ا ة  ر ا د ل ي  لتنفي��ذ ا
ف��ي ال�شرك��ة فال��ح المطي��ري 
بالتاأكي��د عل��ى حر���س ال�شركة 
عل��ى الم�شارك��ة والتواج��د ف��ي 
المعار���س والفعاليات العقارية 
وذلك لتعريف العماء والجمهور 
على احدث الم�شاريع وللتوا�شل 

الدائم معهم.
وق��ال مدي��ر الت�شوي��ق ف��ي 
�شرك��ة ما���س العالمي��ة عبد اه 
جا�شم ال�شهاب: »عكف��ت الإدارة 
العليا اإلى جانب الجهاز التنفيذي 
وجه��ات ا�شت�شاري��ة عل��ى مدى 
الأ�شه��ر القليل��ة الما�شي��ة عل��ى 
اإعادة تقييم التوجهات الت�شغيلية 

لل�شركة«.
الخال��د  و�ش��رح م.نبي��ل 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة الم�شاكن 
باأن الم�شاركة في معر�س العقار 
تهدف للت�شويق لمنتجات ال�شركة 
العقاري��ة ف��ي كل م��ن الكوي��ت 

وبريطانيا.

تخطط للتوسع في الخليج ومصر

»شهاب ااستثمارية« تفتتح »لو كافيه 
وجريل« بالمنقف

ق��ال مدي��ر عملي��ات قط��اع 
المطاعم بمجموعة �شهاب يعقوب 
�شهاب ال�شتثمارية، اإن مجموعته 
تخطط لفتتاح العديد من الأفرع 
الجدي��دة لمطاع��م »ل��و كافي��ه« 
بمنطق��ة الخلي��ج ف��ي الم�شتقبل 
المنظور، كما اأنه��ا ب�شدد افتتاح 
فرع في جمهوري��ة م�شر العربية 

قريبا.
ل  خ��ا ب  �شه��ا ف  �ش��ا اأ و
ت�شريحات �شحافية على هام�س 
افتتاح الفرع الرابع م��ن �شل�شلة 
مطاع��م »لو كافي��ه وجريل« ذات 
الطاب��ع الغرب��ي والمنت�ش��رة في 
ع��دد م��ن المحافظ��ات بالكويت 
ف��ي مجم��ع »مي��رال« بمنطق��ة 
المنقف م�شاء الخمي�س الما�شي، 
بح�شور ال�شيخ دعي��ج الخليفة، 
ونخبة م��ن الفنان��ات والفنانين 
ع��ل  م�شا  : منه��م  ، يتيي��ن لكو ا

الزنك��وي، هب��ة ال��دري، ن��واف 
العلي، فاطم��ة المن�شور وب�شاير 
ال�شيبان��ي، اإ�شاف��ة اإل��ى ح�شور 
عدد من م�شاهي��ر موقع التوا�شل 

الجتماعي »ان�شتغرام«.
وقال �شهاب اإنه من المرتقب 
ان تفتت��ح المجموع��ة فرع��ا في 
المهبولة خ��ال يوني��و المقبل، 

مو�شحًا ان مطاع��م »لو كافيه« 
الكف��اءات  يديره��ا ع��دد م��ن 
الوطني��ة، وفكرته��ا كويتية مئة 
بالمئ��ة، وتمتلكه��ا مجموع��ة 

�شه��اب، ول تتب��ع اأي عام��ات 
عالمية، حيث تتميز عن نظيرتها 
الغربي��ة بكثي��ر م��ن النواح��ي، 
الم�شاحب��ة  ج��واء  الأ همه��ا؛  اأ
لمو�شيقى الج��از الأميركية على 
مدار اليوم، والت��ي ا�شتق الجزء 
الأول م��ن ا�ش��م المطع��م »ل��و« 
من ا�ش��م عازف الج��از والمغني 
ي���س  ل��و  ل�شهي��ر  ا ك��ي  مير لأ ا

اآرم�شترونغ. 
واأو�شح ان �شل�شلة المطاعم 
تتميز بتقدي��م اأ�شه��ى الماأكولت 
الغربية طازجة اللحوم والدجاج، 
وان جمي��ع ه��ذه اللح��وم عربية 
خال�شة من الكوي��ت وال�شعودية 
والإم��ارات، ورغ��م ذل��ك تخت�س 
مطاعم »ل��و كافي��ه« بالعديد من 
الماأك��ولت والحل��وى الغربي��ة، 
باأنواعه��ا المختلف��ة، وبفطورها 

الرائع التي تقدم ب�شكل متميز.
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اأنهى �ش��وق الكوي��ت ل��اأوراق المالية 
تداولت الأ�شبوع الما�شي على تباين، حيث 
تمكن كل من الموؤ�شر الوزني وموؤ�شر »كويت 
العودة اإل��ى المنطقة الخ�شراء من  من   »15
خال ال�شراء النتقائي، الذي تركز على بع�س 

الأ�شهم القيادية والت�شغيلية.
وذكر التقرير ال�شادر عن �شركة »بيان 
لا�شتثم��ار« اأم���س، اأن الموؤ�ش��ر ال�شع��ري 
وا�شل ت�شجي��ل الخ�شائر لاأ�شب��وع الثامن 
على التوالي وان كانت خ�شائر محدودة جدا 
بنهاية الأ�شبوع، م�شيرا اإلى اأن ذلك جاء في 
ظل ا�شتمرار ال�شغوط البيعية والم�شاربات 

ال�شريعة المتركزة على الأ�شهم ال�شغيرة.
واأو�ش��ح اأن��ه بمقارن��ة اأداء ال�ش��وق 
الكويتي م��ع اأ�شواق الأ�شه��م الخليجية فقد 

اأنهت اأربعة منها التداولت على ارتفاع، في 
حين لم تتمكن البقية من تحقيق المكا�شب، 
مبينا اأن �شوق الكوي��ت كانت الأقل ت�شجيا 
للخ�شائر، اإذ لم تتخط ن�شبة تراجع موؤ�شره 

ال�شعري 0.02 بالمئة.
واأ�شار اإلى اأن القيمة الراأ�شمالية لل�شوق 
في نهاية الأ�شبوع الما�شي و�شلت اإلى 27.2 
مليار دين��ار بارتفاع ن�شبت��ه 2.13 بالمئة، 
مقارن��ة م��ع م�شتواه��ا ف��ي الأ�شب��وع قب��ل 
ال�شابق، حيث بلغت اآنذاك 26.6 مليار دينار.
واأ�ش��اف اأن��ه عل��ى ال�شعي��د ال�شنوي 
انخف�ش��ت القيم��ة الراأ�شمالي��ة لل�ش��ركات 
المدرجة في ال�شوق، بن�شبة بلغت 2.6 بالمئة 
عن قيمتها في نهاية عام 2014 حيث بلغت 

وقتها 27.9 مليار دينار.

متوقعا أن تكون السنة المالية المقبلة صعبة

»الشال«: 5 مليارات دينار الفائض 
المتوقع للسنة المالية الحالية

ل  ل�ش��ا ا ك��ة  �شر ي��ر  تقر ك��ر  ذ
لا�شت�ش��ارات القت�شادية، اأنه طبقا 
لاأرقام المن�شورة في تقرير المتابعة 
ال�شهري��ة ل��اإدارة المالي��ة للدول��ة 
)فبراي��ر 2015( ال�شادر ع��ن وزارة 
المالية، فقد حقق��ت الكويت اإيرادات 
نفطية فعلي��ة، حت��ى نهاي��ة فبراير 
الفائ��ت11 �شه��را، بم��ا قيمت��ه نحو 
كانت  بينما  دين��ار،  ملي��ار   21.194
بح��دود نح��و 26.987 ملي��ار دينار 
في ال�شهور ال� 11 الأول��ى من ال�شنة 

المالية الفائتة )2013/ 2014(.
واأ�ش��ار التقري��ر اإل��ى اأن جمل��ة 
الإي��رادات النفطي��ة لل�شن��ة المالية، 
مجملها، تبلغ نح��و 22 مليار دينار، 
وهي قيمة اأعلى بنح��و 3.2 مليارات 

دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة.
ولفت اإل��ى اأنه م��ع اإ�شافة نحو 
نفطية،  غير  اإيرادات  دينار،  مليار   2.2
�شتبل��غ جمل��ة اإي��رادات الموازن��ة 
لل�شن��ة المالي��ة الحالية نح��و 24.2 

مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرق��م باعتمادات 
الم�شروفات، البالغة نحو 23.2 مليار 
دينار، واإذا افتر�شنا توفيرا بحدود 10 
بالمئة، اأ�شوة بال�شنة المالية الفائتة 
اأن تبلغ  2014، توقع التقرير   /2013
جملة الم�شروفات الفعلية نحو 20.9 
مليار دينار، وعليه، �شتكون النتيجة 
تحقيق فائ�س افترا�شي، في الموازنة، 

لل�شنة المالية الحالية 2014/ 2015 
بحدود 3 مليارات دين��ار، وقد ي�شل 
الفائ�س اإلى نحو 5 مليارات دينار، اإن 
تحقق م�شتوى الوفر في النفقات التي 
يقدرها وزير المالية ببلوغها نحو 19 

مليار دينار.
وبَي��ن اأنه �ش��وف تك��ون ال�شنة 
المالية ال�شاد�شة ع�شرة على التوالي، 
التي تحقق فائ�ش��ا، و�شتكون ال�شنة 
المالية المقبلة �شعبة، وربما الأولى 
التي تحقق فيها الموازنة عجزا للمرة 
الأولى من��ذ 16 عاما، ما ل��م تتح�شن 
اأ�شع��ار النف��ط قلي��ا، ويت��م �شغط 

النفقات، من دون المقدر.
ل��ى  اإ ولي��ة  اأ وت�شي��ر بيان��ات 
انخفا�س ملحوظ في جملة الإيرادات 
المح�شلة، عن مثيلتها لل�شنة المالية 
الفائتة، وقد جاء هذا النخفا�س، في 
معظمه، من انخفا�س اأ�شعار النفط، 
فقد بل��غ معدل �شع��ر برمي��ل النفط 
 /2014 الكويت��ي، لل�شن��ة المالي��ة 
2015، نحو 81.3 دولر للبرميل، وهو 
اأعلى بنحو 6.3 دولرات للبرميل، اأي 
بما ن�شبت��ه 8.4 بالمئة، ع��ن ال�شعر 
الفترا�شي ف��ي الموازنة، ولكنه، اأقل 
بنح��و 22.2 دولرا للبرمي��ل، اأي بما 
ن�شبته نحو 21.4 بالمئة، عن معدل 
برميل النفط الكويتي لل�شنة المالية 
الفائت��ة )2013/ 2014(، والبال��غ 

نحو 103.5 دولرات للبرميل.

عموميته أقرت توزيع 18 ٪ نقدا للمساهمين

»التجاري«: انخفاض نسبة القروض
غير المنتظمة بنهاية 2014

الموسى: المخصصات إحدى وسائل تحصين الميزانية
أحمد أسعد 

اأكد رئي�س مجل�س اإدارة البنك 
التجاري الكويتي، علي المو�شى، 
اأن البن��ك داأب منذ �شن��وات على 
تكوين المخ�ش�شات الازمة �شواء 
اأكانت عامة اأم محددة، لهذا بلغت 
ن�شب��ة التغطي��ة بالمخ�ش�ش��ات 
مقاب��ل محفظ��ة القرو���س غي��ر 
المنتظم��ة 168.9 بالمئ��ة نهاية 
�شنة 2012 وارتفعت اإلى 367.16 
بالمئة نهاية �شنة 2013 وو�شلت 
اإلى 751.6 بالمئ��ة نهاية ال�شنة 

الما�شية.
واأ�ش��اف المو�ش��ى، خ��ال 
كلمته في الجمعية العامة للبنك 
الت��ي عق��دت اأم���س بمق��ر البن��ك 
بن�شبة ح�شور بلغت 89.2 بالمئة، 
اأن ه��ذه المخ�ش�ش��ات تعتب��ر 
اإحدى و�شائل تح�شين الميزانية 
العمومي��ة درءا لأي مخاط��ر ق��د 
تكت�ش��ف وتتحقق لحق��ا، م�شيرا 
اإل��ى اأن هن��اك بن��دا ل ي��درج في 
القوائم المالي��ة ب�شكل متراكم بل 
يت��م الكتفاء بما يت��م تخ�شي�شه 
في ال�شنة المالية المعنية األ وهو 
�شطب الديون الم�شكوك بها وهو 

اأق�شى معالجة ممكنة لها.
ولف��ت المو�ش��ى، اإل��ى اأنه تم 
�شطب مبل��غ 112.2 مليون دينار 
تقريبا في ع��ام 2012 ، ثم �شطب 
في ع��ام 2013  دينار  ملي��ون   58"

و20.1 مليون دينار في عام 2014، 
مبين��ا اأن متراك��م ر�شي��د الديون 
الم�شطوبة خال ال�شنوات الخم�س 

الما�شية بلغ 505 مايين دينار.
أصول البنك 

وبين اأن اإجمالي اأ�شول البنك 
بلغ ف��ي نهاي��ة ال�شن��ة لما�شية 
حوالي 4.2 ملي��ارات دينار بنمو 
 ،2013 �شن��ة  ع��ن  بالمئ��ة   7.2

مو�شح��ا اأن القرو�س ل��م ت�شجل 
زي��ادة ملمو�ش��ة اإذ بل��غ اإجمالي 
القرو���س الممنوح��ة حوالي 2.3 
ملي��ار دين��ار نتيج��ة �شيا�ش��ة 
البنك الهادفة اإلى تح�شين جودة 

الأ�شول.
واأ�ش��اف اأن تط��ورا ايجابيا 
ومتتالي��ا �شهده البن��ك التجاري 
في جودة المحفظ��ة الئتمانية اإذ 
انخف�ش��ت ن�شب��ة القرو���س غير 

المنتظم��ة اإل��ى اإجمال��ي محفظة 
القرو�س من 2.76 بالمئة في �شنة 
نهاية  بالمئ��ة   1.35 اإل��ى   2012
�شنة 2013 ثم اإل��ى 0.80 بالمئة 

نهاية ال�شنة الما�شية.
كفاية رأس المال

واأفاد باأن مع��دل كفاية راأ�س 
المال ف��ي البنك التج��اري بلغت 
بموجب   2012 في  بالمئة   19.9

تعدي��ات )ب��ازل2( لت�ش��ل اإلى 
ال�شن��ة  نهاي��ة  بالمئ��ة   18.15
ت  تعليم��ا ج��ب  بمو �شي��ة  لما ا
)بازل3( التي اأقرها بنك الكويت 
المركزي والتي تعتبر اأكثر ت�شددا، 
ن اختب��ارات ال�شغ��ط  اأ مبين��ا 
المتك��ررة اأكدت ق��درة البنك على 
مواجهة اأي �شغ��وط اأو م�شاعب 
�شم��ن الت�ش��ورات والفر�شي��ات 

المقررة.
عمومية البنك 

ق��رت الجمعي��ة العام��ة  واأ
العادي��ة للبن��ك، توزي��ع اأرب��اح 
نقدية قدره��ا 25.4 مليون دينار 
ي��ن  لمقيد ا لبن��ك  ا هم��ي  لم�شا
ب�شجاته بتاريخ انعقاد الجمعية 
18 بالمئ��ة م��ن القيم��ة  بواق��ع 
ال�شمية لل�شهم اي 18 فل�شا لل�شهم 

الواحد.
وانتخب��ت العمومية مجل�شا 
جديدا ل��ادارة لل�شن��وات الثاث 
المقبلة )2015 - 2018(، ف�شا 
عن اقرارها لجدول العمال كاما.

كما قام��ت الجمعي��ة العامة 
غي��ر العادي��ة للبنك الت��ي عقدت 
اأم���س كذل��ك، بتعدي��ل وح��ذف 
وا�شاف��ة بع���س م��واد النظ��ام 
ال�شا�ش��ي بما يتواف��ق مع احكام 
القانون )25 /2012( وتعدياته 

وبلغ عددها 100 مادة.

● (»ÑYõdG Qƒf )  á«eƒª©dG øe ÖfÉL

● ó«°TôdG ÜÉgƒdGóÑY

انطاقا من حر�شها على تقدير موظفيها المتقاعدين كرمت ال�شركة الكويتية لا�شتثمار 
مدير اأول اإدارة العمليات ال�شابق �شاح المرطة، بعد تقاعده اأخيرا عن الخدمة في ال�شركة، 

حيث تدرج خالها في الوظائف المختلفة.
وقد تم تكريم المرطة بح�شور الرئي�س التنفيذي لل�شركة بدر ال�شبيعي، وياأتي التكريم 
في اإطار التعبير عن الوفاء والتقدير للموظفين الذين اأم�شوا �شنوات طوال في خدمة ال�شركة 
الكويتية لا�شتثمار، وكذلك في اإطار برامجها التطويرية لعنا�شرها الب�شرية في الإدارات 
كافة لخلق بيئة عمل جاذبة واأر�س خ�شبة لاإبداع، ف�شا عن تعزيز اآلية العمل ب�شفة عامة.

»الكويتية لاستثمار« تكِرم 
مدير عملياتها المتقاعد

»بيان«: سوق الكويت اأقل 
تسجيا للخسائر خليجيا

الشمالي: ا خلل في وفرة السلع في الجمعيات التعاونية
دينا حسان 

ك��د وكيل وزارة التجارة وال�صناعة خالد  اأ
ال�صمالي، توافر ال�صلع في الجمعيات التعاونية 
وان�صيابية تدفقها في مختلف المناطق، دون 

وجود اأي خلل في هذا ال�صاأن.
واأ�صاف ال�صمالي، في بيان �صحافي، ح�صلت 

»الكويتية« على ن�صخة منه، عقب اانتهاء من 
جولة تفقدية لبع�ض الجمعيات التعاونية ومراكز 
التموين، برفقة الوكيل الم�صاعد ل�صوؤون الرقابة 
التجارية عبداه العنزي، اأن هناك فرق تفتي�ض 
من ال��وزارة تتابع اأي ط��ارئ داخ��ل الجمعيات، 
وتعمل على حل اأي م�صكلة قد تحدث، بالتعاون 

مع الجهات المعنية ااأخرى بالدولة.

واأو�صح اأن منافذ البيع ومراكز الت�صوق في 
الباد تعمل ب�صكل منتظم واعتيادي، افتا اإلى اأن 
وزارة التجارة وال�صناعة تقوم بمتابعة اأو�صاع 
ال�صوق ب�صكل يومي، للم�صاهمة في ت�صهيل 
اأن تواجهها الجمعيات في  اأي ع��وائ��ق يمكن 
�صعيها لتوفير ال�صلع والم�صتلزمات للمواطنين 

والمقيمين.

وذكر العنزي اأن الجولة التفقدية التي يقوم 
بها تاأتي �صمن اإطار خطة �صاملة لاطاع على 
اأو�صاع الجمعيات التعاونية ومراكز التموين، 
ومتابعة اأدائها وان�صيابية العمل فيها عن كثب، 
موؤكدا اأن الوزارة تقوم كذلك بمراقبة الم�صتويات 
ال�صعرية لل�صلع والب�صائع، والتاأكد من عدم 

وجود اأي زيادة غير مبررة بااأ�صعار.
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