
اقتصاد
االثنني 30 مارس 2015

36

معرض العقار واالستثمار يستقطب مشاريع من 15 دولة
أعلنت مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض 

واملؤمترات عن اكتمال استعداداتها إلطالق فعاليات 
معرض العقار واالستثمار »معرض املعارض 
العقارية في الكويت« والذي تنظمه املجموعة 

بأرض املعارض مبشرف في القاعة 8 خالل الفترة 

6 ـ 11 أبريل وبرعاية وكيل وزارة التجارة املساعد 
لشؤون املنظمات الدولية والتجارة اخلارجية 

الشيخ منر فهد الصباح ووسط مشاركة 74 شركة 
عقارية ومالية واستثمارية تعرض اكثر من 250 

مشروعا بحوالي 15 دولة خليجية وعربية وعاملية، 

وقد استعرض عدد من املشاركني املشاريع التي 
سيتم طرحها في املعرض والتي تتوزع بني عدة 

دول، من أبرزها الكويت والسعودية وسلطنة 
عمان واألردن وتركيا والبوسنة وماليزيا وبلغاريا 

وإسبانيا.

العميل وجمال التقسيم وروعة 
التشطيب الداخلي. 

من جانبه، أوض���ح املدير 
التنفيذي ملجموعة الش���بيب 
للتجارة العامة واملقاوالت أمني 
أبوالعال ان املجموعة تعتمد في 
كل مش���اريعها لشقق التمليك 
داخ���ل الكويت أعل���ى املعايير 
واملقاييس العاملية في الرفاهية 
والتنظي���م ومبا يتماش���ى مع 
الثقافة الكويتية.  وأضاف ان 
مجموعة الشبيب تسوق حاليا 
مشروعني في الشعب والساملية 
)البدع( وقد راعينا فيهما تلبية 
كل األذواق بتصمي���م متمي���ز 
يجمع بني التقليدية واحلداثة. 
أما مش���روع الش���عب لشقق 
التمليك فتبلغ مس���احته 1200 
متر مربع ويقع مباش���رة على 
شارع االستقالل وبواجهة تبلغ 
30 مت���را، كما انه يتميز بقربه 

 � العقاري  توب للتس���ويق 
محمد فرغل���ي ان املجموعة 
تواص���ل طرح مش���اريعها 
املميزة لعمالئها في اسطنبول 
والت���ي تطوره���ا مجموعة 
العقاري���ة، وأضاف  انانالر 
ان من املش���اريع التي تعمل 
على عرضها املجموعة حاليا 
مش���روع تيراس تيما، وهو 
عبارة عن برجني س���كنيني 
في منطق���ة أتاكنت وهي من 
املناطق الرئيسية واحليوية 
ف���ي اس���طنبول وتبعد عن 
مطار اتات���ورك حوالي 8 كم 
بينما تبعد عن منطقة تقسيم 
وشارع االستقالل حوالي 26 
ك���م. وأض���اف ان املجموعة 
تط���رح ايضا أحد مش���اريع 
الشركة في اسطنبول مشروع 
»تي���راس مكس« والذي يعد 
واحدا من املشاريع الرائدة التي 

أعلن مدي���ر إدارة املبيعات 
بش���ركة عقارات فور يو أحمد 
الرفاعي أن »عقارات فور يو« هي 
شركة كويتية تختص بالوساطة 
العقارية سواء على صعيد القطاع 
العقاري احمللي أو الدولي، وذلك 
من خالل عدد من األفرع املنتشرة 
في عدد من الدول الرئيس���ية 
في املنطقة ومنها )السعودية، 
اإلمارات، مصر، تركيا، لبنان( 
والتي تعمل بالتنس���يق فيما 
بينها خلدم���ة عمالئها في كل 

تلك الدول.
وأضاف أن خدمات الشركة 
عدي���دة ومتنوعة ف���ي مجال 
الوساطة العقارية وتشمل خدمات 

ق����ال املدير العام لش����ركة 
الرؤية العقارية سامر التركاوي 
ان املشاركة احلالية ستتضمن 
طرح وتس����ويق عدة مشاريع 
عقاري����ة في منطق����ة اخلليج 
وحتديدا ف����ي اململكة العربية 
الس����عودية ودول����ة اإلمارات 
العربية املتحدة وسلطنة عمان، 
إلى جانب مشاريع أخرى خارج 
منطقة اخلليج، وبخاصة في 
اململكة املغربية واململكة األردنية 
الهاشمية وفي خارج املنطقة 
العربية في كل من جمهورية 

تركيا وبلغاريا.
وأشار إلى ان الشركة حرصت 
على تنويع مشاريعها العقارية 

وأضاف ان مشاركة الشركة 
ستتضمن طرح أول مشروع من 
نوعه يعرض في البوسنة ويقع 
في سراييڤو العاصمة وأشار إلى 
ان الشركة وضعت دراسة جدوى 
شاملة عن العوائد االستثمارية 
املالك للوحدة  التي سيجنيها 
عن طريق تأجيرها للسائحني 
في »أليجا« والقاصدون مصحة 
تيرما للعالج الطبيعي والتي 
تقع بجانب املجمع،وأفاد بان 
مجمع »باناميرا ون الس����كني 
في اليجا« سيكون مبنزلة حدث 
عقاري فوق العادة سيشهد له 
اجلميع خصوصا م����ع بداية 
التس����ليم خالل شهر  مراحل 

أغسطس 2015.

الش����ركة اختارت مش����اريع 
ممي����زة ف����ي أكث����ر األماكن 
احليوية في اس����طنبول في 
منطقة »بيليك دزو« وبأسعار 
منافسة للمشاريع املطروحة 
في السوق، وعلى نفس املنوال 
مت اختيار مشروع يونس افلر 
في بورصة ومشروع جاملي 
تبه في طرابزون، مشيرا إلى 
أن مشاريع »تألق« في تركيا 
تقع في أبرز املدن السياحية 
وعل����ى مقربة م����ن األماكن 
احليوية، فضال عن اإلطالالت 
البحرية  الرائعة للمشاريع 

منها وغيرها. 

»الشبيب« تسوق شقق متليك بالكويت

10% عائداً على شقق »تيراس مكس«

»عقارات فور يو«  تقدم خدمات وساطة

سلسلة مشاريع تطرحها »الرؤية العقارية« 

 »باناميرا« تطرح مشاريع في البوسنة والهرسك

 »تألق« تسوّق مشاريع في سراييڤو وتركيا

من البحر، الفتا إلى أن املشروع 
يتكون من 13 طابقا بإجمالي 32 
شقة، مبس���احات متنوعة بني 

75م2 و92م2 و100م2.

تنفذها شركة انانالر في موقع 
إستراتيجي ومميز في منطقة 
اسينيورت مبدينة اسطنبول، 
ويقع في منطقة حيوية متتاز 
بوجود العديد من املجمعات 
التجارية والسكنية واجلامعات 
باإلضافة الى مقار عدد كبير 
من الش���ركات الكبرى، وأكد 
ان مشروع تيراس مكس يعد 
فرصة حقيقية لالس���تثمار 

الناجح.
وحول املش���روع، قال انه 
يتأل���ف من 5 مب���ان متعددة 
األدوار حتى 15 دورا، منها 3 

مبان سكنية
وأضاف ان املجموعة وملدة 
محدودة تعرض عائدا إيجاريا 
مضمونا 10% ملدة سنتني على 
شقق االستديو فقط وللدفع 
الش���ركة  النقدي وس���تقوم 

املطورة بتأجيرها وتأثيثها.

البيع والتأجير في قطاعات العقار 
)السكني، التجاري، الصناعي 
واالس���تثماري(، باإلضافة إلى 
خدمات االستثمار العقاري احمللي 
والدولي، خدمة تسويق املشاريع 
العقاري���ة، إدارة أمالك الغير، 
وخدمة االستشارات العقارية 

احمللية والدولية.
وأكد الرفاعي على أن الشركة 
تستعني بتقدمي كافة تلك اخلدمات 
بعدد من األدوات التس���ويقية 
احلديثة التي من بينها التسويق 
اإللكتروني للعقار عبر موقعها 
www.aqarat4u. اإللكترون���ي

com، وتطبيق »Aqarat4U« على 
الهواتف الذكية.

بحي����ث تلب����ي أذواق مختلف 
الش����رائح من حيث التصميم 
املتميزة  واخلدم����ات واملواقع 
واألسعار املنافسة، مضيفا ان 
لدى الشركة العديد من املشاريع 
العقارية واالس����تثمارية التي 
تصل معدالت الفوائد السنوية 

فيها الى 9% وما فوق.
وف����ي اإلطار نفس����ه أعلن 
الت����ركاوي ع����ن ط����رح عدة 
مش����اريع بأكثر م����ن منطقة 
ودولة بنظام التقس����يط حتى 
يتسنى جلميع فئات املجتمع 
امتالك واستثمار مدخراتهم في 
األماكن التي تتناسب مع أذواقهم 

ومدخراتهم.

ق���ال رئيس مجل���س إدارة 
مجموع���ة الش���بيب للتجارة 
العامة واملقاوالت بدر الشبيب، 
إن املجموعة ستطرح من خالل 
مشاركتها في املعرض مجموعة 
من مش���اريعها املميزة لشقق 
التمليك داخل الكويت في مواقع 
مميزة وواجه���ات رائعة ومبا 
يناسب كل األذواق، مشيرا إلى أن 
املجموعة تشارك من خالل فرعيها 
شركة س���ارا العقارية وشركة 

رماس العاملية العقارية.
وأضاف ان املجموعة الحظت 
اإلقبال الكبير على مشاريعها 
لشقق التمليك الكائنة في حولي 
واجلابرية والساملية والفروانية، 
وهذا ما دفع مجلس إدارة املجموعة 
إلى ضخ مزيد من االستثمارات في 
مجال شقق التمليك في السوق 
احمللي، واضعني نصب أعيننا 
ش���روط املوقع املمي���ز وراحة 

ق���ال املدي���ر التنفي���ذي 
ملجموعة يوتوبيا للعقارات 
� )ش���ركة قطري���ة( إحدى 
الش���ركات الزميلة ملجموعة 

أكد املدير التنفيذي لشركة 
بانامي���را العقاري���ة ألودين 
محمودفيت���ش عل���ى أهمية 
االس���تثمار العق���اري عن���د 
املستثمر اخلليجي، الفتا في 
الوقت ذاته الى أهمية املعرض 
الذي قال انه يساهم في دعم 
سياسة شركة باناميرا والتي 
تهدف إلى ش���قني رئيسيني، 
أولهما تلبي���ة طموح وحلم 
امتالك  املواطن اخلليجي في 
مس���كنه اخلاص في أوروبا 
البوس���نة  وبالتحدي���د في 
والهرسك، والثاني تقدمي أفضل 
خدمة للمس���تثمر اخلليجي 
املهت���م مبج���ال االس���تثمار 

العقاري.

قال مدير املبيعات بشركة 
تألق العقارية أحمد متام إن 
»تألق« س����تعرض مشاريع 
عقاري����ة مميزة ف����ي كل من 
سراييڤو وتركيا، حيث من 
املقرر أن تقوم الشركة بعرض 
مشروعها الرائد في سراييڤو 
والذي يحمل اس����م »منتجع 
الذي حظي  كنتري س����ايد« 
باهتم����ام الكثير من العمالء 
داخ����ل الكوي����ت وخارجها. 
وأضاف أن »تألق« حرصت 
على أن يكون مشروعها في 
سراييڤو هو األفضل،وعلى 
صعي����د آخر، أك����د متام أن 

أمني أبوالعال

محمد فرغلي

أحمد الرفاعي

سامر التركاوي

الودين محمودفيتش

أحمد متام

»النامي القابضة« تطرح 
مشاريع بالبوسنة والهرسك

»مركز البيت« يطرح مشاريع 
في البوسنة وإسبانيا

 »أبناء السور« تطرح فرصًا 
بالكويت وماليزيا وبلغاريا

صرح د.نامي النامي رئيس مجموعة نامي النامي 
القابضة بأن املجموعة ارتأت املشاركة مبعرض 
العقار من خالل شركة الدعم املالكة لعدة مشاريع 
في جمهورية البوسنة والهرسك. وترى املجموعة 
أن املجتمع الكويتي يرغب في التملك بجمهورية 
البوسنة والهرسك 
ملعايير عدة أهمها 
انها تقع في قلب 
وتتميز  أوروب����ا 
الطبيعة  بجم����ال 
الس����احرة وكذلك 
األم����ن واالم����ان 
والنظافة، وأهم من 
ذلك كله أن السواد 
األعظم من سكانها 
مسلمون. وأفاد بأن 
هناك رغبة متنامية 
في التملك في احتاد 
جمهورية البوسنة 
والهرسك كانت واضحة من خالل مشاركتنا السابقة 
في املعارض وأضاف أن املجموعة تطمح لتقدمي 
منتج متميز من خ����الل جودة البناء واخلدمات 
واملواقع املتميزة في احتاد جمهورية البوس����نة 
والهرس����ك واننا نتطلع كمجموعة الى أن نكون 
روادا في مجال العقارات باحتاد جمهورية البوسنة 

والهرسك لطرح منتجات تلبي رغبة العميل.

قال مدير عام »مركز البيت العاملي العقاري« خالد 
الشراح ان شركته ستطرح مجموعة من املشاريع 
اجلديدة في عدد م���ن الدول األوروبية، من بينها 
مشروع في »بيونيك« في سراييڤو وعلى بعد نحو 7 
كيلومتر من منطقة »أليجا« السياحية الشهيرة، وهو 
عبارة عن كمبوند 
متكام���ل يضم 38 
فيال س���كنية، إلى 
جانب كافة اخلدمات 
الضروري���ة، فيما 
ميت���از املش���روع 
جدولني  مب���رور 
مائي���ني طبيعيني 

في وسطه.
ان  وأض���اف 
الش���ركة ستطرح 
كذل���ك مش���روعا 
آخ���ر ف���ي مدينة 
»فيسيكو« والتي 
تعتبر مبنزلة العاصمة التجارية للبوسنة، حيث 
تضم املدينة جتمعات خليجية كبيرة، حيث من 
املق���رر ان تطرح الش���ركة مجموعة من األراضي 
السكنية هناك. ولفت الشراح إلى مشاريع الشركة 
األخرى في إسبانيا والتي قال انها ستتضمن طرح 
وحدات سكنية في مدينة برشلونة اإلسبانية، إلى 

جانب مشروع آخر في »سلوڤينيا«.

اعلن رئيس مجلس ادارة شركة أبناء السور 
العقارية س���ند الرومي ان الشركة ستشارك في 
معرض العقار رافعة ش���عار »عالم من العقار« 
تقوم شركة ابناء السور باالستثمار في العقارات 
ذات العائد املضمون، وفي جميع الدول التي توفر 
فرصا استثمارية 
حقيقي���ة، حي���ث 
تط���رح الش���ركة 
ف���ي  مش���اريع 
وماليزيا  الكويت 
وبلغاري���ا وقد مت 
اختيار تلك البلدان 
بناء على دراسات 
وافي���ة حلس���اب 
املالي على  العائد 
االس���تثمار خالل 
متقاربة  فت���رات 
الى ما  باإلضاف���ة 
تتمتع به تلك الدول 
اما من منو اقتصادي سريع ومرتفع او من طبيعة 
س���احرة او من اس���تقرار وهي كلها عوامل تهم 
املستثمر في املقام االول لقياس استثماره العقاري. 
من جانبه، اضاف مصطفى محمود مدير التسويق 
والعالقات العامة ان الشركة تطرح مشروع جاردينا 

تاور في ماليزيا.
وفي بلغاريا، منطقة فارنا الساحلية الساحرة 
تطلق الشركة مشروعها امواج البحر وهو عبارة عن 
وحدات فندقية 4 جنوم بتشطيب سوبر ديلوكس 
بإطالل���ة بحرية رائعة وواجهة مطلة على جبال 
فارنا الساحرة ويتكون من 6 أدوار باالضافة الى 
االرضي والسرداب، حيث تطلق الشركة التملك في 
هذا املشروع بنظام سندات االنتفاع واالستثمار 
حتت مسمى »وثيقة عني«، حيث يحق لصاحبها 
في فترة اس���بوعني س���نويا ملدة ثالثني عاما مع 
عوائد استثمارية سنوية تصل الى 9.5% في حالة 

شراء السندات من اجل االستثمار،

د.نامي نامي

خالد الشراح

سند الرومي

خالل الفترة من 6 إلى 11 أبريل املقبل
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معرض العقار واالستثمار يستقطب مشاريع من 15 دولة
أعلنت مجموعة توب إكسبو 
لتنظيم المعارض والمؤتمرات 
اكللتللمللال اسللتللعللداداتللهللا إلطللاق 
فلللللعلللللالللللليلللللات مللللللعللللللرض الللللعللللقللللار 
واالستثمار »معرض المعارض 
الللعللقللاريللة فلللي اللللكلللويلللت«، اللللذي 
تللنللظللملله الللمللجللمللوعللة فلللي أرض 
المعارض بمشرف في القاعة 
8، من 6 إلى 11 ابريل، برعاية 
وكيل وزارة التجارة المساعد 
للللشلللؤون الللمللنللظللمللات الللدوللليللة 
واللللتلللجلللارة الللخللارجلليللة الللشلليللخ 

نمر الفهد.
ويللللللللشللللللللارك فلللللللي الللللمللللعللللرض 
74 شللللركللللة عللللقللللاريللللة وملللالللليلللة 
واستثمارية، تعرض اكثر من 
250 مشروعا بحوالي 15 دولة 
خللللليللجلليللة وعلللربللليلللة وعللالللملليللة، 
واستعرض عدد من المشاركين 
المشاريع التي سيتم طرحها 
فلللي اللللملللعلللرض، واللللتلللي تللتللوزع 
بين عدة دول، ابرزها الكويت 
والللسللعللوديللة وعلللملللان واالردن 
وتللركلليللا والللبللوسللنللة ومللاللليللزيللا 

وبلغاريا واسبانيا

»يوتوبيا«

ملللللللن جلللللهلللللتللللله، قلللللللللال الللللمللللديللللر 
التنفيذي لمجموعة يوتوبيا 
للعقارات )شركة قطرية(، إحدى 
اللللشلللركلللات الللزملليلللللة لللمللجللمللوعللة 
توب للتسويق العقاري، محمد 
ثابت إن المجموعة تواصل طرح 
مشاريعها الللمللملليللزة لعمائها 
فللي اسللطللنللبللول والللتللي تطورها 

مجموعة انانار العقارية.
واضللللللللللللللللاف ثلللللللابلللللللت ان ملللن 
اللللملللشلللاريلللع اللللتلللي تللعللمللل علللللى 
علللرضلللهلللا اللللملللجلللملللوعلللة حللاللليللا 
مللللشللللروع تلللليللللراس تللليلللملللا، وهلللو 
عللللبللللارة عللللن بلللرجللليلللن سللكللنلليلليللن 
فللي منطقة أتللاكللنللت، وهلللي من 

عقاريون لـ ةديرجلا•: السوق بحاجة إلى »المقاصة العقارية« 
والتوجه نحو تصفيتها خطوة غير موفقة

طلبت الهيئة العامة لالستثمار تصفية شركة المقاصة العقارية، بسبب 
تآكل رأسمالها بنسبة وصلت إلى 75 في المئة، حيث تعتبر الهيئة 

المالك األكبر للشركة بنسبة 38.1 في المئة، من هذا المنطلق سألت 
»الجريدة« عددا من العقاريين: »هل توجه الحكومة نحو تصفية 

المقاصة العقارية صحيح أم جانبه الصواب؟«.

وأكد العقاريون أن السوق المحلي بحاجة إلى شركة أو جهة تعمل 
على تنظيمه، حيث إن الهدف من تأسيس »المقاصة« هو تنظيم 

السوق العقاري، وإعطاء نوع من أنواع الشفافية، وتكوين قاعدة عن كل 
البيانات المتعلقة بالعقار في الكويت، مشيرين إلى أنه »في حال تمت 

تصفية الشركة فسنرجع الى المربع األول وستكون هناك ربكة«.

وأضاف هؤالء ان »فكرة المقاصة العقارية جيدة، لكن 
النقص يأتي من القانون الذي لم ينظم عملها، ونوع 

مصادرها، وبسبب عدم إلزامية العمل معها تآكل 
جزء كبير من رأسمالها«، وفي ما يلي التفاصيل:

الى انه يجب ضبط السوق ووجود 
جهة تعمل على ذلك.

الوسطاء يسعون

بلللللللللللدوره، أكلللللللد رئلللليللللس مللجلللللس 
ادارة اتحاد وسطاء العقار رئيس 
ملللجلللللللس ادارة شللللركللللة الللمللقللاصللة 
العقارية عبدالرحمن الحبيب ان 
الوسطاء يسعون بكل جدية إلى 
اسللتللمللرار شركة المقاصة، بهدف 
تللنللظلليللم الللللسللللوق والللللقللللضللللاء علللللى 
أي تللاعللبللات او غلللش، مضيفا ان 
التدليس يعتري بعض عمليات 
الللبلليللع، والللتللي تللظللهللر مللن آن آلخللر 

لغياب المعلومات والرقابة.
وزاد الحبيب ان الهيئة العامة 
للللاسلللتلللثلللملللار تللللدفللللع الللللللى تللصللفلليللة 
الشركة بحجة انها خللاسللرة، رغم 
انللهللا لللم تعمل مللن االسللللاس حتى 
يتم الحكم عليها، متابعا: »لألسف 
الهيئة مصرة على ذلك التوجه رغم 

ان الشركة لو تم تعديل قانونها، 
وان تلللكلللون إللللزامللليلللة، فللسللتللعللوض 
خللسللائللرهللا فلللي اقللللل وقللللت مللمللكللن، 
وستكون مللاذا آمنا لكل صاحب 
حلللق، سللللواء بللائللعللا او مللشللتللريللا او 
دالال، واللللكلللل سلليللكللون رابلللحلللا من 

التنظيم«.
وألللمللح الللى أن المساهمات في 
شللركللة المقاصة العقارية تتوزع 
بلللليللللن 38.1 فلللللي الللللمللللئللللة للللللللل«هللليلللئلللة 
االسللللتللللثللللمللللار«، و36.8 فللللي الللمللئللة 
لاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، 
عبر الشركة الكويتية لاستثمار، 
و10 في المئة لمؤسسة التأمينات 
االجلللتلللملللاعللليلللة علللبلللر شللللركللللة وفلللللرة 
اللللعلللقلللاريلللة، و5 فلللي الللمللئللة التللحللاد 
الللعللقللاريلليللن عللبللر شللركللة مجموعة 

األوراق المالية.
واسلللتلللدرك انللله »تللمللت مخاطبة 
الللللبللللنللللوك واللللللشلللللركلللللات اللللعلللقلللاريلللة 
والللللهلللليللللئللللة اللللللعلللللاملللللة للللاسلللتلللثلللملللار 
لمساعدتنا كشركة حكومية للقيام 

العقار ومواد البناء

البحث عن 
مصادر للدخل 

دون التطرق 
إلى عمولة 
السماسرة

الدليجان

تفعيل العمل
بل »المقاصة«

من شأنه 
القضاء

على التاعبات
الحبيب

تصفية 
»المقاصة« 

توجه
خاطئ ويجب 

دعمها
الفرحان

يجب تحريك 
المياه الراكدة 

عن طريق 
تعديل القوانين 

الخاصة بها
العتيقي

فكرة المقاصة 
العقارية جيدة

لكن النقص يأتي
من القانون

سند الشمري
s.alshammari@aljarida.com نستقبل آراءكم بشأن صفحات »الجريدة« العقارية على البريد اإللكتروني
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أحمد الرفاعي

أحمد تمام نامي الناميسامر التركاوي خالد الشراح عبدالرؤوف عبدالله

الللمللنللاطللق الللرئلليللسلليللة والللحلليللويللة 
فللي اسطنبول، وتبعد عللن مطار 
اتاتورك حوالي 8 كم، وعن منطقة 
تقسيم وشارع االستقال حوالي 

26 كم. 

»فور يو«

ملللن جلللانلللبللله، أعلللللللن ملللديلللر إدارة 
المبيعات فللي شللركللة عللقللارات فور 
يو أحمد الرفاعي مشاركة الشركة 
فللي الللمللعللرض، مبينا أن »عللقللارات 
فللللور يللللو« شللركللة كللويللتلليللة تختص 
بللالللوسللاطللة الللعللقللاريللة سللللواء على 
صعيد القطاع العقاري المحلي أو 
الللدولللي، مللن خللال عللدد مللن األفللرع 
اللللملللنلللتلللشلللرة فلللللي عللللللدد ملللللن الللللللدول 
الللرئلليللسلليللة فلللي الللمللنللطللقللة، ومللنللهللا 
السعودية، اإلمارات، مصر، تركيا، 
لبنان، والتي تعمل بالتنسيق في 
مللا بينها لخدمة عمائها فللي كل 

تلك الدول.

»الميثاق المتحدة«

بدوره، اكد مدير التسويق في 
مركز الميثاق المتحدة العقارية 
عللبللدالللرؤوف عبدالله أن المركز 
مللتللخللصللص فللللي بللليلللع االراضللللللي 

بمدينة صباح االحمد البحرية، 
الفللتللا الللللى أنلللله يللتللم حللاللليللا طللرح 
أراض في مدينة صباح األحمد 
الللبللحللريللة فلللي جللملليللع اللللملللراحلللل، 
وخصوصا  في المرحلة الرابعة، 
حلليللث إنللهللا تللمللتللاز عللن الللمللراحللل 
الثاث السابقة بللأن لها مدخا 
خلللللاصلللللا ومللللنللللفللللصللللا عللللللن بللقلليللة 
المداخل، كما أن أراضيها تطل 
مباشرة على البحر، وال يوجد 
بلللهلللا صلللللف ثللللللان ملللللن األراضلللللللللي، 
األمللر الللذي يجعل هللذه المنطقة 
مللنللاسللبللة جلللدا للنخبة ومحبي 

التميز.

»نامي النامي«

إلى ذلك، صرح رئيس مجموعة 
نللامللي الللنللامللي الللقللابللضللة د. نامي 
اللللنلللاملللي بللللأن الللمللجللمللوعللة ارتللللأت 
المشاركة في معرض العقار، من 
خللال شركة الللدعللم المالكة لعدة 
مللشللاريللع وأهللمللهللا فلللي الللبللوسللنللة 

والهرسك. 

»الرؤية العقارية«

وذكلللللر اللللملللديلللر اللللعلللام لللشللركللة 
الرؤية العقارية سامر التركاوي 

أن المشاركة الحالية ستتضمن 
طلللللرح وتلللسلللويلللق علللللدة مللشللاريللع 
عللللقللللاريللللة فللللي مللنللطللقللة الللخللللليللج، 
وتلللللللحلللللللديلللللللدا فللللللللي اللللللسلللللعلللللوديلللللة 
واالمللللللللارات وعلللملللان، إلللللى جللانللب 
ملللشلللاريلللع أخلللللرى خلللللارج منطقة 
اللللخللللللليلللج، خلللاصلللة فللللي الللمللغللرب 
واالردن، وفللللي خللللارج المنطقة 

العربية في تركيا وبلغاريا. 

»الشبيب«

وأفلللللللاد رئللليلللس مللجلللللس ادارة 
مجموعة الشبيب للتجارة العامة 

واللللملللقلللاوالت بللللدر الللشللبلليللب بللأن 
الللمللجللمللوعللة سللتللطللرح ملللن خللال 
مشاركتها في المعرض مجموعة 
مللن مللشللاريللعللهللا الللمللملليللزة لشقق 
التمليك داخل الكويت في مواقع 
مللملليللزة وواجلللهلللات رائلللعلللة، وبما 

يناسب كل األذواق.

»باناميرا«

وشلللللللللدد الللللمللللديللللر اللللتلللنلللفللليلللذي 
لللللشللللركللللة بللللانللللاملللليللللرا الللللعللللقللللاريللللة 
ألللللللوديللللللن ملللحلللملللودفللليلللتلللش علللللى 
أهمية االستثمار العقاري عند 

الللمللسللتللثللمللر الللخللللليللجللي، ملللؤكلللدا 
أهللملليللة الللمللعللرض الللللذي قلللال إنلله 
يساهم فللي دعللم سياسة شركة 
باناميرا التي تهدف إلى شقين 
رئيسيين، األول: تلبية طموح 
وحلللللللم اللللملللواطلللن الللخللللليللجللي في 
املللللتلللللاك ملللسلللكلللنللله اللللللخلللللاص فللي 
أوروبلللللا وتللحللديللدا فللي البوسنة 
والهرسك، والثاني: تقديم أفضل 
خللللدمللللة للللللمللسللتللثللمللر الللخللللليللجللي 
الللللمللللهللللتللللم بللللمللللجللللال االسللللتللللثللللمللللار 

العقاري.

»البيت العالمي« 

وأشللللللللللللللار مللللللديللللللر علللللللللام مللللركللللز 
الللبلليللت الللعللالللمللي الللعللقللاري خالد 
الللشللراح إلللى ان شركته ستطرح 
مجموعة من المشاريع الجديدة 
فلللي عللللدد ملللن اللللللدول االوروبلللليللللة، 
ملللنلللهلللا مللللشللللروع فللللي »بللليلللونللليلللك« 
فللي سراييفو، على بعد نحو 7 
كيلومترات مللن منطقة »أليجا« 
السياحية الشهيرة، وهو عبارة 
علللن كللمللبللونللد مللتللكللامللل يللضللم 38 
فللليلللا سلللكلللنللليلللة، إلللللللى جللللانللللب كللل 
الخدمات الضرورية، بينما يمتاز 
المشروع بمرور جدولين مائيين 

طبيعيين في وسطه. 

»تألق«

وذكللر مدير المبيعات في 
شللركللة تللألللق الللعللقللاريللة أحمد 
تلللملللام أن الللشللركللة سللتللعللرض 
مشاريع عقارية مميزة في كل 
مللن سراييفو وتركيا، حيث 
مللن الللمللقللرر أن تللقللوم الشركة 
بلللعلللرض ملللشلللروعلللهلللا اللللرائلللد 
فللي سراييفو، واللللذي يحمل 
اسم »منتجع كنتري سايد« 
والذي حظي باهتمام الكثير 
ملللن اللللعلللملللاء داخلللللل وخللللارج 

الكويت. 

»أبناء السور«

واعلن رئيس مجلس ادارة 
شركة ابناء السور العقارية 
سلللنلللد الللللللرومللللللي ان اللللشلللركلللة 
ستشارك في معرض العقار، 
تحت شعار »عالم من العقار«، 
حلللليللللث تلللللقلللللوم بلللاالسلللتلللثلللملللار 
فللللي الللللعللللقللللارات ذات الللعللائللد 
المضمون، وفي جميع الدول 
التي توفر فرصا استثمارية 
حلللقللليلللقللليلللة، حللليلللث ان مللقللولللة 
»االستثمار الذكي« هي الهدف 

الحالي للشركة.

ألودين محمودفيتش محمد فرغليسند الرومي

ذكللر الخبير الللعللقللاري سليمان 
الدليجان أن الللهللدف مللن تأسيس 
شللللركللللة اللللملللقلللاصلللة اللللعلللقلللاريلللة هللو 
تنظيم الللسللوق الللعللقللاري وإعللطللاء 
نوع من انواع الشفافية، وبالتأكيد 
ال يلللوجلللد مللللن يللللعللللارض ملللثلللل تلللللك 
االهللللللللللللداف، ملللوضلللحلللا ان اللللسلللوق 
بحاجة الى استمرارها في الوقت 
اللللراهلللن، ويللجللب تللعللديللل الللقللوانلليللن 
حتى تتماشى مللع وضللع السوق 

دون وجود معوقات ومشاكل.

العديد من العراقيل

واردف الدليجان ان »المقاصة« 
واجللللهللللت الللللعللللديللللد مللللن اللللعلللراقللليلللل 
والمعوقات منذ تأسيسها، في ما 
يخص الللعللمللوالت على الصفقات 
العقارية، اضللافللة الللى ان القانون 
الللللذي تللأسللسللت بللمللوجللبلله ال يلللللزم 
الللللمللللواطللللنلللليللللن او اللللملللسلللتلللثلللملللريلللن 
بللالللتللعللامللل مللعللهللا، إذ إن التعامل 
يكون اختياريا ال إجباريا، مطالبا 
الللجللهللات الللمللسللؤولللة بالبحث عن 
مصادر للمقاصة دون التطرق الى 

عمولة السماسرة.
وتللللللابللللللع ان فلللللكلللللرة اللللملللقلللاصلللة 
العقارية جيدة، لكن النقص يأتي 
من القانون الذي لم ينظم عملها، 
ونللللوع ملللصلللادرهلللا، وبللسللبللب عللدم 
إلللزاملليللة الللعللمللل مللعللهللا تللآكللل جللزء 
كللبلليللر مللللن رأسلللملللاللللهلللا، مللوضللحللا 
ان االدارة الللحللاللليللة نللجللحللت في 
تللخللفلليللض اللللملللصلللاريلللف االداريلللللللة، 
وبللدأت البحث عن مصادر اخرى 
مللتللنللوعللة للللللللدخلللل، وهللللللذه تللعللتللبللر 
خلللللطلللللوة جللللليلللللدة وعلللللللللللى اللللقلللطلللاع 
اللللخلللاص واللللعلللام اللللتلللعلللاون معها 
لللللضللللرورة وجللللودهللللا فللللي اللللسلللوق 

المحلي العقاري.
واضلللللللللللللاف ان هللللللنللللللاك نلللللملللللاذج 
مللشللابللهللة للمقاصة الللعللقللاريللة في 
دول الللخللللليللج، حلليللث نللجللحللت في 
تنظيم سوق العقار هناك، مشيرا 

مللللجلللللللللسللللي اللللللللللللللوزراء 
واالمللللللللللللللة وجلللللهلللللات 
اخللللرى لللهللا عللاقللة 
بلللللللاللللللللملللللللوضلللللللوع، 
حيث نجد تفهما 
على ارض الللواقللع 

بأن تعمل المقاصة 
العقارية على تنظيم سوق 

الللعللقللار وحللمللايللة للللللمللال الللعللام في 
الشركة، خاصة ان الرأي القانوني 
يفيد بأنها شرعية وقانونية وال 

يوجد بها أي اشكالية«.

غير صحيح

مللللللن جلللللانلللللبللللله، أفللللللللللاد الللللرئلللليللللس 
الللتللنللفلليللذي علللضلللو مللجلللللس إدارة 
شركة إنجازات للتنمية العقارية 
)انللللجللللازات( مللحللمللد اللللفلللرحلللان بللأن 
اللللللتلللللوجللللله نللللحللللو تلللصلللفللليلللة شلللركلللة 
المقاصة العقارية خاطئ ويجانب 
الصواب، حيث إنه من المفترض 
ان تقوم الجهات المعنية بدعمها 
بكل الوسائل المتاحة حتى تعمل 

على تحقيق الهدف المنشود.
ولفت الفرحان الللى ان التداول 
الللعللقللاري فللي الللكللويللت يعتبر غير 
صحي، حيث إن هناك نقصا كبيرا 
فللي مللعلللللومللات اللللتلللداول وحللجللملله، 
مطالبا الجهات المعنية بإصدار 
تلللشلللريلللعلللات تلللعلللملللل علللللللى حللمللايللة 
الللمللقللاصللة وإللللللزام الللتللعللامللل معها 
حتى يكون هناك نوع من الشفافية 
فللللي اللللملللعلللللللوملللات، إذ يلللجلللب علللللى 
الحكومة التريث في قرار التصفية 
وإقرار القوانين التي من شأنها ان 
تصب في مصلحة عمل المقاصة.

وتابع ان دور المقاصة العقارية 
هللللو خلللللللق قللللاعللللدة بللليلللانلللات حلللول 
الللعللقللارات الللمللوجللودة فللي الكويت 
حتى يستفيد منها المستثمرون 
والمواطنون والدولة ايضا، مشيرا 
الللى ان الللشللركللة لللم تللأخللذ الفرصة 
الكافية حتى تعمل على تحقيق 

االهلللللللللللللللللداف 
الللللللللللللللللللتللللللللللللللللللي 
اسللللللللللللسللللللللللللت 
ملللن اجلللللهللا، 
اضلللللللللللللللافلللللللللللللللة 

اللللللللللللللللللللى عللللللللللدم 
وجللود قوانين 

وتللللللللشللللللللريللللللللعللللللللات 
معها، تلللللللللللللللللللللزم بللللللالللللللتللللللعللللللامللللللل 

وبلللاللللتلللاللللي تلللآكلللل رأسلللملللاللللهلللا، اال 
ان مللجلللللس االدارة الللحللالللي عمل 
على تخفيض المصاريف وهللذه 
خلللطلللوة تللحللسللب لللللله.  وتللللابللللع: »لللو 
قامت الدولة بتعديل التشريعات 
الللللخللللاصللللة بلللاللللملللقلللاصلللة فللسللتللجللد 
الكثير من الشركات تساهم فيها، 
وستحقق االربلللاح بللأسللرع وقللت«، 
ملللشلللددا علللللى انللله فلللي حلللال عملت 
الللمللقللاصللة الللعللقللاريللة فللسللتللدفللع في 
اتجاه تنظيم السوق والقضاء على 

شبهات في حال وجدت.

التراجع عن القرار

ملللللن نللللاحلللليللللتلللله، شلللللللدد الللخللبلليللر 
الللعللقللاري طلللارق العتيقي علللللى ان 
تصفية شركة المقاصة العقارية 
تعتبر خطوة غير موفقة، ويجب 
علللللى الللحللكللومللة، ممثلة فللي هيئة 
االسللتللثللمللار، ان تللتللراجللع علللن ذلللك 
الللللقللللرار للللعلللدم صللحللتلله، ملللؤكلللدا ان 
وجود المقاصة يعتبر ضرورة في 
ظل وجود تداوالت تقدر بمايين 

الدنانير.
وتلللللابلللللع اللللعلللتللليلللقلللي انللللللله يللجللب 
تحريك المياه الراكدة، عن طريق 

بللأعللمللال تقييم علللقلللاري، ولللألسللف 
لم يتعاون معنا احد من الجهات 
الحكومية سوى في صفقتين، ثم 
توقفوا، لذا فإن الجهات الحكومية 
هللللللللي اول مللللللللن سلللللعلللللت إلفلللللشلللللال 

المقاصة«.
وزاد ان »رأسلللللللملللللللال اللللشلللركلللة 
حاليا يقدر بل550 الف دينار، بعد 
تآكل رأسمالها االساسي المقدر 
بللمللللليللون ديلللنلللار فلللي الللمللصللروفللات 
االداريلللة، حيث استطعنا تقليص 
اللللللملللللصلللللروفلللللات بللللنللللحللللو اقللللللللل مللن 
الثلث، اضافة الللى انلله تم تقليص 
علللدد الللمللوظللفلليللن اللللى ثللاثللة فللقللط، 
واالنتقال الى مقر جديد منخفض 
في القيمة االيجارية مقارنة بالمقر 
السابق، كما سددنا كل االلتزامات 
الللتللي كللانللت على الللشللركللة، مللا يعد 
انجازا حقيقيا خال عام ونصف 

من تولي مجلس االدارة«.
وشلللللللللللللدد علللللللللللى ان »اللللللشلللللركلللللة 
تللسللعللى فلللي كلللل االتلللجلللاهلللات عبر 

تعديل القوانين التي تتعارض 
وتحد مللن عمل شركة المقاصة، 
الفتا الى انه في ظل التشريعات 
الللللحللللاللللليللللة ال تلللسلللتلللطللليلللع اللللعلللملللل، 
خاصة مع عدم وجود قانون يلزم 

بالتعامل معها.
واوضلللللح ان اللللهلللدف االسللاسللي 
ملللن إنلللشلللاء الللمللقللاصللة هلللو تنظيم 
السوق ووضع قاعدة بيانات تكون 
مللرجللعللا للللللجللملليللع، ووجلللللود كلليللان 
اقتصادي ذي مردود مادي جيد، 
مشيرا الى انه يجب تمكين الشركة 
واعللطللاؤهللا الللصللاحلليللات الكافية 
للخروج من ازمتها الحالية، ولكي 
تعمل ايللضللا على تطوير السوق 
اللللعلللقلللاري الللمللحلللللي، اللللللذي يللعللانللي 

العديد من المشاكل.
وأضاف: »اننا بحاجة الى هيئة 
مللسللتللقلللللة تللعللنللى بلللشلللؤون الللسللوق 
العقاري، وال يوجد ما يمانع ان 
تللكللون المقاصة تابعة لها او ان 
تللعللمللل تللحللت رقلللابلللتلللهلللا، حلليللث ان 
وجللود هيئة مستقلة والمقاصة 
سيحققان الللشللفللافلليللة بللاألسللعللار، 
اضافة الى تحجيم عمليات الغش 
والتدليس فيها، وكللذلللك تسهيل 
عمليات البيع والتسجيل العقاري 
نتيجة اختصار الدورة المستندية 
وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة 

في تسجيل البيوع العقارية«.
واوضللللللللح انللللله »البللللللد مللللن جللهللة 
تعنى بالسوق العقاري، لوجود 
تللللداوالت بمبالغ ضللخللمللة، إذ إنلله 
ال يجوز تللرك السوق دون وجود 
جهة تنظم وتحقق في حال وجود 

شبهات غسل اموال او غش«.
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»تحدي اإدارة العالمي« عن 2014 »الخليج« يفوز بــ
 Rƒa øY zQÉfOCG{ áYƒªée âØ°ûc
بنك الخليج بلقب »المنتخب الوطني 
 ,»``ªdÉ©dG IQGOE’G …ó``ëàd z»``àjƒµdG
IQhO 2014، �ضمن فعاليات برنامج 
المناف�ض��ة الوطني��ة لتح��دي الإدارة 
 ¬àª¶f …ò``dG ,â``jƒµdG »``a »``ªdÉ©dG
المجموع��ة وب��داأت فعاليات��ه من��ذ 
�ض��هر نوفمبر الما�ض��ي، حيث �ضارك 
ف��ي البرنام��ج �ض��ريحة وا�ض��عة من 

الموؤ�ض�ضات الوطنية الكويتية.
وبع��د هذا الف��وز، �ض��يحظى بنك 
الخليج الذي �ضارك فريقه تحت ا�ضم 
}Capital Solutions«، ب�ض��رف 
تمثيل الكويت، ورف��ع العلم الكويتي 
ب�ضفته »المنتخب الوطني الكويتي« 
في النهائيات الدولي��ة التي �ضيجري 
تنظيمها في مدينة براغ في جمهورية 
الت�ضي��ك خ��ال �ضه��ر اأبري��ل المقبل، 
فيما حل ف��ي المرتب��ة الثاني��ة فريق 
بنك الخليج الذي �ضارك تحت م�ضمى 
}Optimus Prime«، وج��اء فريق 
الجامعة الأميركية ف��ي الكويت الذي 
 Wolf« خا�ض المناف�ضة تحت م�ضمى

ثالثا.  »Pack
وبعد الإعان ع��ن الفريق الفائز، 
قال��ت المدي��ر ال�ضريك ف��ي مجموعة 
»اأدنار« رن��دة حيدر: بداي��ة ا�ضمحوا 
لي اأن اأتق��دم بالتهنئة م��ن فريق بنك 
الخليج، بعد فوزه بلقب تحدي الإدارة 
IQhO ø``Y »ªdÉ©dG 2014 معبرة عن 
ثقتها بق��درة فريق بن��ك الخليج على 
رفع ا�ضم الكويت عاليا في المناف�ضات 
التي �ضتجرى على الم�ضتوى الدولي 
خال �ضهر اأبريل المقب��ل، بالنظر اإلى 

ما ي�ضمه الفريق من خبرات وكفاءات 
وطنية من اأ�ضحاب الخبرات. واأ�ضافت 
تميزت ن�ضخة هذا العام من البرنامج 
بالم�ضت��وى الرفي��ع م��ن المناف�ض��ة 
بي��ن الف��رق الم�ضارك��ة، كم��ا اأن هذه 
ال��دورة اكت�ضبت مزيدا م��ن الهتمام، 
واأن مثل ه��ذه البرامج الممي��زة التي 
تملك مجموع��ة اأدن��ار �ضاحبة الحق 
الح�ض��ري لها عل��ى م�ضت��وى منطقة 

الخليج، باتت ت�ضتقطب اأو�ضع م�ضاركة 
من قبل �ضركات القط��اع فيها، ل�ضيما 
في ظل الأهمية المتزايدة التي توليها 

هذه الموؤ�ض�ضات للكوادر الب�ضرية.
بدورها، تقدمت المدي��رة العامة 
للم��وارد الب�ضري��ة ف��ي بن��ك الخليج 
�ضلم��ى الحج��اج م��ن الف��رق الفائزة 
بالتهنئة، مو�ضحة اأن الأ�ضهر الثاثة 
الت��ي ج��رى خاله��ا تنظي��م تح��دي 

الإدارة العالم��ي ات�ضم��ت بالمناف�ضة 
المحتدمة نظرا لتقارب الم�ضتوى بين 
الف��رق الم�ضاركة، متقدم��ة بالتهاني 
ب�ضكل خا�ض من فريق طاب الجامعة 
الأميركية في الكويت، كونهم تناف�ضوا 
مع م�ضرفيي��ن مخ�ضرمي��ن من ذوي 
الخبرة معب��رة في الوق��ت نف�ضه عن 
فخر بنك الخليج واإدارته العليا بالفوز 

بهذه الجائزة.

على حبلين معلقين فوق المياه

 XF الزياني«: جاغوار تكشف عن«
الجديدة كليا في لندن

»الغانم« ترعى أكبر تجّمع
كادياك في الشرق اأوسط

XF الجديدة كليًا في  ك�سفت جاغوار عن �سيارة 
فعالية مثيرة �سارت خالها على حبلين معلقين فوق 
المياه في قلب منطقة الأعمال بمدينة لندن، حيث قام 
خبير الحركة والإث��ارة البريطاني جيم دودي��ل الذي 
 Bond ب��رز ف��ي ع��دد م��ن اأف���ام ه��ول��ي��وود، واأه��م��ه��ا 
وBourne، وIndiana Jones، بقيادة �سيارة 
XF الجديدة كليًا على حبلين معلقين على  جاغوار 
240 مترًا الهواء فوق المياه، لإب��راز قدرات  ارتفاع 
XF الجديدة كليًا خفيف ال��وزن والم�سنوع  هيكل 

با�ستخدام الألمنيوم بكثافة.
XF الجديدة كليًا بوزنها الأخف  وتمتاز �سيارة 
بمقدار 80 كيلوغرامًا عن اأقرب مناف�ساتها، ما ُي�سهم 
في منحها كفاءة ا�ستهاك وقود رائدة في فئتها تزيد 
70 ميًا للغالون، مع انبعاثات ثاني اأوك�سيد  على 
كربون تبلغ 104 غرامات للكيلومتر، وتم تحقيق هذا 
الإن��ج��از في موقع مرتفع ف��وق الحو�ض الملكي في 

منطقة كناري وارف بمدينة لندن. 
XF الجديدة كليًا ب�سكل  وت��ق��ّدم �سيارة ج��اغ��وار 
منقطع النظير اأعلى م�ستويات النقاء، وكفاءة ا�ستهاك 
الوقود، والقدرات الديناميكية، والت�سميم المميز لفئة 
�سيارات الأعمال، و�سيتم عر�سها لأول مرة في معر�ض 

اأبريل. �سيارات دولي في مدينة نيويورك بتاريخ 1 
وت��م��ت��از ال��م��ق�����س��ورة ب��م��زي��ج م��ث��ال��ي ب��ي��ن ال��م��واد 
واللم�سات المترفة المعا�سرة والحرفية التقليدية 

التي لطالما ا�ستهرت بها �سيارات ج��اك��وار، اإ�سافة 
اإلى ا�ستخدام اأكثر التقنيات والمزايا تطّورًا، مثل نظام 
 InControl Touch المعلومات والترفيه الفاخر
من نوع  الموؤ�سرات  ولوحة  باللم�ض،  يعمل  الذي   Pro

بو�سة.  12.3 مقا�ض   TFT
وبالن�سبة للق�سم الداخلي، حر�سنا على �سمان 
تمتع مق�سورة XF الجديدة كليًا بم�ستويات ا�ستثنائية 
من الراحة، وتتناغم التقنيات الجديدة، بما في ذلك 
تعمل  التي  بو�سات  �سا�ستنا الجديدة مقا�ض 10.2 
باللم�ض، بعناية مع م��واد مميزة تبعث على الراحة 

والطماأنينة.
اأ�سهم الت�سميم الخارجي الن�سيابي والداخلي 
XF والإق��ب��ال عليها. ومن  الفخم في تعزيز جاذبية 
خال تزويدها باأف�سل ديناميكيات القيادة، تفّردت 
الفئة، واأ�سبحت  هذه  في  ال�سيارات  من  غيرها  عن   XF

�سيارة جاكوار الأكثر تميزًا على الإطاق.
مزايا  على  كليًا  ال��ج��دي��دة   XF وت��ح��اف��ظ ���س��ي��ارة 
�سابقاتها من �سيارات جاغوار، وت�ستخدم الألمنيوم 
ب�سكل مكّثف في ت�سكيل هيكلها الخارجي المتطور 
لترتقي اإل��ى م�ستويات جديدة كليًا، ومع �سنعه من 
الألمنيوم بن�سبة 75 بالمئة، يمتاز الهيكل بانخفا�ض 
190 كيلوغرامًا مقارنة مع الموديل  وزن��ه بمقدار 
ال�سابق، مع زي��ادة مقاومتها لالتواء بن�سبة ت�سل 

اإلى 28 بالمئة.

نظمت مجموع��ة الكوي��ت، كادياك 
م�ضيرة و�ضط الأجواء الربيعية الممتعة، 
برعاي��ة �ضرك��ة يو�ض��ف اأحم��د الغان��م 
واأولده، ه��ي الثانية بع��د النجاح الذي 
لقته في المرة الأولى، والذي كان برعاية 

»كادياك الغانم« اأي�ضا.
وب��داأت الم�ضي��رة بتجم��ع الأع�ضاء 
مع �ضياراتهم ف��ي ال�ضاعة الثانية ع�ضرة 
ظه��را بمواق��ف كو�ضت��ا كوف��ي الب��دع، 
وم��ن ث��م انطلق��ت المجموع��ة باأكثر من 
الجزي��رة  اإل��ى  »كادي��اك«  �ضي��ارة   50
الخ�ضراء، بح�ضور ورفقة دوريات وزارة 
الداخلية الذي��ن قام��وا م�ضكورين بجهد 
كبير وملح��وظ حتى ت�ضتطي��ع الم�ضيرة 
ال�ضير من دون الم�ضا�ض بالمرور اأو اإيقاف 

حركة ال�ضير.
وتحركت الم�ضيرة ب�ضكل منظم ولفت 
لاأنظار، واأعلن �ضائقو »كادياك اإ�ضكاليد« 
الجديدة بالكامل عن الو�ض��ول اإلى خط 
النهاية ف��ي مواقف الجزي��رة الخ�ضراء، 
ووقف اأع�ضاء المجموعة للتقاط ال�ضور 
التذكارية م��ع ال�ضيارة المحبب��ة اليهم، 
وق��ام بعده��ا المدي��ر الإقليم��ي لعام��ة 
»كادياك« نديم غريب ممث��ًا عن �ضركة 
جنرال موتورز بتكريم الم�ضاركين ولتقدير 
م�ضاركتهم الفعالة في الحدث، والذي قدم 
عر�ضًا مميزاً ل�ضيارات »كادياك« الفاخرة 
اثناء الم�ضيرة، كما اأعلن عن اعتمادهم من 
قبل �ضركة جنرال موتورز كاأول مجموعة 

معتمدة لكادياك في المنطقة.
وتع��د مجموع��ة الكويت-كادياك، 
الن��ادي ال��ذي تاأ�ض���ضّ من قب��ل ال�ضباب 
الكويت��ي المهت��م والمح��ب لل�ضي��ارات 
الكادي��اك، وال��ذي يعط��ي تجمعاته��ا 

وم�ضيرتها اأجواء �ضبابية وابداعية.
ووع��دت »كادي��اك الغان��م« ب��اأن 
ت�ضتمر رعايته��ا له��ذه المجموعة كجزء 
م��ن م�ضوؤوليته��ا الجتماعي��ة و�ضراكتها 
الم�ضتمرة مع ال�ضب��اب الكويتي ومالكي 

وع�ضاق »كادياك«.
واأ�ض��ارت »كادياك الغان��م« اإلى اأن 
»اإ�ضكاليد« الجديدة بالكامل لفتت الأنظار 
اأثناء قيادة الم�ضيرة، اإذ تاأتي هذه ال�ضيارة 
الفاخ��رة م��ن الفئ��ة الريا�ضي��ة متعددة 

ال�ضتعم��الت الم�ضمم��ة لتوؤ�ض�ض عامة 
فارقة لاإب��داع المبتكر يدوي��ًا والتقنيات 
المتط��ورة، وتقدم تجربة قي��ادة ل يمكن 

مقارنتها لأكثر ع�ضاق ال�ضيارات تمّيزاً.
واأ�ضاف��ت اأن��ه م��ن اأب��رز ممي��زات 
»اإ�ضكالي��د« الجدي��دة دوا�ض��ات جانبية 
كهربائي��ة م��ع اأنابي��ب اإ�ض��اءة بتقني��ة 
}LED« تمن��ح هذه الخا�ضي��ة م�ضتوًى 
جدي��داً م��ن دق��ة الروؤي��ة الت��ي ت�ضاه��م 
ف��ي تعزيز المظه��ر المتميز خ��ال الليل، 
بالإ�ضافة اإلى توفير م�ضتوى اإ�ضافي من 
الراحة والأمان خال الدخول والخروج، 
ويعب��ر الت�ضمي��م الداخل��ي ل�)اإ�ضكاليد( 
تعبيراً بليغًا عن حب التميز والتفرد التي 
تنطوي عليها كل �ضغي��رة وكبيرة، اإذ اإن 
عملية �ضنع��ه فر�ضت ا�ضتخ��دام اأف�ضل 
الم��واد واأرفعه��ا على الإط��اق، يترجمه 
مبدع��و »اإ�ضكالي��د« في ح��روف يعززها 

مقاعد مريح��ة من الجل��د ت�ضف��ي رونقًا 
وجماًل.

وتتميز ه��ذه المقاع��د الم�ضممة بكل 
اأناقة لرفاهية ال�ضائق بقابلية التعديل في 
كهربائيًا  الطي  ذلك  في  بما  و�ضعية،   12
وتعديل م�ضند اأ�ضف��ل الظهر كهربائيًا في 
للذاكرة لمقاعد  وو�ضعيتين  و�ضعيات،   4
ال�ضائ��ق، وو�ضعي��ة التدفئ��ة الخلفي��ة، 
ويظه��ر تح�ض��ن الدخ��ول والخ��روج من 
�ض��ف المقاع��د الثان��ي والثال��ث ب�ض��كل 
ملح��وظ ب�ضب��ب التغيي��رات ف��ي هي��كل 
ال�ضي��ارة والتح�ضينات التي اأدخلت على 
المقاعد لإف�ضاح المجال لمد ال�ضاقين في 
ال�ض��ف الثاني. ولتعزي��ز تجربة القيادة 
في »كادياك« تق��دم �ضركة يو�ضف اأحمد 
الغان��م واأولده باق��ة خدم��ات فري��دة 
�ضمن برنامج الرعاي��ة المتميز، وت�ضمل 
خدمة و�ضيانة 4 �ضنوات 100 األف كلم، 

وخدم��ة الم�ضاع��دة عل��ى الطرق��ات في 
اأنحاء ال�ضرق الأو�ضط لمدة 4 �ضنوات غير 
محددة الم�ضافة، و�ضمان 4 �ضنوات 100 
األف كلم، وخدم��ة التو�ضيل عن��د اأعمال 
ال�ضيان��ة الدوري��ة، و�ضي��ارة بديلة عند 
اإج��راء الت�ضليح تح��ت الكفال��ة. ويتميز 
مركز الخدمة بخدمات ما بعد البيع التي 
ا�ضتطاع��ت على الدوام اأن تق��دم للعماء 
اأجود م�ضتويات الخدمة بمعايير عالمية 
وجودة غي��ر م�ضبوقة، وه��و مجهز اأي�ضًا 
بمجموع��ة �ضخمة م��ن اأح��دث المعدات 
الازم��ة لأعم��ال ال�ضيان��ة الت��ي يديرها 
فريق من اأكفاأ الفنيين وم�ضت�ضاري الخدمة 
الذين ي�ضمنون على الدوام اإنجاز العمل 
باأف�ضل حالة من الم��رة الأولى، محققين 
بذلك �ضجًا نا�ضعًا من التميز الذي تفخر 
»الغان��م« بتقديم��ه لعمائه��ا اأ�ضح��اب 

�ضيارات »كادياك«.

»Xpat« تطلق باقة Ooredoo

 Ooredoo اأطلقت �ضركة
اإح��دى �ض��ركات  الكوي��ت، 
 O o r e d o o  á``Y ƒªée
م�ضبقة   Xpat العالمية، باقة
الدف��ع والت��ي تق��دم للعماء 
خدم��ات ذات قيم��ة عالي��ة 

مقابل 5 دنانير �ضهريًا فقط.
تراع��ي الباق��ة وج��ود 
 øjòdG ø``jóaGƒdG ø``e ó``jó©dG
يعملون ف��ي الكويت، والذين 
ه��م بحاج��ة للتوا�ض��ل م��ع 
ف��ي  ئه��م  قا �ضد اأ و هله��م  اأ

موطنه��م الأ�ضل��ي، ل��ذا تركز 
الباقة الجديدة على حاجتهم 
للتوا�ضل مع اأهلهم واأحبائهم 
خ��ارج الكوي��ت، حي��ث تقدم 
لهم مكالم��ات ور�ضائل دولية 
�ضهريًا، اإ�ضاف��ة اإلى مكالمات 
ور�ضائل محلية وباقة اإنترنت 
ب�ضعة اإجمالي��ة 4 غيغابايت 
مق�ضم��ة اإل��ى باق��ة رئي�ضي��ة 

وباقة ليلية.
م��ع  ق��ة  لبا ا �ض��ب  تتنا
احتياج��ات العم��اء الذي��ن 

يبحث��ون ع��ن باق��ات ذكي��ة 
مختل��ف  تلب��ي  مل��ة  �ضا
�ض��ة  خا و  ، ته��م جا حتيا ا
به��م  ر قا اأ م��ع  �ض��ل  ا لتو ا
بالخارج. وي�ضتطيع العماء 
ا�ضتخ��دام مكالماتهم الدولية 
لات�ضال ب� 23 دولة من بينها 
جميع دول مجل���ض التعاون 
الخليجي، اإ�ضاف��ة اإلى الهند 
وبنغادي�ض وباك�ضتان وم�ضر 
ولبن��ان وكن��دا والولي��ات 

الأميركية المتحدة والفلبين.

»العقار وااستثمار« يستقطب مشاريع من 15 دولة
اأعلنت مجموعة توب اك�ضبو لتنظيم 
المعار���ض والموؤتم��رات ع��ن اكتم��ال 
ا�ضتعداداه��ا لإطاق فعالي��ات معر�ض 
العقار وال�ضتثم��ار »معر�ض المعار�ض 
العقاري��ة ف��ي الكوي��ت« وال��ذي تنظمه 
المجموع��ة باأر�ض المعار���ض بم�ضرف 
خ��ال الفت��رة 6-11 اأبري��ل وبرعاي��ة 
وكي��ل وزارة التجارة الم�ضاع��د ل�ضوؤون 
المنظمات الدولي��ة والتجارة الخارجية 
ال�ضيخ نم��ر فهد ال�ضب��اح وم�ضاركة 74 
�ضرك��ة عقاري��ة ومالي��ة وا�ضتثماري��ة 
تعر�ض اكثر م��ن 250 م�ضروعا بحوالي 

وعالمية. وعربية  خليجية  دولة   15
وقال محم��د فرغل��ي ثاب��ت المدير 
التنفيذي لمجموع��ة يوتوبيا للعقارات، 
اإن المجموعة توا�ضل ط��رح م�ضاريعها 
المميزة لعمائه��ا في اإ�ضطنب��ول والتي 

تطورها مجموعة انانار العقارية. 
من جهته، بين مدير اإدارة المبيعات 
ب�ضركة عقارات فور ي��و، اأحمد الرفاعي، 
اأن »عقارات فور يو« هي �ضركة كويتية 
تخت���ض بالو�ضاط��ة العقاري��ة �ض��واء 
على �ضعيد القط��اع العقاري المحلي اأو 
الدولي، وذلك من خال ع��دد من الأفرع 

المنت�ض��رة في عدد من ال��دول الرئي�ضية 
ف��ي المنطق��ة. ب��دوره، �ض��رح د.نام��ي 
النام��ي رئي���ض مجموعة نام��ي النامي 
القاب�ضة باأن المجموعة ارتاأت الم�ضاركة 
بمعر�ض العقار من خ��ال �ضركة الدعم 
المالكة لعدة م�ضاريع واأهمها بجمهورية 

البو�ضنة والهر�ضك.  وقال رئي�ض مجل�ض 
اإدارة مجموعة ال�ضبيب للتجارة العامة 
والمقاولت بدر ال�ضبي��ب، اإن المجموعة 
�ضتطرح من خال م�ضاركتها في المعر�ض 
مجموعة من م�ضاريعه��ا المميزة ل�ضقق 
التمليك داخل الكويت ف��ي مواقع مميزة 

وواجهات رائعة وبما ينا�ضب كل الأذواق.
و�ضدد من جهته، المدي��ر التنفيذي 
ل�ضركة باناميرا العقارية األودين محمود 
فيت�ض على اأهمية ال�ضتثمار العقاري عند 
الم�ضتثم��ر الخليجي، موؤك��دا في الوقت 
ذاته اأهمية المعر�ض وم�ضاهمته في دعم 

�ضيا�ضة ال�ضركة.
وقال مدير عام »مركز البيت العالمي 
العق��اري« خال��د ال�ض��راح ان �ضركت��ه 
�ضتطرح مجموعة من الم�ضاريع الجديدة 
في عدد من الدول الأوروبي��ة، من بينها 

م�ضروع في »بيونيك« في �ضراييفو.
واأفاد مدير المبيع��ات ب�ضركة تاألق 
العقارية اأحمد تمام اأن »تاألق« �ضتعر�ض 
م�ضاري��ع عقاري��ة ممي��زة ف��ي كل م��ن 

�ضراييفو وتركيا.
واأعلن �ضند فرح��ان الرومي رئي�ض 
مجل�ض اإدارة �ضركة اأبناء ال�ضور العقارية 
ان ال�ضركة �ض��وف ت�ضارك ف��ي معر�ض 
العقار رافع��ة �ضعار »عالم م��ن العقار« 
تقوم �ضركة اأبناء ال�ضور بال�ضتثمار في 
العق��ارات ذات العائ��د الم�ضم��ون و في 
جميع الدول التي توفر فر�ض ا�ضتثمارية 

حقيقية.

● zWolf Pack« فريق الجامعة الأميركية في الكويت

�سند الفرحان  ●نامي النامي  ●

ترحيب كبير بمزايا »بيتك«
في مهرجان اأثاث

تلقى المزايا التي يقدمها بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( في مهرج��ان الأث��اث الأول الم�ضتمر حتى 
نهاية مايو، ترحيبا كبيرا واإقبال من العماء، حيث 
ت�ضاع��د في تحقي��ق م�ضلحة العمي��ل والتاجر من 
خال تمكين العماء من اقتن��اء ما يحتاجون اليه 
من الأثاث والمطابخ والإلكترونيات لدى الموردين 
باأق�ضاط مرنة وت�ضهيات ائتمانية كبيرة، ما يزيد 
من حج��م مبيعات التجار ويح��رك عجلة ال�ضوق، 
ويمنح »بيتك« العميل ممي��زات ت�ضل الى 15 األف 
دينار وتمويل و6 �ضهور ل�ضتحق��اق الق�ضط الأول 

5h �ضنوات الحد الأق�ضى لفترة ال�ضداد. 
وي�ضم مهرجان الأثاث الذي ي�ضارك فيه »بيتك« 

ك��راع ر�ضمي، اأكث��ر م��ن 40 �ضركة م�ضارك��ة تقدم 
جميعها خدمة بيع بالأق�ض��اط المريحة، كما تقدم 
اأكثر م��ن 35 �ضركة ف��ي المهرجان عر���ض اأق�ضاط 
ب�ضعر الكا�ض لغاية 5 �ضنوات بالتعاون مع »بيتك«، 
تعزز ما يحر���ض »بيت��ك« عليه من بن��اء عاقات 
ا�ضتراتيجية قوية مع الموردين ل�ضمان تقديم اأف�ضل 
العرو�ض والخ�ضومات للعميل، وي�ضاهم بتحريك 
عجلة المبيعات في ال�ضوق، ودعم التجار، وتن�ضيط 
الإنتاج، وتنويع تمويل منتجات »بيتك« من التمويل 
المق�ضط وال�ضل��ع المختلفة، حيث يعزز المهرجان 
مكانة »بيت��ك« و�ضمعته في ال�ض��وق وريادته في 

�ضوق الأثاث والأجهزة.

»دار الكوثر« تفتتح مقرها في دبي
افتتحت �ضركة دار الكوثر 
العقارية مقرها في دبي تحت 
ا�ض��م »دار الكوث��ر الإماراتية« 
ب�ض��ارع ال�ضي��خ زاي��د، ليقوم 
بت�ضويق م�ضاريع ال�ضركة في 
الإم��ارة ومتابع��ة الم�ضاري��ع 

العقارية التابعة لل�ضركة.
اأعل��ن ذل��ك نائ��ب رئي�ض 
مجل���ض الإدارة ف��ي ال�ضرك��ة 
اأحم��د ال�ضف��ار ال��ذي اأك��د اأن 
ال�ضرك��ة ما�ضية ف��ي التطوير 
�ضواء على �ضعيد فتح مكاتب 
لها في البل��دان التي ترى اأنها 
�ضوقا مميزا لت�ضويق م�ضاريعها 
ومتابعة اأعماله��ا، م�ضيرا اإلى 
اأن مكت��ب دبي �ضيق��وم بطرح 
جميع م�ضاري��ع ال�ضركة التي 
تق��وم بت�ضويقها حالي��ا �ضواء 
م�ضاريع دبي اأو م�ضاريع الدول 
الخليجية التي تقوم بت�ضويقها 

ال�ضركة.
وق��ال ال�ضف��ار اإن ف��رع 
ال�ضرك��ة في دبي يق��وم حاليا 
بت�ضوي��ق م�ضاري��ع بواب��ات 
 »``a 4h 3h 2h 1ال�ضيليك��ون

دبي، البالغ كلفته 350 مليون 
.Q’hO

ولفت ال�ضف��ار اإلى اأن هذا 
الم�ض��روع عب��ارة ع��ن مجمع 
�ضكنية  �ضقة  كامل وي�ضم 836 
وا�ضع��ة ت�ضم��ل �ضقق��ا مكونة 
م��ن ا�ضتودي��و، وغرف��ة ن��وم 
واح��دة، وغرفتي��ن، وثاث��ة 
غرف، �ضممت جميعها لتائم 

اأذواق ع�ضاق البيئة الطبيعية 
المحيطة بال�ضيليكون جيت.

لمجم��ع  ا ن  اأ ف  �ض��ا اأ و
يجمع ما بين المعمار الحديث 
لل�ضكن الع�ضري في �ضواحي 
المدن، وبين الأ�ضلوب العربي 
التقليدي، لفتا اإلى اأن المجمع 
تحيطه م��ن كل جانب حدائق 
خ�ض��راء خاب��ة، وم�ضاح��ات 
كبيرة توؤمن الحرية في الم�ضي 
والحرك��ة لجمي��ع ال�ض��كان، 
اإ�ضافة اإلى اأنها تتيح الفر�ضة 
بال�ضتمتاع بالهدوء والراحة.

جمي��ع  ن  اأ ل��ى  اإ لف��ت  و
ال�ضقق �ضممت لت�ضم �ضرفات 
وا�ضع��ة مبا�ض��رة تط��ل عل��ى 
ة  للحي��ا ب��ة  لخا ا ظ��ر  لمنا ا
البري��ة، و�ضممت م��ن الداخل 
باأحدث الو�ضائل التي تعبر عن 
الحداثة والطراز الع�ضري في 
اأ�ضلوب ال�ضكن، وت�ضمل تقنية 
رقمية عالية، واإ�ضاءة �ضممت 
خ�ضي�ضا لتتنا�ضب مع الأجواء 
الداخلية لل�ضقق، واأ�ضقف عالية 

و�ضرفات كبيرة ووا�ضعة.

اأحمد ال�سفار ●
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يقام برعاية الوكيل املساعد نمر الصباح 

74 شركة تتنافس في معرض العقار واالستثمار

اع���ل���ن���ت م���ج���م���وع���ة ت�����وب اك���س���ب���و ل��ت��ن��ظ��ي��م امل���ع���ارض 
اكتمال استعدادتها الطالق فعاليات  واملؤتمرات عن 
معرض العقار واالستثمار »معرض املعارض العقارية 
ف��ي ال��ك��وي��ت« وب��رع��اي��ة وك��ي��ل وزارة ال��ت��ج��ارة املساعد 
لشئون املنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ 
نمر فهد الصباح ووس��ط مشاركة 74 شركة عقارية 
وم��ال��ي��ة واس��ت��ث��م��اري��ة ت��ع��رض اك��ث��ر م��ن 250 مشروعًا 

بحوالي 15 دولة خليجية وعربية وعاملية، 
التنفيذي ملجموعة  امل��دي��ر  ث��اب��ت  وق��ال محمد فرغلي 
ي��وت��وب��ي��ا ل��ل��ع��ق��ارات )ش��رك��ة ق��ط��ري��ة( اح���دى ال��ش��رك��ات 
ال���زم���ي���ل���ة مل���ج���م���وع���ة ت�����وب ل���ل���ت���س���وي���ق ال����ع����ق����اري ب���ان 
املميزة لعمالئها  املجموعة تواصل ط��رح مشاريعها 
ف����ي اس���ط���ن���ب���ول وال����ت����ي ت���ط���وره���ا م���ج���م���وع���ة ان���ان���الر 
التي تعمل على  ب��أن من املشاريع  العقارية، واض��اف 
عرضها املجموعة حاليا مشروع تيراس تيما، وهو 

عبارة عن برجني سكنيني في منطقة أتاكنت.

تنوع عقاري

املبيعات بشركة عقارات  إدارة  أعلن مدير  ومن جهته 
فور يو أحمد الرفاعي عن مشاركة الشركة باملعرض، 
مبينا أن »عقارات فور يو« هي شركة كويتية تختص 
ب���ال���وس���اط���ة ال���ع���ق���اري���ة س������واء ع���ل���ى ص���ع���ي���د ال���ق���ط���اع 
ال��ع��ق��اري املحلي أو ال��دول��ي، وذل���ك م��ن خ��الل ع��دد من 
األفرع املنتشرة في عدد من الدول الرئيسة في املنطقة 
م��ص��ر، تركيا ولبنان(  اإلم����ارات،  )ال��س��ع��ودي��ة،  ومنها 
والتي تعمل بالتنسيق فيما بينها لخدمة عمالئها 

في كل تلك الدول.
وأضاف أن خدمات الشركة عديدة ومتنوعة في مجال 
البيع والتأجير  العقارية وتشمل خ��دم��ات  ال��وس��اط��ة 

في قطاعات العقار.
اكد مدير التسويق في مركز امليثاق املتحدة العقارية 
ع���ب���دال���رؤوف ع��ب��دال��ل��ه أن امل���رك���ز م��ت��خ��ص��ص ف���ي بيع 

البحرية، كما نوه  االراض��ي في مدينة صباح االحمد 
بأنه يتم حاليا طرح أراض في مدينة صباح األحمد 
املرحلة  امل��راح��ل و خصوصًا  في  ف��ي جميع  البحرية 
السابقة  الثالث  املراحل  انها تمتاز عن  الرابعة حيث 
امل��داخ��ل،   ع��ن باقي 

ً
 خاصًا و منفصال

ً
ب��ان لها م��دخ��ال

 على البحر. 
ً
كما أن أراضيها تطل مباشرة

ك��م��ا ص���رح ال��دك��ت��ور ن��ام��ي ال��ن��ام��ي رئ��ي��س م��ج��م��وع��ة 
املشاركة  ارت��أت  القابضة بأن املجموعة  النامي  نامي 
ب��م��ع��رض ال��ع��ق��ار م��ن خ��الل ش��رك��ة ال��دع��م امل��ال��ك��ة لعدة 
م��ش��اري��ع وأه��م��ه��ا ب��ج��م��ه��وري��ة ال��ب��وس��ن��ة وال��ه��رس��ك. 
ال��ك��وي��ت يرغب  ب��أن توجها ملجتمع  وت���رى املجموعة 
في التملك بجمهورية البوسنة والهرسك ملعاييرعدة 
أه��م��ه��ا ان���ه���ا ت��ق��ع ف���ي ق��ل��ب اوروب�������ا وت��ت��م��ي��ز ب��ج��م��ال 
ال��س��اح��رة وك��ذل��ك األم���ن واآلم����ان وال��ن��ظ��اف��ة.  الطبيعة 
وتشارك املجموعة من خالل طرح مشروع فلل متميزة 
البوسنة وال��ه��رس��ك تحت مسمى  ب��ات��ح��اد جمهورية 

»مشروع الواحة«. 

مشاريع في السعودية

ق�����ال امل����دي����ر ال����ع����ام ل���ش���رك���ة ال����رؤي����ة ال���ع���ق���اري���ة س��ام��ر 
ال����ت����رك����اوي أن امل���ش���ارك���ة ال���ح���ال���ي���ة س��ت��ت��ض��م��ن ط���رح 
وت��س��وي��ق ع���دة م��ش��اري��ع ع��ق��اري��ة ف��ي م��ن��ط��ق��ة الخليج 
وت���ح���دي���دا ف����ي امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة ودول�����ة 
إلى جانب  املتحدة وسلطنة عمان،  العربية  االم��ارات 
الخليج، وبخاصة في  أخ��رى خ��ارج منطقة  مشاريع 
امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة وامل��م��ل��ك��ة االردن���ي���ة ال��ه��اش��م��ي��ة وف��ي 

خارج املنطقة العربية في كل من تركيا وبلغاريا. 
للتجارة  الشبيب  ادارة مجموعة  وقال رئيس مجلس 
ال����ع����ام����ة وامل�������ق�������اوالت ب������در ال���ش���ب���ي���ب، إن امل���ج���م���وع���ة 
امل��ع��رض مجموعة  ف��ي  م��ن خ��الل مشاركتها  ستطرح 
الكويت  التمليك داخ��ل  املميزة لشقق  م��ن مشاريعها 
ف��ي م��واق��ع مميزة وواج��ه��ات رائ��ع��ة وب��م��ا يناسب كل 

األذواق، م��ش��ي��را إل���ى أن امل��ج��م��وع��ة ت��ش��ارك م��ن خ��الل 
العاملية  العقارية وشركة رم��اس  فرعيها شركة س��ارا 

العقارية.
ومن جانبه، أوضح املدير التنفيذي ملجموعة الشبيب 
للتجارة العامة واملقاوالت أمني أبوالعال أن املجموعة 
ت��ع��ت��م��د ف��ي ج��م��ي��ع م��ش��اري��ع��ه��ا ل��ش��ق��ق ال��ت��م��ل��ي��ك داخ��ل 
الكويت أعلى املعايير واملقاييس العاملية في الرفاهية 
وال��ت��ن��ظ��ي��م وب���م���ا ي��ت��م��اش��ى م����ع ال���ث���ق���اف���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة. 
ق حاليا  ت��س��وِّ الشبيب  أب��وال��ع��ال، إن مجموعة  وأك��م��ل 
أما مشروع  )البدع(.  الشعب والساملية  مشروعني في 
ال��ش��ع��ب ل��ش��ق��ق ال��ت��م��ل��ي��ك ف��ت��ب��ل��غ م��س��اح��ت��ه 1200 متر 

مربع يتكون من 13 طابقا بإجمالي 32 شقة.

االستثمار في سراييفو

شدد املدير التنفيذي لشركة باناميرا العقارية ألودين 
ال��ع��ق��اري عند  محمود فيتش على أهمية االستثمار 
املستثمر الخليجي، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية 
أنه يساهم في دعم سياسة شركة  ال��ذي قال  املعرض 
ب��ان��ام��ي��را وال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى ش��ق��ني رئ��ي��س��ي��ني أولهما 
ت��ل��ب��ي��ة ط���م���وح وح���ل���م امل���واط���ن ال��خ��ل��ي��ج��ي ف���ي ام��ت��الك 
البوسنة  أوروب��ا وبالتحديد في  الخاص في  مسكنه 
والهرسك، والثاني هو تقديم أفضل خدمة للمستثمر 

الخليجي املهتم بمجال االستثمار العقاري.
ق��ال م��دي��ر ع��ام »م��رك��ز البيت ال��ع��امل��ي ال��ع��ق��اري« خالد 
ال���ش���راح ان ش��رك��ت��ه س��ت��ط��رح م��ج��م��وع��ة م���ن امل��ش��اري��ع 
ال���ج���دي���دة ف���ي ع���دد م���ن ال�����دول االوروب����ي����ة، م���ن بينها 
مشروع في »بيونيك« في سراييفو وعلى بعد نحو 
7 كيلومترات من منطقة »أليجا« السياحية الشهيرة، 
وه�����و ع����ب����ارة ع����ن ك���م���ب���ون���د م���ت���ك���ام���ل ي���ض���م 38 ف��ي��ال 
سكنية،. وأضاف أن الشركة ستطرح مشروعًا آخر في 
الشركة مجموعة من  مدينة »فيسيكو« كما ستطرح 

األراضي السكنية هناك.

عبدالروؤوف عبداهلل 

املقيمون بالخارج يستفيدون من تمديد تلقائي حتى منتصف يونيو

مكتب الضرائب األميركية: منتصف أبريل 
املقبل تاريخ نهائي لاللتزام بفاتكا

قال مكتب الضرائب االميركية )ATB( ان على 
جميع مواطني ال��والي��ات املتحدة االميركية 
ت���وف���ي���ق اوض����اع����ه����م م�����ع ق�����ان�����ون االم���ت���ث���ال 
 )FATCA( الضريبي للحسابات الخارجية
ق���ب���ل 15 اب����ري����ل امل���ق���ب���ل، وذل�������ك ع���ب���ر ت��ق��دي��م 
اق���رارض���ري���ب���ي س��ن��وي ال����ى دائ�����رة االي������رادات 

.)IRS( الداخلية
وأض��اف املكتب في بيان صحافي ان تاريخ 
15 اب��ري��ل يشكل بالنسبة ال��ى معظم دافعي 
ال���ض���ري���ب���ة امل���ه���ل���ة ال���زم���ن���ي���ة ل���رف���ع ال��ت��ق��اري��ر 
ال���ض���ري���ب���ي���ة، اال ان امل���ق���ي���م���ني ف�����ي ال����خ����ارج 
يستفيدون م��ن تمديد تلقائي مل��دة شهرين 
ب��ح��ي��ث ت��ص��ب��ح امل���ه���ل���ة ال���زم���ن���ي���ة ل���غ���اي���ة 15 

يونيو.
واوضح البيان ان الغرامات والفائدة تحسب 
في حال االمتناع عن تقديم االقرار الضريبي 

او التأخر فيه من بعد تاريخ 15 يونيو.
وخ�����الل ال���ب���ي���ان ال��ص��ح��اف��ي اش������ارت دان��ي��ي��ل 
هاس )مدير عام( مكتب الضرائب االميركية 
ال���ى ان ه��ن��اك ف��رق��ا ك��ب��ي��را ب��ني ت��ق��دي��م االق���رار 
ال���ض���ري���ب���ي ال����س����ن����وي وب�������ني دف�������ع ض���رائ���ب 
مستحقة، موضحة ان ه��ن��اك ع��واق��ب كبيرة 

ق���د ي��واج��ه��ه��ا ك���ل م���ن ي��ت��خ��ل��ف ع���ن تطبيق 
ه��ذا القانون س��واء من املواطنني االميركيني 
او ح��ام��ل��ي ب��ط��اق��ة االق����ام����ه ال���خ���ض���راء، بما 
ف��ي��ه��ا م���ص���ادرة االص������ول، وف����رض ال��غ��رام��ات 
والعقوبات، وحتى املالحقة الجنائية من قبل 
دائرة االي��رادات الداخلية IRS. وأردف��ت هاس 

الى ان الكثير من االميركيني قد تم تضليلهم 
حيال قانون االمتثال الضريبي للحسابات 
الخارجية FATCA باالخذ بارشادات خاطئة 
ومعلومات غير دقيقة باالعتماد على مصادر 
ليست صاحبة اختصاص، وش��ددت على ان 
ل��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة، او  ذل���ك ل��ن يعفيهم م��ن امل��س��اء
م��ن ف���رض ال��ع��ق��وب��ات بحقهم وف���ق ماينص 
عليه ق��ان��ون االمتثال الضريبي للحسابات 
الخارجية FATCA، وه��ذا م��ا يجعلنا نؤكد 
ان اه��م��ي��ة ال���ق���ان���ون وض�������رورة ال���ت���واف���ق مع 

متطلباته بالشكل السليم.
ت����ج����در االش����������ارة ال������ى ان م���ك���ت���ب ال���ض���رائ���ب 
األم���ي���رك���ي���ة ATB، وب���م���ا ق���ي���د ل����ه م����ن ف��ري��ق 
اس��ت��ش��اري مهني متخصص، ح��اص��ل على 
ام��ت��ي��از تمثيل داف��ع��ي ال��ض��رائ��ب األميركيني 
لدى دائرة االيرادات الداخلية IRS / )مصلحة 
الضرائب االميركية(، بصفته مكتب مسجل 
ومعتمد لدى هذه الدائرة، وهو اعلى مرتبة 
اعتماد تمنحها مصلحة الضرائب األميركية، 
ك��م��ا ان ف���ري���ق امل��ك��ت��ب اع���ض���اء ف���ي ال��راب��ط��ة 
الوطنية للضرائب االميركية NATP، واملعهد 

.AICPA األمريكي للمحاسبني القانونيني

دانييل ها�س

 الذهب حقق أعلى نسبة صعود 
عند مستوى 1200 دوالر لألونصة

ال��ذه��ب حقق اع��ل��ى نسبة  اق��ت��ص��ادي متخصص ام��س ان  ق��ال تقرير 
صعود له في شهر مارس الحالي اذ اغلق يوم الجمعة املاضي عند 
مستوى 1200 دوالر اميركي لالونصة محققا ارتفاعا ح��ادا بلغت 

نسبته 1.4 في املئة مقارنة بنسبة االقفال السابق.
واض��اف التقرير الصادر من شركة )سبائك الكويت لتجارة املعادن 
الثمينة( ان ارتفاع املعدن االصفر يأتي بالتزامن مع بعض االحداث 
التي شهدها العالم موضحا ان كثيرا من املحللني توقعوا ان ترتفع 
االسعار الى اعلى من ذلك املستوى لكن الذهب عاد الى مستوى 1200 

دوالر لالونصة مكتفيا باملحافظة على مكاسبه منذ بداية التداول.
وارجع التقرير صعود الذهب في نهاية االسبوع املاضي الى انطالق 
عملية )ع��اص��ف��ة ال��ح��زم( ف��ي ال��ي��م��ن ن��ظ��را مل��ا اع��ت��اد عليه ال��ذه��ب من 
االرتفاع عند وجود اي تحركات عسكرية، مشيرا الى ان عمليات جني 
االرب��اح اث��رت في سعر املعدن االصفر بحيث لم يتمكن من الصعود 

اكثر من ذلك.
واكد انه رغم ارتفاع سعر الذهب فان اسباب هذا الصعود كانت غير 
كافية لدعم االسعار بل ساعدت على استقرار السعر عند مستويات 
مرتفعة فقط وجعلت هاجس اقتراب الذهب من مستوى 1100 دوالر 

لالونصة بعيدا في الفترة الحالية.
ال��ى ان املضاربني واملستثمرين سيجنون ثمار ه��ذه الفترة   واش��ار 
القصيرة ن��ظ��را ل��ح��دة ال��ت��داوالت واح��ت��م��ال وص���ول ال��ف��ارق ب��ني ادن��ى 
واعلى سعر للذهب  الى نحو 30 دوالرا اميركيا ما يجعل املستثمرين 

يطمعون بعمليات جني ارباح سريعة على حساب االستثمار طويل 
االجل.

وت���وق���ع ان ي��ك��ون ل��ب��ي��ان��ات االس�����واق االم��ي��رك��ي��ة ال��ت��ي س��ت��ص��در ي��وم 
الجمعة القادم تأثير مباشر على اسعار الذهب الى جانب املفاوضات 
ان��ه اذا تم  ال��ي��ون��ان ح��ول ديونها السيادية، موضحا  االوروب��ي��ة م��ع 
امل��ع��دن االصفر  امل��زي��د م��ن خطط التيسير الكمي ف��ان اس��ع��ار  اعتماد 

مهيئة للصعود.
وعن الفضة قال التقرير انها ارتفعت محققة مكاسب قدرها 29 سنتا 
ن��ح��و 17 دوالرا بنسبة صعود  ال���ى  ام��ري��ك��ي��ا ليصل س��ع��ر االون��ص��ة 
بلغت 8ر1 في املئة مبينا ان عمليات جني االرباح أثرت على صعود 
الفضة مع توقعات بتداوالتها حول مستواها الحالي خالل الفترة 
القادمة دون ان تصعد اكثر من ذلك رغم قوة الطلب الصناعي عليها.
ات��ج��اه��ات مختلفة اذ  ف��ي  امل��ع��ادن الثمينة تباين  وذك��ر ان اداء بقية 
صاحب البالتنيوم الذهب والفضة بالصعود محققا مكاسب بلغت 
ل��الون��ص��ة بينما ه��وى  دوالري�����ن ليقفل ع��ن��د م��س��ت��وى 1146 دوالرا 
البالديوم اكثر من 39 دوالرا من قيمته ليغلق عند سعر 743 دوالرا 
لالونصة. وقال ان حالة االسواق املحلية اتسمت بالهدوء النسبي مع 
ت��درج صعود سعر الذهب خالل اي��ام االسبوع ليحقق الكيلو الخام 
ق���دره 200 دي��ن��ار فيما ساهمت حركة  ب��ارت��ف��اع  قيمة 11650 دي��ن��ارا 
بيع املشغوالت الذهبية في ارتفاع مبيعات الذهب السيما عيار 21 

وعيار 22.

توزيع أرباح نقدية بنسبة 35 % 

50.8 مليون دينار أرباح 
أجيليتي في 2014

املالية  النتائج  أعلنت ش��رك��ة اجيليتي 
 2014 دي��س��م��ب��ر   31 ف��ي  امل��ن��ت��ه��ي��ة  للسنة 
 50.84 ب���ق���ي���م���ة  ارب��������اح  م���ح���ق���ق���ة ص����اف����ي 
46.40 فلسا  ي��ع��ادل  ب��م��ا  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون 
10ف��ي  ب��زي��ادة نسبتها  ال��واح��د،  للسهم 
امل���ئ���ة م���ق���ارن���ة ب���ال���ن���ت���ائ���ج امل���ال���ي���ة ل��ع��ام 
ال��ش��رك��ة  اي������رادات  2013، وب��ل��غ اج��م��ال��ي 
1.36 م��ل��ي��ار دي��ن��ار ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت األرب���اح 
ق����ب����ل اح����ت����س����اب ال�����ف�����وائ�����د وال����ض����رائ����ب 
م��ل��ي��ون   99.97 واالس����ت����ه����الك واالط����ف����اء 
دينار بزيادة 6 في املئة مقارنة بنتائج 

عام 2013.
13.70 مليون  االرب����اح  ب��ل��غ ص��اف��ي  وق���د 
دي���ن���ار ف���ي ال���رب���ع ال���راب���ع م���ن ع���ام 2014 
ال����واح����د،  ل��ل��س��ه��م  ف���ل���س���ا   12.50 ب����واق����ع 
ب����زي����ادة 10 ف���ي امل���ئ���ة ع���ن ن��ف��س ال��ف��ت��رة 
اي���������رادات  ب���ل���غ���ت  وق������د   .2013 ع������ام  م�����ن 
364.29 مليون  ال��ع��ام  م��ن  ال���راب���ع  ال��رب��ع 
دي�����ن�����ار ب������زي������ادة ق��������درت ب������ 6 ف�����ي امل���ئ���ة 
2013. فيما  ع���ام  م���ن  ال���راب���ع  ال���رب���ع  ع���ن 
ش��ه��دت األرب�����اح ق��ب��ل اح��ت��س��اب ال��ف��وائ��د 
زيادة  والضرائب واالستهالك واالطفاء 
ن��س��ب��ت��ه��ا 7 ف����ي امل����ئ����ة م���ق���ارن���ة ب���ال���رب���ع 
 26.84 ال��س��اب��ق لتبلغ  ال��ع��ام  األخ��ي��ر م��ن 

مليون دينار. 
اجيليتي  ادارة ش��رك��ة  واج��ت��م��ع مجلس 
وأوصى بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 35 
ال��واح��د( و5  للسهم  35 فلسا   ( املئة  في 
املالية  السنة  ع��ن  اس��ه��م منحة  امل��ئ��ة  ف��ي 
ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس  ل��ع��ام 2014. وق���ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ألج��ي��ل��ي��ت��ي،  ال��رئ��ي��س  االدارة 
ط����ارق س��ل��ط��ان »ل��ق��د ت��م��ك��ن��ت اج��ي��ل��ي��ت��ي 
م��ن امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��م��و رب��ح��ي��ت��ه��ا عبر 
ق��ط��اع��ات اع��م��ال��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى م��دى 
ال����س����ن����وات ال�����ث�����الث امل����اض����ي����ة. وس�����وف 
ت��س��ت��م��ر ال��ش��رك��ة ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى تحسني 
ه�����ام�����ش ال�����رب�����ح ف�����ي ق�����ط�����اع ال����خ����دم����ات 
ال��ل��وج��ي��س��ت��ي��ة ال���ع���امل���ي���ة امل���ت���ك���ام���ل���ة م��ن 
وال��ت��رك��ي��ز على  العمليات،  خ��الل تقوية 
األس����واق، وامل��ن��ت��ج��ات، وال��ق��ط��اع��ات ذات 
ال��ن��م��و امل��رت��ف��ع ب���االض���اف���ة ال���ى ال��ح��ف��اظ 
ك��م��ا ستستمر  امل���ال���ي.  االن��ض��ب��اط  ع��ل��ى 
اج���ي���ل���ي���ت���ي ف����ي ت���ع���زي���ز ن���م���و م��ج��م��وع��ة 
ال��ت��ي تتمركز  التحتية،  البنية  ش��رك��ات 
ب��ش��ك��ل ف���ري���د ل���الس���ت���ف���ادة م���ن ق��ط��اع��ات 
ال��س��وق امل��ت��م��ي��زة ف��ي األس�����واق ال��واع��دة 
وال��ن��اش��ئ��ة ف��ي��م��ا ي��ن��ص��ب ج���زء ك��ب��ي��ر من 
ه���ذا ا ال��ن��م��و ن��ح��و ت��وس��ع��ن��ا ف���ي ال��ق��ارة 

األفريقية«.
اللوجيستية  الخدمات  اي��رادات  وبلغت 
م��ل��ي��ار دي��ن��ار   1.06 امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ب��ان��خ��ف��اض ن��س��ب��ت��ه 6 ف���ي امل��ئ��ة م��ق��ارن��ة 
2013. ويرجع  ع��ام  م��ن  بالفترة نفسها 
االقتصادية  التقلبات  الى  التراجع  هذا 
بشكل عام فضال عن قرب انتهاء بعض 
ال���ع���ق���ود ال��رئ��ي��س��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��خ��دم��ات 
ف��ي دول مثل  ل��ل��م��ش��اري��ع  ال��ل��وج��ي��س��ت��ي��ة 

الجديدة. استراليا وبابوا غينيا 
وب���ال���رغ���م م���ن ذل����ك ف��ق��د ش���ه���دت ص��اف��ي 
العاملية  اللوجيستية  الخدمات  ايرادات 
امل��ت��ك��ام��ل��ة زي�����ادة ب��ن��س��ب��ة 1ف���ي امل��ئ��ة في 
ع��ام 2014. ك��م��ا ش��ه��د ه��ام��ش االي���رادات 
املئة في عام 2013  21.8 في  ارتفاعًا من 

الى 23.4 في املئة في عام 2014. 
وي�����رج�����ع ه�������ذا االرت�������ف�������اع ال�������ى ع���ام���ل���ني 
اس�����اس�����ي�����ني، اول����ه����م����ا ال����ن����م����و امل���س���ت���م���ر 
ل��خ��دم��ات ال��ت��خ��زي��ن ل��ل��ط��رف ال��ث��ال��ث في 
م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس������ط وآس���ي���ا ح��ي��ث 
اجيليتي بتدشني مرافق جديدة،  قامت 
وح���س���ن���ت م����ن م����ع����دل اش����غ����ال امل����خ����ازن 
م��ن عمالئها  امل��خ��زن��ة  األح��ج��ام  وتنمية 
الحاليني وعمالء جدد. وثانيهما، يرجع 
م��ن انشطة  ال��ش��رك��ة  رب��ح��ي��ة  ال��ى تحسن 
تقليل من  الجوي ما ساعد في  الشحن 
ال���ض���غ���وط ع���ل���ى ه���ام���ش االي���������رادات ف��ي 

البحري.  خدمات الشحن 
وش����ه����دت اي����������رادات م���ج���م���وع���ة ش���رك���ات 
التحتية زيادة بنسبة  للبنية  اجيليتي 
302.90 مليون  ال��ى  امل��ئ��ة لتصل  ف��ي   18
ب������اي������رادات  م����ق����ارن����ة   2014 ف�����ي  دي�����ن�����ار 

املجموعة في عام 2013.
وقد شهدت ايرادات اجيليتي للخدمات 
ال���ع���ق���اري���ة زي�������ادة ب��ن��س��ب��ة 12 ف����ي امل��ئ��ة 
م����ق����ارن����ة ب����ال����ف����ت����رة ن���ف���س���ه���ا م�����ن ال����ع����ام 
ال��س��اب��ق. وت��ت��م��ت��ع اج��ي��ل��ي��ت��ي ل��ل��خ��دم��ات 
ال���ع���ق���اري���ة ب���ق���اع���دة اص������ول م��ت��ي��ن��ة ف��ي 
م���ن  ت�����ط�����ور  اي�����ض�����ًا  ان�����ه�����ا  اال  ال�����ك�����وي�����ت 
اصولها في دول الخليج وأفريقيا. وقد 
ب��اط��الق   2014 ع���ام  ف��ي  اجيليتي  ق��ام��ت 
ف��ي غانا وهو  ت��وزي��ع  اع��م��ال بناء مركز 
املراكز  م��ن  األول ضمن مجموعة  امل��رك��ز 
ب��ن��اؤه��ا عبر  ال��ت��ي س��ي��ت��م  اللوجيستية 
ال��ق��ارة االف��ري��ق��ي��ة. وس��ت��وف��ر ه��ذه امل��راك��ز 
املحلية واالقليمية والعاملية  للشركات 
ب��ن��ي��ة ت��ح��ت��ي��ة ل��وج��ي��س��ت��ي��ة وف�����ق اع��ل��ى 

العاملية. املعايير 

اأحمد الرفاعياأمني اأبوالعال�سند الروميد. نامي النامي





امل���ب���ي���ع���ات  إدارة  م�����دي�����ر  أع�����ل�����ن 
ب���ش���رك���ة ع������ق������ارات ف������ور ي�����و أح���م���د 
ال�����رف�����اع�����ي ع�����ن م����ش����ارك����ة ال���ش���رك���ة 
ب��امل��ع��رض، مبينا أن »ع��ق��ارات فور 
ي����و« ه���ي ش���رك���ة ك��وي��ت��ي��ة تختص 
ب���ال���وس���اط���ة ال���ع���ق���اري���ة س�����واء على 
ص��ع��ي��د ال���ق���ط���اع ال���ع���ق���اري امل��ح��ل��ي 
أو ال����دول����ي، وذل�����ك م���ن خ����ال ع��دد 
م���ن األف�����رع امل��ن��ت��ش��رة ف���ي ع����دد من 
الدول الرئيسية في املنطقة ومنها 
)السعودية، اإلمارات، مصر، تركيا، 
لبنان( والتي تعمل بالتنسيق في 
ف��ي كل  ل��خ��دم��ة عمائها  م��ا بينها 

تلك الدول.
ال���ش���رك���ة  أن خ����دم����ات  وأض��������اف 
ع�������دي�������دة وم�����ت�����ن�����وع�����ة ف�������ي م����ج����ال 
الوساطة العقارية وتشمل خدمات 
البيع والتأجير في قطاعات العقار 
)ال���س���ك���ن���ي، ال����ت����ج����اري، ال��ص��ن��اع��ي 
واالس����ت����ث����م����اري(، ب����اإلض����اف����ة إل���ى 

خدمات االستثمار العقاري املحلي 
املشاريع  تسويق  خدمة  وال��دول��ي، 
ال���غ���ي���ر،  أم��������اك  إدارة  ال����ع����ق����اري����ة، 
وخ����دم����ة االس�����ت�����ش�����ارات ال���ع���ق���اري���ة 

املحلية والدولية.

ال����ش����رك����ة  أن  ال������رف������اع������ي  وأك����������د 
تستعني بتقديم كافة تلك الخدمات 
ال��ت��س��وي��ق��ي��ة  األدوات  م�����ن  ب����ع����دد 
التسويق  بينها  من  التي  الحديثة 
ل��ل��ع��ق��ار ع��ب��ر موقعها  اإلل��ك��ت��رون��ي 
www.aqarat4u.( االل����ك����ت����رون����ي 

على   »Aqarat4U« وتطبيق   ،)com
اإلعانات  وكذلك  الذكية،  الهواتف 
امل����ج����ان����ي����ة ب����ال����ص����ح����ف امل���ح���ل���ي���ة، 
وأي��ض��ًا وض���ع الف��ت��ة ع��ق��ارات »ف��ور 
ي����و« ع��ل��ى ال���ع���ق���ار، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
للعماء  استشارية  خدمات  تقديم 
املهتمني بالعقار، معتمدة في ذلك 
ك���ل���ه ع���ل���ى خ���ب���رت���ه���ا ال����واس����ع����ة ف��ي 
بيع  م��ن  العماء  احتياجات  تلبية 
وشراء وتأجير وتسويق العقارات، 
وت��ق��دي��م األف���ض���ل ل���ه���م، واط��اع��ه��م 
على آخ��ر امل��س��ت��ج��دات وال��ت��ط��ورات 
ف����ي األس��������واق ع���ل���ى ن���ط���اق األف������راد 

والشركات.

أشار مدير املبيعات بشركة تألق 
العقارية أحمد تمام إلى ان »تألق« 
س��ت��ع��رض م��ش��اري��ع ع��ق��اري��ة مميزة 
ف���ي ك���ل م���ن س��راي��ي��ف��و وت���رك���ي���ا، إذ 
م��ن امل��ق��رر أن ت��ق��وم الشركة بعرض 
م���ش���روع���ه���ا ال�����رائ�����د ف����ي س��راي��ي��ف��و 
وال��ذي يحمل اسم »منتجع كنتري 
سايد والذي حظي باهتمام الكثير 

من العماء داخل وخارج الكويت. 
وأض���اف أن»ت��أل��ق«ح��رص��ت على 
ف��ي سراييفو  م��ش��روع��ه��ا  ي��ك��ون  أن 
هو األفضل، وذلك من خال خدماته 
والشقق  الفلل  وتصاميم  ال��ف��اخ��رة 
ال���ت���ي أت����ت ع��ل��ى ال����ط����راز األوروب������ي 
وس��ط طبيعة خابة من املساحات 
ال��خ��ض��راء وال���ه���واء ال��ن��ق��ي، ناهيك 
ع���ن أن���ه ي��ت��م��ي��ز ب��م��راف��ق��ه امل��ت��ك��ام��ل��ة 
م����ن ب���ح���ي���رات وش�������االت ص��ن��اع��ي��ة 
وم��������راك��������ز ل�����ل�����خ�����دم�����ات وس������اح������ات 
لاسترخاء واخرى ملاعب االطفال، 
األنشطة  العديد من  إل��ى  باإلضافة 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��رف��ي��ه��ي��ة ال��ت��ي من 

املمكن أن تمارس في املنتجع منها 
م���اه���و ل��ل��ك��ب��ار وال���ص���غ���ار م���ن م��اه 
األغ��راض  متعددة  وماعب  خاصة 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى ح��ض��ان��ة ل��أط��ف��ال 
ب��ط��اق��م م��ت��خ��ص��ص ل��رع��اي��ة أط��ف��ال 

رواد املنتجع. 
أك��د تمام أن  وعلى صعيد آخ��ر، 

الشركة اختارت مشاريع مميزة في 
أكثر األماكن الحيوية في اسطنبول 
دزو«وب���أس���ع���ار  منطقة»بيليك  ف��ي 
م��ن��اف��س��ة ل��ل��م��ش��اري��ع امل��ط��روح��ة في 
ال�����س�����وق وع����ل����ى ن���ف���س امل�����ن�����وال ت��م 
اخ���ت���ي���ار م���ش���روع ي���ون���س اف���ل���ر في 
ب��ورص��ا وم��ش��روع ج��ام��ل��ي ت��ب��ه في 
إل���ى أن مشاريع  ط���راب���زون، م��ش��ي��رًا 
ت��أل��ق ف��ي تركيا تقع ف��ي أب���رز امل��دن 
السياحية وعلى مقربة من األماكن 
 ع�����ن اإلط�������االت 

ً
ال����ح����ي����وي����ة، ف����ض����ا

ال��رائ��ع��ة ل��ل��م��ش��اري��ع ال��ب��ح��ري��ة منها 
 
ً
وغ�����ي�����ره�����ا.واخ�����ت�����ت�����م ت�����م�����ام ق����ائ����ا
ان»تألق العقارية«ستقدم لعمائها 
م��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن ال��خ��دم��ات 
وال��ت��س��ه��ي��ات امل��ال��ي��ة، وذل���ك بهدف 
م��س��اع��دت��ه��م ع���ل���ى االس���ت���ث���م���ار ف��ي 
م��ش��اري��ع��ه��ا امل��م��ت��دة ع��ل��ى األراض���ي 
األوروبية، مؤكدًا أن خدمة األقساط 
امل��ي��س��رة وال���ت���ي ت��م��ت��د ع��ل��ى ف��ت��رات 
تعتبر  س��داد تصل حتى 36 شهرًا 

إحدى هذه الخدمات املميزة. 
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معرض »العقار واالستثمار« يستقطب مشاريع من 15 دولة

»يوتوبيا«: مشاريع ممّيزة في اسطنبول

أعلنت مجموعة »توب إكسبو« لتنظيم املعارض واملؤتمرات اكتمال 
)معرض  واالستثمار«  »العقار  معرض  فعاليات  إلط��اق  استعداداتها 
املعارض العقارية في الكويت(، والذي تنظمه املجموعة بأرض املعارض 
بمشرف في القاعة 8 خال الفترة من 6 11- أبريل، وبرعاية وكيل وزارة 
التجارة املساعد لشؤون املنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ 
نمر فهد الصباح ووسط مشاركة 74 شركة عقارية ومالية واستثمارية 

تعرض اكثر من 250 مشروعًا بنحو 15 دولة خليجية وعربية وعاملية.
واس��ت��ع��رض ع���دد م��ن امل��ش��ارك��ني امل��ش��اري��ع ال��ت��ي س��ي��ت��م ط��رح��ه��ا في 
امل��ع��رض وال��ت��ي ت��ت��وزع ب��ني ع��دة دول م��ن أب��رزه��ا الكويت والسعودية 
وسلطنة عمان واألردن وتركيا والبوسنة وماليزيا وبلغاريا واسبانيا.

وم���ن امل��ت��وق��ع أن يشهد امل��ع��رض إق���ب���ااًل ك��ب��ي��رًا م��ن ال��ع��م��اء، ف��ي ظل 
ال��ف��رص ال��ع��ق��اري��ة امل��م��ي��زة ال��ت��ي تقدمها ال��ج��ه��ات امل��ش��ارك��ة، وااله��ت��م��ام 

الكبير بقطاع العقار في السوق املحلي. 
وت��ت��ن��وع امل��ش��اري��ع امل��ع��روض��ة ف��ي فعاليات امل��ع��رض، وتشمل شقق 
ووح��دات سكنية ومنتجعات في عدد كبير من دول العالم، ما يعكس 
الشركات  ه��ذه  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الكبيرة  واالس��ت��ث��م��ارات  الكبيرة  الثقة 
ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���اري���ع، وت��س��وي��ق��ه��ا ف���ي ال���س���وق امل��ح��ل��ي، ع��ل��ى ال��راغ��ب��ني 

باالستثمار والتماك في األسواق العقارية في دول العالم.

ك 
ّ
النامي: رغبة متنامية بالتمل
في البوسنة والهرسك

»الرؤية«: مشاريع في الخليج 
وتركيا واألردن وبلغاريا

الشبيب: قاعدة بيانات عمالقة 
عن رغبات العمالء

ذك������ر رئ����ي����س م��ج��ل��س 
الشبيب  مجموعة  إدارة 
للتجارة العامة واملقاوالت 
إن  ال�������ش�������ب�������ي�������ب،  ب��������������در 
امل��ج��م��وع��ة س��ت��ط��رح من 
خ������ال م���ش���ارك���ت���ه���ا ف��ي 
امل����ع����رض م���ج���م���وع���ة م��ن 
مشاريعها املميزة لشقق 
التمليك داخل الكويت في 
م��واق��ع م��م��ي��زة وواج��ه��ات 
رائ���ع���ة وب��م��ا ي��ن��اس��ب كل 
أن  إل����ى  م��ش��ي��را  األذواق، 
امل���ج���م���وع���ة ت����ش����ارك م��ن 
خ������ال ف���رع���ي���ه���ا ش���رك���ة 
س����ارا ال��ع��ق��اري��ة وش��رك��ة 

رماس العاملية العقارية.
وأضاف ان املجموعة الحظت االقبال الكبير على مشاريعها 
ل��ش��ق��ق ال��ت��م��ل��ي��ك ال���ك���ائ���ن���ة ف����ي ح���ول���ي وال���ج���اب���ري���ة وال��س��امل��ي��ة 
والفروانية، وهذا ما دفع مجلس إدارة املجموعة إلى ضخ مزيد 
املحلي  السوق  في  التمليك  مجال شقق  في  االستثمارات  من 
واض��ع��ن ن��ص��ب أع��ي��ن��ن��ا ش���روط امل��وق��ع امل��م��ي��ز وراح����ة العميل 

وجمال التقسيم وروعة التشطيب الداخلي.
أن��ه وم��ن خ��ال املسوحات وال��دراس��ات التي  وت��اب��ع الشبيب 
في  املتوافرة  التمليك  ح��ول شقق  الشبيب  بها مجموعة  تقوم 
السوق املحلي وتلك التي يرغب في امتاكها العماء، بات لدينا 
ثم  العماء، ومن  بيانات عماقة عن رغبات ومتطلبات  قاعدة 
خرجنا م��ن خالها ب��ع��دد م��ن ال��ت��وص��ي��ات ال��ت��ي ن��ح��رص على 

تطبيقها في مشاريعنا الحالية واملستقبلية. 
ن��اب��ع من  العقارية  امل��ع��ارض  ف��ي  املستمر  ت��واج��دن��ا  ان  وزاد 
لشقق  مشاريعنا  وم��واص��ف��ات  م��م��ي��زات  ش��رح  على  حرصنا 
التوعية بأهمية االستثمار  للعماء، خاصة وأن حملة  التمليك 
العقاري التي قمنا بها على مدار عام ونصف العام قد عادت 
بمردود إيجابي، وأصبح العماء وصغار املستثمرين مهتمن 

باالستثمار في شقق التمليك داخل الكويت.
م���ن ج���ان���ب���ه، أوض�����ح امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة ال��ش��ب��ي��ب 
للتجارة العامة واملقاوالت أمن أبوالعا أن املجموعة تعتمد في 
املعايير  أعلى  الكويت  داخ��ل  التمليك  لشقق  مشاريعها  كافة 
مع  يتماشى  وب��م��ا  والتنظيم  الرفاهية  ف��ي  العاملية  واملقاييس 

الثقافة الكويتية. 
ق ح��ال��ي��ا  وأك���م���ل أب���وال���ع���ا ان م��ج��م��وع��ة »ال���ش���ب���ي���ب« ت���س���وِّ
مشروعن في الشعب والساملية )البدع( وقد راعينا فيهما تلبية 
كافة األذواق بتصميم متميز يجمع بن التقليدية والحداثة. أما 
مشروع الشعب لشقق التمليك فتبلغ مساحته 1200 متر مربع 
وي��ق��ع م��ب��اش��رة على ش���ارع االس��ت��ق��ال وب��واج��ه��ة تبلغ ثاثن 
م��ت��را،ك��م��ا أن��ه يتميز بقربه م��ن ال��ب��ح��ر. الف��ت��ا إل��ى أّن امل��ش��روع 
يتكون من 13 طابقا بإجمالي 32 شقة، بمساحات متنوعة بن 

75م2 و 92م2 و100م2.
)ال��ب��دع( يقع على مساحة  إل��ى أن م��ش��روع الساملية  وأش���ار 
1072 مترًا مربعا. ويتكون من 14 طابقا، بإجمالي 30 شقة 
متنوعة املساحات، بن 75 م2 و91.5 م2. وقد بدأنا في تسويق 
اقباال كبيرا  هذا املشروع منذ شهر تقريبا وناحظ أن هناك 

عليه، واستطيع القول اننا قطعنا شوطا كبيرا في تسويقه. 

»مركز البيت العاملي العقاري«: 
مشاريع في البوسنة وإسبانيا

الرومي: فرص استثمارية في 3 دول 

قال محمد فرغلي ثابت املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة ي��وت��وب��ي��ا 
للعقارات )شركة قطرية( إحدى 
ال����ش����رك����ات ال���زم���ي���ل���ة مل��ج��م��وع��ة 
»ت����������وب« ل���ل���ت���س���وي���ق ال����ع����ق����اري 
ب�����أن امل���ج���م���وع���ة ت����واص����ل ط���رح 
م��ش��اري��ع��ه��ا امل���م���ي���زة ل��ع��م��ائ��ه��ا 
ف��ي اس��ط��ن��ب��ول، وال��ت��ي تطورها 

مجموعة »انانار« العقارية.
وأضاف بأن من املشاريع التي 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ع��رض��ه��ا املجموعة 
تيما(،  )ت��ي��راس  م��ش��روع  حاليا 
وهو عبارة عن برجني سكنيني 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة أت���اك���ن���ت، وه����ي من 
امل��ن��اط��ق ال��رئ��ي��س��ي��ة وال��ح��ي��وي��ة 
اسطنبول وتبعد عن مطار  في 
اتاتورك نحو 8 كم، بينما تبعد 
ع�����ن م���ن���ط���ق���ة ت���ق���س���ي���م وش�������ارع 

االستقال نحو 26 كم. 
واش��ار ال��ى ان املنطقة تشهد 

ح���ال���ي���ا ت���ن���ف���ي���ذ أك����ب����ر ع������دد م��ن 
املشاريع التي تنفذ باسطنبول 
ال��ج��دي��دة،  باسطنبول  وتسمى 
مشيرا ال��ى ان��ه ج��ار انشاء أكبر 
م���دي���ن���ة ت��رف��ي��ه��ي��ة ف��ي��ه��ا )ت��ي��م��ا 

ب������������ارك( ب������اإلض������اف������ة ال��������ى ع����دد 
م������ن ال����ج����ام����ع����ات وامل���ج���م���ع���ات 
املنطقة  ان  واض����اف  ال��ت��ج��اري��ة. 
ت���ت���م���ت���ع ب�����وج�����ود ش���ب���ك���ة ط����رق 
وم������واص������ات ك���ب���ي���رة ت��رب��ط��ه��ا 
ب���م���خ���ت���ل���ف امل����ن����اط����ق وامل�����راك�����ز 
الرئيسية باملدينة بشكل سلس 

وسريع.
وح����ول ال��ب��رج��ني ق���ال فرغلي 
دورًا   40 م�����ن  األول  »ي����ت����أل����ف 
والثاني من 30 دورًا وبإجمالي 
ت�����ت�����ن�����وع  ش�������ق�������ة   416 ش�������ق�������ق 
م��س��اح��ت��ه��ا م���ن غ��رف��ة ال���ى ث��اث 
غرف نوم بإطاالت مميزة على 
ال���ب���ح���ر وال���ب���ح���ي���رة وال���ح���دائ���ق 
ال���خ���اب���ة«. وب����ني ب����ان امل���ش���روع 
مميزة  مجموعة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
م���ن ال��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة ك��م��واق��ف 
ال����س����ي����ارات وال���ص���ي���ان���ة واألم�����ن 

والخدمات الترفيهية.

خالل الفترة بين 6 و11 أبريل المقبل

محمد فرغلي

أع��ل��ن س��ن��د ف���رح���ان ال��روم��ي 
ش���رك���ة  إدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س 
أب����ن����اء ال����س����ور ال���ع���ق���اري���ة أن��ه��ا 
س���ت���ش���ارك ف���ي امل���ع���رض راف��ع��ة 
وتقوم  العقار«  من  شعار»عالم 
ب����االس����ت����ث����م����ار ف������ي ال����ع����ق����ارات 
وف���ي  امل����ض����م����ون،  ال���ع���ائ���د  ذات 
التي توفر فرصا  ال��دول  جميع 
واض���اف  حقيقية.  اس��ت��ث��م��اري��ة 
س����ن����د ب��������ان ال�����ش�����رك�����ة ت����ش����ارك 
ب����م����ش����اري����ع ت���ت���ن���اس���ب م������ع م��ا 
ي��ت��ج��ه ال��ي��ه ال���س���وق ح��ال��ي��ا ال��ى 
العائد  ذي  العقاري  االستثمار 
الشركة  تطرح  حيث  املضمون، 
وماليزيا  الكويت  ف��ي  مشاريع 

وبلغاريا.
من جانبه، اضاف مصطفى 
م�����ح�����م�����ود م������دي������ر ال����ت����س����وي����ق 
الشركة  ب��ان  العامة  والعاقات 
ت������ط������رح م������ش������روع»ج������اردي������ن������ا 
ت��اور«ف��ي ماليزيا، وه��و عبارة 
ع����ن ب���رج���ني ك����ل ب�����رج ي��ح��ت��وي 

ع��ل��ى 19 ط��اب��ق��ا م���ن ال���وح���دات 
ال����س����ك����ن����ي����ة امل������ف������روش������ة ال����ت����ي 
الفندقية  ب��ال��ف��خ��ام��ة  ام��ت��زج��ت 
ال���غ���ن���ي���ة ب��ت��ص��م��ي��م��ات ج���ذاب���ة 
للسيارات  ادوار  الى  باالضافة 
وادوار للخدمات من مطاعم و 
كافيهات و ماعب و حمامات 

س��ب��اح��ة وم��ص��ل��ى و ه���ي ت��ب��دأ 
م��ن م��س��اح��ات اس��ت��ودي��و حتى 
غ���رف���ت���ني و ص���ال���ة ب���اس���ع���ار ال 
ا م����ن 15 ال���ف  م���ث���ي���ل ل���ه���ا ب�������دء
ال������ف دي���ن���ار  دي�����ن�����ار ح���ت���ى 36 
ال�������س�������داد  ف��������ي  ت�����س�����ه�����ي�����ات  و 
ح��ت��ى ع��ام��ني، ب��ع��وائ��د سنوية 
م���ض���م���ون���ة ت���ص���ل ال������ى 10 ف��ي 

املئة.
وفي بلغاريا – منطقة فارنا 
ال���س���اح���ل���ي���ة ال����س����اح����رة ت��ط��ل��ق 
الشركة مشروعها امواج البحر 
وهو عبارة عن وحدات فندقية 
ب���ت���ش���ط���ي���ب س����وب����ر  ن������ج������وم   4
ديلوكس باطالة بحرية رائعة 
و يتكون من 6 ادوار باالضافة 
الى االرضي والسرداب – حيث 
تطلق الشركة التملك فيه بنظام 
االن��ت��ف��اع و االستثمار  س��ن��دات 
ملدة  ع��ني«  تحت مسمى»وثيقة 
ثاثني عاما مع عوائد سنوية 

تصل الى 9.5 في املئة.

سند الرومي

النامي  نامي  الدكتور  ب��نينّ 
رئيس مجموعة نامي النامي 
ارتأت  املجموعة  أن  القابضة 
العقار من  املشاركة بمعرض 
خال شركة الدعم املالكة لعدة 
بجمهورية  وأهمها  مشاريع 
البوسنة والهرسك. واعتبرت 
امل������ج������م������وع������ة ب�����������أن ت����وج����ه����ا 
مل����ج����ت����م����ع ال������ك������وي������ت ي����رغ����ب 
البوسنة  بجمهورية  التملك 
أهمها  ملعاييرعدة  والهرسك 
ان����ه����ا ت���ق���ع ف����ي ق���ل���ب اوروب�������ا 
وت���ت���م���ي���ز ب���ج���م���ال ال��ط��ب��ي��ع��ة 
ال������س������اح������رة، وك������ذل������ك األم������ن 
واألم�����ان وال��ن��ظ��اف��ة وأه���م من 
ال��س��واد  أن سكانها  كله  ذل��ك 

األعظم منهم مسلمون. 
وأف������اد ال���ن���ام���ي ب����أن ه��ن��اك 
رغ��ب��ة م��ت��ن��ام��ي��ة ب��ال��ت��م��ل��ك في 
ات���ح���اد ج��م��ه��وري��ة ال��ب��وس��ن��ة 
من  واض��ح��ة  كانت  والهرسك 
خ�����ال م���ش���ارك���ت���ن���ا ال��س��اب��ق��ة 
ف�����ي امل�������ع�������ارض، م���ض���ي���ف���ًا أن 

امل����ج����م����وع����ة ت���ط���م���ح ل��ت��ق��دي��م 
منتج متميزمن خ��ال جودة 
ال��ب��ن��اء وال���خ���دم���ات وامل���واق���ع 
املتميزة في اتحاد جمهورية 
ال��ب��وس��ن��ة وال���ه���رس���ك، وأن��ن��ا 
نكون  أن  ك��م��ج��م��وع��ة  نتطلع 
ال���ع���ق���ارات  م���ج���ال  ف����ي  روادا 
البوسنة  جمهورية  ب��ات��ح��اد 

وال����ه����رس����ك ل���ط���رح م��ن��ت��ج��ات 
تلبي رغبة العميل.

وع���������ل���������ق ال���������ن���������ام���������ي ب��������أن 
ح���ي���وي���ا  دورا  ل����ل����م����ع����ارض 
وب����ن����اء ل���ك���ي ي���ك���ون ل��ل��ع��م��ي��ل 
فرصة أكبر بأي استفسارعن 
ال��ع��ق��ار، ال����ذي ي��ط��م��ح ل���ه وان 
امل�������ع�������رض امل�����ق�����ب�����ل، م����ع����رض 
ال����ع����ق����ار ال��������ذي ت�����ش�����ارك ف��ي��ه 
امل���ج���م���وع���ة م�����ن خ������ال ط���رح 
م����������ش����������روع ف�������ل�������ل م�����ت�����م�����ي�����زة 
ب��ات��ح��ادج��م��ه��وري��ةال��ب��وس��ن��ة 
وال������ه������رس������ك ت�����ح�����ت م���س���م���ى 
»م���ش���روع ال����واح����ة«. واخ��ت��ت��م 
ل��ه��ا  امل���ج���م���وع���ة  أن  ال����ن����ام����ي 
خ�����ط�����ط اس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ف���ي 
امل���س���ت���ق���ب���ل ال����ق����ري����ب وط�����رح 
مشاريع كبيرةمن منتجعات 
وف�����������ن�����������ادق وف��������ل��������ل م����م����ي����زة 
انها  علمًا  منافسة  وبأسعار 
ه���ي امل���ال���ك وامل���ط���ور ون��رت��ك��ز 
ت���ح���ت م���ع���اي���ي���ر ال�����ج�����ودة ف��ي 

البناء وسعر تنافسي.

نامي النامي

أوض���ح امل��دي��ر ال��ع��ام لشركة ال��رؤي��ة ال��ع��ق��اري��ة س��ام��ر ال��ت��رك��اوي إن 
امل��ش��ارك��ة ال��ح��ال��ي��ة ستتضمن ط���رح وت��س��وي��ق ع���دة م��ش��اري��ع عقارية 
ودول��ة  السعودية  العربية  اململكة  ف��ي  وت��ح��دي��دا  الخليج  منطقة  ف��ي 
اإلم��ارات العربية املتحدة وسلطنة عمان، إلى جانب مشاريع أخرى 
خارج منطقة الخليج، وبخاصة في اململكة املغربية واململكة األردنية 
تركيا  م��ن جمهورية  ك��ل  ف��ي  العربية  املنطقة  خ���ارج  وف��ي  الهاشمية 
وب��ل��غ��اري��ا. وأش����ار إل���ى أن ال��ش��رك��ة ح��رص��ت ع��ل��ى ت��ن��وي��ع مشاريعها 
التصميم  حيث  م��ن  ال��ش��رائ��ح  مختلف  اذواق  تلبي  بحيث  ال��ع��ق��اري��ة 
ان لدى  امل��ن��اف��س��ة، مضيفًا  املتميزة واالس��ع��ار  وال��خ��دم�����ات وامل�����������واق��ع 
ال��ش��رك��ة ال��ع��دي��د م���ن امل��ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة واالس��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي تصل 

معدالت الفوائد السنوية فيها الى 9 في املئة وما فوق. 
وفي اإلطار نفسه أعلن التركاوي عن طرح عدة مشاريع باكثر من 
املجتمع  فئات  لجميع  يتسنى  التقسيط حتى  بنظام  ودول��ة  منطقة 
اذواقهم  مع  تتناسب  التي  االماكن  في  مدخراتهم  واستثمار  امتاك 

ومدخراتهم.
سامر التركاوي

أحمد تمام

أحمد الرفاعي

قال مدير عام »مركز البيت العاملي العقاري« خالد الشراح ان شركته 
ستطرح مجموعة من املشاريع الجديدة في عدد من الدول األوروبية، من 
بينها مشروع في »بيونيك« في سراييفو وعلى بعد نحو 7 كيلومترات 
من منطقة »أليجا« السياحية الشهيرة، وهو عبارة عن كمبوند متكامل 
يضم 38 فيا سكنية، إلى جانب كافة الخدمات الضرورية، فيما يمتاز 

املشروع بمرور جدولني مائيني طبيعيني في وسطه.
وأضاف أن الشركة ستطرح كذلك مشروعًا آخر في مدينة »فيسيكو« 
املدينة  تضم  حيث  للبوسنة،  التجارية  العاصمة  بمثابة  تعتبر  وال��ت��ي 
ال��ش��رك��ة مجموعة  ت��ط��رح  امل��ق��رر أن  ك��ب��ي��رة، ح��ي��ث م��ن  تجمعات خليجية 
من األراض��ي السكنية هناك. ولفت الشراح إلى مشاريع الشركة االخرى 
انها ستتضمن ط��رح وح��دات سكنية في مدينة  ق��ال  في اسبانيا والتي 

برشلونة االسبانية، إلى جانب مشروع آخر في »سلوفينيا«. 
على صعيد آخر، كشف الشراح عن الجهود التي تبذلها الشركة حاليًا 
مع أحد البنوك االسامية املحلية، بهدف توفير خدمات التمويل العقاري 
للعماء الراغبني في الشراء، إلى جانب جهودها الخارجية الفتتاح فرع 

لها او تأسيس شركة تابعة لها في البوسنة.

خالد الشراح

أك�������د م�����دي�����ر ال����ت����س����وي����ق ف��ي 
مركز امليثاق املتحدة العقارية 
املركز  أن  عبدالله  عبدالرؤوف 
م��ت��خ��ص��ص ف���ي ب��ي��ع األراض����ي 
ف������ي م����دي����ن����ة ص�����ب�����اح األح����م����د 

البحرية.
ك���م���ا ن�����وه ب���أن���ه ي���ت���م ح��ال��ي��ا 
ف��ي مدينة صباح  أراض  ط��رح 
األح����م����د ال���ب���ح���ري���ة ف����ي ج��م��ي��ع 
املراحل وخصوصًا في املرحلة 
ال��راب��ع��ة ح��ي��ث ان��ه��ا ت��م��ت��از عن 
امل���راح���ل ال���ث���اث ال��س��اب��ق��ة ب��ان 
 
ً
 خ��اص��ًا ومنفصا

ً
ل��ه��ا م��دخ��ا

ع�����ن ب���ق���ي���ة امل�������داخ�������ل، ك����م����ا أن 
 على 

ً
أراض��ي��ه��ا ت��ط��ل م��ب��اش��رة

البحر وال يوجد بها صف ثان 
من األراضي. األمر الذي يجعل 
املنطقة مناسبة جدًا  ه��ذه  م��ن 

للنخبة ومحبي التميز.
واض������اف اي���ض���ًا ب����ان امل��رك��ز 
ي���ق���دم ت��ط��ب��ي��ق م���دي���ن���ة ص��ب��اح 

االح�����م�����د ال���ب���ح���ري���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق 
االول وال��ف��ري��د م��ن ن��وع��ه ال��ذي 
املدينة  على  للتعرف  يساعدك 
ومتابعة اخر االخبار الخاصة 
تقوم  ان  يمكنك  كما  باملدينة. 
ب�����م�����ش�����اه�����دة ق���س���ي���م���ت���ك ع���ل���ى 
املخطط بجميع مراحل املدينة 

بشكل واضح وسريع. 
كما يوفر التطبيق خاصية 
ال��ب��ح��ث ف��ي ع���روض ال��ب��ي��ع في 
جميع مراحل املدينة و يمكنكم 
ع�����ن ط����ري����ق ال���ت���ط���ب���ي���ق ع���رض 
وسريع  مبسط  بشكل  عقاركم 
ويتيح التطبيق لكم ان تقوموا 
بمشاركة اصدقائكم عن طريق 
االجتماعية  التواصل  شبكات 
الخ����ر ال����ع����روض وامل��خ��ط��ط��ات 

في املنطقة.

عبدالرؤوف عبدالله

ش����دد امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
العقارية  لشركة »باناميرا« 
على  محمودفيتش  أل��ودي��ن 
العقاري  االستثمار  أهمية 
ع��ن��د امل��س��ت��ث��م��ر ال��خ��ل��ي��ج��ي، 
الوقت ذات��ه على  مؤكدًا في 
أهمية املعرض الذي قال انه 
ي��س��اه��م ف���ي دع����م س��ي��اس��ة 
ش��رك��ة »ب���ان���ام���ي���را«، وال��ت��ي 
تهدف إلى شقن رئيسين 
ط��م��وح وحلم  تلبية  أول��ه��م��ا 
امل�������واط�������ن ال����خ����ل����ي����ج����ي ف��ي 
ام����ت����اك م��س��ك��ن��ه ال���خ���اص 
في  وبالتحديد  أوروب����ا  ف��ي 
البوسنة والهرسك، والثاني 

هو تقديم أفضل خدمة للمستثمر الخليجي املهتم بمجال االستثمار 
العقاري.

أول مشروع من  ط��رح  الشركة ستتضمن  أن مشاركة  وأض��اف 
داخ��ل  ف��ي  العاصمة  ف��ي سراييفو  ويقع  البوسنة  ف��ي  يعرض  نوعه 
يتألف  وال��ذي  السياحية،  »أليجا«  بمنطقة  الطبيعة  املحمية  الحديقة 
الشركة  ت��ق��وم  ف��اخ��رة  ي��ض��م شققا  اس��ت��ث��م��اري  م��ن مجمع سكني 
إدارة  إش���راف  تحت  ذل��ك  ف��ي  رغبته  ح��ال  ف��ي  للمالك  باستثمارها 
فندقية ذات خبرة في هذا املجال وتمتلك ك��وادر بشرية على اعلى 
املثال  على سبيل  ومنها  الفندقية  ال��خ��دم��ات  ك��اف��ة  وت��ق��دم  مستوى 
ال ال��ح��ص��ر )خ��دم��ة ال���غ���رف، تنظيف امل���اب���س، ال��ص��ي��ان��ة، ال��ح��راس��ة، 
االستقبال ولوبي الستقبال الزوار( الى جانب وجود مطعم ومقهى 
راق ومكتب لتأجير السيارات ومكتب سياحة وسوبر ماركت بالدور 
االرضي للمجمع وروف كافيه »مقهى« خاص بسكان املجمع بالدور 
أعلى  ي��وف��ر  راق��ي��ة  فندقية  ع��ن شقق  ع��ب��ارة  املجمع  ليكون  ال��ع��ل��وي 
على  مل��دة سنتن  تأمن شامل  مع  املنطقة  في  االستثمارية  العوائد 

كافة الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن الشركة وضعت دراسة جدوى شاملة عن العوائد 
ل��ل��وح��دة ع��ن ط��ري��ق تأجيرها  امل��ال��ك  ال��ت��ي سيجنيها  االس��ت��ث��م��اري��ة 
الطبيعي  للعاج  تيرما  والقاصدون مصحة  »أليجا«  في  للسائحن 
وال��ت��ي ت��ق��ع ب��ج��ان��ب امل��ج��م��ع، وأي��ض��ا يمكن ت��أج��ي��ر ال��وح��دة للطاب 
الدارسن بالجامعات الخاصة هناك والتي توجد بالقرب من املجمع 
وذلك في فترات الدراسة، ما يضمن للمستثمر الخليجي على وجه 
الخصوص واملستثمرين بشكل عام استرجاع ما دفعه في امتاك 
وحدته خال مدة بسيطة. وأفاد بأن مجمع »باناميرا ون السكني في 
اليجا« سيكون بمنزلة حدث عقاري فوق العادة سيشهد له الجميع 

خصوصا مع بداية مراحل التسليم خال شهر أغسطس 2015.

ألودين محمودفيتش 

أمن أبو العا 

ق« تطرح مشاريع عقارية 
ّ
»تأل

في سراييفو وتركيا

»عقارات فور يو«: متخّصصة
 بالوساطة العقارية محليًا ودوليًا

»امليثاق«: مدينة صباح األحمد البحرية 
مناسبة جدًا للنخبة »باناميرا«: تلبية طموح الخليجي 

بامتالك مسكنه الخاص
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ÕU³B�« bN� d/ W¹UŽdÐ q³I*« q¹dÐ√ 6 tðUO�UF� oKDMð

WO³Mł√Ë WOÐdŽ W�Ëœ 15 w� UŽËdA� 250  ÷dF²�¹ —UL¦²Ýô«Ë —UIF�« ÷dF�
u?³�?�« »uð W?ŽuL?−?� XMKŽ√  ˇ
sŽ  «d?9R*«Ë ÷—U??F?*« rOEM?²�
 UO�U?F� ‚öÞô UNðœ«b?F²Ý« ‰UL?²�«
÷dF?�¢ —UL¦²?Ýô«Ë —UIF�« ÷d?F�
Íc�«Ë ¢X¹uJ�« w� W¹—U?IF�« ÷—U?F*«
÷—UF*« ÷—√ vKŽ W?ŽuL?:« tLEMð
±±≠∂ …d²H�« ‰öš ∏ WŽUI�« w� ·dA0
…—U?−²�« …—«“Ë qO?�Ë W¹U?ŽdÐË q¹dÐ«
W?O�Ëb�«  U?LEM*« ÊËRA?� bŽU?�*«
bN?� d/ aO?A�« WO?ł—U)« …—U−?²�«Ë
W�d?ý ∑¥ W�—UA� jÝËË ¨ ÕU?³B�«
÷dFð W¹—U?L¦²?Ý«Ë WO�U�Ë W¹—U?IŽ
W�Ëœ ±µ u×MÐ ŸËd?A� ≤µ∞ s� d?¦�«
b?�Ë ¨W?O*U?ŽË WO?ÐdŽË W?O?−?OKš
l¹—UA*« 5�—UA*« s� œb?Ž ÷dF²Ý«
w²�«Ë ÷dF*« w� U?NŠdÞ r²?OÝ w²�«
U¼“dÐ« s?� ‰Ëœ …b??Ž 5Ð Ÿ“u??²ð
ÊU?LŽ WMDKÝË W?¹œuF?��«Ë X¹uJ�«
U¹e?O�U?�ËWMÝu³?�«Ë UO?�dðË Êœ—ô«Ë

 Æ UO½U³Ý«Ë U¹—UGKÐË

¢ UOÐuðu¹ WŽuL−� ¢

ÍcOHM²�« d¹b*« XÐUŁ wKžd� bL×� ‰U�
W�d?ý®  «—UIFK� U?OÐuðu¹ WŽu?L:
WKO?�e�«  U?�d??A�« Èb?Š« ©W¹dD�
ÊUÐ Í—UI?F�« o¹u�²K� »uð WŽu?L:
U?NF¹—U?A� ÕdÞ q�«uð W?ŽuL?:«

g²O� œuL×� 

wKžd� bL×�

2013 ÂUFÐ W½—UI� W¾*UÐ 153 W³�MÐ UNŠUÐ—√  œ«“ 

2014 sŽ W×M� •5Ë «bI½ •5 Ÿ“uð ¢W¹—UIF�« ÊUOŽ√¢ WO�uLŽ

 UłU?Š w³Kð Èdš«  U?�bš À«b?×²?Ý« l� W¹—UIF?�« ‰u�ô« …—«œ« w�
ÆÍ—UIF�« ‚u��« w� ¡öLF�«

w� —«dL²ÝôUÐ w{U*« ÂUF�« w� X�U� ©W¹—U?IF�« ÊUOŽ«® Ê« w{uF�« ‰U�Ë
qO×O×H�« WIDM� w� Í—U−²?�« ©‰U¹® ŸËdA0 WIKF²*« WOzUA½ô« ‰ULŽô«
r²¹ Ê« vKŽ —UM¹œ Êu?OK� ¥µ v�« WO�U?Lłô« t?²HKJð qBð Ê« l�u?²*«Ë

Æw�U(« ÂUF�« s� Y�U¦�« lÐd�« ‰öš ¡UM³�« ‰ULŽ« W�U� s� ¡UN²½ô«
W�d?A�« UNJK²?9 w²�« ©Í—UI?F�« q¹uL²?K� ÊUMŽ W�d?ý® Ê« v�« —Uý«Ë
±∞ WO×ÐdÐ —UM¹œ 5¹ö?� WŁöŁ mKÐ lÐ— w�U� XIIŠ W?¾*UÐ ±∞∞ W³�MÐ
X�ÝQð  «—UIF�« q¹u9 w� WBB�²� W�dý w¼Ë bŠ«u�« rN�K� ”uK�

 Æ—UM¹œ ÊuOK� ≥∞ Á—b� ‰ULÝ√dÐ ≤∞∞∏ ÂUŽ

XIIŠ w²�«  «—UIF�« iFÐ s� Ã—U�²�« - YO?Š WŽu{u*« WO−Oð«d²��«
ÆW�dAK� W�uOÝË UŠUÐ—«

oO?�uð  U³KD²?� W?�U� ≤∞±¥ ÂU?Ž ‰öš X9« W?�dA�« Ê« v�« —U?ý«Ë
WŽUMB�«Ë …—U−?²�« …—«“Ë tðd�« Íc�« b¹b'«  U�dA�« Êu½U� l?� UNŽU{Ë«
 UF¹dA²�UÐ Â«e²�ô« vKŽ UNM� U�dŠ p�c� œb;« bŽu*« ¡UN²½« q³� p�–Ë

ÆW�Ëb�« w� WHK²<« WOÐU�d�«  UN'« s� …—œUB�«  ULOKF²�«Ë …b¹b'«
WL�uŠ®  U?³KD²0 W�U)« WÝ«—b�« ‰ULJ²?Ý« XK�«Ë W�dA�« Ê« 5ÐË
W¾O¼ s� …—œUB�«  ULOKF?²�« oO³Dð vKŽ qLF�« w�  dýUÐË © U�dA�«
s� Y�U¦�« lÐd�« w� X�U� W�dA�« Ê« U?×{u� ÊQA�« «c¼ w� ‰U*« ‚«uÝ«
lÝu²�« v�« œU� U� u¼Ë W¹—U−²�«  «—UIF�« …—«œ« W�bš .bI²Ð w{U*« ÂUF�«

 ∫ Z�dF�« b¹UŽ≠ V²�

l¹“uð ¨ f�« ¨ W¹—UIF�« ÊUO?Ž« W�dA� W¹œUF�« WO�uLF�« W?OFL'«  d�«
sŽ p�–Ë bŠ«u�« rN�K� WOLÝô« WLOI�« s� W¾*UÐ µ W³�MÐ W¹bI½ ÕUÐ—«
±[π XGKÐ WO�ULł« WLOIÐË ≤∞±¥ d?³L�¹œ ≥± w� WON²M*« WO�U*« WM��«
±∞∞ qJ� …b¹bł rNÝ« µ l�«uÐ W×M� rNÝ« l¹“uð  d�« UL� —UM¹œ ÊuOK�
ÂU�« t²?LK� w� „—U³*« —uBM� W�dA�« …—«œ« fK−?� fOz— ‰U�Ë ÆrNÝ
‰Ëbł w� …œ—«u�« œuM?³�« lOLł vKŽ XI?�«Ë w²�« WO?�uLF�« W?OF?L'«
WM��« sŽ …—«œô« fK−� ¡UCŽ« …Q�UJ� vKŽ WI�«u*« p�– w� U0 ‰ULŽô«
ZzU²½ XIIŠ ©W¹—U?IF�« ÊUOŽ«® Ê« ≤∞±¥ d³L�¹œ ≥± w� W?ON²M*« WO�U*«
W¾*UÐ ±µ≥ W³�MÐ UNŠUÐ—« W?OLMð s� XMJ9Ë w{U*« ÂUF�« ‰öš WOÐU−¹«
w{U*« ÂUF�« ‰öš X�U?� W�dA�« Ê« „—U³*« ·U{√Ë Æ≤∞±≥ ÂU?FÐ W½—UI�
v�« Èœ« U� WKO�e�«Ë W?FÐU²�«  U�dA�« w� U?Nð«—UL¦²Ý« W?FÐU²�Ë rŽbÐ
 U¹b?×²?�« rž— UN?²?O×?Ð— …œU¹“Ë WO�U*« U?NðU½U?OÐ w� `{«Ë s�?%
—UFÝ« ÷UH�½UÐ oKF²¹ ULO� U?LOÝô ≤∞±¥ ÂUŽ U¼bNý w²�« W¹œUB²�ô«
ÍcOHM²�« fOzd�« ‰U� t?³½Uł s� ÆwK;« ‚u��« vKŽ p�– dOŁQðË jHM�«
W�dA�« Ê« WO�u?LF�« WOFL'« ÂU�« t²?LK� w� w{uF�« rO¼«dÐ« W�dAK�
w{U*« ÂUF?�« ‰öš —UM¹œ ÊuOK?� ∂[∂ WLO?IÐ WO�U?Lł«  «œ«d¹« XI?IŠ
∑[∏ bŠ«u�« rN?��« WO?×Ð— XGKÐ YOŠ —UM¹œ 5¹ö?� ≥ mKÐ `Ð— w�U�Ë
ÊuOK� ±∞µ[¥ mKÐ W?�dA�«  «œułu� w�UL?ł« Ê« w{uF�« `{Ë«Ë ÆfK�
∑µ[µ v�« 5L¼U�*« ‚uIŠ w�ULł« lHð—« U?LO� w{U*« ÂUF�« W¹UNMÐ —UM¹œ
w� —«dL²Ýô« s� XMJ9 ©W¹—UIF�« ÊUO?Ž«® Ê« UMO³� U³¹dIð —UM¹œ ÊuOK�
≤∏[≥  UÐuKD*« w�ULł« `³?BO� W¾*UÐ µ W³�MÐ  UÐuKD*« W?LO� iHš

Æ—UM¹œ ÊuOK�
UN?F{Ë w²�« W�U?F�« WO−?Oð«d²��« oO?³D²Ð X�e²�« W�d?A�« Ê« d�–Ë
eO?�d²�« ‰öš s� 5L¼U�*« ‚u?IŠ rOEFð v�« W�œU?N�«Ë …—«œô« fK−�
W�dA?�« …—«œ« Ê« UMO³� WOKO?GA²�« bz«uF�«  «– ‰u?�_«Ë l¹—UA*« vKŽ
l� o�«u²¹ U0 U?N� WFÐU²�« W?¹—UL¦²?Ýô« WEH;« WKJO¼ …œU?ŽUÐ X�U�

∫¢W¹—UIF�« dłU¼¢
ÎUŠUÐ—√ —UM¹œ ÊuOK� 3.49 

• 260 uLMÐ WO�U�
WO�U*«  U½UO?³�« W¹—UIF�« dłU¼ W�dý …—«œ≈ fK−?� bL²Ž« ˇ
w� dOšô« t?ŽUL²łUÐ ≤∞±¥ d?³L�¹œ ≥± w� WO?N²M*« WM�K�
≥[¥π Á—b� mKÐ lÐ— w�U� W�dA�« X?IIŠ YOŠ ¨W�dJ*« WJ�
•≤∂∞ u/ ‰bF0 bŠ«u�« rN�K� ÎU�K� ≤∂ WO×ÐdÐ —UM¹œ ÊuOK�
n�« π∑± ÕUÐ—ô« w�U?� tO� mK?Ð Íc�«Ë ≤∞±≥ ZzU²MÐ W½—U?I�
fK−� v�Ë√Ë ¨b?Š«u�« rN�K� ”uK� ∑ U¼—b� W?O×ÐdÐ —UM¹œ
ÎU�K� ±∑ l�«uÐ «b?I½ •±∑ l¹“u²Ð WO�u?LF�« WOF?L−K� …—«œô«
Ê« W�dAK� ÍcOHM²�« fOzd?�« l¹UA�« wKŽ ‰U�Ë bŠ«u�« rN�K�
cM� qOGA²�«  «dýR� lOLł w� vKŽô« d³²F¹ ≤∞±¥ ÂUŽ ¡«œ√
œbŽ qOKIðË qOGA²�« WÐu?F� s� ržd�« vKŽ W�dA�« fOÝQð
wJ*« Âd(« w� WFÝu²�« ‰ULŽ« V³�Ð W�dJ*« WJ*  «dOýQ²�«
WOKO?GA²�« WD)« W¹c?OHM²�« …—«œô« XF{Ë YO?Š ¨n¹dA�«
WN?ł s� WÝd?A�« W�?�UM*« WN?ł«u* ≤∞±≥ ÂUŽ d?š«Ë√ cM�

ÆÈdš« WNł s� …dLF�«Ë Z(«  «dOýQð qOKIðË
W�Ëbł …œUŽUÐ ≤∞±¥ ÂUŽ w� X×?$ W�dA�« Ê« l¹UA�« ·U{√Ë
 UI�b²�«Ë WOKOGA²�« WFO³D�« l� VÝUM²ð WI¹dDÐ  UÐuKD*«
s� •∑∞ sŽ b¹e¹ U?� dO?�uð v�« Èœ« U?� W�d?AK� W¹b?IM�«
…œU?Ž« X9 bI?� p�– v�« W?�U{« ¨U¹uMÝ q¹u?L?²�« nO�UJð
W�d?A�« t³�UDð U� bO?�— w�ULł« s� •≤∂ qOB?%Ë W�Ëbł
WO?−Oð«d²��« Ê« l¹U?A�« `{Ë√Ë ¨≤∞±¥ ÂUŽ ‰öš dO?G�« ÁU&
ÕUÐ—« Èu²�� oOI?% v�« ÍœRð UDDš XM³ð W�dAK� …b¹b'«
‰Ëô« UN�UŽ w� U¼—UL¦Ð Xð« UN½«Ë 5L¼U�LK� Â«b²��Ë b¹bł
W¹b?I½ ÕUÐ—« vKŽ√ l¹“uðË ÕUÐ—ô« w�U?� w� …e?H?� XII?ŠË
w� U¼u/ l�u²*« s� w²�«Ë W�dA?�« fOÝQð cM� 5L¼U�LK�

ÆWK³I*«  «uM��«

¢o�Qð¢ Ê√ ÂU9 b?LŠ√ W¹—U?I?F�« o�Uð W�d?AÐ  U?FO?³*« d¹b� ‰U?�Ë
s� YOŠ ¨UO�dðË uHO¹«dÝ s� q� w� …e?O2 W¹—UIŽ l¹—UA� ÷dF²Ý
qL×¹ Íc�«Ë uHO¹«dÝ w� bz«d�« UNŽËdA� ÷dFÐ W�dA�« ÂuIð Ê√ —dI*«
qš«œ ¡öLF�« s� dO¦J�« ÂUL²¼UÐ wEŠ Íc�«Ë b¹UÝ Íd²M� l−²M�¢ rÝ«
w� UN?ŽËdA� ÊuJ¹ Ê√ vKŽ X�dŠ ¢o�Qð¢ Ê√ ·U?{√Ë ÆX¹uJ�« Ã—UšË
qKH�« rO�UBðË …d?šUH�« tðU�bš ‰öš s� p�–Ë ¨qC�ô« u¼ u?HO¹«dÝ
 UŠU�*« s� WÐöš WFO³Þ jÝË wÐ—Ë_« “«dD�« vKŽ Xð√ w²�« oIA�«Ë
s� WK�UJ²*« tI?�«d0 eOL?²¹ t½√ sŽ pO¼U½ ¨wIM�« ¡«uN�«Ë ¡«d?C)«
Èdš«Ë ¡Ušd²Ýö�  UŠUÝË  U�b?�K� e�«d�Ë WOŽUM�  ôöýË  «dO×Ð
WONO�d²�«Ë WOŽUL²łô« WDA½_« s� b¹bF�« v�≈ W�U{ùUÐ ‰UHÞô« VŽö*
s� —UG?B�«Ë —U³JK� u¼U?� UNM� l−?²M*« w� ”—U9 Ê√ sJL*« s� w²�«
‰UHÞú� W½UCŠ v�≈ W?�U{ùUÐ ÷«dž_« …œbF²� VŽö?�Ë W�Uš w¼ö�

 Æl−²M*« œ«Ë— ‰UHÞ√ W¹UŽd� hB�²� r�UDÐ

 W¹—UIF�« —u��« ¡UMÐ√

¡UMÐ« W�d?ý …—«œ« fK−� fOz— w�Ëd�« ÊU?Šd� bMÝ sKŽ« t²?Nł s�
—UFý WF�«— —UIF�« ÷dF� w� „—UAð ·uÝ W�dA�« Ê« W¹—UIF�« —u��«
 «–  «—UIF�« w� —UL¦²ÝôUÐ —u��«¡UMÐ« W�dý ÂuIð ¢—UIF�« s� r�UŽ ¢
WOIOIŠ W¹—UL¦²?Ý« ’d� d�uð w²�« ‰Ëb�« lOLł w� Ë ÊuLC*« bzUF�«
·U{«Ë W�d?AK� w�U(« ·bN�« w¼ w�c�« —U?L¦²Ýô« W�u?I� Ê« YOŠ
‚u��« tO�« t−²¹ U?� l� VÝUM²ð l¹—UA0 „—UAð W�dA�« ÊUÐ bMÝ
tOKŽ eJðdð U?� u¼Ë ÊuLC*« bzUF�« Ë– Í—UI?F�« —UL¦²?Ýô« v�« UO�UŠ
W¹u� Ë WOIO?IŠ W¹—UL¦²Ý« ’d� ÂbIð YOŠ Â«dJ�« U?NzöLF� W�dA�«
w� l¹—UA� W?�dA�« ÕdDð YOŠ Í—UI?F�«—UL¦²Ýô« t?LK� tOMFð U0
 UÝ«—œ vKŽ ¡UMÐ Ê«bK³�« pKð —UO²š« - b�Ë U¹—UGKÐË U¹eO�U�Ë X¹uJ�«
WÐ—UI?²�  «d?²� ‰öš —U?L¦²?Ýô« vKŽ w�U*« bzUF�« »U?�( W?O�«Ë
l¹dÝ ÍœU?B²�« u/ s� U�« ‰Ëb�« pK?ð tÐ l²L²ð U� v�« W?�U{ôUÐ
rNð q�«uŽ U?NK� w¼Ë —«dI²Ý« s� Ë« …d?ŠUÝ WFO?³Þ s� Ë« lHðd�Ë
·U{« t³½Uł s�  Æ Í—UIF�« Á—UL¦²Ý« ”UOI� ‰Ëô« ÂUI*« w� d¦L²�*«
ÕdDð W�dA�« ÊUÐ W�U?F�«  U�öF�«Ë o¹u�²�« d¹b� œu?L×� vHDB�
Íu²×¹ ÃdÐ q� 5łdÐ sŽ …—U³Ž u¼Ë U¹eO�U� w� —ËUð UM¹œ—Uł ŸËdA�
W�U�?H�UÐ Xłe²�« w²�« WýËdH� W?OMJÝ  «bŠu�« s� oÐUÞ ±π vKŽ
 «—UO?�K� —«Ëœ« v�« W�U?{ôUÐ WÐ«cł  UL?OLB?²Ð WOMG�« W?O�bMH�«
WŠU³?Ý  U�ULŠ Ë VŽö?� Ë  UNO�U� Ë rŽUD� s?�  U�b�K� —«Ëœ«Ë
—UFÝUÐ W�U� Ë 5²�dž v²Š u¹œu²Ý«  UŠU�� s� ¡b³ð w¼ Ë vKB�
w�  öO?N�ð Ë „œ n�« ≥∂ v²?Š „œ n�« ±µ s� «¡bÐ UN� qO?¦� ô
W�U{ôUÐ• ±∞ v�« qBð W½uLC� W¹uMÝ bz«uFÐ ¨ 5�UŽ v²Š œ«b��«
«eO?H�« Ë „UM¼ WO?³¹dC�«  «¡UH?Žô« s� U¹eO�U?� tÐ l²L?²ð U� v�«
wMF¹ U2 w½U¦�« XO?³�« ŸËdA�Ë  öO?N�²�« s� dO¦?J�« Ë W¹uOÝô«

Æ¢ w�c�« —UL¦²Ýô« ¢ o×Ð

WOÐdF�«  «—U?�ô« W�ËœË W¹œuF��« WOÐd?F�« WJKL*« w� «b¹b%Ë ZOK)«
¨ZOK)« WIDM� Ã—Uš Èdš√ l¹—UA?� V½Uł v�≈ ¨ÊULŽ WMDKÝË …b×²*«
Ã—Uš w�Ë W?OLýU?N�« WO½œ—ô« WJKL*«Ë W?OÐdG*« WJKL*« w� W?�U�ÐË
Ê√ v�≈ —Uý√Ë ÆU¹—U?GKÐË UO?�dð W¹—uNL?ł s� q� w� WOÐd?F�« WIDM*«
‚«Ë–« w³Kð YO?×Ð W¹—UI?F�« UNF?¹—UA� l¹uM?ð vKŽ X�dŠ W?�dA�«
…eO?L²*« l�«u‡‡‡*«Ë  U‡?�b)«Ë rOL?B²�« YO?Š s� `z«dA�« nK²?��
W¹—UIF�« l¹—UA*« s� b¹bF�« W�dA�« Èb� Ê« ÎUHOC� ¨W��UM*« —UFÝô«Ë
U�Ë •π v�« U?NO� W¹uM��« b?z«uH�«  ôbF?� qBð w²�« W¹—UL¦?²Ýô«Ë
s� d¦�UÐ l¹—UA� …bŽ ÕdÞ sŽ ÍËU?�d²�« sKŽ√ t�H½ —UÞù« w�Ë Æ‚u�
lL²?:«  U¾?� lOL' vM�?²¹ v²Š jO?�I²�« ÂUEMÐ W?�ËœË WIDM�
rN�«Ë–« l� VÝU?M²ð w²�« s�U�ô« w� rNð«d?šb� —UL?¦²Ý«Ë „ö?²�«

ÆrNð«dšb�Ë

¢ W�UF�« …—U−²K� VO³A�«¢

—bÐ  ôËUI*«Ë W�UF�« …—U−²K� VO³A�« WŽuL−� …—«œ« fK−� fOz— ‰U�
÷dF*« w?� UN²?�—UA?� ‰öš s� ÕdD²?Ý WŽu?L:« Ê≈ ¨ VO?³A�«
l�«u� w� X¹uJ�« qš«œ pOKL²�« oIA� …eOL*« UNF¹—UA� s� WŽuL−�
Ê√ v�≈ «d?O?A?� ¨‚«Ë–_« q� VÝUM¹ U0Ë W?Fz«—  U?N?ł«ËË …e?O2
”U�— W�dýË W¹—UI?F�« «—UÝ W�dý UNOŽd� ‰ö?š s� „—UAð WŽuL:«
vKŽ dO?³J�« ‰U³�ô« XEŠô W?ŽuL:« Ê« ¨ ·U?{√ËÆW¹—UIF�« W?O*UF�«
W?O*U��«Ë W¹dÐU?'«Ë w�uŠ w� WMzU?J�« pOKL²�« oI?A� UN?F¹—UA?�
s� b¹e?� a{ v�≈ WŽu?L:« …—«œ≈ fK−� l?�œ U� «c¼Ë ¨ WO?½«ËdH�«Ë
VB½ 5F{«Ë wK;« ‚u��« w� pOKL²�« oIý ‰U?−� w�  «—UL¦²Ýô«
WŽË—Ë rO?�I²?�« ‰ULłË qO?LF�« WŠ«—Ë e?OL*« l�u*« ◊Ëd?ý UMMOŽ√
 U?Šu?�*« ‰ö?š s�Ë t?½√ ¨ VO?³?A�« lÐUðË ÆwKš«b�« V?ODA?²�«
pOKL?²�« oIý ‰u?Š VO³?A�« WŽu?L−� U?NÐ ÂuIð w²?�«  UÝ«—b�«Ë
 UÐ ¨ ¡öLF�« UN�ö?²�« w� Vžd¹ w²�« pKðË wK;« ‚u��« w� …d�u²*«
rŁ s�Ë ¨ ¡öL?F�«  U³KD²�Ë  U³?ž— sŽ W�öLŽ  U½UOÐ …b?ŽU� UM¹b�
w� UNI?O³Dð vKŽ ’d×½ w²�«  U?O�u²�« s� œbFÐ UN�ö?š s� UMłdš
÷—UF*« w� dL²�*« U½bł«uð Ê≈ ∫ œ«“Ë ÆWOK³?I²�*«Ë WO�U(« UMF¹—UA�
UMF¹—UA?�  UH?�«u�Ë  «eO2 Õd?ý vKŽ UM�dŠ s� lÐU½ W¹—U?IF�«
—UL¦²Ýô« W?OL¼QÐ WOŽu²�« WKLŠ Ê√Ë W�Uš ¨ ¡ö?LFK� pOKL²�« oIA�
¨ wÐU−¹≈ œËœd0  œUŽ b� nB½Ë ÂUŽ —«b� vKŽ UNÐ UML� w²�« Í—UIF�«
oIý w� —U?L¦²ÝôUÐ 5?L²N� s¹d?L¦²?�*« —UG�Ë ¡öL?F�« `³�√Ë

ÆX¹uJ�« qš«œ pOKL²�«

 ¢Í—UIF�« w*UF�« XO³�« e�d�¢

t²�d?ý Ê« Õ«dA�« b�Uš ¢Í—UIF�« w?*UF�« XO³�« e�d�¢ ÂU?Ž d¹b� ‰U�
¨WOÐË—Ëô« ‰Ëb�« s� œbŽ w� …b?¹b'« l¹—UA*« s� WŽuL?−� ÕdD²Ý
d²�uKO� ∑ u×½ bFÐ vKŽË uHO¹«dÝ w� ¢pO½uOÐ¢ w� ŸËdA� UNMOÐ s�

—UI?F�«  UŽUD� w� dO?łQ²�«Ë lO³�«  U�b?š qLAðË W¹—UI?F�« WÞUÝu�«
 U�b?š v�≈ W�U?{ùUÐ ¨©Í—UL?¦²?Ýô«Ë wŽUMB�« ¨Í—U−?²�« ¨wMJ��«®
…—«œ≈ ¨W¹—UIF�« l¹—UA*« o¹u�ð W�bš ¨w�Ëb�«Ë wK;« Í—UIF�« —UL¦²Ýô«

ÆWO�Ëb�«Ë WOK;« W¹—UIF�«  «—UA²Ýô« W�bšË ¨dOG�« „ö�√

¢ …b×²*« ‚U¦O*«¢

tK�«b³Ž ·Ëƒd�«b³Ž W¹—UIF�« …b×²*« ‚U¦O*« e�d� w� o¹u�²�« d¹b� b�«
Æ W¹d×³�« bLŠô« ÕU³?� WM¹b� w� w{«—ô« lOÐ w� hB�²� e�d*« Ê√
w� W¹d×³�« bLŠ_« ÕU³� WM¹b� w� w{«—√ ÕdÞ UO�UŠ r²¹ t½QÐ Áu½ UL�
qŠ«d*« sŽ “U²9 UN½√ YOŠ WFÐ«d�« WKŠd*« w� ÎU?�uBš Ë qŠ«d*« lOLł
Ê√ UL� ¨ qš«b*« w�UÐ sŽ ÎöBHM� Ë ÎU�U?š Îöšb� UN� ÊUÐ WIÐU��« Àö¦�«
Æw{«—_« s� ÊUŁ n� UNÐ błu¹ ô Ë d?×³�« vKŽ Î…dýU³� qDð U?NO{«—√
ÆeOL²�« w³×� Ë W³�?MK� Î«bł W³ÝUM� WIDM*« Ác¼ s� qF−¹ Íc�« d�_«
W¹d×?³�« bL?Šô« ÕU³� WM¹b?� oO³Dð Âb?I¹ e�d*« ÊUÐ ÎU?C¹« ·U{«Ë
WM¹b*« vKŽ ·d?F²K� „bŽU?�¹ Íc�« tŽu½ s� b¹dH?�«Ë ‰Ëô« oO³D²�«
…b¼UA0 Âu?Ið Ê« pMJ1 UL� ÆWM¹b*UÐ W�U?)« —U³šô« dš« W?FÐU²�Ë
UL� Æl¹dÝË `{«Ë qJAÐ WM¹b*« qŠ«d� lO?L−Ð jD<« vKŽ p²LO��
WM¹b*« qŠ«d� lOLł w� lO³�« ÷ËdŽ w� Y×?³�« WO�Uš oO³D²�« d�u¹
l¹d?ÝË j�³� q?JAÐ r�—UI?Ž ÷dŽ oO?³D²�« o¹dÞ sŽ rJMJ1 Ë
 UJ³ý o¹dÞ sŽ rJzU?�b�« W�—UA0 u�uIð Ê« rJ?� oO³D²�« `O²¹Ë

Æ WIDM*« w�  UDD<«Ë ÷ËdF�« dšô WOŽUL²łô« q�«u²�«

¢rŽb�«¢

w�UM�« w�U½ W?ŽuL?−?� fOz— w�UM�« w�U½ —u?²�b�« Õd?� p�– v�«
W�dý ‰ö?š s� —UIF�« ÷dF0 W?�—UA*«  Pð—« WŽuL?:« Ê√ WCÐUI�«
ÈdðË ÆpÝdN�«Ë WMÝu³�« W¹—uNL−Ð UNL¼√Ë l¹—UA� …bF� WJ�U*« rŽb�«
WMÝu³�«W¹—uNL−Ð pKL²�« V³ždO¹ X¹uJ�« lL²: UNłuð ÊQÐ WŽuL:«
‰UL?−ÐeO?L²ðË UÐË—Ë« VK� w?� lIðUN½« U?NL¼√…bŽd?O¹UF* p?ÝdN�«Ë
„UM¼ Ê√ w�U½ —u²?�b�« œU�√Ë ÊU�ü«Ë s�_« p�c?�Ë …dŠU��« WF?O³D�«
X½U� pÝdN�«Ë WMÝu³?�« W¹—uNLł œU%≈ w� pKL²�UÐ WO?�UM²� W³ž—
Ê√—u²?�b�« ·U{√Ë ÷—UF*« w� W?IÐU��« UM²�—U?A� ‰öš s� W?×{«Ë
 U�b)«Ë ¡UM³�« …œu?ł ‰öš s�eOL?²� Z²M� .bI²� `LDð W?ŽuL:«
lKD²½ UM½√Ë pÝdN�«Ë WMÝu?³�« W¹—uNLł œU?%≈ w� …eOL²* U?F�«u*«Ë
WMÝu³�« W¹—uNL?ł œU%SÐ  «—UIF�« ‰U−� w� œ«Ë— ÊuJ½ Ê√ WŽu?L−L�

 Æ qOLF�« W³ž— w³Kð  U−²M� ÕdD� pÝdN�«Ë

 ¢W¹—UIF�« W¹ƒd�«¢

W�—UA*« Ê√ ¨ÍËU?�d²�« d�UÝ W¹—U?IF�« W¹ƒd�« W�dA� ÂU?F�« d¹b*« ‰U�
WIDM� w� W?¹—UIŽ l¹—U?A� …bŽ o¹u?�ðË ÕdÞ sLC?²²Ý W?O�U(«

¨W¹—UIF�« —ö?½U½« WŽuL−� U¼—uDð w?²�«Ë ‰u³MDÝ« w� UNzöL?F� …eOL*«
ŸËdA� UO�UŠ WŽuL?:« UN{dŽ vKŽ qLFð w²�« l¹—UA*« s� ÊQÐ ·U{«Ë
s� w¼Ë ¨XM�Uð√ WIDM� w� 5OMJÝ 5łdÐ sŽ …—U³Ž u¼Ë ¨ULOð ”«dOð
∏ u×½ „—uðUð« —UD� sŽ bF³ðË ‰u³MDÝ« w� W¹uO(«Ë WO�Ozd�« oÞUM*«
—Uý«Ë Ær� ≤∂ u×½ ‰öI?²Ýô« Ÿ—UýË rO�Ið WIDM� sŽ b?F³ð ULMOÐ r�
cHMð w²?�« l¹—UA*« s� œbŽ d?³�√ cO?HMð UO�U?Š bNAð W?IDM*« Ê« v�«
d³�√ ¡UA?½« —Uł t½« v�« «dOA� …b¹b'« ‰u?³MDÝUÐ vL�ðË ‰u³MDÝUÐ
 UF?�U'« s� œbŽ v�« W?�U{ôUÐ ©„—UÐ UL?Oð® UNO� t?ONO?�dð WM¹b�
‚dÞ WJ³ý œu?łuÐ l²L²ð WIDM*« Ê« v�« ·U?{«Ë W¹—U−²�«  U?FL:«Ë
WM¹b*UÐ WO?�Ozd�« e�«d*«Ë oÞUM*« nK²�?0 UNDÐdð …dO³?�  ö�«u�Ë

Æl¹dÝË fKÝ qJAÐ
oIý w�ULłUÐË —Ëœ ≥∞ s� w½U¦�«Ë —Ëœ ¥∞ s� ‰Ëô« n�Q²¹ ∫wKžd� ‰U� Ë
…eO2  ôöÞUÐ Âu½ ·dž ÀöŁ v�« W�dž s� UN?²ŠU�� ŸuM²ð WIý ¥±∂
vKŽ Íu²?×¹ ŸËdA*« Ê« 5ÐË ¨ WÐö)« oz«b?(«Ë …dO×³�«Ë d?×³�« vKŽ
s�ô«Ë W½UOB�«Ë  «—UO��« n�«uL� W�UF�«  U�b)« s� …eO2 WŽuL−�
”«dOð v�« W�U{ôUÐ VŽö�Ë w×� œU½Ë `ÐU�� s� WONO�d²�«  U�b)«Ë
W?Š«d�« s� «uł ÊUJ��« w?DF²� w½U?³*« s� —Ëœ ≤± s� d?¦�UÐ oz«b?ŠË
WO?MJ��«  «bŠu�« —U?FÝ« Ê« ·U?{«ËÆWKOL?'« dþUM*UÐ ŸU²?L²?Ýö�Ë
…œu'« YOŠ s� WKŁUL*« l¹—UA*UÐ W½—UI� …eO2Ë W³ÝUM� bFð ŸËdA*UÐ
s� ”—U� d?Ný ‰öš Ác?OHMð s� ¡UN?²½ô« - ŸËdA*« Ê√ 5ÐË ¨l�u*«Ë
‰ËœË UO�dð s� œb?'« UN�ö* WOMJ��«  «b?Šu�« rOK�ð -Ë ≤∞±¥ ÂUF�«
oIA�« s� …œËb?×� WŽuL−?� ÕdÞ œbBÐ W�dA�« ÊUÐ ·U?{«Ë WIDM*«
WLO� s� •≥µ W?�bI� WF�œ qOLF�« l�œ l� Í—u?H�« Âö²Ýö� ŸËdA*UÐ
tMJ1 qO?LF�« ÊUÐ UMO?³� ¨dN?ý ≥∂ …b* ◊U�?�« vKŽ w�U³�«Ë W?IA�«

 ÆUNOKŽ W¹—u� bz«uŽ oOI%Ë WIA�« dOłUð s� …œUH²Ýô«
w� W?�dA�« l¹—U?A� b?Š√ UC¹« ÕdDð W?ŽuL?:« ÊQÐ wKžd� ·U?{√Ë
…bz«d�« l¹—UA*« s� «bŠ«Ë bF¹ Íc�«Ë ¢fJ� ”«d?Oð¢ ŸËdA� ‰u³MDÝ«
W?IDM� w� eO2Ë w−?Oð«d?²Ý l�u?� w� —ö½U½« W?�dý U¼c?HMð w²�«
œułuÐ “U?²9 W¹uO?Š WIDM� w� lI¹Ë ¨‰u?³MDÝ« WM¹b0  —u?OMOÝ«
—UI� v�« W?�U{ôUÐ  UF�U'«Ë W?OMJ��«Ë W¹—U−²�«  UF?L:« s� b¹bF�«
W�d?� bF¹ fJ� ”«d?Oð ÊQÐ b�«Ë ¨Èd?³J�«  U�dA�« s� d?O³?� œbŽ

Æ`łUM�« —UL¦²Ýö� WOIOIŠ

 ¢u¹ —u�  «—UIŽ¢

bLŠ√ ¢u¹ —u?�  «—UIŽ ¢W�dý w�  U?FO³*« …—«œ≈ d¹b� sKŽ√ t?²Nł s�
w¼ ¢u¹ —u�  «—UIŽ¢ Ê√ UMO³� ¨÷dF?*UÐ W�dA�« W�—UA� sŽ ¨ wŽU�d�«
ŸUDI�« bO?F� vKŽ ¡«u?Ý W¹—UIF�« WÞU?Ýu�UÐ h²�ð W?O²¹u� W?�dý
w� …dA?²M*« Ÿd�_« s� œb?Ž ‰öš s� p�–Ë ¨w�Ëb�« Ë√ wK;« Í—U?IF�«
¨dB� ¨ «—U�ù« ¨W¹œuF��«® U?NM�Ë WIDM*« w� WO�Ozd�« ‰Ëb�« s� œbŽ
q� w� UNzöLŽ W?�b) UNMOÐ ULO� oO�M²�UÐ q?LFð w²�«Ë ©ÊUM³� ¨UO�dð
‰U?−� w� W?ŽuM²�Ë …b¹b?Ž W?�dA�«  U?�bš Ê√ ·U?{√Ë Æ‰Ëb�« pKð

W?O?ŠU?O?��« ¢U?−?O�√¢ W?IDM� s�
b½u?³L� s?Ž …—U³Ž u?¼Ë ¨…dON?A�«
v�≈ ¨W?OMJÝ öO?� ≥∏ rC¹ q�UJ²?�
ULO� ¨W¹—ËdC�«  U?�b)« W�U� V½Uł
5OzU� 5�Ëb?ł —Ëd0 ŸËdA*« “U²1
Ê√ ·U?{√Ë Æt?DÝË w� 5F?O??³Þ
dš¬ ÎUŽËd?A� p�c� ÕdD²?Ý W�dA�«
d³?²Fð w²�«Ë ¢uJO?�O?�¢ WM¹b� w�
¨WMÝu³K� W¹—U?−²�« WL�U?F�« WÐU¦0
WO?−OKš  UFL?& WM¹b*« rCð YOŠ
ÕdDð Ê√ —d?I*« s� YO?Š ¨…d?O?³?�
w{«—_« s� W?Žu?L?−?� W?�d?A�«

Æ„UM¼ WOMJ��«
W?�dA�« l¹—U?A� v�≈ Õ«d?A�« XH�Ë
U?N½« ‰U� w²�«Ë U?O½U?³Ý« w� Èd?šô«
w� W?OMJÝ  «bŠË ÕdÞ sL?C²?²Ý
V½Uł v�≈ ¨WO½U³Ýô« W½uKýdÐ WM¹b�
vKŽ Æ¢U?OMO�uKÝ¢ w� d?š¬ ŸËdA?�
œuN'« sŽ Õ«dA�« nA?� dš¬ bOF�
b?Š√ l� ÎUO�U?Š W�d?A�« UN�c?³ð w²�«
·b?NÐ ¨W?OK;« WO?�ö?Ýô« „uM³�«
Í—U?IF�« q¹u?L?²�«  U�b?š dO?�uð
V½Uł v�≈ ¨¡«dA�« w� 5³ž«d�« ¡öLFK�

Ÿd� ÕU²²�ù WOł—U)« U¼œuNł
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تراجع النفط أضعف االقتصاد ويؤثر سلبًا على دول التعاون

خالل الفترة من 6-11 أبريل المقبل بأرض المعارض

الكويتية الصينية:  كوريا الجنوبية تتصدر الدول المستوردة من الكويت

معرض العقار واالستثمار يستقطب مشاريع من 15 دولة 

الصادر  األسبوعي  التقرير  ق��ال 
الصينية  الكويتية  الشركة  ع��ن 
االقتصاد  من��و  ان  االس��ت��ث��م��اري��ة 
املاضي.  العام  في  تباطأ  الكوري 
األخير  الربع  في  النمو  أن  وأضاف 
في 2014 كان األضعف منذ عامني 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  أما  تقريباً. 
في   %3.9 عند  ذروت��ه  وصل  ال��ذي 
 %2.7 ليبلغ  انخفض   ،2014 بداية 
وعزا  األخيرة.  الثالثة  األشهر  في 
القوي  التباطؤ  هذا  أسباب  التقرير 
إذ  رئيسية،  داخلية  ع��وام��ل  إل��ى 
منواً  االستهالك  مستويات  شهدت 
في  مساهمتها  وانكمشت  خافتاً، 
بشكل  اإلجمالي  احمللي  الناجت  منو 
تدريجي في هذه الفترة. ينطبق هذا 
االستثمار،  قطاع  على  أيضاً  املشهد 
الذي تأثر بحدة من ضعف أداء قطاع 
فكان  العام،  اإلنفاق  أم��ا  اإلن��ش��اء. 
الذي  احمللي  للطلب  الوحيد  املكون 
وساهم  هذا   .2014 في  النمو  دعم 
في  أيضاً  اخلارجي  الطلب  صافي 
كانت  إذ  االقتصادي،  النمو  تراجع 
في  ضعيفة  وال��واردات  الصادرات 

أثراً  حمل  الذي  األمر  ذاتها،  الفترة 
إيجابياً على صافي الصادرات. 

أن  التقرير  ق��ال  ذل��ك،  غضون  في 
ُيظهر  املؤشرات  من  صغيراً  ع��دداً 
منها  يتحسن،  ق��د  االق��ت��ص��اد  أن 
املقدمة  االئ��ت��م��ان��ي��ة  التسهيالت 
 %3 م��ن  زادت  وال��ت��ي  ل��ل��ع��ائ��الت 
في   %9 إل���ى  ي��ن��اي��ر  ف��ي  س��ن��وي��اً 
مديري  مؤشر  أم��ا   .2014 نهاية 
لقياس  رئيسي  مؤشر  املشتريات، 
إلى  فارتفع  االقتصادي،  النشاط 
 50 من  فبرايرأعلى  شهر  في   51.1
االقتصادي.  النشاط  زي��ادة  يعني 
أن  إل��ى  تشير  البيانات  أغلب  لكن 
تباطؤ منو اقتصاد كوريا اجلنوبية 
القصير.  امل���دى  ع��ل��ى  سيستمر 
مقياس  وهو  الصناعي،  فاإلنتاج 
انخفض  املستقبلية،  للصادرات 
بواقع 3.5% في شهر يناير املاضي. 
االستهالك  ق��ط��اع  ي��واج��ه   بينما 
العائلي قيوداً نتيجة عوامل هيكلية 
في  املعّمرين  األف���راد  أع���داد  مثل 
البالد، ومستويات الديون العالية. 
أن  إل��ى  أيضا  التقرير  ولفت  ه��ذا 

مبيعات التجزئة وهي مقياس جيد 
لالستهالك، بقيت خافتة خالل العام 
األولية  ال��ق��راءة  وتشير  امل��اض��ي، 
االجت��اه   ه��ذا  أن  إل��ى   2015 لعام 
متواصل. وكان بنك كوريا أقّر لتوه 
بوتيرة  منوا  سيشهد  االقتصاد  أن 
أبطأ مما هو متوقع باألصل، ملمحاً 
االقتصاد  بنمو  توقعاته  أن  إل��ى 

3.5% هذا العام قد ال تتحقق.
واستجاب البنك املركزي واحلكومة 
الضعف عبر تطبيق سياسات  لهذا 
نهاية  ففي  توسعية.  ومالية  نقدية 
امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  خ��ّف��ض   ،2014
مرتني.  الرئيسية  الفائدة  معدالت 
 12 في  قيوده  تخفيف  واستأنف 
بنك  خفض  عندما  وذل��ك  م���ارس، 
مبعدل  سياسته  اجلنوبية  كوريا 
25 نقطة أساس لتصل إلى %1.75. 
على الصعيد املالي، أعلنت احلكومة 
عن زيادة إنفاقها في يوليو 2014. 
أقل  كان  اخلطوة  هذه  أثر  أن  ورغم 
مبدئيا،  متوقع  ك��ان  مما  إيجابية 
تخفيف  في  كثيرا  ساعدت  أنها  إال 
االقتصادي  النمو  تراجع  مستوى 

لكوريا اجلنوبية.
إل����ى ه����ذا، ورغ����م ك���ل امل��س��اع��ي 
منو  ت���راج���ع  أن  إال  امل����ذك����ورة، 
حتى  يتغير  لم  الكوري  االقتصاد 
اآلن. ومن غير الواضح ما إذا كانت 
أو  بالغرض  ستفي  السياسات  تلك 
قادرة  الكورية  السلطات  كانت  إذا 
أطول  بها  االحتفاظ  على  بعد  فيما 
إذ  األمور.  فترة ممكنة لتغيير سير 
الداخلية  العوامل  بعض  جتبر  قد 
الكورية  السلطات  واخل��ارج��ي��ة 
ع��ل��ى ع��ك��س ال��س��ي��اس��ات امل��ؤي��دة 
تؤدي  قد  املثال،  سبيل  على  للنمو. 
منو  إلى  املنخفضة  الفائدة  معدالت 
معدالت  وزي���ادة  مفرط،  ائتماني 
اخل��اص  للقطاع  املالية  ال��راف��ع��ة 
الكوري، وترسيخ مخاطر نظامية. 
الفائدة  سعر  رفع  يغذي  قد  أيضا 
األموال،  تدفقات  خروج  أميركا  في 
مالي.  استقرار  عدم  إلى  يؤدي  مما 
إلى  يؤديان  قد  السيناريوهان  كال 
الفائدة  بسعر  مرغوب  غير  ارتفاع 
تقديرات  وتشير  بالنمو.  يضر  مما 
صندوق النقد الدولي إلى أن كوريا 

أقل  ناجت  تسجيل  بصدد  اجلنوبية 
بنسبة 1% مما كان في 2014، األمر 
تعزيز  إلى  احلاجة  على  يدل  الذي 
السلطات  على  ويتعني  السياسة. 
الكورية اآلن تقدمي محفزات قصيرة 
األجل دون أن تفاقم من االختالالت 
األمر  حاليا  وامل��وج��ودة  احملتملة 
النمو.  على  قدرتها  يقلل  قد  ال��ذي 
منو  يعد  ال��دول��ي،  الصعيد  على 
إذ  اهتمام.   محل  الكوري  االقتصاد 
مستورد  أكبر  س��ادس  البالد  تعد 
أنها تستورد  العالم. كما  للنفط في 
و%16  السعودية،  من  نفطها  ثلث 

من الكويت. 
قائمة  اجلنوبية  ك��وري��ا  تتصدر 
الدول التي تستورد من الكويت، إذ 
عن  تزيد  بنسبة  ص��ادرات  تشتري 
20%، وتشتري من السعودية %5.5 
م��ن ص��ادرات��ه��ا. وف��ي ظ��ل ضعف 
املعروض،  ووف��رة  النفط،  أسعار 
اقتصاد  منو  ضعف  يزيد  أن  ميكن 
سوءاً  األم��ور  من  اجلنوبية  كوريا 
التعاون  مجلس  ل��دول  بالنسبة 

اخلليجي.

أعلنت مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض 
الطالق  استعداداتها  اكتمال  عن  واملؤمترات 
فعاليات معرض العقار واالستثمار »معرض 
املعارض العقارية في الكويت« والذي تنظمه 
املجموعة بأرض املعارض مبشرف في القاعة 
وكيل  وبرعاية  ابريل   11-6 الفترة  خالل   8
املنظمات  لشؤون  املساعد  التجارة  وزارة 
منر  الشيخ  اخلارجية  والتجارة  الدولية 
عقارية  شركة   74 مشاركة  ووسط  الصباح 
 250 من  اكثر  تعرض  واستثمارية  ومالية 
وعربية  خليجية  دولة   15 بنحو  مشروعاً 
املشاركني  من  عدد  استعرض  وقد  وعاملية، 
املعرض  في  طرحها  سيتم  التي  املشاريع 
والتي تتوزع بني عدة دول من ابرزها الكويت 
وتركيا  واالردن  عمان  وسلطنة  والسعودية 

والبوسنةوماليزيا وبلغاريا واسبانيا.
ملجموعة  التنفيذي  املدير  ثابت  محمد  وقال 
اح��دى  قطرية  شركة  للعقارات  يوتوبيا 
للتسويق  توب  ملجموعة  الزميلة  الشركات 
العقاري إن املجموعة تواصل طرح مشاريعها 
املميزة لعمالئها في اسطنبول والتي تطورها 
من  أن  واض��اف  العقارية،  انانالر  مجموعة 
املجموعة  عرضها  على  تعمل  التي  املشاريع 
عن  عبارة  وهو  تيما،  تيراس  مشروع  حاليا 
أتاكنت، وهي من  برجني سكنيني في منطقة 
اسطنبول  في  واحليوية  الرئيسية  املناطق 
وتبعد عن مطار اتاتورك نحو 8 كم بينما تبعد 
عن منطقة تقسيم وشارع االستقالل نحو 26 
كم. واشار الى ان املنطقة تشهد حاليا تنفيذ 
التي تنفذ باسطنبول  أكبر عدد من املشاريع 

الى  مشيرا  اجل��دي��دة  باسطنبول  وتسمى 
فيها  ترفيهيه  مدينة  أكبر  انشاء  ج��ار  ان��ه 
اجلامعات  من  عدد  الى  باالضافة  بارك  تيما 
واملجمعات التجارية واضاف الى ان املنطقة 
تتمتع بوجود شبكة طرق ومواصالت كبيرة 
الرئيسية  واملراكز  املناطق  مبختلف  تربطها 

باملدينة بشكل سلس وسريع.
وحول البرجني قال فرغلي: يتالف االول من 
وباجمالي  دوراً    30 من  والثاني  دوراً   40
غرفة  من  مساحتها  تتنوع  شقة   416 شقق 
على  مميزة  باطالالت  نوم  غرف  ثالث  الى 
وبني  اخلالبة،  واحلدائق  والبحيرة  البحر 
تعد  باملشروع  السكنية  الوحدات  اسعار  أن 
املماثلة  باملشاريع  مقارنة  ومميزة  مناسبة 
أن املشروع  من حيث اجلودة واملوقع، وبني 

مت االنتهاء من تنفيذه خالل شهر مارس من 
السكنية  الوحدات  تسليم  ومت   2014 العام 
ملالكها اجلدد من تركيا ودول املنطقة واضاف 
أن الشركة بصدد طرح مجموعة محدودة من 
دفع  مع  الفوري  لالستالم  باملشروع  الشقق 
الشقة  قيمة  من   %35 مقدمة  دفعة  العميل 
أن  مبينا  شهر   36 ملدة  اقساط  على  والباقي 
الشقة  تأجير  من  االستفادة  ميكنه  العميل 

وحتقيق عوائد فورية عليها. 
ايضا  تطرح  املجموعة  بأن  فرغلي  وأضاف 
مشروع  اسطنبول  في  الشركة  مشاريع  أحد 
تيراس مكس والذي يعد واحداً من املشاريع 
موقع  في  انانالر  شركة  تنفذها  التي  الرائدة 
اسينيورت  منطقة  في  ومميز  استراتيجي 
حيوية  منطقة  في  ويقع  اسطنبول،  مبدينة 

متتاز بوجود العديد من املجمعات التجارية 
والسكنية واجلامعات باالضافة الى مقار عدد 
كبير من الشركات الكبرى، واكد بأن تيراس 
مكس يعد فرصة حقيقية لالستثمار الناجح.
كيلو   18 نحو  يبعد  املشروع  ان  الى  واشار 
من مطار اتاتورك، ويبعد نحو 31 كيلو عن 
باالضافة  االستقالل  وشارع  تقسيم  منطقة 
الى مالصقة املشروع شبكة الطرق الرئيسية 
من  ايضا  اليه  الوصول  وسهولة  املدنية  في 
النقل  وسيلة  يعد  والذي  املتروباص  خالل 
بالزحام  تتاثر  ال  والتي  املدينة  في  االسهل 
اطالقا، وبني أن املشروع قد مت اجناز املرحلة 
االولى منه واملتمثلة في مبنيني فيما املرحلة 
الثانية قيد االنشاء والتسليم في الربع الثاني 

من العام 2015. 

الشراح: مركز البيت العالمي 
يطرح مشاريع في إسبانيا

النامي: رغبة متنامية لدى العمالء 
بالتملك في البوسنة والهرسك

التركاوي: الرؤية تطرح سلة
 من المشاريع في الخليج وتركيا 

قال مدير عام مركز البيت العاملي 
العقاري خالد الشراح إن شركته 
املشاريع  من  مجموعة  ستطرح 
اجل���دي���دة ف��ي ع���دد م��ن ال���دول 
االوروبية، من بينها مشروع في 
بعد  وعلى  سراييفو  في  بيونيك 
منطقة  من  كيلومترات   7 نحو 
وهو  الشهيرة،  السياحية  أليجا 
يضم  متكامل  كمبوند  عن  عبارة 
38 فيال سكنية، إلى جانب كافة 
اخلدمات الضرورية، فيما ميتاز 
مائيني  جدولني  مبرور  املشروع 

أن  وأض����اف  وس��ط��ه.  ف��ي  طبيعني 
الشركة ستطرح كذلك مشروعاً آخر في مدينة فيسيكو والتي تعتبر 
جتمعات  املدينة  تضم  حيث  للبوسنة،  التجارية  العاصمة  مبثابة 
من  مجموعة  الشركة  تطرح  أن  املقرر  من  حيث  كبيرة،  خليجية 

األراضي السكنية هناك.
قال  والتي  اسبانيا  في  االخرى  الشركة  مشاريع  إلى  الشراح  ولفت 
االسبانية،  انها ستتضمن طرح وحدات سكنية في مدينة برشلونة 
إلى جانب مشروع آخر في سلوفينيا. على صعيد آخر كشف الشراح 
االسالمية  البنوك  أحد  مع  حالياً  الشركة  تبذلها  التي  اجلهود  عن 
احمللية، بهدف توفير خدمات التمويل العقاري للعمالء الراغبني في 
تأسيس  او  لها  فرع  إلفتتاح  اخلارجية  جهودها  جانب  إلى  الشراء، 

شركة تابعة لها في البوسنة.

رئيس  ال��ن��ام��ي  ن��ام��ي  ص���رح 
القابضة  النامي  مجموعة نامي 
املشاركة  ارتأت  املجموعة  بأن 
مبعرض العقار من خالل شركة 
مشاريع  لعدة  املالكة  ال��دع��م 
البوسنة  بجمهورية  وأهمها 
أن  املجموعة  وترى  والهرسك. 
يرغب  الكويت  ملجتمع  توجها 
البوسنة  بجمهورية  التملك 
أهمها  ملعاييرعدة  والهرسك 
انها تقع في قلب اوروبا وتتميز 
بجمال الطبيعة الساحرة وكذلك 
وأهم  والنظافة  واألم��ان  األم��ن 
السواد  سكانها  أن  كله  ذلك  من 
نامي  وأف��اد  مسلمون.  األعظم 
بأن هناك رغبة متنامية بالتملك 
البوسنة  جمهورية  احت��اد  في 
من  واض��ح��ة  كانت  والهرسك 
في  السابقة  مشاركتنا  خ��الل 
املعارض، وأضاف أن املجموعة 
من  متميز  منتج  لتقدمي  تطمح 
واخلدمات  البناء  جودة  خالل 
احت��اد  ف��ي  املتميزة  وامل��واق��ع 
والهرسك  البوسنة  جمهورية 
أن  كمجموعة  نتطلع  وأن��ن��ا 
العقارات  مجال  في  رواد  نكون 
البوسنة  جمهورية  ب��احت��اد 
تلبي  منتجات  لطرح  والهرسك 
رغبة العميل، وعلق النامي بأن 

وبناء  حيوياً  دوراً  للمعارض 
أكبر  فرصة  للعميل  يكون  لكي 
الذي  العقار  عن  استفسار  بأي 
املقبل،  املعرض  وان  له  يطمح 
تشارك  ال��ذي  العقار  معرض 
طرح  خالل  من  املجموعة  فيه 
باحتاد  متميزة  فلل  م��ش��روع 
والهرسك  البوسنة  جمهورية 

حتت مسمى مشروع الواحة . 
واختتم النامي أن املجموعة لها 
خطط استراتيجية في املستقبل 
كبرى  مشاريع  وطرح  القريب 
وفلل  وف��ن��ادق  منتجعات  م��ن 
علماً  منافسة  وبأسعار  مميزة 
بأنها هي املالك واملطور ونرتكز 
حتت معايير اجلودة في البناء 

وسعر تنافسي.

قال املدير العام لشركة الرؤية 
ان  التركاوي  سامر  العقارية 
ستتضمن  احلالية  املشاركة 
مشاريع  ع��دة  وتسويق  ط��رح 
اخلليج  منطقة  ف��ي  ع��ق��اري��ة 
العربية  اململكة  في  وحتديدا 
العربية  واالم��ارات  السعودية 
إلى  عمان،  وسلطنة  املتحدة 
خارج  أخ��رى  مشاريع  جانب 
وب��خ��اص��ة  اخل��ل��ي��ج،  منطقة 
واململكة  املغربية  اململكة  في 
االردن����ي����ة ال��ه��اش��م��ي��ة وف��ي 

من  كل  في  العربية  املنطقة  خ��ارج 
على  حرصت  الشركة  أن  إلى  وأشار  وبلغاريا.  تركيا  جمهورية 
الشرائح  مختلف  اذواق  تلبي  بحيث  العقارية  مشاريعها  تنويع 
واالسعار  املتميزة  وامل���واقع  واخلدم�ات  التصميم  حيث  من 
العقارية  املشاريع  من  العديد  الشركة  لدى  ان  مضيفاً  املنافسة، 
 %9 الى  فيها  السنوية  الفوائد  معدالت  تصل  التي  واالستثمارية 
وما فوق. وفي اإلطار نفسه أعلن التركاوي عن طرح عدة مشاريع 
بأكثر من منطقة ودولة بنظام التقسيط حتى يتسنى جلميع فئات 
املجتمع امتالك واستثمار مدخراتهم في االماكن التي تتناسب مع 

اذواقهم ومدخراتهم.

• خالد الشراح

• نامي النامي

• سامر التركاوي

مجموعة  ادارة  مجلس  رئيس  قال 
واملقاوالت  العامة  للتجارة  الشبيب 
ستطرح  املجموعة  إن  الشبيب،  بدر 
املعرض  ف��ي  مشاركتها  خ��الل  م��ن 
املميزة  مشاريعها  م��ن  مجموعة 
في  الكويت  داخ��ل  التمليك  لشقق 
مواقع مميزة وواجهات رائعة ومبا 
أن  إلى  مشيرا  األذواق،  كل  يناسب 
فرعيها  خالل  من  تشارك  املجموعة 
ش��رك��ة س���ارا ال��ع��ق��اري��ة وش��رك��ة 
العقارية.وأضاف،  العاملية  رماس 
الكبير  االقبال  الحظت  املجموعة  ان 
التمليك  لشقق  مشاريعها  على 
ال��ك��ائ��ن��ة ف��ي ح��ول��ي واجل��اب��ري��ة 
دفع  ما  وهذا  والفروانية،  والساملية 

االستثمارات  من  مزيد  ضخ  إلى  املجموعة  إدارة  مجلس 
واضعني  احمللي  السوق  في  التمليك  شقق  مجال  في 
نصب أعيننا شروط املوقع املميز وراحة العميل وجمال 

التقسيم وروعة التشطيب الداخلي.
والدراسات  املسوحات  خالل  ومن  أنه  الشبيب:  وتابع 
التمليك  شقق  حول  الشبيب  مجموعة  بها  تقوم  التي 

وتلك  احمللي  السوق  في  املتوفرة 
العمالء،  امتالكها  في  يرغب  التي 
عمالقة  بيانات  قاعدة  لدينا  ب��ات 
العمالء،  ومتطلبات  رغ��ب��ات  ع��ن 
بعدد  خاللها  من  خرجنا  ثم  وم��ن 
على  نحرص  التي  التوصيات  من 
احلالية  مشاريعنا  ف��ي  تطبيقها 
تواجدنا  إن  وزاد،  واملستقبلية. 
العقارية  امل��ع��ارض  ف��ي  املستمر 
نابع من حرصنا على شرح مميزات 
لشقق  م��ش��اري��ع��ن��ا  وم��واص��ف��ات 
حملة  وأن  خاصة  للعمالء،  التمليك 
العقاري  التوعية بأهمية االستثمار 
التي قمنا بها على مدار عام ونصف 
وأصبح  إيجابي،  مبردود  عادت  قد 
في  باالستثمار  مهتمني  املستثمرين  وصغار  العمالء 
املدير  أوضح  جانبه،  من  الكويت.   داخل  التمليك  شقق 
واملقاوالت  العامة  للتجارة  الشبيب  ملجموعة  التنفيذي 
مشاريعها  كافة  في  تعتمد  املجموعة  أن  أبوالعال  أمني 
واملقاييسر  املعايير  أعلى  الكويت  داخل  التمليك  لشقق 

العاملية في الرفاهية والتنظيم.

أعلن مدير إدارة املبيعات بشركة عقارات فور يو أحمد الرفاعي عن مشاركة 
تختص  كويتية  شركة  هي  يو  فور  عقارات  أن  مبينا  باملعرض،  الشركة 
بالوساطة العقارية سواء على صعيد القطاع العقاري احمللي أو الدولي، 
في  الرئيسية  الدول  من  عدد  في  املنتشرة  األفرع  من  عدد  خالل  من  وذلك 
تعمل  والتي  لبنان  تركيا،  مصر،  اإلم��ارات،  السعودية،  ومنها  املنطقة 

بالتنسيق فيما بينها خلدمة عمالئها في كل تلك الدول.
وأضاف أن خدمات الشركة عديدة ومتنوعة في مجال الوساطة العقارية 
التجاري،  السكني،  العقار  قطاعات  في  والتأجير  البيع  خدمات  وتشمل 
الصناعي واالستثماري، باإلضافة إلى خدمات االستثمار العقاري احمللي 
وخدمة  الغير،  أمالك  إدارة  العقارية،  املشاريع  تسويق  خدمة  والدولي، 

االستشارات العقارية احمللية والدولية.
من  بعدد  اخلدمات  تلك  كافة  بتقدمي  تستعني  الشركة  أن  الرفاعي  وأكد 
للعقار  االلكتروني  التسويق  بينها  من  التي  احلديثة  التسويقية  األدوات 
إلى  باإلضافة  الذكية،  الهواتف  على  وتطبيق   ، االلكتروني  موقعها  عبر 

تقدمي خدمات استشارية للعمالء املهتمني بالعقار.

أكد مدير التسويق في مركز امليثاق املتحدة العقارية عبدالرؤوف عبدالله 
أن املركز متخصص في بيع االراضي في مدينة صباح االحمد البحرية.كما 
نوه بأنه يتم حاليا طرح أراٍض في مدينة صباح األحمد البحرية في جميع 
املراحل وخصوصاً  في املرحلة الرابعة حيث انها متتاز عن املراحل الثالث 
السابقة بأن لها مدخالً خاصاً ومنفصالً عن باقي املداخل ، كما أن أراضيها 
تطل مباشرًة على البحر وال يوجد بها صف ثان من األراضي. األمر الذي 

يجعل من هذه املنطقة مناسبة جداً للنخبة ومحبي التميز.
واضاف ايضاً أن املركز يقدم تطبيق مدينة صباح االحمد البحرية التطبيق 
ومتابعة  املدينة  على  التعرف  في  يساعدك  الذي  نوعه  من  والفريد  االول 
آخر االخبار اخلاصة باملدينة. كما ميكنك ان تقوم مبشاهدة قسيمتك على 
التطبيق  يوفر  كما  وسريع.  واضح  بشكل  املدينة  مراحل  بجميع  املخطط 
عن  وميكنكم  املدينة  مراحل  جميع  في  البيع  عروض  في  البحث  خاصية 
طريق التطبيق عرض عقاركم بشكل مبسط وسريع ويتيح التطبيق لكم ان 
تقوموا مبشاركة اصدقائكم عن طريق شبكات التواصل االجتماعية آلخر 

العروض واملخططات في املنطقة.

مجلس  رئيس  الرومي  سند  أعلن 
العقارية  السور  ابناء  شركة  ادارة 
في  ت��ش��ارك  س���وف  ال��ش��رك��ة  أن 
عالم  شعار  رافعة  العقار  معرض 
ابناءالسور  شركة  تقوم  العقار  من 
باالستثمار في العقارات ذات العائد 
التي  ال��دول  جميع  وف��ي  املضمون 
حقيقية  استثمارية  ف��رص  توفر 
الذكي  االستثمار  مقولة  أن  حيث 
هي الهدف احلالي للشركة واضاف 
مبشاريع  تشارك  الشركة  أن  سند 
السوق  اليه  يتجه  ما  مع  تتناسب 
ذي  العقاري  االستثمار  الى  حاليا 
ترتكز  م��ا  وه��و  املضمون  العائد 
الكرام حيث  عليه الشركة لعمالئها 

كلمه  تعنية  مبا  وقوية  حقيقية  استثمارية  فرص  تقدم 
في  مشاريع  الشركة  تطرح  حيث  االستثمارالعقاري 
البلدان  تلك  اختيار  مت  وقد  وبلغاريا  وماليزيا  الكويت 
على  املالي  العائد  حلساب  وافية  دراس��ات  على  بناء 
االستثمار خالل فترات متقاربة باالضافة الى ما تتمتع 
به تلك الدول اما من منو اقتصادي سريع ومرتفع او من 

طبيعة ساحرة او من استقرار وهي 
املقام  في  املستثمر  تهم  عوامل  كلها 

االول لقياس استثماره العقاري.
محمود  مصطفى  اضاف  جانبه  من 
العامة  والعالقات  التسويق  مدير 
أن الشركة تطرح مشروع جاردينا 
عن  عبارة  وه��و  ماليزيا  في  ت��اور 
 19 على  يحتوي  ب��رج  كل  برجني 
طابقاً من الوحدات سكنية مفروشة 
الفندقية  بالفخامة  امتزجت  التي 
الغنية بتصميمات جذابة باالضافة 
وادوار  ل��ل��س��ي��ارات  أدوار  ال���ى 
وكافيهات  مطاعم  م��ن  للخدمات 
مصلى  سباحة  وحمامات  ومالعب 
استوديو  مساحات  من  تبدأ  وهي 
حتى غرفتني وصالة باسعار ال مثيل لها بدءاً من 15 الف 
دك حتى 36 الف دك وتسهيالت في السداد حتى عامني، 
بعوائد سنوية مضمونة تصل الى 10 %باالضافة الى ما 
تتمتع به ماليزيا من االعفاءات الضريبية هناك والفيزا 
البيت  ومشروع  التسهيالت  من  والكثير  االسياوية 

الثاني مما يعني بحق االستثمار الذكي.

الشبيب: دراساتنا لسوق العقار 
أتاحت لنا قاعدة بيانات عمالقة 

الرفاعي: عقارات فور يو تقدم 
خدمات الوساطة في المعرض

الرومي: فرص استثمارية حقيقية 
في الكويت وماليزيا وبلغاريا

عبداهلل: مدينة صباح األحمد البحرية 
مناسبة للنخبة ومحبي التميز

• أمني أبو العال

• عبدالرؤوف عبدالله• أحمد الرفاعي

• سند الرومي

vألودين: االستثمار العقاري له أهمية خاصة عند الخليجيين
باناميرا  لشركة  التنفيذي  املدير  شدد 
على  فيتش  محمود  ألودين  العقارية 
املستثمر  العقاري عند  أهمية االستثمار 
على  ذات��ه  الوقت  في  مؤكداً  اخلليجي، 
أهمية املعرض الذي قال انه يساهم في 
دعم سياسة شركة باناميرا والتي تهدف 
إلى شقني رئيسيني أولهما تلبية طموح 
امتالك  ف��ي  اخلليجي  امل��واط��ن  وح��ل��م 
وبالتحديد  أوروبا  في  اخلاص  مسكنه 
هو  والثاني   ، والهرسك  البوسنة  في 
اخلليجي  للمستثمر  خدمة  أفضل  تقدمي 

املهتم مبجال االستثمار العقاري.
ستتضمن  الشركة  مشاركة  أن  وأضاف 

طرح أول مشروع من نوعه يعرض في 
العاصمة  سراييفو  في  ويقع  البوسنة 
الطبيعة  احملمية  احلديقة  داخ��ل  ف��ي 
يتألف  والذي  السياحية،  أليجا  مبنطقة 
يضم  اس��ت��ث��م��اري  سكني  مجمع  م��ن 
باستثمارها  الشركة  تقوم  فاخرة  شققاً 
حتت  ذل��ك  في  رغبته  ح��ال  في  للمالك 
إدارة فندقية ذات خبرة في هذا  إشراف 
اعلى  املجال ومتتلك كوادر بشرية على 
الفندقية  اخلدمات  كافة  وتقدم  مستوى 
ومنها على سبيل املثال ال احلصر خدمة 
،الصيانة،   امل��الب��س  تنظيف  ال��غ��رف، 
الستقبال  ولوبي  االستقبال   ، احلراسة 

ومقهى  مطعم  وجود  جانب  الى  الزوار 
ومكتب  السيارات  لتأجير  ومكتب  راٍق 
سياحة وسوبر ماركت بالدور االرضي 
خاص  مقهى  كافيه  وروف  للمجمع 
ليكون  العلوي  بالدور  املجمع  بسكان 
راقية  فندقية  شقق  عن  عبارة  املجمع 
في  االستثمارية  العوائد  أعلى  يوفر 
املنطقة مع تأمني شامل ملدة سنتني على 
أن  إلى  وأشار  السكنية.  الوحدات  كافة 
شاملة  جدوى  دراسة  وضعت  الشركة 
عن العوائد االستثمارية التي سيجنيها 
تأجيرها  ط��ري��ق  ع��ن  ل��ل��وح��دة  امل��ال��ك 
للسائحني في أليجا والقاصدين مصحة 

تقع  وال��ت��ي  الطبيعي  للعالج  تيرما 
تأجير  ميكن  وأيضا  املجمع،  بجانب 
باجلامعات  الدارسني  للطالب  الوحدة 
من  بالقرب  توجد  والتي  هناك  اخلاصة 
ما  ال��دراس��ة،  فترات  في  وذل��ك  املجمع 
وجه  على  اخلليجي  للمستثمر  يضمن 
عام  بشكل  واملستثمرين  اخل��ص��وص 
وحدته  امتالك  في  دفعه  ما  استرجاع 
مجمع  ب��أن  وأف��اد  بسيطة.  م��دة  خ��الل 
سيكون  اليجا  في  السكني  ون  باناميرا 
مبنزلة حدث عقاري فوق العادة سيشهد 
مراحل  بداية  مع  خصوصا  اجلميع  له 

• ألودين محمودالتسليم خالل شهر أغسطس 2015.

الناتج المحلي والتحفيز النقدي
لكوريا الجنوبية
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 …dO���«Ë d���« vK� …eOL�
 ÊU� sO�Ë ¨W�ö��« oz«b��«Ë
 W�uL�� vK� Íu��� ŸËdAL�«
 W�UF�«  U??�b??�??�« s??� …eOL�
 W�UOB�«Ë  «—UO��« n�«uL�
 s� WONO�d��«  U�b��«Ë s�ô«Ë
 V�ö�Ë w�� ÍœU�Ë `�U��
 oz«b�Ë ”«dO� v�« W�U{ôU�
 w�U�L�« s� «—Ëœ 21  s� d��U�
 W�«d�« s� «u� ÊUJ��« wDF��

ÆWKOL��« d�UML�U� ŸU�L��ö�Ë
  «b�u�« —UF�« Ê« sO�Ë
 W��UM� bF� ŸËdAL�U� WOMJ��«
 l�—UAL�U� W�—UI� …eOL�Ë
 …œu??�??�« Y??O??� s??� W??K??�U??L??L??�«
 ŸËdAL�« ÊQ� sO�Ë ¨l�uL�«Ë
 ‰ö� ÁcOHM� s??� ¡UN��ô« r??�
 2014  ÂUF�« s� ”—U??� dN�
 WOMJ��«  «b�u�« rOK�� r�Ë
 ‰ËœË UO�d� s� œb��« UN�öL�
 W�dA�« ÊU� ·U??{«Ë WIDML�«
 …œËb�� W�uL�� Õd� œbB�
 rK��K� ŸËdAL�U� oIA�« s�
 WF�œ qOLF�« l??�œ l� Í—uH�«
 WIA�« WLO� s� %35  W�bI�
 36  …bL� ◊U��« vK� w�U��«Ë
 tMJL� qOLF�« Ê« UMO�� dN�
 WIA�« dO�Q� s??� …œU??H??�??�ô«

ÆUNOK� W�—u� bz«u� oOI��Ë
 Ê√ w???K???�d???� ·U????????{√Ë
 b�√ U??C??�« Õd??D??� W�uL�L�«
 ‰u�MD�« w� W�dA�« l�—UA�
 Íc�«Ë åfJ� ”«dO�ò ŸËdA�
 …bz«d�« l�—UAL�« s� Î «b�«Ë bF�
 —ö??�U??�« W??�d??� U�cHM� w??�??�«
 eOL�Ë w�O�«d��« l�u� w�
 WM�bL�  —uOMO�« WIDM� w�
 WIDM� w??� l??I??�Ë ¨‰u�MD�«
 s� b�bF�« œu�u� “U�L� W�uO�
 WOMJ��«Ë W�—U���«  UFL�L�«
 —UI� v�« W�U{ôU�  UF�U��«Ë
 ¨Èd�J�«  U�dA�« s� dO�� œb�
 W�d� bF� fJ� ”«dO� Ê√ b�«Ë

Æ`�UM�« —UL���ö� WOIOI�
 t�« ‰U??� ŸËdAL�« ‰u??�Ë
 …œbF�� ÊU??�??� 5  s??� n??�Q??�??�
 3  UNM� ¨—Ëœ 15  W�UG� —«Ëœô«
 wMJ� vM�� 2Ë WOMJ� ÊU��
 UNO� oIA�« ŸuM��ËÆÍ—U��
 W�d� 3  ¨1  ¨2  ¨u??�œu??�??�« s??�
Æ…œu��« WO�U�  U�ODA�� Âu�
 d�u�� ŸËdAL�« Ê« v�« —U�«Ë
 s� WK�UJ�L�«  U??�b??�??�« tO�
 ¨w�� ÍœU�Ë V�ö�Ë oz«b�
  U??�b??�Ë  «—U??O??� n??�«u??�Ë
 ÆW�U��« —«b� vK� s�«Ë W�UO�
 WOMJ��«  «b�u�« —UF�« ‰u�Ë
 W��UM� U??�—U??F??�« Ê« ‰U???�
 60  s� √b��Ë  U�H�« nK��L�
 l�b�U�  öON��Ë —ôËœ n�«

Æ«dN� 36 v�� qB�
 W�uL�L�« Ê« ·U????{«Ë
 «bzU� ÷dF� …œËb�� …bL�Ë
 …bL� %10 ÎU�uLC� U�—U��«

 g�O� œuL�� s�œu�« æ ÍËU�d��« d�U� æ  ÂUL� bL�« æ öF�« u�« sO�√ æ  w�U�d�« bL�« æ w�UM�« w�U�Æœ æ

 jI� u�b��ô« oI� vK� sO�M�
 W�dA�« ÂuI��Ë ÍbIM�« l�bK�Ë
 UN�O�Q�Ë U�dO�Q�� …—uDL�«
 WO�U��« WK�dL�« ULO� sOOM��
 l�d�« w� rOK���«Ë ¡UA�ô« bO�

Æ2015 ÂUF�« s� w�U��«

åu� —u�  «—UI�ò
 …—«œ« d�b� sK�√ t�N� s�Ë
 —u�  «—UI� W�dA�  UFO�L�«
 W�—UA� s� w�U�d�« bL�√ u�
 Ê« UMO�� ¨÷dFL�U� W�dA�«
 W�d�  w�  “u�  —u�   «—UI�”
 W??�U??�u??�U??� h??�??�??� W??O??�??�u??�
 bOF� vK� ¡«u???� W??�—U??I??F??�«
 Ë√ wK�L�« Í—U??I??F??�« ŸU??D??I??�«
 œb� ‰ö??� s� p??�–Ë ¨w??�Ëb??�«
 œb� w� …dA�ML�« Ÿd??�_« s�
 WIDML�« w� WO�Ozd�« ‰Ëb�« s�
 ¨ «—U??�ô« ¨W�œuF��«® UNM�Ë
 w��«Ë ©ÊUM�� ¨UO�d� ¨d??B??�
 UNMO�  ULO�  oO�M��U�  qLF�
 pK� q??� w??� UNzöL� W�b��

Æ‰Ëb�«
  U???�b???� Ê« ·U???????{√Ë
 w� W�uM��Ë …b??�b??� W�dA�«
 W??�—U??I??F??�« W??�U??�u??�« ‰U??�??�
 l??O??�??�«  U????�b????� q???L???A???�Ë
 —UIF�«  U�UD� w� dO�Q��«Ë
 w�UMB�« ¨Í—U���« ¨wMJ��«®
 v�« W�U{ôU� ¨©Í—UL���ô«Ë
 Í—UIF�« —UL���ô«  U??�b??�
 o�u�� W�b� ¨w�Ëb�«Ë wK�L�«
 „ö�√ …—«œ« ¨W�—UIF�« l�—UAL�«
  «—U??A??�??�ô« W??�b??�Ë ¨dOG�«

ÆWO�Ëb�«Ë WOK�L�« W�—UIF�«
 W�dA�« Ê« w�U�d�« b??�√Ë
 pK� W??�U??� r??�b??I??�??� sOF���
  «Ëœ_« s??� œb??F??�  U??�b??�??�«
 s� w��« W��b��« WOI�u���«
 w�Ëd�J�ô« o�u���« UNMO�
 w�Ëd�J�ô« UNF�u� d�� —UIFK�
 “Aqarat4U” o??O??�??D??�Ë
 p�c�Ë ¨WO�c�« n�«uN�« vK�
 n�B�U� WO�U�L�«  U�ö�ô«
 W��ô l??{Ë ÎU??C??�√Ë ¨WOK�L�«
 ¨—UIF�« vK� “u� —u�”   «—UI�
  U�b� r�bI� v??�« W�U{ôU�
 sOL�NL�« ¡öLFK� W�—UA��«
 tK� p??�– w� …bL�F� ¨—UIF�U�
 w� W??F??�«u??�« U??N??�d??�??� v??K??�
 s� ¡öLF�«  U�UO��« WO�K�
 o�u��Ë dO�Q�Ë ¡«d??�Ë lO�
 ¨rN� qC�_« r�bI�Ë ¨ «—UIF�«
  «b���L�« d�¬ vK� rN�ö�«Ë
 vK� ‚«u??�_« w�  «—uD��«Ë

Æ U�dA�«Ë œ«d�_« ‚UD�

 …b��L�« ‚U�OL�«
 w� o??�u??�??�??�« d??�b??� b???�√
 W�—UIF�« …b��L�« ‚U�OL�« e�d�
 e�dL�« Ê« tK�«b�� ·Ëƒd�«b��
 w� w{«—ô« lO� w� hB���
 ÆW�d���« bL�ô« ÕU�� WM�b�
 Õd� UO�U� r�� t�Q� Áu??� UL�
 bL�_« ÕU�� WM�b� w� w{«—√
 q�«dL�« lOL� w??� W�d���«
 WF�«d�« WK�dL�« w� ÎU�uB�Ë
 q�«dL�« s� “U�L� UN�« YO�
 Îö�b� UN� ÊU� WI�U��« Àö��«
 w�U� s??� Îö??B??H??M??�Ë ÎU??�U??�
 qD� UNO{«—√ Ê« UL� ¨q�«bL�«
 b�u� ôË d���« vK� Î…d�U��
Æw???{«—_« s??� ÊU??� n??� UN�
 Ác??� s??� q??F??�??� Íc????�« d????�_«
 W��MK� Î«b??� W��UM� WIDML�«

ÆeOL��« w���Ë
 e�dL�« Ê« ÎUC�« ·U??{«Ë
 ÕU�� W??M??�b??� oO�D� Âb??I??�
 ‰Ëô« oO�D��« W�d���« bL�ô«
 „b�U�� Íc�« t�u� s� b�dH�«Ë
 WF�U��Ë WM�bL�« vK� ·dF�K�
ÆWM�bL�U� W�U��« —U��ô« d�«
 …b�UAL� ÂuI� Ê« pMJL� UL�
 lOL�� jD�L�« vK� p�LO��
 `{«Ë qJA� WM�bL�« q�«d�
 oO�D��« d??�u??� U??L??�Æl??�d??�Ë
 ÷Ëd??� w??� Y���« WO�U�
 WM�bL�« q�«d� lOL� w� lO��«
 oO�D��« o�d� s??� rJMJL�Ë
 j��� qJA� r�—UI� ÷d??�
 Ê« rJ� oO�D��« `O��Ë l�d�Ë
 rJzU�b�« W�—UAL� u�uI�
 q�«u��«  UJ�� o??�d??� s??�
 ÷Ëd??F??�« d???�ô W??O??�U??L??�??�ô«

ÆWIDML�« w�  UDD�L�«Ë

 w�U� W�uL��
 w??�U??�—u??�??�b??�« Õd????�
 w�U� W�uL�� fOz— w�UM�«
 W�uL�L�« ÊQ� WC�UI�« w�UM�«
 ÷dFL� W??�—U??A??L??�«  P????�—«
 r�b�« W�d� ‰ö� s� —UIF�«

 UNL�√Ë l�—UA� …bF� WJ�UL�«
 Æp�dN�«Ë WM�u��« W�—uNL��
 UN�u� ÊQ??� W�uL�L�« Èd??�Ë
 pKL��« V��dO� X�uJ�« lL��L�
 p�dN�«Ë WM�u��« W�—uNL��
 lI� UN�« UNL�√ …b??� dO�UFL�
 ‰UL�� eOL��Ë U�Ë—Ë« VK� w�
 s�_« p�c�Ë …d�U��« WFO�D�«
 p�– s� r�√Ë W�UEM�«Ë ÊU�ü«Ë
 rE�_« œ«u��« UN�UJ� Ê« tK�

ÆÊuLK��
 ÊQ� w�U� —u��b�« œU??�√Ë
 pKL��U� WO�UM�� W��— „UM�
 WM�u��« W�—uNL� œU��« w�
 s� W??�??{«Ë X�U� p�dN�«Ë
 UO� WI�U��« UM��—UA� ‰ö??�
 —u��b�« ·U???{√Ë ÷—U??F??L??�
 r�bI�� `LD� W�uL�L�« Ê√
 …œu??� ‰ö??� s??� eOL�� Z�M�
 l??�«u??L??�«Ë  U??�b??�??�«Ë ¡U??M??�??�«
 W�—uNL� œU��« w� …eOL�L�«
 lKD�� UM�√Ë p�dN�«Ë WM�u��«
 œ«Ë— Êu??J??� Ê« W??�u??L??�??L??�
 œU��U�  «—U??I??F??�« ‰U??�??� w??�
 p�dN�«Ë WM�u��« W�—uNL�
 W��— w�K�  U??�??�??M??� Õd??D??�

ÆqOLF�«
 ÷—UFLK� ÊQ� w�UM�« oK�Ë
 ÊuJ� wJ� ¡UM�Ë U�uO� «—Ëœ
 ÍQ??� d??�??�√ W??�d??� q??O??L??F??K??�
 Íc??�« —U??I??F??�« s??� —U??�??H??�??�«
 ¨ÂœUI�« ÷dFL�« Ê«Ë t� `LD�
 „—UA� Íc??�« —UIF�« ÷dF�
 Õd� ‰ö� s� W�uL�L�« tO�
 œU��U� …eOL�� qK� ŸËd??A??�
 p�dN�«Ë WM�u��« W�—uNL�
ÆåW�«u�« ŸËdA�ò vL�� X��

 Ê« w???�U???M???�« r???�???�???�«Ë
 WO�O�«d��« jD� UN� W�uL�L�«
 Õd�Ë V�dI�« q�I��L�« w�
  UF��M� s� Èd�� l�—UA�
 —UF�Q�Ë …eOL� qK�Ë ‚œUM�Ë
 p�UL�« w� UN�« ÎULK� W��UM�
 dO�UF� X�� eJ�d�Ë —uDL�«Ë
 d??F??�Ë ¡U??M??�??�« w???� …œu???�???�«

Æw��UM�

åW�—UIF�« W�ƒd�«ò
 W�dA� ÂUF�« d�bL�« ‰U??�
 ÍËU�d��« d�U� W�—UIF�« W�ƒd�«

 sLC��� WO�U��« W�—UAL�« Ê«
 l�—UA� …b??� o�u��Ë Õd??�
 ZOK��« WIDM� w??� W??�—U??I??�
 WO�dF�« WJKLL�« w� «b�b��Ë
  «—U???�ô« W???�ËœË W??�œu??F??�??�«
 WMDK�Ë …b??�??�??L??�« W??O??�d??F??�«
 l�—UA� V??�U??� v???�« ¨ÊU??L??�
 ¨ZOK��« WIDM� Ã—U??� Èd??�√
 WO�dGL�« WJKLL�« w� W�U��Ë
 WOL�UN�« W??O??�œ—ô« WJKLL�«Ë
 WO�dF�« WIDML�« Ã—U??� w??�Ë
 UO�d� W�—uNL� s??� q??� w??�
 W�dA�« Ê« v�« —U�√ËÆU�—UGK�Ë
 UNF�—UA� l�uM� vK� X�d�
 ‚«Ë–« w�K� YO�� W�—UIF�«
 YO� s??� `??z«d??A??�« nK���
 l�«uL�«Ë  U�b��«Ë rOLB��«
 ¨W��UML�« —UF�ô«Ë …eOL�L�«
 W??�d??A??�« Èb????� Ê« ÎU??H??O??C??�
 W�—UIF�« l�—UAL�« s� b�bF�«
 qB� w??�??�« W??�—U??L??�??�??�ô«Ë
 UNO� W�uM��« bz«uH�«  ôbF�
 —U�ô« w�Ë Æ‚u� U�Ë %9  v�«
 Õd� s� ÍËU�d��« sK�√ t�H�
 WIDM� s� d��U� l�—UA� …b�
 v�� jO�I��« ÂUEM� W???�ËœË
 lL��L�«  U�� lOL�� vM���
 rN�«d�b� —UL���«Ë „ö��«
 l� V�UM�� w��« s�U�ô« w�

ÆrN�«d�b�Ë rN�«Ë–«

 VO�A�«
 …—«œ« fK�� fOz— ‰U??�
 W�UF�« …—U��K� VO�A�« W�uL��
 Ê« ¨VO�A�« —b??�  ôËU??I??L??�«Ë
 ‰ö� s� ÕdD�� W�uL�L�«
 ÷d??F??L??�« w???� U??N??�??�—U??A??�
 …eOLL�« UNF�—UA� s� W�uL��
 X�uJ�« q??�«œ pOKL��« oIA�
  U??N??�«ËË …eOL� l??�«u??� w??�
 ¨‚«Ë–_« q� V�UM� UL�Ë WFz«—
 „—UA� W�uL�L�« Ê« v�« «dOA�
 «—U� W�d� UNO�d� ‰ö� s�
 WOL�UF�« ”U�— W�d�Ë W�—UIF�«
 W�uL�L�« Ê« ¨·U{√ËÆW�—UIF�«
 vK� dO�J�« ‰U??�??�ô« X??E??�ô
 pOKL��« o??I??A??� U??N??F??�—U??A??�
 W�d�U��«Ë w�u� w� WMzUJ�«
 U� «c�Ë ¨WO�«ËdH�«Ë WOL�U��«Ë
 W�uL�L�« …—«œ« fK�� l??�œ

  «—UL���ô« s� b�e� a{ v�«
 w� pOKL��« oI� ‰U??�??� w??�
 VB� sOF{«Ë wK�L�« ‚u��«
 eOLL�« l�uL�« ◊Ëd??� UMMO�√
 rO�I��« ‰UL�Ë qOLF�« W�«—Ë
Æw??K??�«b??�« VODA��« W???�Ë—Ë
 ‰ö� s�Ë t�√ ¨VO�A�« l�U�Ë
 w��«  U??�«—b??�«Ë  U�u�L�«
 VO�A�« W�uL�� UN� Âu??I??�
 …d�u�L�« pOKL��« oI� ‰u??�
 w��« pK�Ë wK�L�« ‚u��« w�
  U� ¨¡öLF�« UN�ö��« w� V�d�
 s� W�öL�  U�UO� …b�U� UM�b�
 s�Ë ¨¡öLF�«  U�KD��Ë  U��—
 s� œbF� UN�ö� s� UM�d� r�
 vK� ’d�� w��«  UO�u��«
 WO�U��« UMF�—UA� w� UNIO�D�
 U�œu�Ë Ê« ¨œ«“ËÆWOK�I��L�«Ë
 W�—UIF�« ÷—UFL�« w� dL��L�«
 Õd� vK� UM�d� s??� l??�U??�
 UMF�—UA�  UH�«u�Ë  «eOL�
 W�U� ¨¡öLFK� pOKL��« oIA�
 WOL�Q� W??O??�u??�??�« WKL� Ê√Ë
 UN� UML� w��« Í—UIF�« —UL���ô«
 b� ÂUF�« nB�Ë ÂU� —«b� vK�
 `��√Ë ¨w�U��« œËœdL�  œU�
 s�dL���L�« —UG�Ë ¡öLF�«
 oI� w� —UL���ôU� sOL�N�

ÆX�uJ�« q�«œ pOKL��«

 pOKL��« oI�
 d�bL�« `??{Ë√ ¨t��U� s�
 VO�A�« W�uL�L� ÍcOHM��«
  ôËU??I??L??�«Ë W�UF�« …—U��K�
 W�uL�L�« Ê« ö??F??�«u??�√ sO�√
 oIA� UNF�—UA� W�U� w� bL�F�
 vK�√ X�uJ�« q???�«œ pOKL��«
 WOL�UF�« fO�UIL�«Ë dO�UFL�«
 UL�Ë rOEM��«Ë WO�U�d�« w??�
 ÆWO��uJ�« W�UI��« l� v�UL��
 W�uL�� Ê« ¨öF�«u�√ qL�√Ë
 sO�ËdA� UO�U� ‚=u�� VO�A�«
 ©Ÿb��«® WOL�U��«Ë VFA�« w�
 W�U� WO�K� ULNO� UMO�«— b??�Ë
 lL�� eOL�� rOLB�� ‚«Ë–_«

ÆW�«b��«Ë W�bOKI��« sO�
 oIA� VFA�« ŸËdA� U�√
 1200  t��U�� mK��� pOKL��«
 vK� …d�U�� lI�Ë l�d� d��
 mK�� WN�«u�Ë ‰öI��ô« Ÿ—U�

 t�dI� eOL�� t�√ UL� ¨«d�� sO�ö�
 ŸËdAL�« Ê« v�« U��ôÆd���« s�
 w�UL�U� UI�U� 13  s� ÊuJ��
 sO� W�uM��  U�U�L� ¨WI� 32

Æ2Â100Ë 2Â92Ë 2Â75
 ŸËd??A??� Ê« v???�« —U????�√Ë
 vK� lI� ©Ÿb??�??�«® WOL�U��«
Æl??�d??� d��1072  W??�U??�??�
 w�UL�U� ¨UI�U� 14 s� ÊuJ��Ë
 sO� ¨ U�U�L�« W�uM�� WI� 30
 w� U�¡b� b�ËÆ2Â 91.5Ë 2Â 75
 dN� cM� ŸËdAL�« «c� o�u��
 ôU��« „UM� Ê« k�ö�Ë U��dI�
 ‰uI�« lOD��«Ë ¨tOK� «dO��
 w� «dO�� U??�u??� UMFD� U??M??�≈
 ‰UM� Ê« öF�«u�√ vML�Ë ÆtI�u��
 VO�A�« W�uL��  U�ËdA�
 ©«—U???�®Ë ©”U???�—® UNO�dH�
 U�=uM� ¨¡ö??L??F??�« ÊU??�??�??�??�«
 o�u�� s� ¡UN��ô« r� t�√ v�«
 W�uL�L�«  l�—UA�  s�  %95
 w� W??F??�«u??�«Ë pOKL��« oIA�
 ¨sOM� W{Ë— nK� WO�«ËdH�«
 »dGL�« o??�d??� vK� w??�u??�Ë
 d�� q�UI� W�d�U��«Ë ¨l�d��«
 Ÿ—U� vK� WOL�U��«Ë ¨w�u�

Æ U�ö��«
 ÍcOHM��« d�bL�« r���«Ë
 Íd�� t�Q� VO�A�« W�uL�L�
 w�ËdA� rOK��  «¡«d�« Êü«
 o�d� v??K??� s??zU??J??�«® w??�u??�
 ÍœU� —«u�� l�d��« »dGL�«
 szUJ�«® WO�«ËdH�«Ë ©sO�UFL�«

Æ©sOM� W{Ë— nK�

 W�—UIF�« «dO�U�U�
 ÍcOHM��«  d??�b??L??�«  œb???�
 W�—UIF�«  «d??O??�U??�U??�  W??�d??A??�
 vK� g�O�œuL�� s??�œu??�√
 Í—U??I??F??�« —U??L??�??�??�ô« W??O??L??�√
 ̈ w�OK��«  dL���L�«  b??M??�
 vK� t??�«– X??�u??�«  w??� Î «b??�R??�
 ‰U??� Íc???�« ÷d??F??L??�« W??O??L??�√
 W�UO� r??�œ w??�  r�U�� t??�√
 ·bN� w��«Ë «dO�U�U�  W�d�
 ULN�Ë√  sOO�Oz— sOI� v??�«
 s�«uL�«  rK�Ë ÕuL� WO�K�
 tMJ�� „ö��«  w� w�OK��«
 b�b���U�Ë U�Ë—Ë√  w� ’U��«
 ¨p??�d??N??�«Ë W??M??�u??�??�« w???�

 W�b� qC�√ r�bI� u� w�U��«Ë
 r�NL�«  w�OK��«  dL���LK�

ÆÍ—UIF�«  —UL���ô« ‰U�L�
 W??�—U??A??� Ê« ·U??????{√Ë
 ‰Ë√ Õd??� sLC��� W�dA�«
 w� ÷dF� t�u� s� ŸËdA�
 uHO�«d� w??� lI�Ë WM�u��«
 WI�b��« q??�«œ w??� WL�UF�«
 åU�O�√ò WIDML� WFO�D�« WOL�L�«
 s� n�Q�� Íc??�«Ë ¨WO�UO��«
 rC� Í—UL���« wMJ� lL��
 W�dA�« Âu??I??� …d??�U??� ÎUII�
 ‰U� w??� p�ULK� U�—UL���U�
 ·«d??�« X�� p??�– w??� t���—
 w� …d��  «– WO�bM� …—«œ«
 —œ«u??� pK�L�Ë ‰U??�??L??�« «c??�
 Èu��� v??K??�« v??K??� W??�d??A??�
 WO�bMH�«  U�b��« W�U� ÂbI�Ë
 ô ‰U??�??L??�« qO�� vK� UNM�Ë
 nOEM� ¨·dG�« W�b�® dB��«
 ¨W�«d��« ¨W�UOB�« ¨f�öL�«
 ‰U�I��ô w??�u??�Ë ‰U�I��ô«
 rFD� œu�Ë V�U� v�« ©—«Ëe�«
 dO�Q�� V�J�Ë ‚«— vNI�Ë
 W�UO� V??�??J??�Ë  «—U??O??�??�«
 w{—ô« —Ëb�U� X�—U� d�u�Ë
 åvNI�ò tO�U� ·Ë—Ë lL�LK�
 —Ëb�U� lL�L�« ÊUJ�� ’U�
 …—U�� lL�L�« ÊuJO� ÍuKF�«
 d�u� WO�«— WO�bM� oI� s�
 w� W�—UL���ô« bz«uF�« vK�√
 …bL� q�U� sO�Q� l� WIDML�«
  «b??�u??�« W??�U??� vK� sO�M�
 W�dA�« Ê« v�« —U�√ËÆWOMJ��«
 WK�U� ÈËb� W??�«—œ XF{Ë
 w��« W�—UL���ô« bz«uF�« s�
 s� …b�uK� p�UL�« UNOM�O�
 w� sO�zU�K� U�dO�Q� o�d�
 W�B� ÊËb??�U??I??�«Ë åU�O�√ò
 w��«Ë wFO�D�« ÃöFK� U�dO�
 UC�√Ë ¨lL�L�« V�U�� lI�
 »öDK� …b??�u??�« dO�Q� sJL�
 W�U��«  UF�U��U� sO�—«b�«
 »dI�U� b??�u??� w??�??�«Ë „U??M??�
  «d�� w� p??�–Ë lL�L�« s�
 dL���LK� sLC� U� ¨W�«—b�«
 ’uB��« t�Ë vK� w�OK��«
 ÂU??� q??J??A??� s??�d??L??�??�??�??L??�«Ë
 „ö��« w� tF�œ U� ŸU�d��«
 œU�√ËÆWDO�� …b� ‰ö� t�b�Ë
 wMJ��« ÊË «dO�U�U�ò lL�� ÊQ�
 Àb� W�eML� ÊuJO� åU�O�« w�
 bNAO� …œU??F??�« ‚u??� Í—U??I??�
 W�«b� l� U�uB� lOL��« t�
 dN� ‰ö??� rOK���« q??�«d??�

Æ2015 fD��√

 wL�UF�« XO��«
 e�d�”  ÂU???�  d??�b??�  ‰U???�
 b�U� “Í—UIF�«  wL�UF�«  XO��«
 ÕdD�� t��d� Ê« Õ«d??A??�«
 l??�—U??A??L??�« s???� W??�u??L??�??�
 ‰Ëb??�«  s??�  œb??� w??�  …b�b��«
 ŸËdA� UNMO�  s� ¨WO�Ë—Ëô«
 uHO�«d� w??� “pO�uO�”  w??�
  «d��uKO� 7  u�� bF� vK�Ë
 WO�UO��«  åU�O�√ò  WIDM� s�
 s� …—U??�??� u???�Ë ¨…d??O??N??A??�«
 38  r??C??� q??�U??J??�??� b??�u??�??L??�
 W�U� V�U� v�«  ¨WOMJ� öO�
 ULO� ¨W??�—Ëd??C??�«   U??�b??�??�«
 —Ëd??L??� ŸËd???A???L???�« “U??�??L??�
 w� sOFO�� sOOzU� sO�Ëb�
 W�dA�«  Ê«  ·U??{√ËÆt??D??�Ë
 ÎU??�Ëd??A??� p???�c???� Õd??D??�??�
 “uJO�O�”  W??M??�b??� w??�  d??�¬
 WL�UF�«  W�U�L� d��F� w��«Ë
 rC� YO� ¨WM�u�K�  W�—U���«
 WO�OK�  U??F??L??�??�  W??M??�b??L??�«
 Ê«  —dIL�«  s??� YO� ¨…dO��
 s� W�uL�� W�dA�«  ÕdD�

Æ„UM� WOMJ��«  w{«—_«
 l�—UA� v�« Õ«dA�« XH�Ë
 UO�U��« w??� Èd???�ô« W�dA�«
 sLC��� U??N??�« ‰U???� w??�??�«Ë
 WM�b� w� WOMJ�  «b�Ë Õd�
 V�U� v�« ¨WO�U��ô« W�uK�d�
 ÆåUOMO�uK�ò w� d�¬ ŸËdA�
 Õ«dA�« nA� d�¬ bOF� vK�
 W�dA�« UN�c�� w��« œuN��« s�
 WO�ö�ô« „uM��« b�√ l� ÎUO�U�
  U�b� dO�u� ·bN� ¨WOK�L�«
 ¡öLFK� Í—U??I??F??�« q??�u??L??�??�«
 V�U� v�« ¨¡«dA�« w� sO��«d�«
 Ÿd� ÕU���ô WO�—U��« U�œuN�
 UN� WF�U� W�d� fO�Q� Ë« UN�

ÆWM�u��« w�

 o�Q�
  U??F??O??�??L??�« d??�b??� ‰U????�Ë
 bL�√ W�—UIF�« o�U� W�dA�
 ÷dF�� “o�Q�” Ê« ÂU??L??�
 q� w� …eOL� W�—UI� l�—UA�
 YO� ¨U??O??�d??�Ë uHO�«d� s??�

 W�dA�« ÂuI� Ê« —dIL�« s??�
 w� b??z«d??�« UN�ËdA� ÷dF�
 r�« qL�� Íc???�«Ë uHO�«d�
 Íc�«Ë  b�U�  Íd�M�  l��M�”
 ¡öLF�« s� dO�J�« ÂUL��U� wE�
 ·U{√ËÆX�uJ�« Ã—U�Ë q�«œ
 Ê« vK� X??�d??� “o�Q�” Ê«
 uHO�«d� w� UN�ËdA� ÊuJ�
 ‰ö� s� p??�–Ë ¨q??C??�ô« u�
 rO�UB�Ë …d??�U??H??�« t??�U??�b??�
 vK� X??�√ w��« oIA�«Ë qKH�«
 WFO�� j??�Ë w??�—Ë_« “«dD�«
 ¡«dC��«  U�U�L�« s� W�ö�
 t�√ s� pO�U� ¨wIM�« ¡«u??N??�«Ë
 s� WK�UJ�L�« tI�«dL� eOL��
 WO�UM�  ôö???�Ë  «d??O??�??�
  U??�U??�Ë  U�b�K� e??�«d??�Ë
 V�öL� Èd???�«Ë ¡U�d��ö�
 s� b�bF�« v�« W�U{ôU� ‰UH�ô«
 WONO�d��«Ë WO�UL��ô« WDA�_«
 ”—UL� Ê« sJLL�« s??� w??�??�«
 —U�JK� u�U� UNM� l��ML�« w�
 W�U� Áö???� s??� —U??G??B??�«Ë
 ÷«d???�_« …œb??F??�??� V??�ö??�Ë
 ‰UH�ú� W�UC� v�« W�U{ôU�
 ‰UH�√ W�U�d� hB��� r�UD�

Æl��ML�« œ«Ë—
 ÂUL� b�√ d�¬ bOF� vK�Ë
 l�—UA�  —U??�??�« W�dA�« Ê«
 s???�U???�_« d???�???�√ w???� …e??O??L??�
 w� ‰u??�??M??D??�« w??� W??�u??O??�??�«
 —UF�Q�Ë “Ë“œ pOKO�”  WIDM�
 W�ËdDL�« l�—UALK� W��UM�
 ‰«uML�« fH� vK�Ë ‚u��« w�
 dK�« f�u� ŸËdA� —UO��« r�
 wK�U� ŸËdA�Ë U�—u� w�
 v�« Î «dOA� ¨ÊËe??�«d??� w� t��
 lI� UO�d� w� o�Q� l�—UA� Ê«
 vK�Ë WO�UO��« ÊbL�« “d�√ w�
 ¨W�uO��« s??�U??�_« s??� W�dI�
 WFz«d�«  ôö???�ô« s??� ÎöC�
 U�dO�Ë UNM� W�d���« l�—UALK�
 ◊U??�??�_« W??�b??� Ê« Î «b???�R???�
  «d�� vK� b�L� w��«Ë …d�OL�«
 Î«dN� 36 v�� qB� œ«b???�
  U�b��« Ác??� Èb???�« d��F�

Æ…eOLL�«

 —u��« ¡UM�«
 w�Ëd�«  ÊU�d� bM� sK�«
 W�d� …—«œ«  fK�� f??O??z—
 Ê« W??�—U??I??F??�« —u??�??�« ¡U??M??�«
 W�dA�«  ÕdD� ·u� W�dA�«
 U�eO�U�Ë X�uJ�«  w� l�—UA�
 pK� —UO��« r� b�Ë U�—UGK�Ë
  U???�«—œ vK� ¡U??M??�  Ê«b??K??�??�«
 w�UL�«  bzUF�«  »U��� WO�«Ë
  «d�� ‰ö??� —UL���ô« vK�
 U� v???�« W??�U??{ôU??� W??�—U??I??�??�
 s� U??�«  ‰Ëb??�«  pK�  t??�  l�L��
 lH�d�Ë l�d� ÍœUB��«  uL�
 s� Ë«  …d�U� WFO�� s� Ë«
 rN� q�«u� UNK� w�Ë —«dI��«
 ‰Ëô« ÂUIL�«  w??� dL���L�«

ÆÍ—UIF�«  Á—UL���« ”UOI�
 vHDB� ·U{« t��U� s�
 o??�u??�??�??�« d???�b???� œu??L??�??�
 W�dA�« Ê« W�UF�«  U�öF�«Ë
 w� —ËU� UM�œ—U� ŸËdA� ÕdD�
 sO�d� s� …—U�� u�Ë U�eO�U�
 UI�U� 19  vK� Íu��� Ãd� q�
 W�ËdH� WOMJ�  «b�u�« s�
 WO�bMH�« W�U�H�U� X�e��« w��«
 w�Ë W�«c�  ULOLB�� WOMG�«
 u�œu��«  U�U�� s??� √b??�??�
 ô —UF�U� W�U�Ë sO��d� v��
 —UM�œ n�« 15 s� Î «¡b� UN� qO��
  öON��Ë —UM�œ n�« 36  v��
 bz«uF� ¨sO�U� v�� œ«b��« w�
 10  v�« qB� t�uLC� W�uM�
 t�  l�L��  U�  v�«  W�U{ôU�  %
 WO��dC�«  «¡UH�ô« s� U�eO�U�
 dO�J�«Ë W�uO�ü« «eOH�«Ë „UM�
 ŸËd??A??�Ë  ö??O??N??�??�??�« s???�
 o�� wMF� UL� w�U��« XO��«

Æåw�c�« —UL���ô«ò
 WIDM� –  U�—UGK� w??�Ë
 …d�U��«  WOK�U��«  U??�—U??�
 UN�ËdA� W??�d??A??�«  o??K??D??�
 …—U??�??� u???�Ë d??�??�??�« Ã«u????�«
 Âu�� 4  WO�bM�  «b??�Ë s�
 f??�u??K??�œ d??�u??� VODA��
 WN�«ËË WFz«— W�d�� W�ö�U�
 U??�—U??� ‰U???�???� v??K??� W??K??D??�
 —«Ëœ√ 6  s� ÊuJ��Ë …d�U��«
 »«œd��«Ë w{—ô« W�U{ôU�
 pKL��«  W�dA�«  oKD�  YO�  –
 ÂUEM� ŸËd??A??L??�«  «c???� w??�
 —UL���ô«Ë ŸUH��ô«   «bM�
 åsO� W??I??O??�Ëò vL�� X��
 …d�H� UN��UB� o�� YO�
 Êu�ö� …bL�  U�uM� sO�u��«
 W�—UL���« b??z«u??� l??� U??�U??�
 w�  %9.5  v�«  qB� W�uM�
 q�« s�  «bM��«  ¡«d� W�U�
 —UF�U� p�– q� ¨—UL���ô«
 pKL�K�  Î «—UM�œ 2146  s� √b��
 ÊU??� U??L??K??� ¨s??O??F??�« W??I??O??�Ë
 UI�� nK��� b??M??�??�«  d??F??�
 UI�� UC�«Ë  «b??�u??�«  ŸuM�
 sO� U� W�H� bM��«  r�uL�
  U��UML�«Ë œUO�ô« r�«u�
 p�– q� ¨nOB�«Ë  «“U�ô«Ë
 œ«b��«  w�  öON�� ÂUEM�
 ÊËœ s??� Î «d??N??� 12  v??�??�
 ‚«—Ëô«  q�U� rK�� l� bz«u�
 W�U� ¡UN�«Ë WOJKL�«   «bM�Ë

Æ «¡«d�ô«

 w�Ëd�« bM� æ wK�d� bL�� æ  tK�«b�� ·Ëƒd�« b�� æ Õ«dA�« b�U� æ
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