
DUBAI: Al Ansari Exchange, the UAE-
based foreign exchange and worldwide
money transfer  company,  has
announced that it has launched self-
service kiosks powered by MBME (Max
Box Middle East) in its selected branch-
es and in more than 750 MBME kiosks
nationwide. The move will  allow Al
Ansari Exchange’s customers to send
money to their  family  and fr iends
worldwide during any time of the day.

The self-service kiosk provides a
new delivery channel, leveraging mod-
ern technologies to ensure that cus-
tomers can avail of services at their
convenience.  I t  has a user-fr iendly
interface and is currently available to
customers, facilitating easy, secure and
simple money remittance instantly
24x7.

R ashed Al i  Al  Ansar i ,  General
Manager of Al Ansari Exchange, said:
“We are noticing new trends in the

market, and a growing segment of our
customers is considering new ways of
remitting money, so we are confident
that this move will provide customers
the possibility to process their transac-
tions at their convenience. Al Ansari
Exchange will continue to expand its
self-service kiosk & also to diversify its
distribution channels for such services.”

Dr  Anas Barbouti ,  Managing
Director, MBME, said: “MBME is delight-
ed to add Al Ansari Exchange service to
many other payment options available
on its kiosks. MBME Cube kiosks are
efficient, safe and easy to use and will
enable customers of  Al  Ansar i
Exchange to remit money instantly
from many convenient locations. They
will have access to smart services that
will save them time and effort while
providing maximum convenience.”
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KUWAIT: Jazeera Airways yesterday
released its Operational Performance
Report for the month of July 2015, which
showed a 36% increase in total flown pas-
sengers from July 2014. 

The increase of flown passengers in
July was driven by continued strong
demand on all routes served by the air-
line, better flight schedules, and a con-
stantly improving booking and check-in
experience. Jazeera Airways serves 16
popular destinations in the Middle East
from Kuwait, including high-demand

business, leisure, family, and weekend
destinations including Dubai, Bahrain,
Beirut, Alexandria, Amman, Istanbul,
Sharm El Sheikh, Luxor, Assiut, Sohag,
Mashhad, Jeddah, Riyadh and Cairo.  The
report showed that on routes serving
Istanbul, Beirut, and Amman, Jazeera
Airways saw a total increase of 38% in
flown passengers from July 2014.
Specifically, passengers on the Istanbul
route increased by 193%, whereas pas-
sengers on the Amman and Beirut
increased by 21% and 35% respectively.

This double and triple digit growth in
passengers on these routes was primarily
driven by the introduction of better flight
schedules, in regards to Istanbul and
Beirut, and more frequencies in general. 

For the 2015 summer season, Jazeera
Airways had introduced morning and
evening flights to Beirut, and six flights a
week to Istanbul Ataturk Airport,
Istanbul’s primary airport. The 193%
growth in passengers on the Istanbul
route is a clear indication that the change
in schedule was welcomed by Istanbul

travelers. Jazeera Airways istanbul flights
take off from Kuwait 940 am and arrive in
Istanbul at 140 pm. 

On routes serving the Gulf cities of
Dubai, Bahrain, Jeddah and Riyadh,
Jazeera Airways saw a total increase of
48% in flown passengers, compared to
July 2014. 

Jazeera Airways’ routes to Egypt,
where it served five primary cities in the
month, saw a 26% increase in flown pas-
sengers compared to July 2014. Starting
September, Jazeera Airways will resume

operations to Egypt’s Assiut International
Airport, which was closed for renovations
since June 2014, thus bringing back the
number of cities served in Egypt to six
cities in total.  In addition to Assiut,
Jazeera Airways serves Egypt’s capital,
Cairo, the resort city of Sharm El Sheikh,
Alexandria, Sohag, and Luxor. Jazeera
Airways issues the Operational
Performance Report on a monthly basis.
The report is based on official figures and
statistics from Kuwait ’s Directorate
General for Civil Aviation (DGCA). 

Jazeera Airways reports 36% growth in flown passengers

TOKYO: Listing Japan Post Holdings Co and two units,
the world’s biggest initial public offering this year, will
not just reap a windfall for public coffers but help
Japan’s government pursue an unstated aim: to shake
up smaller regional banks that have resisted pressure to
consolidate. The Tokyo Stock Exchange will approve the
three IPOs, the nation’s biggest sale of state assets in
three decades, today, sources told Reuters last month,
with shares to start trading on Nov. 4.

The government aims to raise up to $14 billion in
this first of three tranches, which will sell shares in the
parent company, owner of Japan’s mail service, and in
Japan Post Bank Co (JPB) and Japan Post Insurance Co.

Over the coming years, share sales are meant to gen-
erate more than $30 billion for reconstruction after the
2011 earthquake and tsunami. What policymakers
haven’t publicised is that by unleashing JPB, the coun-
try’s biggest deposit taker, they hope to force change on
the more than 100 stodgy regional banks, said two peo-
ple involved in the process and one who was briefed on
it. JPB is hamstrung by regulation that stops it using its
scale and implicit government guarantee to unfair
advantage. It is essentially barred from lending, and its
deposits are capped at about $80,000 per account.

It will remain tightly regulated, though Japan Post
CEO Taizo Nishimuro has said that once 50 percent of
the bank is sold, which is a priority, it could enter new
businesses without needing regulatory approval. He did
not mention a timeframe.

Sole shareholder, the Finance Ministry, will list all
three entities simultaneously, allowing investors to val-

ue each against its peers in the distribution, banking
and insurance industries, government officials say.

Government hopes this will breed a more competi-
tive spirit among regional banks as JPB becomes more
market-oriented, using its balance sheet heft - similar to
Japan’s three “megabanks” - and network of 24,000 post
offices, nearly twice the nationwide total of bank
branches, to set the weather. “The plan is to have a play-
er to promote (smaller-bank) consolidation in the
future,” said the former Japan head of investment bank-
ing for a US bank, describing how the Finance Ministry
explained its thinking to foreign banks.

FIGHTBACK
A banker at a domestic firm briefed on the discus-

sions said, “Even if the regional banks don’t like it, they’ll
have to compare themselves to the rest of the industry.
As a result, the government will get the policy result it
wants.” While one government official denied any intent
to stir up the financial industry, a senior FSA official said
the IPO could have that effect.

“If a privatised Japan Post Bank makes efforts to
become more active, this could make things rough for
the management of regional financial institutions,
which could have a sense of crisis and join forces to fight
back,” he said. Japan Post and the FSA declined to com-
ment, and the Finance Ministry could not immediately
be reached for comment.

“Japan Post Bank is the only bank with both
economies of scale and a presence in local markets
nationwide,” said bank analyst Ryoji Yoshizawa at

Standard & Poor’s Ratings in Tokyo.
Japan aims to raise up to 1.7 trillion yen ($14 billion)

in the Nov. 4 sale, sources told Thomson Reuters
DealWatch , rising to a total of 4 trillion yen in three
instalments over the next six years or so. The final extent
of the selloff hasn’t been decided, though the ministry
must maintain at least one third of the parent.

Under the Japan Post privatisation law, the parent
must dispose of all shares in the bank and the insurer “as
promptly as possible”, but it gives no timeframe.

Japan Post Holdings employs more than 430,000
people full-or part-time, similar to Toyota Motor Corp.
Though there have been calls for it to slim down, it can’t
shrink its footprint in a hurry as it is legally mandated to
provide universal mail, banking and insurance services.

JPB has 177.7 trillion yen in deposits - more than
Japan’s biggest bank, Mitsubishi UFJ Financial Group -
and assets of 208 trillion, about three-quarters of
MUFG’s.

Japan Post Holdings makes money - 483 billion yen
net profits for the year to March, 80 percent from JPB -
largely off the bank’s investment portfolio of over 200
trillion yen. That is half again as big as the assets of
Japan’s Government Pension Investment Fund, the
world’s largest pension fund.

S&P’s Yoshizawa said JPB would be a threat to
regional banks when it begins fee businesses like selling
mutual funds in a planned tie-up with a major bank and
brokerage in February. The FSA has been prodding
regional banks to tie up to survive as populations shrink
outside the biggest cities, but to little avail. — Reuters

Partial IPOs planned 
for Japan Post Holdings 

Post Bank unit is country’s biggest deposit taker

TOKYO: A woman walks past a share prices board showing the closing numbers for the Nikkei-225 on the Tokyo Stock Exchange in Tokyo yester-
day. Japan’s share prices jumped 1,343.43 points to close at 18,770.51 at the Tokyo Stock Exchange, leading an Asian equities rally in its biggest
one-day jump since late 2008 during the global financial crisis when markets were hit by wild volatility. — AFP

Al Mazaya holdings announces 
Cityscape Dubai participation

KUWAIT: Leading Gulf real estate developer Al
Mazaya Holdings will exhibit at Cityscape Dubai
between September 8 and 10 at Dubai World
Exhibition Centre. Al Mazaya will use the industry
event to showcase its latest highly sought-after
developments, including the Queue Point and
Queue Line projects in Dubai and the Ritim
Istanbul project in Turkey.

Speaking ahead of the event, Al Mazaya
Marketing & Sales Director, Jasem Al Ghanim said:
“We are very much looking forward to being
involved at Cityscape Dubai in September and to

displaying our latest projects, which set new stan-
dards in craftsmanship, value and desirability in
the region.  “Queue Point project in Dubai land
offers 52 high-quality building priced to meet
demand from the middle income sector of the
Dubai property market. 

“The Queue Line project, also in Dubai land,
offers residential apartments in four buildings
ranging in height from nine to fourteen storeys.
Both developments are integral parts of beautiful-
ly designed, modern communities, and both pres-
ent opportunities for optimal family living.

“The Ritim Istanbul development in Turkey, the
result of a joint venture with Dumankaya Real
Estate, is a mixed residential-commercial develop-
ment, offering luxurious apartments and superb
office space in six purpose-built towers, right in
the heart of Istanbul. “We look forward to welcom-
ing as many people as possible to our stand at
Cityscape and to showing off our capabilities as
the Gulf’s leading property developer of choice.”

Al Ghanim added that Al Mazaya would offer
visitors to its stand at Cityscape special offers on
property at Queue Line and Queue Point.  Other
Al Mazaya projects in Bahrain, Oman and Qatar
will also be on display at Cityscape. Al Mazaya
Holdings is listed on the stock exchanges of both
Dubai and Kuwait.

KUWAIT: Daimler and the Renault-
Nissan Alliance yesterday broke ground
for their joint-venture manufacturing
complex, COMPAS (Cooperation
Manufacturing Plant Aguascalientes), in
Aguascalientes in central Mexico, which
will build next-generation premium
compact vehicles for the brands
Mercedes-Benz and Infiniti.

“Today marks an important milestone
for the partnership between Daimler and
the Renault-Nissan Alliance. This new
joint plant will help both partners to
serve their respective customers faster
and with more flexibility. As Mercedes-
Benz’ first production location for com-
pact cars in the NAFTA region, it will also
significantly enlarge our footprint here,”
said Markus Schcfer, Member of the
Divisional Board of Mercedes-Benz Cars,
Production and Supply Chain
Management. “On our end, while sharing
high efficiency and flexibility in the joint
venture, we will add Mercedes-Benz spe-
cific technology as well as further train-
ing and assistance by our global lead
plant for compact cars in Rastatt,
Germany. This proven approach will
guarantee that our quality here in
Aguascalientes will be the same as at the
other locations of our global compact
car production network in Europe and
China.”

COMPAS is 50:50 owned by Daimler

and Nissan. The partners will invest a
total of US$1 billion in the joint venture
which will oversee the construction and
operation of the state-of-the-art manu-
facturing plant.

“This new plant represents yet anoth-
er example of the growing collaboration
between the Renault-Nissan Alliance and
Daimler. Mexico is a global benchmark
for quality and efficiency and is a major
reason why Daimler and Nissan have
decided to produce the next generations
of premium compact cars for Mercedes-
Benz and Infiniti here in Aguascalientes.

What we are celebrating today has also
been made possible through our close
collaboration and partnership with both
the state and Federal governments,” said
Jose Munoz, Executive Vice President,
Nissan Motor Co., Ltd. and Chairman,
Management Committee - Nissan North
America.

Located near the Nissan
Aguascalientes A2 plant, COMPAS will

have an initial annual production capaci-
ty of more than 230,000vehicles and will
create about 3,600 direct jobs by 2020.
Depending on the market development
and customer demand, there will be the
potential to add additional capacity.
Production of Infiniti vehicles will begin
in 2017, while the first Mercedes-Benz
vehicles will roll off the line in 2018. In
addition to the direct employment it

provides, COMPAS is also expected to
generate some 12,000 indirect jobs -
largely due to a high localization rate
which will significantly increase the
Mexican supply base.

Major manufacturing base
COMPAS is led by an international

management team from Daimler and

Nissan: Ryoji Kurosawa, Chief Executive
Officer (CEO), Uwe Jarosch, Chief
Financial Officer (CFO), and Glaucio Leite,
Chief Quality Officer (CQO).

Aguascalientes Governor De La Torre
said the new plant will be an important
source of jobs for the people of
Aguascalientes. “This first stone reaffirms
Aguascalientes’s position as a major
manufacturing base for the global auto
industry. We will continue to encourage
public and private partnerships to
strengthen our position as a base for the
world’s most important industries.”

More than 400 guests attended the
groundbreaking ceremony, including
Ildefonso Guajardo, Mexican Minister of
Economy; Carlos Lozano de la Torre,
Governor of the state of Aguascalientes;
Markus Schafer, Member of the
Divisional Board of Mercedes-Benz Cars,
Production and Supply Chain
Management; Jorg Prigl, Head of Product
Group Compact Cars, Mercedes-Benz
Cars; Jose Munoz, Executive Vice-presi-
dent, Nissan Motor Co., Ltd. and
Chairman, Management Committee -
Nissan North America (NNA); Roland
Krueger, President of Infiniti Motor
Company, Limited;  Ryoji Kurosawa,
COMPAS CEO; Uwe Jarosch, COMPAS
CFO; Glaucio Leite, COMPAS CQO; and
Armando Avila, COMPAS Board of
Directors Chairman.

Daimler, Renault-Nissan alliance break 
ground for joint-venture plant in Mexico

Jasem Al Ghanim 

Al Ansari Exchange launches automated
kiosks at 750 locations across UAE

KUWAIT: The Managing Director of the Top
Real Estate Group (TREG) Waleed Al-Qaddoumi
at the beginning of the current month visited
Sheffield in The United Kingdom in which one
of the projects that the group has marketed
last year is located and which will be handed
over to the new owners in UK, Kuwait and
Qatar at mid of the current month, Sept 2015.

Al-Qaddoumi after inspecting the project
and progress of work expressed his full satis-
faction for completion of the project on time
and the Developer’s full compliance with the
quality of the finishing works and furniture
that the studios were supplied with. Al-
Qaddoumi has congratulated the company
clients who purchased and invested in this
distinguished project which is located at a
distinguished location adjacent to the
University of Harlem and is minutes away
from the train station, shopping center and
restaurants in the city. Al-Qaddoumi clarified
that the developing company has signed for
the investment of the units from their owners
for two years in return of a net proceed of 8%
per year, pointing that the rents and revenues
will be paid to the clients each three months. 

For the project, Al-Qaddoumi said that it is
a studio apartments system suitable as pri-
vate residence or can be invested as student
residents. Al-Qaddoumi said that the “Pearl
Works” project consists of 53 studios of vary-
ing sizes and their price starts from 67 thou-
sand sterling pounds. Qadoomi added that

the units are in accordance with the lease sys-
tem and for 200 years. He clarified that in the
event the buyer wishes to invest his apart-
ment as student residence, which we highly
recommend, the Developing company
through the Management agreements with
of the specialized British companies guaran-
tee for the client a guaranteed rent proceed
that the client after the expiry of the specified
period will either to renew his contract with
the Management company or will rent his
apartment by himself or using it as a private
residence. 

TREG will hand over the 
‘Pearl Works’ mid of Sept

Waleed Al-Qaddoumi 
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أتاح لها فرصة أن تصبح شرطية مرور

»الوطني« يحقق حلم الطفلة منيرة العنزي
ي���واص���ل ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي م��ب��ادرت��ه 
»أح�����ل�����م أن أك���������ون« ال����ه����ادف����ة إل������ى ت��ح��ق��ي��ق 
أح����ام األط���ف���ال م��رض��ى ال���س���رط���ان وذوي 
ت��ن��درج ضمن  وال��ت��ي  الخاصة،  االحتياجات 

املسؤولية االجتماعية للبنك. 
وف��ي ه��ذا اإلط���ار، قدمت أس��رة »الوطني« 
ل��ل��ط��ف��ل��ة م���ن���ي���رة ع���ب���دال���ع���زي���ز ال���ع���ن���زي م��ن 
ل��أط��ف��ال،  ال��وط��ن��ي  ال��ك��وي��ت  مستشفى ب��ن��ك 
فرصة أن تصبح شرطية مرور بالتعاون مع 

اإلدارة العامة للمرور.
وق�����ام�����ت أس��������رة ال����ع����اق����ات ال����ع����ام����ة ف��ي 
إل���ى مقر  م��ن��ي��رة  زي�����ارة  »ال���وط���ن���ي« بتنظيم 
زّي  ارت�����دت  ح��ي��ث  ل���ل���م���رور،  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
الشرطة الرسمي والتقت مساعد مدير إدارة 
ورئيس  ال��ج��ال،  إب��راه��ي��م  العقيد  العمليات 
قسم العاقات العامة في املرور املقدم نواف 

الحيان. 
وتخللت الزيارة جولة في إحدى دوريات 
امل�������رور، إض���اف���ة إل����ى ت��ف��ق��د أق���س���ام اإلدارة 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��م��ل داخ����ل غ��رف��ة 
كاميرات املراقبة لاطاع على كيفية مراقبة 

املركبات وحركة سير الشوارع. 
وفي ختام الزيارة، احتفلت كل من أسرة 
للمرور  العامة  واإلدارة  الوطني  الكويت  بنك 

بمنيرة وقدموا لها الهدايا التذكارية.
وق���ال���ت م���س���ؤول���ة ال���ع���اق���ات ال���ع���ام���ة في 
نجحت  ل��ق��د  العبدالجليل  ج���وان  »ال��وط��ن��ي« 
م����ب����ادرة »أح���ل���م أن أك������ون« م����رة أخ�����رى في 
تحقيق ح��ل��م أح���د األط��ف��ال ف��ي ك��ف��اح��ه من 
أج��ل الحياة، وف��ي كل م��رة نساهم في دعم 
األطفال يصبح لدينا دافع أقوى لاستمرار 
ف���ي ال��ت��زام��ن��ا ت��ج��اه��ه��م. إن���ه���ا ث��ق��اف��ت��ن��ا في 
ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي أن ن���ك���ون دوم�����ا في 
خ��دم��ة مجتمعنا وخ��دم��ة اب��ن��ائ��ه م��ن خ��ال 
والعمل  الهادفة  االجتماعية  الرسائل  تبنينا 

لتحقيقها على النحو األفضل.

أظهرت  منيرة  أن  العبدالجليل  وأض��اف��ت 
معركتها  ف��ي  ق��وي��ة  وإرادة  كبيرة  شجاعة 
م����ع امل�������رض، ول���ط���امل���ا ك�����ان ح��ل��م��ه��ا ت��ج��رب��ة 
الوطني  الكويت  ق��ام بنك  الشرطة وق��د  عمل 
اإلدارة  طاقم  مع  بالتعاون  أمنيتها  بتحقيق 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��رور ال��ذي��ن رح��ب��وا ب��ه��ذه ال��ف��ك��رة 
وأتاحوا ملنيرة فرصة التعرف عن كثب على 

طبيعة هذا العمل الذي أحبته واختارته.
وتعتبر م��ب��ادرة »أح��ل��م أن أك���ون« إح��دى 
ف��ي املسؤولية  ال��وط��ن��ي  البنك  م��ب��ادرات  أه��م 
االجتماعية التي أطلقها العام املاضي، وهي 
 إلس��ه��ام��ات ال��ب��ن��ك الوطني 

ً
ت��أت��ي اس��ت��ك��م��اال

ال��ه��ادف��ة إل���ى دع���م ورع���اي���ة ال��ق��ط��اع الصحي 
خ��ص��وص��ًا ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���دع���م األط���ف���ال 

ومساعدتهم على تجاوز واقعهم من خال 
دفعهم إلى التركيز على ما يطمحون إليه. 

ت��ج��در االش����ارة إل��ى أن ه��ذه امل��ب��ادرة تتم 
لأطفال  ال��وط��ن��ي  مستشفى  ب��ن  بالتعاون 
وامل����ؤس����س����ات ال���خ���اص���ة ب���رع���اي���ة األط���ف���ال 
ف����ي ال���ك���وي���ت م���ث���ل ب���ي���ت ع���ب���دال���ل���ه وج��م��ع��ي��ة 
»ك��ات��ش«  املستشفيات  ف��ي  األط��ف��ال  رع��اي��ة 

امل��ت��خ��ص��ص��ة ف����ي رع����اي����ة األط�����ف�����ال ال���ذي���ن 
يعانون من أمراض مزمنة في املستشفيات 
التي تعنى  الحكومية إلى جانب املؤسسات 

باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
ويحفل سجل البنك الوطني بالعديد من 
واالجتماعية،  اإلنسانية  ال��ري��ادي��ة  امل��ب��ادرات 
السبل  إل��ى توفير مختلف  وي��واص��ل سعيه 
إل��ى جانب قيامه  الكويت  األط��ف��ال في  لدعم 
بصورة مستمرة بتنظيم زيارات إلى العديد 
م��ن امل��ؤس��س��ات اإلن��س��ان��ي��ة، ال��ت��ي تعنى بهم 
بهدف تكريس ثقافة خدمة املجتمع وتعزيز 
ال��وع��ي ب��امل��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، وه���و نهج 
دومًا  ويسعى  الوطني  البنك  به  تميز  لطاملا 

إلى نشره في املجتمع.

الطفلة منيرة العنزي مع أسرتي »الوطني« و»املرور«

• العبدالجليل: 
خدمة املجتمع جزء    
من ثقافتنا والتزامنا  

»وربة«: تعيني عبدالله الشعيل 
مدير منطقة

الساملية عبدالله  ف��رع  م��دي��ر  ترقية  بنك ورب���ة  أع��ل��ن 
ناصر الشعيل إلى منصب »مدير منطقة«. 

وس��ي��ك��ون الشعيل م��س��ؤواًل ع��ن اإلش����راف على أداء 
ف����روع ال��ب��ن��ك ال��ق��ائ��م��ة وم��ت��اب��ع��ة ت��ط��وره��ا ون��ت��ائ��ج��ه��ا، 
 عن املشاركة في تطبيق 

ً
لتحقيق األهداف املرجوة فضال

خطة التوسع الجغرافي لفروع البنك. كما سيلعب دورًا 
أساسيًا مع مديري الفروع على تحسني وتعزيز السبل 
ل��ت��ق��دي��م خ���دم���ات وم��ن��ت��ج��ات ج���دي���دة وم��ب��ت��ك��رة، تلبي 
واملصرفية  التمويلية  العمالء  ومتطلبات  احتياجات 

بأرقى املعايير املهنية.
وافاد »وربة« في بيان صحافي، أنه »تنفيذًا للخطة 
االستراتيجية للتوسع في الفروع، التي تتطلب تعيني 
تم  البنك، فقد  ف���روع  أداء  ل��إش��راف على  م��دي��ر منطقة 
ات��خ��اذ ال��ق��رار ب��أن يتم االخ��ت��ي��ار م��ن ب��ني م��دي��ري ف��روع 
البنك ملا يتمتعون به من خبرة مصرفية، وعليه فقد تم 
تشكيل لجنة داخلية لهذا الغرض مكّونة من املجموعة 
املصرفية، وإدارة املوارد البشرية، وقطاع هيكلة األعمال 
وال��ت��خ��ط��ي��ط االس��ت��رات��ي��ج��ي«. وأض����اف »ق��ام��ت اللجنة 
ح��س��ب األص����ول امل��ت��ب��ع��ة ب��ه��ذا ال��ش��أن بمقابلة م��دي��ري 
فروع البنك املرشحني لهذا املنصب بهدف االطالع على 
خطة عمل كل منهم من خ��الل ع��رض تقديمي، بما في 
الناحية  م��ن  السابقة  وخبرته  املستقبلية  أه��داف��ه  ذل��ك 
اإلش��راف��ي��ة وإمل��ام��ه ف��ي ن��ش��اط املجموعة بشكل خاص 

وق��ط��اع ال��ب��ن��وك بشكل ع����ام«. وخ��ض��ع ك��اف��ة املرشحني 
الخ����ت����ب����ار ت���ح���ل���ي���ل ال���ش���خ���ص���ي���ة وال�������ق�������درات ال���ذه���ن���ي���ة 
ل��ل��وق��وف   )Thomas( بتحليل  ي��ع��رف  ال����ذي  وال��ع��م��ل��ي��ة، 
الفنية والعملية لتحمل مسؤوليات هذا  القدرات  على 

املنصب، ومدى قابلية كل مرشح للتطوير.
يذكر أن عبدالله الشعيل انضم إلى فريق عمل بنك 
ورب����ة م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ت��أس��ي��س، ح��ي��ث ع��م��ل ك��م��دي��ر ألح��د 
فروع البنك ما أضاف إلى خبرته املصرفية على صعيد 
اإلشراف والتوجيه وخدمة العمالء وتسويق املنتجات 

وتحقيق األهداف املطلوبة.
التنفيذية على  ل��إدارة  الشعيل »بالشكر  وقد تقدم 
ارت��ك��ز على أس��س شفافة ومهنية،  ال��ذي  التعيني،  ه��ذا 
الف��ت��ًا إل���ى أن���ه ف��خ��ور ب��ال��ث��ق��ة ال��ت��ي أول��ت��ه��ا ل���ه اإلدارة، 
خ��ص��وص��ًا أن ال��ب��ن��ك ي��ث��ّب��ت ح��ض��وره ف��ي ظ��ل املنافسة 
ب��ني ال��ب��ن��وك اإلس��الم��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة، األم���ر ال���ذي ي��زي��د من 
حجم املسؤولية امللقاة على عاتقنا كفريق عمل للرقي 

بمستوى خدماتنا وتقديم األفضل«.
ويستمر ب��ن��ك ورب���ة ب��ال��ح��رص ع��ل��ى ت��ع��زي��ز النسب 
املطلوبة في العمالة الوطنية، وذلك من منطلق إيمان 
بأهمية خلق فرص  التنفيذية  اإلدارة واإلدارة  مجلس 
عمل للكفاءات الكويتية ودعم القطاع املصرفي باألفكار 
 ع���ن االل����ت����زام ب��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ً
ال���ج���دي���دة وال�����واع�����دة، ف���ض���ال
الجهات الرقابية بهذا الشأن.

الشعيل مع إدارة البنك

»توب العقارية« تسلم منتصف الجاري
»Pearl Works« مشروع

زار ال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب ملجموعة »ت���وب ال��ع��ق��اري��ة« ول��ي��د ال��ق��دوم��ي، 
 Pearl( بداية الشهر الجاري منطقة شفيليد في بريطانيا، حيث يقع
تسويقها خالل  على  املجموعة  عملت  ال��ت��ي  امل��ش��اري��ع  أح��د   )Works
ال��ج��دد م��ن بريطانيا  ال��ع��ام امل���اض���ي، وال����ذي س��ي��ت��م تسليمه مل��الك��ه 

والكويت وقطر منتصف الجاري.
وأبدى القدومي بعد تفقده املشروع وسير األعمال فيه عن ارتياحه 
ال���ت���ام ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���روع ف���ي ال���وق���ت امل���ح���دد وال���ت���زام امل���ط���ور ب��ج��ودة 

التشطيبات فيه ونوعية االثاث التي تم تجهيز االستيودهات بها.
بالشراء  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  الشركة  لعمالء  بالتهنئة  ال��ق��دوم��ي  وت��ق��دم 
واالس��ت��ث��م��ار ف��ي ه���ذا امل���ش���روع امل��م��ي��ز، وال����ذي ي��ق��ع ف��ي م��وق��ع مميز 
ومالصق لجامعة »هارلم« ويبعد دقائق عن محطة القطارات ومركز 
ال��ت��س��وق وامل��ط��اع��م ف��ي امل��دي��ن��ة. وب��ني ال��ق��دوم��ي ب��أن ال��ش��رك��ة امل��ط��ورة 
مل��دة سنتني  ال��وح��دات من مالكها  قد قامت بالتوقيع على استثمار 
وبعائد ص��اف��ي 8 ف��ي امل��ئ��ة ف��ي ال��ع��ام ال��واح��د، مبينا ب��ان اإلي��ج��ارات 

والعوائد ستصرف للعمالء كل 3 أشهر.
وعن املشروع، قال القدومي انه عبارة عن شقق بنظام االستديو 
ت��ص��ل��ح ك��س��ك��ن خ����اص او ي��م��ك��ن اس��ت��ث��م��اره��ا ك��س��ك��ن ط�����الب. وب��ني 
القدومي بان مشروع »Pearl works« يتألف من 53 استديو بمساحات 

متفاوتة، وكانت أسعاره تبدأ من 67 الف جنيه استرليني.
واضاف القدومي بان الوحدات وفق نظام التاجير وملدة 200 سنة، 
للطالب،  املشتري باستثمار شقته كسكن  رغ��ب  ف��ي ح��ال  أن��ه  مبينًا 
وه��و ما ننصح به ف��إن الشركة املطورة وم��ن خ��الل اتفاقيات االدارة 
عائدًا  للعميل  تضمن  املتخصصة  البريطانية  الشركات  اح��دى  م��ع 
ايجاريًا مضمون، بينما يقوم العميل بعد انتهاء املدة املحددة. اما 
او  بنفسه  وح��دت��ه  تاجير  تولي  او  االدارة  م��ع شركة  عقده  بتجديد 

استغاللها كسكن خاص له.

القدومي أمام مقر املشروع

»بوبيان« ... توصيل »العيادي«
أع��ل��ن بنك ب��وب��ي��ان، اس��ت��م��راره ف��ي تقديم خ��دم��ة مميزة لعمالء 
»النخبة البالتينيوم« وعمالء املصرفية الخاصة، تتضمن توصيل 
املبالغ النقدية التي يرغبون في الحصول عليها لتوزيعها كعيدية 
خالل عيد األضحى املبارك، إلى املكان الذي يحددونه سواء املنزل 

أو مكان العمل.
وقال البنك في بيان صحافي ان الخدمة »تأتي في إطار السعي 
املستمر للبنك ملنح عمالئه القيمة املضافة من خالل تقديم املزيد 
من الخدمات غير املصرفية، التي تجعل حياتهم أسهل وتوفر لهم 
الوقت انطالقا من شعار البنك )نعمل بإتقان( وحرصا على تقديم 

أعلى مستويات الخدمة«.
وأض�������اف »ف�����ي ع���ال���م ال����ي����وم وف�����ي ض�����وء ال����ت����ط����ورات ال��س��ري��ع��ة 
ال��ب��ن��وك أص��ب��ح��ت مطالبة أك��ث��ر بتقديم خ��دم��ات  وامل��ت��الح��ق��ة ف���ان 
العمالء  لحياة  اليومية  ب��امل��م��ارس��ات  ارت��ب��اط��ًا  ترتبط  ومنتجات 

واحتياجاتهم ومتطلباتهم والتي توفر لهم الوقت والجهد«.
وأوض������ح ال��ب��ن��ك ان امل��س��ت��ه��دف��ني م���ن ه����ذه ال���خ���دم���ة ه���م ع��م��الء 
املصرفية  والخدمات  »البالتينيوم«  أصحاب حسابات  من  البنك 
الخاصة في ظل االهتمام الكبير الذي توليه ادارة البنك لهذه الفئة 

من العمالء.
العيادي من خ��الل االتصال على خدمة  ويمكن الحصول على 
التي  وال��ف��ئ��ات  املبلغ  العميل  يطلب  ك��ون��س��ي��رج«، حيث  »ب��وب��ي��ان 
العميل بالدفع  التوصيل، ومن ثم يقوم  يحتاجها ويحدد موعد 
مباشرة للمندوب عند التوصيل عن طريق بطاقة السحب اآللي او 

»الفيزا« و»املاستر كارد«.
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المشروع أنجز في الوقت المحدد وبجودة عالية

القدومي: توب العقارية تسلم مشروع 
Pearl Works منتصف الشهر الحالي

توب  ملجموعة  املنتدب  الع�ضو  قام 
ال�ضهر  بداية  القدومي  وليد  العقارية 
يف  �ضفيليد  منطقة  ب��زي��ارة  احل���ايل 
احد  فيها  يقع  وال��ت��ي  بريطانيا، 
املجموعة  عملت  ال��ت��ي  امل�ضاريع 
املا�ضي،  العام  خالل  ت�ضويقه  على 
اجلدد  ملالكه  ت�ضليمه  �ضيتم  وال��ذي 
منت�ضف  وقطر  والكويت  بريطانيا  من 
القدومي  اب��دى  وق��د  احل��ايل،  ال�ضهر 
بعد تفقده امل�رشوع و�ضري االعمال فيه 
عن ارتياحه التام لتنفيذ امل�رشوع يف 
الوقت املحدد والتزام املطور بجودة 
التي  االثاث  ونوعية  فيه  الت�ضطيبات 
وتقدم  بها  اال�ضتديوهات  جتهيز  مت 
ال�رشكة  لعمالء  بالتهنئة  القدومي 
يف  واال�ضتثمار  بال�رشاء  قاموا  الذين 

هذا امل�رشوع املميز، والذي يقع يف موقع مميز ومال�ضق 
جلامعة هارمل ويبعد دقائق عن حمطة القطارات ومركز 
الت�ضوق واملطاعم يف املدينة، وبني القدومي ان ال�رشكة 
من  الوحدات  ا�ضتثمار  على  بالتوقيع  قامت  قد  املطورة 

مالكها ملدة �ضنتني وبعائد �ضايف %8 
يف العام الواحد، مبينا ان االيجارات 
ثالثة  كل  للعمالء  �ضت�رشف  والعوائد 
اأ�ضهر. وعن امل�رشوع قال القدومي انه 
عبارة عن �ضقق بنظام اال�ضتديو ت�ضلح 
ا�ضتثمارها  ميكن  او  خا�ص  ك�ضكن 
ك�ضكن طالب وبني القدومي ان م�رشوع 
ا�ضتديو   53 من  يتاألف   Pearl works
ا�ضعاره  وكانت  متفاوتة،  مب�ضاحات 
ا�ضرتليني،  جنيه  الف   67 من  تبداأ 
وفق  الوحدات  ان  القدومي  وا�ضاف 
نظام التاأجري وملدة 200 �ضنة، وبني 
اأنه يف حال رغب امل�ضرتي با�ضتثمار 
نن�ضح  ما  وهو  للطالب،  ك�ضكن  �ضقته 
خالل  ومن  املطورة  ال�رشكة  فان  به 
ال�رشكات  احدى  مع  االدارة  اتفاقيات 
ايجاريًا  عائدًا  للعميل  ت�ضمن  املتخ�ض�ضة  الربيطانية 
م�ضمونًا، بينما يقوم العميل بعد انتهاء املدة املحددة 
اما بتجديد عقده مع �رشكة االدارة او تويل تاأجري وحدته 

بنف�ضه او ا�ضتغاللها ك�ضكن خا�ص له.

العدد )2406(  اخلميس 3  سبتمبر 2015 

بنك االئتمان وافق على قروض بقيمة 13.7 مليون دينار

فيفا العقارية تطلق مشاريعها
خالل معرض العقارات الكويتية والدولية

تداوالت العقار السكني واالستثماري 
والتجاري انخفضت إلى 247 مليون دينار

م�ضاركتها  العقارية عن  فيفا  اأعلنت �رشكة 
والدولية  الكويتية  العقارات  معر�ص  يف 
احلدث العقاري االأكرب واالبرز يف الكويت 
على االإطالق من تنظيم �رشكة اك�ضبو �ضيتي 
خالل  وامل���وؤمت���رات  امل��ع��ار���ص  لتنظيم 
يف  املقبل  �ضبتمرب   17 اإلى   14 من  الفرتة 
يف  التنفيذي  الرئي�ص  الريجن�ضي.وقال 
العقارية  فيفا  اأن  ال�ضمري  اأحمد  ال�رشكة 
العقارية  ال�رشكات  كربى  �ضمن  اأ�ضبحت 
امل�ضاريع  وتطوير  بت�ضويق  تقوم  التي 
بف�ضل  وذل���ك  واخل��ارج��ي��ة،  ال��داخ��ل��ي��ة 
االإمكانيات االإدارية املتطورة التي متتلكها 
موؤهل  وتطويري  ت�ضويقي  فريق  خالل  من 
امل�ضاريع  الأف�ضل  واختيارها  كبري  ب�ضكل 
وت�ضاميمها  م��واق��ع��ه��ا  يف  امل��ت��م��ي��زة 

واأ�ضعارها، وطرق ت�ضويقها يف الكويت ب�ضكل خا�ص والوطن 
العربي ب�ضكل عام، وا�ضتخدامها لالأدوات الت�ضويقية الفاعلة. 

»منتجع  م�رشوع  اأن  اإل��ى  ال�ضمري  ولفت 
لوؤلوؤه فيفا« يف �رشاييفو وهو منتجع كامل 
ال�رشكة،  بان�ضائه  تقوم  الذي  اخلدمات، 
يعد نقلة يف عامل العقار، فمهمة ال�رشكة 
اي�ضا،يف  تطوير  بل  فقط  الت�ضويق  لي�ضت 
الو�ضائل  بابتكار كافة  ال�رشكة  حني تقوم 
والو�ضول  العميل  راحت  �ضاأنها  من  التي 
كافة  واالرتقاء مب�ضاريعها يف  التميز  الى 
بادرت  ال�رشكة  ان  ال�ضمري  الو�ضائل.واأكد 
القريب  لت�ضمل يف  اعمالها  نطاق  بتو�ضيع 
 – البو�ضنة  يف  جديدة  م�ضاريع  العاجل 
الكويت -ال�ضعودية مكة- لندن-   – تركيا 
البحرين وذلك لتلبية احتياجات  لبنان – 
العمالء على كافة امل�ضتويات وما يتم طلبه 
من قبل العميل يتم توفريه يف جميع بلدان 
العامل الن �ضعارنا يف �رشكة فيفا العقارية هو معًا مل�ضتقبل 

اف�ضل.

القطاع  م��ب��ي��ع��ات  ت��راج��ع��ت 
يوليو  �ضهر  يف  جمددًا  العقاري 
وذلك بعد اأن �ضهدت تعافيًا طفيفًا 
يف �ضهر يونيو، ويبدو اأن �ضوق 
ت�ضحيحية  مبرحلة  مير  العقار 
املبيعات  اإج��م��ايل  بلغ  حيث 
الثالث  الرئي�ضية  ال�رشائح  يف 
واال�ضتثماري  »ال�ضكني  لل�ضوق 
دينار  مليون   247 والتجاري« 
مرتاجعًا بن�ضبة 7.8٪ على اأ�ضا�ص 
لالأ�ضهر   ٪23 وبن�ضبة  �ضنوي 
ال�ضبعة االأولى من العام مقارنًة 
بنف�ص الفرتة من العام املا�ضي، 
متوقعًا  ال��رتاج��ع  بع�ص  وك��ان 
والعطلة  العيد  الإج���ازة  نظرًا 
ال�ضوق  حالة  اأن  ال�ضيفية،اإال 
بدت اأكرث �سوءًا متاأثرة بالهبوط 
الذي �ضهدته اأ�ضعار النفط جمددًا 

يف �ضهر يوليو.
تراجعت  الوطني  تقرير  وق��ال 
ال�ضكني  القطاع  يف  املبيعات 
دينار  مليون   100 م�ضتوى  دون 
ثالث  نحو  منذ  االأول���ى  للمرة 
�ضنوات، وبلغ اإجمايل املبيعات 
98 مليون دينار يف �ضهر يوليو، 
 ٪28 بن�ضبة  ب��ذل��ك  م��رتاج��ع��ًة 
ويذكرنا  �ضنوي.  اأ�ضا�ص  على 
اأدائه  مب�ضتويات  القطاع  اأداء 
�ضجل  حيث   2010 ال��ع��ام  يف 
فقط،مرتاجعًا  �ضفقة   251
اأ�ضا�ص  على   ٪41.5 بن�ضبة  بذلك 
حمافظة  وت�����ض��درت  ���ض��ن��وي، 
القطاع  يف  الن�ساط  الأح��م��دي 
ال�ضكني حمققة  38٪ من اجمايل 
حمافظة  وتلتها  ال�ضفقات. 
املرتبة  يف  ال��ك��ب��ري  م���ب���ارك 
من   ٪15 حققت  حيث  الثانية 
اجمايل ال�ضفقات، وبلغت ن�ضبة 
االأرا�ضي الف�ضاء 41٪ من اإجمايل 

ال�ضفقات.
القطاع  يف  امل��ب��ي��ع��ات  اأم����ا 
اأي�ضًا  تراجعت  فقد  اال�ضتثماري 
بلغ  ح��ي��ث  ي��ول��ي��و.  �ضهر  يف 
مليون   120 املبيعات  اإجمايل 
اأ�ضا�ص  على   %9 دينار،برتاجع 
عدد  ارتفع  ذل��ك،  ومع  �ضنوي. 
 ٪16 بن�ضبة  القطاع  �ضفقات 
مقارنًة بال�ضنة املا�ضية، وبلغت 
اإجمايل  من   ٪53 ال�ضقق  ن�ضبة 
ن�ضبة  بلغت  حني  يف  ال�ضفقات 
املباين الكاملة 44٪ من اجمايل 
حمافظة  و�ضهدت  ال�ضفقات، 
االأحمدي مرة اأخرى اجلزء االأكرب 
من الن�ساط حيث حققت 55٪ من 
اجمايل ال�ضفقات، تلتها حمافظة 
اأكرب  ومتت   .٪31 بن�ضبة  حويل 
اجل��ه��راء  حم��اف��ظ��ة  يف  �ضفقة 
 4.2 قيمتها  بلغت  ف�ضاء  الأر�ص 
ماليني دينار، وقد �ضجل القطاع 
 ٪26 بواقع  تراجعًا  اال�ضتثماري 
لالأ�ضهر ال�ضبعة االأولى من العام 
العام  من  الفرتة  بنف�ص  مقارنًة 

املا�ضي.
الوحيد  التجاري  القطاع  وكان 
فقد  �ضنويًا،  من��وًا  اأظهر  ال��ذي 
القطاع  مبيعات  اإج��م��ايل  بلغ 
اأداء  ليتفوق  دينار،  مليون   31
اأدائه  القطاع ب�ضكل ملمو�ص على 
و�ضجل   ،2014 يوليو  �ضهر  يف 
القطاع ت�ضع �ضفقات كانت اأعلى 
�ضفقة منها ملجمعني يف منطقة 
ال�ضاملية بقيمة 7 ماليني دينار 
لكل منهما. وتراجعت املبيعات 

يف القطاع التجاري املعروف بن�ضاطه املتقلب 19٪ لالأ�ضهر 
العام  من  الفرتة  بنف�ص  مقارنًة  العام  من  االأولى  ال�ضبعة 
املا�ضي، اإال اأن االأداء جاء اأف�ضل من القطاعات االأخرى حتى 

هذه الفرتة من العام احلايل.
ووافق بنك االئتمان الكويتي على قرو�ص بقيمة 13.7 مليون 
املقررة  القرو�ص  قيمة  وتراجعت  يوليو،  �ضهر  يف  دينار 
خالل ال�ضهر بن�ضبة 20٪ على اأ�ضا�ص �ضنوي، يف حني ارتفعت 
�ضنوي  اأ�ضا�ص  على   ٪41 بن�ضبة  �رشفها  مت  التي  القرو�ص 

ليبلغ اإجماليها 14.5 مليون دينار، وبداأت الهيئة العامة 
جنوب  مدينة  يف  اأرا�ص  قطع  تخ�ضي�ص  ال�ضكنية  للرعاية 
املطالع، وي�ضم  امل�رشوع االأكرب للهيئة حتى االآن 29.000 
ال�ضكنية  للرعاية  العامة  الهيئة  وتهدف  �ضكنية.  وحدة 
بنهاية  ال��ورق  على  �ضكنية  وح��دة   12.000 توزيع  اإل��ى 
ال�ضنة املالية،اإال اأنه من املتوقع اأن يتم التوزيع الفعلي 
التحتية  البنية  اأعمال  من  االنتهاء  عند   2018 العام  يف 

للمدينة.

• مبيعات سوق العقار

• العقار السكني

• متوسط قيمة املتر في القطاع السكني

• أحمد الشمري

• وليد القدومي
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بعض املتدربني في ختام البرنامج 

 Pearl Works القدومي امام مشروع

»توب العقارية« تسلم املشروع منتصف الشهر اجلاري »بيتك« يختتم برنامجاً للطلبة عن النشاط املصرفي
القدومي: Pearl Works  أجُنز في الوقت وبجودة عالية

اختتم بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« برنامجا تدريبيا لطلبة 
برنامج »لوياك«، املعني بترتيب 
تدريب صيف����ي للطالب لدى 
شركات ومؤسس����ات القطاع 
اخل����اص الكب����رى، حيث مت 
بالتنس����يق مع القائمني على 
البرنامج، استضافة مجموعة 
م����ن الطلب����ة لتدريبهم على 
األعم����ال واألنش����طة الت����ي 
يقدمها »بيتك« بغرض إثراء 
معلوماتهم وجتاربهم العملية 
من خالل التعرف بشكل مباشر 
على طبيع����ة العمل املصرفي 
واخلدمات واملنتجات املقدمة مبا 
يساهم في تأهيلهم لالنخراط 
في احلياة العملية بعد االنتهاء 
من الدراسة.وعلى مدى شهر 
كامل تلقى املتدربون مجموعة 
متنوعة وقيمة من املعلومات 
واخلبرات في أساسيات العمل 
املصرفي، ونظم وقواعد التمويل 
ومعايير ومجاالت االستثمار، 
ومكونات ومؤثرات االقتصاد 

أعلن����ت مجموع����ة توب 
العقارية عن تسليم مشروع 
»Pearl works« السكني والواقع 
في منطقة شفيليد في بريطانيا 
ملالك����ه اجلدد م����ن بريطانيا 
والكويت وقطر منتصف الشهر 

اجلاري.
وبه����ذه املناس����بة، ذك����ر 
املنت����دب للمجموعة  العضو 
وليد القدوم����ي ان املجموعة 
عملت على تسويق املشروع 
خالل العام املاضي، الفتا الى ان 
املشروع مت تنفيذه في الوقت 
احمل����دد بجانب التزام املطور 
التشطيبات ونوعية  بجودة 

األثاث.
ان الشركة  القدومي  وبني 
املطورة قد قامت بالتوقيع على 
استثمار الوحدات من مالكها 
ملدة سنتني وبعائد صافي %8 
الواح����د، مبينا ان  العام  في 
اإليجارات والعوائد ستصرف 

للعمالء كل 3 شهور.
وعن املشروع، قال القدومي 
انه عبارة عن ش����قق بنظام 
االستديو تصلح كسكن خاص 

احمللي والعاملي، وفق برنامج 
أتاح له����م زيارة مجموعة من 
اإلدارات واالطالع على أعمالها، 
ودورها ضمن املنظومة اإلدارية 
املتكامل����ة التي يعمل »بيتك« 
وفقها وحتكمها معايير التعاون 
والتنسيق وااللتزام، مبا يحقق 
أقصى استخدام للموارد، وافضل 

خدمة ممكنة للعمالء.
وتقدم املتدربون بالشكر ل� 
»بيتك« على إتاحة الفرصة لهم 

او ميكن اس����تثمارها كسكن 
طالب، مشيرا الى ان مشروع 
»Pearl works« يتألف من 53 

ستديو مبساحات متفاوتة.

بالتعاون مع برنامج لوياك، 
مؤكدين انها ساهمت في تطوير 
مهاراتهم الشخصية والعملية، 
من خالل التعامل مع اجلمهور 
والعمالء وجتربة احلياة العملية 
املقبلني عليها قريبا.وأش����اد 
املتدربون مبا ملسوه من تعاون 
ومساعدة من جميع العاملني 
وم����ا توافر لهم م����ن خبرات 
وجتارب ومعلومات عن أنشطة 
متعددة، شملت جوانب العمل 
املالي واالستثماري واملصرفي، 
وهو ما مييز »بيتك« ويجعله 
بيئة مثالية للعمل والتدريب 
تتيح كما كبيرا ومتنوعا من 
املعرفة في أكثر من نش����اط 
نظرا لعمل »بيتك« في مجاالت 
كثيرة، عالوة على التنوع في 
اخلبرات بني الس����وق احمللي 
واألس����واق الدولية من خالل 
فروعه اخلارجية التي تعمل 
في أسواق مهمة ذات ارتباط 
وثيق بحركة التجارة واالقتصاد 

في العالم.

وأوضح ان أسعار الشقق 
تب����دأ م����ن 67 أل����ف جني����ه 
استرليني، مضيفا أن الوحدات 
وفق نظام التأجير وملدة 200 

سنة.
وقال القدومي انه في حال 
رغب املش����تري في استثمار 
ش����قته كس����كن للطالب فإن 
وم����ن  املط����ورة  الش����ركة 
خ����الل اتفاقي����ات اإلدارة مع 
إحدى الش����ركات البريطانية 
املتخصص����ة تضمن للعميل 
عائدا إيجاريا مضمونا بينما 
يقوم العميل بعد انتهاء املدة 
احملددة اما بتجديد عقده مع 
شركة االدارة أو تولي تأجير 
أو استغاللها  وحدته بنفسه 

كسكن خاص له.
القدومي بالتهنئة  وتقدم 
لعمالء الش����ركة الذين قاموا 
بالش����راء واالستثمار في هذا 
املشروع املميز والذي يقع في 
موقع مميز ومالصق جلامعة 
هارلم ويبعد دقائق عن محطة 
القط����ارات ومركز التس����وق 

واملطاعم في املدينة.

محمد صابر

من 14 إلى 17 اجلاري في »الريجنسي«

»األمانة العقارية« تطلق 4 مشاريع
 في »العقارات الكويتية والدولية«

أعلنت ش���ركة األمانة 
العقارية عن مشاركتها في 
معرض العقارات الكويتية 
والدولية من تنظيم شركة 
اكس���بو س���يتي لتنظيم 
المع���ارض والمؤتم���رات 
خالل الفت���رة م���ن 14 إلى 
17 س���بتمبر المقب��ل ف��ي 

الريجنسي.
المبيعات  وقال مدي���ر 
العقارية  لشركة »األمانة« 
الش���ركة  ان  محمد صابر 

ستطلق جملة من المشاريع 
العقارية المتميزة في دول 
مجلس التع���ان الخليجي 
وتركيا، بتكلف���ة تتعدى 
المليوني دينار على هامش 

فعاليات المعرض.
ولف���ت صاب���ر إلى ان 
الشركة حريصة على طرح 
مش���اريع عقارية متنوعة 
ومتميزة في سوق الكويت 
الذي يشهد طلبا  العقاري 
متواصال على المش���اريع 

إلى ان  النوعية، مش���يرا 
الش���ركة ستكشف خالل 
المعرض عن 4 مش���اريع 

جديدة.
واوضح ان المش���اريع 
الجديدة ستكون في بورصة، 
وإسطنبول، داعيا الجمهور 
الى الحضور لجناح الشركة 
للتع���رف عن ق���رب على 
التي  الجديدة  المش���اريع 
سيتم طرحها خالل فترة 

المعرض.

»االحتاد للطيران«: خصومات كبيرة مع عرض الـ 96 ساعة
تقدم »االحت���اد للطيران« فرصة 
رائعة للمسافرين من الكويت لالنطالق 
واالستمتاع برحلة ال تنسى مع أسرهم 
وأحبائهم واألصدقاء إلى بعض الوجهات 

األكثر شعبية.
ومن خالل عرض االحتاد للطيران 96 
ساعة، سيتسنى للمسافرين االستفادة 
م���ن خصوم���ات 
مدهشة، سواء 
على مقاعد 

الدرج���ة الس���ياحية أو درجة رجال 
األعمال. باإلضافة إلى ذلك، سيحصل 

أعضاء برنامج ضيف االحتاد للطيران 
أيضا على أميال مضاعفة في الدرجة 
السياحية وأميال ثالثية في الدرجة 
األولى ودرجة رجال األعمال للسفر 

إلى جميع الوجهات.
وقد بدأت ع���روض ال� 96 

ساعة في 31 أغسطس وتستمر 
الى 03 سبتمبر 2015 بحيث 

تكون صالحية احلجز 

م���ن 15 س���بتمبر 2015 الى 15 يوليو 
.2016

وتنخفض أسعار الدرجة السياحية 
لتصل إلى 142 دينارا إلى باريس و1685 
دين���ارا على درجة رج���ال األعمال 
للمس���افرين إلى لوس أجنيليس. 
ويش���مل هذا الع���رض العديد من 
الوجه���ات االخرى مث���ل بانكوك، 
كوال المبور، كازابالنكا، لندن، مانيال 
ونيويورك باإلضافة الى العديد من 

الوجهات االخرى.

س���وف تعرض هيونداي موتور عالمتها ستشكل زخماً جديداً ألداء القيادة الشائق وتوفر جتربة قيادة حسية للعمالء
الفرعية اجلديدة عالية األداء التي حتمل اسم 
»N« خالل معرض فرانكفورت للسيارات 2015 
وتعد هذه العالمة الفرعية نتيجة لكثير من 
االختبارات وعمليات التطوير املكثفة للمنتج، 
وه���ي ترتكز على جت���ارب هيونداي موتور 
الناجحة في مجال رياضة السيارات وقدراتها 
التقنية وذلك ألجل املضي قدما في الطرازات 
املس���تقبلية املتمحورة ح���ول األداء العالي 
واملتمتعة بقدرات السير على حلبات السباقات، 
إلى جانب توفير أروع جتربة قيادة رش���يقة 
على الطرقات ملصلحة العمالء الذين يعشقون 

السيارات فعال.
وال ترتكز عالم���ة »N« الفرعية فقط على 
التطورات املس���تمرة لدى هيونداي موتور 
كمنافس رئيس���ي في بطولة العالم للراليات 
)WRC(، ب���ل أيض���ا عل���ى التزام الش���ركة 
واستثماراتها البتكار سيارات أداء عال استثنائية 
ورائدة. وهي تعتمد على القوة املتزايدة بسرعة 
لشركة هيونداي موتور وتعكس سرعة التغيير 

احلاصلة ضمن العالمة التجارية، كما تتوافق 
مع طموح الشركة ملواجهة التحديات املتعلقة 
بالنظرة إلى العالم���ة التجارية عبر حتقيق 

تواصل حقيقي وحسي مع العمالء.
وكتعبير عن شغف هيونداي موتور باألداء 
العالي واملزايا التنافسية الهندسية، سوف يتم 
عرض منوذج من اجليل اجلديد من س���يارة 
»آي 20 دبليو آر س���ي« خالل املعرض بهدف 
إظهار طموحات هيونداي موتور فيما يتعلق 

باألداء.
وباالرت���كاز على اجليل اجلدي���د من »آي 
20«، تعد هذه الس���يارة املخصصة للراليات 
أول منوذج عن السيارة التي ستنافس العتالء 
منصة التتويج في بطولة العالم للراليات 2016. 
وتخضع الس���يارة اجلديدة لعمليات اختبار 
قاس���ية وبرنامج هندس���ي وتطويري دقيق، 
كما يجري جتهيزها وفق مواصفاتها النهائية 
اخلاصة بالراليات قبيل ظهورها في بداية بطولة 
العالم للراليات 2016 من تنظيم االحتاد الدولي 

للسيارات )FIA( عبر رالي مونتي كارلو.

إضافة لهذا، سيتم خالل املعرض طرح سيارة 
منوذجية فائقة تستعرض النظرة املستقبلية 
للعالمة التجارية فيما يتعلق بخصائص األداء 
العال���ي، وذلك من خ���الل هيونداي إن 2025 
فيجني غران توريزمو النموذجية التي تبرز 
التقنية املس���تدامة وتصميم سيارة السباق، 
وهي متثل بحق الفرص املستقبلية التي تتمتع 
بها هيون���داي »N«. ومن خالل هذا النموذج 
اجلديد، ترتبط هيونداي موتور أكثر مع عشاقها 
واملجتمع الرقمي عبر مشاركة شغفها وأدائها 

العالي مع ماليني األشخاص حول العالم.
كما س���يتم خالل احلدث عرض س���يارة 
هيون���داي »آر إم 15« النموذجية التي متثل 
شغف الشركة باألداء العالي وتوضح كيف ميكن 
وضع تقنيات هيونداي »N« املتمحورة حول 
السائق موضع اإلنتاج. وتخضع هذه السيارة 
النموذجية باحملرك الوسطي سعة 2.0 ليتر 
وقوة 300 حص���ان لعمليات تطوير إضافية 
بهدف اعتماد تقنيات األداء العالي في سيارات 

هيونداي موتور بأساليب عدة مثيرة.

هيونداي موتور
 تتأل��ق ف��ي مع��رض فرانكف��ورت 

»N« للسيارات بعالمتها الفرعية

خدمات إعالنية
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»هيئة األسواق« تعمم شروط إعفاء 
»فاتكا« »الوساطة« من متطلبات اإلبالغ لـ

املنصور: مطلوب تأسيس لجنة  لإلشراف 
والرقابة على قطاع التدريب واالستشارات

»فيفا العقارية« تطلق مشاريع في سراييفو 
خالل معرض العقارات الكويتية والدولية

كتب خالد فتحي 

دع�������ت  ال���رئ���ي���س���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ف��ى ش��رك��ة ج��ل��وب��ال فرانشايز 
ل������اس������ت������ش������ارات وال�����ت�����دري�����ب 
سارة املنصور وزارة التجارة 
وال���ص���ن���اع���ه ب��ت��أس��ي��س ل��ج��ن��ة 
دوري���������������ة ي�������ك�������ون اع����ض����ائ����ه����ا 
م����ن ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي ك����ون����ه����ا  ال���ج���ه���ة 
الرقابية  املسؤولة عن اصدار 
رخ���ص ال��ت��دري��ب واع��ض��اء من 
وزارة التجارة ووزارة الشؤون 
ل��ل��ك��ش��ف ع���ن وه��م��ي��ة ال��ع��م��ال��ة 

واعضاء من الداخلية وان تكون اللجنة رباعية 
االعضاء يكون ذات دور رقابي واشرافي دوري. 
وقالت ان البيروقراطية من ابرز العراقيل التى 
ت����واج����ه امل���ن���ظ���وم���ة االق���ت���ص���ادي���ة ف����ى ال����دول����ة، 
مشيرة ال��ى ان ق��ط��اع ال��ت��دري��ب واالس��ت��ش��ارات  
يعانى م��ن املحسوبية والتنفيع،السيما فى 
ظل تزايد اع��داد شركات التدريب غير املؤهلة 
والتى تهدف الى الربحية فقط دون النظر الى 

مصلحة العماء .
واض����اف����ت امل���ن���ص���ور ان ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 
وال�����خ�����اص�����ة ت���ف���ض���ل ال����ت����ع����اق����د م�����ع ال���ج���ه���ات 
ال��خ��ارج��ي��ة م��ت��ج��اه��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة االك���ث���ر دراي���ة 

ب��ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ل��ي��ة، م���ؤك���دة ان 
ذل������ك ي����ت����ع����ارض م�����ع ال���ت���وج���ه 
لتحويل الباد الى مركز مالي 
وت���ج���اري ع��ن ط��ري��ق تشجيع 
ال�����ش�����رك�����ات امل����ح����ل����ي����ة ل��ل��ع��م��ل 
امل��ح��وري في  وتفعيل دوره����ا 

خدمة االقتصاد الوطني .
ال��ل��ج��ن��ة  ال�����ى ان دور  ول���ف���ت���ت 
س���ي���ع���زز م����ن وج������ود امل��ك��ات��ب 
وال�������ش�������رك�������ات ال�����وه�����م�����ي�����ة ف���ى 
ال��س��وق الكويتي ال سيما مع 
ت���ش���دي���د ال�����ش�����روط وال����رق����اب����ة 
وال��ت��ح��ق��ق م��ن وج����ود امل��ك��ات��ب 
او م��ن وهميتها،مشددة على 
ان دور اللجنة سيتضح  جليا خال عام على 
األقل من انشائها، مؤكدة ان مكاتب وشركات 
االس���ت���ش���ارات س��ت��ص��ل ال���ى اق���ل م��ن 50 مكتبا 

متخصصا وشركة من اجمالى 400 .
وأعربت املنصور عن اسفها لفشل مشروع » 
الداو كيميكال« بني شركة صناعة الكيماويات 
ال���ب���ت���رول���ي���ة وداو االم����ري����ك����ي����ة، الس���ي���م���ا وان 
الشراكة كانت ستوفر فرصا للعمل ومميزات 
ال��ى انة  استثمارية مستقبلية طموحة،الفتة 
ي��ج��ب  ت��ع��زي��ز ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ش��رك��ات ال��ت��دري��ب 
امل��ح��ل��ي��ة وم��ح��اس��ب��ت��ه��ا ت��ح��س��ب��ا ل���ل���وق���وع فى 

اخطاء فادحة مماثلة مستقبا«. 

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ف��ي��ف��ا ال��ع��ق��اري��ة 
ع����ن م���ش���ارك���ت���ه���ا ف����ي م��ع��رض 
ال��ع��ق��ارات الكويتية وال��دول��ي��ة 
الحدث العقاري األكبر واالبرز 
ف��ي ال��ك��وي��ت ع��ل��ى اإلط����اق من 
ت��ن��ظ��ي��م ش��رك��ة اك��س��ب��و سيتي 
امل��ع��ارض وامل��ؤت��م��رات  لتنظيم 
خ����ال ال���ف���ت���رة م���ن 14 إل����ى 17 
سبتمبر املقبل في الريجنسي.
وق�����ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي في 
ال���ش���رك���ة أح���م���د ال���ش���م���ري أن » 
فيفا العقارية« أصبحت ضمن 
ك�����ب�����رى ال�����ش�����رك�����ات ال���ع���ق���اري���ة 
ت��ق��وم بتسويق وتطوير  ال��ت��ي 

امل��ش��اري��ع الداخلية وال��خ��ارج��ي��ة، وذل���ك بفضل 
اإلم��ك��ان��ي��ات اإلداري�����ة امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي تمتلكها 
م���ن خ����ال ف���ري���ق ت��س��وي��ق��ي وت���ط���وي���ري م��ؤه��ل 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر واخ���ت���ي���اره���ا ألف���ض���ل امل���ش���اري���ع 
املتميزة في مواقعها وتصاميمها وأسعارها، 
وط�����رق ت��س��وي��ق��ه��ا ف���ي ال���ك���وي���ت ب��ش��ك��ل خ��اص 
وال����وط����ن ال���ع���رب���ي ب��ش��ك��ل ع�����ام، واس��ت��خ��دام��ه��ا 
ال��ف��اع��ل��ة.  ول��ف��ت الشمري  ل���أدوات التسويقية 
إل�����ى أن م����ش����روع »م��ن��ت��ج��ع ل����ؤل����ؤه ف���ي���ف���ا« ف��ي 
ال��ذي  ال��خ��دم��ات،  سراييفو وه��و منتجع ك��ام��ل 
ت���ق���وم ب��ان��ش��ائ��ه ال���ش���رك���ة، ي��ع��د ن��ق��ل��ة ف���ي ع��ال��م 
ال��ع��ق��ار، فمهمة ال��ش��رك��ة ل��ي��س ال��ت��س��وي��ق فقط  
ب����ل ت���ط���وي���ر اي�����ض�����ا،  ف����ي ح����ني ت���ق���وم ال��ش��رك��ة 
بابتكار كافة الوسائل التي من شأنها راحت 
ال���ع���م���ي���ل وال������وص������ول ال������ي ال���ت���م���ي���ز واالرت�����ق�����اء 

بمشاريعها في كافة الوسائل. 
وأضاف » يقع منتجع فيفا في 
منطقة اوسنك  إحدى مناطق 
وضواحي العاصمة سراييفو، 
امل��ش��روع بقربه  ويتميز موقع 
من الخدمات الرئيسية ومراكز 
التسوق ونهر الوفو، ويتميز 
باطالته الخابة وباحتوائه 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال���خ���دم���ات وك��م��ا 
ي���ت���م���ي���ز م����ش����روع����ن����ا  ب���ت���ن���وع 
ال���ت���ص���ام���ي���م امل����ت����ط����ورة ال���ت���ي  
تتناسب مع متطلبات السوق 
الكويتي وبتشطيبات عالية 
الجودة كما ان ضمن خططنا 
ال��ت��س��وي��ق��ي��ة ال��ت��ي ه��دف��ه��ا ارض�����اء ال��ع��م��اء في 
املقام االول والتي يكون الطريق لذلك بتوافر 
كل ما يرغب بة العميل من التنوع في االماكن 
ف���رص االستثمار  ت��ت��وف��ر فيها  ال��ت��ي  وال��ب��ل��دان 
االمن واملربح للعماء  لنكون بذلك االقرب إلى 
عمائنا في تلبية كل احتياجاتهم في مجال 
ال���ع���ق���ارات«. وأك����د ال��ش��م��ري ان ال��ش��رك��ة ب���ادرت 
ب��ت��وس��ي��ع ن��ط��اق اع��م��ال��ه��ا لتشمل ف��ي ال��ق��ري��ب 
العاجل مشاريع جديدة في)البوسنة – تركيا 
– ال��ك��وي��ت -ال��س��ع��ودي��ة )م��ك��ة(- ل��ن��دن- ل��ب��ن��ان – 
ال��ب��ح��ري��ن ( وذل���ك لتلبية اح��ت��ي��اج��ات العماء 
ع��ل��ي ك��اف��ة امل��س��ت��وي��ات وم���ا ي��ت��م طلبة م��ن قبل 
ب��ل��دان  العالم  ف��ي جميع  ت��وف��ي��رة  العميل يتم 
الن شعارنا في شركة فيفا العقارية هو »معًا 

ملستقبل افضل«.

»توب« تسلم Pearl Works منتصف سبتمبر

تعرضت لضربة مزدوجة أولها هبوط األسهم العاملية وثانيها انخفاض أسعار النفط

البورصات الخليجية السبع خسرت 123 مليار دوالر  خالل أغسطس
ذك����ر ت��ق��ري��ر اق���ت���ص���ادي م��ت��خ��ص��ص ان ان��خ��ف��اض 
ق��ي��م��ة ال����ي����وان ال��ص��ي��ن��ي وال������ذي أع��ق��ب��ه خ��ف��ض في 
سعر الفائدة وتدخل الحكومة الصينية في سوق 
امل��زي��د من  النقد لتوفير السيولة ع��ن ط��ري��ق ض��خ 
األم������وال أدى إل����ى ان��ه��ي��ار ب���ورص���ة ش��ن��غ��ه��اي كما 
أث����ر ذل����ك ت���أث���ي���را غ��ي��ر م��س��ب��وق ع��ل��ى أداء أس����واق 
البيانات  األسهم العاملية. إضافة إلى ذل��ك، أججت 
االق��ت��ص��ادي��ة الضعيفة ال����واردة ع��ن ت��ج��ارة الصني 
إل�����ى ج���ان���ب ت���ب���اط���ؤ ال���ن���م���و االق����ت����ص����ادي ل��ل��ي��اب��ان 

املخاوف على مستوى العالم حيث بدأ املستثمرون 
ف���ي وض����ع أم���وال���ه���م ف���ي اس���ت���ث���م���ارات أك���ث���ر أم���ان���ا. 
وق��د تسبب ذل��ك ف��ي ح��دوث عمليات بيع جماعية 
وضخمة لأسهم في جميع أسواق األسهم العاملية 
كما شهدت معظم أس��واق األسهم تراجعا قياسيا 
خ���ال األس���ب���وع  ال��ث��ال��ث م��ن ش��ه��ر أغ��س��ط��س األم��ر 
ال���ذي م��ح��ا ب��ال��ك��ام��ل ج���زء ه��ائ��ل م��ن امل��ك��اس��ب التي 

حققتها األسواق منذ بداية العام وحتى تاريخه. 
وأضاف تقرير »كامكو« الشهري حول أسواق دول 
مجلس التعاون الصادر أمس ان  األزم��ة الصينية 
تسببت في نشوب شبه حرب نقدية كما تبني من 
تنافس فيتنام وكازاخستان على تخفيض قيمة 
عملتهما، وانخفاض قيمة العملة في االقتصادات 
األخرى املعتمدة على التصدير كما كان الحال مع 

الوون، والروبية، والني. 
وب��ع��ي��دا ع��ن ال��ص��ني، ه��ن��اك ع��وام��ل أخ���رى أدت إل��ى 
ف��ي أس���واق األسهم  ح���دوث عمليات بيع جماعية 
ال��ع��امل��ي��ة وم����ن ض��م��ن��ه��ا االن���ت���ع���اش ال��ط��ف��ي��ف ال���ذي 
شهده االقتصاد األمريكي واالفتقار إلى الشفافية 

ب��ش��ان ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي ف��ي أوروب�����ا. إض��اف��ة إل��ى 
ذل����ك، ف���ي ظ���ل األزم�����ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ح��ال��ي��ة من 
املستبعد أن يقدم املجلس االحتياطي الفيدرالي 
األمريكي على رفع سعر الفائدة الذي كان متوقعا 
خال الربع الثالث من عام 2015 حتى بداية العام 
املقبل. وق��ال التقرير أن أس��واق األسهم الخليجية 
ت��ع��رض��ت ل��ض��رب��ة م���زدوج���ة أول���ه���ا ع��ن��دم��ا هبطت 
أس����واق األس��ه��م ال��ع��امل��ي��ة ه��ب��وط��ا س��ري��ع��ا وثانيها 
االن���خ���ف���اض امل��س��ت��م��ر ف���ي أس���ع���ار ال���ن���ف���ط. وت��ل��ق��ت 
م��ع��ن��وي��ات امل��س��ت��ث��م��ري��ن ص���دم���ة ك��ب��ي��رة وخ��س��رت 
أس������واق األس���ه���م ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال��س��ب��ع��ة 123 م��ل��ي��ار 
ال��س��وق��ي��ة خ���ال شهر  أم��ري��ك��ي م���ن قيمتها  دوالر 
أغسطس. اقتربت األسواق من مستويات تاريخية 
م��ن االن��خ��ف��اض م��ن��ذ األزم����ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة حيث 
ت��س��ب��ب��ت ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ي��ع ال��ج��م��اع��ي��ة ف���ي األس�����واق 
امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وت���راج���ع أس���ع���ار ال��ن��ف��ط ف���ي إث���ارة 
املخاوف بشأن مقدرة االقتصادات الخليجية على 
اإلنفاق على مشروعات البنية األساسية طبقا ملا 
ورد ف��ي خططها اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة. بقيت م��ؤش��رات 
األس���واق متذبذبة ط��وال شهر أغسطس، وأظهرت 
بيانات بلومبرغ على مدى الثاثني يوما املاضية 
أن مؤشر السوق السعودي كان األكثر تذبذبا بعد 

مؤشر السوق الصيني وسوق النفط. 

انخفاض املؤشر الوزني

ه��ب��ط��ت م���ؤش���رات س����وق ال��ك��وي��ت ل������أوراق امل��ال��ي��ة 
إل��ى ما دون  خ��ال شهر أغسطس حيث انخفضت 
ال��ه��ام��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى جميع  امل��س��ت��وي��ات النفسية 
امل����ؤش����رات، ف��ق��د ان��خ��ف��ض امل���ؤش���ر ال���وزن���ي ل��س��وق 
ال��ك��وي��ت إل���ى أق���ل م��ن 400 ن��ق��ط��ة وأن��ه��ى ت��ع��ام��ات 
الشهر عند 385.34 نقطة متراجعا بنسبة 8 في 
املائة وه��و أدن��ى مستوى له منذ يوليو 2010. من 
ناحية أخرى، أنهى املؤشر السعري لسوق الكويت 
ل��������أوراق امل���ال���ي���ة ت���ع���ام���ات ش���ه���ر أغ���س���ط���س دون 
مستوى 6،000 نقطة بعد أن الم��س أدن��ى مستوى 
ل��ه منذ نوفمبر 2012. وسجل مؤشر »ك��وي��ت 15« 
ل��أس��ه��م ذات ال��رس��م��ل��ة ال��ك��ب��ي��رة ال���ت���راج���ع األك��ث��ر 
ف��ي املائة  ال��س��وق بانخفاضه بنسبة 9.4  ف��ي  ح��دة 
وأن��ه��ى ت��ع��ام��ات ال��ش��ه��ر ف���وق م��س��ت��وى 900 نقطة 
حيث سجلت جميع األسهم املكونة للمؤشر أكبر 
تراجع شهري. ومن ناحية أداء السوق منذ بداية 
ع���ام 2015 ال��ح��ال��ي وح��ت��ى ت��اري��خ��ه، أن��ه��ت جميع 

ف��ي املنطقة الحمراء،  ال��س��وق تعاماتها  م��ؤش��رات 
حيث أظهر مؤشر »كويت 15« أكبر نسبة تراجع 
في السوق بلغت 13.3 في املائة يليه املؤشر الوزني 
لسوق الكويت لأوراق املالية بتراجع نسبته 12.2 
في املائة. وعلى مستوى املؤشرات القطاعية، كان 
مؤشر قطاع الرعاية الصحية املؤشر الوحيد الذي 
استمر في تسجيل مكاسب إيجابية منذ بداية عام 
2015 الحالي وحتى تاريخه بلغت نسبتها 4.3 في 
املائة في حني بقيت مؤشرات القطاعات األخرى في 

املنطقة الحمراء.

السوق السعودي

بعد املكاسب الهامشية التي جناها خ��ال الشهر 
امل���اض���ي س��ج��ل م���ؤش���ر ت������داول ال���ع���ام أك���ب���ر نسبة 
ت���راج���ع ع��ل��ى م��س��ت��وى أس�����واق األس���ه���م الخليجية 
خ����ال ش��ه��ر أغ��س��ط��س ب��ان��خ��ف��اض ب��ل��غ��ت نسبته 
17.3 ف��ي امل��ائ��ة. وان��خ��ف��ض امل��ؤش��ر ب��ح��وال��ي 1،600 
نقطة وأغلق فوق عامة 7،500 نقطة بعد أن تراجع 

إل��ى مستوى منخفض عند 7،024.6 نقطة ف��ي 24 
أغسطس.  خسر سوق األسهم السعودي حوالي 90 
مليار دوالر أمريكي أو ما يوازي 16.4 في املائة من 
قيمته السوقية خال شهر أغسطس لتصل القيمة 
إل��ى 451.8 مليار دوالر أم��ري��ك��ي بنهاية  السوقية 
الشهر. ومن ناحية أداء السوق منذ بداية عام 2015 
وحتى تاريخه حذا املؤشر العام للسوق السعودي 
ح��ذو مؤشر س��وق الكويت ل��أوراق املالية وسجل 
تراجعا بنسبة 9.7 في املائة بنهاية شهر أغسطس. 
استمر املؤشر العام للسوق السعودي في تسجيل 
أداء متذبذب للغاية خال شهر أغسطس )وحل في 
املرتبة الثانية بعد مؤشر شنغهاي املركب ومؤشر 
ل��ب��ي��ان��ات جمعتها  ال��ح��ال��ي��ة للنفط وف��ق��ا  األس���ع���ار 
ب��ل��وم��ب��رغ ع���ن م��س��ت��وى ال��ت��ذب��ذب خ���ال 30 ي��وم��ا( 
وس����ار م���ج���ددا ف���ي ذات االت���ج���اه ال����ذي م��ض��ى فيه 
خال ديسمبر 2014 عندما سجل السوق انخفاضا 
ي��وم واح��د أعقبه مكاسب قياسية في  قياسيا في 

يوم واحد.

ق���ام ال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب مل��ج��م��وع��ة ت���وب ال��ع��ق��اري��ة ول��ي��د ال��ق��دوم��ي ب��داي��ة 
ال��ش��ه��ر ال���ج���اري ب���زي���ارة م��ن��ط��ق��ة ش��ف��ي��ل��ي��د ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا وال���ت���ي يقع 
ال��ت��ي عملت املجموعة على تسويقه خ��ال العام  امل��ش��اري��ع  فيها اح��د 
ال��ج��دد م��ن بريطانيا والكويت  امل��اض��ي وال���ذي سيتم تسليمه مل��اك��ه 
وق���ط���ر م��ن��ت��ص��ف ال��ش��ه��ر ال����ج����اري، وق����د اب�����دى ال���ق���دوم���ي  ب��ع��د ت��ف��ق��ده 
امل��ش��روع وس��ي��ر االع��م��ال ف��ي��ه ع��ن ارت��ي��اح��ه ال��ت��ام لتنفيذ امل��ش��روع في 
الوقت املحدد والتزام املطور بجودة التشطيبات فيه ونوعية االثاث 
التي تم تجهيز االستيودهات بها وتقدم القدومي بالتهنئة لعماء 
ال��ش��رك��ة ال��ذي��ن ق��ام��وا ب��ال��ش��راء واالس��ت��ث��م��ار ف��ي ه���ذا امل���ش���روع املميز 
والذي يقع في موقع مميز وماصق لجامعة هارلم ويبعد دقائق عن 
محطة القطارات ومركز التسوق واملطاعم في املدينة، وبني القدومي 
ال��وح��دات من  ق��د قامت بالتوقيع على استثمار  امل��ط��ورة  ب��ان الشركة 

ال��واح��د مبينا بان  ال��ع��ام  ماكها مل��دة سنتني وبعائد صافي 8 % ف��ي 
االيجارات والعوائد ستصرف للعماء كل ثاثة شهور. وعن املشروع 
ق���ال ال��ق��دوم��ي ان���ه ع���ب���ارة ع���ن ش��ق��ق ب��ن��ظ��ام االس��ت��دي��و ت��ص��ل��ح كسكن 
 خ��اص او يمكن استثمارها كسكن ط��اب وب��ني القدومي ب��ان مشروع 
ب��م��س��اح��ات م��ت��ف��اوت��ة وك��ان��ت  ي��ت��أل��ف م��ن 53 اس��ت��دي��و   »Pearl works«
اس���ع���اره ت��ب��دأ م��ن 67 ال���ف ج��ن��ي��ه اس��ت��رل��ي��ن��ي، واض����اف ال��ق��دوم��ي ب��ان 
ال��وح��دات وف��ق نظام التأجير ومل��دة 200 سنة وب��ني أن��ه في ح��ال رغب 
املشتري باستثمار شقته كسكن للطاب وهو ما ننصح به فان الشركة 
امل��ط��ورة وم��ن خ��ال اتفاقيات االدارة م��ع اح��دى الشركات البريطانية 
امل��ت��خ��ص��ص��ة ت��ض��م��ن ل��ل��ع��م��ي��ل ع���ائ���دا اي��ج��اري��ا م��ض��م��ون ب��ي��ن��م��ا ي��ق��وم 
العميل بعد انتهاء املدة املحددة اما بتجديد عقده مع شركة االدارة او 

تولي تأجير وحدته بنفسه او استغالها كسكن خاص له.

كتب خالد فتحي

أص������در رئ���ي���س م���ف���وض���ي ه��ي��ئ��ة اس�������واق امل������ال د. ن��اي��ف 
ال���ح���ج���رف ت��ع��م��ي��م��ا ال�����ى ال���ع���ام���ل���ني وامل����رخ����ص ل���ه���م ف��ي 
امل��ال��ي��ة وبيعها بخصوص  ف��ي ش���راء األوراق  ال��وس��اط��ة 
اتفاقية الفاتكا، موضحا ش��روط االع��ف��اء م��ن متطلبات 
ق����ان����ون االم����ت����ث����ال ال���ض���ري���ب���ي ل���ل���ح���س���اب���ات ال���خ���ارج���ي���ة 

االميركية فاتكا.
وأضاف الحجرف انه باالشارة الى االتفاقية الفاتكا التي 
تم توقيعها بتاريخ 29 ابريل 2015 بني الكويت ممثلة 
في وزارة املالية والواليات املتحدة االميركية ممثلة في 

وزارة الخزانة االميركية.
امل���ؤرخ 2015/8/23  وأرف���ق التعميم ك��ت��اب وزارة املالية 
اش����ارة رق���م 748 ب��ش��أن ش���روط اع��ف��اء ش��رك��ات ال��وس��اط��ة 
املحلية املرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في شراء 
االوراق امل��ال��ي��ة وب��ي��ع��ه��ا ل��ح��س��اب ال��غ��ي��ر م��ق��اب��ل ع��م��ول��ة 
»وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة االوراق املالية« 
م���ن م��ت��ط��ل��ب��ات االب������اغ وال���ت���ي ت���م ال���ت���وص���ل ال��ي��ه��ا بعد 

املباحثات االولية مع الجانب االميركي.
ت���م ال��ت��وص��ل ال����ى اع���ف���اء ش���رك���ات ال���وس���اط���ة امل��ح��ل��ي��ة من 
م��ت��ط��ل��ب��ات االب������اغ وال���ت���ي ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��ا ك���ل ال���ش���روط 

التالية:
1 - ان ي��ك��ون م��رخ��ص لها ب��م��زاول��ة ن��ش��اط ال��وس��اط��ة في 

شراء االوراق املالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة 
»وسيط اوراق مالية مسجل في بورصة األوراق املالية« 
للتعامل في السوق الكويتي فقط وال تقدم اي منتجات 
اضافية بخاف النشاط املشار اليه وال تتعامل في اي من 

االسواق االخرى سواء كانت اقليمية او دولية.
2 - ان يقوم جميع عمائهم بانشاء حسابات تداولهم 

مباشرة مع شركة املقاصة الكويتية.
3 - ان ي��ك��ون اي اس��ت��رداد ل��أم��وال او تحصيل ل��ارب��اح 
ال��ش��رك��ة الكويتية للمقاصة والعميل  يتم م��ب��اش��رة ب��ني 

مباشرة.
4 - ال تحتفظ بشكل دائ��م او مؤقت ب��أم��وال العماء وان 

يقتصر هذا الدور على الشركة الكويتية للمقاصة.
5 - ال تقوم بفتح حسابات تداول مباشرة لها او بالنيابة 

عن عمائها في سوق الكويت لأوراق املالية.
6 - تؤول ملكية الحسابات مع الشركة الكويتية للمقاصة 
بشكل مباشر للعميل وان تكون حسابات ه��ذا التداول 

باسم العميل مباشرة.
هذا وعلى شركات الوساطة املحلية التي تنطبق عليها 

جميع شروط االعفاء سالفة الذكر القيام باآلتي:
ال���ى اللجنة التنسيقية الب���رام  ك��ت��اب رس��م��ي  1 - ارس����ال 
ب���وزارة املالية بانطباق ش��روط االعفاء  اتفاقية الفاتكا 
ع��ل��ي��ه��ا واخ���ط���ار ه��ي��ئ��ة اس�����واق امل����ال وارف�����اق ن��س��خ��ة من 

الكتاب املرسل للجنة الى الهيئة.

2 - الغاء تسجيلها الخاص بقانون الفاتكا بموقع وزارة 
الخزانة االميركية »اذا كانت مسجلة حاليا«.

3 -م��راج��ع��ة انطباق جميع ش��روط االع��ف��اء سالفة الذكر 
على الشركة بشكل دوري واباغ اللجنة التنسيقية على 
الفور عند تغير حالة تصنيفها مستقبا نتيجة لعدم 

توافر أي من شروط االعفاء.
اما شركات الوساطة املحلية التي ال تنطبق عليها ايا من 

شروط االعفاء سالفة الذكر فعليها القيام باآلتي:
ال���ى اللجنة التنسيقية الب���رام  ك��ت��اب رس��م��ي  1 - ارس����ال 
ات��ف��اق��ي��ة ال��ف��ات��ك��ا ب������وزارة امل��ال��ي��ة ب��ع��دم ان��ط��ب��اق ش���روط 
االعفاء عليها واخطار هيئة اس��واق املال وارف��اق نسخة 

من الكتاب املرسل للجنة الى الهيئة.
2 - التسجيل فورا في موقع وزارة الخزانة االميركية »إذا 

لم تكن مسجلة حاليًا«.
3 - االلتزام بمتطلبات االباغ لقانون الفاتكا.

هذا وعلى جميع شركات الوساطة املحلية ارسال الكتب 
ال��ل��ج��ن��ة التنسيقية ب�����وزارة امل��ال��ي��ة خ��ال  ال���ى  ال��رس��م��ي��ة 
م���دة اق��ص��اه��ا 30 ي��وم��ًا م���ن ت���اري���خ ت��ع��م��ي��م ه���ذا ال��ك��ت��اب 
ال��ت��ال��ي: وس���ام ج��اس��م العثمان  وتوجيهها على النحو 
- ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ل��ل��ش��ؤون امل��ال��ي��ة وال��ض��ري��ب��ي��ة )رئ��ي��س 
 - امل��ال��ي��ة  ال��ف��ات��ك��ا( )وزارة  ال��ل��ج��ن��ة التنسيقية الت��ف��اق��ي��ة 
مجمع الوزارات، الدور األول، بلوك12، السجل العام، قسم 

الوارد(.

وليد القدومي

�صارة املن�صور

اأحمد ال�صمري

�صوق الإمارات للأوراق املالية

د. نايف احلجرف

أداء مؤشرات أسواق األسهم الخليجية منذ بداية 2015

املؤشر السعري لسوق 
الكويت أنهى تعامالت 

أغسطس دون مستوى 
6.000 نقطة
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vHA²?�� 5Ð ÊËUF²�UÐ r²ð …—œU?³*« Ác¼ Ê√ v�≈ …—Uýô«
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bI?Hð v�≈ W�U?{≈ —Ëd*«  U¹—Ëœ ÈbŠ≈ w� W�u?ł …—U¹e�«
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qzU?Ýd�« UMOM³ð ‰ö?š s� tzUMÐ« W?�bšË UMF?L?²−?�
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ÆW�dA�« w� WO−NM� W�d²A� WG� œU−¹≈Ë ¨—UJ²Ðô« YŽ«uÐË qOGA²�«  UOKLŽ

vKŽ  U�d?A�« bŽU�¹ YO?Š ‰ULŽ_« ‰Ułd� rz«œ —U?A²�?� u¼ w³−¹— ‰ËuÐ
ÂbI¹ Æ5Hþu*« ¡«œPÐ ¡UIð—ô«Ë ¨…œU?OI�«Ë ¨—UJ²Ðô«Ë ¨dOOG²�«  U?ÝUOÝ oO³Dð
w*U?Ž d{U?×� u¼Ë WM��« w� W�Ëœ ≤∞ s� d?¦�√ w�  «d?{U;« s� b¹b?F�«
r¼√ tzöL?Ž WLzU� qL?Að UL� ÆW?O*UF�« W¹œUB²?�ô«  «d9R*« w� rE²M�Ë
¨Uðu¹uð ¨ HSBC pMÐ ¨œ—U� d²ÝU� q¦�  ôU:« nK²�� w� WO*UF�«  U�dA�«
w�«u²�« vKŽ Y�U¦�« ÂUF�« u¼ «c¼ Ê« d�c�UÐ d¹b'« s�Ë Æôu� U�u� ¨f¹Ë— e�Ë—
‘—ËË  «d{U;« s� WŽuL−� r?Cð w²�«Ë X¹uJ�« w� W�dF*« ÍœU½  UO�UFH�
ÎUI�Ë t�U−� w� q� 5O*UF�« 5Ð—b?*«Ë 5H�R*«Ë s¹d{U;« dNý√Ë r¼_ qLF�«
d¹uD²�«Ë V¹—b²�« ‰U−� w� …bz«d�« f²MH¹≈ —u−O?� W�dý WO−Oð«d²ÝË W¹ƒd�
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ÆWIDM*« w� œ«d�_«Ë ‰ULŽ_« lL²−�

 UO�UF� sL{ ¢dOOG²�« …œUO�¢ qL?Ž Wý—Ë t²IIŠ Íc�« dO³J�« ÕU−M�« bFÐ ˇ
Èdš« …d� X¹uJ�« v�« w³−¹— ‰ËuÐ w*UF�« d?{U;« œuF¹ ¨≤∞±¥ W�dF*« ÍœU½
w� wÐU−¹ù« qŽUH²�« UN²LÝ qL?Ž Wý—Ë w¼Ë ¢w�ÝR*« —UJ²Ðô« …œUO�¢ ÂbIO�

ÆW�dA�« qš«œ —UJ²Ðô« oO³Dð WOHOJ� rÝU(« V½U'« WIÐUD�
WOHO?� `{uð w²�« WOIOI(« WOKLF�« Ã–U?LM�« s� b¹bF�« v�≈ Wý—u�« ‚dD²ð

 Æ—UJ²Ðô« rO¼UH� cOHMð w�  U�dA�« qA� Ë« ÕU$
¢f¹d� Ë wł w�¢ s� qJ?� —UJ²Ðù« Ã–u/ Õdý v�≈ qLF�« W?ý—Ë bLFð U?L�
Æ¢Stella Saved the Farm  How¢ dO?NA�« rN?ÐU²� r?O¼UH� ‰ö?š s�
»uKÝ√ ŸU³ðUÐ WOJO�UM¹œ d¦�√  U�dA�« `³Bð nO� 5Ð—b²LK� Wý—u�« `{uð

ÆdOOG²�«Ë —UJ²Ðô« WOKLŽ …œUOI� j³CM�
≠ d³L?²³Ý ±¥≠±≥ Âu¹ ÂUI²?Ý w²�«Ë ≠ qLF�« Wý—Ë ‰öš Êu?�—UA*« rKF²¹
WÝU?OÝ vM³²?²� WLEM*« qš«œ …dJ²³*« —UJ�_« oO?³D²� ∂‡�«  «uD)« Ã–u/
 «—UN0 ¡U?Ið—ô« WOH?O� vKŽ «u�dF?²¹ YOŠ ÆW�d?(« WŽdÝË W?OJO�UM¹b�«

’Uš qJAÐ WŽuL?:« ◊UA½ w� t�U*≈Ë WO�«dýù« W?OŠUM�« s� WIÐU��«
qOK% —U?³²?šô 5×ýd*« W?�U� lC?š U?L� ¨ÂU?Ž qJAÐ „uM³�« ŸUD�Ë
ThomasqOK×²Ð ·d?F¹ Íc�« WOKLF�«Ë W?OM¼c�«  «—bI�«Ë WOB?�A�«
VBM*« «c¼  UO�ËR?�� qL×²� W?OKLF�«Ë WOMH�«  «—b?I�« vKŽ ·u�uK�

Æd¹uD²K� `ýd� q� WOKÐU� Èb�Ë
YOŠ fOÝQ²�« W¹«bÐ cM� WÐ—Ë pMÐ qLŽ o¹d� v�≈ qOFA�« tK�«b³Ž rC½«
bOF� vKŽ W?O�dB*« tðd³š v�≈ ·U{√ U2 pM³�« Ÿd�√ b?Š_ d¹bL� qLŽ
·«b¼_« oOI?%Ë  U−?²M*« o¹u�ðË ¡öL?F�« W�b?šË tOłu?²�«Ë ·«dýù«
«c¼ vKŽ W¹c?O?HM²�« …—«œû� ÁdJý qO?FA�« ÈbÐ√ t?³½U?ł s�Ë ¨WÐuKD*«
WI¦�UÐ —u?�� t½√ v�≈ ÎU²�ô W?OMN�Ë W�UHý fÝ√ vKŽ e?Jð—« Íc�« 5OF²�«
5Ð W��UM*« qþ w� Á—uCŠ X³?¦¹ pM³�« Ê√Ë W�Uš …—«œù« t� UN²�Ë√ w²�«
vKŽ …UIK*« WO�ËR?�*« r−Š s� b¹e¹ Íc�« d�_« WOK;« W?O�öÝù« „uM³�«

ÆqC�_« .bIðË UMðU�bš Èu²�0 w�dK� qLŽ o¹dH� UMIðUŽ
W�U?LF�« w?� WÐuKD*« V�M�« e¹e?Fð vKŽ ’d?(UÐ WÐ—Ë pMÐ d?L²?�¹Ë
WOL¼QÐ W¹cOHM²�« …—«œù«Ë …—«œù« fK−� ÊU1≈ oKDM� s� p�–Ë ¨ WOMÞu�«
…b¹b'« —UJ�_UÐ w�dB*« ŸUDI�« rŽœË WO?²¹uJ�«  «¡UHJK� qLŽ ’d� oKš

 ÆÊQA�« «cNÐ WOÐU�d�«  UN'«  ULOKF²Ð Â«e²�ô« sŽ ÎöC� ¨…bŽ«u�«Ë

d¹uDð v�« WO?�«d�« pM³�« WDš cO?HMð w� q�«u²*« ÂU?L²¼ô« —UÞ≈ w�  ˇ
sKŽ√ ¨UNð«d³š s� …œU?H²Ýô«Ë  ôU:« v²ý w� …eOL?*« WO²¹uJ�«  «¡UHJ�«
VBM* qOF?A�« d�U½ tK�«b?³Ž WO*U?��« Ÿd� d¹b� W?O�dð sŽ WÐ—Ë pMÐ
pM³�« Ÿd�√ ¡«œ√ vKŽ ·«d?ýù« sŽ ÎôËR�� ÊuJOÝ Íc�«Ë ¨¢W?IDM� d¹b�¢
sŽ ÎöC?� …ułd*« ·«b¼_« oO?I×?²� UN−zU?²½Ë U¼—uDð WFÐU?²�Ë W?LzUI�«
Î«—Ëœ VFKOÝ UL� ¨pM³�« Ÿd�_ w�«dG?'« lÝu²�« WDš oO³Dð w� W�—UA*«
 U�b?š .bI?²� q³��« e¹eF?ðË 5�% vKŽ Ÿd�_« Íd¹b?� l� ÎUO?ÝUÝ√
WOK¹uL?²�« ¡öLF�«  U³KD²�Ë  UłU?O²Š« w³Kð …dJ²³�Ë …b¹b?ł  U−²M�Ë

ÆWOMN*« dO¹UF*« v�—QÐ WO�dB*«Ë
d¹b� 5OFð VKD²ð w²�« ŸËdH�« w� lÝu²K� WO−Oð«d²��« WD�K� Î«cOHMðË
—UO²šô« r²¹ ÊQÐ —«dI�« –U�ð« - bI� pM³�« Ÿd�√ ¡«œ√ vKŽ ·«dýû� WIDM�
tOKŽË ¨WO�d?B� …d³š s� tÐ ÊuF²L?²¹ U* pM³�« Ÿd�√ Íd¹b� 5Ð s�
WO�dB*« W?ŽuL:« s� W½uJ� ÷dG�« «cN� W?OKš«œ WM' qOJAð - bI�
w−O?ð«d²��« jOD?�²�«Ë ‰UL?Ž_« WKJO¼ ŸUD�Ë W¹d?A³�« œ—«u*« …—«œ≈Ë
Íd¹b� WKÐU?I0 ÊQA�« «cNÐ W?F³²*« ‰u?�_« V�Š WM−K�« X�U?� YOŠ
q� qL?Ž WDš vKŽ ŸöÞù« ·b?NÐ VBM*« «cN?� 5×ýd*« pM³�« Ÿd?�√
tðd³?šË WOK³I²?�*« t�«b¼√ p�– w� U0 w1bIð ÷d?Ž ‰öš s� rNM�

…dOM� rKŠ oI×¹ ¢wMÞu�«¢
¢Êu�√ Ê√ rKŠ√¢ …—œU³� d³Ž ÍeMF�«

 «—UIF�« ÷dF� ‰öš uHO¹«dÝ w� l¹—UA� oKDð ¢W¹—UIF�« UHO�¢

qOFA�«  d�U½ tK�«b³Ž l� WÐ—Ë  «œUO� iFÐ 

ŸËdA*« …—U¹“ ¡UMŁ« 

ŸËdA� rK�ð W¹—UIF�« »uð ∫w�ËbI�«
Í—U'« dNA�« nB²M� ¢Pearl works¢

ÍdLA�« bLŠ√  

lÐ«d�« ŸdH�« ÕU²²�ô jD�ð ¢ «—UO��« h×H� ÊULC�«¢∫wL−F�«
5LOI*«Ë 5MÞ«u*« lOLł W³ž— w³Kð w²�« U?N�ULŽQÐ ÂUOIK� —ËdLK� W�UF�«
ÊU�?O½ …—UO?Ý vKŽ V×��« ¡«d?ł« - wL−F�« ‰U?�Ë ÆX¹uJ�« ÷—« vKŽ
…—UO?��« rOK�ð -Ë w−¹Ëd²�« w½U?¦�« ¢ÊULC�«¢ ÊU?łdN?� sL{ ¨wM�
 UN?ł s� WKJA� WB?B�²� WM' q³?� s� V×��« ¡«dł« b?FÐ ezUHK�
vKŽ ÎUO½UŁ ÎU³?×Ý „UM¼ Ê√ v�≈ ÎU²�ô—uNL?'« ÂU�√Ë W�Uð WO�UH?AÐ WOÐU�—
r²OÝ U?L� qO×O×?H�« ŸdHÐ q³I*« d³L�?¹œ dNý ‰öš Èd−O?Ý …—UO��«

Æ ≤∞±∂ ‰öš Íd�« ŸdHÐ …—UO��« vKŽ Y�U¦�« V×��« ¡«dł«
WDš XF{Ë ¢ÊULC�«¢ Ê√ ◊UO)« oO?�uð W�dAK� ÂUF�« d¹b*« b�√ Á—ËbÐË
dO�uð w� q�UJ²�« oI×¹ U0 UNðU�bšË UN?²DA½«Ë UN�ULŽ« d¹uD²� WO�Lš
.bI²� WI�«u*« vKŽ ‰uB×K� ÎUO�UŠ vF�ðË  «—UO��« hš— b¹b&  U�bš
h×?� ‰öš e?�dð ¢ÊUL?C�«¢ Ê√ ÎUMO³?� W?OJK*« qI½Ë q¹u×?²�« W�b?š
ÍbzU� W¹UL?( w�Oz— ·b¼ u¼Ë W�ö��«Ë W½U?²*«Ë s�_« vKŽ  «—UO��«

 ÆÀœ«u(« ÍœUHðË  U³�d*« …—U−²�« …—«“Ë q¦2Ë ◊UO)«Ë wL−F�« —uC×Ð V×��« ¡«dł« 

 «—UO�K� wMH�« h×?HK� ÊULC�« W�d?A� …—«œô« fK−� fOz— nA� ˇ
wK;« ‚u��« w� lÝu²�« w� W�dA�« wC� sŽ wL?−F�« ÊULOKÝ tK�«b³Ž
 «—UO��« d²?�œ b¹b&Ë Ã«d�²Ý«Ë wMH�« h×H�« ‰ULŽ√Ë  U?�bš .bI²�
r�— Í—«“u�« —«dIK� ö?OFHð ¨—ËdLK� W?�UF�« …—«œô« ◊ËdýË jÐ«uC� U?I³Þ
wMH�« h?×?H�« W�Ë«e?� W?MN?� œUMÝSÐ ’U??)«Ë ≤∞∞≤ WM�� ©±±∏≥®
h×H�« …—«œ« l� VMł v�« U³Mł U?NKLŽË  U�dA�« v�« W�U)«  U?³�dLK�

 Æ U³�d*« h×� w� wMH�«
Ÿd�√ ≥ ÎUO�U?Š pK9 W�dA�« Ê√ ¢WÝUO��«¢ v�« ’U?š `¹dBð w� ·U{√Ë
ŸdH�« ÕU²?²�« W³¹d� …d?²� ‰öš r²O?ÝË qO×O×?H�«Ë Íd�«Ë a¹uA�« w¼Ë
ÕU$ Ê« Î«b�R� X?¹uJ�« oÞUM� rEF� w� W�b)« dO�u?²� ¡«dN'UÐ lÐ«d�«
5�Q²�«  U�bšË  «—UO�K� wMH�« h×?H�« s� UNðU�bš .bIð w� W�dA�«
—bB²ð UNKF?ł …eNł_« ÀbŠQÐ ¡«dA�«Ë lO³�« bF?ÐË q³� q�UA�« h×H�«Ë
…—«œô« s� WB?šd�« vKŽ ‰uB?(«Ë WI?�«u*« vKŽ qB% w²�«  U?�dA�«
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…dOM� l� WOŽULł …—u� w� —ËdLK� W�UF�« …—«œù«Ë wMÞu�« X¹uJ�« pMÐ UðdÝ√ W�	UM*« WLÝ d¹uDðË …¡UHJ�« e¹eFð ÷dGÐ

—UJ²Ðô« …œUO	¢ l� t²O�UF� qLJ²�¹ ¢ 2015 W�dF*« ÍœU½¢

÷dF� w� UN?²�—UA� sŽ W¹—UIF�« UH?O� W�dý XMKŽ√ ˇ
w� “dÐô«Ë d³�_« Í—UIF�« Àb(« WO�Ëb�«Ë WO²¹uJ�«  «—UIF�«
w²?OÝ u?³?��« W?�dý rOE?Mð s� ‚öÞù« vKŽ X¹uJ�«
±∑ v�≈ ±¥ s� …d?²H�« ‰ö?š  «d9R*«Ë ÷—U?F*« rOEM²�

ÆfM−¹d�« w� q³I*« d³L²³Ý
UHO�¢ Ê≈ ÍdLA�« bL?Š√ W�dA�« w� ÍcOHM²�« fOzd�« ‰U�Ë
w²�« W¹—UI?F�«  U�dA?�« Èd³� sL?{ X×³�√ ¢W¹—U?IF�«
p�–Ë ¨WOł—U)«Ë WOKš«b�« l¹—U?A*« d¹uDðË o¹u�²Ð ÂuIð
‰öš s� UNJK²9 w²�« …—u?D²*« W¹—«œù«  UO½UJ�ù« qCHÐ
U¼—UO?²š«Ë d?O³� qJA?Ð q¼R� Íd¹uDðË wI¹u?�ð o¹d�
¨U¼—UFÝ√Ë UNLO�UBðË UNF�«u� w� …eOL²*« l¹—UA*« qC�_
wÐd?F�« sÞu�«Ë ’Uš qJAÐ X¹uJ�« w� U?NI¹u?�ð ‚dÞË

 ÆWKŽUH�« WOI¹u�²�«  «Ëœú� UN�«b�²Ý«Ë ¨ÂUŽ qJAÐ
w� ¢UH?O� ÁR�R� l−²?M�¢ ŸËdA� Ê√ v�≈ Íd?LA�« XH�Ë
WzUA½QÐ ÂuIð Íc�« ¨ U�b)« q�U?� l−²M� u¼Ë uHO¹«dÝ

fO� W�dA�« W?LNL� ¨—UIF�« r�UŽ w� WKI?½ bF¹ ¨W�dA�«
W�d?A�« ÂuIð 5Š w� ¨U?C¹« d¹uDð qÐ  jI� o¹u?�²�«
qO?LF�« XŠ«— U?N½Q?ý s� w²�« qzUÝu?�« W�U?� —UJ²ÐUÐ
W?�U� w� U?NF¹—U?A0 ¡U?Ið—ô«Ë eO?L²�« v�« ‰u?�u�«Ë

ÆqzUÝu�«
oÞUM� ÈbŠ≈  pMÝË« WIDM� w� UHO� l−²M� lI¹¢ ·U{√Ë
tÐdIÐ ŸËdA*« l�u� eOL²¹Ë ¨u?HO¹«dÝ WL�UF�« wŠ«u{Ë

Æu�u�« dN½Ë ‚u�²�« e�«d�Ë WO�Ozd�«  U�b)« s�
UN�U?LŽ« ‚UD½ lOÝu?²Ð  —œUÐ W�dA�« Ê« ÍdL?A�« b�√Ë
≠ WMÝu³�«®w� …b¹bł l¹—UA� q?łUF�« V¹dI�« w� qLA²�
≠ ÊUM³� ≠ÊbM� ≠©W?J�® W¹œu?F?��«≠ X¹uJ�« ≠ U?O?�dð
W�U?� vKŽ ¡öL?F�«  UłU?O²?Š« WO?³K²� p�–Ë © s¹d×?³�«
w� ÁdO�uð r²¹ qO?LF�« q³� s� t³KÞ r²¹ U?�Ë  U¹u²�*«
u¼ W¹—UIF�« UHO� W�d?ý w� U½—UFý Êô r�UF�«  Ê«bKÐ lOLł

Æ¢qC�« q³I²�* ÎUF�¢

tŽËd� Íd¹b� bŠ√ sÒOF¹ WÐ—Ë pMÐ
¡«œ_« d¹uD²� ¢WIDM� d¹b�¢ VBM� w�

t�ULŽ√ ÁbIHðË bOKOHý tð—U¹“ bFÐ
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