
KUWAIT: Earlier this month, the IMF cut its
global growth outlook for 2015 for the
second time this year. The world annual
growth forecast for 2015 was reduced by
20 basis points (bps) in each of the June
and October updates, from 3.5% in April
to 3.1%. Three major factors are behind
the downward revisions: first, the Chinese
slowdown; second, the fall in commodity
prices, which has intensified this year
across most types of goods; and third, the
impending normalization of US monetary
policy, which is taking longer than initially
expected as the Federal Reserve remains
concerned about domestic and external
headwinds. The IMF also lowered its 2016
global growth forecast by 20bps, but still
higher than 2015 at 3.6%.

At the regional level, two markets wit-
nessed substantial reductions in their out-
looks since the April update: Latin America
and the Caribbean, by more than one per-
centage point for both 2015 and 2016
respectively, and Sub-Saharan Africa, by
70bps and 80bps. The slip in commodity
prices has had a large impact on these two
regions through the export channel. The

headline growth of emerging economies
was also downgraded, by 30bps for 2015
and 20bps for 2016. Emerging Asia and
the Middle East and North Africa (MENA)
regions witnessed the smallest cuts
among developing economies for 2015,
by 10bps, and no downgrade at all for
2016. This is in part due to their large fiscal
buffers.

The IMF projects the Gulf to decelerate
in 2015, and more sharply in 2016, to less
than 3% for the first time in fifteen years
(excluding 2009). For this year, the UAE
and Bahrain are the only countries expect-
ed to soften in the region, by more than 1
percentage point each, while next year’s
biggest losers are Saudi Arabia and Oman,
by around the same magnitude. The only
country in the region projected to add
more than one percentage point in 2015
and 2016 is Kuwait, by a total of 2.4 addi-
tional percentage points. However, this is
mostly because the IMF estimates growth
to have stalled 0.1% YoY in 2014. Estimates
of Kuwait’s 2014 GDP growth contrast
widely between forecasters, with BMI  at
2.7%, Oxford Economics at 1.4% and NBK

at -1.6%. The government has had to
reduce fiscal spending levels, but its cur-
rent account surplus is still leading the rest
of the region by a wide margin.

IMF projects
The only other region forecasted to

slow in 2016 is emerging Asia. China,
which makes up more than two thirds of
the bloc’s output, is on an ongoing decel-
eration, dragging down the headline fig-
ure. China is having a profound effect on
the rest of the region through the trade,
investment and financial channels, with
only Thailand and Singapore expected to
accelerate this year, but the IMF projects
most of them to recover in 2016. Apart
from China, only Malaysia is projected to
decelerate next year, mainly due to the
economy’s dependence on oil. Although
Asia is forecasted to decelerate from 6.8%
in 2014 to 6.5% in 2015 and 6.4% in 2016,
the bloc is expected to gain a greater
share of the world’s output in nominal
terms. In fact, the 250bps increase in glob-
al share, to 21.9%, is the largest on record -
the second largest was in 2009, by 170bps.

The sharp surge in the net commodity
importer’s global share is a direct result of
the stronger impact the commodity rout is
having on leading exporters.

Overall, the IMF might be too opti-
mistic. Historically, the IMF’s projections
are too high, particularly on the subse-
quent year. In our view, various factors
suggest more global growth sluggishness
ahead. The weakening recovery in
advanced economies will lead to greater
policy uncertainty, which may further
destabilize financial markets and emerg-
ing economies. Moreover, the Chinese
economy will continue to decelerate in
2016, further dampening the commodity
market and as a result hurting commodity
exporters. Although Asia will decelerate
next year, the continent will continue to
outperform other emerging markets, gain-
ing a greater share of the world economy,
mainly due to the its diversified economic
structure and relatively larger fiscal and
capital buffers. Meanwhile, the Gulf ’s
strengthening relationship with Asia will
help the Arab region avoid a similar fate as
the other commodity exporters.
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KUWAIT: The US Dollar Index dropped last week reach-
ing a seven-week low of 93.80, due to mounting expec-
tations that the FED will refrain from raising interest
rates any time soon. Top Fed officials appear to be at
odds on whether to tighten monetary policy. Earlier last
week, Governors’ Brainard and Tarullo argued against
raising interest rates, while Dudley, President of the New
York Fed, said the Fed would raise rates by yearend. For
now, interest rate futures indicate that most traders do
not see any rate increases this year, and about half
believe the central bank may have to wait beyond
March next year.

The Euro currency started the week at 1.1354 then
moved sharply higher to 1.1495 as expectations that
the Federal Reserve will delay hiking interest rates until
early next year continued to pressure the greenback
lower. However, the currency turned lower against the
dollar by the end of the week, retreating from its seven-
week highs after European Central Bank policymaker
Nowotny said the Euro Zone needed fresh measures to
bolster price growth. The Euro ended the week at
1.1346. The Sterling Pound opened the week at 1.5318,
to drop to a low of 1.5198. The weakness came on the
back of the inflation report indicating that the United
Kingdom fell back into negative inflation in September
dampening expectations for higher interest rates from
the Bank of England. Later in the week, the currency
regained strength and rallied sharply against the US
Dollar reaching a high 1.5508 as the job report data
showed that the UK unemployment rate fell to a new
seven-year low and wage growth continued to outpace
inflation. 

The Japanese Yen opened the week at 119.80
against the US Dollar. The USD/JPY dropped to 118.04,
its lowest level in two-month as the dollar remained
under pressure after data showed that the annual rate
of inflation in China slowed to 1.6% in September, from
2.0% in August, compared to forecasts of 1.8%. The Yen
closed the week at 119.42. On the commodities side, oil
fell the most in six weeks as signs of the rising demand
in China countered the increase in OPEC production.
After rising above the 50$ by the end of last week, crude
prices could not sustain gains amid speculation the
market could remain oversupplied through 2016. Crude
oil closed for the week at 47.26$.

US inflation drops sharply 
United States consumer prices recorded their largest

fall in eight months in September as the cost of oil
dropped. The Labor Department said last week, its
Consumer Price Index fell 0.2 % last month after slipping
0.1% in August. However, the core CPI, which strips out
food and energy costs, rose 0.2 % after ticking up 0.1 %
in August. Low inflation, which has persistently run
below the Federal Reserve’s 2 % target, is a major hurdle
to an interest rate hike this year.

Unemployment claims fell 
back to a 42-year low

The number of Americans filing new applications for
unemployment benefits fell back to a 42-year low last
week, suggesting the labor market remained strong
despite the slowdown in job growth in the past two
months. Initial claims for state unemployment benefits
fell 7,000 to 255,000 for the week ended Oct. 10. It was
the 32nd straight week that claims remained below the
300,000 threshold, which is normally associated with a
strengthening labor market.

Preliminary consumer 
sentiment improves 

The University of Michigan said that consumer senti-
ment rose to 92.1 from 87.2 in the preceding month.
Analysts had expected consumer sentiment to rise to

89.0. Consumer sentiment climbed more than forecast
in October as lower-income Americans projected wage
gains will accelerate and falling energy alongside low
interest rates would help them buy big-ticket items.

Fed manufacturing 
Index contracts 

Manufacturing activity in the Philadelphia-region
contracted for the second straight month in October,
fueling concerns over the US economic outlook. In a
report released this week, the Federal Reserve Bank of
Philadelphia said that its manufacturing index improved
to -4.5 this month from September’s reading of -6.0.
Analysts had expected the index to rise to -1.0 in
October. For the second consecutive month, regional
manufacturers reported declines in overall activity.
However, most firms continued to expect growth over
the next six months.

Europe & UK
United Kingdom Inflation drops to its lowest level

since March 1960
United Kingdom inflation rates unexpectedly moved

back into negative territory last month to match April’s
all-time low, after low-cost fuel and clothing pushed
down average prices. CPI dropped to an annual rate of -
0.1 %, below economists’ expectations for it to hold
unchanged at zero. The reading remains the lowest
since March 1960. Unlike policymakers in the Euro zone
and Japan, the Bank of England is relatively uncon-
cerned about the risk of persistent price falls leading to
deflation due to very strong consumer demand and ris-
ing domestic wages. However, the weakness in inflation
is likely to encourage the central bank to take its time
before starting to raise interest rates from their record
low. Last week, the Bank of England said it did not
expect inflation to reach 1 % until next spring, slightly
later than previously predicted.

UK unemployment rate 
falls to a 7-year low 

United Kingdom unemployment fell to its lowest
rate since mid-2008 in a sign that the labor market is
enduring strains from the global economy. The jobless
rate declined to 5.4 % between June and August from
5.5 % in the previous three months. The three months
increase of people in the employment force rose by
140,000, pushing the employment rate to 73.6%, the
highest since records began in 1971. The total earnings
of workers, including bonuses, rose by 3.0%, slightly
below analyst expectation of at 3.1%.

German ZEW economic indicator 
reached a one-year low  

German ZEW Indicator of Economic Sentiment
dropped in October, decreasing by 10.2 points com-
pared to the previous month and reaching its lowest
level in a year. ZEW President said, “The emissions
scandal at Volkswagen and sluggish growth in
emerging markets are dampening the economic out-
look for Germany. However, the positive domestic
environment and recovering Euro zone made it
unlikely that the German economy would slip into
recession.”

Euro Area Annual Inflation
confirmed at -0.1% in September 

Annual inflation in the Euro zone turned negative
in September due to sharply lower energy prices and
maintaining pressure on the ECB to increase its asset
purchases to boost prices. Eurostat said consumer
prices in the 19 countries sharing the Euro fell by 0.1%
in the year to September, dipping below zero for the
first time since March. However, the core inflation that
excludes the most volatile components of
unprocessed food and energy rose 0.8% year-on-year,
slightly down from the previous reading of 0.9%. 

Japan & China
Bank of Japan Governor Kuroda Speech
In Asia, Bank of Japan Governor Kuroda said last

Friday that consumer prices are rising more than 1%
excluding food and energy prices, which indicates
that the overall inflation trend is improving. 

Kuroda also said domestic demand will strengthen
as households and companies use their income to
increase spending. Kuroda’s suggested that he does
not see the need to ease monetary policy, though
some economists have said the BOJ will change its
stance and expand its quantitative easing when it
updates its economic forecasts later this month.

China’s inflation Rates will continue to grow at a
slower pace 

China’s national Bureau of statistics said last week
that consumer prices will continue to grow at a slower
pace in the coming months, amid investors’ concerns
about deflationary pressures in the economy. The con-
sumer price index rose 1.6% in September from a year
earlier, lower than expectations of 1.8% and down
from August’s 2.0%. Chinese manufacturers have con-
tinued to cut selling prices to win business this year in
the face of persistently weak demand.

Dollar index drops 

to a seven-week low

KUWAIT: Top Real Estate Group (TREG)
announced that it has expanded its real
estate investment business to recently
cover Toronto, Canada, which is consid-
ered as a key world city with high and
rapid growth rates.This step comes after
diligent study of the real estate in the
region. The Group concluded that invest-
ment in residential segment at certain
locations in Toronto will yield very high
returns. Through its real estate portfolio
in partnership with a group of investors,
the Group purchased a collection of
properties and old buildings, which the
group intends to renovate, redevelop
and then resell in the local market of
Canada. The Group will then undertake

similar projects to reoffer the same for
sale in countries where the Group has
offices or agents, in particular Kuwait,
Qatar and UK. 

Deputy Managing Director, Marketing
in Top Real Estate Group (TREG) and the
Group’s Country Manager in Canada
Mohamed Waleed Al-Qadoumi said that
this expansion initiative took place after
finding requirements to do business in
new markets and make investments in
strong markets, which have normal sta-
bility and growth. Toronto was specifical-
ly selected due to being one of best
cities in Canada, which annually receives
tens of thousands of new migrants in
addition to attracting a large number of

major investors. These factors make
investment in the residential real estate
segment viable and yield suitable
returns on investment. He added that
the Group’s experience in this sector
enhances opportunities for success of its
portfolio to realize good returns for the
investors. He said the Group is currently
in the process of examining certain pro-
posals offered to it to buy land in prime
locations. The Group will procure licens-
es for such lands for residential uses and
redevelop the same. Al-Qadoumi indicat-
ed that the Group agreed with relevant
entities with experience in the real estate
sector in Toronto to execute such proj-
ects and ensure completion thereof on

timely basis and ultimately achieve feasi-
ble returns for the portfolio. 

Al-Qadoumi added that many eco-
nomic and financial reports confirmed
that Toronto is one of the top world
cities that enjoy financial, political and
economic stability with high growth
rates. Toronto is one of safest investment
cities and has clear laws supporting
investments and investors in different
sectors, particularly the real estate sec-
tor. Al-Qadoumi indicated that over the
last two years, Toronto outperformed
many world cities in the sales of luxury
homes. Toronto came on the top of list of
luxury home markets outmatching cities
like Sidney, Miami and San Francisco. 

TREG expands its real estate investment business to Toronto

Mohamed Waleed Al-Qadoumi
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Asia and Gulf less vulnerable 

than other emerging markets

TOKYO:  Stocking anything from shirts to
face masks, 24-7 convenience stores have
become an indispensable part of
Japanese daily life, with the sector now
worth more than Sri Lanka’s economy.
Their secret?  Constant renewal.

A staggering 1.5 billion people pass
through “konbini” stores-a Japanese
abbreviation of the English word conven-
ience-every month, with some 55,000
outlets throughout the country, includ-
ing more than 7,000 in Tokyo alone.
Competition is fierce, with two of its
biggest players, Family Mart and Uny
Group, announcing days ago a merger to
battle market leader 7-Eleven for a big-
ger slice of an industry that marketing
newspaper Nikkei MJ values at some 10
trillion yen ($84 billion). That is comfort-
ably more than the economic output of
some entire nations, including Sri Lanka,
Belarus and Azerbaijan.

“In our 40 years of experience, we
understand that our purpose must be to
offer something new all the time,”
explains Minoru Matsumoto, a
spokesman for 7-Eleven, Japan’s largest
chain with 18,000 stores.  “Every time we
extend what’s on offer, we are creating

new customers rather than taking away
customers from somewhere else.”
Despite being so ubiquitous, the sector
has yet to show any sign of reaching sat-
uration point, with the number of shops-
which are run on a franchise system-ris-
ing five percent from the previous year in
2014.  According to the Japan Franchise
Association (JFA), the average Japanese
person visits a konbini store 11 times a
month and the average outlet serves
around 1,000 customers a day.

While such stores are common across
Asia, experts say the key to their success
in Japan is their finely tuned supply
chains that can monitor stock down to a
single toothbrush, allowing them to sell
an unparallelled array of goods.

Home from home 
As well as the usual drinks and snacks,

visitors in konbini are confronted with a
smorgasbord of useful items such as
hygiene products, batteries, umbrellas,
face masks, memory cards and phone
chargers.  Complex logistics software
keeps track of things like demographics,
weather and the school holidays to pre-
dict what each store will need more of at

a given times. “If there’s a school feast day
in the vicinity of a konbini... we will know
we need to have more onigiri (stuffed
rice balls),” said Matsumoto.  And in a
work-oriented culture like Japan, where
employees spend some of the longest
hours in the world in the office, they also
offer a home away from home.

Konbinis act as a sort of 24-hour
administration centre, where customers
can obtain official certificates, photocopy
and fax documents, pay bills, withdraw
cash and book tickets. 

You can get your mail and internet
delivery items sent to the store-and even
buy a fresh shirt in the event of any
unsightly workplace accidents.  Konbini
stores continually adapt “to catch new
customers, like the growing number of
working mothers and old people,” said
Tomomi Nagai, a senior analyst for Toray
Corporate Business Research.

In a recent report, she estimated 70
percent of items they offer are renewed
or repackaged each year.

‘Strategy of domination’ 
Smaller mom and pop stores have

been struggling to survive in the face of

such flexibility, and even the big corpo-
rate giants are having to adapt.  Chains
like McDonalds and Starbucks have
found themselves having to review their
own menus and prices to retain cus-
tomers, after some konbini stores began
offering fries and coffee.

“We apply a strategy of domination,”
said Matsumoto. “Even if we have a 7-
Eleven on a crossroad, a second is entire-
ly justified as we might be missing out on
customers on the other side of the road.”
At the same time, the konbini chains
themselves are all in fierce competition
with each other. “We felt it necessary to
create a larger distribution group to stay
in the competition,” FamilyMart and Uny
group said in a statement announcing
their merger plans Thursday.

One of the secrets behind konbinis’
success is the way the stores are
restocked-a streamlined, round-the-clock
effort.  Most shops have no backroom
storage. Instead, computers keep a track
of every item sold, allowing logistic cen-
tres to dispatch exactly the right number
of replacements. A delivery truck might
bring something as precise as a single
toothbrush or pack of toilet roll. — AFP

YOKOHAMA: This picture taken on October 17, 2015 shows pedestrians walking past
a store of Japan’s third largest convenience chain, FamilyMart, in Yokohama, subur-
ban Tokyo. Stocking anything from shirts to face masks, 24-7 convenience stores
have become an indispensable part of Japanese daily life, with the sector now worth
more than Sri Lanka’s economy. Their secret? Constant renewal. — AFP 
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Japan’s ‘konbini’ stores, open and stocked round the clock
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محافظ العاصمة يفتتح الفرع 32 لـ »بوبيان«
اف�����ت�����ت�����ح م�����ح�����اف�����ظ ال����ع����اص����م����ة 
الفرع  املهنا  محمد  ثابت  الفريق 
منطقة  ف��ي  بوبيان  لبنك  الجديد 
كبير من  ع��دد  الخالدية بحضور 
ال��ش��خ��ص��ي��ات ف���ي م��ق��دم��ه��م ن��ائ��ب 
ال��رئ��ي��س  اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل���ل���ب���ن���ك ع���������ادل ع��ب��د 
ال���وه���اب امل���اج���د، وذل�����ك ف���ي إط���ار 
خطة البنك في التوسع الجغرافي 
ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ال���ت���وج���ه ال���ى 
امل��ن��اط��ق ال��س��ك��ن��ي��ة ل��ي��ك��ون دائ��م��ا 

االقرب لعمالئه.
وأش���������������������اد ال��������ف��������ري��������ق امل�����ه�����ن�����ا 
ب��إم��ك��ان��ي��ات ال���ف���رع ال��ج��دي��د لبنك 
التي  الحديثة  والتقنيات  بوبيان 
ي���وف���ره���ا ل��ت��س��ه��ل ت���ق���دي���م أح����دث 
الخدمات للعمالء سواء املواطنني 
او املقيمني، ما يحوز على ثقتهم 
م����ن خ������الل ال���س���ي���اس���ة امل��ص��رف��ي��ة 
امل��م��ي��زة ال��ت��ي ي��ت��ب��ع��ه��ا وب��ال��ت��ال��ي 
ت��ص��ب ف��ي ص��ال��ح س��ك��ان املنطقة 

واملحافظة.
وأض�����اف »ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب��ان 
ب��ن��ك ب��وب��ي��ان سيحقق رؤي��ت��ه ان��ه 
البنوك  أكبر  واح��دا من  سيصبح 
ال��ك��وي��ت واملنطقة  االس��الم��ي��ة ف��ي 
ال��ت��ي ينشدها  ال��رس��ال��ة  م���ادام���ت 
ف��ي كل  التميز  ه��ي تحقيق  البنك 
م���ا ي���ق���وم ب����ه، وب��ال��ت��ال��ي س��ي��ع��ود 
ذلك بالفائدة على سكان محافظة 
ال��ع��اص��م��ة ب��ش��ك��ل خ���اص وجميع 

املحافظات بشكل عام.
وأك������د ال���ف���ري���ق امل���ه���ن���ا ان ب��ن��ك 
انه  بوبيان رغم حداثة نشأته إال 
اس��ت��ط��اع خ���الل ف��ت��رة وج��ي��زة من 
ال��ى أن يكون  املنافسة وال��وص��ول 
بنكا يقدم خدمات لشريحة كبير 
م��ن أه���ل ال��ك��وي��ت خ��ص��وص��ًا وان��ه 

ح��ق��ق ارت���ف���اع���ا ف���ي أرب���اح���ه حتى 
ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن ال���ع���ام ال��ح��ال��ي 
وال����ت����ى وص����ل����ت ال������ى 25 م��ل��ي��ون 

دينار.

املاجد 
م�����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال امل�����اج�����د ان 
الذي  الثالث  يعد  الجديد  الفرع 
يتم افتتاحه خالل العام الحالي، 
حيث افتتح مع بداية عام 2015 
ف���رع ال��ب��ن��ك ف���ي ض��اح��ي��ة م��ب��ارك 
العبد الله - غرب مشرف، وكذلك 
ال��ع��دان ف��ي محافظة  ف��ي منطقة 
م����ب����ارك ال��ك��ب��ي��ر وج��م��ي��ع��ه��ا م��ن 
امل��ن��اط��ق ال��س��ك��ن��ي��ة ذات ال��ك��ث��اف��ة 
السكانية والتي يهدف البنك الى 

مختلف  وتلبية  سكانها  خدمة 
احتياجات عمالئه القاطنني في 

هذه املنطقة واملناطق املجاورة.
واض�����������اف »ع�����ل�����ى ال������رغ������م م��ن 
التطورات التقنية ومتابعة بنك 
ب��وب��ي��ان الح���دث ه��ذه ال��ت��ط��ورات 
واس��ت��خ��دام��ه��ا م��ن خ���الل ق��ن��وات 
التواصل املختلفة عبر االنترنت 
وال����ه����وات����ف ال���ذك���ي���ة ف���ان���ه ت��ظ��ل 
الجغرافي  للتوسع  هناك حاجة 
وافتتاح املزيد من الفروع حيث 
اك��دت ال��دراس��ات الحديثة عامليا 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال يمكن  ان  وم��ح��ل��ي��ا 
 نهائيًا للتواصل 

ً
ان تكون بديال

املباشر بني البنك وعمالئه«.
واشار املاجد الى انه تم تزويد 

التقنيات  باحدث  الجديد  الفرع 
العمالء  تمنح  ال��ت��ي  وال��خ��دم��ات 
الراحة والخصوصية  املزيد من 
مختلف  الفرع  في  تتوافر  حيث 
ال��خ��دم��ات وامل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي تهم 
م��خ��ت��ل��ف ال���ش���رائ���ح،م���ش���ي���را ال���ى 
التركيز خالل املرحلة  انه سيتم 
املقبلة على السوق الكويتي من 
خ��الل اف��ت��ت��اح امل��زي��د م��ن ال��ف��روع 
وت���ق���دي���م ال���خ���دم���ات وامل��ن��ت��ج��ات 
امل���ص���رف���ي���ة ال���ت���ي ت���الئ���م ال���س���وق 

املحلي.

توسع في الفروع
ال���ف���ت���رة  ان  امل�����اج�����د  وأوض���������ح 
امل���ن���ص���رم���ة م����ن ال����ع����ام ال���ح���ال���ي 

ش�����ه�����دت اس������ت������م������رارًا ل���ل���ت���وس���ع 
الجغرافي للبنك الى جانب طرح 
امل��زي��د م��ن ال��خ��دم��ات واملنتجات 
املميزة التي طرح بعضها للمرة 
األولى في السوق الكويتي حيث 
ب�����ات»ب�����وب�����ي�����ان«رم�����زًا ل��الب��ت��ك��ار 
واإلبداع في الخدمات املصرفية 
ال�����ت�����ي دائ�����م�����ا م�����ا ي����ف����اج����ئ ب��ه��ا 

السوق. 
اث����ب����ت  ال�����ب�����ن�����ك  ان  وأض�������������اف 
ن��ف��س��ه ك��أح��د أف��ض��ل امل��ؤس��س��ات 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 
ال���ك���وي���ت���ي ف�����ي خ����دم����ة ال���ع���م���الء 
م�������ن خ����������الل ح�����ص�����ول�����ه ع�����ل�����ى 3 
ج���وائ���ز م���ن م��ؤس��س��ة»س��ي��رف��س 
ه��ي��رو«ال��ع��امل��ي��ة، أه��م��ه��ا االف��ض��ل 
في خدمة العمالء على مستوى 

جميع مؤسسات الكويت.
ه����ذه  م����ث����ل  ان  ال��������ى  واش������������ار 
مرة  تؤكد  الجوائز  من  النوعية 
اخ�����رى ق�����درة ال��ب��ن��ك ال��ت��ن��اف��س��ي��ة 
ال���ع���ال���ي���ة وق�����درت�����ه ع���ل���ى ت��وف��ي��ر 
اعلى مستويات الخدمة وأفضل 
امل���ن���ت���ج���ات ال����ت����ي ي���ب���ح���ث ع��ن��ه��ا 
العمالء سواء كانوا عمالء البنك 
او اولئك املستهدفني في السوق 

الكويتي.
)خ�����دم�����ة  ان  امل�������اج�������د  واك������������د 
ال��ع��م��الء( ك��ان��ت ك��ل��م��ة ال��س��ر في 
ال�����ن�����ج�����اح ال����������ذي ت����ح����ق����ق ح��ي��ث 
ف�����ي االع����ت����ب����ار ان ك��ل  وض���ع���ن���ا 
ع�����م�����الئ�����ن�����ا م�������م�������ي�������زون وان������ه������م 
تلبية  الن  االف���ض���ل  ي��س��ت��ح��ق��ون 
ان  يجب  وطموحاتهم  رغباتهم 
تكون في مستوى اختيارهم لنا 
ف���ان اختيارهم  اخ���رى  وب��ع��ب��ارة 
ت���ق���اب���ل���ه رع����اي����ة  ان  ي����ج����ب  ل����ن����ا 

وعناية واهتمام خاص. 

املهنا واملاجد خالل قص الشريط

• املاجد: خدمة العمالء في مقدمة أولوياتنا 
  ... والتوسع الجغرافي مواز للتطور التقني

»CISCO« تشارك في املنتدى الثالث
لـ »الحكومة اإللكترونية«

أك���دت ش��رك��ة »CISCO« عن 
الحكومة  منتدى  في  مشاركتها 
تنظمه  وال��ذي  الثالث  االلكترونية 
بالتعاون   »NoufExpo« شركة 
لتكنولوجيا  املركزي  الجهاز  مع 
امل���ع���ل���وم���ات، وامل����ق����رر ع���ق���ده في 
املقبل  نوفمبر   17�15 من  الفترة 
»كورت  فندق  في  »الراية«  بقاعة 

يارد ماريوت«.
إدارة  رئ���������ي���������س  وص�����������������رح 
ال�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا ف��������ي ش����رك����ة 
وال��ب��ح��ري��ن  ل��ل��ك��وي��ت   »CISCO«
م��ح��م��د ب���ك���ري »ان����ن����ا ف����ي غ��اي��ة 
منتدى  ف��ي  ملشاركتنا  السعادة 
ال���ح���ك���وم���ة االل���ك���ت���رون���ي���ة ال��ث��ال��ث 
ال��������ذي ي���ن���ع���ق���د ب����رع����اي����ة ك��ري��م��ة 
م���ن ق��ب��ل س��م��و رئ���ي���س مجلس 
ال��������وزراء ال��ش��ي��خ ج���اب���ر امل���ب���ارك، 
وامل���ن���ت���دى ال������ذي ي��ت��م��ت��ع ب��أع��ل��ى 
درج������ات االه���ت���م���ام م���ن ال��ق��ي��ادة 
السياسية في الكويت يستقطب 
ف����ي ال����وق����ت ن��ف��س��ه م��ع��ظ��م ق����ادة 
وخبراء التكنولوجيا في الكويت، 
وشركة )CISCO( لديها الكثير 
م��م��ا ت��ع��رض��ه وت��ق��ول��ه وت��ش��ارك 
ف���ي���ه م�����ع ه������ذه ال���ن���خ���ب���ة، ون���ح���ن 
س��ع��داء ب��ال��ع��م��ل م��ع��ا م��ع شركة 
املركزي  والجهاز   )NoufExpo(
ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ال��ذي��ن 
التكنولوجيا  بصناعة  ي��دف��ع��ون 
ال�������ى األم�����������ام ف������ي ال����ك����وي����ت م��ن 
الحكومة  م��ن��ت��دى  تنظيم  خ���الل 

االلكترونية بشكل دوري«.
وأض�������������اف ب������ك������ري »ت���ش���ك���ل 
الحديثة  التكنولوجية  ال��ظ��واه��ر 
أس����ل����وب ح���ي���ات���ن���ا ال�����ي�����وم، وه����ذا 
ايضا،  املستقبل  على  ينسحب 
ون��ح��ن ن���درك ت��م��ام��ا ال����دور ال��ذي 
والظواهر في  الحلول  تلعبه هذه 
التحول نحو الرقمية بما فيها أمن 
السحابية  والحوسبة  املعلومات 

وم�����راك�����ز امل����ع����ل����وم����ات ال���ح���دي���ث���ة 
وأنظمة تحليل البيانات واألنظمة 
التحتية  وال��ب��ن��ى  ال��ن��ق��ال��ة  ال��ذك��ي��ة 
ال���داع���م���ة ل��ل��ب��رم��ج��ي��ات ال��خ��دم��ي��ة، 
 )CISCO( ف��ي ن��درك جيدا  كما 
الدور الذي ستلعبه هذه التقنيات 
في رفع مستوى ونوعية الحياة 
ل��الج��ي��ال امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ب���ل ول��ك��ل 
ف�����رد ف���ي���ن���ا ال�����ي�����وم، ون���ع���ت���ق���د ان 
شركة )CISCO( تتمتع بالقدرة 
امل��ت��م��ي��زة ل��ل��ش��راك��ة ال��ف��ع��ال��ة مع 
ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى ب���رام���ج ال��ح��ك��وم��ة 
االلكترونية والتي تهدف بدورها 
ال�������ى ت����ط����ور ال����ش����ع����وب ورخ�������اء 

أفرادها.
وت�����ع�����ل�����ي�����ق�����ا ع������ل������ى ظ������اه������رة 
االنترنت لكل ش��يء، قال رئيس 
ف���ي ش��رك��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ادارة 
وال��ب��ح��ري��ن  ل��ل��ك��وي��ت   »CISCO«
»ن��ع��ي��ش ال��ي��وم ع��ص��ر االن��ت��رن��ت 
ال�����ذي ت��ت��ص��ل ف��ي��ه ك���ل األج���ه���زة 
ب���ب���ع���ض���ه���ا ال����ب����ع����ض ب�����رواب�����ط 
م���ن خ����الل ش��ب��ك��ات آل���ي���ة أو ما 
هذه  وتشكل   ،»ToT« ب���  ي��ع��رف 
ال��ظ��اه��رة األس���اس ال���ذي ستبنى 
ع���ل���ي���ه ظ�����اه�����رة االن����ت����رن����ت ل��ك��ل 
وال���ت���ي  امل���ق���ب���ل���ة   )LoE( ش������يء 

العمل  واج���راءات  الناس  ستربط 
وامل����ع����ل����وم����ات واألش������ي������اء ك��ل��ه��ا 
ال��ب��ع��ض م���ا سيخلق  ب��ب��ع��ض��ه��ا 
ف��رص��ا غ��ي��ر م���ح���دودة ل��ل��ت��ط��ور، 
ال��ن��اس واج���راءات  وسيتيح رب��ط 
ال���ع���م���ل وامل���ع���ل���وم���ات واألش����ي����اء 
ب����س����الس����ة م������ن خ�������الل رواب�������ط 
ش��ب��ك��ي��ة ذك����ي����ة ت���ت���ي���ح ال���ف���رص���ة 
ل��ل��م��ؤس��س��ات ب��ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور، 
وت��م��ك��ن��ه��ا م����ن ت���وف���ي���ر خ���دم���ات 
ج����دي����دة ل��ع��م��الئ��ه��ا ت����ت����الءم م��ع 
ح��اج��ات��ه��م وت���وف���ر ل��ه��م درج���ات 
أعلى من الكفاءة وفرصا أفضل 
ل���ل���ن���م���و ع���ل���ى ك�����ل امل���س���ت���وي���ات، 
وس��ت��وف��ر ظ��اه��رة االن��ت��رن��ت لكل 
شيء )LoE( خالل العقد املقبل 
ت��ري��ل��ي��ون دوالر  ق��ي��م��ت��ه 19  م���ا 
م����ن ال���ق���ي���م���ة امل���ض���اف���ة ل����أف����راد 
وال���ش���رك���ات وال��������دول، وت��س��اع��د 
شركة »CISCO« عمالءها على 
الجيل  م��ن  القصوى  االس��ت��ف��ادة 

الجديد من اإلنترنت.
وأض��������������������اف »ع���������ل���������ى امل����������دن 
واملؤسسات في الشرق األوسط 
اذا  ال���رق���م���ي���ة  ن���ح���و  ت���ت���ح���ول  ان 
املوجة  م��ن  ان تستفيد  لها  ك��ان 
التحول  املقبلة، ويتطلب  الجديدة 
ن���ح���و ال���رق���م���ي���ة ان ت���ت���واف���ر ل���دى 
آل��ي��ة قابلة  امل��ؤس��س��ات خ���دم���ات 
ل��ل��ت��ط��ور واالس���ت���م���راري���ة، وك��ذل��ك 
لتتماشى  عملياتها  ب��ن��اء  إع���ادة 
م����ع ال��ت��غ��ي��ي��ر امل���ق���ب���ل ب���م���ا ف��ي��ه��ا 
ال���ت���ح���والت ن��ح��و ان���م���اط ج��دي��دة 
م���ن أم���ن امل��ع��ل��وم��ات وال��ح��وس��ب��ة 
ال��س��ح��اب��ي��ة وخ����دم����ات األج���ه���زة 
الذكية النقالة وشبكات التواصل 
التحليلية  وال��ق��درات  االجتماعي 
ب�����دوره يتطلب  ل��ل��ب��ي��ان��ات، وه����ذا 
ات���ج���اه���ات ج���دي���دة م���ن ال��ت��ف��ك��ي��ر 
ال���خ���الق وت��وج��ي��ه االس��ت��ث��م��ارات 

وتطوير الخبرات.

محمد بكري

»بيتك«: ورشة للتوعية بخطورة »سرطان الثدي«
نظم »بيت التمويل الكويتي« 
)ب����ي����ت����ك( ب����ال����ت����ع����اون م�����ع م���رك���ز 
ال����ك����وي����ت مل���ك���اف���ح���ة ال����س����رط����ان، 
ورش������ة ع���م���ل ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��م��رض 
»س�������رط�������ان ال��������ث��������دي«، وك���ي���ف���ي���ة 
ال���وق���اي���ة م���ن���ه، وأه������م م��س��ب��ب��ات��ه 
واألع������������راض وامل�������ؤش�������رات ال���ت���ي 
ت��س��ب��ق ظ�����ه�����وره، مل���ج���م���وع���ة م��ن 
م��وظ��ف��ات »ب��ي��ت��ك« وع��ائ��الت��ه��ن، 
وذل���������ك ت����أك����ي����دا ع����ل����ى ال���ق���ن���اع���ة 
ب��م��دى خ���ط���ورة امل����رض وس��رع��ة 
ان������ت������ش������اره، وأه����م����ي����ة م���ع���ال���ج���ة 
أس��ب��اب��ه، وخ��ط��ورت��ه على صحة 
املجتمع، وتداعياته االقتصادية 

واالجتماعية السلبية. 
وشهدت الورشة التي نظمت 
الغالية كوني  »ي��ا  ع��ن��وان  تحت 
 ك��ب��ي��رًا م���ن قبل 

ً
واع���ي���ة« ت��ف��اع��ال

امل�����ش�����ارك�����ات، وك����م����ا ك���ب���ي���را م��ن 
ال�����ت�����س�����اؤالت واالس����ت����ف����س����ارات، 
اك�����دت اه��م��ي��ة ج���ه���ود ال��ت��ع��ري��ف 
باملرض وشرح التعامل السريع 

م���ع اع����راض����ه، ال���ت���ي ت��م��ث��ل ج��زء 
كبيرا ومهما في مرحلة العالج، 
وطرق الفحص الذاتي، وضرورة 
إجراء فحص املاموجرام سنويًا، 
ل���ل���س���ي���دات ف�����وق س����ن األرب����ع����ني، 

وقد عبرت السيدات عن التقدير 
للورشة،  القيمة  العلمية  للمادة 
وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ك��ان��ت غائبة 
ع������ن م����ع����ظ����م����ه����ن، واك������������دن ع��ل��ى 
اهمية الفحص الطبي والتعامل 

م��ن  أي  أو  امل�������رض  م����ع  ال����ج����دى 
مسبباته واعراضه. 

وت���أت���ي ورش�����ة ال��ع��م��ل ضمن 
ب�����رن�����ام�����ج »ب�����ي�����ت�����ك« ال����ت����وع����وي 
للوقاية من سرطان الثدي، الذي 

اطلقه بالتعاون مع مركز الكويت 
ملكافحة السرطان وحملة »كان«، 
انطالقا من حرص »بيتك« على 
م��س��ؤول��ي��ت��ه االج��ت��م��اع��ي��ة ت��ج��اه 
م���خ���ت���ل���ف ال���ق���ض���اي���ا ال����ت����ي ت��ه��م 
املجتمع واف��راده، وفي مقدمتها 
ق���ض���اي���ا ال���ص���ح���ة، ح���ي���ث ي��ش��م��ل 
ال���ب���رن���ام���ج ان���ش���ط���ة وف���ع���ال���ي���ات 
ومساهمات عديدة، منها تنظيم 
وورش  وم�����ح�����اض�����رات  ن����������دوات 
ع���م���ل ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ال���ج���ه���ات 
ال��ط��ب��ي��ة امل���ع���ن���ي���ة، وب�����ث رس���ائ���ل 
ت��وع��ي��ة ع��ب��ر وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي، وم��ش��ارك��ة ع��دد من 
موظفي »بيتك« في مجموعة من 
والفعاليات  التفاعلية  األنشطة 
ف������ي أم������اك������ن ال����ت����ج����م����ع����ات، ب��م��ا 
ي��ت��ي��ح ل��ل��ج��م��ه��ور ال���ت���واص���ل مع 
األط���ب���اء وامل��خ��ت��ص��ني وال���وق���وف 
ع��ل��ى ص����ورة ش��ام��ل��ة ع��ن امل��رض 
وت����داع����ي����ات����ه واع�����راض�����ه وس��ب��ل 

الوقاية منه. 

جانب من ورشة العمل 

منتدى املشروعات الصغيرة
 ينطلق األربعاء

إدارة  م���ج���ل���س  رئ�����ي�����س  ق�������ال 
ال�����ص�����ن�����دوق ال�����وط�����ن�����ي ل���رع���اي���ة 
وت��ن��م��ي��ة امل���ش���روع���ات ال��ص��غ��ي��رة 
وامل����ت����وس����ط����ة ال�����دك�����ت�����ور م��ح��م��د 
ص����اح����ب  رع�������اي�������ة  إن  ال������زه������ي������ر 
ال���س���م���و أم���ي���ر ال����ب����الد ل��ل��م��ن��ت��دى 
ت���ؤك���د ح��رص  ل��ل��ص��ن��دوق  األول 
س������م������وه ع�����ل�����ى دع����������م أص�����ح�����اب 
املبادرات واملشروعات الصغيرة 
وامل���ت���وس���ط���ة والس���ي���م���ا أب���ن���اءه 

الشباب.
وأوض�����ح ال��زه��ي��ر ان امل��ن��ت��دى 
ال���ت���ج���ارة  وزي������ر  ي��ف��ت��ت��ح��ه  األول 
وال��ص��ن��اع��ة ي���وم األرب���ع���اء املقبل 
ف��ي ف��ن��دق »ش��ي��رات��ون« ويستمر 

يومني.
م����ش����ارك����ات  أن  إل�������ى  وأش����������ار 
ع��������دي��������دة م����ح����ل����ي����ة وإق����ل����ي����م����ي����ة 
في  خبراتها  ستعرض  ودول��ي��ة 
م����ج����ال امل����ش����روع����ات ال��ص��غ��ي��رة 
م��ن  أن  م����وض����ح����ا  وامل����ت����وس����ط����ة 
املنتدى  ف��ي  الدوليني  املشاركني 
ال����ل����ورد ج���ون���اث���ان م����ارالن����د م��ن 
امل���ج���ل���س األع�����ل�����ى االس����ت����ش����اري 
للصندوق وأنابل غوانزالس من 

مجموعة البنك الدولي.
امل���ن���ت���دى  ب����رن����ام����ج  إن  وق��������ال 
س����ي����ع����رض ت����ج����رب����ت����ني األول��������ى 
إق����ل����ي����م����ي����ة ي����ق����دم����ه����ا ال����رئ����ي����س 
التنفيذي لصندوق خليفة لدعم 
واملتوسطة  الصغيرة  امل��ش��اري��ع 
ف�����ي دول���������ة اإلم��������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 
امل����ت����ح����دة ع����ب����دال����ل����ه ال����درم����ك����ي، 

واألخ�����������������رى ت�����ج�����رب�����ة آس����ي����وي����ة 
تقدمها املدير التنفيذي ملؤسسة 
واملتوسطة  الصغيرة  امل��ش��اري��ع 

في ماليزيا حفصة هاشم.
امل���ش���ارك���ات  م����ن  وأض��������اف أن 
أي���ض���ا م���ؤس���س ون����ائ����ب رئ��ي��س 
مجلس إدارة »أرامكس« الرئيس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��� »وم��ض��ة ك��اب��ي��ت��ال« 

فادي غندور.
وش������دد ال���زه���ي���ر ع���ل���ى أه��م��ي��ة 
امل������ش������ارك������ة ال�����ف�����اع�����ل�����ة م�������ن ق���ب���ل 
االخ���ت���ص���اص  وذوي  امل���ه���ت���م���ني 
إب������داء  أن  م�����ؤك�����دا  وامل�����ب�����ادري�����ن، 
اآلراء وامل��الح��ظ��ات س��ت��ؤدي إلى 
ال����خ����روج ب��ن��ت��ائ��ج إي��ج��اب��ي��ة في 
صالح دعم وتطوير هذا القطاع.

حلقات نقاشية
وب�����ني ان ه����ن����اك ع�����دة ح��ل��ق��ات 

ن�����ق�����اش�����ي�����ة ح�����������ول امل������ش������روع������ات 
ال���ص���غ���ي���رة وامل���ت���وس���ط���ة األول������ى 
امل������ش������روع������ات  »دور  ب������ع������ن������وان 
ال��ص��غ��ي��رة وامل���ت���وس���ط���ة ف���ي دع��م 
ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي ف��ي ال��ك��وي��ت« 
يديرها رئيس الصندوق الوطني 
ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ال��زه��ي��ر، وحلقة 
ث���ان���ي���ة ب���ع���ن���وان »ب����ن����اء م��ؤس��س��ة 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة: 
امل���ن���ظ���ور االس���ت���رات���ي���ج���ي وامل���ه���ام 
األس�������اس�������ي�������ة« ي������دي������ره������ا امل�����دي�����ر 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل����ق����ط����اع ال����خ����دم����ات 
امل��س��ان��دة ف��ي ال��ص��ن��دوق الوطني 

محمد عبدالله.
ن��ق��اش��ي��ة  ح���ل���ق���ة  أن  وأض����������اف 
التنفيذي  الرئيس  يديرها  ثالثة 
ل��� »وم��ض��ة« حبيب ح��داد بعنوان 
»ب���ن���اء ث��ق��اف��ة امل����ب����ادرة ف���ي بيئة 

أعمال محدودة«.
وأش������ار إل����ى أن »وم���ض���ة« هي 
شركة هادفة لتمكني رواد األعمال 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
ب��ن��اء منصة  أف��ري��ق��ي��ا تعمل ع��ل��ى 
م��ج��ت��م��ع��ي��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة ال��ك��ت��رون��ي��ة 
تهدف إلى إلهام وتمكني أصحاب 
املبادرات وتعريفهم باملستثمرين 
أو الشركاء واملوظفني املحتملني.

ال���ك���وي���ت���ي  امل������ب������ادر  أن  وذك���������ر 
ال��دك��ت��ور ن��اي��ف امل��ط��وع سيشارك 
في كلمة يستعرض فيها الحديث 
ع����ن ال����س����وق ال���ك���وي���ت���ي وط��ب��ي��ع��ة 
الصغيرة واملتوسطة  املشروعات 

في هذا السوق.

محمد الزهير

»التجاري« يقدم الرعاية الذهبية
ملعرض »دينار كويتي« الوظيفي

ش�����������ارك ال�����ب�����ن�����ك ال�����ت�����ج�����اري 
ال��ك��وي��ت��ي ف���ي م��ع��رض »دي��ن��ار 
كويتي« الوظيفي، والذي يقام 

في صالة سلوى الصباح.
واف��ت��ت��ح امل���ع���رض أم����ني ع��ام 
ب��رن��ام��ج إع�����ادة ه��ي��ك��ل��ة ال��ق��وى 
ال��ع��ام��ل��ة وال���ج���ه���از ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

للدولة فوزي املجدلي.
وق����د ج�����اءت ه����ذه امل��ش��ارك��ة 
البنك على  م��ن منطلق ح��رص 
ال�����ت�����واج�����د ال������دائ������م وامل���س���ت���م���ر 
ف������ي ال����ف����ع����ال����ي����ات واألن����ش����ط����ة 
ال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى دع���م الشباب 
الكويتي، وفي مقدمتها توفير 
فرص العمل املناسبة للشباب 
ل���ت���ق���ل���ي���ل ن���س���ب���ة ال����ب����ط����ال����ة ف��ي 
يولي  حيث  الكويتي،  املجتمع 
ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري أه��م��ي��ة كبيرة 
لتنمية قدرات وطاقات الشباب 
ويثق في قدرتهم الكبيرة على 
اإلبداع والنجاح إذا ما توفرت 

لهم سبل الدعم والرعاية.
وقال مدير عام إدارة املوارد 
ال���ب���ش���ري���ة ب���ال���ب���ن���ك ال���ت���ج���اري 
»نحرص  أم��ني  الدكتور محمد 
ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة امل��ت��واص��ل��ة في 
املعارض واملنتديات  مثل هذه 
ال���وظ���ي���ف���ي���ة ح���ي���ث إن���ه���ا ت��م��ث��ل 
ح���ل���ق���ة ال�����وص�����ل ب�����ني ال���ش���ب���اب 

ال��ك��وي��ت��ي ال��ط��م��وح ال��راغ��ب في 
ال����ح����ص����ول ع����ل����ى ف�������رص ع��م��ل 
م���م���ي���زة ف����ي ال���ق���ط���اع ال���خ���اص 
بصفة  واملصرفي  عامة  بصفة 
خاصة من ناحية وب��ني أرب��اب 

العمل من ناحية أخرى«.
ك�����م�����ا ق����������ام ف������ري������ق امل������������وارد 
ال��ب��ش��ري��ة امل���ت���واج���د ب��امل��ع��رض 

والتدريب  العمل  ف��رص  بشرح 
امل���ه���ن���ي ال���ت���ي ي���وف���ره���ا ال��ب��ن��ك 
وال��ك��وادر  ال��خ��ري��ج��ني  للشباب 
ال���وط���ن���ي���ة امل���ؤه���ل���ة م����ع ت��ق��دي��م 
ت���ف���اص���ي���ل واف������ي������ة ع������ن م����زاي����ا 
ال����ع����م����ل ب����ال����ق����ط����اع امل���ص���رف���ي 
وف�������رص ال���ت���ط���وي���ر ال���وظ���ي���ف���ي 
الراغبني  الشباب  تنتظر  التي 

ف����ي ال���ع���م���ل ب��ال��ب��ن��ك ال���ت���ج���اري 
الكويتي والهادفة في مجملها 
إل����ى ص��ق��ل م��ه��ارت��ه��م وت��ن��م��ي��ة 
ق����درات����ه����م، ف����ي إط������ار م��س��اع��ي 
ال��ب��ن��ك ال��رام��ي��ة إل���ى رف���ع نسبة 
لديه وتأكيدًا  الوطنية  العمالة 
بناء  إلى  الهادفة  على رسالته 

املستقبل معًا.

جناح البنك في املعرض 

فائزو »النجمة«
»التجاري« فائزي سحب  ت��ّوج 
عبداملوجود  سالم  وهم  »النجمة«، 
ع��ب��دامل��ج��ي��د، اس��م��اع��ي��ل ع��ي��د اب��و 
الصايغ  عبدالرسول  ن��داء  جيش، 
ق��ي��م��ت��ه��ا 7 آال ف دي��ن��ار  ب��ج��ائ��زة 

لكل منهم.
وي���ت���م���ي���ز ح����س����اب »ال���ن���ج���م���ة« 
لللفوز  ع��م��الئ��ه  ب��ت��أه��ي��ل  ال��ج��دي��د 
ق����دره����ا 7 آالف  ي���وم���ي���ة  ب���ج���ائ���زة 
دي����ن����ار، ل��ي��ن��ف��رد ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري 
بتقديم أكبر جائزة سحب يومي، 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى أرب���ع���ة س��ح��وب��ات 
ك���ب���رى ت���ج���رى خ����الل ال���ع���ام تبلغ 
منها 100,000  ج��ائ��زة  ك��ل  قيمة 
دي����ن����ار، ت���ق���ام ف���ي ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 
وال���ت���ح���ري���ر، ع���ي���د ال���ف���ط���ر، وع��ي��د 
األض��ح��ى امل��ب��ارك، ب��اإلض��اف��ة إلى 
ذك�������رى ت���أس���ي���س ال���ب���ن���ك ف����ي 19 

يونيو.
وي��ف��ت��ح ال��ح��س��اب ب��م��ب��ل��غ 500 
دي���ن���ار، وال��ت��أه��ل ل��دخ��ول السحب 
ال������ي������وم������ي ب�����ع�����د ف������ت������رة أس�����ب�����وع 
امل��ن��اس��ب��ات بعد فترة  وس��ح��وب��ات 
شهرين، علما بأن »النجمة« يمنح 
ع����م����الءه أك���ب���ر ع�����دد م����ن ال���ف���رص 
العميل على  للربح، حيث يحصل 
فرصة للربح مقابل كل 25 دينارًا.

»برقان« يعلن فائزي »يومي«

ك���ش���ف ب���ن���ك ب�����رق�����ان أس���م���اء 
ال�����ف�����ائ�����زي�����ن ف������ي ال����س����ح����وب����ات 
»يومي«،  حساب  على  اليومية 
وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 

5000 دينار.
وك����������������ان ال��������ح��������ظ ف����������ي ه�������ذه 
غسان  نصيب:  من  السحوبات 
محمد زين، كزار محسن بطاح 
م��ح��م��د، االء ع��ب��دال��ع��زي��ز مجيد 

العطار.
وقد أضاف بنك برقان أخيرًا 
س���ح���ب���ا رب������ع س����ن����وي ل��ح��س��اب 
نقدية  ب��ج��ائ��زة  للفوز  »ي��وم��ي« 
دي��ن��ار، ما يعد  بقيمة 125.000 

ن���ق���ل���ة ج����دي����دة ت���ض���ي���ف ف��رص��ًا 
أكبر. 

ول���ل���ت���أه���ل ل��ل��س��ح��وب��ات رب���ع 
ال��س��ن��وي��ة ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال��ع��م��الء 
أال يقل رصيدهم عن 500 دينار 
ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ 
دنانير   10 كل  ان  كما  السحب، 
ت��م��ث��ل ف���رص���ة واح�������دة ل���دخ���ول 
رص���ي���د  ك��������ان  وإذا  ال�����س�����ح�����ب. 
الحساب 500 دي��ن��ار وم��ا ف��وق، 
فسوف يكون صاحب الحساب 
م����ؤه����ال ل����ل����دخ����ول ف�����ي ك�����ل م��ن 
ال���س���ح���وب���ات ال��ي��وم��ي��ة وال���رب���ع 

سنوية.

»األهلي« يشارك مستشفى السيف 
التوعية بمرض سرطان الثدي

أع��ل��ن ال��ب��ن��ك األه���ل���ي ال��ك��وي��ت��ي ع���ن ش��راك��ت��ه مع 
مستشفى السيف في دعم مبادرة التوعية بمرض 
س��رط��ان ال���ث���دي، ب��اع��ت��ب��اره��ا واح����دة م��ن امل���ب���ادرات 
ب��امل��رض خ��الل شهر  ال��وع��ي  لرفع مستوى  الرامية 
أك��ت��وب��ر. وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة وع��ل��ى م���دار ه���ذا الشهر، 
س��ت��ح��ص��ل ج��م��ي��ع م���وظ���ف���ات ال��ب��ن��ك وع���م���الئ���ه من 
السيدات على خصم خاص بنسبة 25 في املئة عند 
إجراء فحوصات األشعة التشخيصية أو املاموغرام 
منطقة   - ال��خ��ل��ي��ج  ش����ارع  ال��س��ي��ف،  ف���ي مستشفى 

بهذا  التوعية  مستوى  رف��ع  على  حرصًا  الساملية، 
املرض بن أفراد املجتمع والتشديد على أهمية هذه 

الفحوصات في الكشف املبكر عن سرطان الثدي.
وي���ش���ارك ال��ب��ن��ك األه���ل���ي ال��ك��وي��ت��ي ف���ي ع���دد من 
األن��ش��ط��ة ال��واس��ع��ة خ���الل ش��ه��ر أك��ت��وب��ر ل��دع��م ه��ذه 
املبادرة املهمة، إلى جانب رعايته الرئيسية ملاراثون 
ال��ذي  ال��س��رط��ان  ال��وط��ن��ي��ة للتوعية ب��م��رض  ال��ح��م��ل��ة 
س��ي��ق��ام ف���ي م��رح��ل��ة الح��ق��ة م���ن ال���ع���ام دع��م��ا ل��ه��ذه 

املبادرة.

»توب« توسع نشاطها العقاري 
إلى مدينة تورنتو الكندية

العقارية  أف��ادت مجموعة »ت��وب« 
ع���ن ت��وس��ي��ع ن��ش��اط��ه��ا االس��ت��ث��م��اري 
في  تورنتو  مدينة  ليشمل  العقاري، 
امل��دن الرئيسية  كندا، والتي تعد من 

في العالم واالكثر واالسرع نموا.
ول�����ف�����ت�����ت امل�����ج�����م�����وع�����ة ف�������ي ب����ي����ان 
صحافي إلى أن هذه الخطوة جاءت 
ب���ع���د دراس���������ة م��س��ت��ف��ي��ض��ة ل��ل��ق��ط��اع 
ال��ع��ق��اري ف��ي امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث وج��دت 
السكني  ال��ق��ط��اع  ف���ي  االس��ت��ث��م��ار  أن 
ف������ي م������واق������ع م������ح������ددة ف������ي ت���ورن���ت���و 
ي���ح���ق���ق ع�����وائ�����د ع���ال���ي���ة ج��������دا، ح��ي��ث 
قامت املجموعة وم��ن خ��الل املحفظة 
ال����ع����ق����اري����ة ال�����خ�����اص�����ة ب���امل���ج���م���وع���ة 
بشراء  املستثمرين  م��ن  وبمجموعة 
م���ج���م���وع���ة م����ن ال����ع����ق����ارات وامل���ب���ان���ي 
ال��ق��دي��م��ة، وس��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ج��دي��ده��ا 
وإع��������ادة ت���ط���وي���ره���ا وم�����ن ث����م إع�����ادة 
ب��ي��ع��ه��ا ف���ي ال���س���وق ال��ك��ن��دي امل��ح��ل��ي، 
ومن ثم االنتقال في مشاريع مماثلة 
وإع�����ادة ط��رح��ه��ا وب��ي��ع��ه��ا ف��ي ال���دول 
املجموعة  مكاتب  بها  تتواجد  التي 
الكويت  ف��ي  وخصوصا  وكالئها  او 

وقطر وبريطانيا. 
وق���������ال ن�����ائ�����ب ال����ع����ض����و امل���ن���ت���دب 
ل���ل���ت���س���وي���ق ف�����ي م���ج���م���وع���ة »ت�������وب« 
ال��ع��ق��اري��ة م���دي���ر ف����رع امل��ج��م��وع��ة في 
ك����ن����دا م���ح���م���د ول����ي����د ال����ق����دوم����ي ب���ان 
خ��ط��وة ال��ت��وس��ع ه��ذه ق��د ج���اءت بعد 
العمل  تتطلب  الحاجة  ان  ان وجدنا 

ف�����ي اس���������واق ج�����دي�����دة واالس���ت���ث���م���ار 
ف���ي االس������واق ال��ق��وي��ة وال���ت���ي تتمتع 
ب����اس����ت����ق����رار ون�����م�����و ط���ب���ي���ع���ي وك�����ان 
اخ����ت����ي����ار ت����ورن����ت����و ت����ح����دي����دا ك��ون��ه��ا 
م����ن اف����ض����ل امل�������دن ال���ك���ن���دي���ة، وال���ت���ي 
من  آالالف  ع��ش��رات  س��ن��وي��ا  تستقبل 
امل���ه���اج���ري���ن ال����ج����دد، ب���اإلض���اف���ة ال��ى 
كبار  من  كبيرة  شريحة  استقطابها 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن، م��م��ا ج��ع��ل االس��ت��ث��م��ار 
في القطاع العقاري السكني فيها ذا 
ج��دوى ويحقق عوائد مناسبة على 

االستثمار.
خ���ب���رة  أن  ال������ق������دوم������ي  واض������������اف 
املجموعة في هذا القطاع ستعزز من 
وتحقيقها  محفظتها  ن��ج��اح  ف���رص 
لعوائد جيدة للمستثمرين، موضحًا 
ت���ع���م���ل ح���ال���ي���ا ع��ل��ى  أن امل���ج���م���وع���ة 

دراس���ة بعض ال��ع��روض امل��ق��دم��ة لها 
م��م��ي��زة،  م���ن���اط���ق  ف����ي  اراض  ل����ش����راء 
وس��ت��ع��م��ل امل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى ترخيص 
ل��الس��ت��خ��دام السكني  ت��ل��ك األراض�����ي 
وإع�����ادة ت��ط��وي��ره��ا.  وب���ني ال��ق��دوم��ي 
ب����ان امل��ج��م��وع��ة ق���د ق���ام���ت ب��االت��ف��اق 
م���ع م��ج��م��وع��ة م���ن ال���ج���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 
القطاع  ف��ي  لها خ��ب��رة عريقة  وال��ت��ي 
تنفيذ  اج��ل  تورنتو من  في  العقاري 
تلك امل��ش��اري��ع وض��م��ان ان��ج��ازه��ا في 
ال��ع��وائ��د  امل��ح��ددة وتحقيق  امل��واع��ي��د 

املجدية للمحفظة.
واض��اف القدومي بان العديد من 
تؤكد  وامل��ال��ي��ة  االقتصادية  التقارير 
بان تورنتو تعد واحدة من اكثر املدن 
ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي ت��ح��ظ��ى ب��االس��ت��ق��رار 
امل�����ال�����ي وال����س����ي����اس����ي واالق����ت����ص����ادي 
عالية وتعتبر  فيها  النمو  ومعدالت 
اكثر املدن االمنة لالستثمار وتحظى 
ب����ق����وان����ني واض�����ح�����ة وم����م����ي����زة ت���دع���م 
االستثمار واملستثمرين في مختلف 
ال�����ق�����ط�����اع�����ات وخ�����ص�����وص�����ا ال����ق����ط����اع 
ال���ع���ق���اري.  واش�����ار ال���ق���دوم���ي ال����ى ان 
مدينة تورنتو تفوقت خالل العامني 
امل����اض����ي����ني ع���ل���ى ال����ع����دي����د م�����ن امل�����دن 
الراقية  امل��ن��ازل  مبيعات  ف��ي  العاملية 
وت��رب��ع��ت ت��ورن��ت��و ع��ل��ى ق��ائ��م��ة أب���رز 
الفاخرة  للمنازل  العقارية  األس���واق 
م���ت���ف���وق���ة ع���ل���ى م������دن م���ث���ل س��ي��دن��ي 

وميامي وسان فرانسيسكو.

محمد القدومي
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ستستعرض بورش����ه تاريخها الرائد في إرساء املعايير 
ضمن قطاع الس����يارات في معرض دبي الدولي للس����يارات 
الشهر املقبل، حيث سيبصر طراز 911 األسطوري اجلديد النور 
على الساحة اإلقليمية. وستتوسط نسخة »911 كاريرا إس« 
مجموعة متألقة من الطرازات على منصة بورشه في املعرض 

املرموق الذي يقام من 10 ولغاية 14 نوفمبر. 
تتألق بورشه 911 كأفضل سيارة رياضية مبيعا في العالم 
لعقود عدة من الزمن. ويزخ����ر اجليل اجلديد منها بأقصى 
ما توصل إليه صانع الس����يارات الرياضية في نطاقي األداء 
ودينامية القيادة لترس����يخ مكانتها على عرش فئتها. فهي 
تتسلح مبحركي توربو مسطحني ومبتكرين مع هيكل متطور 
ألداء مثالي، هذا إلى جانب نظام معلوماتي ترفيهي ثوري، ما 
يتيح لهذا الطراز األس����طوري مواصلة إرساء املعايير جلهة 

األداء والفعالية ومتعة القيادة. 
وقال ديش بابكي، املدير التنفيذي لدى بورشه 

الشرق األوسط وأفريقيا م.م.ح: »تبرز »911 
كاريرا« اجلدي����دة كمثال آخر على قدرة 

بورشه االستثنائية على تقدمي سيارات 
رياضية أصيلة لالستخدام اليومي، 
إذ حتفل بأحدث تكنولوجيا رياضة 
الس����يارات في قالب سيارة مريحة 
وآمنة وفاخرة للطرقات. لطاملا متتع 
هذا الطراز بشعبية في الشرق األوسط 
ونحن متشوقون الطاللته اإلقليمية 

األولى في معرض دبي الدولي للسيارات 
2015. ال ش����ك لدي مطلقا في أن »911 

كاريرا« ستكون إحدى أبرز سيارات املعرض 
لهذا العام«.بفضل خبرة بورشه في محركات 

التوربو التي تناهز األربعة عقود من الزمن، إن كان 
في سباقات السيارات أو الطرازات الرياضية التجارية، 

يرتقي اجليل اجلديد بالكامل من محركي السيارة مع شاحني 
توربو مبتعة القيادة في »911 كاريرا« إلى مستويات أشد من 
السابق. وهما يستفيدان من قوة إضافية مبقدار 20 حصانا 
عبر نسخات 911 اجلديدة كافة، لتحويلها إلى تسارع رياضي 
ودينامية قيادة استثنائية، بالتناغم مع فعالية أفضل وفقا 
لفلسفة بورش����ه القاضية بتوليد أقصى قوة ممكنة من أقل 
كمية وقود. في هذا الس����ياق، حتسنت فعالية كل طراز 911 

جديد بنسبة تصل إلى 12% وفقا لنسخة السيارة. 
ومبا أن 911 اجلديدة تبرز كمثال رائد على أداء بورش����ه 
األصيل، تسجل كل من »911 كاريرا إس« و»911 كاريرا 4إس« 
حتسنا في وقت تسارعهما من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 
3.9 و3.8 ثوان فحس����ب على التوال����ي - مقارنة بالطرازين 

الس����ابقني عند تزويدهما بعلبة تروس PDK ذات القابضني 
و»رزمة سبورت كرونو«، هذا يعني أنهما أول سيارتني في 
عائلة »911 كاريرا« تكسران حاجز األربع ثواني املنيع، ما يدفع 

بهما إلى عهد جديد من التفوق في قطاع السيارات. 
وفي س����ياق اجلهود التي بذلتها بورش����ه لتعزيز منزلة 
»911 كاريرا« كس����يارة رياضية متكاملة تصلح للقيادة في 
املدينة وعلى حلبات السباق على حد سواء، زودت الشركة 
نسخ السيارة كافة بهيكل قياسي ذي هندسة جديدة يخفض 
ارتفاع األرضية عن الطريق مبقدار 10 ملم ويتضمن »نظام 
بورشه للتحكم النشط بالتعليق« PASM. وهو يحسن ثبات 
السيارة من دون املساومة على عاملي الرشاقة والسالمة. كما 
حصلت »911 كاريرا إس« على نظام توجيه نشط للعجلتني 
اخللفيتني كتجهيز اختياري. وه����و عبارة عن تكنولوجيا 
للهيكل مس����تمدة من طرازي »911 توربو« و»911 جي 
تي3« ، يتمثل دورها في حتس����ني الراحة أثناء 
القيادة اليومية واالرتقاء بأداء السيارة على 

حلبات السباق. 
على صعي����د آخر، بات����ت »رزمة 
س����بورت كرونو« في »911 كاريرا« 
تتوافر مبفتاح تش����غيل لإلعدادات 
جديد على عجلة املقود، يتألف من 
حلقة دوارة بأربعة مواقع الختيار 
إعدادات القي����ادة التالية: »عادي« 
و»س����بورت« و»س����بورت بالس« 
و»فردي« Individual. ويتيح اإلعداد 
األخير للسائق ضبط إعداد املقومات 
التالية وفقا لتجهيزات الس����يارة، مثل 
»نظام بورش����ه للتحكم النشط بالتعليق« 
PASM وركائز احملرك النش����طة ونظام العادم 
الرياضي واستراتيجية تعشيق PDK، وذلك بحسب ما 
يراه مناسبا. كما طالت التعديالت عناصر تصميمية خارجية 
عدة في »911 كاريرا« بأس����لوب يتماشى مع تاريخ السيارة 
األسطوري الفريد الذي حافظ على أصالته طوال أكثر من 50 
عاما. وتختلف هذه السيارة عن الطراز السابق مبصباحني 
أمامي����ني جديدين بأربع نقاط إضاءة للقيادة نهارا وتصميم 
جديد للغطاء اخللفي بفتحات تهوية عمودية، هذا إلى جانب 
مصباحني خلفيني جديدين بإضاءة الكبح املميزة رباعية النقاط. 
أما في املقصورة، فيوفر »نظام بورش����ه إلدارة االتصاالت« 
PCM املطور مع شاش����ته متعددة اللمس نطاقا أوسع بكثير 

من الوظائف وتشغيال مبسطا. 
س����تعرض بورشه طراز »911 كاريرا« اجلديد في معرض 

دبي الدولي للسيارات من 10 ولغاية 14 نوفمبر 2015.

911.. طراز بورشه األسطوري
السيارة الرياضية تستعد إلطاللتها اإلقليمية األولى في معرض دبي الدولي للسيارات

جي إم سي أكاديا 2015 
 مزيد من السالمة على الطرقات

يحتل الطراز جي إم سي أكاديا، الكروس أوفر متوسطة 
احلجم، اليوم مكانة مرموقة في قطاع صناعة السيارات 
بوصفه مرادف للمرونة، والرحابة، والتجهيزات العملية 
التي تستعرض فلسفة »يفرض هيبته« اخلاصة بالعالمة. 
وتقدم أكاديا طراز العام 2015 ليعزز هذه السمات الرئيسية 
ضمن مس���تويات فائقة من الفخامة، وروعة التصميم، 

واألهم من ذلك السالمة.
وتس���تمر أكاديا 2015 بإرثها العريق املرتبط بتقدمي 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم السالمة على 
الطرقات. وتستخدم أنظمة جتنب احلوادث املتطورة فيها 
كاميرا عالية الدقة مثبتة على الزجاج األمامي لتحديد مدى 
اقتراب السائق من السيارات أمام أكاديا، كما وتقدم السيارة 
تنبيهات مرئية وصوتية لتحذير السائق من االصطدامات 
احملتملة. وميكن للحساسات أيضا استشعار حركة السيارة 
عند تغيير مس���ارها بدون استخدام إشارات االنعطاف، 

لتمنح السائق الوقت الكافي لتصحيح االنحراف.
وتقدم أكاديا بالفئة SLT-2 نظامي التنبيه من املنطقة 
اجلانبية العمياء واإلنذار من السيارات العابرة من اخللف. 
وتدمج ه���ذه األنظمة االبتكارات الهندس���ية الذكية مع 
جتهيزات الس���المة التي تركز على السائق، وتستخدم 
الرادار ملراقبة كل ما ال ميكن للسائق رؤيته. وعند دخول 
س���يارة أخرى إلى مجال املنطقة العمياء أو اقترابها من 

اجلهة اخللفية من الس���يارة، تقوم هذه األنظمة بتحذير 
السائق من خالل إصدار التنبيهات اخلاصة.

وتعتبر أكاديا اسما رائدا ضمن فئتها كونها تتضمن 
الوسادة الهوائية األمامية الوسطى األولى من نوعها في 
هذه الفئة، وتعمل هذه الوسادة من جهة الداخلية ملقعد 
السائق، بني السائق والراكب األمامي، لتوفر مستويات 
إضافية من احلماية لهما في حال تعرض السيارة الصطدام 

من اجلهة اجلانبية.
وتأتي هذه الوسادة كجزة من نظام سالمة 360 درجة 
يساعد على حماية الركاب قبل، وخالل، وبعد وقوع احلادث. 
وهي تتضمن أنظمة شد ألحزمة األمان للمقاعد اجلانبية 
اخللفية، ووسادات هوائية حلماية منطقة الصدر واحلوض 
مثبتة على املقعد. وإضافة إلى ذلك، مت تعزيز قوة بنية 
الهيكل في مناطق مختلفة باستخدام فوالذ عالي الصالبة، 
فضال عن قضيب متقاطع مصنوع من الفوالذ الصلب مت 

تركيبه على األرضية بني محاور الدعم الوسطى.
وتس���تخدم بنية الس���يارة أيضا فوالذا مزدوجا في 
مناطق مختارة مثل س���كك املنطقة السفلية من حجرة 
احملرك. ومت تعزيز قوة الفوالذ املزدوج في الفرن اخلاص 
بالطالء ليقدم مزايا تسهل تشكيله، وتخفض من كتلته، 
وتعزز قوته بش���كل يضمن أداء أفضل المتصاص طاقة 
احل���وادث، مقارنة مبعظم األنواع األخ���رى من الفوالذ 

»التجاري« يعلن فائزي »النجمة« »برقان« يعلن فائزي »يومي«
أجرى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على »حساب 
النجم��ة«، يوم األحد 18 أكتوبر 2015 في املركز الرئيس��ي 
للبنك، بحضور وزارة التجارة والصناعة ممثلة بعبدالعزيز 
اش��كناني، وقد ف��از بجائزة قيمته��ا 7000 دينار كل من: 
سالم عبداملوجود عبداملجيد، اسماعيل عيد ابو جيش، نداء 
عبدالرسول الصايغ.ويتميز حساب النجمة اجلديد بتأهيل 
عمالئه الفوز بجائزة يومية قدرها 7000 دينار، لينفرد البنك 
التجاري بتقدمي اكبر جائزة سحب يومي، باإلضافة إلى أربعة 
س��حوبات كبرى جترى خالل الع��ام تبلغ قيمة كل جائزة 
منه��ا 100 الف دينار تقام في العيد الوطني والتحرير، عيد 
الفطر، وعيد األضحى املبارك باإلضافة إلى ذكرى تأسيس 

البنك في 19 يونيو.
كما يفتح حساب النجمة مببلغ 500 دينار والتأهل لدخول 
السحب اليومي بعد فترة أسبوع وسحوبات املناسبات بعد 
فترة ش��هرين، علما بأن حساب النجمة مينح عمالئه اكبر 
عدد من الفرص للربح حيث يحصل العميل على فرصة للربح 
مقابل كل 25 دينارا تبقى في احلساب بدال من 50 دينارا. 
و»التجاري« ينتهز هذه الفرصة ليهنئ جميع الفائزين في 
س��حب النجمة، علما بأنه س��يتم قيد اجلوائز النقدية إلى 
حس��ابهم في البنك. كما يتوجه بالش��كر لوزارة التجارة 
والصناعة على تعاونهم الدائم وإشرافهم الفعال على عمليات 

السحب التي متت بسالسة ونظام.

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الفائزين في السحوبات اليومية 
على حساب يومي وقد فاز كل 
واحد منهم بجائزة 5000 دينار، 
وكان احلظ في هذه السحوبات 
من نصيب: غسان محمد زين، 
كزار محسن بطاح محمد، وآالء 

عبدالعزيز مجيد العطار.
هذا وأض����اف بنك برقان 
مؤخرا س����حبا ربع س����نوي 
حلساب »يومي« للفوز بجائزة 
نقدية بقيم����ة 125 الف دينار 
مما يعد نقلة جديدة تضيف 

فرصا أكبر.
وللتأهل للسحوبات الربع 
سنوية يتعني على العمالء اال 
يقل رصيدهم عن 500 دينار 
ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ 
السحب وكما ان كل 10 دنانير 
متثل فرص����ة واحدة لدخول 
الس����حب. وإذا كان رصي����د 
احلساب 500 دينار وما فوق، 
سيكون صاحب احلساب مؤهال 
للدخول في كل من السحوبات 

اليومية والربع سنوية.

ضاري العيبان

محمد القدومي

قرب االنتهاء من تطوير شبكة الطرق بأرض املعارض

»توب العقارية« توسع نشاطها االستثماري ليشمل »تورنتو«

أعلن مدير إدارة العالقات 
العامة بشركة معرض الكويت 
الدولي ضاري سليمان العيبان 
أن الشركة ماضية في تنفيذ 
اخلطة اإلستراتيجية املوضوعة 
واملعلنة بتحويل أرض املعارض 
الدولي����ة إل����ى مرك����ز جاذب 
للمعارض احمللية واإلقليمية 
والدولية، مشيرا إلى أن لدى 
شركة معرض الكويت الدولي 
رؤي����ة واضح����ة مخطط لها 
ومدروسة بشكل سليم، الفتا 
إلى ان الش����ركة تس����ير قدما 
وبخطى ثابت����ة وفق اخلطة 

التوسعية املوضوعة.
وكشف العيبان عن قرب 
االنتهاء من كل أعمال التحديث 
والتطوير والصيانة التي شملت 
معظ����م البنى التحتية ملرافق 
أرض املعارض الدولية ابتداء من 
أعمال الطرق وتوسعة الشوارع 
الداخلي����ة وش����بكة الصرف 
الصحي ومج����اري تصريف 
مياه األمط����ار وأعمال اإلنارة 
الداخلية للمرافق ومحيطها، 
والتي ستكون جاهزة للتسليم 
في منتصف شهر نوفمبر 2015 
املقبل، مشيرا الى ان تسليم هذه 
األعمال سيكون كما هو مخطط 
لها وقبل نهاية العام احلالي، 
وتأتي هذه التوسعة اجلديدة 
لتغط����ي جميع التوس����عات 
املس����تقبلية بأرض املعارض 
الدولية مبش����رف، والتي مت 
مباشرة العمل فيها منذ 9 ابريل 
2013.وأضاف أن خطط التوسعة 
اجلديدة شملت إعادة تنظيم 

أعلن����ت مجموع����ة توب 
العقارية عن توسيع نشاطها 
االستثماري العقاري ليشمل 
مؤخرا مدينة تورنتو في كندا 
والتي تعد من املدن الرئيسية 
في العالم واألكثر واألس����رع 
منوا وقد جاءت هذا اخلطوة 
بعد دراسة مستفيضة للقطاع 
العقاري في املنطقة ووجدت 
املجموعة أن االس����تثمار في 
الس����كني في مواقع  القطاع 
ف����ي تورنتو يحقق  محددة 
عوائد عالية جدا حيث قامت 
املجموعة ومن خالل احملفظة 
العقارية اخلاصة باملجموعة 
ومبجموعة من املستثمرين 
بشراء مجموعة من العقارات 
واملباني القدمية وستعمل على 
جتديدها وإعادة تطويرها ومن 
ثم اعادة بيعها في الس����وق 
الكندي احمللي ومن ثم االنتقال 
في مش����اريع مماثلة وإعادة 
طرحها وبيعها في الدول التي 
تتواجد بها مكاتب املجموعة أو 
وكالئها وخصوصا في الكويت 

وقطر وبريطانيا.

وتوسعة جميع مرافق ارض 
املعارض من الساحات الداخلية 
واخلارجية، ومداخل ومخارج 
وبوابات الدخ����ول واخلروج 
الرئيس����ية، حيث متت زيادة 
أعداد البوابات لتصبح عددها 
5 بوابات باجتاهني منفصلني 
ومتعاكسني لتسهيل عمليات 
الدخول واخلروج، باإلضافة 
إلى توس����عة وتنظيم مواقف 
السيارات واستحداث مواقف 
س����يارات أخرى جديدة داخل 
ارض املع����ارض باس����تغالل 
أراض����ي الفض����اء احمليط����ة 
بصاالت العرض والس����احات 
اخلارجية االس����تغالل األمثل 
لزيادة الس����عة االستيعابية 
لهذه املواقف مما يسهل انتقال 
ضي����وف وزوار املعارض بني 
هذه املرافق، ويساهم في تنظيم 
حركة السير ومرور السيارات 
بجعلها أكثر انسيابية ومرونة 
م����ن ذي قب����ل، ف����ي محاولة 
للقضاء على االزدحام نهائيا، 
كما شملت اخلطط التنظيمية 
ايضا أعمال أخرى كالتسوير 
واإلضاءة والتشجير والزراعات 
التجميلية داخل مرافق ارض 

املعارض ومحيطها.
وأشارالعيبان الى ان جميع 
مرافق الشركة تخضع ألعمال 
الصيانة الدورية بدءا من أعمال 
التكييف واإلضاءة والصبغ، 
فمن ناحية التكييف مت العمل 
على زيادة كفاءة التكييف في 
املرافق والصاالت خاصة في 
ظل األج����واء احلارة واملغبرة 

وقال نائب العضو املنتدب 
للتسويق في مجموعة توب 
العقارية ومدير فرع املجموعة 
في كندا محمد وليد القدومي 
التوس����ع هذه قد  إن خطوة 
ج����اءت بع����د أن وجدن����ا أن 
احلاج����ة تتطل����ب العمل في 
أسواق جديدة واالستثمار في 
االسواق القوية والتي تتمتع 
باستقرار ومنو طبيعي وكان 
اختيار تورنتو حتديدا كونها 
من افضل املدن الكندية والتي 
تستقبل سنويا عشرات اآلالف 
من املهاجرين اجلدد باالضافة 
إلى استقطابها شريحة كبيرة 
من كب����ار املس����تثمرين مما 
جعل االس����تثمار في القطاع 
العقاري السكني فيها ذا جدوى 
ويحقق عوائد مناسبة على 

االستثمار.
خب����رة  أن  وأض����اف 
املجموع����ة في ه����ذا القطاع 
ف����رص جناح  س����تعزز من 
محفظتها وحتقيقها لعوائد 
جيدة للمستثمرين. وأضاف 
وتعمل املجموعة حاليا على 

التي اجتاحت البالد واملنطقة 
في اش����هر الصيف السابقة، 
حي����ث مت تكثي����ف الصيانة 
الدورية اخلاصة بأعمال تنظيف 
فتحات الدكت واملجاري الهوائية 
اخلاصة لرفع كفاءتها ولتلبية 
أعمال التبريد املنشودة بكفاءة 
في هذه املرافق.أما بالنسبة الى 
أعمال اإلضاءة الداخلية واإلنارة 
اخلارجية تقوم إدارة الصيانة 
بالشركة بالعمل على حتسني 
اإلضاءة وتكثيفها في املمرات 
الداخلية واخلارجية بتركيب 
نوعية ممتازة ذات كفاءة أعلى 
وعمر أطول، إضافة الى توفير 
إضاءة خاصة تعمل في حاالت 
الطوارئ وبشكل فوري بحيث 
ال يشعر رواد املعرض بأي عطل 
خالل فترة تواجدهم في هذا 

املوقع من الصالة.
وأضاف أن أعمال التحديث 
شملت توسعة بعض بوابات 
الص����االت اخللفي����ة اخلاصة 
بشحن بضائع العارضني وجار 
توسعة البعض اآلخر، حيث 
مت توس����عة بوابات ومداخل 
البضائ����ع اخللفية للصاالت 
الداخلية مثل بوابة صالة رقم 
5 و6 و7 وزيادة علو وارتفاع 
بواباتها بش����كل يتناسب مع 
ارتفاعات شاحنات نقل البضائع 
لتمكينها من الدخول واخلروج 
له����ذه الص����االت دون عوائق 
وبالتالي سرعة نقل وحتميل 
وتنزيل املنتجات والبضائع 
اخلاصة بالعارضني بسهولة مما 

يوفر اجلهد والوقت معا.

دراسة بعض العروض املقدمة 
لها لش����راء أراض في مناطق 
مميزة وس����تعمل املجموعة 
على ترخيص تلك األراضي 
لالس����تخدام السكني وإعادة 
تطويره����ا. وبني القدومي أن 
املجموعة قد قامت باالتفاق مع 
مجموعة من اجلهات املعنية 
والتي لها خب����رة عريقة في 
العقاري في تورنتو  القطاع 
من اجل تنفيذ تلك املشاريع 
وضمان إجنازها في املواعيد 
احمل����ددة وحتقي����ق العوائد 

املجدية للمحفظة.
وأضاف القدومي أن العديد 
من التقارير االقتصادية واملالية 
تؤكد أن تورنتو تعد واحدة من 
اكثر املدن العاملية التي حتظى 
باالستقرار املالي والسياسي 
واالقتصادي ومعدالت النمو 
فيها عالية وتعتبر أكثر املدن 
اآلمنة لالس����تثمار وحتظى 
بقوانني واضحة ومميزة تدعم 
االستثمار واملستثمرين في 
مختلف القطاعات وخصوصا 

القطاع العقاري.

العيبان: 
ماضون قدماً في 

تنفيذ خطتنا 
التوسعية بالتحول 

ملركز عاملي 
للمعارض

القدومي: »تورنتو« 
تدعم  االستثمار 
واملستثمرين في 

مختلف القطاعات 
وخصوصا القطاع 

العقاري

خدمات إعالنية
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«المشروعات الصغيرة والمتوسطة» افتتاح المنتدى األول لـ
الزهير: رعاية سمو األمير للمنتدى تؤكد حرصه على دعم أبنائه المبادرين

قال محمد الزهير إن المنتدى 
األول الذي يفتتحه وزير 

التجارة والصناعة د. يوسف 
العلي يبدأ األربعاء المقبل في 

فندق شيراتون الكويت ويستمر 
يومين.

ذكــــــــر رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــــصـــــنـــــدوق الـــــوطـــــنـــــي لــــرعــــايــــة 
وتــنــمــيــة الــمــشــروعــات الصغيرة 
والــمــتــوســطــة د. مــحــمــد الــزهــيــر 
أن رعـــــايـــــة ســــمــــو أمـــــيـــــر الــــبــــالد 
للمنتدى األول للصندوق تؤكد 
حرص سموه على دعم أصحاب 
المبادرات والمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة خصوصا الشباب.
وقـــال د. الــزهــيــر، فــي تصريح 
صحافي أمس، إن المنتدى األول 
الـــــــذي يــفــتــتــحــه وزيـــــــر الـــتـــجـــارة 
والــــصــــنــــاعــــة د. يــــوســــف الــعــلــي 
يــبــدأ األربـــعـــاء الــمــقــبــل فــي فندق 
شـــــيـــــراتـــــون الــــكــــويــــت ويـــســـتـــمـــر 

يومين.

مشاركات دولية

وأشـــــــــــار إلــــــــى أن مــــشــــاركــــات 
عــــــــديــــــــدة مــــحــــلــــيــــة وإقــــلــــيــــمــــيــــة 
ودولـــيـــة ســتــعــرض خــبــراتــهــا في 
مـــجـــال الـــمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
والـــمـــتـــوســـطـــة، مـــوضـــحـــا أن مــن 

المشاركين الدوليين في المنتدى 
الــــلــــورد جــــونــــاثــــان مــــارالنــــد مــن 
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى االســـتـــشـــاري 
للصندوق، وأنابل غوانزالس من 

مجموعة البنك الدولي.
وزاد د. الـــزهـــيـــر ان بــرنــامــج 
الــمــنــتــدى ســيــعــرض تــجــربــتــيــن: 
األولــى إقليمية يقدمها الرئيس 
التنفيذي لصندوق خليفة لدعم 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
فــي اإلمـــــارات عــبــدالــلــه الــدرمــكــي، 
واألخرى آسيوية تقدمها المديرة 
الــتــنــفــيــذيــة لــمــؤســســة الــمــشــاريــع 
الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا 
حــفــصــة هـــاشـــم، مــضــيــفــا ان من 
المشاركات أيضا مؤسس ونائب 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة أرامـــكـــس 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــومـــضـــة 

كابيتال فادي غندور.
وشـــدد على أهمية المشاركة 
الفاعلة من قبل المهتمين وذوي 
االختصاص والمبادرين، مؤكدا 
أن إبــــــــداء اآلراء والـــمـــالحـــظـــات 
ســـتـــؤدي إلــــى الــــخــــروج بــنــتــائــج 
إيجابية في مصلحة دعم وتطوير 

هذا القطاع.

حلقات نقاشية

وتابع  د. الزهير ان هناك عدة 
حلقات نقاشية حول المشروعات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، األولـــى 
بـــــعـــــنـــــوان "دور الــــمــــشــــروعــــات 

الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة فــي دعــم 
النمو االقــتــصــادي فــي الكويت"، 
يديرها رئيس الصندوق الوطني 
د. محمد الزهير، والثانية بعنوان 
"بـــــنـــــاء مــــؤســــســــة الــــمــــشــــروعــــات 
الصغيرة والمتوسطة: المنظور 
االستراتيجي والمهام األساسية"، 
يديرها المدير التنفيذي لقطاع 
الخدمات المساندة في الصندوق 

الوطني محمد عبدالله.
وأضــــــاف أن الــحــلــقــة الــثــالــثــة 
يــــديــــرهــــا الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لومضة حبيب حـــداد، وبعنوان 
"بــنــاء ثــقــافــة الــمــبــادرة فــي بيئة 
أعــمــال مــحــدودة"، مشيرا إلــى أن 
ومضة شركة هادفة لتمكين رواد 
األعمال بمنطقة الشرق األوسط 
وشـــمـــال افـــريـــقـــيـــا، وتــعــمــل على 
بــنــاء منصة مجتمعية تفاعلية 
الـــكـــتـــرونـــيـــة تــــهــــدف إلــــــى إلـــهـــام 
وتـــمـــكـــيـــن أصــــحــــاب الــــمــــبــــادرات 
وتــعــريــفــهــم بــالــمــســتــثــمــريــن أو 
الشركاء والموظفين المحتملين.

أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة، من 
خــالل إحــدى شركاتها التابعة "شــركــة دي آنــد كي 
هولدنغ المحدودة" المملوكة بالكامل للمجموعة، 
تسلمها الناقلة الجديدة "عبد الرزاق الخالد" بسعة 

50 ألف طن.
وتـــعـــد هـــــذه الـــنـــاقـــلـــة إضــــافــــة جــــديــــدة ألســـطـــول 
المجموعة المتمثل بناقلتين بسعة 50 ألــف طن 
للناقلة "الناقلة يــوســف إبــراهــيــم الــغــانــم والناقلة 
D&K1"، علما أنها تعد مــن أحــدث الناقالت حيث 
تمتلك المواصفات العالمية وأحــدث المواصفات 
 IMO-2 االقــــتــــصــــاديــــة والـــفـــنـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة مـــــن

وتصنيفات اللويد، إضافة الى المواصفات المعتمدة 
. (EXXON MOBILE (MESQAC 2010 من شركة

جــديــر بالذكر أن المجموعة كــانــت تعاقدت مع 
شركةOFFSHORE STX لبناء السفن المحدودة في 
كــوريــا الجنوبية لبناء ناقلتين هما "عــبــدالــرزاق 
الـــخـــالـــد" و"الــــبــــتــــرولــــيــــة"، واألخـــــيـــــرة ســتــتــســلــمــهــا 
المجموعة بسعة 50 ألف طن أيضا لتدخل الخدمة 
فــي نوفمبر الــمــقــبــل. وتـــم تــمــويــل شـــراء الناقلتين 
باالتفاق مع بنك DVB األلماني، وهــو البنك الذي 

مول شراء ناقلة يوسف ابراهيم الغانم سابقا.

«برقان» يعلن الفائزين بسحب 
حساب يومي
أعــلــن بــنــك بـــرقـــان أمــس 
أســـــــمـــــــاء الــــــفــــــائــــــزيــــــن فـــي 
السحوبات اليومية على 
حـــســـاب يـــومـــي، وفـــــاز كل 
واحــــــــــد بـــــجـــــائـــــزة 5000 
ديـــنـــار، وكـــــان الـــحـــظ في 
هــــــــذه الـــــســـــحـــــوبـــــات مــن 

نصيب: 
1- غسان محمد زين

2- كزار محسن بطاح محمد
3- آالء عـــبـــدالـــعـــزيـــز مــجــيــد 

العطار
وقد أضاف بنك برقان مؤخرا 
ســـحـــبـــا ربـــــــع ســــنــــوي لـــحـــســـاب 
"يـــومـــي"، لــلــفــوز بــجــائــزة نقدية 
بقيمة 125000 دينار، مما يعد 
نـــقـــلـــة جـــــديـــــدة تـــضـــيـــف فـــرصـــا 
أكبر، وللتأهل للسحوبات الربع 
سنوية يتعين على العمالء اال 

يقل رصيدهم عن 500 دينار مدة 
شهرين قبل تاريخ السحب، كما 
ان كـــل 10 دنــانــيــر تــمــثــل فــرصــة 
واحدة لدخول السحب، وإذا كان 
رصيد الحساب 500 دينار فما 
فوق فسيكون صاحب الحساب 
مــؤهــال للدخول فــي السحوبات 

اليومية والربع سنوية.

«زين» تحتفي بالمنتخب الوطني للدراجات المائية
استقبلت "زين"، الشركة الرائدة في 
تــقــديــم خــدمــات االتـــصـــاالت المتنقلة 
بــالــكــويــت، أبــطــال الــمــنــتــخــب الــوطــنــي 
للدراجات المائية في مطار الكويت، 
بعد تحقيقهم العديد مــن اإلنــجــازات 
فـــــي بـــطـــولـــة الــــعــــالــــم الــــتــــي اخــتــتــمــت 
مؤخرا بأميركا، ألنها الراعي الرئيس 
للمنتخب للعام الخامس على التوالي.

وأوضـــــــحـــــــت الــــــشــــــركــــــة، فــــــي بـــيـــان 
صــــحــــافــــي، أنــــهــــا شـــــاركـــــت فـــــي حــفــل 
االستقبال الذي أقيم بقاعة التشريفات 
فـــي الــمــطــار وحـــضـــره رئــيــس مجلس 
إدارة النادي البحري اللواء فهد الفهد 
وعدد من الهيئات والشركات الداعمة 
للمنتخب وفــي مقدمتها "زيـــن"، التي 
ات  أكـــــدت أن ثــقــتــهــا كــبــيــرة فـــي كـــفـــاء
الشباب الكويتي القادرة على تحقيق 
الــتــمــيــز والـــتـــفـــوق فــــي كــــل الــمــيــاديــن 

والمجاالت. 
وأشـــارت إلــى أن أبــطــال المنتخب 

قدموا مستويات عالية ورفعوا اسم 
الــكــويــت عــالــيــا مـــن خـــالل تحقيقهم 
مجموعة من اإلنــجــازات، حيث حقق 
المنتخب الــعــالمــة الــكــامــلــة بالنقاط 
(300 نقطة) مــع أميركا وتايلند من 
بــيــن 38 دولــــة مــشــاركــة، إضــافــة إلــى 
تــحــقــيــق 18 مــيــدالــيــة مـــن ضــمــنــهــا 8 
ذهــــبــــيــــات، مــبــيــنــة أن هـــــذه الـــرعـــايـــة 
تــؤكــد حـــرص الــشــركــة عــلــى تشجيع 
ات الوطنية في شتى  الطاقات والكفاء
المجاالت خصوصا قطاع الرياضة 

والشباب. 
وأعـــربـــت "زيـــــن" عـــن فــخــرهــا بــهــذا 
اإلنجاز الكبير الذي حققه المنتخب 
عــلــى الــمــســتــوى الـــريـــاضـــي الـــدولـــي، 
وأنها مستمرة في تشجيع الجهود 
والطاقات التي تساهم في رفع اسم 
الـــريـــاضـــة الـــكـــويـــتـــيـــة والـــريـــاضـــيـــيـــن 
الكويتيين في شتى المجاالت على 

الصعيدين المحلي والعالمي.

يذكر أن منتخب الكويت للدراجات 
المائية تم تشكيله واعتماده رسميا 
مــــــن الـــــــنـــــــادي الـــــبـــــحـــــري الــــريــــاضــــي 

الكويتي لتمثيل الكويت فــي جميع 
الــــبــــطــــوالت اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــالـــمـــيـــة، 
وأحـــرز أبــطــال المنتخب الــعــديــد من 

اإلنجازات خالل مشاركاتهم السابقة 
في عدد من أكبر البطوالت العالمية 

أبرزها بطولة العالم.

فريق زين يستقبل أبطال المنتخب في قاعة التشريفات

القدومي: «توب» توسع نشاطها في كندا
أعلنت مجموعة توب العقارية 
تـــوســـيـــع نــشــاطــهــا االســـتـــثـــمـــاري 
ليشمل مؤخرا مدينة تورنتو في 
كندا، التي تعد من المدن االسرع 

نموا في العالم. 
وجــــــــــاءت هـــــــذا الــــخــــطــــوة بــعــد 
دراسة مستفيضة للقطاع العقاري 
فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وبــــعــــدمــــا وجـــــدت 
الـــمـــجـــمـــوعـــة ان االســــتــــثــــمــــار فــي 
القطاع السكني بمواقع محددة في 
تورنتو يحقق عوائد عالية جدا. 

واشــتــرت المجموعة مــن خالل 
المحفظة الــعــقــاريــة الــخــاصــة بها 
وبـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن الــمــســتــثــمــريــن 
مجموعة من العقارات والمباني 
القديمة، وستعمل على تجديدها 
وإعـــادة تطويرها ومــن ثــم بيعها 
في السوق الكندي، ثم االنتقال إلى 
مــشــاريــع مماثلة وإعــــادة طرحها 
وبيعها فــي الــــدول الــتــي تتواجد 
بها مكاتب المجموعة او وكالئها، 

خــــصــــوصــــا فـــــي الــــكــــويــــت وقـــطـــر 
وبريطانيا.

وقــــال نــائــب الــعــضــو الــمــنــتــدب 
لــلــتــســويــق فـــي الــمــجــمــوعــة، مــديــر 
فــــرع كـــنـــدا، مــحــمــد الـــقـــدومـــي، إن 
"خطوة التوسع هذه جاءت بعدما 
وجدنا أن الحاجة تتطلب العمل 
فـــي أســـــواق جـــديـــدة واالســتــثــمــار 
فــي األســــواق الــقــويــة الــتــي تتمتع 
باستقرار ونمو طبيعيين، وكان 
اخـــتـــيـــار تـــورنـــتـــو تـــحـــديـــدا ألنــهــا 
مـــن أفـــضـــل الـــمـــدن الــكــنــديــة الــتــي 
تــســتــقــبــل ســنــويــا عـــشـــرات اآلالف 
من المهاجرين الجدد، إضافة إلى 
استقطابها شريحة كبيرة من كبار 
المستثمرين مما جعل االستثمار 
بالقطاع العقاري السكني فيها ذا 

جدوى ويحقق عوائد مناسبة.
وأضاف أن خبرة المجموعة في 
هــذا القطاع ستعزز فــرص نجاح 
مــحــفــظــتــهــا وتــحــقــيــقــهــا لــعــوائــد 

جيدة للمستثمرين، موضحا أن 
المجموعة تعمل حاليا على دراسة 
بعض العروض المقدمة لها لشراء 
اراض في مناطق مميزة، وستعمل 
عــــلــــى تـــرخـــيـــصـــهـــا لــــالســــتــــخــــدام 

السكني وإعادة تطويرها.
وبين القدومي أن المجموعة 
قـــامـــت بــــاالتــــفــــاق مــــع مــجــمــوعــة 
مـــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة الــتــي لها 
خبرة عريقة في القطاع العقاري 
بـــتـــورنـــتـــو مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ تــلــك 
المشاريع وضمان انجازها في 
الـــمـــواعـــيـــد الـــمـــحـــددة وتــحــقــيــق 

العوائد المجدية للمحفظة.
وأشـــــــــار إلــــــى أن الــــعــــديــــد مــن 
الــتــقــاريــر االقــتــصــاديــة والمالية 
تؤكد أن تورنتو تعد واحدة من 
اكثر المدن العالمية التي تحظى 
بــاالســتــقــرار الــمــالــي والسياسي 
واالقـــتـــصـــادي ومـــعـــدالت الــنــمــو 
فــيــهــا عــالــيــة، وتــعــتــبــر مـــن أكــثــر 

المدن اآلمنة لالستثمار وتحظى 
بقوانين واضحة ومميزة تدعم 
االســتــثــمــار والــمــســتــثــمــريــن في 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات خــصــوصــا 

العقاري. 

 من تطوير شبكة الطرق 
ً
العيبان: االنتهاء قريبا

والبنى التحتية لمرافق أرض المعارض
أعلن مدير إدارة العالقات العامة 
في شركة معرض الكويت الدولي 
ضاري العيبان أن الشركة ماضية 
فــي تنفيذ الــخــطــة االستراتيجية 
الــمــوضــوعــة والــمــعــلــنــة، بتحويل 
أرض الــــمــــعــــارض الــــدولــــيــــة إلـــى 
مــركــز جـــاذب لــلــمــعــارض المحلية 
واإلقليمية والدولية، مشيرا إلى أن 
"لدى الشركة رؤية واضحة مخططا 
لها ومدروسة بشكل سليم، ونحن 
نــســيــر قــدمــا وبــخــطــى ثــابــتــة وفــق 

الخطة التوسعية الموضوعة".
وكـــــشـــــف الــــعــــيــــبــــان، فـــــي بـــيـــان 
صحافي أمـــس، عــن قــرب االنتهاء 
مـــن أعـــمـــال الــتــحــديــث والــتــطــويــر 
والصيانة التي شملت معظم البنى 
التحتية لمرافق ارض المعارض 

الــدولــيــة، ابــتــداء مــن اعــمــال الطرق 
وتوسعة الشوارع الداخلية وشبكة 
الصرف الصحي ومجاري تصريف 
مــــيــــاه االمـــــطـــــار وأعـــــمـــــال االنـــــــارة 
الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــمـــرافـــق ومــحــيــطــهــا، 
والتي ستكون جاهزة للتسليم في 

منتصف نوفمبر المقبل.
ولفت الى ان تسليم هذه االعمال 
سيكون كما هــو مخطط لــه وقبل 
نهاية الــعــام الــحــالــي، وتــأتــي هذه 
التوسعة الجديدة لتغطي جميع 
الــتــوســعــات الــمــســتــقــبــلــيــة بـــأرض 
المعارض الدولية بمشرف، والتي 
تمت مــبــاشــرة العمل فيها منذ 9 

ابريل 2013.
وزاد الــعــيــبــان ان هـــذه االعــمــال 
تــــأتــــي فــــي اطـــــــار حــــــرص الـــشـــركـــة 

على تميزها وسعيها المتواصل 
لــتــحــقــيــق الــتــكــامــل والــتــطــويــر في 
جميع المجاالت، ومنها االستثمار 
فـــي تــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــهــذا 
الــصــرح وجميع مــرافــقــه، حيث إن 
الشركة تسير قدما وبخطى ثابتة 
وفق الخطة التوسعية الموضوعة 

وعلى مراحل متعددة.
وتابع ان شركة معرض الكويت 
الـــــدولـــــي تـــعـــتـــبـــر مــــركــــز مـــعـــارض 
معتمدا ومرخصا رسميا وعالميا، 
بانضمامها الى عضوية المنظمة 
الــــعــــالــــمــــيــــة لــــصــــنــــاعــــة وتـــنـــظـــيـــم 
المعارض، والتي تعرف اختصارا 
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بـــرعـــايـــة ســمــو أمـــيـــر الــبــالد 
الشيخ صباح االحمد، تنطلق 
فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــــعــــــرض اتـــــحـــــاد 
 KIU) الـــصـــنـــاعـــات الـــكـــويـــتـــيـــة
EXPO-2015) بـــالـــشـــراكـــة مــع 
شـــركـــة فـــورفـــســـت وفــورفــيــلــمــز 
لــلــطــبــاعــة والـــنـــشـــر، ومــشــاركــة 
نحو 100 مــن نخبة المصانع 
المحلية وشــركــات اخـــرى ذات 
العالقة بالقطاع الصناعي، من 
18 إلى 20 أكتوبر الجاري، في 
فندق كراون بالزا (قاعة البركة).

بــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أعــلــنــت 
شـــــــركـــــــات الــــــمــــــتــــــروك إلنـــــتـــــاج 
األصــــــبــــــاغ "MPC"، والـــقـــريـــن 
لصناعة الكيماويات البترولية، 
والمرطبات العربية المحدودة 
"ABC" مشاركتها في المعرض 

(رعاية برونزية).
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس مـــجـــمـــوعـــة 
الـــــمـــــتـــــروك لــــلــــتــــجــــارة الـــعـــامـــة 
والــــمــــقــــاوالت أحـــمـــد الـــمـــتـــروك 
إن الــشــركــة تــلــعــب دورا كبيرا 
فــي تلبية احــتــيــاجــات الــســوق 
الـــمـــحـــلـــي، وتـــطـــلـــع بــاســتــمــرار 
لـــالنـــتـــشـــار والــــتــــوســــع مــحــلــيــا 
وخــارجــيــا، حــيــث تــقــوم حاليا 
بإنشاء وتجهيز مصنع ألعمال 
الصبغ العالية الجودة، والذي 
ســـيـــكـــون مـــــن أهــــــم الـــمـــصـــانـــع 

بالمنطقة وأكثرها تطورا. 
وأوضح المتروك أن الشركة 
كـــانـــت دائــــمــــا وعـــلـــى مـــــدى 20 
عـــــامـــــا شــــريــــكــــا فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة 

عــبــر إســهــامــاتــهــا فــي مشاريع 
اإلســــكــــان والــــمــــدن اإلســكــانــيــة 
التي اعتمدت فيها أصباغها، 
مثل مدن جابر األحمد السكنية 
وســــعــــد الـــعـــبـــدالـــلـــه والــــدوحــــة 
وغـــرب الصليبيخات ومحطة 
الــــزور لتحلية الــمــيــاه وتوليد 

الطاقة، وغيرها الكثير.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت شــركــة 
الــقــريــن لــصــنــاعــة الــكــيــمــاويــات 
الــبــتــرولــيــة أنــهــا تجسد نجاح 
جهود الدولة في إفساح المجال 
لمشاركة الــقــطــاع الــخــاص في 
التنمية، والدخول واالستثمار 
فـــي قـــطـــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات، 
نظرا ألهميته وقيمته المضافة 

لالقتصاد المحلي.

أحمد المتروك

محمد الزهير

«البترولية المستقلة» تتسلم ناقلة 
جديدة للمنتجات النفطية

البحرين تستعد الستضافة المؤتمر 
الثاني للشركات العائلية

أوشـــكـــت شـــركـــة "كــــي بـــي إم جــــي" فـــي الــبــحــريــن 
على االنتهاء من اإلعداد لمؤتمرها حول الشركات 
العائلية فــي الــشــرق األوســـط وجــنــوب آســيــا تحت 
شعار "إعداد الجيل القادم"، الذي سينعقد في فندق 

آرت روتانا في جزر األمواج.
وينطلق هذا المؤتمر بحفل استقبال في 31 من 
الشهر الجاري بحضور رئيس مجلس إدارة "تمكين" 
سمو الشيخ محمد بــن عيسى آل خليفة، إضافة 
إلى عدد من أهم أصحاب الشركات العائلية، يتبعه 
يوم كامل من الفعاليات في 1 نوفمبر المقبل، حيث 
سيركز على المرحلة االنتقالية في "العائلية" وتسلم 

جيل الشباب األدوار الريادية.
 من 

ً
 كـــبـــيـــرا

ً
ا وتــشــكــل الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة جــــــزء

مــجــتــمــع األعــــمــــال، كــمــا تــتــمــتــع بــحــضــور قــــوي في 
غالبية القطاعات، ويعتبر القرن الواحد والعشرون 
 بالنسبة 

ً
حقبة جديدة للفرص العالمية، وتحديدا

إلى "العائلية" التي تدرك أهمية وضع المخططات 
الــخــاصــة بالتحول وإدارتــهــا على صعيد القيادة 

والحوكمة والملكية.
وتـــواجـــه كـــل الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة تــحــدي وضــع 
المخططات المناسبة لنقل الــقــيــادة مــن جيل إلى 
آخر، في حين يتوجه المؤتمر المنظم من قبل "كي 
بي إم جي" إلى الشركات التي ترغب في خوض غمار 
أحدث التوجهات الفكرية التي تعالج مسألة القيادة 

على صعيد هذه الشركات. 

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

«األهلي» يشارك «السيف» في التوعية 
بسرطان الثدي
أعــلــن البنك األهــلــي الــكــويــتــي، أمــس، 
شراكته مع مستشفى السيف في دعم 
مبادرة التوعية بمرض سرطان الثدي، 
باعتبارها واحدة من المبادرات الرامية 
لــرفــع مستوى الــوعــي بــالــمــرض خالل 

أكتوبر الجاري.
وخـــالل الــمــبــادرة ستحصل جميع موظفات 
البنك وعمالئه من السيدات على خصم خاص 
بنسبة 25 في المئة عند إجراء فحوصات األشعة 
الــتــشــخــيــصــيــة أو الـــمـــامـــوغـــرام فـــي مــســتــشــفــى 
السيف بشارع الخليج في السالمية، حرصا على 
رفــع مستوى التوعية بــهــذا الــمــرض بين أفــراد 
المجتمع والتشديد على أهمية هذه الفحوصات 

في الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
ويــشــارك الــبــنــك فــي عـــدد مــن األنــشــطــة الــواســعــة 
خالل أكتوبر الجاري لدعم هذه المبادرة المهمة، إلى 
جانب رعايته الرئيسية لماراثون الحملة الوطنية 
للتوعية بمرض السرطان الذي سيقام في مرحلة 

الحقة من العام. 

أسعار صرف العمالت العربية
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»سيتي سكيب« أقام إفطار أعمال حول قطاع العقار كمنصة لالستثمار املؤكد

الجراح : 234 ألف طلب إسكاني خالل العشرين سنة القادمة
محدودية األراضي القضية األساسية و63 مترًا مربعًا متاحة لكل فرد

كتب باسم رشاد

ل���ل���م���رة األول�������ى ف����ي ال���ك���وي���ت، وب���ح���ض���ور ن��خ��ب��ة 
م����ن ص���ان���ع���ي ال������ق������رار، وامل����ط����وري����ن ال���ع���ق���اري���ن 
، استضاف  واملتخصصن في السوق العقاري، 
س��ي��ت��ي س��ي��ك��ب »إف���ط���ار أع���م���ال«  ف���ي ف��ن��دق جي 
دب��ل��ي��و م���اري���وت ف���ي م��دي��ن��ة ال���ك���وي���ت. وق����د نظم 
ال���ح���دث وس����ط أج������واء م��ه��ن��ي��ة اح���ت���راف���ي���ة، حيث 
س��ل��ط  امل��ت��ح��دث��ون ال��ض��وء ع��ل��ى ص��ن��اع��ة العقار 
م���ن خ����ال م��ن��اق��ش��ات وم���ن���اظ���رات ح����ول ال��س��وق 
العقاري العاملي واملحلي، رك��زت على اتجاهات 
االس��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري. وق���د ش��ّك��ل ال��ح��دث منصة 
أس��اس��ي��ة ل��ب��ن��اء ع��اق��ات أع��م��ال وال��ت��واص��ل بن 
امل��ؤث��ري��ن ف��ي س���وق ال��ع��ق��ار وال��خ��ب��راء وق��ي��ادي��ي 
االس���ت���ث���م���ار وال���ت���ط���وي���ر ف����ي ال����س����وق ال���ع���ق���اري���ة. 
إل��ى ذل���ك، م��ّه��د »إف��ط��ار األع��م��ال« مل��ع��رض سيتي 
سكيب الكويت الريادي في االستثمار والتطوير 
العقاري واملقرر عقده من ديسمبر 9 إلى 11 على 
أرض املعارض الدولية في منطقة مشرف، حيث 
ن��اق��ش بعضا م��ن األف��ك��ار ال��رئ��ي��س��ة ال��ت��ي س��وف 
ي��ت��ن��اول��ه��ا امل��ع��رض. ه���ذا وق���د ت��م��ح��ورت حلقات 
ال���ن���ق���اش ح����ول إم���ك���ان���ات ال��ت��غ��ي��ي��ر ف���ي هيكلية 
االقتصادات في دول الخليج العربي والناتجة 
ع���ن ع���دم اس��ت��ق��رار امل���ص���ادر، وف���ي امل��ق��اب��ل أل��ق��ت 
الضوء على قطاع العقار املؤهل بأن يلعب دورا 
م��ح��وري��ا ف��ي االس��ت��ق��رار االق��ت��ص��ادي ع��ل��ى امل��دى 
الطويل ملا يقدمه من فرص للتنويع في القطاع، 
ه����ذا ب���اإلض���اف���ة إل����ى أن����ه ي��ت��ي��ح ال���وق���ت امل��ن��اس��ب 
الكتشاف اإلمكانيات التي يؤمنها. وق��ال مدير 
معرض سيتي سكيب الكويت أحمد زكريا، في 
كلمته للترحيب باملشاركن في »إفطار األعمال«: 
»عبر تحليل وضع سوق العقار في الكويت، فمن 
املهم توسيع النقاش ليشمل التجربة العاملية 
في هذا اإلط��ار. وتاريخيا، فان مواطني الكويت 

واملقيمن في الدولة هم ريادين في االستثمار 
العقاري الخارجي وتوظيف هذه االستثمارات 
في  أسواق عقارية رائدة. وبناء عليه، فمن خال 
م��ن��اق��ش��ة ال���وض���ع ال��ح��ال��ي ف���ي ال���س���وق ال��ع��ق��اري 
ال��ى توسيع نقاط البحث  الكويتية، ثمة حاجة 
لتغطية امل��ن��اط��ق خ���ارج ال��ح��دود وال��ت��ي ال طاملا 

شكلت نقاط جذب للمستثمرين الكويتين«.
ق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة االت��ح��اد العقارين  و 
توفيق الجراح، ان القضية االساسية في العقار 
ال��ك��وي��ي��ت��ي ه��ي م��ح��دودي��ة االراض����ي م��ش��ي��را ال��ى 
أنه في الكويت متاح لكل فرد 63 مترًا مربعًا من 
ال��ب��ح��ري��ن و468 لدبي   االراض����ي م��ق��اب��ل 194 ف��ي 
ك��ب��ي��ر على  ال����ى ض��غ��ط  ل��ل��ري��اض م���ا أدى  و171 

أسعار االراضي ساهم في ارتفاعها. 
وأض������اف أن ال���ك���وي���ت ت��ع��ان��ي م���ن ف���ج���وة ك��ب��ي��رة 
أن��ه م��ن املتوقع  إل��ى  ال��خ��اص مشيرا  ف��ي السكن 
أن ي��ب��ل��غ ع���دد ط��ل��ب��ات االس���ك���ان ال��ج��دي��دة خ��ال 
أل��ف طلب اسكاني  ال��ق��ادم��ة 234  العشرين سنة 
م��م��ا ي��رف��ع اج��م��ال��ي ع���دد ال��ط��ل��ب��ات ال���ى 352 أل��ف 
ط����ل����ب.  أم�����ا ع����ن م���ع���دل االي����ج����ار ال���ش���ه���ري، ذك���ر 
ال���ج���راح ب���أن ه��ن��اك إرت��ف��اع��ًا واض���ح���ًا ف���ي م��ع��دل 
االي�����ج�����ارات، إذ ي��ب��ل��غ م��ت��وس��ط م���ع���دل االي���ج���ار 
الشهري 313 دينارًا بينما بلغ في العام املاضي 
264 دينارًا، واصفا هذا القطاع باملستقر والجيد 
ق��ال: »هناك  من حيث األداء. وع��ن قطاع املكاتب 
موجة من التحسن تصاحب القطاع منذ العام 
2011 الذي انخفضت فيه نسبة االشغال 60 في 

املئة، أما حاليا فهي بحدود 85 في املئة«. 
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة، أش����ار ال���ج���راح إل��ى 
أن نسبة االش��غ��ال ع��ال��ي��ة ف��ي ه���ذا ال��ق��ط��اع، ففي 
ال���رب���ع ال��ث��ان��ي م���ن ال���ع���ام ال��ح��ال��ي ب��ل��غ إج��م��ال��ي 
أل��ف متر مربع  م��س��اح��ات التجزئة ح��وال��ي 800 
بنسبة إشغال بلغت 95 في املئة، وبإيجار مرتفع 

األسعار.

»توب« توسع نشاطها ليشمل »تورنتو«

»العمر« استحوذت على سلسلة مطاعم في البحرين
استحوذت شركة فيصل العمر للتجارة 
ال��ع��ام��ة وامل���ق���اوالت ع��ل��ى سلسلة مطاعم 
وه�����ي ع���ام���ة ت���ج���اري���ة ل���ت���وك���ي���ل م��ط��اع��م 
جوزيل املتخصصة في املأكوالت التركية 
ف�����ي م���م���ل���ك���ة ال���ب���ح���ري���ن وذل��������ك ف�����ي اط�����ار 
السياسية التوسعية ف��ي أنشطتها في 
منطقة الخليج باالضافة الى أعمالها في 

مصر وتركيا.
وقال رئيس مجلس االداة العضو املنتدب 
ع إلى 

َّ
��ن��ا نتطل

َّ
بالشركة فيصل العمر »إن

تحقيق ش��راك��ة طويلة األم���د م��ع عامات 
ت��ج��اري��ة ع��امل��ي��ة ع��ال��ي��ة ال���ج���ودة، موضحا 
ان ه���ذه ال��ش��راك��ة س��ت��ع��ود ب��ف��ائ��دة علينا 
خاصة مع نجاحنا وخبرتنا العميقة في 

قطاَعي املطاعم واالمتيازات 
وش�������دد ال���ع���م���ر ع���ل���ى ان������ه س���ي���ت���م ت��ن��م��ي��ة 
وت���وس���ي���ع ع���ام���ات ج���وزي���ل ال����رائ����دة في 
األس��������واق ح�����ول ال���ع���ال���م م����ن خ�����ال ف��ري��ق 
عمل متكامل مما يساهم في بناء منظمة 
ال��خ��دم��ة السريعة عاملية  ال��ش��رك��ة ملطاعم 
املستوى، مؤكدا ان الشركة قامت بشراء 
50 % من حصص املطاعم التركية حيث 
ت��ح��ت��وي ع��ل��ى م���ارك���ات ع����دة وال��ع��ام��ات 
أن��ه��ا س��وف تنتقل الى  ال��ت��ج��اري��ة، مبينة 
ال��وك��ي��ل  ال��ش��رك��ة  دول اخ�����رى الس��ي��م��ا ان 
ال���ت���ع���اون  ف�����ي دول م���ج���ل���س  ال����ح����ص����ري 

الخليجي والدول العربية.
وت��ت��ط��ل��ع ال��ش��رك��ة ال���ى اف��ت��ت��اح ف��رع��ه��ا في 
ل��ي��ك��ون أول  ال���ع���ام 2016  ب���داي���ة  ال���ك���وي���ت 
فرع لها محليا حيث إن السوق الكويتي 
في حاجة الى مثل هذه املطاعم حيث إن 

الشخصيات املهمة ق��ادرة على أن تغطي 
ال��س��وق املحلي لتقدم افخم خ��دم��ات دون 
إن تذهب الى تركيا خاصة االشخاص ال� 
»Vip« الذين سيكون لديهم خدمة متميزة 

لهم وألسرهم. 
وأكد ان الشركة تطمح الى رفع أفرعها من 
ال��ى 20 مطعم في  امل��ط��اع��م العاملة م��ن 2 
ال��ب��ح��ري��ن، متوقعا تحقيق ارب��اح  مملكة 
عالية نهاية العام املالي الحالي، مشيرا 
ال�����ى أن ت���ل���ك ال���ت���وس���ع���ات س��ت��م��ث��ل ق��ي��م��ة 

إل��ى تنويع  مضافة للشركة التي تسعى 
م��ص��ادره��ا وال���دخ���ول ف��ي أس����واق ج��دي��دة 

واعدة. 
 وذك�����ر ال��ع��م��ر ان س����وق امل���ط���اع���م يحظى 
ال��ش��رك��ات املختلفة  بمنافسة ش��دي��دة م��ن 
إل��ى التغيرات  في السوق ذات��ه باإلضافة 
ال��س��ري��ع��ة وال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ال��ت��ي تصاحب 
مثل تلك األس����واق. وعلى ال��رغ��م م��ن ذل��ك، 
فإن تباينا نسبيا كان من نصيب سلسلة 
املطاعم التي بلغت حصتها في البحرين 

ال����س����وق  ح�����وال�����ي 47.8 %م�������ن إج����م����ال����ي 
ال���ت���ج���اري واالس���ت���ث���م���اري ف���ي ال��ب��ح��ري��ن. 
فضا عن املقرات الفاخرة التي تمتلكها 
ب���اح���دث التكنولوجيا  امل��ج��ه��زة  امل��ط��اع��م 
وتمتاز بالرفاهية.  حضر حفل االفتتاح 
ال���������ذي أق�����ي�����م ب����رع����اي����ة وزي���������ر ال���ص���ن���اع���ة 
وال��ت��ج��ارة ال��ب��ح��ري��ن��ي وب��ح��ض��ور ه��ات��ون 
ديمرير سفيرة الجمهورية التركية لدى 
م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن، إل����ى ج���ان���ب ح���ش���ٍد من 

رجال وسيدات األعمال. 

أعلنت مجموعة ت��وب العقارية ع��ن توسيع 
ن���ش���اط���ه���ا االس����ت����ث����م����اري ال����ع����ق����اري ل��ي��ش��م��ل 
م��ؤخ��را مدينة ت��ورن��ت��و ف��ي ك��ن��دا وال��ت��ي تعد 
من املدن الرئيسة في العالم واالكثر واالسرع 
ن��م��وا وق���د ج����اءت ه���ذا ال��خ��ط��وة ب��ع��د دراس���ة 
م��س��ت��ف��ي��ض��ة ل��ل��ق��ط��اع ال���ع���ق���اري ف����ي امل��ن��ط��ق��ة 
ووج��دت املجموعة ان االستثمار في القطاع 
السكني في مواقع محددة في تورنتو يحقق 
عوائد عالية جدا حيث قامت املجموعة ومن 
خال املحفظة العقارية الخاصة باملجموعة 
وبمجموعة من املستثمرين بشراء مجموعة 
م���ن ال���ع���ق���ارات وامل���ب���ان���ي ال��ق��دي��م��ة وس��ت��ع��م��ل 
ع��ل��ى ت��ج��دي��ده��ا واع������ادة ت��ط��وي��ره��ا وم����ن ثم 
اع�������ادة ب��ي��ع��ه��ا ف����ي ال����س����وق ال���ك���ن���دي امل��ح��ل��ي 
ومن ثم االنتقال في مشاريع مماثلة واعادة 
ط��رح��ه��ا وب��ي��ع��ه��ا ف���ي ال������دول ال���ت���ي ت��ت��واج��د 
ب��ه��ا م��ك��ات��ب امل��ج��م��وع��ة او وك��ائ��ه��ا خ��اص��ة 

ف��ي ال��ك��وي��ت وق��ط��ر وب��ري��ط��ان��ي��ا.  وق���ال نائب 
ال���ع���ض���و امل���ن���ت���دب ل��ل��ت��س��وي��ق ف����ي م��ج��م��وع��ة 
توب العقارية ومدير فرع املجموعة في كندا  
م��ح��م��د ول��ي��د ال��ق��دوم��ي ب���ان خ��ط��وة ال��ت��وس��ع 
ه����ذه ق���د ج����اءت ب��ع��د ان وج���دن���ا ان ال��ح��اج��ة 
تتطلب العمل في اسواق جديدة واالستثمار 
في االس���واق القوية والتي تتمتع باستقرار 
ونمو طبيعي وكان اختيار تورنتو تحديدا 
كونها من افضل املدن الكندية والتي تستقبل 
سنويا عشرات االالف من املهاجرين الجدد 
ب��االض��اف��ة ال���ى اس��ت��ق��ط��اب��ه��ا ش��ري��ح��ة كبيرة 
من كبار املستثمرين ما جعل من االستثمار 
في القطاع العقاري السكني فيها ذا جدوى 
وي���ح���ق���ق ع����وائ����د م��ن��اس��ب��ة ع���ل���ى االس��ت��ث��م��ار 
ف��ي ه��ذا القطاع  واض���اف ان خبرة املجموعة 
ستعزز من فرص نجاح محفظتها وتحقيقها 

لعوائد جيدة للمستثمرين.

33.7 مليار دوالر قيمة صفقات االندماج بالشرق األوسط
أص�����������درت »ت�����وم�����س�����ون روي��������ت��������رز«، امل�����������زود ال���ع���امل���ي 
للمعلومات ال��ذك��ي��ة للشركات وامل��ح��ت��رف��ن، تقريرها 
الفصلي حول االستثمار املصرفي في منطقة الشرق 
األوس��������ط.  وأش�������ارت ت���ق���دي���رات »ت���وم���س���ون روي���ت���رز« 
و»ف���ري���م���ان ل���اس���ت���ش���ارات« إل����ى أن رس����وم ال��خ��دم��ات 
املصرفية االستثمارية في الشرق األوسط بلغت 480.5 
مليون دوالر أميركي خال األشهر التسعة األولى من 
العام الحالي، بانخفاض نسبته %22 عن نفس الفترة 
من العام املاضي، وهي أقل قيمة مسجلة خال فترة 9 

شهور منذ عام 2012.
وق����ال ن��دي��م ن���ج���ار، م��دي��ر ع���ام ت��وم��س��ون روي���ت���رز في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: »قيمة صفقات 
االندماج واالستحواذ املعلنة في الشرق األوسط بلغت 
33.7 مليار دوالر خال األشهر التسعة األولى من عام 
2015، أي أك��ث��ر بمقدار %23 م��ن القيمة املسجلة في 
الفترة نفسها من العام املاضي، كما أن قيمة الصفقات 
ت���ع���د األف����ض����ل م���ن���ذ 2010«. وأض�������اف أن: »إج���م���ال���ي 

إصدارات األسهم واألسهم املرتبطة بحقوق املساهمن 
ف���ي ال���ش���رق األوس������ط خ����ال ال���رب���ع ال���ث���ال���ث م���ن ال��ع��ام 
ال��ح��ال��ي بلغ 2.6 مليار دوالر، أي بانخفاض طفيف 
مقارنة بالربع الثاني من 2015.« وأشار نجار إلى أن 
إصدارات الديون في الشرق األوسط بلغت 16.1 مليار 
دوالر خال الربع الثالث من عام 2015، وهي أكثر من 
ضعف القيمة املسجلة في الربع السابق.  وبالنسبة 
لرسوم الخدمات املصرفية االستثمارية، لوحظ عدم 
ل��ل��خ��دم��ات املصرفية  تسجيل م��ك��اس��ب ف��ي أي م��ك��ون 
االس��ت��ث��م��اري��ة خ���ال األش��ه��ر التسعة األول����ى م��ن ع��ام 
2015، ف��ي ظ��ل انخفاض االكتتابات ف��ي أس���واق امل��ال 
بنسبة %3 مقارنة بالعام املاضي، وبلغ إجمالي رسوم 
عمليات االندماج واالستحواذ املنجزة 177.6 مليون 
دوالر خال األشهر التسعة األول��ى من العام الحالي، 
ب��ان��خ��ف��اض نسبته %1 ع��ن ال��ف��ت��رة نفسها م��ن ال��ع��ام 
املاضي. وشكلت هذه الرسوم %37 من إجمالي رسوم 

األنشطة املصرفية االستثمارية في الشرق األوسط.
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اأحمد زكرياتوفيق اجلراح

ندمي جنارحممد القدومي

خبراء: ال تأثير النخفاض النفط على العقار

كتب باسم رشاد

اك����د  م���ش���ارك���ون ف���ي ال���ن���دوة إن أف��ض��ل وق����ت ل��ش��راء 
ال��ع��ق��ار ب��غ��رض امل��ض��ارب��ة ي��ك��ون م��ع ب��داي��ة انتعاش 

السوق
م��ت��ح��دث��ا ف���ي »إف����ط����ار األع����م����ال«، وق����د أش�����ار ن��اص��ر 
فيصل الخالد، رئيس صناديق االستثمار العقاري 
في بيت االستثمار العاملي غلوبل: » إلى ان الكويت 
امل��ت��اح��ة، فيما  م��ح��دودة م��ن ناحية النمو وال��ف��رص 
تعتبر اإلم���ارات سوقا جاذبا وكبيرًا«، إال أن قطاع 

العقار السكني يشهد فائضا كبيرا في العرض«.
أم��ا ع��ن األس����واق الخليجية األخ���رى ف��ق��ال: »ال��س��وق 
السعودي هو أقوى األسواق من ناحية حجم الطلب، 
وي���ق���دم أف��ض��ل ال���ف���رص، وه���ن���اك ف��رص��ة ل��ل��ت��خ��ارج«. 

 من قطر والبحرين باألسواق الصغيرة.
ً
واصفا كا

ك����م����ا أش����������ار امل������ت������ح������دث، ب�����س�����ام ال�����ع�����ث�����م�����ان، ن���ائ���ب 
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة امل��رك��ز امل��ال��ي إل���ى ثاثة 
س��ي��ن��اري��وه��ات رب��ط��ه��ا ب��أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ق���ائ���ا: »إذا 
إل��ى 55-70 دوالرًا فلن يكون  وص��ل��ت أس��ع��ار النفط 
هناك تأثير على القطاع العقاري، وهذا ينطبق على 
كل من السعودية واإلم��ارات ومدى اعتماد كل دولة 

على النفط«. وقال العثمان:« هناك توجه إلى العقار 
املدر للدخل وبشكل أساس  على العقارات السكنية، 
بغرض التطوير والتأجير، ونتوقع أن يستمر ذلك 

خال الفترة املقبلة«.
وقال ان البنوك تعاني من فائض سيولة عاٍل بسبب 
تباطؤ ال��دورة االقتصادية وقلة الفرص حيث باتت 
ال���ب���ن���وك ت��ت��ح��ف��ظ ف���ي اإلق�������راض ك��م��ا ارت���ف���ع���ت نسب 
إل��ى أن القطاع االستثماري يعاني  ال��ودائ��ع ما أدى 
حاليا من تصحيح ولكنه يبقى محدودا حتى اآلن 

بسبب ارتفاع الطلب على التأجير.
أما من قطاع االستثمار العقاري، تحدث رامي ايكو، 
ف��ي ش��رك��ة االرج����ان:  ال��رئ��ي��س التنفيذي لاستثمار 
»الطلب على العقار السكني سيبقى موجودًا سواء 
تحسنت األوض���اع االقتصادية أم ال، فيما ستتأثر 
م��ش��اري��ع االس��ت��ث��م��ار ف��ي ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ي من 

املتوقع تأجيل بعضها«.
ولفت ايكو إلى أن التدفقات املالية التي كانت تتحول 
أم��ي��رك��ا وأوروب�����ا ستتأثر ألن  إل���ى  م��ن دول الخليج 
ال��ف��ائ��ض امل���ال���ي ت���راج���ع ن��ت��ي��ج��ة الن��خ��ف��اض أس��ع��ار 
ال��ن��ف��ط، ب��ي��ن��م��ا س��ي��رت��ف��ع االس��ت��ث��م��ار ف���ي ال��ش��رك��ات 
العقارية والصناديق املحلية نتيجة للتخوف من 

االستثمار في الخارج. بدوره، قال محمود الطراروة، 
الرئيس التنفيذي لشركة بازار للعقارات: »ال يوجد 
أي ت��راب��ط ب��ن ت��راج��ع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط وس���ق ال��ع��ق��ار، 
وانخفاض األول ال يؤثر على األول بشكل فعلي، ألن 

أسعار العقار ترتبط بعملية العرض والطلب«.
وأض�������اف: »إن أف���ض���ل وق����ت ل���ش���راء ال���ع���ق���ار ب��غ��رض 
امل��ض��ارب��ة ي��ك��ون م��ع ب��داي��ة ان��ت��ع��اش ال���س���وق«. الفتا 
إل��ى أن حجم ال��ت��داول في العام 2014 وص��ل إل��ى 4.8 
، بعد أن بلغ 4.4 مليارات دينار في  مليارات دينار 

العام 2007«.
أم�����ا، ع��ب��د ال���ل���ه ع���ب���دول���ي، م���دي���ر ع����ام ش���رك���ة ج��زي��رة 
املرجان فتحدث عن مشروع جزيرة املرجان الكائن 
ف���ي رأس ال��خ��ي��م��ة، م��ش��ي��را إل����ى م���ق���وم���ات امل���ش���روع 
امل��ت��م��ي��زة م��ن ح��ي��ث امل��وق��ع وال��ع��وام��ل ال��ج��اذب��ة التي 
كانت سبب أساسيا في بيع 30 في املائة من املشروع 
قبل انجازه«. وأضاف: »يمتد املشروع على مساحة 
2.7 مليون متر مربع، بينما تمثل مساحة البناء 60 
مليون قدم مربعة. ويحتوي املشروع على 550 فيا 
سكنية و8000 غرفة فندقية«. مؤكدا أن للمستثمرين 
الكويتين حصة األس��د من االستثمار في املشروع 

بن املستثمرين الخليجين.

الخالد: الكويت محدودة 
من ناحية النمو والفرص 

املتاحة 

العثمان: توجه إلى العقار 
املدر للدخل وبشكل أساس 

على السكني

إيكو: االستثمار في العقار 
والصناديق نتيجة للتخوف 

من االستثمار في الخارج
)ت�ضوير رائد الدمريي( جانب من الندوة 
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wM¹e*« W�dý s� —UFÝ_«

w½Ëb�UÐ Êuł

nOC²�¹ WO�dB*«  UÝ«—b�« bNF�

w½Ëb�UÐ Êuł w*UF�« d{U;«

lÝuð W¹—UIF�« »uð WŽuL−� ∫w�ËbI�«

«bM� ÁU&UÐ Í—UL¦²Ýô« UNÞUA½
W¹—UIF�« »uð WŽuL−� XMKŽ« ˇ
Í—UL¦²?Ýô« UNÞUA½ lOÝuð sŽ
w� u²½—uð WM¹b� qLAO� Í—UIF�«
Êb*« s?� b????Fð w?²�«Ë «b?M�
d?¦?�ô«Ë r�UF�« w?� WO?�?Ozd�«
Ác¼  ¡U?ł b?�Ë «u/ Ÿd?Ýô«Ë
WCO?H²�� W?Ý«—œ bFÐ …uD)«
W?ID?M*« w� Í—U?I?F�« ŸU?DIK�
—UL?¦²Ýô« Ê« WŽu?L:«  błËË
l�«u??� w� w?MJ��« ŸUD?I�« w�
bz«uŽ oI?×¹ u²½—uð w� …œb?×�
WŽuL:« X�U� Y?OŠ «bł WO�UŽ
W¹—U?I?F�« W?EH?;« ‰ö?š s�Ë
s� WŽuL−0Ë WŽuL:UÐ W�U)«
s� WŽuL−� ¡«d?AÐ s¹dL¦²�*«

…œUŽ«Ë U¼b¹b& vKŽ qLF²ÝË W1bI�« w½U³*«Ë  «—UIF�«
wK;« ÍbMJ�« ‚u��« w� UN?FOÐ …œUŽ« rŁ s�Ë U¼d¹uDð
U?NŠdÞ …œU?Ž«Ë WKŁU2 l¹—U?A� w?� ‰UI?²½ô« rŁ s�Ë
Ë« WŽu?L:« VðUJ� UNÐ b?ł«u²ð w²�« ‰Ëb�« w� UN?FOÐË

 ÆUO½UD¹dÐË dD�Ë X¹uJ�« w� U�uBšË UNzö�Ë
»uð WŽuL?−� w� o¹u�²K� »b²M*« u?CF�« VzU½ ‰U�Ë

w� WŽuL:« Ÿd?� d¹b�Ë W¹—UIF�«
ÊUÐ ¨w�ËbI�« b?O�Ë bL?×�  ¨«bM�
bFÐ  ¡Uł b� Ác¼ lÝu²�« …uDš
qLF�« VKD²ð WłU(« Ê« U½błË Ê«
w� —UL¦²?Ýô«Ë …b¹bł ‚«uÝ« w�
l²?L?²ð w²�«Ë W¹u?I�« ‚«u?Ýô«
ÊU?�Ë wFO?³Þ u/Ë —«d?I²?ÝUÐ
s� UN½u?� «b¹b% u²½—uð —UO?²š«
w²?�«Ë W¹bM?J�« Êb*« q?C???�«
·ôô«  «dA?Ž U¹uMÝ q³I?²�ð
v�« W�U{ôUÐ œb?'« s¹dłUN*« s�
—U³� s� …dO³� W×¹dý UNÐUDI²Ý«
s� qF?ł U2 s?¹d?L?¦?²?�*«
Í—U?IF�« ŸUDI�« w?� —UL?¦²?Ýô«
oI?×¹Ë ÈËbł «– U?NO?� wMJ��«
WŽuL:« …d³š Ê« ·U{«Ë —UL¦²Ýô« vKŽ W³ÝUM� bz«uŽ
UNIOI%Ë UN²EH×� ÕU$ ’d� s� “eF²Ý ŸUDI�« «c¼ w�
WŽuL?:« qLFðË ·U{«Ë Æs¹dL?¦²�LK� …b?Oł bz«uF�
÷«—« ¡«dA� UN� W�bI*« ÷ËdF�« iFÐ WÝ«—œ vKŽ UO�UŠ
pKð hOšdð vKŽ WŽuL:« qLF²ÝË …eO2 oÞUM� w�

ÆU¼d¹uDð …œUŽ«Ë wMJ��« Â«b�²Ýö� w{«—ô«

w�ËbI�« bO�Ë

q³I*« d³L�u½ 1 t�ULŽ√ oKDMð

jÝË_« ‚dA�« w� WOKzUF�«  U�dAK� w½U¦�« d9R*« nOC²�ð s¹d×³�«

`²²?H¹Ë Æw�Ëb�«Ë wK;« s¹bO?FB�«
ÍcOHM²�« p¹dA�« Ëd�� ‰ULł s� q�
w×?O�d�« b�U?šË ¢wł Â≈ wÐ w�¢ w�
W?OLM²�« fK: Íc?O?HM²�« fOzd�«
 UO?�UF� s?¹d×³�« w?� W¹œUB?²�ô«
s¹d?{U?(« ÊU?�—U?A?O?ÝË d9R*«
w� W?FÝ«u�« U?L?Nð«d?³šË U?L¼¡«—¬

ÆŸUDI�«

WN?łu� WJKL*« WOL¼√ e¹e?Fð t½Qý
`M� v�≈ lKD²½ UM?½√ UL?� Æ‰UL?Žú�
¡«—ü« s� …œUH²Ýô« W�d� 5�—UA*«
w²�« W?L?O?I�« W??O�Ëb�«Ë W?OK;«
p�c�Ë ¨ÊuŁb?×²*« UMOKŽ U¼uK²?OÝ

Æ¢wł Â≈ wÐ w� W�dý  «d³š s�
s� ÎU?{Ëd?Ž d9R*« sL?C²?O?ÝË
vKŽ UOKŽ V�UM� ÊuKGA¹ 5Łb×²�

 U�dA�« v�≈ ¨¢wł Â≈ wÐ w�¢ W�dý
—U?Lž ÷u?�Ð Vždð w²�« WOKzU?F�«
Z�UFð w²�« W¹dJH�«  UN?łu²�« ÀbŠ√
Ác¼ b?OF?� vKŽ …œU?O?I�« W�Q�?�

 Æ U�dA�«
ÍcOHM?²�« p¹dA�« Ëd�� ‰U?Lł ‰U�Ë
d�?²H½¢ ∫¢wł Â≈ wÐ w�¢ W?�dý w�
s� Íc�« d9R*« «c¼ W?�U?C?²?ÝUÐ

w²�« WOKzUF�«  U?�dA�« v�≈ W³�M�UÐ
 UDD?<« l{Ë W??O???L¼√ „—bð
bOF� vKŽ UNð—«œ≈Ë ‰u×²�UÐ W�U)«
tł«uðË ÆW?OJK*«Ë WL�u(«Ë …œU?OI�«
l{Ë U¹b?% WOKzU?F�«  U�d?A�« q�
s� …œUOI�« qIM?� W³ÝUM*«  UDD<«
d9R?� t?łu?²?¹Ë Æd?š¬ v�≈ qO?ł
q³?� s� rEMÔ*« WOKzU?F�«  U�d?A�«

¢Ëd�� wł Â≈ wÐ w� ¢W�dý X�U� ˇ
¡UN²½ô« vKŽ X�—Uý UN½« s¹d×³�« w�
 U�d?A�« ‰uŠ U¼d9R?* œ«bŽù« s�
»uMłË jÝË_« ‚d?A�« w� WOKzU?F�«
 —¬ ‚bM� w� bI?FMOÝ Íc�« ¨U?OÝ¬
Ác¼ oKDMðË ÆÃ«u?�_« —eł w� U½UðË—
s� ≥± w� Ì‰U³?I²Ý« qH×Ð WO?�UFH�«
aOA�« —u?C×Ð Í—U'« dÐu²?�√ dNý
fOz— WH?OKš ‰¬ v�O?Ž sÐ bL?×�
v�≈ W?�U{ùUÐ ¢5J9¢ …—«œ≈ fK−?�
 U?�d?A�« »U?×?�√ r¼√ s� œb?Ž
s� q�U?� ÏÂu¹ t?F?³?²¹ ¨W?OKzU?F�«
Æq³I*« d³L?�u½ ± w� d9R*«  UO�UF�
œ«b?Ž≈¢ —U?F?ý X% d9R*« ÂU?I¹Ë
vKŽ e?�dO?Ý YO?Š ¨¢ÂœUI�« qO?'«
 U?�d?A�« w� W?O�U??I?²½ô« WKŠd*«
—«Ëœ_« »U³A�« qO?ł rK�ðË WOKzUF�«

 ÆW¹œU¹d�«
Î«dO³� Î«¡eł WOKzUF�«  U�dA�« qJAðË
l²?L²ð U?L� ¨‰U?LŽ_« lL?²−?� s�
Æ UŽUDI�« W?O³�Už w� Íu� —u?C×Ð
ÎW³IŠ ÊËdAF�«Ë bŠ«u�« ÊdI�« d³²F¹Ë
Î«b¹b?%Ë ¨W?O*UF�« ’d?HK� …b¹b?ł

WIÐU��« …—Ëb�«  UO�UF� s�

WO�ËœË WOK×�  U�—UA�Ë dO�_« uLÝ rŽœË W¹UŽdÐ

q³I*« ¡UFÐ—_« WDÝu²*«Ë …dOGB�«  UŽËdA*« Èb²M� ∫dO¼e�«
—uEM*« ∫WDÝu?²*«Ë …d?OG?B�«  UŽËd?A*«
d¹b*« U¼d¹b¹ ¢WOÝUÝ_« ÂU?N*«Ë w−Oð«d²��«
w� …b½U?�*«  U?�b?)« ŸUD?I� Íc?O?HM²�«

ÆtK�«b³Ž bL×� wMÞu�« ‚ËbMB�«
fOzd�« U¼d¹b¹ W¦�UŁ WOýUI½ WIKŠ Ê√ ·U{√Ë
¡UMÐ¢ Ê«uMFÐ œ«bŠ VO?³Š WC�u� Íc?OHM²�«

Æ¢…œËb×� ‰ULŽ√ W¾OÐ w� …—œU³*« W�UIŁ
ŸuD*« n¹U½ —u²�b�« w²¹uJ�« —œU³*« Ê√ d�–Ë
Y¹b(« UN?O� ÷dF²�¹ WLK� w� „—U?AOÝ
 U?ŽËdA*« W?FO?³ÞË w²¹uJ�« ‚u?��« sŽ

Æ‚u��« «c¼ w� WDÝu²*«Ë …dOGB�«
sLC²OÝ w½U?¦�« ÂuO�« Ê« v�≈ dO¼e�« —Uý√Ë
5¹œU¹dK� ¢—u²M� Ê¬ fJO�¢  U?O�UF� lL&
w� «uI�Qð s¹c�« ¡«d³)« s¹býd*«Ë s¹bŽUB�«
Ác¼ Ê√ U?×{u?� bŠ«Ë ÊU?J� w� rNðôU−?�
WMO²�  U?�öŽ ¡UÝ—≈ v�≈ vF�ð  U?O�UFH�«
W�dF*« „—UAðË ÍœU¹d�« lL²:« d�UMŽ 5Ð

ÆcOHM²K� WKÐUI�«  U�uKF*«Ë

vKŽ d???O¼e�« œb??ýË
WKŽUH�« W�—U?A*« WOL¼√
ÍË–Ë 5L²?N*« q³� s�
s¹—œU?³*«Ë ’UB?²šô«
¡«—ü« ¡«bÐ≈ Ê√ «b??�R??�
v�≈ ÍœR²?Ý  UEŠö*«Ë
WOÐU?−¹≈ ZzU²?MÐ ÃËd)«
d¹uDðË r?Žœ `�U?� w�

ÆŸUDI�« «c¼
…b??Ž „UM¼ Ê≈ ‰U??�Ë
‰u?Š W?OýU?I½  U?IKŠ
…d?O?GB�«  U?ŽËd?A*«
Ê«uMFÐ v�Ë_« WDÝu²*«Ë
 U???ŽËd????A*« —Ëœ¢
w� WDÝu²*«Ë …d?OGB�«
U¼d¹b¹ ¢X¹uJ�« w� ÍœU?B²�ô« u?LM�« rŽœ
b?L?×?� —u²?�b�« wMÞu?�« ‚ËbMB�« fOz—
W�?ÝR� ¡UMÐ¢ Ê«uMFÐ WO½UŁ W?IKŠË dO¼e�«

Èb²M*« Z�U½dÐ Ê≈ ‰U�Ë
5²Ðd?& ÷d??F?O?Ý
UN?�bI¹ WO?LOK�≈ v�Ë_«
Íc??O??HM²�« f?Ozd�«
rŽb� W?H?OKš ‚ËbMB�
…d?O?G?B?�« l¹—U?A*«
W�Ëœ w� W?DÝu??²*«Ë
…b×²*« WOÐdF�«  «—U�ù«
wJ�—b?�« tK�«b???³??Ž
W¹uO?Ý¬ WÐd& Èdš_«Ë
ÍcOHM²�« d¹b*« U?N�bIð
l¹—U??A*« W??�??ÝR*
w� WDÝu²*«Ë …dOGB�«

ÆrýU¼ WBHŠ U¹eO�U�
s?� Ê√ ·U???????{√Ë

fOz— VzU?½Ë fÝR?� U?C¹√  U??�—U?A*«
Íc?O?HM²�« fO?zd�« fJ�«—√ …—«œ≈ fK−?�

Æ—ËbMž ÍœU� ‰U²OÐU� WC�u�

wMÞu�« ‚ËbMB�« …—«œ≈ fK−� fOz— ‰U� ˇ
…d?O?GB?�«  UŽËd?A*« W?O?LMðË W¹U?Žd�
W¹UŽ— Ê≈ ¨dO¼e�« bL×?� —u²�b�« WDÝu²*«Ë
‚ËbMBK� ‰Ë_« Èb?²MLK� œö³�« d?O�√ u?LÝ
 «—œU?³*« »U×?�√ rŽœ vKŽ t?�dŠ b?�Rð
UL?OÝô WDÝu?²*«Ë …dO?GB�«  U?ŽËdA*«Ë

Æ»U³A�«
t×?²²H¹ Íc�« ‰Ë_« Èb²M*« Ê≈ d?O¼e�« ‰U�Ë
wKF�« nÝu¹ —u²�b�« WŽUMB�«Ë …—U−²�« d¹“Ë
Êuð«d?Oý ‚bM� w� q³?I*« ¡U?FÐ—_« oKDM¹

Æ5�u¹ dL²�¹Ë X¹uJ�«
W?OK×?� …b¹b?Ž  U�—U?A?� Ê√ v�≈ —U?ý√Ë
‰U−� w� UNð«d³š ÷dF²Ý WO�ËœË WOLOK�≈Ë
Ê√ U×{u� ¨WDÝu²*«Ë …d?OGB�«  UŽËdA*«
œ—uK�« Èb?²M*« w� 5?O�Ëb�« 5�—U?A*« s�
vK?Ž_« fK:« s?� b½ô—U???� ÊUŁU?½u???ł
s� f�«e½«už qÐU½√Ë ‚ËbMBK� Í—U?A²Ýô«

Æw�Ëb�« pM³�« WŽuL−�

dO¼e�« bL×� Æœ

s¹d×³�« w� 5OŠUO��« 5I�d*« —«Ë“ s� •30 ÊuK¦1 ÊuO²¹uJ�« ∫wŠUMł

¢Êu*œ WMł¢Ë ¢s¹dF�« dB�¢ WFÝu²� —ôËœ ÊuOK� 80
5²M��« w� b¹«eð b?�Ë UHŽU?C� U?×Ð— UI?I×¹
qJAÐ dŁR?¹¢ «c¼ Ê√ vKŽ b?�√Ë ¨¢5ðd?O?š_«
p�–Ë ¨wK;« W?ŠU?O?��« ŸU?D� vKŽ¨wÐU?−¹«
w� «dšR� WO�«— ‚œUM� …bŽ ÕU²²�« l� s�«e²�UÐ

 ÆW�UM*«
…—«œ≈ fK−� fOz— wŠUMł œUý— ‰U� t²Nł s�
UN� ÊU� …bOýd�« UNðœU?OIÐ s¹d×³�« Ê« ¨ŸËdA*«
»–Uł Í—UL?¦²Ý« ŒUM� s� t²I?IŠ U0 qCH�«
o�b²�« w� rN?�¹  U¹u²�*« W�U?� vKŽ ÊU�√Ë
…bM²�� W�«dA�« Ác¼  ¡Uł b?I� Í—UL¦²Ýô«

Æs¹d×³�« WJKL* W³OD�« WFL��« vKŽ
ÕU?−MÐ öL?Ž 5ŽËdA*« Ê√ v�« wŠUMł —U?ý√Ë
»UŠdð qJÐ WJKL*« UN�bIð WONO�dð WNłË U½U�Ë
—«Ë“Ë ·uO?{ WO?³�Už wðQ¹ YO?Š —«u'« ‰Ëb�
WOK?;« ‚u��« s� WO?zU*« WI¹b(«Ë ¨l−?²M*«
©•¥µ® W¹œuF��« WOÐdF�« WJKL*« s� ¨©•≤∞®
 öDF�« ‰öš UN?LEF�Ë¨ ©•≥∞® X¹uJ�« s�Ë
‰bF� WO²¹uJ�«  özUF�« XK−Ý b�Ë ÆWOLÝd�«

ÆWIDM*« ‰ËbÐ W½—UI� dO³� ‰UGý«

s� d?¦?�√ l� s¹d?×?³�«
`O?ł«d*« s?� s¹d?A?Ž
 U?�U??L?ŠË ¨…d?O??¦*«
WOzU?*« Z�«e*«Ë WŠU?³��«
.b?I?ð lOD²??�ð w²�«
lOL?' tO?�d²�«  U?�bš
W¹d??L??F�«  U??¾??H�«
¨W?O½UJ��«  U³?O�d?²�«Ë
`L�?OÝ ¨dÝ_« W?�UšË
w� —«d?L²?Ýô« WI¹b?×K�
»c?'« o�«d??� .b?Ið
…d?NA�«  «– t?O�d?²�«Ë

ÆWO*UF�«
w�dO�ô« dL¦²�*« `{Ë«Ë
Ê«c¼ Ê« ¨Íd?OÐ“ œU?L?Ž
…bŽ«Ë W¹—U?L¦²?Ý« W�d� ÊöJA¹ ÊU?ŽËdA*«
ÂUI¹ Íc�« s¹d?F�« dB� l−²M� ‰«“ U?�¢ YOŠ
WL?�� öO?� ∑∏ rC¹Ë¨U½«b� ≥≤ WŠU?�� vKŽ
…œu?IH*« Êu*œ WMł W?OzU*« W?I¹b(« p�c?�Ë

W?I¹b?(« v�≈  «d¹uD²�«
Êu*œ W?Mł W????O?zU*«

Æ…œuIH*«
…—«œ≈ fK−� fOz— ‰U�Ë
œUL?Ž ¢dA?²MO� u?OM�«¢
s¹d×³�« d?³²Fð¢ ∫ÍdOÐ“
w� —U?L?¦²?Ýö� WÐ–U?ł
l−?²M� q¦?�  UJK²?L*«
W?I¹b(«Ë s¹d?F�« dB?�
…œuIH*« Êu*œ WMł WOzU*«
U???N??šU?M� V³???�Ð
b?O?'« Í—U?L?¦?²?Ýô«
Æ¢V½Uł_« s¹dL?¦²�LK�
s� s¹d?×?³�« Ê√ U?L?�¢
‚d?????A�« w?� qz«Ëô«

l� …d(« …—U−²�« WO�UHðUÐ j³ðdð w²�« jÝË_«
¢Æ…b×²*«  U¹ôu�«

WOzU*« W?I¹b(« w� lÝu²�« Ê≈ Íd?OÐ“ ·U{√Ë
w� WOzU?� WI¹bŠ d?³�√ ¢…œu?IH*« Êu*œ WMł¢

s¹d?F�« dB?� l−²M?� vKŽ ÊuLzU?I�« sKŽ√ ˇ
ULNF�u� e¹eF²� qLF�« sŽ …œuIH*« Êu*œ WMłË
s¹d×?³�« WJK2 w� WÐ–Uł W?OŠU?OÝ WN?łu�
U?LN?OKJ�  UF?Ýuð ¡«dł≈ vKŽ qL?F�UÐ p�–Ë
—ôËœ ÊuOK?� ∏∞ u×½ v�≈ qBð  «—U?L¦?²ÝUÐ

Æ¢uOMO�« dA²MO�¢Ë ¢q²OÐU� dA²MO�¢ d³Ž
…eO2  «uDš vKŽ W?FÝu²�« WDš qL?²AðË
W?I¹b(«Ë l−?²M*« s� qJ� `L?�ð  «d¹uDðË
s� ·u?OC�«Ë ÕUO?�K� o�«d?� dO�uð W?OzU*«

Ær�UF�« ¡U×½√ lOLł
‰Ë√ bŠ« s¹dF�« l−?²M� w�  «d¹uD²�« q¦L²ðË
v�« W?�U{≈ Âu?$ W�?L)« W?¾�  U?F−?²M*«
s¹dF�« dBIÐ o×K*« w×B�« l−²M*« w�  U�bš
W¹UMF�«  U�b?š s� WFÝ«Ë W?ŽuL−?� .bIðË
W�U{≈ ¨WO�U{≈ o�«d� ¡UMÐË WK�UA�«  UłöF�«Ë
WO�U²?²*« „d³�« s� WŽuL?−� ‰uÞ√ ¡UA½√ v�≈
WOzU?�  Ułô“Ë s¹d×?³�« WJK2 w� WŠU?³�K�
w� Õu?²H� rF?D�Ë ‰UHÞú� W?ŠU³?Ý ÷uŠË
b²L²� WŠU³��« ÂULŠ vKŽ rFD�Ë oKD�« ¡«uN�«

wŠUMł œUý—
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مؤشر سعر المستهلك في أميركا يتراجع بحدة مقارنة بالشهر الماضي

إصدارات الديون بلغت 16.1 مليار دوالر خالل الربع الثالث من 2015 مقارنة بنحو 12.4 مليون برميل خالل عام 2013

أسابيع الدوالر يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 7 
ت��راج��ع ال����دولر الأم���رك���ي يف 
الأ�سبوع املا�سي اإلى اأدنى م�ستوى 
اإلى  لي�سل  اأ�سابيع  �سبعة  منذ  له 
ارتفاع  ب�سبب  وذل���ك   ،93.80
االحتياط  جمل�س  باأن  التوقعات 
الفيدرايل لن يرفع اأ�سعار الفائدة 
قريبا. ويبدو اأن كبار امل�سوؤولني 
يف املجل�س يختلفون حول تقييد 
عار�س  فقد  النقدية.  ال�سيا�سة 
برينارد  الي��ل  املجل�س،  ع�سوا 
بداية  يف  ت��ارول��ل��و،  ودان��ي��ي��ل 
اأ�سعار  رف��ع  املا�سي  الأ���س��ب��وع 
رئي�س جمل�س  قال  فيما  الفائدة، 
احتياط نيويورك، ويليام داديل، 
اإن املجل�س �سريفع اأ�سعار الفائدة 
العقود  ولكن  ال�سنة.  نهاية  مع 
املالية  ل�����أوراق  امل�ستقبلية 
اأن  اإل��ى  االآن  ت�سري  الفوائد  ذات 
اأي  ي��رون  ال  امل��ت��داول��ني  معظم 
ال�سنة،  الفائدة هذه  رفع لأ�سعار 
يتوجب  قد  اأن��ه  يعتقد  ون�سفهم 
اإلى  على البنك املركزي االنتظار 
ما بعد مار�س من ال�سنة املقبلة. 
االأ���س��ب��وع عند  ال���ي���ورو  وب����داأ 
اإلى  بحدة  ارتفع  ثم   ،1.1354
1.1495 مع ا�ستمرار ال�سغط على 
باأن  التوقعات  ب�سبب  ال���دوالر 
رفع  �سيوؤخر  الفيدرايل  املجل�س 
ال�سنة  بداية  الفائدة حتى  اأ�سعار 
تراجع  ال��ي��ورو  ولكن  املقبلة. 

اأعلى م�ستوى له  اأمام الدوالر من 
قال  اأن  بعد  اأ�سابيع  �سبعة  منذ 
االأوروبي،  املركزي  البنك  ع�سو 
اإيوالد نووتني، اإن منطقة اليورو 
جديدة  اإج����راءات  اإل���ى  بحاجة 
واأغلق  ال�سعري.  النمو  لتعزيز 

اليورو االأ�سبوع عند 1.1346. 
الأ�سبوع  الإ�سرتليني  اجلنيه  وبداأ 
اأن  بعد  تراجع  ثم   ،1.5318 عند 
الت�سخم  اأن  الى  ا�ستط�ع  اأ�سار 
اإلى  تراجع  املتحدة  اململكة  يف 
نطاق �سلبي يف �سبتمرب، ليخف�س 
بذلك التوقعات برفع بنك اإنكلرتا 
الأ�سعار الفائدة. ثم ارتفع اجلنيه 
الدولر  مقابل  بحدة  الإ�سرتليني 
اإلى  لي�سل  االأ���س��ب��وع  يف  الحقا 
 ،1.5508 عند  له  م�ستوى  اأعلى 
بعد اأن اأظهرت البيانات اأن معدل 
البطالة يف بريطانيا انخف�س اإلى 
اأدنى م�ستوى له منذ �سبع �سنوات 
جمددا، وا�ستمر منو االأجور اأ�رسع 

من الت�سخم.
عند  االأ�سبوع  الياباين  الني  وبداأ 
م�ستويات 119.80 مقابل الدولر، 
الني  مقابل  ال��دوالر  انخف�س  ثم 
امل�ستوى  وه��و   ،118.04 اإل��ى 
بقي  اإذ  �سهرين،  منذ  له  االأدن��ى 
بعد  ال�سغط  يرزح حتت  ال��دوالر 
املعدل  اأن  البيانات  اأظهرت  اأن 
ال�سنوي للت�سخم يف ال�سني تباطاأ 

اإلى1.6%  اأغ�سط�س  يف  من2.0% 
بالتوقعات  مقارنة  �سبتمرب،  يف 
ال��دوالر  واأنهى  البالغة1.8%. 
االأ�سبوع مقابل الني عند 119.42.
ومن ناحية ال�سلع، انخف�س �سعر 
منذ  له  معدل  الدنى  اخلام  النفط 

ارتفاع  واج��ه  اإذ  اأ�سابيع،  �ستة 
اإنتاج  زيادة يف  ال�سني  الطلب يف 
اأ�سعار  ارتفعت  اأن  وبعد  اأوب��ك. 
يف  دولر   50 ف��وق  اخل��ام  النفط 
نهاية االأ�سبوع املا�سي، مل تتمكن 
ب��ال��زي��ادة و�سط  م��ن االح��ت��ف��اظ 

ال�سوق  التكهنات باأن العر�س يف 
قد يبقى فائ�سا خ�ل 2016 واأنهى 
النفط االأ�سبوع عند 47.26 دوالرًا.
و�سجلت اأ�سعار امل�ستهلك االأمريكية 
لها  انخفا�س  اأك��رب  �سبتمرب  يف 
انخفا�س  مع  اأ�سهر  ثمانية  منذ 

وزارة  وق��ال��ت  ال��ن��ف��ط.  �سعر 
العمل االأ�سبوع املا�سي اإن موؤ�رس 
انخف�س  لديها  امل�ستهلك  �سعر 
املا�سي  ال�سهر   %0.2 بن�سبة 
بن�سبة%0.1  انخف�س  اأن  بعد 
م��وؤ���رس  اأغ�����س��ط�����س. ول��ك��ن  يف 
الذي  االأ�سا�س،  امل�ستهلك  �سعر 
والطاقة،  الغذاء  اأ�سعار  ي�ستثني 
ارتفع  اأن  بعد  بن�سبة0.2%  ارتفع 
بن�سبة0.1% يف اأغ�سط�س. ويعترب 
كان  والذي  املنخف�س،  الت�سخم 
با�ستمرار دون الن�سبة امل�ستهدفة 
 ،%2 البالغة  الفدرايل  للمجل�س 
اأ�سعار  رفع  اأم��ام  اأ�سا�سية  عقبة 

الفائدة هذه ال�سنة.
الذين  االأمريكيني  عدد  وانخف�س 
الإعانة  جديدة  بطلبات  تقدموا 
اإلى  البطالة يف الأ�سبوع املا�سي 
�سنة،   42 منذ  له  م�ستوى  اأدن��ى 
العمل  �سوق  اأن  اإل��ى  ي�سري  م��ا 
منو  يف  التباطوؤ  رغم  قويا  بقي 
الوظائف يف ال�سهرين ال�سابقني. 
وت��راج��ع��ت ال��ط��ل��ب��ات االأول��ي��ة 
 7.000 مبقدار  البطالة  الإع��ان��ة 
لت�سل اإلى 255.000 بعد التعديل 
املو�سمي يف االأ�سبوع املنتهي يف 
الثاين  االأ�سبوع  اأكتوبر، وهو   10
والث�ثون على التوايل الذي بقيت 
فيه الطلبات دون عتبة 300.000، 
ب�سوق  املرتبط  امل�ستوى  وه��و 

عمل قوي.
اإن  مي�سيغان  جامعة  وق��ال��ت 
من  ارتفع  امل�ستهلك  ثقة  موؤ�رس 
اإلى  املا�سي  ال�سهر  يف   87.2
املو�سمي.  التعديل  بعد   92.1
اأن  توقعوا  قد  املحللون  وك��ان 
 .89.0 اإل��ى  املوؤ�رس  ه��ذا  يرتفع 
وارتفع موؤ�رس ثقة امل�ستهلك اأكرث 
اأكتوبر،  يف  متوقعا  ك��ان   مم��ا 
ذوي  م��ن  االأم��ريك��ي��ون  توقع  اإذ 
يت�سارع  اأن  املنخف�س  ال��دخ��ل 
ي�ساعدهم  واأن  االأج���ور  ارت��ف��اع 
انخفا�س اأ�سعار الطاقة اإلى جانب 
على  املنخف�سة  الفائدة  معدالت 

�رساء االأ�سياء الباهظة الثمن.
الت�سنيعي  الن�ساط  وت��راج��ع 
اأكتوبر  يف  فيالدلفيا  منطقة  يف 
ال��ت��وايل،  على  ال��ث��اين  لل�سهر 
م�ستقبل  حيال  القلق  بذلك  مثريا 
جمل�س  وقال  االأمريكي.  االقت�ساد 
له  تقرير  يف  في�دلفيا  احتياط 
حت�سن  لديه  الت�سنيع  موؤ�رس  اإن 
 -4.5 اإل��ى  �سبتمرب  يف   -6.0 من 
قد  املحللون  وكان  ال�سهر.  هذا 
اإلى  املوؤ�رس  يرتفع  اأن  توقعوا 
1.0- يف اأكتوبر. واأفاد امل�سنعون 
االإقليميون اإن الن�ساط االإجمايل قد 
املوؤ�س�سات  معظم  ولكن  تراجع، 
مدى  على  من��و  بتوقع  ت�ستمر 

االأ�سهر ال�ستة املقبلة.

استهالك الطاقة في أوابك 
بين 15.4 و 17.3 مليون برميل في 2020

الصقعبي: 6.73 ماليين دينار أرباح 
المزايا خالل 9 أشهر 

33.7 مليار دوالر قيمة صفقات االندماج 
في الشرق األوسط خالل 9 أشهر

ا�سته�ك  اإجمايل  يبلغ  اأن  حديثة  درا�سة  توقعت 
الطاقة يف الدول االأع�ساء مبنظمة االأقطار العربية 
مليون  و17.3   15.4 بني  اأواب��ك  للبرتول  امل�سدرة 
 12.4 بنحو  مقارنة   2020 عام  مكافئ  نفط  برميل 

مليون برميل خ�ل عام 2013.
وقالت الدرا�سة ال�سادرة عن اأوابك اإن هذه الزيادة 
يف ا�سته�ك الطاقة �ستكون مبعدل منو يرتاوح بني 
املنخف�س  النمو  �سيناريوهات  بح�سب  و%4.9   3.2

والنمو املرتفع على التوايل.
اإجمايل دعم املنتجات النفطية  اأن ن�سبة  واأو�سحت 
ال�رسائب  قبل  والكهرباء  والفحم  الطبيعي  والغاز 
الدول  مبجموعة  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  اإل��ى 
 %8.6 اإلى  و�سلت   2011 لعام  اأواب��ك  يف  االأع�ساء 
جمموعة  يف   %1 الن�سبة  ه��ذه  تتعد  مل  حني  يف 
امريكا  دول  وجمموعة  املتقدمة  االق��ت�����س��ادات 
ال�تينية والكاريبي ودول اآ�سيا النامية وال�ساعدة 
ودول الكومنولث امل�ستقلة وجمموعة افريقيا دول 

ال�سحراء.
النفطية  الدعم للمنتجات  اإجمايل  اأن ن�سبة  وذكرت 
والغاز الطبيعي والفحم والكهرباء قبل ال�رسائب مل 
يف جمموعة الدول العربية االأخرى   %3.3 تتجاوز 
ن�سبته  تتجاوز  مل  الذي  العاملي  باملعدل  مقارنة 

.%0.7
االأع�ساء  ال��دول  يف  الطاقة  دعم  برامج  اأن  وبينت 

االإنفاق  لربامج  مزاحما  م�سدرا  اأ�سبحت  اأوابك  يف 
راأ�سها  وعلى  االجتماعية  االأولويات  على  احلكومي 

االإنفاق على التعليم وال�سحة.
واأ�سارت درا�سة اأوابك اإلى اأن حجم دعم الطاقة قبل 
ال�رسيبي جتاوز حجم  الدعم  �سامل  ال�رسائب غري 
االإنفاق على ال�سحة وحجم االإنفاق على التعليم بكل 

الدول االأع�ساء يف منظمة اأوابك خ�ل عام 2011.
دعم  اإجمايل  معدالت  اإنه يف حني جتاوزت  وقالت 
املعدل  املنظمة  يف  االأع�ساء  ال��دول  بكل  الطاقة 
العاملي �سجلت جميع الدول االع�ساء يف اأوابك عدا 
دون  ال�سحة  على  اإنفاق  معدالت  والعراق  تون�س 
املعدل العاملي كما �سجلت كل الدول االع�ساء عدا 
تون�س وال�سعودية معدالت اإنفاق على التعليم دون 

املعدل العاملي.
لت�سميم  التوجيهية  امل��ب��ادئ  ببع�س  واأو���س��ت 
يف  الدعم  �سيا�سات  الإ�س�ح  قوية  ا�سرتاتيجيات 
حتديد  اأولها  بها  اال�سرت�ساد  ميكن  االأع�ساء  الدول 
اأثر  تقييم  واأي�سا  االأج��ل  طويلة  وا�سحة  اأه��داف 
لتخفيف  ال�زمة  التدابري  وت�سميم  االإ�س�حات 

االآثار ال�سلبية لها.
اإعادة تخ�سي�س  اإلى  تو�سياتها  الدرا�سة يف  ودعت 
بناء  الأوج��ه  االإ�س�حات  من  ال�سافية  ال��وف��ورات 
الدعم العام ع�وة على �رسورة اإط�ق حملة دعائية 

وا�سعة ا�ستباقية لن�رس اأهداف االإ�س�ح ودوافعه. 

عن  القاب�سة  امل��زاي��ا  �رسكة  اأعلنت 
الت�سع  اال�سهر  عن  املالية  نتائجها 
الولى من العام 2015، موؤكدة حتقيق 
اأرباح �سافية بواقع 6.73 ماليني دينار 
 5.662 ب�  مقارنة  الفرتة،  تلك  خ�ل 
م�يني دينار عن الفرتة ذاتها من العام 
 %18.8 ن�سبته  بلغت  باإرتفاع   ،2014
10.86فلو�س  بلغت  �سهم  وبربحية 
اال�سهر  خ���ل  فلو�س   9.14 ب�  مقارنة 

الت�سع الولى من العام 2014.
الرئي�س  ق���ال  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب��ه��ذه   
ال�سقعبي  اإبراهيم  للمجموعة  التنفيذي 
اأن املزايا القاب�سة وا�سلت خ�ل االأ�سهر 
حتقيق   2015 العام  من  الولى  الت�سع 
وثبة اإيجابية يف نتائجها املالية بف�سل 
والتاأجري  البيع  عمليات  على  تركيزها 

م�سبقًا،  املحدد  والزمني  املايل  جلدولها  وفقًا  والت�سليم 
وذلك من خ�ل زيادة عمليات البيع يف م�ساريعها املتاحة 
للبيع ون�سبة اال�سغال يف م�ساريعها املدرة للدخل بال�سكل 
بن�سبة  الت�سغيلية  ال�رسكة  اإيرادات  زيادة يف  اإلى  اأدى  الذي 
بنهاية  دينار  مليون   38.97 قيمتها  بلغت  والتي   %154.7
عن  دينار  15.30مليون  ب�  مقارنة   2015 من  الثالث  الربع 

اأن  موؤكدًا   ،2014 من  ذاتها  الفرتة 
القفزة الكبرية يف هذه االإيرادات جاءت 
الت�سويق  لعمليات  مبا�رسة  كنتيجة 
التي  الكبرية  واملبيعات  املدرو�سة 
حققتها ال�رسكة خ�ل الفرتة املا�سية، 
وبواقع   %214.3 بن�سبة  قفزت  والتي 
 10.89 ب�  مقارنة  دينار  34.23مليون 
م�يني للفرتة نف�سها من العام ال�سابق، 
عن  الناجمة  االإي�����رادات  ق��ف��زت  فيما 
وبواقع  عمليات التاأجري بن�سبة %20.4 
 3.88 ب���  مقارنة  دي��ن��ار  ماليني   4.67
العام  من  نف�سها  للفرتة  دينار  م�يني 

ال�سابق.
االن�سطة  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  تعقيبه  ويف 
اإن  ال�سقعبي  قال  لل�رسكة،  الت�سغيلية 
اإ�سغال  ن�سب  حتقيق  وا�سلت  ال�رسكة 
عالية يف م�ساريعها املدرة للدخل على غرار م�رسوع �سكاي 
جاردنز يف مركز دبي املايل العاملي والذي و�سلت فيه ن�سبة 
اال�سغال اإلى 95%، وم�رسوع اأبراج املزايا يف قلب عا�سمة 
اإلى  اأبراج والتي و�سلت ن�سبة اال�سغال فيها   3 الكويت عدد 
100%، ع�وة على م�ساريعها يف عدد من دول املنطقة مثل 

اململكة العربية ال�سعودية ودبي.

املزود  رويرتز  توم�سون  اأ�سدرت 
الذكية  للمعلومات  ال��ع��امل��ي 
ام�س  وامل��ح��رتف��ني،  لل�رسكات 
اال�ستثمار  حول  الف�سلي  تقريرها 
ال�����رسق  م��ن��ط��ق��ة  امل�������رسيف يف 

االأو�سط. 
واأ�سارت تقديرات توم�سون رويرتز 
وفرميان ل��ست�سارات اإلى اأن ر�سوم 
اال�ستثمارية  امل�رسفية  اخلدمات 
 480.5 بلغت  االأو�سط  ال�رسق  يف 
اأمريكي خ�ل االأ�سهر  مليون دوالر 
الت�سعة االأولى من العام احلايل، 
نف�س  عن   %22 ن�سبته  بانخفا�س 
وهي  املا�سي،  العام  من  الفرتة 
 9 ف��رتة  خ���ل  م�سجلة  قيمة  اأق��ل 

�سهور منذ عام 2012.
وق���ال ن���دمي جن���ار، م��دي��ر عام 
توم�سون رويرتز يف منطقة ال�رسق 
قيمة  اأفريقيا:  و�سمال  االأو���س��ط 
واال�ستحواذ  االن��دم��اج  �سفقات 
بلغت  االأو�سط  ال�رسق  يف  املعلنة 
خ�ل  اأمريكي  دوالر  مليار   33.7
عام  من  االأول��ى  الت�سعة  االأ�سهر 
من   %23 مبقدار  اأكرث  اأي   ،2015
القيمة امل�سجلة يف الفرتة نف�سها 
قيمة  اأن  كما  املا�سي،  العام  من 
ال�سفقات تعد االأف�سل منذ 2010.

اإ���س��دارات  اإج��م��ايل  اأن:  واأ���س��اف 
بحقوق  املرتبطة  واالأ�سهم  االأ�سهم 
االأو�سط  ال�رسق  يف  امل�ساهمني 
العام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  خ���ل 
اأي  دوالر،  مليار   2.6 بلغ  احلايل 

بالربع  مقارنة  طفيف  بانخفا�س 
الثاين من 2015.

واأ���س��ار جن��ار اإل��ى اأن اإ���س��دارات 
بلغت  االأو�سط  ال�رسق  يف  الديون 
خ�ل  اأمريكي  دوالر  مليار   16.1
الربع الثالث من عام 2015، وهي 
اأكرث من �سعف القيمة امل�سجلة يف 

الربع ال�سابق. 
اخل��دم��ات  ل��ر���س��وم  وبالن�سبة 
لوحظ  اال�ستثمارية،  امل�رسفية 
مكون  اأي  مكا�سب يف  ت�سجيل  عدم 
اال�ستثمارية  امل�رسفية  للخدمات 
من  االأول��ى  الت�سعة  االأ�سهر  خ�ل 
انخفا�س  ظ��ل  يف   ،2015 ع��ام 
االكتتابات يف اأ�سواق املال بن�سبة 
املا�سي،  بالعام  مقارنة   %3
عمليات  ر���س��وم  اإج��م��ايل  وب��ل��غ 
املنجزة  واال�ستحواذ  االن��دم��اج 
اأمريكي خ�ل  177.6 مليون دوالر 
العام  من  االأولى  الت�سعة  االأ�سهر 
احلايل، بانخفا�س ن�سبته 1% عن 
الفرتة نف�سها من العام املا�سي. 
من   %37 الر�سوم  ه��ذه  و�سكلت 

امل�رسفية  االأن�سطة  ر�سوم  اإجمايل 
االأو�سط،  ال�رسق  يف  اال�ستثمارية 
فرتة  م�سجلة يف  اأعلى ح�سة  وهي 
9 اأ�سهر منذ عام 1980. اأما ر�سوم 
 174.4 فبلغت  املجمعة  القرو�س 
اأمريكي خ�ل االأ�سهر  مليون دوالر 
 ،2015 عام  من  االأول��ى  الت�سعة 
نف�س  عن   %36 ن�سبته  بانخفا�س 
بينما  املا�سي،  العام  من  الفرتة 
الديون  اإ�سدارات  ر�سوم  انخف�ست 
42% على اأ�سا�س �سنوي اإلى 47.8 

مليون دوالر.
وا�ستحوذ بنك اأت�س اأ�س بي �سي على 
امل�رسفية  اخلدمات  ر�سوم  معظم 
االأو�سط  ال�رسق  يف  اال�ستثمارية 
من  االأول��ى  الت�سعة  االأ�سهر  خ�ل 
مليون   53 ليح�سد   ،2015 ع��ام 
دوالر اأمريكي، اأي ما ي�سكل %11 
بنك  وت�سدر  الر�سوم.  اإجمايل  من 
اأت�س اأ�س بي �سي قائمة املوؤ�س�سات 
الدمج  عمليات  ر�سوم  حيث  من 
وعمليات  املنجزة  واال�ستحواذ 
ح�سل  حني  يف  االأ�سهم،  اأ���س��واق 

بنك نومورا على املركز االأول من 
اأما  الديون.  اأ�سواق  ر�سوم  حيث 
جمموعة ميت�سوبي�سي يو اأف جيه 
اأعلى قيمة  املالية فا�ستحوذ على 
لر�سوم ترتيب القرو�س امل�سرتكة 

يف ال�رسق االأو�سط. 
االن��دم��اج  ل�سفقات  بالن�سبة 
ال�سفقات  ق��ادت  واال���س��ت��ح��واذ، 
االأ�سهر  خ���ل  الن�ساط  ال�سادرة 
احلايل  العام  من  االأولى  الت�سعة 
عن   %57 بن�سبة  ارتفاعها  بعد 
املا�سي  العام  من  نف�سها  الفرتة 
دوالر،  مليار   17.2 اإل��ى  لت�سل 
يف  م�سجلة  ق��ي��م��ة  اأع��ل��ى  وه���ي 
 .2009 ع��ام  منذ  �سهور   9 ف��رتة 
يف  اال�ستحواذ  عمليات  و�سكلت 
جهات  قبل  من  املنفذة  اخل��ارج 
�سفقات  اإجمايل  من   %55 قطرية 
ال�سادرة  وال�ستحواذ  الن��دم��اج 
اأما  االأو���س��ط.  ال�رسق  منطقة  يف 
�سفقات اال�ستحواذ التي قامت بها 
وال�سعودية  االإماراتية  ال�رسكات 
ف�سكلت 27% و11% على التوايل.

v القدومي: توب العقارية توسع نشاطها ليشمل تورنتو
تو�سيع  عن  العقارية  ت��وب  جمموعة  اعلنت 
موؤخرا  لي�سمل  العقاري  اال�ستثماري  ن�ساطها 
املدن  من  تعد  والتي  كندا  يف  تورنتو  مدينة 
العامل واالكرث واال�رسع منوا وقد  الرئي�سية يف 
جاءت هذا اخلطوة بعد درا�سة م�ستفي�سة للقطاع 
اأن  املجموعة  ووج��دت  املنطقة  يف  العقاري 
مواقع حمددة  ال�سكني يف  القطاع  اال�ستثمار يف 
حيث  ج��دا  عالية  ع��وائ��د  يحقق  تورنتو  يف 
العقارية  املحفظة  ومن خ�ل  املجموعة  قامت 
اخلا�سة باملجموعة ومبجموعة من امل�ستثمرين 
ب�رساء جمموعة من العقارات واملباين القدمية 
ومن  تطويرها  واعادة  جتديدها  على  و�ستعمل 
ثم اعادة بيعها يف ال�سوق الكندي املحلي ومن 
طرحها  واعادة  م�ساريع مماثلة  يف  االنتقال  ثم 
مكاتب  بها  تتواجد  التي  ال��دول  يف  وبيعها 
الكويت  يف  وخ�سو�سا  وك�ئها  اأو  املجموعة 

وقطر وبريطانيا.وقال نائب الع�سو املنتدب للت�سويق يف جمموعة 
توب العقارية ومدير فرع املجموعة يف كندا حممد وليد القدومي 
ان خطوة التو�سع هذه قد جاءت بعد اأن وجدنا ان احلاجة تتطلب 
العمل يف ا�سواق جديدة واال�ستثمار يف اال�سواق القوية والتي تتمتع 
با�ستقرار ومنو طبيعي وكان اختيار تورنتو حتديدًا كونها من اف�سل 
املدن الكندية والتي ت�ستقبل �سنويا ع�رسات االالف من املهاجرين 
اجلدد باال�سافة الى ا�ستقطابها �رسيحة كبرية من كبار امل�ستثمرين 
مما جعل من اال�ستثمار يف القطاع العقاري ال�سكني فيها ذي جدوى 

وا�ساف  اال�ستثمار  على  منا�سبة  عوائد  ويحقق 
ان خربة املجموعة يف هذا القطاع �ستعزز من 
فر�س جناح حمفظتها وحتقيقها لعوائد جيدة 
للم�ستثمرين. وا�ساف وتعمل املجموعة حاليا 
على درا�سة بع�س العرو�س املقدمة لها ل�رساء 
ارا�س يف مناطق مميزة و�ستعمل املجموعة على 
ترخي�س تلك االرا�سي ل��ستخدام ال�سكني واعادة 
قد  املجموعة  اأن  القدومي  وب��ني  تطويرها. 
قامت باالتفاق مع جمموعة من اجلهات املعنية 
والتي لها خربة عريقة يف القطاع العقاري يف 
و�سمان  امل�ساريع  تلك  تنفيذ  اجل  من  تورنتو 
اجنازها يف املواعيد املحددة وحتقيق العوائد 

املجدية للمحفظة.
االقت�سادية  التقارير  من  العديد  ان  وا�ساف 
واملالية توؤكد اأن تورنتو تعد واحدة من اكرث 
املدن العاملية التي حتظى باال�ستقرار املايل 
اكرث  وتعترب  عالية  فيها  النمو  ومعدالت  واالقت�سادي  وال�سيا�سي 
تدعم  ومميزة  وا�سحة  بقوانني  وحتظى  ل��ستثمار  االمنة  املدن 
القطاع  وخ�سو�سا  القطاعات  خمتلف  يف  وامل�ستثمرين  اال�ستثمار 

العقاري. 
وا�سار القدومي الى ان مدينة تورنتو تفوقت خ�ل العامني املا�سيني 
على العديد من املدن العاملية يف مبيعات املنازل الراقية وتربعت 
تورنتو على قائمة ابرز اال�سواق العقارية للمنازل الفاخرة متفوقة 

على مدن مثل �سيدين وميامي و�سان فران�سي�سكو.

• تراجع الدوالر بسبب ارتفاع الفائدة

• محمد القدومي

•  ندمي جنار

• ابرهيم الصقعبي
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