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A flyer of Burgan Bank’s
Yawmi Account promotion.

Burgan Bank names Yawmi draw winners

Burgan Bank announced on Sunday the
names of the lucky winners of its Yawmi
account draw, each taking home a prize of
KD 5,000.

The lucky winners for the daily draws took
home a cash-prize of KD 5,000 each, and
they are Ahmed Naser Ali Al Eid, Ali Naher
Mojaddami, Mohammad Makki Abdulaziz Al
Qallaf, Faisal Faleh Ayed Al Subaiei and
Jumah Bader Jaber Wadi.

To further add to the anticipation of Yawmi
account customers, Burgan Bank now offers
a Quarterly Draw with more chances to win

higher rewards, entitling one lucky customer
to win KD 125,000 every three months. The
Yawmi Account now offers Daily and quarter-
ly Draws, the Quarterly Draw requires cus-
tomers to maintain a minimum amount of KD
500 in their account for 2 months prior to
draw date. Additionally, every KD 10 in the
account, will entitle customers to one chance
of winning. If the account balance is KD 500
and above, the account holder will be quali-
fied for both the quarterly and daily draws. 

Burgan Bank encourages everyone to open a
Yawmi account and/or increase their deposit to

maximize their chances to becoming a winner.
The more customers deposit, the higher the
chances they receive of winning.

For more information on opening a Yawmi
account or about the new quarterly draw, cus-
tomers are urged to visit their nearest Burgan
Bank branch and receive all the details, or sim-
ply call the bank’s Call Center at 1804080 where
customer service representatives will be delight-
ed to assist with any questions on the Yawmi
account or any of the bank’s products and serv-
ices. Customers can also log on to Burgan
Bank’s www.burgan.com for further information.

NREC posts net profit of KD 11.6 mln in 9 months
Operating revenues up 21.4 pct

KUWAIT CITY, Nov 15:
National Real Estate Company
KPSC, one of the leading real
estate compa-
nies in the
Middle East
and North
Africa (MENA)
region today
announced its
financial results
for the nine
months period
ending Sept 30,
2015. 

The company reported KD 11.6 mil-
lion in net profit for the period, making
the company’s year-to-date earnings its
second highest in five years.

9-Month 2015 Financial Highlights:
■ Operating Revenues of KD 14.8 mil-
lion versus KD 14.7 million for the same
period in 2014
■ EBITDA of KD 14.4 million; EBITDA
margin of 57.8% versus 54.9% for the
same period in 2014
■ Net Profit (Equity Holders) of KD 11.6
million
■ Earnings Per Share (EPS) of 12.97 fils 
■ Total Assets of KD 565.5 million;
increased by KD 12.5 million from Dec
2014

■ Shareholders’ Equity of KD 212.0 mil-
lion; increased by KD 12.1 million from
Dec 2014

NREC is a regional pioneer in real
estate investment, development and prop-
erty management. The company’s portfo-
lio of rental and sale properties includes
malls, office towers, residential complex-
es and resorts in Kuwait, Egypt, Jordan,
UAE, Lebanon, Iraq and Libya.

NREC CEO Samuel Sidiqi said, “We
are pleased to announce that we’ve
recorded our second highest earnings
over a five-year period despite the politi-
cal and security challenges in some of our
markets; proving once again that our
well-diversified MENA-wide portfolio
shields the company from market volatil-
ities while taking advantage of the long-
term opportunities that the region pres-
ents.”

He added, “We continue to make
strong progress growing our business
across all segments and key geographies.
Results from our Grand Heights develop-
ment in Egypt were in line with our
expectations and reflect a strong
Egyptian real estate market. Revenues for
the nine-month period from our Egyptian
subsidiary grew 8.5% y-o-y to KD 6.5
million. Strong rental income flows from
our domestic operations continued with
revenues at KD 7.8 million, a 4.6%
growth over the same period last year. 

“Our plans to construct Reem Mall in
Abu Dhabi are rapidly advancing. We

have recently signed a contract for
enabling works and have issued a tender
for the main contract works in order for
construction to begin early next year.
Reem Mall will set a new standard of
retail excellence among Abu Dhabi malls
when completed in second half of 2018.”

Update on Developments and

Investments in YTD 2015
■ In Kuwait, rental income recorded
KD 7.8 million, representing an
increase of 4.6% from the same period
last year. Average occupancy was buoy-
ant at 98%. 
■ At the Grand Heights development
outside of Cairo, revenues grew by

8.5% to KD 6.5 million in 9M 2015.
Unit prices and overall market demand
remain robust at the premium residen-
tial development. The project sold 739
units as of September 30th with a total
sales value of KD 92.7 million. Partial
handover of Phase 1 is expected early
next year. 

Firm records a loss of KD 736,000 in 9M

KAMCO announces 3Q financial results
KUWAIT CITY, Nov 15: KAMCO
Investment Company, a leading invest-
ment company with one of the largest
AUMs in the region and winner of the
prestigious Kuwait Asset Manager of
the Year Award 2015, announced its
financial results for the nine-month
period ended Sept 30, 2015. 

The Company recorded a loss of KD
736,000 with earnings-per-share
(EPS) of -3.09 fils. However, despite
the stressed economic environment,
KAMCO’s fee income stood at KD 3.6
million (YTD nine months 2014 — KD
3.7 million).

Faisal Sarkhou, Chief Executive
Officer of KAMCO said, “Operationally
and despite the severe equity market
fall impact on profitability, KAMCO con-
tinued to maintain its Assets under
Management at KD 3.3 billion and to
grow interest and subscriptions in its
managed funds and recently launched
products and services. In addition and
despite the poor economic conditions,

the investment banking team contin-
ued its efforts in undertaking key
announced transactions in the market.”

Sarkhou added, “KAMCO’s man-
agement team believes that with oil
prices flattening-out and major risks
being priced-in, the future should be
more promising. Positive indicators
going forward include rising oil demand
in the US and Europe, an extended
quantitative easing program in EU and
a stabilizing Chinese economy. In addi-
tion, we expect to see an increase in
bonds and debt instrument issuances
led by various government and finan-
cial institutions amid an expected rising
interest rate environment. Once the
sentiments turn positive, we expect
additional flows to capital markets.”

Decline in markets performance
The losses in the third quarter are

attributed primarily to the significant
decline in local, regional and
International equity markets on the
back of stressed international and

regional geo-political environment, the
fall in oil prices and weak economic
cues that emanated from China after
the Yuan devaluation.

Stock market sentiments remained
extremely low as seen in the decline
recorded by all of the regional indices
taking cues from the decline in oil
prices, particularly during the third
quarter. The investors remained in the
‘wait and watch’ mode as seen from
the decline in trading activity and
reduced flow in capital markets.

During the first nine months of the
year, the KSE Weighted and KSE-
2015 indices fell almost by 12 percent,
MSCI GCC Index fell by 10 percent
whereas S&P 500 declined by almost
7 percent.

Meanwhile, oil prices plunged during
Q3-2015 after showing some improve-
ment during the 1H-2015. OPEC oil
declined by 26 percent during Q3-2015
resulting in a YTD-2015 decline of 16.2
percent.

AUB organizes UK
realty tax seminar
AHLI UNITED BANK will organize
a seminar for its clients on Nov 17 in
collaboration with the well-known
London-based law firm, Charles
Russell LLP.

The seminar will provide Ahli
United Bank customers with details
about the proposed changes to the law
related to UK inheritance tax on resi-
dential properties owned by offshore
companies and will conclude by an
open session for Q&A.

On this occasion, Medhat Tawfik,
General Manager of Private Banking
and Wealth Management at Ahli
United Bank, said in a press release:
“This seminar continues a series of
seminars that Ahli United Bank has
organized to shed light on buying and
selling residential properties in
London and elsewhere in the United
Kingdom. In the past we have
received an excellent attendance from
our bank clients especially as the real
estate market in London increasingly
attracts clients”. 

Tawfik added “The Bank’s ambition
is to keep clients informed of such
changes and the impact they may have
on real estate investments.  Such sem-
inars show that Ahli United Bank is
always concerned with fulfilling client
expectations of us at all times.”

Khalaf Ahmed Al Habtoor receives a delegation from Lehman Brothers.

Cowen Group delegation visits UAE

Al Habtoor meets ex-Lehman Brothers head
DUBAI, UAE, Nov 15: Khalaf
Ahmad Al Habtoor, Chairman of the
Al Habtoor Group welcomed Peter
Cohen, Chairman and CEO of Cowen
Group to his office on Al Wasl Road
on Sunday Nov 15, 2015. Cowen
Group is a diversified financial servic-
es firm that provides alternative
investment management and invest-
ment banking services.  Cohen was
previously Chairman of US invest-
ment bank Shearson Lehman Hutton
which is known as Lehman Brothers
(1983-1990).

Also present was Michael Singer,
CEO, Ramius, the asset management
division of Cowen Group; Fathi Ben
Grira, CEO of regional brokerage
Menacorp; Sultan Al Habtoor,
President, Al Habtoor Motors, and
Ahmed Al Habtoor, CEO, Al Habtoor
Motors. 

It is Cohen’s first visit to Dubai. He
told the Chairman that he was very
impressed with the City. They dis-
cussed the transformation of the city
over the past four decades and the
benefits of living and working in
Dubai. They also discussed regional
issues and the US presidential race. Al
Habtoor said he hopes the next presi-
dent is someone who understands
economics, the backbone of the econ-
omy. 

After the meeting Al Habtoor
showed the group his latest project -
Al Habtoor City, a multiuse devel-
opment on Sheikh Zayed Road.  Al
Habtoor said, “Nothing in the world
compares to Al Habtoor City. We
have just opened the St. Regis
Dubai, Al Habtoor City - one of
three Starwood-branded hotels with-
in the development.”  

Following the meeting Al Habtoor
gave Cohen a copy of his best-selling
autography, ‘Khalaf Ahmad Al
Habtoor - The Autobiography’. The
story recounts the extraordinary story
of Al Habtoor’s journey through life.

Impressive collection: Al-Qadoumi

TREG firm offers projects
in France and Switzerland
WALEED AL-QADOUMI, Managing
Director, Top Real Estate Group
(TREG), paid a field visit to
Switzerland and France to inspect and
review the real estate projects in
progress undertaken by France based
company Imaprim in several locations
in French and Swiss territories. Both
parties agreed that TREG and its Qatar-
based Utopia Properties will represent
the Company on exclusive basis in
GCC and Middle East region. Al-
Qadoumi said that TREG is proud of
offering to its customers a high end
impressive collection of real estate
projects developed by Imaprim Co in
several cities of France and
Switzerland, all of which are close to
Geneva and Geneva airport with some
locations being immediately adjacent
to French-Swiss borders. Al-Qadoumi
expressed his admiration of the proj-
ects and their prime locations where
certain projects overlook lake while
others are located among mountains
and green areas and fascinating nature.
He added that given charming beauty
of nature.

Al-Qadoumi stated that TREG will
offer a set of residential projects during
the current phase in several cities and
villages where the Company is work-
ing, prominently Annecy-le-Vieux,
Veigy-Foncenex and Ornex. Al-
Qadoumi said that the projects are res-
idential buildings comprising several
apartments containing one room to four
bedrooms and amenities. Furthermore,
buildings are characterized by their
proximity to service centers in the city
in addition to quality construction and

finishing, which the developer empha-
sizes in various projects. Al-Qadoumi
explained that ownership in such proj-
ects is freehold and available for all
nationalities, indicating that the unit
price starts from Euros 200 thousand
and will be ready for occupation by
mid 2016.

Al-Qadoumi said that GCC citizens
were among first people who acquired
properties since 1970s in these and
other areas such as Devon and Evian.
He pointed out that these areas still
attract specific distinct class of
investors who appreciate the value of
these areas and living therein where
most of them spend long times for stay
in summer or winter seasons. Al-
Qadoumi said that TREG seeks,
through the marketing these projects in
the region, to attract this unique cate-
gory of investors.

Al-Qadoumi, Oliver Gallais, Imaprim
Co president visit a project.

Middle East Mobile Operator of the Year

Ooredoo wins four top awards at CommsMEA 
KUWAIT CITY, Nov 15: Ooredoo
enjoyed incredible success at the
CommsMEA Awards in Dubai last week,
winning a total of four top prizes, includ-
ing the highest honour, “Overall Operator
of the Year” for Ooredoo Group, and a
new category, the “Network
Optimization Award” for Ooredoo
Qatar’s inspiring initiative to enhance the
Ooredoo Supernet.

In addition, Ooredoo Oman took home
the “Middle East Mobile Operator of the
Year,” while its Ooredoo Qatar received a
second award, “Converged Service
Provider of the Year.” 

With four wins out of a total 14 cate-
gories, following 12 nominations,
Ooredoo secured its best-ever night at the
annual CommsMEA Awards, which is
one of the telecoms industry’s leading
events. 

Youssef Al-Shalal, Senior Manager,
CSR, Sponsorships and Social Media and
Sara Al Qabandi, CSR Specialist, were
presenting Ooredoo Kuwait at the awards
ceremony which took place in Dubai last
week. 

Sheikh Saud Bin Nasser Al Thani,
Group CEO, Ooredoo, said: “Our strate-
gy at Ooredoo is to build a leadership
position in every market that we serve,
and winning these awards validates our
pioneering approach. The whole Ooredoo
family is working hard to support cus-
tomers’ digital lifestyles, drive data
development and deliver the best net-
works for all our customers. We dedicate
these awards to their on-going efforts.” 

Ooredoo received the “Overall
Operator of the Year” award following a
remarkable year that has seen the compa-
ny grow its customer base to nearly 115
million people across the Middle East,
North Africa and South East Asia. 

Ooredoo has also been very successful
in driving data services across its markets
as part of its future-facing strategy. Data
revenue now represents 35 percent of

Ooredoo’s total revenue, a new record for
the company, and the company holds data
leadership positions across a wide range
of markets, including Qatar, Iraq, Algeria,
and the Maldives. 

Ooredoo Oman has also seen a very
strong year, increasing customer numbers
by 10 percent to 2.8 million in its last
financial results (9M 2015), and taking a
lead in network performance, most
recently acquiring new spectrum frequen-
cy (LTE 800) to provide improved 4G
coverage and additional capacity. 

For Ooredoo Qatar, winning the inau-
gural “Network Optimization” award is
an important testimony to the strength,
speed and resilience of the Ooredoo
Supernet, which the company has contin-
ued to upgrade throughout 2015.
Ooredoo now has more than 1,030 4G
and 4G+ sites in Qatar and adds more
every month, as it aims to make Qatar the

best-connected country in the world. 
The strength of Ooredoo Qatar’s work in

this area was reinforced by its second
award, “Converged Service Provider of the
Year,” which recognised Ooredoo as offer-
ing the best converged service for its Next
Generation Mozaic TV service, supported
by Ooredoo Fibre. Ooredoo is shortly set to
complete phase three of the nationwide
Ooredoo Fibre roll-out, which will make
Qatar in the top five nations in terms of
fibre penetration world-wide.

Ooredoo’s success at the CommsMEA
Awards capped a remarkable week for the
company, which saw its Ooredoo Global
Services wholesale arm win “Best
Middle Eastern Wholesale Carrier” at the
Global Carrier Awards in Paris and
Ooredoo Qatar take home the award for
“Telecoms Innovator” at the 2015 Qatar
Enterprise Agility Awards: Entrepreneur
of the Year.  

Ooredoo officials with the Awards

Enhancing auto finance services with several benefits

Warba Bank launches partnership with GAC Motors
KUWAIT CITY, Nov 15: Warba
Bank constantly works on providing
the best services and financing solu-
tions to its customers under the rules
of Islamic Sharia. The Bank aims at
offering the broadest available
options to customers for purchasing
new cars and providing them with
best offers along with various car
brands in partnerships with several
car dealers and agencies in Kuwait
giving customers a unique opportu-
nity to buy their favorite cars at cash
price. 

Within this context, Warba Bank has
recently launched a new partnership
with the Chinese car manufacturer
‘GAC Motors’ through its agent in
Kuwait, Mutawa & AlKazi.  GAC
Motors maintains significant capabili-
ties in the field of car manufacturing
with luxury specifications that position
the Company at competitive edge in
the global market. 

Through this partnership, Warba
Bank’s customers are now able to pur-
chase their favorite cars from ‘GAC
Motors’ with a financing service for up
to five years at the cash price.
Moreover, customers will receive dis-
tinctive advantages including eleven-
year warranty, free car registration at

Traffic Department and free three-year
service offered by Muatwa AlKazi
Company.

Through this exclusive partnership
in the Kuwaiti market with GAC
Motors, Warba Bank strives to meet the
expectations of various customer cate-
gories and enable them to purchase
cars without charging them with addi-
tional burdens. Customers can avail
from these special benefits and servic-

es to ensure their car safety for a long
period.  

Warba Bank has recently launched
several partnerships with global car
brand makers under the “Installment at
Cash Price” Campaign to offer cus-
tomers a Sharia compliant distinctive
service in the auto financing sector
which represents one of the most vital
financing types for a daily indispensa-
ble basic commodity. In addition, cus-
tomers are provided with best offers
and discounts. 

Through Auto financing Service,
Warba aims at satisfying customer
needs easily without forcing them to
transfer their salaries; thus making
Warba the Bank of First Choice for
customers to attain the best in line with
their financial abilities. 

It is worth mentioning that Warba
Bank’s offer with ‘GAC Motors’ will
continue till December 31st, 2015. To
learn more about the “Auto Financing”
Service from Warba Bank, the latest
offers and services or even propose a
suggestion, customers can contact the
Call Center at 1825555, head to 

Our representatives at the said car
showrooms or follow us on social
media platforms (Twitter, Facebook,
and Instagram).

A flyer of the event

Sidiqi
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طرح بنك بوبيان خدمة جديدة 
ت���م���ث���ل إض����اف����ة م���م���ي���زة ل��خ��دم��ات��ه 
عن  ع��ب��ارة  اإللكترونية،  املصرفية 
خاصية استخدام العميل لبصمته 
الخاصة في الدخول الى حساباته 
املصرفية من خالل خدمة »املوبايل 
بانكنج« )Boubyan mobile( للمرة 

األولى في الكويت.
وق�����������ال م������دي������ر ع���������ام م���ج���م���وع���ة 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ال��دك��ت��ور 
ول���ي���د ال���ح���س���اوي، إن »ال��خ��اص��ي��ة 
الجديدة اختيارية حيث انه يمكن 
ت��ط��ب��ي��ق��ات  ي���س���ت���خ���دم  ع���م���ي���ل  ألي 
البنك عبر هاتفه النقال سواء كان 
آي���ف���ون أو أن����دروي����د اخ���ت���ي���ار ه��ذه 
من  الكثير  توفر  والتي  الخاصية، 
الجهد والوقت إلى جانب تميزها 
أنها تعتبر  إلى  بالسهولة، مشيرًا 
إض���اف���ة م��ه��م��ة ل��ت��وف��ي��ر امل���زي���د من 
خالل  للعمالء  التكنولوجي  األم��ن 
اس��ت��خ��دام��ه��م ل���خ���دم���ات »ب��وب��ي��ان 

موبايل« املختلفة.
وأوض���ح ال��ح��س��اوي أن��ه ف��ي ظل 
االع����ت����م����اد امل����ت����زاي����د ع���ل���ى وس���ائ���ل 
كثرة  وم��ع  الحديثة،  التكنولوجيا 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال����ت����ي ي��س��ت��خ��دم��ه��ا 
ال����ن����اس ف����ي ت��ع��ام��الت��ه��م ال��ي��وم��ي��ة 
وال�����ت�����ي ت���ت���ط���ل���ب اس������م امل���س���ت���خ���دم 
وك��ل��م��ة ال��س��ر ف���إن ال��ج��م��ي��ع أص��ب��ح 
مطالبًا بحفظ أكثر من اسم وكلمة 

سر«.
الجديدة  الخاصية  أن  وأض���اف 
م��ن »ب��وب��ي��ان« وال��ت��ي تطبق للمرة 
األول������ى ف���ي ال���ك���وي���ت ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة 
ك��ون��ه��ا ت��ق��ل��ل م���ن اع��ت��م��اد ال��ع��م��الء 
ع���ل���ى ك���ل���م���ة ال�����س�����ر، وال�����ت�����ي أث���ب���ت 
ال��ع��دي��د م��ن ال���دراس���ات أن��ه��ا دائ��م��ًا 
م��ا ي��ن��س��اه��ا ال��ع��م��الء، م��ا يجعلهم 
ي����ل����ج����أون إل������ى خ���اص���ي���ة ال��ت��ذك��ي��ر 

بكلمة السر.
وأك�����د ال���ح���س���اوي أن ال��خ��اص��ي��ة 
ال��ج��دي��دة س��ت��س��ه��ل ح��ي��اة ال��ع��م��الء 

لتطبيقات  استخداماتهم  وتجعل 
»ب��وب��ي��ان م��وب��اي��ل« أف��ض��ل، ف��ي ظل 
ح��ل��ول  ل��ت��وف��ي��ر  اإلدارة  ت���وج���ه���ات 
سهولة  أكثر  العمالء  حياة  تجعل 

وأبسط من ذي قبل.
وتابع أن هذه الخدمة الجديدة 
اخ��ت��ي��اري��ة ب��ح��ي��ث ي��م��ك��ن ل��ل��ع��م��الء 

ف��ي  أو االس����ت����م����رار  اس���ت���خ���دام���ه���ا 
ال������دخ������ول إل�������ى ح���س���اب���ات���ه���م ع��ب��ر 
الطريقة الحالية التي تتطلب اسم 

املستخدم وكلمة السر.
وب�����ني ال���ح���س���اوي أن�����ه ف����ي ح���ال 
ط����ل����ب ال�����خ�����دم�����ة ال������ج������دي������دة، ع��ل��ى 
ت��ف��ع��ي��ل خ��اص��ي��ة البصمة  ال��ع��م��ي��ل 
ال��دخ��ول على التطبيق  ع��ن ط��ري��ق 
وم����ن ق��ائ��م��ة اإلع����������دادات، ال��ض��غ��ط 
على خيار البصمة ثم املوافقة على 
ال���ش���روط واألح���ك���ام، الف��ت��ًا إل���ى أن��ه 
ف��ي ال��خ��ط��وة األخ��ي��رة م��ن خ��ط��وات 
السر،  كلمة  الدخول وهي  تسجيل 
س��ي��ت��م ط��ل��ب ت��م��ري��ر اإلص���ب���ع على 
لتتم  الهاتف  في  املخصص  املكان 
ة ال��ب��ص��م��ة وم����ن ث���م ال���دخ���ول  ق������راء

على التطبيق بنجاح. 
وأش�����ار ال��ح��س��اوي إل���ى أن ه��ذه 
للخدمات  اس��ت��م��رارًا  تأتي  الخدمة 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة امل���م���ي���زة ال���ت���ي سبق 
عن  أثمرت  والتي  البنك،  وطرحها 

إسالمي  بنك  أفضل  بجائزة  ف��وزه 
ف���ي ال���ع���ال���م م���ن غ��ل��وب��ل ف��اي��ن��ان��س 
ف����ي م����ج����ال ال����خ����دم����ات امل��ص��رف��ي��ة 

اإللكترونية.
وك��ان��ت »غ��ل��وب��ل ف��اي��ن��ان��س« قد 
م��ن��ح��ت »ب���وب���ي���ان« ه����ذه ال��ج��ائ��زة 
نتيجة عوامل  م��ن نوعها  ال��ف��ري��دة 
االستراتيجية  قوة  أبرزها  عديدة، 
ال�����ت�����ي ي���ض���ع���ه���ا ل�����ج�����ذب وخ����دم����ة 
ال���ع���م���الء ال���راغ���ب���ني ف����ي ال��ح��ص��ول 
إلكترونية،  مصرفية  خدمات  على 
وت���ح���ف���ي���ز وت����رغ����ي����ب ال����ع����م����الء ف��ي 
ال��ت��ح��ول إل���ى اس��ت��خ��دام ال��خ��دم��ات 
امل�����ص�����رف�����ي�����ة اإلل�����ك�����ت�����رون�����ي�����ة، إل�����ى 
ج��ان��ب ن��م��و ق��اع��دة ال��ع��م��الء ال��ذي��ن 
املصرفية  ال��خ��دم��ات  ي��س��ت��خ��دم��ون 
س��واء  قنواتها  بكافة  اإللكترونية 
الذكية،  الهواتف  أو  اإلنترنت  عبر 
واإلب�����������داع واالب�����ت�����ك�����ار ف�����ي ت��ق��دي��م 
مصرفية  وغ��ي��ر  مصرفية  خ��دم��ات 

مميزة عبر القنوات اإللكترونية.

طرح للمرة األولى في الكويت«
ُ
»الخدمة ت

»بوبيان«: ال حاجة للرقم السري بعد اليوم:
... البصمة كافية للدخول لحسابك املصرفي

وليد الحساوي

ق�����ام ال���ع���ض���و امل���ن���ت���دب مل��ج��م��وع��ة ت���وب 
ميدانية  ب��زي��ارة  القدومي،  وليد  العقارية 
ال��ى س��وي��س��را وف��رن��س��ا ل��الط��الع وملعاينة 
امل���ش���اري���ع ال��ع��ق��اري��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ش��رك��ة 
إي��م��اب��ري��م ال��ف��رن��س��ي��ة ف���ي م���واق���ع ع���دة في 

األراضي الفرنسية والسويسرية.
وت��م االتفاق بني الطرفني على أن تقوم 
مجموعة توب العقارية وزميلتها القطرية 
ي���وت���وب���ي���ا ل����ل����ع����ق����ارات ب��ت��م��ث��ي��ل ال���ش���رك���ة 

حصريًا في الخليج والشرق االوسط.
وق���ال ال��ق��دوم��ي إن امل��ج��م��وع��ة تفخر أن 
من  وجميلة  مميزة  ب��اق��ة  لعمالئها  ت��ق��دم 
الشركة  تنفذها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��اري��ة  امل��ش��اري��ع 
ع��دة فرنسية وسويسرية تمتاز  م��دن  ف��ي 
ج��م��ي��ع��ه��ا ب��ق��رب��ه��ا ال����ى ج��ن��ي��ف وم��ن��ه��ا ما 
ه���و م���الص���ق ت��م��ام��ا ل���ل���ح���دود ال��ف��رن��س��ي��ة 

السويسرية. 
وأعرب القدومي عن إعجابه باملشاريع 
وم��واق��ع��ه��ا امل��م��ي��زة ب��ح��ي��ث ت��ت��م��ت��ع بعض 
ومنها  البحيرة،  على  ب��إط��الالت  املشاريع 

م��ا ي��ق��ع ب��ني ال��ج��ب��ال وامل��ن��اط��ق ال��خ��ض��راء 
حيث الطبيعة الخالبة جدًا.

 وأض���اف أن��ه م��ن ش��دة ج��م��ال الطبيعة 
ف��ي��ه��ا ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى ه����ذه امل���ن���اط���ق ال��ق��ول 
املعروف )املاء والخضرة والوجه الحسن( 

فهي مواقع لراحة النفس والبصر. 

وت��اب��ع ال��ق��دوم��ي أن امل��ج��م��وع��ة ستقوم 
السكنية  امل��ش��اري��ع  م��ن  مجموعة  ب��ع��رض 
خالل املرحلة الراهنة في مدن وقرى عدة، 
Annecy-le- تعمل الشركة فيها من أبرزها

Vieux, Veigy- Foncenex, Ornex، مبينًا أن 
املشاريع عبارة عن بنايات سكنية تتألف 

م��ن ش��ق��ق ع���دة م��ن غ��رف��ة إل���ى 4 غ���رف ن��وم 
ومنافعها وتمتاز أيضًا املباني بقربها من 
مراكز الخدمات في املدينة، باإلضافة إلى 
امتازت  والتي  والتشطيبات  البناء  جودة 

بها الشركة املطورة بمختلف مشاريعها.
وب������ني ال����ق����دوم����ي أن ال���ت���م���ل���ك ف�����ي ت��ل��ك 
الجنسيات،  وملختلف  حر  تملك  املشاريع 
م��ش��ي��رًا إل���ى أن أس��ع��ار ال���وح���دات ت��ب��دأ من 
200 ألف يورو وستكون معظمها جاهزة 

للسكن منتصف العام 2016.
وق����ال ال��ق��دوم��ي إن أه���ل ال��خ��ل��ي��ج ك��ان��وا 
م��ن��ذ السبعينات  ب��ال��ت��م��ل��ك  ال��س��ب��اق��ني  م��ن 
ف����ي ه�����ذه امل���ن���اط���ق وم���ن���اط���ق أخ������رى م��ث��ل 
أن  إلى  ديفون، وإيفيان وغيرهما، منوهًا 
هذه املناطق مازالت تستقطب فئة معينة 
الذين  املستثمرين  م��ن  وم��م��ي��زة  وم��ح��ددة 
يقدرون قيمة هذه املناطق والسكن فيها، 
ب��ح��ي��ث ي��ق��ض��ي م��ع��ظ��م��ه��م أوق����ات����ًا ط��وي��ل��ة 
لإلقامة فيها سواء في فصلي الصيف أو 

الشتاء.

القدومي: تتوزع بني فرنسا وسويسرا

»توب« و»يوتوبيا« تسّوقان مشاريع »إيمابريم«

القدومي وممثل »إيمابريم« خالل الزيارة

استقبلت شركة عبداملحسن عبدالعزيز البابطني، 
في  إنفينيتي  ل��س��ي��ارات  واملعتمد  الحصري  الوكيل 
ال��ك��وي��ت، ن��ائ��ب رئ��ي��س »إنفينيتي« أوروب����ا وال��ش��رق 
األوس������ط وأف���ري���ق���ي���ا ف���ران���س���وا غ��وب��ي��ل دي ب��وي��ل��ي��ه، 
ل� »إنفينيتي الش��رق األوس���ط« يورغن  وامل��دي��ر العام 
ناصر  الخليج  لنيسان  التنفيذي  والرئيس  شميتز، 
»نيسان  ف��ي  والتسويق  املبيعات  ع��ام  وم��دي��ر  وت���ار، 
الخليج« كاميرون غوينغ، خالل زيارتهم للكويت في 

9 نوفمبر الجاري.
وكان في استقبال الوفد نخبة من كبار إدارة شركة 
عبد املحسن عبد العزيز البابطني على رأسهم رئيس 
م��ج��ل��س إدارة امل��ج��م��وع��ة خ��ال��د ال��ب��اب��ط��ني، ورئ��ي��س 
امل��وارد البشرية  العمليات محمد شلبي، ومدير عام 
للمجموعة عبد املحسن عبدالعزيز البابطني، ومدير 
ت��ط��وي��ر األع����م����ال غ�����ازي ال���ب���اب���ط���ني، وم��ج��م��وع��ة من 

املديرين ورؤساء األقسام في »إنفينيتي البابطني«.
إن��ف��ي��ن��ي��ت��ي إدارة م��ج��م��وع��ة  ب��رف��ق��ة وف����د  وق���ام���ت 
البابطني  مجموعة  م��ع��ارض  على  بجولة  البابطني 

التي تشمل معرض نيسان و»رينو ستور - الكويت«، 
وه��و االول م��ن نوعه ف��ي دول مجلس ال��ت��ع��اون، قبل 
التوجه إلى مركز خدمة سيارات إنفينيتي ومعرض 
على  ليتعرف  ال��ري،  منطقة  في  للسيارات  إنفينيتي 
امل��ب��ي��ع��ات وم��خ��ت��ل��ف إدارات »إن��ف��ي��ن��ي��ت��ي« في  ف��ري��ق 

الكويت.
وق����ام وف���د »إن��ف��ي��ن��ي��ت��ي« ب��ال��ب��ح��ث ف���ي ال��ن��ش��اط��ات 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا »ال��ب��اب��ط��ني« لتعزيز وج���ود العالمة 
ف��ي ال��ك��وي��ت ع��ل��ى م��س��ت��وى ت��ق��دي��م أف��ض��ل ال��س��ي��ارات 
دائمًا  املجموعة  تسعى  والتي  لعمالئها،  والخدمات 

إلى تخطي توقعاتهم وتوفير األفضل لهم. 
واط����ل����ع وف������د »إن���ف���ي���ن���ي���ت���ي« ع���ل���ى خ���ط���ة ال���ش���رك���ة 
ال��ت��وس��ع��ي��ة و ت��ب��اح��ث��وا ف���ي امل���ش���اري���ع امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
واأله�����داف امل����راد تحقيقها ل��ع��الم��ة »إن��ف��ي��ن��ي��ت��ي« في 
الكويت. وقال شلبي إن هذه الزيارة تعطي دافعًا قويًا 
نجاحاتها  م��ش��وار  مواصلة  ف��ي  البابطني  ملجموعة 
وريادتها التي تحظى بها على املستويني اإلقليمي 

والدولي.

مسؤولو »البابطني« يكّرمون وفد »إنفينيتي«

افتتحت شركة السور لتسويق 
ال���وق���ود م��ح��ط��ت��ه��ا ال��ج��دي��دة كليًا 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة »امل���س���اي���ل«، ف���ي إط���ار 
ت��ح��ق��ي��ق اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال��ت��وس��ع 
سكان  لتخدم  املتبعة،  والتطوير 
م��ن��ط��ق��ة امل��س��اي��ل وم����ا ح��ول��ه��ا من 
م���ن���اط���ق وت����ق����دم ل���ه���م ال���ع���دي���د م��ن 
إضافة  بها  تتميز  التي  الخدمات 

إلى الوقود.
وأوض����ح ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ط��الل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي��س  اإلدارة 
ال���خ���رس، أن محطة »أل�����ف��ا«  أح��م��د 
ف���ي امل���س���اي���ل ه���ي م��ح��ط��ة ج��دي��دة 
مجهزة الستقبال العمالء وتلبية 

ج��م��ي��ع اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، إذ وظ��ف��ت 
»ال����س����ور« إم��ك��ان��ات��ه��ا وخ��ب��رات��ه��ا 
وخدمات  بمرافق  املحطة  لتقديم 
ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات ع��م��الئ��ه��ا على 
أت������م وج������ه م���م���ك���ن. وق��������ال إن������ه ت��م 
أعلى  ال��ج��دي��دة على  املحطة  ب��ن��اء 
ال��ج��ودة، وأح��دث األنظمة  معايير 
 عن 

ً
ال��ع��امل��ي��ة، وإن���ه ف��ض��ال البيئية 

التقليدية  ال��وق��ود  خ��دم��ات  تقديم 
ت����م ت���وف���ي���ر خ����دم����ة ال���غ���س���ل اآلل����ي 
ب���أح���دث   )SPLASH( ل���ل���س���ي���ارات 
امل�����ع�����دات وأف���ض���ل���ه���ا ج���������ودة، م��ع 
م�������راع�������اة إع������������ادة ت������دوي������ر امل����ي����اه 

املستهلكة.

»السور للوقود« تفتتح في املسايل
محطة »ألفا« الثانية واألربعني 

طالل الخرس

»البابطني« تستعرض خططها 
لتعزيز سمعة »إنفينيتي« في السوق



٣٢اقتصاد



16 نوفمبر 2015 - العدد 2614اإلثنين 04 صفر 1437هـ مال وأعمال18

الزياني: «جاكوارXE» تفوز بجائزة
مميزة من جوائز سيارة العام 

أعلنت شركة جاكوار املتخصصة في صناعة 
السيارات الفاخرة عن فوزها بجائزة مرموقة 
فــي عــالــم الــســيــارات خــالل النسخة الثانية من 
حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز ســـيـــارة الـــعـــام فـــي الــشــرق 
الــذي أقيم يــوم األربعاء   ،(MECOTY) األوســط

املوافق 29 أكتوبر 2015.
حيث فازت سيارة جاكوارXE الجديدة بجائزة 
«أفضل سيارة سيدان تنفيذية مدمجة» للعام 
2015، بــعــد مــنــافــســة قـــويـــة مـــع مــجــمــوعــة من 
أبرز السيارات في القطاع. وبفضل تصميمها 
الـــــذي يــجــمــع بــشــكــل مــثــالــي بـــني مـــقـــود ســريــع 
االســتــجــابــة مـــع مــســتــويــات عــالــيــة مـــن الــراحــة 
الـــفـــائـــق، اســـتـــحـــوذت جــاكــوار  والـــنـــقـــاء واألداء 
XE على اهتمام كبير منذ إطالقها، وتواصل 
تــعــزيــز مــكــانــتــهــا فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط. 
وتــشــتــهــر جـــاكـــوار XE فـــي فــئــتــهــا بــاعــتــبــارهــا 
 حّيًا 

ً
السيارة املثالية للسائقني، وتعتبر دليال

التزام جاكوار بتقديم ديناميكيات قيادة  على 
مبتكرة وأداء ال يعلى عليه.

وتــــم اإلعــــــالن عـــن الـــســـيـــارات الـــفـــائـــزة بــجــوائــز 
 (MECOTY) سيارة العام في الشرق األوســط
لـــعـــام 2015 فــــي حـــفـــل مــمــيــز أقـــيـــم فــــي فــنــدق 
رافـــلـــز دبــــي. وتــعــلــيــقــًا عــلــى فـــوز الــشــركــة بــهــذه 
الــــــجــــــائــــــزة، قـــــــال بـــــروســـــروبـــــرتـــــســـــون، املــــديــــر 
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة جــــاكــــوار الــــشــــرق األوســـــط 
وشمال إفريقيا: «رغــم تصميمها وهندستها 
وتــصــنــيــعــهــا فـــي بــريــطــانــيــا، لــكــن تـــم اخــتــبــار 
جاكوار XE لهذه املنطقة، وقد أظهرت بالفعل 
مـــدى الــتــزامــنــا بتقديم أفــضــل تــجــارب الــقــيــادة 
املــمــيــزة والــحــمــاســيــة لــعــمــالئــنــا. ويــعــتــبــر هــذا 
الـــوقـــت حــســاســًا لــلــغــايــة لــعــالمــتــنــا الــتــجــاريــة، 
ونــحــن فــخــورون بـــأن يــتــم تــكــريــم ســيــارتــنــا من 
قــبــل جــوائــز ســيــارة الــعــام فــي الــشــرق األوســـط 
(MECOTY) التي أصبحت بسرعة واحــدة من 

أرقى جوائز السيارات في هذه املنطقة».
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شركات أعلنت املشاركة في معرض
املال والعقار واالستثمار الدولي

مليار دوالر مشاريع البناء والتشييد 
في دول الخليج العربي خالل 2016

«أداء العقارية» تطلق حملتها 
ملشروع «فيكتوري بيير»

«توب» تطرح مشاريع
في فرنسا وسويسرا

أعلنت شــركــة «أداء العقارية» 
عن اطــالق الحملة التسويقية 
الخاصة بمشروع «فيكتوري 
بيير» الواقع في مدينة «كنت» 
البريطانية، واملــؤلــف مــن عدد 
مــــن االبــــــــراج الــســكــنــيــة املــطــلــة 
عـــلـــى الـــنـــهـــر مــــبــــاشــــرة، حــيــث 
تــنــطــلــق الحملة  املـــقـــرر أن  مـــن 
التسويقية اعتبارًا من صباح 
الــثــالثــاء بحضور ممثلني  غــد 
عن شركة بيركلي البريطانية 

(املطورة للمشروع).
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــعـــقـــاريـــة  ادارة شــــركــــة أداء 
الــــقــــطــــامــــي ان مــــشــــروع  لـــــــؤي 
«فيكتوري بيير» والــذي تقوم 
بــتــطــويــره حــالــيــًا فـــي «كــنــت» 
شـــركـــة بــيــركــلــي -احـــــــدى أكــبــر 
شـــــركـــــات الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة- واملــــــدرجــــــة فــي 
بــورصــة لندن والــتــي تعد أحد 
أكـــبـــر 3 مـــطـــوريـــن فــــي الـــســـوق 
الــبــريــطــانــي، حــيــث انــهــا تــقــوم 

بــتــطــويــر 70 مــشــروعــًا عــقــاريــًا 
تـــحـــت االنــــشــــاء مــــن بــيــنــهــا 37 

مشروعًا في لندن وحدها.
يــقــع  املـــــــشـــــــروع  وأضــــــــــــاف أن 
تـــبـــلـــغ مــســاحــتــهــا  عـــلـــى أرض 
نـــحـــو 8000 مــتــر  االجــــمــــالــــيــــة 

مــربــع، ويتضمن وحـــدات 775 
وحــــــــدة ســـكـــنـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة مــا 
بــني (ســتــوديــو، غــرفــة واحــــدة، 

غرفتني وثالث غرف نوم).
املــــشــــروع  الـــقـــطـــامـــي أن  وأكـــــــد 
يـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر فـــــــــــرصـــــــــــة كــــــبــــــيــــــرة 
لـــــلـــــمـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن واالفــــــــــــــــــراد 
الراغبني في التملك ببريطانيا 
وبـــأســـعـــار مــنــاســبــة، ال سيما 
أن االســــعــــار فـــي هــــذه املــنــطــقــة 
تــعــتــبــر مــنــافــســة جــــدًا ألســعــار 
الـــــعـــــقـــــارات الــــواقــــعــــة فـــــي قــلــب 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة. ودعـــا 
القطامي الراغبني في التعرف 
عــــلــــى املـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل 
حــول طبيعة املشروع وجــدوى 
االســتــثــمــار مــنــه، الـــى استغالل 
فرصة وجود الوفد البريطاني 
الــذي سيتواجد في مقر شركة 
«أداء العقارية» ملــدة يــوم واحد 
لالجابة على تساؤالت مختلف 
املـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــــن الــــشــــركــــات 

واالفراد على حد سواء.

!قام العضو املنتدب ملجموعة توب العقارية وليد 
الــى سويسرا وفرنسا  القدومي بزيارة ميدانية 
لــــالطــــالع وملـــعـــايـــنـــة املــــشــــاريــــع الـــعـــقـــاريـــة الــتــي 
تنفذها شركة ايمابريم الفرنسية في عدة مواقع 
فــي االراضــــي الفرنسية والــســويــســريــة حــيــث تم 
االتفاق بني الطرفني على ان تقوم مجموعة توب 
العقارية وزميلتها القطرية يوتوبيا للعقارات 
بتمثيل الــشــركــة حــصــريــا فــي الــخــلــيــج والــشــرق 

االوسط.
واضــاف القدومي بان املجموعة ستقوم بعرض 
مجموعة مــن املــشــاريــع السكنية  خــالل املرحلة 
الراهنة في عــدة مــدن وقــرى تعمل الشركة فيها 
 Annecy-le-Vieux ،Veigy- Foncenex، من ابرزها
Ornex واضاف القدومي بان املشاريع عبارة عن 
بــنــايــات سكنية تــتــالــف مــن عـــدة شــقــق مــن غرفة 
الــــى اربـــــع غــــرف نــــوم ومــنــافــعــهــا وتــمــتــاز ايــضــا 
املــبــانــي بقربها مــن مــراكــز الــخــدمــات فــي املدينة 

البناء والتشطيبات والتي  باالضافة الى جــودة 
امتازت بها الشركة املطورة بمختلف مشاريعها 
وبني القدومي بان التملك في تلك املشاريع تملك 
الــى ان اسعار  حــر وملختلف الجنسيات مشيرا 
الـــــوحـــــدات تـــبـــدأ مــــن 200 الـــــف يــــــورو وســتــكــون 

معظمها جاهزة للسكن منتصف العام 2016.
وقـــــــال الــــقــــدومــــي بـــــأن اهـــــل الـــخـــلـــيـــج كــــانــــوا مــن 
الــســبــاقــني بــالــتــمــلــك مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات فــي هــذه 
املــنــاطــق ومــنــاطــق اخــــرى مــثــل ديـــفـــون وايــفــيــان 
وغيرها وبني ان هذه املناطق مازالت تستقطب 
فــئــة مــعــيــنــة ومـــحـــددة ومــمــيــزة مـــن املستثمرين 
يــقــدرون قيمة هــذه املناطق والسكن فيها  الذين 
حــيــث يــقــضــي معظمهم اوقـــاتـــا طــويــلــة لــالقــامــة 
فيها ســـواء فــي فصلي الصيف او الشتاء وبني 
القدومي بان املجموعة تسعى من خالل تسويق 
هـــذه املــشــاريــع فــي املــنــطــقــة الـــى اســتــقــطــاب هــذه 

الشريحة املميزة من املستثمرين.

«تاشكان» تعرض فرصًا في تركيا
و«دانة الكويت» بسلطنة عمان خالل «النخبة»

ستدفع املــشــاريــع العمرانية العمالقة 
واملــتــزايــدة بوتيرة متسارعة فــي دول 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي املــــقــــاولــــني لــتــبــنــي 
الــبــنــاء والتشييد، وفقًا  أحـــدث بــرامــج 
ملا أشار اليه خبراء على مستوى هذه 
الصناعة اليوم خالل مراحل التحضير 
للمشاركة في معرض الخمسة الكبار.

ومـــن املــتــوقــع أن يــســجــل قــطــاع الــبــنــاء 
والــتــشــيــيــد فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
رقمًا قياسيًا خــالل العام 2016، حيث 
املــــشــــاريــــع 126 مــلــيــار  قــيــمــة  ســتــبــلــغ 
املـــركـــب  بــــارتــــفــــاع ســــنــــوي  دوالر، أي 
بنسبة 11 في املئة، وفقًا لتقرير «قطاع 
الـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد فــــي دول الــخــلــيــج 
الــــذي صـــدر مــؤخــرًا عــن شركة   «2015

ألنب كابيتال.
فــي هــذا السياق قــال بــول والـــت، مدير 
األعــمــال فــي املنطقة لــدى شركة تيكال 
الــشــرق األوســـــط: «ســتــدفــع استضافة 
األحـــداث العاملية الضخمة، على غرار 
الــــعــــاملــــي 2020 فــي  اكـــســـبـــو  مــــعــــرض 
دبــي وبطولة كــأس العالم لكرة القدم 

2022 فـــي قـــطـــر، الــــى نــمــو الــطــلــب في 
الــشــرق األوســـط على مشاريع  منطقة 
معمارية وهندسية معقدة وعمالقة، 
بما فيها ناطحات السحاب، واملالعب 
الــــريــــاضــــيــــة، واملــــــــطــــــــارات، ومـــنـــشـــآت 

الشحن والنقل، واملتاحف».
: «سنستثمر 

ً
وأضــاف بــول والــت قائال

خــبــرتــنــا الـــواســـعـــة والـــشـــامـــلـــة، الــتــي 
جنيناها من سنني العمل في املشاريع 
الـــرائـــدة عــلــى مــســتــوى املــنــطــقــة، خــالل 

الــكــبــار من  فعاليات مــعــرض الخمسة 
أجــــل تــثــقــيــف املـــقـــاولـــني بـــمـــدى أهــمــيــة 
الــبــنــاء والتعمير  تبني أحـــدث بــرامــج 
مــن أجـــل انــجــاز مــجــمــوعــة واســعــة من 
املـــشـــاريـــع فـــي الـــوقـــت املــــحــــدد، ووفـــق 

امليزانية املخصصة».
وســتــعــمــل بـــرامـــج نــمــذجــة مــعــلــومــات 
املباني BIM على تمكني الشركات من 
انشاء نماذج رقمية عالية االعتمادية 
والـــدقـــة، مــن شــأنــهــا تــعــزيــز االنتاجية 

والتشاركية، وخفض التكاليف. 
ونظرًا للطلب القوي على برامج البناء 
والـــتـــعـــمـــيـــر املـــتـــوقـــع خـــــالل فــعــالــيــات 
مــــعــــرض الـــخـــمـــســـة الـــــكـــــبـــــار، تـــعـــرض 
شركة تيكال حزمة برامجها وحلولها 
املتقدمة واملتطورة في مجال نمذجة 
 Tekla املــــبــــانــــي، ومـــنـــهـــا مـــعـــلـــومـــات 
 Tekla Structuralو ،Structures 21
Designer، ومــــســــتــــعــــرض نـــمـــذجـــة 
معلومات املباني Tekla BIMsight، و
Tekla Field 3D املــخــصــص لألجهزة 

املحمولة.

أكــــــــــدت كــــــل مــــــن شـــــركـــــة دانــــــــــة الــــكــــويــــت 
للعقارات وشركة «تاشكان لالنشاءات»-
شــركــة عــقــاريــة تــركــيــة- مشاركتهما في 
مــعــرض الــنــخــبــة الــعــقــاري الــــذي تنظمه 
مــــجــــمــــوعــــة اســــــكــــــان جــــلــــوبــــل لــتــنــظــيــم 
املعارض واملؤتمرات في قاعة رقم 8 على 
أرض املــعــارض الــدولــيــة بــمــشــرف خــالل 
الــفــتــرة مــن 14 الـــى 19 ديــســمــبــر الــقــادم، 
بــمــشــاركــة أكـــثـــر مـــن 70 شـــركـــة عــقــاريــة 

محلية وخارجية. 
وبـــهـــذه املــنــاســبــة قــــال مــديــر عــــام شــركــة 
الــكــويــت للعقارات عــزيــز العمراني  دانـــة 
ان مــشــاركــة «دانـــة الــكــويــت» فــي معرض 
الــــنــــخــــبــــة الـــــعـــــقـــــاري ســـتـــتـــضـــمـــن طــــرح 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن املـــــشـــــاريـــــع واملـــنـــتـــجـــات 
الــــعــــقــــاريــــة املـــتـــنـــوعـــة الــــتــــي مـــــن بــيــنــهــا 
تـــــطـــــويـــــر وبــــــــنــــــــاء وأراض  مــــــشــــــاريــــــع 
استثمارية وتجارية وصناعية وزراعية 
وســيــاحــيــة فـــي واليـــــة صـــحـــار بسلطنة 

عمان.
وأشــــار الـــى أن الــشــركــة لــديــهــا منتجات 
عقارية جــاهــزة للتسليم مــن بينها فلل 
وشقق سكنية وبنايات استثمارية، الى 

جانب مجموعة متنوعة من االراضي.
وأكـــد أن االقــبــال عــلــى التملك فــي عمان 
ما زال في معدالته املقبولة، ال سيما في 
ظـــل االحـــــداث الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
الــى ان أسعار االراضــي  االقليمية، الفتا 
فــي عمان مــا زالــت خصبة وفــي متناول 
الــخــلــيــجــني، خاصة  جميع املستثمرين 
تــعــتــبــر  وأن أســــــعــــــار هــــــــذه االراضــــــــــــــي 
االرخـــص على مستوى منطقة الخليج 
العربي، في ظل منع الحكومة للمضاربة 
من خالل الحد من تملك غير الخليجيني 
لـــهـــذه االراضـــــــــي، وهــــــذا كـــلـــه فــــي صــالــح 

املواطن العماني.
الــجــديــدة املتعلقة  وأضــــاف أن االنــظــمــة 
بــــــضــــــرورة تــــطــــويــــر االراضـــــــــــي خـــــــالل 4 
ســنــوات مــن تملكها ســاعــدت عــلــى منع 

االحتكار واملضاربة.
بــــــدوره قــــال الـــبـــارســـان تـــاشـــكـــان املــديــر 
التنفيذي لشركة «تاشكان لالنشاءات» 
الثالثة  ان «تاشكان» التي تحتل املرتبة 
على صعيد شــركــات التطوير العقاري 
فـــي مــديــنــة «بـــورصـــة الــتــركــيــة» ستقوم 
بــطــرح مــشــروع عــقــاري مميز مــؤلــف من 

6 مــبــان عــقــاريــة عــلــى الـــشـــارع الرئيسي 
مـــن مــديــنــة «شــيــكــرجــا» احـــداهـــا عــبــارة 
عن فندق 4 نجوم، مبينًا أن «شيكرجا» 
تـــعـــتـــبـــر بـــمـــثـــابـــة الــــعــــاصــــمــــة الـــقـــديـــمـــة 
لــبــورصــة، كــمــا انــهــا ال تــبــعــد عـــن مــطــار 

بورصة سوى 40 دقيقة.
واشـــــــار الـــــى ان «تــــاشــــكــــان» تــعــتــبــر مــن 
الشركات التركية العقارية املميزة، حيث 

استطاعت الشركة خالل سنوات عمرها 
املــاضــيــة الــتــي تــمــتــد الـــى نــحــو 35 عامًا 
انــجــاز أكــثــر مــن 10 آالف وحـــدة سكنية، 
وهــي مــشــاريــع تمتاز بأنها ذات جــودة 

عالية وأحجام كبيرة.
وحــــول املـــشـــروع الــــذي ســتــقــوم الــشــركــة 
بــطــرحــه خـــالل املــعــرض قـــال تــاشــكــان أن 
هــذا املشروع يعتبر من أحــدث املشاريع 
الــــعــــقــــاريــــة فـــــي بــــــورصــــــة، وهـــــــو مـــوجـــه 
للعمالء الكويتيني والخليجيني بشكل 
خـــــــــاص، حــــيــــث تــــــم تـــصـــمـــيـــم املـــــشـــــروع 
لــيــنــاســب الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــعــربــيــة، 
بـــاالضـــافـــة الــــى احـــتـــوائـــه عــلــى خــدمــات 
ومــــرافــــق رئــيــســيــة مـــن بــيــنــهــا حــمــامــات 
الــــســــبــــاحــــة ومــــــواقــــــف الــــــســــــيــــــارات، الــــى 
جـــانـــب اطـــاللـــتـــه املـــمـــيـــزة عـــلـــى مــنــتــجــع 
«لــونــا بـــارك». ومــضــى تاشكان يــقــول ان 
الـــشـــركـــة ســتــســتــعــرض خـــــالل املـــعـــرض 
كــــذلــــك 4 مــــشــــاريــــع أخـــــــرى فـــــي مــنــاطــق 
«يــونــس ألـــي» و«أولـــــد جـــي»، عــبــارة عن 
مـــجـــمـــعـــات ســكــنــيــة ومـــكـــاتـــب تـــجـــاريـــة، 
مبينًا أن املشاريع الجديدة تحمل أسماء 

«السفير» و«بريميوم» و«البالط».

الــدولــي عصام  املــال والعقار واالستثمار  كشف املدير العام ملعرض 
عــبــد الــشــافــي عــن ان الــشــركــة انــتــهــت مــن كــافــة االســـتـــعـــدادات القــامــة 
الــرايــة بفندق  الــى 25 نوفمبر في قاعة  املعرض خــالل الفترة من 22 
كــــــورت يــــــارد مـــــاريـــــوت، لـــيـــكـــون اقــــــوى تــجــمــع عــــقــــاري فــــي الــكــويــت 
تــحــت ســقــف واحـــد بــمــشــاركــة شــركــات مــالــيــة وعــقــاريــة واستثمارية 
بمشروعات تزيد عن 250 مشروعا عقاريا، موضحا ان قيمة املشاريع 

املشاركة في املعرض ستفوق 10 مليارات دوالر.
وقال مدير املبيعات لشركة آمار سيتي محمد عبده ان مشاركة «آمار 
سيتي» حافلة بالعديد من املشاريع الجديدة واملميزة والتي تطرحها 
الشركة في كل من تركيا وأملانيا على وجه الخصوص، ملا تتميز به 

كل دولة من عوامل جذب للمستثمرين من شتى أنحاء العالم. 
وأضـــاف أن أول املــشــاريــع الــتــي ستطرحها الــشــركــة خــالل املعرض 
سيكون في منطقة «بيوتشك ماجيك» في اسطنبول، وهــو عبارة 
عن 11 بلوكًا سكنيًا و4 بلوكات تجارية تطل جميعها على البحر 
مباشرة، مشيرًا الى أن كل بلوك يتألف من 16 شقة وبأسعار تبدأ 
مــن 350 ألـــف لــيــرة تــركــيــة. أمـــا املـــشـــروع الــثــانــي الـــذي ســيــطــرح في 
املعرض فهو مشروع يقع في نفس املنطقة ويحمل اسم «أليجنت 
فيال اسطنبول»، ويضم 2000 فيال VIP، تبدأ أسعارها من 3 ماليني 
دوالر وحتى 5 ماليني دوالر. وأوضح أن «آمار سيتي» وحول أحدث 

مشاريع الشركة في طــرابــزون كشف عبده 
عن طرح مشروع «خليج بــارك ريزيدنس» 
املـــؤلـــف مـــن 4 بــلــوكــات. كــمــا أعــلــنــت شــركــة 
أفنيو العقارية عن مشاركتها في املعرض 
و قــــال املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــحــارث 
العلي ان الشركة اعلنت عن الطرح الجديد 
مــن خــالل «مــشــروع اليوسفي ريــزيــدانــس» 
الـــواقـــع فـــي مــديــنــة بـــورصـــة بــالــجــمــهــوريــة 
الــتــركــيــة الــقــائــم عــلــى مــســاحــة 12.681 م 2 
الواقع في قلب بورصة. وأضــاف العلي أن 

شــركــة أفنيو هــي الــوكــيــل الــحــصــري ملــشــروع اليوسفي ريــزيــدانــس 
داخــل وخـــارج دولــة الكويت، مــؤكــدًا أن الشركة ستفاجئ عمالءها 
من خالل هذا املشروع من ناحية تميزه عن باقي مشاريع املطروحة 
باملنطقة واألسعار التى تتناسب مع جميع شرائح املجتمع. وصرح 
مــديــر التسويق بشركة العرين الكويتية العقارية احــمــد الحبيب 
انــهــا قــاربــت عــلــى االنــتــهــاء مــن تنفيذ مــشــروعــهــا الــعــقــاري املتميز 
(مشروع مجمع ابراج العرين) في منطقة صباح السالم والذى يضم 
ابـــراج على مساحة اجمالية (10240 م2) ويــطــل مــبــاشــرة على   10
الطريق الدائري السادس.  واضاف الحبيب ان الشركة تقوم حاليًا 
الــروف (بنتهاوس)  ولفترة محدودة بطرح عــدد محدود من شقق 
املتميزة ذات االطاللة الرائعة والخالبة من أعلى األبــراج السكنية 
فى املنطقة. من جانبها، اعلنت شركة البستان الدولية للعقارات 
الـــذي تحقق مــن تسويق املرحلة  الــنــجــاح الكبير و املبهر  انــه بعد 
األولي من مشروع لؤلؤة البستان سيتم الكشف عن املرحلة الثانية 
من املشروع بهشاشهير. صرح الرئيس التنفيذي للشركة ابراهيم 
بستان أن عدة عوامل ساهمت في هذا النجاح املنقطع النظير حيث 
املوقع املميز للمشروع ووقوعه في أرقى مناطق أسطنبول األوربية 
وقربه من أكبرمول في دولة تركيا كل ذلك ساهم في نجاح املشروع 
بجانب استخدام أفضل أساليب البناء. واشار رئيس مجلس االدارة 
الــى ان الشركة ســوف تقدم  يوسف النجار 
مـــشـــروع الــبــســتــان كــــرز فـــي وســــط منطقة 
جــومــشــلــي ويــتــمــيــز املـــجـــمـــع بـــاملـــوقـــع بــني 
مــتــنــزهــني مــفــتــوحــني واحـــــد أمـــــام املـــشـــروع 
واآلخر على الجهة األخرى منه. وأوضحت 
نائب الرئيس التنفيذي فاطمة شاهني انه 
مـــع اقـــتـــراب مــوعــد اســـتـــالم املــرحــلــة األولـــى 
مــن مــشــروع البستان بــراديــس سيتم طرح 
املــجــمــوعــة األخـــيـــرة مـــن الــــوحــــدات املــتــاحــة 

لعمالء الشركة.
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«برقان» أعلن
الفائزين في سحب 

حساب يومي

الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي وقــد فــاز كل واحــد منهم  أعلن بنك برقان عن أسماء 
بجائزة 5000 دينار وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: أحمد ناصر علي العيد، علي نهير مجدمي، 

محمد مكي عبدالعزيز القالف، فيصل فالح عايد السبيعي، وجمعة بدر جابر وادي.
هذا وقد أضاف بنك برقان مؤخرا سحبًا «ربع سنوي» لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 
دينار ما يعد نقلة جديدة تضيف فرصًا أكبر. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعني على العمالء أال يقل 
رصيدهم عن 500 دينار ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ السحب و كما ان كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة 
 للدخول 

ً
لدخول السحب. واذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، فسوف يكون صاحب الحساب مؤهال

في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.
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 äGQÉ≤©∏d  âjƒμdG  áfGO  ácô°T  øe  πc  äócCG   äGQÉ≤©∏d  âjƒμdG  áfGO  ácô°T  øe  πc  äócCG  
 ájQÉ≤Y  ácô°T-{äGAÉ°ûfEÓd  ¿Éμ°TÉJz  ácô°Th ájQÉ≤Y  ácô°T-{äGAÉ°ûfEÓd  ¿Éμ°TÉJz  ácô°Th
 …QÉ≤©dG  áÑîædG  ¢Vô©e  »a  Éª¡àcQÉ°ûe  -á«côJ …QÉ≤©dG  áÑîædG  ¢Vô©e  »a  Éª¡àcQÉ°ûe  -á«côJ
 º«¶æàd  πHƒ∏Z  ¿Éμ°SG  áYƒªée  ¬ª¶æJ  …ò`̀dG º«¶æàd  πHƒ∏Z  ¿Éμ°SG  áYƒªée  ¬ª¶æJ  …ò`̀dG
 ¢VQCG ≈∏Y  ¢VQCG ≈∏Y 8 ºbQ áYÉb »a äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ªdG ºbQ áYÉb »a äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ªdG
 1414  øe  IôàØdG  ∫ÓN  ±ô°ûªH  á«dhódG  ¢VQÉ©ªdG øe  IôàØdG  ∫ÓN  ±ô°ûªH  á«dhódG  ¢VQÉ©ªdG
 7070 øe ôãcCG  ácQÉ°ûªH ,πÑ≤ªdG  ôÑª°ùjO  øe ôãcCG  ácQÉ°ûªH ,πÑ≤ªdG  ôÑª°ùjO 1919 ≈dEG ≈dEG
 ΩÉY  ôjóe  ∫Éb   .á«LQÉNh  á«∏ëe  ájQÉ≤Y  ácô°T ΩÉY  ôjóe  ∫Éb   .á«LQÉNh  á«∏ëe  ájQÉ≤Y  ácô°T
 »fGôª©dG  õjõY  äGQÉ≤©∏d  âjƒμdG  á`̀fGO  ácô°T »fGôª©dG  õjõY  äGQÉ≤©∏d  âjƒμdG  á`̀fGO  ácô°T
 áÑîædG  ¢Vô©e  »a  {âjƒμdG  á`̀fGOz  ácQÉ°ûe  ¿CG áÑîædG  ¢Vô©e  »a  {âjƒμdG  á`̀fGOz  ácQÉ°ûe  ¿CG
 ™jQÉ°ûªdG  øe áYƒªée ìôW øª°†àà°S …QÉ≤©dG ™jQÉ°ûªdG  øe áYƒªée ìôW øª°†àà°S …QÉ≤©dG
 É¡æ«H  øe  »àdG  áYƒæàªdG  ájQÉ≤©dG  äÉéàæªdGh É¡æ«H  øe  »àdG  áYƒæàªdG  ájQÉ≤©dG  äÉéàæªdGh
 ájQÉªãà°SEG  »`̀ °`̀ VGQCGh  AÉ`̀æ`̀Hh  ôjƒ£J  ™jQÉ°ûe ájQÉªãà°SEG  »`̀ °`̀ VGQCGh  AÉ`̀æ`̀Hh  ôjƒ£J  ™jQÉ°ûe
 áj’h  »a  á«MÉ«°Sh  á«YGQRh  á«YÉæ°Uh  ájQÉéJh áj’h  »a  á«MÉ«°Sh  á«YGQRh  á«YÉæ°Uh  ájQÉéJh

.¿ÉªY áæ£∏°ùH QÉë°U.¿ÉªY áæ£∏°ùH QÉë°U
 áª°UÉ©dG  »g  ôÑà©J  QÉë°U  á`̀j’h  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh áª°UÉ©dG  »g  ôÑà©J  QÉë°U  á`̀j’h  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh

 ,§≤°ùe  á«°SÉ«°ùdG  áª°UÉ©dG  ó©H  áæ£∏°ù∏d  á«YÉæ°üdGh  ájQÉéàdG ,§≤°ùe  á«°SÉ«°ùdG  áª°UÉ©dG  ó©H  áæ£∏°ù∏d  á«YÉæ°üdGh  ájQÉéàdG
 AÉæ«e ådÉK Ωƒ«dG ∂∏àªJ QÉë°U ¿CG kGócDƒe ,ádÓ°U á«MÉ«°ùdG áª°UÉ©dGh AÉæ«e ådÉK Ωƒ«dG ∂∏àªJ QÉë°U ¿CG kGócDƒe ,ádÓ°U á«MÉ«°ùdG áª°UÉ©dGh
 ¬∏«©ØJ ºàj »dhO QÉ£e çóMCG ÖfÉL ≈dEG ,§°Sh’G ¥ô°ûdG iƒà°ùe ≈∏Y ¬∏«©ØJ ºàj »dhO QÉ£e çóMCG ÖfÉL ≈dEG ,§°Sh’G ¥ô°ûdG iƒà°ùe ≈∏Y
 øe OóY âæ∏YCG å«M ,¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG äÉª«∏©J ≈∏Y AÉæH áæ£∏°ùdG »a øe OóY âæ∏YCG å«M ,¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG äÉª«∏©J ≈∏Y AÉæH áæ£∏°ùdG »a
 Gòg ≈dEG á«eƒj äÓMQ ô««°ùJ øY á«é«∏îdG ájOÉ°üàb’G ¿Gô«£dG äÉcô°T Gòg ≈dEG á«eƒj äÓMQ ô««°ùJ øY á«é«∏îdG ájOÉ°üàb’G ¿Gô«£dG äÉcô°T

.áæ£∏°ù∏d .áæ£∏°ù∏d 4545 `dG iôcòdÉH áæ£∏°ùdG ä’ÉØàMEG ™e øeGõàdÉH QÉ£ªdG `dG iôcòdÉH áæ£∏°ùdG ä’ÉØàMEG ™e øeGõàdÉH QÉ£ªdG
 É¡æ«H øe º«∏°ùà∏d IõgÉL ájQÉ≤Y äÉéàæe É¡jód ácô°ûdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh É¡æ«H øe º«∏°ùà∏d IõgÉL ájQÉ≤Y äÉéàæe É¡jód ácô°ûdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

 ≈dEG  ,ájQÉªãà°SG  äÉjÉæHh  á«æμ°S  ≥≤°Th  π∏a ≈dEG  ,ájQÉªãà°SG  äÉjÉæHh  á«æμ°S  ≥≤°Th  π∏a
 ó`̀cCGh  .»`̀°`̀VGQ’G  ø`̀e  áYƒæàe  áYƒªée  ÖfÉL ó`̀cCGh  .»`̀°`̀VGQ’G  ø`̀e  áYƒæàe  áYƒªée  ÖfÉL
 ∫GR  Ée  ¿ÉªY  »a  ∂∏ªàdG  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G  ¿CG  ≈∏Y ∫GR  Ée  ¿ÉªY  »a  ∂∏ªàdG  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G  ¿CG  ≈∏Y
 çGóM’G  πX »a  Éª«°S  ’  ,ádƒÑ≤ªdG  ¬J’ó©e »a çGóM’G  πX »a  Éª«°S  ’  ,ádƒÑ≤ªdG  ¬J’ó©e »a
 √òg ¿CG k Éæ«Ñe ,á«ª«∏b’G ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG √òg ¿CG k Éæ«Ñe ,á«ª«∏b’G ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG
 ≈≤Ñj …òdG QÉ≤©dG ≈∏Y ∫ÉÑb’G »a ôKDƒJ ºd çGóM’G ≈≤Ñj …òdG QÉ≤©dG ≈∏Y ∫ÉÑb’G »a ôKDƒJ ºd çGóM’G
 õcôàj å«M ,Üƒ∏£eh âHÉK π°UCG  áHÉãªH k ÉªFGO õcôàj å«M ,Üƒ∏£eh âHÉK π°UCG  áHÉãªH k ÉªFGO
 ≈¶ëJ »àdGh áª¶æªdG »°VGQ’G ≈∏Y k É«dÉM Ö∏£dG ≈¶ëJ »àdGh áª¶æªdG »°VGQ’G ≈∏Y k É«dÉM Ö∏£dG
 ¥ôWh AÉHô¡ch AÉe øe á«°ù«FôdG äÉeóîdG OƒLƒH ¥ôWh AÉHô¡ch AÉe øe á«°ù«FôdG äÉeóîdG OƒLƒH
 AÉæÑdG ≈∏Y π«ª©dG óYÉ°ùj ôe’G ∂dP ¿C’ ,IQÉfEGh AÉæÑdG ≈∏Y π«ª©dG óYÉ°ùj ôe’G ∂dP ¿C’ ,IQÉfEGh

.ô«LCÉàdGh.ô«LCÉàdGh
 …ò«ØæàdG  ôjóªdG  ¿Éμ°TÉJ  ¿É°SQÉÑdG  ∫Éb  √Qhó`̀H …ò«ØæàdG  ôjóªdG  ¿Éμ°TÉJ  ¿É°SQÉÑdG  ∫Éb  √Qhó`̀H
 »àdG  {¿Éμ°TÉJz  ¿G  {äGAÉ°ûfÓd  ¿Éμ°TÉJz  ácô°ûd »àdG  {¿Éμ°TÉJz  ¿G  {äGAÉ°ûfÓd  ¿Éμ°TÉJz  ácô°ûd
 äÉcô°T  ó«©°U  ≈∏Y  áãdÉãdG  áÑJôªdG  πàëJ äÉcô°T  ó«©°U  ≈∏Y  áãdÉãdG  áÑJôªdG  πàëJ
 {á«côàdG  á°UQƒHz  áæjóe  »a  …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG {á«côàdG  á°UQƒHz  áæjóe  »a  …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG
 6 øe ∞dDƒe õ«ªe …QÉ≤Y ´hô°ûe ìô£H Ωƒ≤à°S øe ∞dDƒe õ«ªe …QÉ≤Y ´hô°ûe ìô£H Ωƒ≤à°S
 IQÉÑY ÉgGóMEG {ÉLôμ«°Tz áæjóe øe »°ù«FôdG ´QÉ°ûdG ≈∏Y ájQÉ≤Y ¿ÉÑe IQÉÑY ÉgGóMEG {ÉLôμ«°Tz áæjóe øe »°ù«FôdG ´QÉ°ûdG ≈∏Y ájQÉ≤Y ¿ÉÑe
 áªjó≤dG áª°UÉ©dG áHÉãªH ôÑà©J {ÉLôμ«°Tz ¿CG k Éæ«Ñe ,Ωƒéf  áªjó≤dG áª°UÉ©dG áHÉãªH ôÑà©J {ÉLôμ«°Tz ¿CG k Éæ«Ñe ,Ωƒéf 4 ¥óæa øY ¥óæa øY
 QÉ°TGh  .á≤«bO  QÉ°TGh  .á≤«bO 4040 iƒ°S á°UQƒH QÉ£e øY ó©ÑJ ’ É¡fG  Éªc ,á°UQƒÑd iƒ°S á°UQƒH QÉ£e øY ó©ÑJ ’ É¡fG  Éªc ,á°UQƒÑd
 å«M ,Iõ«ªªdG ájQÉ≤©dG á«côàdG äÉcô°ûdG øe ôÑà©J {¿Éμ°TÉJz ¿G ≈dEG å«M ,Iõ«ªªdG ájQÉ≤©dG á«côàdG äÉcô°ûdG øe ôÑà©J {¿Éμ°TÉJz ¿G ≈dEG
 ƒëf  ≈dEG  óàªJ  »àdG  á«°VÉªdG  ÉgôªY äGƒæ°S  ∫ÓN ácô°ûdG  âYÉ£à°SG ƒëf  ≈dEG  óàªJ  »àdG  á«°VÉªdG  ÉgôªY äGƒæ°S  ∫ÓN ácô°ûdG  âYÉ£à°SG
 É¡fCÉH RÉàªJ ™jQÉ°ûe »gh ,á«æμ°S IóMh ±’BG  É¡fCÉH RÉàªJ ™jQÉ°ûe »gh ,á«æμ°S IóMh ±’BG 1010 øe ôãcCG RÉéfEG k ÉeÉY  øe ôãcCG RÉéfEG k ÉeÉY 3535

.Iô«Ñc ΩÉéMCGh á«dÉY IOƒL äGP.Iô«Ñc ΩÉéMCGh á«dÉY IOƒL äGP

 É¡JGOGó©à°SG  Ühô`̀Z  RQó«d  ácô°T  π°UGƒJ   É¡JGOGó©à°SG  Ühô`̀Z  RQó«d  ácô°T  π°UGƒJ  
 ¿hÉ©àdÉH   ¿hÉ©àdÉH  20162016  âjƒμdG  ÉμjQƒg  ¢Vô©e  º«¶æàd âjƒμdG  ÉμjQƒg  ¢Vô©e  º«¶æàd
 IôàØdG  ∫ÓN õ°ù«aô«°S  »à«dÉà«Ñ°Sƒg ácô°T  ™e IôàØdG  ∫ÓN õ°ù«aô«°S  »à«dÉà«Ñ°Sƒg ácô°T  ™e
 ôjRh  ΩÓ`̀YE’G  ôjRh  ájÉYôH  ôjÉæj   ôjRh  ΩÓ`̀YE’G  ôjRh  ájÉYôH  ôjÉæj  2020  ≈dEG   ≈dEG  1818  øe øe
 OƒªëdG  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG OƒªëdG  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG
 äÉcô°ûdG øe Iô«Ñc áYƒªée ácQÉ°ûªHh ,ìÉÑ°üdG äÉcô°ûdG øe Iô«Ñc áYƒªée ácQÉ°ûªHh ,ìÉÑ°üdG
 áaÉ«°†dGh  áMÉ«°ùdG  ä’Éée  »a  á∏eÉ©dG  IóFGôdG áaÉ«°†dGh  áMÉ«°ùdG  ä’Éée  »a  á∏eÉ©dG  IóFGôdG
 óbh ,á«bóæØdG  äGõ«¡éàdGh  á«FGò¨dG  äÉYÉæ°üdGh óbh ,á«bóæØdG  äGõ«¡éàdGh  á«FGò¨dG  äÉYÉæ°üdGh
 É¡àcQÉ°ûe  øY  ,ájQÉéàdG  OGõdG  áYƒªée  âæ∏YCG É¡àcQÉ°ûe  øY  ,ájQÉéàdG  OGõdG  áYƒªée  âæ∏YCG
 ≈∏Y á©HGôdG Iôª∏d ¢Vô©ª∏d á«°†ØdG ájÉYôdG »a ≈∏Y á©HGôdG Iôª∏d ¢Vô©ª∏d á«°†ØdG ájÉYôdG »a

 .»dGƒàdG .»dGƒàdG
 ˆGóÑY ,OGõdG áYƒªée IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫Ébh ˆGóÑY ,OGõdG áYƒªée IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫Ébh
 áÄ«H  ó©j  âjƒμdG  ÉμjQƒg  ¢Vô©e  ¿EG  ,»°ù«ØædG áÄ«H  ó©j  âjƒμdG  ÉμjQƒg  ¢Vô©e  ¿EG  ,»°ù«ØædG
 ø«H  …QÉªãà°S’G  ∫OÉÑàdG  ∂jôëàd  á«LPƒªf ø«H  …QÉªãà°S’G  ∫OÉÑàdG  ∂jôëàd  á«LPƒªf
 Aƒ°†dG §«∏°ùJ »a πYÉa πμ°ûH º¡°ùjh ,äÉcô°ûdG Aƒ°†dG §«∏°ùJ »a πYÉa πμ°ûH º¡°ùjh ,äÉcô°ûdG
 á«FGò¨dG äÉYÉæ°üdG ∫Éée »a ójóL ƒg Ée πc ≈∏Y á«FGò¨dG äÉYÉæ°üdG ∫Éée »a ójóL ƒg Ée πc ≈∏Y

 Iô«Ñc á«ªgCÉH ≈¶ëj ¢Vô©ªdG Gòg ¿CG ≈dEG Éàa’ ,á«bóæØdG äGõ«¡éàdGh Iô«Ñc á«ªgCÉH ≈¶ëj ¢Vô©ªdG Gòg ¿CG ≈dEG Éàa’ ,á«bóæØdG äGõ«¡éàdGh
 Gô¶f ,áMƒª£dG ádhódG §£N ºYój ¬fCG Éªc ,ø«°ü°üîàªdGh AGôÑîdG ø«H Gô¶f ,áMƒª£dG ádhódG §£N ºYój ¬fCG Éªc ,ø«°ü°üîàªdGh AGôÑîdG ø«H
 πª©J »àdG á«MÉ«°ùdG §£îdGh á«fÉμ°SE’Gh ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdÉH ¬WÉÑJQ’ πª©J »àdG á«MÉ«°ùdG §£îdGh á«fÉμ°SE’Gh ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdÉH ¬WÉÑJQ’

.á«dÉëdG IôàØdG »a Égò«ØæJ ≈∏Y âjƒμdG.á«dÉëdG IôàØdG »a Égò«ØæJ ≈∏Y âjƒμdG
 ¢ü°üîàªdG ¢Vô©ªdG Gòg ∞≤°S âëJ ¢UÉ°üàN’G πgCG ´ÉªàLG ¿CG ±É°VCGh ¢ü°üîàªdG ¢Vô©ªdG Gòg ∞≤°S âëJ ¢UÉ°üàN’G πgCG ´ÉªàLG ¿CG ±É°VCGh
 …òdG  Qƒ£àdG  øe  ójõªdG  ≥«≤ëàd  iDhô`̀ dGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  º¡d  í«àj …òdG  Qƒ£àdG  øe  ójõªdG  ≥«≤ëàd  iDhô`̀ dGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  º¡d  í«àj

 Ö∏£dG  »a  ójGõàªdG  ƒªædG  ™e  k É°Uƒ°üN  ,√ó°ûæf Ö∏£dG  »a  ójGõàªdG  ƒªædG  ™e  k É°Uƒ°üN  ,√ó°ûæf
 á«FGò¨dG  äGõ«¡éàdGh  áaÉ«°†dG  äÉeóN  ≈∏Y á«FGò¨dG  äGõ«¡éàdGh  áaÉ«°†dG  äÉeóN  ≈∏Y

.á«MÉ«°ùdGh.á«MÉ«°ùdGh
 ó©J É¡fEG ÓFÉb OGõdG áYƒªée øY »°ù«ØædG çóëJh ó©J É¡fEG ÓFÉb OGõdG áYƒªée øY »°ù«ØædG çóëJh
 ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØ∏d {πeÉμdG §îdGz …OQƒe ôÑcCG øe ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØ∏d {πeÉμdG §îdGz …OQƒe ôÑcCG øe
 πÑb øe  πÑb øe 19941994 ΩÉY âÄ°ûfCG É¡fCG Éæ«Ñe ,âjƒμdÉH ΩÉY âÄ°ûfCG É¡fCG Éæ«Ñe ,âjƒμdÉH
 OGƒªdG IQÉéJ »a ¢üàîJh ,¥OÉæØdG »μdÉe ¢†©H OGƒªdG IQÉéJ »a ¢üàîJh ,¥OÉæØdG »μdÉe ¢†©H
 á«FGò¨dG äÉéàæªdG ™jRƒJh ,á«cÓ¡à°S’G á«FGò¨dG á«FGò¨dG äÉéàæªdG ™jRƒJh ,á«cÓ¡à°S’G á«FGò¨dG
 ΩÉ©£dG  äÉeóN  ºjó≤J  IGRGƒªH  ,IOƒédG  á«dÉY ΩÉ©£dG  äÉeóN  ºjó≤J  IGRGƒªH  ,IOƒédG  á«dÉY
 øe  Oó©d  …ô°üM π«ch  É¡fCG  øY  Ó°†a  ,õ«ªàªdG øe  Oó©d  …ô°üM π«ch  É¡fCG  øY  Ó°†a  ,õ«ªàªdG

 .á«ªdÉ©dG AGò¨dG äÉcQÉe .á«ªdÉ©dG AGò¨dG äÉcQÉe
 ÉμjQƒg ¢Vô©e ájÉYQ »a ácQÉ°ûªdG á«ªgCG øYh ÉμjQƒg ¢Vô©e ájÉYQ »a ácQÉ°ûªdG á«ªgCG øYh
 ¿EG »°ù«ØædG ∫Éb ,»dGƒàdG ≈∏Y ™HGôdG ΩÉ©∏d âjƒμdG ¿EG »°ù«ØædG ∫Éb ,»dGƒàdG ≈∏Y ™HGôdG ΩÉ©∏d âjƒμdG
 OGõdG áYƒªée ¬«dEG ≈©°ùJ Ée ™e ≥aGƒàj ¢Vô©ªdG OGõdG áYƒªée ¬«dEG ≈©°ùJ Ée ™e ≥aGƒàj ¢Vô©ªdG
 ,»∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  »a  Ωó≤àdGh  Qƒ£àdG  ≥«≤ëJ  øe ,»∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  »a  Ωó≤àdGh  Qƒ£àdG  ≥«≤ëJ  øe
 Gò¡H ø««æ©ªdG ™«ªL ™e π°UGƒàdG Ö∏£àj Gògh Gò¡H ø««æ©ªdG ™«ªL ™e π°UGƒàdG Ö∏£àj Gògh
 ≥jƒ°ùàd  IójóL  ä’Éée  íàah  ácô°ûdG  §£N  ºYód  …ƒ«ëdG  ´É£≤dG ≥jƒ°ùàd  IójóL  ä’Éée  íàah  ácô°ûdG  §£N  ºYód  …ƒ«ëdG  ´É£≤dG

.É¡JÉéàæe.É¡JÉéàæe
 ™jô°ùJh  π«¡°ùJ  IQhô°V  ≈∏Y  ó«cCÉàdÉH  ¬ëjô°üJ  »°ù«ØædG  ºààNGh ™jô°ùJh  π«¡°ùJ  IQhô°V  ≈∏Y  ó«cCÉàdÉH  ¬ëjô°üJ  »°ù«ØædG  ºààNGh
 ¢üëØdG  äGôÑàîeh  ∑QÉªédG  ¢üîj  Éª«a  ™FÉ°†ÑdG  OGô«à°SG  äGAGô`̀LEG ¢üëØdG  äGôÑàîeh  ∑QÉªédG  ¢üîj  Éª«a  ™FÉ°†ÑdG  OGô«à°SG  äGAGô`̀LEG
 õ«ªàJ  äÉéàæe  ∫ƒNO  ¿Éª°†H  áHƒ∏£ªdG  ádOÉ©ªdG  ≥«≤ëàd  ,»FGò¨dG õ«ªàJ  äÉéàæe  ∫ƒNO  ¿Éª°†H  áHƒ∏£ªdG  ádOÉ©ªdG  ≥«≤ëàd  ,»FGò¨dG

.âjƒμdG »a ´É£≤dG Gòg iƒà°ùe øe ™aôj ÉªH ,á«dÉY IOƒéH.âjƒμdG »a ´É£≤dG Gòg iƒà°ùe øe ™aôj ÉªH ,á«dÉY IOƒéH

»fGôª©dG õjõY

»°ù«ØædG ˆGóÑY

¬FÓª©d Ó°üØe ÉMô°T Ωó≤j
 á©bƒàªdG äGô««¨àdG ¢Vô©à°ùj "óëàªdG"

¿óæd »a ájQÉ≤©dG çQE’G áÑjô°V »a
 õdQÉ°ûJ ™e ¿hÉ©àdÉH ¬FÓª©d Ihóf  ó≤Y ¬fG óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG,∫Éb  õdQÉ°ûJ ™e ¿hÉ©àdÉH ¬FÓª©d Ihóf  ó≤Y ¬fG óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG,∫Éb 
 ∫ƒM  É«aÉc  ÉMô°T  É¡dÓN  Ωób  ,¿óæd  »a  ô«¡°ûdG  IÉeÉëªdG  Öàμe-  π°SGQ ∫ƒM  É«aÉc  ÉMô°T  É¡dÓN  Ωób  ,¿óæd  »a  ô«¡°ûdG  IÉeÉëªdG  Öàμe-  π°SGQ
 É¡μ∏ªJ »àdG á«æμ°ùdG äGQÉ≤©dG ≈a çQE’G áÑjô°V ≈∏Y áMôà≤ªdG äGô««¨àdG É¡μ∏ªJ »àdG á«æμ°ùdG äGQÉ≤©dG ≈a çQE’G áÑjô°V ≈∏Y áMôà≤ªdG äGô««¨àdG
 äÉeóîdG  ΩÉY  ôjóe  OÉaCG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh  .á«°ùæédG  IOó©àªdG  äÉcô°ûdG äÉeóîdG  ΩÉY  ôjóe  OÉaCG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh  .á«°ùæédG  IOó©àªdG  äÉcô°ûdG
 :≥«aƒJ âMóe óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG »a äGhôãdG IQGOEGh á°UÉîdG á«aô°üªdG :≥«aƒJ âMóe óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG »a äGhôãdG IQGOEGh á°UÉîdG á«aô°üªdG
 »∏gC’G ∂æÑdG Égó≤Y ≈àdG äGhóædG øe á∏°ù∏°ùd ’Éªμà°SG  IhóædG √òg »JCÉJ »∏gC’G ∂æÑdG Égó≤Y ≈àdG äGhóædG øe á∏°ù∏°ùd ’Éªμà°SG  IhóædG √òg »JCÉJ
 âb’ »àdGh IóëàªdG áμ∏ªªdG »a á«æμ°ùdG äGQÉ≤©dG AGô°T ∫ƒM ÉYÉÑJ óëàªdG âb’ »àdGh IóëàªdG áμ∏ªªdG »a á«æμ°ùdG äGQÉ≤©dG AGô°T ∫ƒM ÉYÉÑJ óëàªdG
 ó¡°ûj ¿óæd »a …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG  ¿CG Éë°Vƒe ,∂æÑdG AÓªY øe ÉØ«ãc GQƒ°†M ó¡°ûj ¿óæd »a …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG  ¿CG Éë°Vƒe ,∂æÑdG AÓªY øe ÉØ«ãc GQƒ°†M
 ¥ƒ°S  ≈∏Y  óëàªdG  AÓªY  øe  ójGõàe  ∫ÉÑbEG  ∑Éæg  ºK  øeh  ,GOô£e  Gƒªf ¥ƒ°S  ≈∏Y  óëàªdG  AÓªY  øe  ójGõàe  ∫ÉÑbEG  ∑Éæg  ºK  øeh  ,GOô£e  Gƒªf
  ºFGódG ¬«©°S óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG π°UGƒj : ±É°VCGh  . ¿óæd »a äGQÉ≤©dG  ºFGódG ¬«©°S óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG π°UGƒj : ±É°VCGh  . ¿óæd »a äGQÉ≤©dG
 ¿CG  øμªj »àdG  ø«fGƒ≤dGh  óYGƒ≤dG  »a äGóéà°ùªdG  ôNBG  ≈∏Y ¬FÓªY ´ÓW’ ¿CG  øμªj »àdG  ø«fGƒ≤dGh  óYGƒ≤dG  »a äGóéà°ùªdG  ôNBG  ≈∏Y ¬FÓªY ´ÓW’
 ≈àM  ,  º¡JÉμ∏àªeh  º¡JGQÉªãà°SG  ≈∏Y  ô°TÉÑe  ô«Z  hCG  ô°TÉÑe  πμ°ûH  ôKDƒJ ≈àM  ,  º¡JÉμ∏àªeh  º¡JGQÉªãà°SG  ≈∏Y  ô°TÉÑe  ô«Z  hCG  ô°TÉÑe  πμ°ûH  ôKDƒJ
 ¢Uôëj óëàªdG  ¿CG GƒæÄª£jh ¿ÉeC’Gh áMGôdÉH Gƒª©æj ¿CG ∂æÑdG AÓª©d øμªj ¢Uôëj óëàªdG  ¿CG GƒæÄª£jh ¿ÉeC’Gh áMGôdÉH Gƒª©æj ¿CG ∂æÑdG AÓª©d øμªj

 .äÉbhC’G πc ≈a  º¡JÉ©∏£J á«Ñ∏J ≈∏Y .äÉbhC’G πc ≈a  º¡JÉ©∏£J á«Ñ∏J ≈∏Y

™°SƒàdG åëÑj »¡≤ØdG iQƒ°T ôªJDƒe 
 á«eÓ°SE’G á«aô°üªdG äÓeÉ©ªdG »a

 :∑ƒ∏ªªdG óªëe - Öàc

 ,ó°TGôdG ¿ÉfóY, á«àjƒμdG ø««aÉë°üdG á«©ªL ¥hóæ°U ø«eCG ΩÉ©dG ôjóªdG ∫Éb ,ó°TGôdG ¿ÉfóY, á«àjƒμdG ø««aÉë°üdG á«©ªL ¥hóæ°U ø«eCG ΩÉ©dG ôjóªdG ∫Éb
 …òdGh  á«eÓ°SE’Gh  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  ¢SOÉ°ùdG  »¡≤ØdG  iQƒ°T  ôªJDƒe  ¿CG …òdGh  á«eÓ°SE’Gh  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  ¢SOÉ°ùdG  »¡≤ØdG  iQƒ°T  ôªJDƒe  ¿CG
 .O …õcôªdG âjƒμdG ∂æH ßaÉëe Qƒ°†Mh ájÉYQ âëJ GóZ ¬JÉ«dÉ©a ≥∏£æJ .O …õcôªdG âjƒμdG ∂æH ßaÉëe Qƒ°†Mh ájÉYQ âëJ GóZ ¬JÉ«dÉ©a ≥∏£æJ
 »a â≤∏£fCG »àdG á≤HÉ°ùdG äGôªJDƒª∏d k’Éªμà°SEG »JCÉj ,π°TÉ¡dG ∞°Sƒj óªëe »a â≤∏£fCG »àdG á≤HÉ°ùdG äGôªJDƒª∏d k’Éªμà°SEG »JCÉj ,π°TÉ¡dG ∞°Sƒj óªëe
 ≈dEG ±ó¡J »dÉªdG ∫ÉéªdG »a Iôªà°ùªdG á«eÓ°SE’G çƒëÑdG ¿CG  ≈dEG ±ó¡J »dÉªdG ∫ÉéªdG »a Iôªà°ùªdG á«eÓ°SE’G çƒëÑdG ¿CG 20062006 ΩÉ©dG ΩÉ©dG

. OÉ°üàbE’Gh øjódG Qƒ°ùL óe ±ó¡H äÓeÉ©ª∏d »¡≤ØdG π«°UCÉàdG. OÉ°üàbE’Gh øjódG Qƒ°ùL óe ±ó¡H äÓeÉ©ª∏d »¡≤ØdG π«°UCÉàdG
 ≥«≤ëàd Iô«Ñc GOƒ¡L Ö∏£àj á«eÓ°SE’G áaô«°üdG ´É£b ¿CG , ó°TGôdG ±É°VCGh ≥«≤ëàd Iô«Ñc GOƒ¡L Ö∏£àj á«eÓ°SE’G áaô«°üdG ´É£b ¿CG , ó°TGôdG ±É°VCGh
 áaô«°ü∏d  á«ªdÉ©dG  äÉ©°SƒàdG  πX  »a  ¬H  ø«∏eÉ©àªdGh  AÓª©dG  äÉMƒªW áaô«°ü∏d  á«ªdÉ©dG  äÉ©°SƒàdG  πX  »a  ¬H  ø«∏eÉ©àªdGh  AÓª©dG  äÉMƒªW
 äÓeÉ©àdG  øe  Iô«Ñc  áMÉ°ùe  »£¨J  ¿CGh  É¡fCÉ°T  øe  »àdGh  á«eÓ°S’G äÓeÉ©àdG  øe  Iô«Ñc  áMÉ°ùe  »£¨J  ¿CGh  É¡fCÉ°T  øe  »àdGh  á«eÓ°S’G
 ¢ù«FQ iQƒ°T ôªJDƒe ¢ù«FQ ∫Éb ¬à¡L øe . É°†jG á≤£æªdG »a á«aô°üªdG ¢ù«FQ iQƒ°T ôªJDƒe ¢ù«FQ ∫Éb ¬à¡L øe . É°†jG á≤£æªdG »a á«aô°üªdG
 ÉjÉ°†b  ¢ûbÉæjôªJDƒªdG  ¿CG  »ª°ûædG  π«éY  .O  ôªJDƒª∏d  ájô«°†ëàdG  áæé∏dG ÉjÉ°†b  ¢ûbÉæjôªJDƒªdG  ¿CG  »ª°ûædG  π«éY  .O  ôªJDƒª∏d  ájô«°†ëàdG  áæé∏dG
 â©°SƒJ  »àdG  á«eÓ°SE’G  á«aô°üªdG  äÓeÉ©ªdGh  πjƒªà∏d  áeÉg  á«¡≤a â©°SƒJ  »àdG  á«eÓ°SE’G  á«aô°üªdG  äÓeÉ©ªdGh  πjƒªà∏d  áeÉg  á«¡≤a
 ¢†©H ¿CG »ª°ûædG ±É°VCGh. á∏LÉ©dG ∫ƒ∏ëdG ™°Vhh ΩÉªàg’G »Yóà°ùJ âJÉHh ¢†©H ¿CG »ª°ûædG ±É°VCGh. á∏LÉ©dG ∫ƒ∏ëdG ™°Vhh ΩÉªàg’G »Yóà°ùJ âJÉHh
 äÓeÉ©ªdG »a ôNn’Gh ø«ëdG ø«H ô¡¶J á«≤«Ñ£J CGô£J ÉjÉ°†≤dGh äÉ«dÉμ°TE’G äÓeÉ©ªdG »a ôNn’Gh ø«ëdG ø«H ô¡¶J á«≤«Ñ£J CGô£J ÉjÉ°†≤dGh äÉ«dÉμ°TE’G
 ,áHôéàdG πMGôe »a âdGR’ á«eÓ°SE’G ∑ƒæÑdÉa , »©«ÑW ôeG Gògh á«eÓ°SE’G ,áHôéàdG πMGôe »a âdGR’ á«eÓ°SE’G ∑ƒæÑdÉa , »©«ÑW ôeG Gògh á«eÓ°SE’G
 ¿CG  »dEG  »ª°ûædG  QÉ°TGh  .  ÉgGhóL  ióe  ô¶æJh  É¡JGhOCG  ìô£J  âdGR’  å«M ¿CG  »dEG  »ª°ûædG  QÉ°TGh  .  ÉgGhóL  ióe  ô¶æJh  É¡JGhOCG  ìô£J  âdGR’  å«M
 ¬£HGƒ°Vh  ™FGQòdG  ó°S  IóYÉ≤H  πª©dG  äÉ≤«Ñ£J  ≈∏Y  õcô«°S  ôªJDƒªdG ¬£HGƒ°Vh  ™FGQòdG  ó°S  IóYÉ≤H  πª©dG  äÉ≤«Ñ£J  ≈∏Y  õcô«°S  ôªJDƒªdG
 äÉcô°ûdG º¡°SC’ »¡≤ØdG ∞««μàdGh ,á°übÉæàªdG ácQÉ°ûªdG ôjƒ£Jh ,á«Yô°ûdG äÉcô°ûdG º¡°SC’ »¡≤ØdG ∞««μàdGh ,á°übÉæàªdG ácQÉ°ûªdG ôjƒ£Jh ,á«Yô°ûdG

. áªgÉ°ùªdG. áªgÉ°ùªdG

 »ehó≤dG ó«dh ájQÉ≤©dG ÜƒJ áYƒªéªd ÜóàæªdG ƒ°†©dG ΩÉb  »ehó≤dG ó«dh ájQÉ≤©dG ÜƒJ áYƒªéªd ÜóàæªdG ƒ°†©dG ΩÉb 
 áæjÉ©ªdh  ´Ó`̀WÓ`̀d  É°ùfôah  Gô°ùjƒ°S  ≈`̀dG  á«fGó«e  IQÉ`̀jõ`̀H áæjÉ©ªdh  ´Ó`̀WÓ`̀d  É°ùfôah  Gô°ùjƒ°S  ≈`̀dG  á«fGó«e  IQÉ`̀jõ`̀H
 »a á«°ùfôØdG  ºjôHÉªjG  ácô°T ÉgòØæJ »àdG  ájQÉ≤©dG  ™jQÉ°ûªdG »a á«°ùfôØdG  ºjôHÉªjG  ácô°T ÉgòØæJ »àdG  ájQÉ≤©dG  ™jQÉ°ûªdG
 ¥ÉØJ’G ºJ å«M ájô°ùjƒ°ùdGh á«°ùfôØdG »°VGQ’G »a ™bGƒe IóY ¥ÉØJ’G ºJ å«M ájô°ùjƒ°ùdGh á«°ùfôØdG »°VGQ’G »a ™bGƒe IóY
 É¡à∏«eRh  ájQÉ≤©dG  ÜƒJ  áYƒªée  Ωƒ≤J  ¿G  ≈∏Y  ø«aô£dG  ø«H É¡à∏«eRh  ájQÉ≤©dG  ÜƒJ  áYƒªée  Ωƒ≤J  ¿G  ≈∏Y  ø«aô£dG  ø«H
 è«∏îdG  »a Éjô°üM ácô°ûdG  π«ãªàH äGQÉ≤©∏d  É«HƒJƒj ájô£≤dG è«∏îdG  »a Éjô°üM ácô°ûdG  π«ãªàH äGQÉ≤©∏d  É«HƒJƒj ájô£≤dG

.§°Sh’G ¥ô°ûdGh.§°Sh’G ¥ô°ûdGh
 øe Iõ«ªe ábÉH É¡FÓª©d Ωó≤à°S áYƒªéªdG ¿CG  »ehó≤dG  ∫Ébh øe Iõ«ªe ábÉH É¡FÓª©d Ωó≤à°S áYƒªéªdG ¿CG  »ehó≤dG  ∫Ébh
 RÉàªJ  ájô°ùjƒ°Sh  á«°ùfôa  ¿óe  IóY  »a  ájQÉ≤©dG  ™jQÉ°ûªdG RÉàªJ  ájô°ùjƒ°Sh  á«°ùfôa  ¿óe  IóY  »a  ájQÉ≤©dG  ™jQÉ°ûªdG
 Ohóë∏d ÉeÉªJ ≥°UÓe ƒg Ée É¡æeh ∞«æL ≈dG  É¡Hô≤H É¡©«ªL Ohóë∏d ÉeÉªJ ≥°UÓe ƒg Ée É¡æeh ∞«æL ≈dG  É¡Hô≤H É¡©«ªL
 ™jQÉ°ûªdÉH ¬HÉéYG øY »ehó≤dG ÜôYGh .ájô°ùjƒ°ùdG á«°ùfôØdG ™jQÉ°ûªdÉH ¬HÉéYG øY »ehó≤dG ÜôYGh .ájô°ùjƒ°ùdG á«°ùfôØdG
 ≈∏Y ä’ÓWÉH ™jQÉ°ûªdG ¢†©H ™àªàJ å«M Iõ«ªªdG É¡©bGƒeh ≈∏Y ä’ÓWÉH ™jQÉ°ûªdG ¢†©H ™àªàJ å«M Iõ«ªªdG É¡©bGƒeh
 å«M  AGô°†îdG  ≥WÉæªdGh  ∫ÉÑédG  ø«H  ™≤j  Ée  É¡æeh  Iô«ëÑdG å«M  AGô°†îdG  ≥WÉæªdGh  ∫ÉÑédG  ø«H  ™≤j  Ée  É¡æeh  Iô«ëÑdG
 á©«Ñ£dG  ∫ÉªL Ió°T øeh Ó©ah ±É°VGh ,GóL áHÓîdG  á©«Ñ£dG á©«Ñ£dG  ∫ÉªL Ió°T øeh Ó©ah ±É°VGh ,GóL áHÓîdG  á©«Ñ£dG
 Iô°†îdGh AÉªdG) ±hô©ªdG ∫ƒ≤dG ≥WÉæªdG √òg ≈∏Y ≥Ñ£æj É¡«a Iô°†îdGh AÉªdG) ±hô©ªdG ∫ƒ≤dG ≥WÉæªdG √òg ≈∏Y ≥Ñ£æj É¡«a

 .ô°üÑdGh ¢ùØædG áMGôd ™bGƒe »¡a (ø°ùëdG ¬LƒdGh .ô°üÑdGh ¢ùØædG áMGôd ™bGƒe »¡a (ø°ùëdG ¬LƒdGh
 øe áYƒªée ¢Vô©H Ωƒ≤à°S áYƒªéªdG ¿ÉH »ehó≤dG ±É°VGh øe áYƒªée ¢Vô©H Ωƒ≤à°S áYƒªéªdG ¿ÉH »ehó≤dG ±É°VGh
 iôbh ¿óe IóY »a áægGôdG á∏MôªdG ∫ÓN  á«æμ°ùdG ™jQÉ°ûªdG iôbh ¿óe IóY »a áægGôdG á∏MôªdG ∫ÓN  á«æμ°ùdG ™jQÉ°ûªdG

 VeigyVeigy- - FoncenexFoncenex ,ÉgRôHG øe É¡«a ácô°ûdG πª©J ,ÉgRôHG øe É¡«a ácô°ûdG πª©J
 øY  IQÉÑY  ™jQÉ°ûªdG  ¿É`̀H  »ehó≤dG  ±É`̀°`̀VGh   øY  IQÉÑY  ™jQÉ°ûªdG  ¿É`̀H  »ehó≤dG  ±É`̀°`̀VGh  OrnexOrnex
 ™HQG  ≈dG  áaôZ  øe  ≥≤°T  IóY  øe  ∞dÉàJ  á«æμ°S  äÉjÉæH ™HQG  ≈dG  áaôZ  øe  ≥≤°T  IóY  øe  ∞dÉàJ  á«æμ°S  äÉjÉæH
 õcGôe  øe É¡Hô≤H  »fÉÑªdG  É°†jG  RÉàªJh  É¡©aÉæeh  Ωƒf  ±ôZ õcGôe  øe É¡Hô≤H  »fÉÑªdG  É°†jG  RÉàªJh  É¡©aÉæeh  Ωƒf  ±ôZ
 äÉÑ«£°ûàdGh AÉæÑdG IOƒL ≈dG áaÉ°V’ÉH áæjóªdG »a äÉeóîdG äÉÑ«£°ûàdGh AÉæÑdG IOƒL ≈dG áaÉ°V’ÉH áæjóªdG »a äÉeóîdG
 ø«Hh É¡©jQÉ°ûe ∞∏àîªH IQƒ£ªdG ácô°ûdG É¡H äRÉàeG »àdGh ø«Hh É¡©jQÉ°ûe ∞∏àîªH IQƒ£ªdG ácô°ûdG É¡H äRÉàeG »àdGh
 ∞∏àîªdh ôM ∂∏ªJ ™jQÉ°ûªdG ∂∏J »a ∂∏ªàdG ¿ÉH »ehó≤dG ∞∏àîªdh ôM ∂∏ªJ ™jQÉ°ûªdG ∂∏J »a ∂∏ªàdG ¿ÉH »ehó≤dG
 ∞dG  ∞dG 200200 øe CGóÑJ äGóMƒdG QÉ©°SG ¿G ≈dG Gô«°ûe äÉ«°ùæédG øe CGóÑJ äGóMƒdG QÉ©°SG ¿G ≈dG Gô«°ûe äÉ«°ùæédG
.20162016 ΩÉ©dG ∞°üàæe øμ°ù∏d IõgÉL É¡ª¶©e ¿ƒμà°Sh hQƒj ΩÉ©dG ∞°üàæe øμ°ù∏d IõgÉL É¡ª¶©e ¿ƒμà°Sh hQƒj

 ∂∏ªàdÉH ø«bÉÑ°ùdG øe GƒfÉc è«∏îdG »æWGƒe ¿CG »ehó≤dG ∫Ébh ∂∏ªàdÉH ø«bÉÑ°ùdG øe GƒfÉc è«∏îdG »æWGƒe ¿CG »ehó≤dG ∫Ébh
 ¿ƒØjO πãe iôNG ≥WÉæeh ≥WÉæªdG √òg »a äÉæ«©Ñ°ùdG òæe ¿ƒØjO πãe iôNG ≥WÉæeh ≥WÉæªdG √òg »a äÉæ«©Ñ°ùdG òæe
 Ö£≤à°ùJ  âdGRÉe  ≥WÉæªdG  √òg  ¿G  ø«Hh  Égô«Zh  ¿É«ØjGh Ö£≤à°ùJ  âdGRÉe  ≥WÉæªdG  √òg  ¿G  ø«Hh  Égô«Zh  ¿É«ØjGh
 ¿hQó≤j  øjòdG  øjôªãà°ùªdG  øe  Iõ«ªeh  IOóëeh  áæ«©e  áÄa ¿hQó≤j  øjòdG  øjôªãà°ùªdG  øe  Iõ«ªeh  IOóëeh  áæ«©e  áÄa
 º¡ª¶©e  »°†≤j  å«M  É¡«a  øμ°ùdGh  ≥WÉæªdG  √ò`̀g  áª«b º¡ª¶©e  »°†≤j  å«M  É¡«a  øμ°ùdGh  ≥WÉæªdG  √ò`̀g  áª«b
 AÉà°ûdG  hG  ∞«°üdG  »∏°üa  »a  AGƒ°S  É¡«a  áeÉbÓd  á∏jƒW ÉJÉbhG AÉà°ûdG  hG  ∞«°üdG  »∏°üa  »a  AGƒ°S  É¡«a  áeÉbÓd  á∏jƒW ÉJÉbhG
 √òg  ≥jƒ°ùJ  ∫ÓN  øe  ≈©°ùJ  áYƒªéªdG  ¿ÉH  »ehó≤dG  ø«Hh √òg  ≥jƒ°ùJ  ∫ÓN  øe  ≈©°ùJ  áYƒªéªdG  ¿ÉH  »ehó≤dG  ø«Hh
 Iõ«ªªdG  áëjô°ûdG  √òg  ÜÉ£≤à°SG  ≈dG  á≤£æªdG  »a  ™jQÉ°ûªdG Iõ«ªªdG  áëjô°ûdG  √òg  ÜÉ£≤à°SG  ≈dG  á≤£æªdG  »a  ™jQÉ°ûªdG

.øjôªãà°ùªdG øe.øjôªãà°ùªdG øe

 øY  ájQÉ≤©dG  á«æWƒdG  ácô°ûdG  âæ∏YCG   øY  ájQÉ≤©dG  á«æWƒdG  ácô°ûdG  âæ∏YCG   
 øe ≈dhC’G ô¡°TCG á©°ùàdG IôàØd á«dÉªdG É¡éFÉàf øe ≈dhC’G ô¡°TCG á©°ùàdG IôàØd á«dÉªdG É¡éFÉàf
 11^611^6  â¨∏H  á«aÉ°U  k ÉMÉHQCG  ká≤≤ëe  , â¨∏H  á«aÉ°U  k ÉMÉHQCG  ká≤≤ëe  ,20152015  ΩÉY ΩÉY
 AGOCG π°†aCG »fÉK IôàØdG √òg ¿ƒμàd QÉæjO ¿ƒ«∏e AGOCG π°†aCG »fÉK IôàØdG √òg ¿ƒμàd QÉæjO ¿ƒ«∏e
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«الدولي» يفتتح فرعه الـ ٢٧ في مجمع الرمال بالفحيحيل

ن الشيخ فواز الخالد الدور  ثمَّ
الفاعل للبنوك الكويتية في 

مجال المسؤولية المجتمعية، 
 للقطاع المصرفي 

ً
متمنيا

، وللبنك الدولي 
ً
الكويتي عموما

 المزيد من التقدم 
ً
خصوصا

واالزدهار.

افــتــتــح بــنــك الـــكـــويـــت الـــدولـــي 
فـــرعـــه الــــــــ27 فــــي مــجــمــع الـــرمـــال 
بالفحيحيل، بــرعــايــة وحــضــور 
مــحــافــظ األحـــمـــدي الــشــيــخ فـــواز 
الـــخـــالـــد، ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الـــبـــنـــك الـــشـــيـــخ مــحــمــد الــــجــــراح، 
ومشاركة عدد من مديري البنك 
يــتــقــدمــهــم الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

بالوكالة محمد السقا.
وثمن المحافظ الخالد الدور 
الفاعل للبنوك الكويتية في مجال 
المسؤولية المجتمعية، متمنيا 
لـــلـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي الـــكـــويـــتـــي 
عموما، وللبنك الدولي خصوصا 

المزيد من التقدم واالزدهار.
وقـــــــــال: «يـــســـعـــدنـــي أن أرعـــــى 
افتتاح فرع البنك بمجمع الرمال 
في الفحيحيل، وهو الفرع الثاني 
لـــه فـــي الــمــنــطــقــة والـــخـــامـــس في 
المحافظة، ونتمنى تغطية البنك 
وكل البنوك الكويتية بخدماتها 
الـــمـــتـــمـــيـــزة كــــل بـــقـــعـــة مــــن بــقــاع 

المحافظة».
مــــــن جــــهــــتــــه، صــــــــرح الـــشـــيـــخ 
محمد الجراح بأن افتتاح الفرع 
 مع خطة التوسع 

ً
يأتي انسجاما

واالنتشار في جميع أنحاء البالد 

الــــتــــي يـــعـــتـــمـــدهـــا الـــبـــنـــك بــهــدف 
تــرســيــخ وجــــوده كبنك إســالمــي 
رائد يحرص على الوجود بالقرب 

من عمالئه أينما كانوا.
وأضــــــــــــاف أنــــــــه بــــعــــد دراســــــــة 
واختيار المواقع االستراتيجية 
المهمة في الكويت، وقع االختيار 
على منطفة الفحيحيل الحيوية 
التابعة لمحافظة األحمدي التي 
تعد مــن أهــم وأكــبــر المحافظات 

فــي الكويت، إلــى جانب تميزها 
بـــالـــكـــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة وقـــوتـــهـــا 

الشرائية.
وأكــــــــــد الـــــــجـــــــراح عــــلــــى ســعــي 
«الــدولــي» الــدائــم لتقديم خدمات 
ومنتجات إسالمية مبتكرة في 
جميع الــفــروع عــلــى أيـــدي طاقم 
عــمــل مــؤهــل عــلــى مــســتــوى عــال 
مــن المهنية لخدمة العمالء من 
األفــــــــراد والــــشــــركــــات عـــلـــى أكــمــل 

وجـــه، وبــالــتــالــي منحهم تجربة 
مــصــرفــيــة ال تــخــلــو مــــن الــتــمــيــز 
والـــــــراحـــــــة، مـــوضـــحـــا أن الــبــنــك 
يهدف إلى توسعة شبكة فروعه 
أكـــثـــر فـــأكـــثـــر مــــن خـــــالل افــتــتــاح 
فـــــــروع جـــــديـــــدة فـــــي الــمــســتــقــبــل 
القريب تلبية الحتياجات قاعدة 
عمالئه المتنامية وتيسير إنجاز 

معامالتهم. 
جــديــر بــالــذكــر أنـــه تــم تجهيز 

الفرع الجديد بأحدث التقنيات 
واألجــــــــهــــــــزة الــــمــــصــــرفــــيــــة الـــتـــي 
تضاهي أعلى المعايير الدولية 
لتقديم باقة شاملة من الخدمات 
والمنتجات المتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية التي تشمل، 
على سبيل المثال ال الحصر، فتح 
حــســابــات الــتــوفــيــر والــحــســابــات 
الــــجــــاريــــة، وخـــــدمـــــات الــتــمــويــل 
الشخصي والتحويالت، وغيرها.

الجراح ومحافظ األحمدي في لقطة جماعية

«برقان»: خصومات لعمالء «بريميير» 
لدى «سبا الكورنيش»

أعلن بنك برقان، أمس، تقديمه عرضا مميزا لجميع عمالء بريميير، حيث يمكنهم 
اآلن الــحــصــول عــلــى خــصــم حــصــري بنسبة 10 فــي الــمــئــة فــي ســبــا نـــادي الكورنيش 
الصحي، والتمتع بتجربة مميزة من خالل الجلسات العالجية التي يقدمها النادي عند 

استخدامهم ايا من بطاقات بالتينوم للسحب اآللي أو االئتمانية من البنك.
ويمكن للعمالء الراغبين في حجز موعدهم االتصال على النادي مباشرة من خالل 

الرقم 22255255.
وتنضم الخصومات الحصرية الى مجموعة المزايا والخدمات المتنوعة التي يحرص 

البنك على ابتكارها وتطويرها لتناسب نمط حياة عمالء خدمه بريميير المصرفية.

«مازوال» تخطط 
لمزيد من التوسع 
في شمال إفريقيا

حــقــق قـــطـــاع الــــغــــذاء في 
الــــشــــرق األوســــــــط وشـــمـــال 
إفـــريـــقـــيـــا نـــمـــوا هـــائـــال فــي 
السنوات القليلة الماضية، 
فيما تعد المنطقة بمزيد 
من النمو لتكون أحد القادة 
الناشئين في القطاع، وفقا 

للمحللين.
وتتجلى أهمية المنطقة 
بموقعها االســتــثــنــائــي، إذ 
تــشــكــل جـــســـرا يـــربـــط بــيــن 
االقــــــتــــــصــــــادات اآلســــيــــويــــة 
الــحــيــويــة وفـــرص الــشــراكــة 
الواعدة في أوروبا ومنطقة 
الــبــحــر الــمــتــوســط، وفــرص 
االســـتـــثـــمـــار الـــمـــمـــيـــزة فــي 
إفــــريــــقــــيــــا، كـــمـــا أن الــنــمــو 
االقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي مـــصـــر 
والــمــغــرب وتــونــس مرشح 
لالرتفاع بواقع 6 في المئة 
ســــنــــويــــا، بـــحـــســـب تـــقـــريـــر 
جــــــديــــــد أصــــــــدرتــــــــه شــــركــــة 
كــــابــــيــــتــــال إيـــكـــونـــومـــكـــس، 

ومقرها لندن. 
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــال 
نــائــب الــرئــيــس فـــي الــشــرق 
األوســـــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا 
سايمون غوتفريد: «تكتسب 
مــازوال مزيدا من الشعبية 
واإلقــبــال في منطقة شمال 
إفريقيا، والتي ستكون أحد 
أبــــرز الــمــنــاطــق الــتــي نــركــز 

عليها في العام المقبل».
ووفقا للتقرير، فإن النمو 
المتوقع في المنطقة يبلغ 
3.7 فــي المئة لــعــام 2016-
2017، انطالقا مــن تحسن 
ـــــخـــــارجـــــي عــلــى  الــــطــــلــــب ال
شمال إفريقيا، كما يتوقع 
ارتــــــفــــــاع حــــجــــم صـــــــــادرات 
شمال إفريقيا عامي 2015 
و2016، تماشيا مع تحسن 

االقتصاد العالمي.

«مشاريع الكويت» راٍع بالتيني للمؤتمر السنوي 
الـ ٣٢ التحاد طلبة الكويت - أميركا

أعلنت شركة مشاريع الكويت أمس رعايتها 
البالتينية، للعام الخامس على التوالي، للمؤتمر 
السنوي الـ32 التحاد طلبة الكويت فرع الواليات 
المتحدة، الذي يقام بين 25 و28 نوفمبر بمدينة 

سان دييغو األميركية.
ويــعــقــد الــمــؤتــمــر، الــــذي يعتبر أكــبــر تجمع 
للكويتيين خـــارج الــكــويــت، ويشمل مجموعة 
واسعة من البرامج واألنشطة، تحت شعار «حلم 

الكويت يصحو بنا».
فـــي هـــذا الـــصـــدد، قــالــت الــمــديــرة التنفيذية 
التصاالت المجموعة في شركة المشاريع إيمان 
الــعــوضــي: «أصــبــحــت رعــايــة شــركــة الــمــشــاريــع 
للمؤتمر الــســنــوي التــحــاد طلبة الــكــويــت ذات 
أهمية كبيرة، بسبب حجم المؤتمر الذي نجح 

خــالل الــعــام الماضي فــي جــذب أكــثــر مــن 3700 
طالب».

وأضــافــت الــعــوضــي: «يعمل ممثلو شركات 
المجموعة في كل عام على تبادل الخبرات مع 
الطلبة، بهدف تشجيعهم على العمل في القطاع 
الخاص بعد التخرج، وسنعمل خالل مشاركتنا 
في مؤتمر هذا العام على تعزيز جهودنا الهادفة 
إلى جذب المواهب الكويتية الشابة للعمل في 
شركات المجموعة، ونحن نتطلع الــى مقابلة 
الطلبة والتفاعل معهم خالل فعاليات المؤتمر».
وستشارك شركة المشاريع بصفتها راعيا 
بالتينيا للمؤتمر بكلمة في حفل االفتتاح، كما 

ستكون الشركة الراعية للحفل الختامي.
وســيــعــمــل مــمــثــلــون عـــن بــنــك بــــرقــــان، الـــذي 

يعتبر أكبر استثمارات شركة مشاريع الكويت، 
والــمــتــحــدة إلدارة الــمــرافــق، وهـــي ذراع شركة 
المشاريع في إدارة المرافق، وإحــدى الشركات 
التابعة لشركة العقارات المتحدة، على مقابلة 
الطلبة بغرض عرض الفرص الوظيفية المتوفرة 

لديهم.
كما ستشارك شركة مشاريع الكويت وبنك 
برقان في معرض الفرص الوظيفية. ومن أجل 
تــحــضــيــر الــطــلــبــة لــلــحــيــاة الــمــهــنــيــة فـــإن شــركــة 
الــمــشــاريــع ســتــقــيــم ورشـــــة عــمــل تــحــت عــنــوان 
«من القاعات الدراسية الى المكاتب التجارية». 
وسيعمل مركز التعليم المستمر في الجامعة 
األميركية بالكويت على إعداد محتوى الورشة، 
إيمان العوضيعلى أن يقوم فريق عمل من بنك برقان بتقديمها.

... وVIVA ترعى المؤتمر الـ ٥١
التحاد بريطانيا
أعــلــنــت شــركــة االتـــصـــاالت الكويتية 
VIVA، مشغل االتصاالت األسرع نموا 
في الكويت، رعايتها للمؤتمر الوطني 
السنوي الواحد والخمسين لالتحاد 
الــوطــنــي لطلبة الــكــويــت فــرع المملكة 
المتحدة وأيرلندا، المقام برعاية رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء ســمــو الــشــيــخ جــابــر 

المبارك في 20 و21 الــجــاري في قاعة 
الملكة إليزابيث بلندن.

وتقوم VIVA برعاية المؤتمر الوطني السنوي 
لـــالتـــحـــاد لــلــســنــة الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، الـــذي 
يجمع أبناء الكويت الطلبة في مختلف المدن 
الــبــريــطــانــيــة واأليــرلــنــديــة فــي أجــــواء أكــاديــمــيــة 
وثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة وتــرفــيــهــيــة، حــيــث تسعى 
دائــمــا الــى تبني ورعــايــة األنــشــطــة والفعاليات 
والــمــبــادرات الــتــي تــثــري خــبــرة وتجربة الطلبة 
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ً«السور للوقود» تفتتح محطة 
المسايل الجديدة كليا

افــــتــــتــــحــــت شـــــركـــــة الــــســــور 
لــتــســويــق الــــوقــــود مــحــطــتــهــا 
الــــجــــديــــدة كـــلـــيـــا فـــــي مــنــطــقــة 
«الــمــســايــل»، فــي إطـــار تحقيق 
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الـــــتـــــوســـــع 
والــتــطــويــر الــمــتــبــعــة، لــتــخــدم 
ســكــان مــنــطــقــة الــمــســايــل ومــا 
حـــولـــهـــا مــــن مـــنـــاطـــق، وتـــقـــدم 
لهم العديد من الخدمات التي 
تتميز بها إضافة إلى الوقود.

وصرح نائب رئيس مجلس 
اإلدارة الرئيس التنفيذي طالل 
الخرس بــأن محطة «ألفا» في 
الـــمـــســـايـــل جــــديــــدة ومـــجـــهـــزة 
الســـتـــقـــبـــال الـــعـــمـــالء وتــلــبــيــة 
جــمــيــع احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، حــيــث 
وظــــفــــت الــــشــــركــــة إمـــكـــانـــاتـــهـــا 
وخـــبـــراتـــهـــا لــتــقــديــم الــمــحــطــة 
بــــــمــــــرافــــــق وخــــــــدمــــــــات تـــلـــبـــي 
احتياجات عمالئها على أتم 
وجــــــه، فـــقـــد تــــم بـــنـــاؤهـــا عــلــى 
أعلى معايير الجودة وأحدث 

األنظمة البيئية العالمية.
وقـــــــال الــــخــــرس إنـــــه فــضــال 
عــــن تـــقـــديـــم خــــدمــــات الـــوقـــود 
الــتــقــلــيــديــة تـــم تــوفــيــر خــدمــة 
الـــــغـــــســـــل اآللـــــــــــي لــــلــــســــيــــارات 
(SPLASH) بـــأحـــدث الــمــعــدات 

وأفـــــــضـــــــلـــــــهـــــــا جـــــــــــــــــــــودة، مــــع 
مـــراعـــاة إعـــــادة تـــدويـــر الــمــيــاه 
الــمــســتــهــلــكــة، «وحـــرصـــا على 
إرضاء عمالئنا الكرام سيكون 
مركز خدمة السيارات السريعة 
والــــــســــــوق الــــمــــركــــزي جـــاهـــزا 
الستقبال العمالء في القريب 
العاجل، فمن أهم أهداف شركة 
السور للوقود توفير منتجات 
وخـــــدمـــــات مـــتـــمـــيـــزة لــتــطــويــر 
العالقة بين العمالء والشركة».

طالل الخرس

الكويتيين أينما وجدوا على الصعيدين العلمي 
والعملي.

وســـيـــحـــضـــر الـــمـــؤتـــمـــر شـــخـــصـــيـــات كــويــتــيــة 
مــــرمــــوقــــة مــــن مــخــتــلــف الــــمــــجــــاالت الـــريـــاضـــيـــة 
والثقافية والفنية، لمشاركة الطلبة الكويتيين 
في المملكة المتحدة وأيرلندا هذا الحدث السنوي 

الذي يجمع أكثر من خمسة آالف طالب.

ً
 مع استراتيجية البنك في التوسع جغرافيا

ً
الجراح: انسجاما
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اأكد اخلبري االقت�شادي �شعيد ال�شيخ اأن قرارات قمة 
الع�رشين املنعقدة يف تركيا �شوف تكون نتاجا، 
لقرارات القمم ال�شابقة، والتي ا�شتطاعت احلد من 
على  مرت  التي  االقت�شادية  االأزمة  عا�شفة  تاأثري 

االأ�شواق عام 2008 وحتى 2010.
عدم  من  القرارات  هذه  حافظت  لقد  ال�شيخ  وقال 
االنكما�ش  مرحلة  اإل��ى  العاملي  االقت�شاد  دخ��ول 
واالنك�شار، لذلك يتوقع اأن يكون البيان اخلتامي 
متوقعًا  النجاح  لهذا  ا�شتمرار  هو  الع�رشين  لقمة 
ال�شغرية  ال�رشكات  دع��م  اإل��ى  القمة  تدعو  اأن 

واملتو�شطة.
وكبري  ال�شيخ  �شعيد  ال�شعودي  اخلبري  ودع��ا 
االقت�شاديني يف البنك االأهلي اإلى العمل على حتفري 
ال�شغرية  ال�رشكات  دعم  عرب  العاملي  االقت�شاد 
واملتو�شطة، وقال اإن ما يعي�شه االقت�شاد العاملي 
الفائدة،  معدل  خف�ش  ب�شبب  هو  منو  من  اليوم 

اقت�شاد  باأن  اخلرباء  بع�ش  يرى  ولذلك  احلكومي،  االإنفاق  وزيادة 
اإن  وقال   . حقيقي  منو  خلق  اإلى  بحاجة  وهو  ه�شا  يزال  ال  العامل 

ا�شتمرار االإنفاق احلكومي مبعدالته احلالية ال يخدم 
النمو امل�شتمر، بل املطلوب هو العمل على تاأ�شي�ش 
ومن  واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�رشكات  قطاع  ودعم 
دعم  و�شع  على  الرتكية  احلكومة  ا�رشار  نرى  هنا 
هذا القطاع يف اأجندتها االقت�شادية امل�شتقبلية، بل 
اإن غرفة جتارة اأنقرة دعت اإلى موؤمتر دويل خا�ش 
يهتم بدعم هذه ال�رشكات وحتفيز دورها يف عجلة 

االقت�شاد العاملي.
واأو�شح ال�شيخ اأن ال�شعودية كانت قد بداأت يف دعم 
هذا القطاع عرب تاأ�شي�ش هيئة خمت�شة بدعم ال�رشكات 
ال�شغرية واملتو�شطة بهدف اإزالة العوائق والعقبات 
اأمامها، وت�شهيل ن�شاطها يف كل املجاالت. كما اأن 
مهمتها  الوظائف،  لتوليد  هيئة  اأطلقت  اململكة 

العمل على توفري فر�ش عمل للمواطنني.
وب�شوؤاله حول توجه دول اخلليج نحو فر�ش �رشيبة 
للمبيعات اأجاب اإن دول اخلليج بداأت بدرا�شة فر�ش 
تدريجيا،  �شيكون  بالتاأكيد  تطبيقها  اأن  اال  منذ فرتة  ال�رشيبة  هذه 

ب�شبب تفاوت الدخل.
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استطاعت الحد من تأثير عاصفة األزمة االقتصادية 2008

توب العقارية تطرح عقارات في فرنسا وسويسرا

القدومي: المشاريع تستقطب فئة معينة 
من المستثمرين 

انطالق الدورة التمويلية الرابعة لدعم مشاريع الطاقة 
بالدول النامية 

القمة فتحت ملفات حرب العمالت

أسهم شركات السفر والسياحة تقود بورصات 
أوروبا للهبوط

دول بريكس تدعو قادة العشرين لتعزيز 
التعاون االقتصادي وتقليص المخاطر

الشيخ: قمة العشرين ستعزز دور الشركات 
الصغيرة والمتوسطة

ملجموعة  املنتدب  الع�شو  ق��ال 
اإن  القدومي  وليد  العقارية  توب 
املجموعة تفخر باأن تقدم لعمالئها 
باقة مميزة من امل�شاريع العقارية 
مدن  عدة  ال�رشكة يف  تنفذها  التي 
فرن�شية و�شوي�رشية متتاز جميعها 
هو  ما  ومنها  جنيف  ال��ى  بقربها 
الفرن�شية  للحدود  متاما  مال�شق 

ال�شوي�رشية. 
وقام القدومي بزيارة ميدانية الى 
�شوي�رشا وفرن�شا لالطالع وملعاينة 
تنفذها  التي  العقارية  امل�شاريع 
يف  الفرن�شية  امي��اب��رمي  ���رشك��ة 
الفرن�شية  االرا�شي  يف  مواقع  عدة 
وال�شوي�رشية حيث مت االتفاق بني 
جمموعة  تقوم  ان  على  الطرفني 
القطرية  وزميلتها  العقارية  توب 

اخلليج  يف  ح�رشيا  ال�رشكة  بتمثيل  للعقارات  يوتوبيا 
وال�رشق االو�شط.

ومواقعها  بامل�شاريع  اإعجابه  عن  القدومي  واأع��رب 
على  باطالالت  امل�شاريع  بع�ش  تتمتع  حيث  املميزة 
البحرية ومنها ما يقع بني اجلبال واملناطق اخل�رشاء 

حيث الطبيعة اخلالبة.
بعر�ش  �شتقوم  العقارية  توب  بان  القدومي  وا�شاف 
جمموعة من امل�شاريع ال�شكنية  خالل املرحلة الراهنة 
ابرزها  من  فيها  ال�رشكة  تعمل  وق��رى  م��دن  ع��دة  يف 

 Annecy-le-Vieux، Veigy-Foncenex، Ornex
وا�شاف القدومي اأن امل�شاريع عبارة عن بنايات �شكنية 
تتاألف من عدة �شقق ومتتاز بقربها من مراكز اخلدمات 
والت�شطيبات  البناء  جودة  الى  باال�شافة  املدينة  يف 

والتي امتازت بها ال�رشكة املطورة مبختلف م�شاريعها 
حر  متلك  امل�شاريع  تلك  يف  التملك  اأن  القدومي  وبني 
لل�شكن  جاهزة  معظمها  و�شتكون  اجلن�شيات  وملختلف 

منت�شف العام 2016.
وقال القدومي اإن اهل اخلليج كانوا من ال�شباقني بالتملك 
مثل  اخرى  ومناطق  املناطق  هذه  يف  ال�شبعنيات  منذ 
مازالت  املناطق  هذه  ان  وبني  وغريها  وايفيان  ديفون 
امل�شتثمرين  من  ومميزة  وحمددة  معينة  فئة  ت�شتقطب 
حيث  فيها  وال�شكن  املناطق  هذه  قيمة  يقدرون  الذين 
يف  �شواء  فيها  لالقامة  طويلة  اوقاتا  معظمهم  يق�شي 
املجموعة  اأن  القدومي  وبني  ال�شتاء  او  ال�شيف  ف�شلي 
ت�شعى من خالل ت�شويق هذه امل�شاريع يف املنطقة الى 

ا�شتقطاب هذه ال�رشيحة املميزة من امل�شتثمرين.

املتجددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  اعلنت 
انطالق  ام�ش  للتنمية  ابوظبي  و�شندوق  اآيرينا 
الدورة التمويلية الرابعة لدعم م�شاريع الطاقة 

املتجددة يف الدول النامية.
ان  م�شرتك  بيان  يف  وال�شندوق  الوكالة  وقالت 
هذه احلملة تاأتي يف اطار التزام �شندوق ابوظبي 
للتنمية بتقدمي قرو�ش مي�رشة بقيمة 350 مليون 
 50 بواقع  دورات متويلية  �شبع  مدى  على  دوالر 
مليون دوالر لكل دورة بهدف دعم م�شاريع الطاقة 
املتجددة يف الدول النامية واالأع�شاء يف الوكالة 

الدولية للطاقة املتجددة.
للتنمية  ابوظبي  �شندوق  ان  البيان  وا�شاف 

البلدان  حكومات  الى  التنموي  التمويل  يقدم 
النامية على �شكل قرو�ش مي�رشة لدعم االولوية 
التنموية وامل�شاهمة بتحقيق التنمية االقت�شادية 

امل�شتدامة.
واو�شح ان دورة التمويل اجلديدة توفر للبلدان 
النامية فر�شة اخرى للح�شول على قرو�ش متويل 
خمف�شة التكلفة مل�شاريع الطاقة املتجددة بهدف 
دعم جهود التحول اإلى الطاقة املتجددة وحتقيق 

التنمية امل�شتدامة.
اآيرينا  بني  ال�رشاكة  ه��ذه  ا�شتمرار  اأن  واف��اد 
كبرية  مزايا  يحقق  للتنمية  ابوظبي  و�شندوق 
يف  �شعوبة  جتد  غالبا  التي  املمولة  للبلدان 

احل�شول على التمويل.
وقال البيان ان هذه املبادرة تاأتي يف وقت ن�شهد 
يتطلب  ما  الطاقة  متزايدا على  فيه طلبا عامليا 
تعاونا وثيقا بني احلكومات والوكاالت الدولية 
ل�شمان تاأمني م�شادر موثوقة ومنخف�شة التكلفة 

للطاقة النظيفة يف العامل النامي.
وبني ان امل�شاريع املمولة ت�شمل حمطات الإنتاج 
واملياه  والرياح  ال�شم�ش  طاقة  من  الكهرباء 
من  كل  يف  احليوية  والكتلة  االر�شية  واحل��رارة 
وجزر  واي���ران  واالك����وادور  وك��وب��ا  االرجنتني 
االمريكية  و�شاموا  وموريتانيا  ومايل  املالديف 

و�شانت فن�شنت وجزر غرينادين. 

على  الثاين  لليوم  فاعليتها  الع�رشين  قمة  وا�شلت 
نظرا  بامتياز،  اقت�شادي  وان��ه  ال�شيما  ال��ت��وايل، 
لكثافة جل�شات العمل، اخلا�شة حول طرق حما�رشة 
بخ�شو�ش  االإج����راءات  وتعزيز  االإره���اب،  متويل 
التن�شيق االأمني واملايل لتجفيف التحويالت املالية 

لالإرهاب.
اال�شتقرار  تو�شيات جمل�ش  القمة  فعاليات  وناق�شت 
العاملي بخ�شو�ش دعم النمو امل�شتدام، اإ�شافة اإلى 
ت�شليط ال�شوء على التهرب ال�رشيبي، والعمل على 
اإنقاذ البنوك من املخاطر، كما �شيناق�ش املجتمعون 
حرب العمالت، والعمل على تعزيز التجارة احلرة، 

�شيناق�ش  كما  ال�شاأن،  بهذا  معوقات  اأي  وحماربة 
امل�شوؤولون ملف الطاقة، واعتماد اأجندة بهذا ال�شاأن. 

ويت�شدر متويل الالجئني املباحثات اأي�شًا.
طيب  رجب  الرتكي،  الرئي�ش  فاإن  ذاته،  الوقت  يف 
خف�ش  يف  اال�شتمرار  على  كلمته  يف  اأكد  اأردوغ��ان، 
يعرقل  الفائدة  اأ�شعار  ارتفاع  اأن  معتربًا  الفائدة، 
املركزي  البنك  جمددًا  وطالب  اال�شتثمارات،  جذب 
االأولى  للمرة  وذلك  الفائدة،  اأ�شعار  بخف�ش  لبالده 
من  باأغلبية متكنه  والتنمية  العدالة  فوز حزب  منذ 
الت�رشيعية  االنتخابات  يف  منفردًا  احلكومة  ت�شكيل 

التي اأجريت يف البالد مطلع نوفمرب احلايل

على  االأوروب��ي��ة  االأ�شهم  فتحت 
هبوط �م�س تقودها �أ�سهم �رشكات 
الهجمات  عقب  وال�شياحة  ال�شفر 
الدامية التي �شهدتها باري�ش يوم 
اجلمعة واأ�شفرت عن مقتل اأكرث من 

130 �شخ�شا.
 وه���ب���ط م���وؤ����رش ي��وروف��ر���ش��ت
ال�رشكات  ك���ربى  الأ���ش��ه��م   300
انخف�ش  كما   %  0.4 االأوروب��ي��ة 
 %  0.6 الفرن�شي   40 كاك  موؤ�رش 

�شتوك�ش  م��وؤ���رش  ه��وى  ح��ني  يف 
يوروب 600 الأ�شهم �رشكات ال�شفر 

وال�شياحة 2.3 %.
اأ�شهم  تتعر�ش  اأن  املرجح  ومن 
�رشكات منتجي ال�شلع اال�شتهالكية 
على  ل�سغوط  �ل�سياحة  و�رشكات 
هجمات  ج���راء  الق�شري  امل���دى 
املحللني  معظم  لكن  ب��اري�����ش 
اال�شرتاتيجيني ال يتوقعون تاأثريا 
حتوال  اأو  االأجل  طويل  اقت�شاديا 

املدى  على  ال�شوق  اجتاهات  يف 
البعيد.وهوى �شهم جمموعة اأكور 
الفرن�شية للفنادق 6.3 % لي�شبح 
من بني اأ�شواأ االأ�شهم اأداء يف اأوروبا 
طريان  �رشكة  �شهم  هبط  حني  يف 

اير فران�ش كيه.ال.ام 5 %.
اي���ه.دي.ب���ي  �شهم  وان��خ��ف�����ش 
املطارات  لت�شغيل  الفرن�شية 
�شهم  انخف�ش  ح��ني  يف   %  3.8

يوروتانل 4.5 %.

الطاقة  ���رشك��ات  اأ�شهم  وك��ان��ت 
م�شتوى  على  ال��وح��ي��د  ال��راب��ح 
ارتفاع  مع  وذلك  االأ�شهم  قطاعات 
فرن�شا  �شن  عقب  النفط  اأ�شعار 
النطاق  وا�شعة  جوية  �رشبات 
يف  االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  على 

�شورية.
تاميز  فاينن�شال  موؤ�رش  وهبط 
الربيطاين 0.6 ونزل موؤ�رش داك�ش 
االأملاين 0.9 % عند فتح ال�شوق.

ت�شم  التي  الع�رشين  بريك�ش جمموعة  دول  دعت 
20 دولة اإلى تعزيز التعاون االقت�شادي لتفادي 
العاملي  االقت�شاد  ل�شعف  ال�شيئة  التداعيات 

وتقلي�ش املخاطر التي تهدد النمو.
الربازيل  التي ت�شم  قادة جمموعة بريك�ش  وقال 
الذين  افريقيا  وجنوب  وال�شني  والهند  ورو�شيا 
يف  الع�رشين  جمموعة  قمة  هام�ش  على  التقوا 
اإن التعايف االقت�شادي العاملي  اأنطاليا الرتكية 

لي�ش م�شتداما بعد.
هذا  االجتماع يربز  بعد  بيان  بريك�ش يف  وقالت 

الكلي  االقت�شاد  �شيا�شات  تن�شيق  تعزيز  اأهمية 
والتعاون بني اأع�شاء جمموعة الع�رشين لتفادي 
م�شتدام  قوي  منو  وحتقيق  ال�شلبية  التداعيات 
ومتوازن. وتواجه اقت�شادات املجموعة �شعوبات 
اأ�شعف منو لها  هذا العام، حيث �شجلت ال�شني 
 2009-2008 يف  العاملية  املالية  االأزم��ة  منذ 
بينما تتعافى من ا�شطرابات حادة يف ال�شوق على 

مدى ف�شل ال�شيف.
ودخل اقت�شاد رو�شيا الذي ت�رشر جراء العقوبات 
اإ�شافة  ب�شبب دور مو�شكو يف االأزمة االأوكرانية، 

�لأولية يف ركود للمرة  �ل�سلع  �أ�سعار  �إلى هبوط 
االأولى منذ عام 2009.

وان�شحب كثري من امل�شتثمرين من جمموعة بريك 
لالأ�شواق النا�شئة التي ت�شكلت بداية بدون جنوب 
االأداء اجلماعي  افريقيا نظرا ل�شنوات من �شعف 

لدول املجموعة.
خالل  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�ش  وق��ال 
اجتماع بريك�ش اأدت امل�شكالت الهيكلية املعقدة 
اإلى  االقت�شادية  بالدورات  املرتبطة  وامل�شكالت 

تباطوؤ يف االقت�شاد العاملي ويف اقت�شاداتنا.

• القدومي ورئيس الشركة اوليفيا في زيارة الحد املشاريع

• سعيد الشيخ

• جانب من قمة العشرين في تركيا

• قادة مجموعة العشرين

األهلي المتحد أعلن عن الفائزين 
بجوائز الحصاد للتوفير اإلسالمي 
احل�شاد  جوائز  لربنامج  االأ�شبوعي  ال�شحب  املتحد  االأهلي  البنك  اأجرى 
للتوفري االإ�شالمي، والذي يقدم اأكرب قيمة جوائز الأكرب عدد من الفائزين، 
وهو ما جعله ينجح يف اأن ي�شبح برنامج اجلوائز االأول والوحيد يف الكويت 
املتوافق مع اأحكام ال�رشيعة االإ�شالمية، والذي مت تطويره ليلبي متطلبات 
عمالء البنك ويزيد من فر�شهم يف احل�شول على اجلوائز الكبرية واجلذابة، 
البنك  لهم  يوفرها  التي  امل�رشفية  املزايا  باأحدث  متتعهم  اإلى  باالإ�شافة 

االأهلي املتحد.
للتوفري  احل�شاد  برنامج  ان  املتحد  االأهلي  البنك  اأفاد  املنا�شبة  وبهذه 
االإ�شالمي يقدم اأعلى مبالغ من اجلوائز، والتي ت�شل اإلى 3.4 ماليني دينار 
عدد  اأكرب  وهي  اأ�شبوعية  جائزة   26 بتقدميه  يتميز  كما  �شنويا،  كويتي 
باأدنى  االإ�شالمي  للتوفري  احل�شاد  ح�شاب  فتح  اأ�شبوعيا،وميكن  للفائزين 
االأ�شبوعية  باجلائزة  وفاز  كويتي،  دينار   100 وهي  احل�شاب  لفتح  قيمة 
وكذلك  احلويل،  م�شاري  علياء  نقدا:  كويتي  دينار   25.000 بقيمة  الكربى 
فاز بجائزة قيمتها 1000 دينار كويتي كل من: مرت�شىح�شني، طالل عثمان 
العجمي،  �شعود  ال�رشاف، حممد  اأحمد  املحمود، جابر  فواز  اإياد  خالد، 
بدر  امل�شاري،  يو�شف  يعقوب  امليلم،  اأحمد  يو�شف  اخل�شور،  عي�شى  فهد 
عبدالله  اخل�رش،  خليفة  اأحمد  الع�شعو�شي،  ح�شن  ال�شفار،عماد  من�شور 
حممد القعود، �شافعي حممد العو�شي، هنادي فخرالدين اأدينواال، �شودير 
العازمي، طالل حممد  اأحمد، جمعان مهدي  اأوبرييو، جا�شم حممد  كومار 
�شبيب،  خالف  علي،غالية  ح�شني  مني  الر�شيد،  عي�شى  حممد  ال�شميالن، 
اأحمد  احمد،  حممد  حنان  ها�شم،  عبدالله  في�شل  �شعود،  عبدالله  ح�شني 
توفيق ح�شن . ويقدم برنامج جوائز »احل�شاد للتوفري االإ�شالمي من البنك 
دينار،اإلى   25.000 قيمتها  تبلغ  كربى  اأ�شبوعية  جائزة  املتحد  االأهلي 
25 جائزة بقيمة 25.000 دينار موزعة على  اأ�شبوعية بقيمة   جانب جوائز 
1000 دينار  لكل رابح .  كذلك ت�شم جوائز برنامج احل�شاد للتوفري االإ�شالمي 
من البنك االأهلي املتحد اأربع جوائز ربع �شنوية  كربى يجرى ال�شحب عليها 
دينار   250.000 بقيمة  احلياة  مدى  راتب  جائزة  وهي  اأ�شهر،  ثالثة  كل 
للرابح، والتي توفر لعمالء البنك م�شتوى معي�شيًا اأكرث راحة بف�شل �شمان 

ا�شتمرارية دفعات اجلائزة �شهرًا بعد اآخر.

ف�شلت اأ�شعار النفط باملحافظة على اجتاهها 
�شهر  من  االأول  االأ�شبوع  خ��الل  الت�شاعدي 
اأكتوبر املا�شي حيث تراجع �شعر النفط اإلى 
اأدنى م�شتوى �شهري عند 42.40 دوالرا اأمريكيا 
للربميل خالل االأ�شبوع االأخري من ال�شهر ذاته 
وذلك نتيجة املخاوف من زيادة العر�ش بعد 
�شدور بيانات املخزون النفطي يف الواليات 
الغاز  �شعر  النخفا�ش  وكان  هذا  املتحدة. 
ثالث  منذ  له  م�شتوى  اأدن��ى  اإل��ى  الطبيعي 
�شنوات وتراجعه لفرتة وجيزة دون م�شتوى 
2 دوالر اأمريكي للوحدة احلرارية الربيطانية 
اأ�شعار  ال�شلبي حول  ال�شعور  تفاقم  االأثر يف 
اإلى  باالإ�شافة  القريب.  املدى  على  النفط 
ذلك، اأدى ارتفاع �شعر �رشف الدوالر االأمريكي 
اأ�شهر  ال�شتة  له لفرتة  م�شتوى  اأعلى  وبلوغه 
املا�شية والتوقعات بارتفاع اأ�شعار الفائدة 
بعد �شدور بيانات ايجابية عن �شوق العمل 
يف الواليات املتحدة يف اأكتوبر املا�شي الى 

ال�شغط على اأ�شعار النفط.
خمزون  بيانات  اأظهرت  كامكو:  تقرير  وقال 
الطاقة  معلومات  ادارة  عن  ال�شادرة  النفط 
ارتفعت  اخلام  النفط  ام��دادات  ان  االأمريكية 
اإلى  اأدى  ما  التوايل  على  ال�شابع  لالأ�شبوع 
برميل.  ماليني   4.2 مبعدل  املخزون  زيادة 
ال�شهري  التقرير  اأ�شار  نف�شه،  الوقت  ويف 
اأن  »اأوب��ك«  للنفط  امل�شدرة  ال��دول  ملنظمة 
االإنتاج من قبل الدول االأع�شاء ا�شتمر بتجاوز 

التقرير  واأ�شاف  اخلام.  نفطها  على  الطلب 
يف  االأع�����ش��اء  ل��ل��دول  النفط  خم��زون��ات  اأن 
كانت  والتنمية  االقت�شادي  التعاون  منظمة 
متو�شط  من  برميل  210 ماليني  اأعلى مبعدل 
 اخلم�ش �شنوات يف �شبتمرب املا�شي لت�شل اإلى
2،942 مليون برميل، حيث جتاوزت معدل 
اأوائل  يف  تراكمت  التي  برميل  مليون   180

العام 2009 بعد االأزمة املالية.
بداأت اأوبك بتاأمني ح�شة اأكرب لطلبات النفط 
النفط،  اأ�شعار  انخفا�ش  و�شط  اأوروب��ا  من 
لالحتفاظ  ا�شرتاتيجيتهم  اأن  اإلى  اإ�شارة  يف 
مع  جيد.  ب�شكل  تعمل  ال�شوق  يف  بح�شتهم 
من  االإنتاج  يف  االنخفا�ش  وترية  فاإن  ذلك، 
�شواء  العاملية،  النفطية  ال�رشكات  خالل 
اأبطاأ  كانت  للحكومة،  اململوكة  اأو  املدرجة 
قدرة  ي��ربز  وه��ذا  متوقعا.  ك��ان  مما  بكثري 
من  املزيد  اخ��راج  على  النفطية  ال�رشكات 
النفط من االآبار القائمة على الرغم من اإلغاء 
دوالر  مليار   200 من  يقرب  مبا  ا�شتثمارات 
وعالوة   .2016 عام  ويف  العام  هذا  اأمريكي 
اإنتاج  تراجع  اأوبك  منظمة  تتوقع  ذلك،  على 
اأ�رشع  بوترية  املتحدة  الواليات  من  النفط 
يف الن�شف الثاين من العام احلايل والن�شف 
التي  للعوامل  نظرا  القادم  العام  من  االأول 
ت�شمل ا�شتمرار انخفا�ش اأ�شعار النفط واتباع 
نهج اأكرث حذرا من قبل امل�شتثمرين التي من 
لل�شماح  النقدية  توافر  من  حتد  اأن  �شاأنها 

للمنتجني باحلفاظ على العمليات.
على اجلانب االإيجابي، اأدى انخفا�ش اأ�شعار 
اال�شتخدام،  زي��ادة  على  احل��ث  ال��ى  النفط 
لتقرير  ووفقا  هذا  النقل.  قطاع  وخا�شة يف 
الطاقة  توقعات  عن  الدولية  الطاقة  وكالة 
اأن ينمو الطلب  العاملية، فانه من املتوقع 
اأي   ،2015 %يف عام   1.9 النفط بن�شبة  على 
مدى  على  املتو�شط  من  بكثري  اأعلى  مبعدل 
 .٪  0.9 ن�شبة  بلغت  والتي  املا�شي  العقد 
كما �شلط التقرير ال�شوء على اأن كمية النفط 
االقت�شادي  الناجت  من  لكل وحدة  امل�شتهلكة 
اآخذ يف االنخفا�ش ب�شبب معايري الكفاءة يف 
الوكالة  توقعت  حني  يف  الوقود.  ا�شتهالك 
دوالرا   80 الى  النفط  برميل  �شعر  ي�شل  اأن 
اأمريكيا للربميل يف عام 2020 نتيجة لتعايف 

الطلب ن�شبيا وانخفا�ش العر�ش.
و�شهد �شعر نفط �شلة اوبك بع�ش االرتفاع يف 
تراجع  اأن  لبث  ما  ولكن  اأكتوبر  �شهر  بداية 
 45.02 �شعره  متو�شط  ليبلغ  ال�شهر  بنهاية 
دوالرا اأمريكيا للربميل، اأي بزيادة هام�شية 
الذي  ال�شهر  مع  %باملقارنة   0.4 بن�شبة 
يف  زي��ادة  اأول  هذا  يعترب  ذل��ك،  مع  �شبق. 
انخفا�ش  بعد  اأوبك  �شلة  نفط  �شعر  متو�شط 
يف املتو�شط على مدى خم�شة اأ�شهر متتالية. 
الفوري  ال�شعر  معدل  تراجع  فقد  ذلك،  الى 
اخلام�ش  لل�شهر  الكويتي  اخل���ام  للنفط 
اإلى لي�شل  املا�شي  اأكتوبر  يف  التوايل   على 

43.60 دوالرا اأمريكيا للربميل، يف حني ارتفع 
متو�شط �شعر خام برنت بن�شبة 1.7 %لي�شل 

الى 48.43 دوالرا اأمريكيا للربميل.
ملنظمة  االأخري  ال�شهري  للتقرير  ووفقا  هذا 
اأوبك، بقي اإجمايل الطلب العاملي على النفط 
يف العامني 2015 و2016 دون تغيري كبري. 
العاملي  الطلب  ينمو  اأن  املتوقع  من  حيث 
يوميا  برميل  مليون   1.5 معدل  النفط  على 
يف  يوميا  برميل  مليون   92.86 الى  لي�شل 
عام 2015 وذلك نتيجة الطلب من قبل الدول 
االقت�شادي  التعاون  منظمة  االأع�شاء يف  غري 
الطلب  ينمو  اأن  املتوقع  وم��ن  والتنمية. 
مع  باملقارنة   2016 ع��ام  يف  اأق��ل  بوترية 
يوميا  برميل  مليون   1.25 ليبلغ   2015 عام 
برميل  مليون   94.14 اإلى  باملتو�شط  لي�شل 
من  االأف�شل  االأداء  ب�شبب  اأي�شا  وذلك  يوميا 
التعاون  منظمة  االأع�شاء يف  الدول غري  قبل 
الأحدث  ووفقا  ه��ذا  والتنمية.  االقت�شادي 
اأغ�شط�ش  ل�شهر  ال�شهرية  االأمريكية  البيانات 
املا�شي، فان الطلب على النفط يف الواليات 
مبعدل  اأو   %  2.2 بن�شبة  ارتفع  قد  املتحدة 
0.44 مليون برميل يوميا خالل ال�شهر وذلك 
نظرا الى ارتفاع الطلب على وقود النقل، وال 
�شيما البنزين. يف حني اأن البيانات االأولية 
ل�شهر �شبتمرب واكتوبر من العام احلايل ت�شري 
الى معدل منو تقريبي عند 0.4 مليون برميل 

يوميا مقارنة مع العام ال�شابق.

إمدادات النفط الخام صعدت  لألسبوع السابع على التوالي

ارتفاع سعر صرف الدوالر والتوقعات بزيادة الفائدة ضغطت على أسعار النفط
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