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Event to provide insights on real estate markets offering attractive opportunities for Kuwaiti investors

Learn the secrets of profitable investment at Cityscape Kuwait
KUWAIT CITY, Nov 29: For the first
time, those people interested in real estate
investment, will have the opportunity to
learn the techniques of how to build an
international property portfolio, through
free-to-attend seminars, as part of the
upcoming Cityscape Kuwait. The event is
held under the patronage of His Highness
Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-
Sabah, Prime Minister of the State of
Kuwait, on Dec 9-11, 2015, at the Kuwait
International Fairgrounds.

In addition to the local market, the
Cityscape Kuwait Investment Series will
also provide attendees with insights on
those global real estate markets offering
attractive opportunities for Kuwaiti
investors. Particular focus will be on
Turkey, UAE, UK, Germany, US and
Saudi Arabia.

Shai Zamanian, Managing Director at
STEP America, a forthcoming speaker
this December explains “Investment sym-
posiums like Cityscape become integral
as global markets continue to expand.
Established and now emerging investors
need a forum in which to gain new market
insight, exchange ideas on trade, and to
prosper beyond established borders.”

Fellow speaker John Akthar, Director
at Oxford Acquisitions concludes;
“Cityscape Kuwait is the place to meet
leaders in real estate, get advice that mat-
ters and discover investment opportuni-
ties.” 

Alongside the Investment Series pro-
viding opportunities for investors, the
Cityscape Kuwait Business Forum will
be a platform for more than 200 industry

decision makers and government to
address pertinent issues for the Kuwait
real estate market, including the impact
of low oil prices on real estate, commer-
cial property invest-
ment, REITS, and
the latest investment
opportunities by
region and sector.

Chairman of the
Kuwait Real Estate
Union and con-
firmed speaker
Tawfikh Al Jarrah
states; “The govern-
ment of Kuwait has
signed a $13 billion
mega construction
project to build a
new refinery which
is poised to create
45,000 new jobs.” 

“The project has
been in the pipeline
for a long time, and
once completed, the
615,000-barrel-a-
day refinery will be
the largest facility of
its kind built in a
single phase. The
fact that it has finally been awarded
shows a commitment to delivering on
long-delayed projects. It is important that
this momentum continues and progress is
made with utilities, transport and housing
programmes.”

Sharifa Al Shalfan, Research Fellow at
the London School of Economics —

Kuwait Programme and another forth-
coming speaker at the Business Forum
agrees that the country’s real estate focus
should now be on action. “As Kuwait

faces an unprece-
dented waiting list
for public housing,
and other real estate
unattainable to
most, it becomes
crucial to rethink its
housing distribution
policies and urban
d e v e l o p m e n t
approach for the
future.”

Sharifa will be
exploring Kuwaiti
housing policies
during her presenta-
tion on day one of
the Business Forum,
which is taking
place on the 9th and
10th of December
during the
Cityscape Kuwait
Exhibition. 

The Forum is a
chance for real
estate developers,

brokers, institutional investors and other
relevant industry insiders to network, ini-
tiate new relationships, and enhance
one’s knowledge, through key topics
including the impact of the oil prices on
Kuwait based real estate investments,  —
a high profile issue made more problem-
atic by the rising cost of raw materials.

Abdulmohsen Abdulaziz Al Babtain Co (AABC),
the exclusive agent of Nissan in the State of
Kuwait, is proud to announce that 10 of its
Nissan sales executives were awarded with the
N-SPEC (Nissan Sales Program for Executives
Certification) certification and are now officially
part of Nissan’s elite certified global sales team. 

Leading the ceremony were Al-Babtain Group
Chief Operating Officer Mohammed Shalaby,
Al-Babtain Group HR General Manager
Abdulmohsen Abdulaziz Al-Babtain, Sales
General Manager (Nissan, Renault & Citroen)

Issam Salameh; who welcomed the Nissan Gulf
FZCO Dubai (NGF) delegates to the event. 

Director of Sales & Marketing Cameron
Gowing, awarded the Nissan Al-Babtain sales
executives with their Nissan customized pins,
trophies and certificates.

With their hard work and dedication, the cer-
tified sales executives have successfully com-
pleted their certification program courses and
passed the assessment conducted by Nissan
Middle East Sales Training Manager Tamer
Yasin. 

The Nissan N-SPEC certification is a global-
ly recognized certification course for sales
executives, based on the Nissan global sales
training templates to upgrade the knowledge
and skills of the sales executives and thereby
increasing customer satisfaction. Al-Babtain
Group recognizes the importance of staff train-
ing and development and invests heavily in
this area. With its recently developed staff L&D
center, the company is introducing more and
more training and coaching sessions to devel-
op its sales team’s skills.

10 Nissan sales executives awarded N-SPEC certification

We advise our clients to invest in Birmingham: Al-Qaddoumi

TREG offers residential development project in UK
KUWAIT CITY, Nov 29: Mohammed
Waleed Al-Qaddoumi, Deputy Managing
Director, Marketing and Manager,
Canada branch of Top Real Estate Group
(TREG) said that the Group is proud to
offer its clients in Kuwait and Qatar one
of the best real estate residential projects
in Birmingham, UK.

This project is developed by Seven
Capital, a firm specializing in real estate
development across central and northern
UK. Al-Qaddumi added that Birmingham
is the second largest city in Britain follow-
ing the Capital City of London and was
ranked on the top of Western Europe’s top
10 most attractive cities for investments.

Many banks and private companies
moved their head offices to Birmingham
due to its unique location in UK and
lower costs of living and accommodation
as compared to London.

He added that over the past years, above
£4 billion were injected in infrastructure
projects in the city to develop the same.
Al-Qaddumi said that the city has five
major universities and four colleges with
about 73 thousand students, out of them
about 10 thousand students come from the
Far East and Middle East regions.

He pointed out that the city offers many
job opportunities and attract staff for vari-
ous sectors from several regions. These fac-

tors help the real estate residential segment
in the region prosper and grow demand.

On the other hand, private companies
execute dozens of residential and com-

mercial develop-
ments in the City
and its downtown
area. Upon comple-
tion of such devel-
opments, the City is
set to become one of
the most beautiful
emerging cities in
Europe.

With respect to the
project background,
Al-Qaddoumi said

that it comprises residential buildings to be
executed in several phases. The develop-
ment is located approximately one mile
away from the railway station and shop-
ping center in the City.

Al-Qaddoumi indicated that Phase I
consists of 291 luxury apartments rang-
ing from studio to three bedrooms with
different spaces and the prices start from
£134 thousand. The acquisition is for
renewable leasehold term of 125 years,
adding that the project is under construc-
tion and handover will take place at the
end of 2017.

With respect to payment terms, he said

that a client will pay 30 percent advance
payment and the outstanding balance has
to be paid upon handover.

He indicated that the payment and con-
tract procedures will be processed
through the client’s lawyer or a lawyer
recommended by the Group. Al-
Qaddoumi explained that the Group’s
lawyer examined all project related docu-
ments before offering it to our clients.

Al-Qaddoumi said that Birmingham is
the fastest growing City in UK and sig-
nificant real estate activities made it the
most attractive destination for investors.
Good returns on lease can be realized
ranging from 5-8 percent per annum
while a property under construction real-
izes about 25 percent upon completion of
construction.

On the other hand, annual growth rate
of property value in the city ranges from
5-10 percent depending on the location,
specifications and benefits of the proper-
ty. Al-Qaddoumi stressed that the Group,
given its deep-rooted experience in UK
real estate market, advises its clients to
invest in this project and in Birmingham,
which is set to witness a major shift in
increasing values of properties over the
next five years. Early investment in the
City will achieve a positive return in the
future.

A group photo of the
honored Nissan execu-

tives.

KIB representatives with JPMorgan officials during the award ceremony.

AUB representatives receiving the award from JPMorgan officials.

S-Class LED headlamps

S-Class Amdient Lighting

S-Class command center

Recognition proves Al-Dawli’s leading position in Islamic banking industry

KIB wins JPMorgan STP Quality Award
KUWAIT CITY, Nov 29: Once again,
Kuwait International Bank affirms its leading
position in the Islamic banking industry by
winning the Elite JPMorgan Chase Quality
Award for the year 2015 in recognition of its
outstanding performance in Straight Through
Processing (STP) payments and efficiency in
processing international transfers in US dol-
lars. Mohamed Said El Saka, Acting CEO &
GM — Financial Control & Planning
Department at KIB, commented: “We are
very proud to receive this outstanding award
that translates the sound success achieved by
implementing our new promising transfor-
mation strategy at the beginning of this year,
which aims at sustaining our leading position
locally and abroad by providing quality serv-
ices that comply with the Islamic Sharia prin-
ciples”. 

He added that this award was earned by
the bank in recognition of its outstanding
performance in STP payments and efficien-
cy in processing international transfers that
meet our clients’ growing needs. He hailed
the dedication of the staff that played an
important role in achieving the bank’s suc-
cesses, while giving special credit to the
operations team headed by Mr.
Abdulraheem Al Awadhi, GM – Corporate
Support Department, for their constant hard
work and commitment that helped in receiv-
ing this prestigious Elite award and posi-
tioning the bank at the forefront in its field.  

This award is granted to select banks
worldwide that meet the strict criteria for
processing US Dollar payments through
JPMorgan Chase Bank where KIB exceed-
ed the stringent STP performance stan-
dards by achieving an STP rate of 99.09%
for the MT103 category of payments.

Purest embodiment of our brand promise

Mercedes-Benz S-Class: Tech ahead of times
vIn the history of the automotive indus-

try there are few vehicles that have
made an impact quite like the Mercedes-
Benz S-Class. Redefining luxury,
advancing telematics and setting new
benchmarks across all segments, the S-
Class extends the boundaries of technolo-
gy on many levels. It is not just a techno-
logical spearhead for Mercedes-Benz, but
for automotive development as a whole. 

As with every generation before it, cus-
tomers expect the S-Class to set standards
across the board to retain its accolade as
“the best automobile in the world”. Rather
than focusing purely on safety or aesthet-
ics, power or efficiency and comfort or
dynamism, the S-class embodies ‘the best
or nothing’ in every respect. 

“Within the Mercedes-Benz portfolio,
the S-Class is the purest embodiment of
our brand promise. It offers the best and
latest technology, complete efficiency,
pure LED lighting and more functions
and features than ever before. It’s no
wonder it maintains its position at the top
of the luxury segment, completely
redefining benchmarks at every turn,”
said Michael Ruehle, Chief Executive
Officer, Abdul Rahman Albisher & Zaid
Alkazemi Company.

100 years or so after the introduction
of electric lighting in motor vehicles,
Mercedes-Benz made a complete switch
to LED technology with the S-Class as
the first vehicle in the world whose inte-
rior and exterior do without a single light
bulb. The lighting’s multi-level function-
ality is another world first: out of consid-
eration for any road users behind, the
intensity of the brake lights is reduced at
night or while waiting at traffic lights, for
example. Almost 500 LEDs illuminate
the road, the vehicle, the interior and the
boot. Depending on equipment, these
include:

Headlamps: each with up to 56 LEDs
Tail lights: each with up to 35 LEDs

(plus 4 for the rear fog lamp)
Visibility is enhanced by two assis-

tance systems that have undergone some
key improvements – Adaptive Highbeam
Assist Plus and Night View Assist Plus.
Thanks to a new stereo camera and multi-
stage radar sensors, the S-Class has 360-
degree all-round vision and detects
potential dangers on the road better.

Suspension: the world’s first suspen-
sion with “eyes”

The S-Class is the world’s first car to
be able to detect bumps on the road
ahead. If road surface scan detects such
unevenness by means of the stereo cam-
era, magic body control instantaneously
sets up the suspension to deal with the
new situation. This innovative suspen-
sion system is available as an option for
the eight-cylinder models. Standard 

Continued on Page 34

AUB receives JPMorgan Quality
Award for Banking Operations
KUWAIT CITY, Nov 29: Ahli United
Bank is proud to announce that
JPMorgan has awarded Ahli United
Bank their quality award for banking
operations for 2015. The award was
offered to the bank in appreciation of
its high operational performance in
banking transfers. This award is yet
another additional recognition of the
bank’s professional standard
achieved in this regard.

On this occasion, Mrs Jehad Al-
Humaidhi, Ahli United Bank’s
General Manager of Operations and
IT, announced in a press release that:
“We are delighted with this high-
level international recognition from a
renowned institution such as
JPMorgan as a result of our contin-
ued efforts to maintain the high level
of performance and precision for the
second consecutive year. This
reflects our philosophy and our dedi-
cation to a culture of service excel-
lence and the achievement of the
highest international standards quali-
ty”.

Mrs Al-Humaidhi added: “This

award will be added to the numerous
other awards which the Bank has
obtained all of which commended the
quality and proficiency of transac-
tions excellence. We shall continue
this trend relying on the experience
and dedication of our teams, the solid
IT infrastructure, and the multi serv-
ice channels of Ahli United Bank”.

JPMorgan indicated that only 1%
of its clients qualified for the award
in 2015, with  Ahli United Bank
being one of this limited elite selec-
tion of banks.

This quality appreciation award in
banking operations has been offered
by JPMorgan since 1997 to the banks
which achieve the highest compe-
tence rates in accomplishing interna-
tional transfer transactions and treas-
ury processes.. This was achieved
after the bank accomplished a high
level of precision for MT103 SWIFT
messages, which pertain to “Banking
Transfers Service to clients” and
MT202 messages in US dollars
which relate to “implementing the
inter-banking transfers.”

Zain-Uber alliance recognized as
most innovative service by Ovum
KUWAIT CITY, Nov 29: Zain Group, a
leading mobile telecom innovator in eight
markets across the Middle East and
Africa, is pleased to announce that its
partnership with Uber — the technology
company that is evolving the way the
world moves, has been recognized by
global renowned research company
Ovum, as its most innovative service for
November 2015. Ovum reviewed 82
innovative services launched by service
providers around the world in its Telco
Services Innovation Radar monthly sum-
mary, and deemed the Zain-Uber alliance
as the most innovative stating, “It is not
often that we find a strategic partnership
that can bring so many key benefits for
operators.”

Announced in September 2015, the
first of its kind collaboration in the region
saw Zain becoming Uber’s main mobile
service provider for any future Uber serv-
ices in any country where Zain operates.
Ovum identified that for Zain, Uber’s
continual growth across the region is a

bonus having the potential to create
incremental revenues, attract new cus-
tomers, and increase customer loyalty.

The partnership is currently opera-
tional in Bahrain, Jordan and Saudi
Arabia, offering Zain customers dis-
counted and preferential services when
using the Uber platform locally and when
travelling abroad. The partnership is set
to be expanded to other Zain markets in
due course including Kuwait, which
recently offered travelling customers to
the USA, UK and UAE a free ride  for
first time Uber users.

Ovum stated Uber could be looking at
this partnership as a way to recruit drivers
in countries where Zain operates, with
exclusive phone and data deals being an
attractive prospect to potential drivers,
further supporting the extension of
Uber’s service to a wider user base as it
rapidly expands across the region. 

Additionally, Ovum noted that, “It was
important for Uber to cooperate with a
telecom operator that had a powerful,
wide-reaching and superior network
quality across the region, acknowledging
Zain’s customer scale as important to the
partnership. 

Commenting on the recognition, Zain
Group CEO, Scott Gegenheimer said,
“As we transform Zain into a digital serv-
ices company, partnering with leading
technology providers such as Uber is a
key component of our strategy.
Innovation has been central to Zain
Group’s evolution, and we are gratified to
see our initiatives being recognized by
global research companies of the stature
of Ovum.”

Continued on Page 34
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املستثمرون 
يترقبون اكتشاف 
أسرار االستثمار 

العقاري املربح في 
الندوات املجانية 

بسيتي سكيب 
الكويت

منتدى األعمال 
يضم 200 من 

صناع القرار 
ملناقشة أهم 

القضايا املطروحة 
بالسوق الكويتي

تنظمه »إسكان جلوبل« على هامش معرضها العقاري بـ 14 ديسمبر

نخبة مميزة من املتحدثني تشارك في مؤمتر النخبة العقاري
بش����كل ع����ام، باإلضافة إلى 
التعامل مع ش����ركة املساكن 
املنخفضة التكاليف وغيرها 
من الش����ركات، مؤكدا أن كل 
الدراسات التي قدمتها الشركة 
مت اعتماده����ا بش����كل كبير، 
خاصة أن شركته معتمدة من 
قبل الهيئة العامة للبيئة التي 
تقوم باعتماد هذه الدراسات 
ومن ثم منح املوافقات البيئية 

الالزمة لها.
وأض����اف: »دورن����ا يأتي 
من خالل إعط����اء النصيحة 
للمستثمر حول طبيعة املوقع 
التي سينفذ عليها  واألرض 
مش����روعه، وهل هذا املوقع 
فيه مش����اكل بيئية أم ال، أو 
أن هناك مشاكل قد تأتيه من 
مناطق أخ����رى قريبة، مثل 
موض����وع امل����دن واألراضي 
السكنية القريبة من مصافي 
النف����ط، وقد قمن����ا بالفعل 
بتقدمي دراسات عديدة من هذا 
النوع، كان آخرها الدراس����ة 
االستشارية للمبنى اجلديد 
الوطنية  لشركة االتصاالت 
والواقع ف����ي قلب العاصمة 
الكويتية، ودراس����ات حول 
تطوير الدائري األول والثاني 
واخلامس وغيرها من املشاريع 
التي قدمنا دراس����ات بيئية 
حولها ملعرفة مدى تأثيرها 
على سكان املناطق املجاورة 

لها والقريبة منها«.

السكن العمودي

ف����ي فكرة  وحول رأيه 
الشقق السكنية العمودية قال 
د.خريبط إن هذه الفكرة قد 
تكون مقبولة بشكل ضعيف 
جدا لدى املواطن الكويتي، 
لكن مثل هذا األمر قد يصبح 
مقب����وال بش����كل أكبر على 
املدى املتوسط، السيما في 
ظل ارتفاع أسعار العقارات 
في الكويت، حيث إن أسعار 
األراضي في الكويت أصبحت 
مرتفعة بشكل كبير، لذا فإن 
على القطاع اخلاص الكويتي 
أن يأخذ مثل هذا األمر بعني 
املزيد  االعتبار، وأن يوليه 
من االهتمام من خالل توفير 
شقق س����كنية مبساحات 
تناس����ب املواط����ن العائلة 
الكويتية، إلى جانب توفير 
اخلدم����ات الت����ي يحتاجها 

املواطن الكويتي.

هيئة الزراعة واملقاول، مؤكدا 
أن هذه املشكلة ما زالت عالقة 
منذ نحو 6 سنوات في احملاكم، 
ونأم����ل أن ينتهي املوضوع 
بشكل أو بآخر ملا فيه خدمة 
سكان احملافظة بشكل عام، 
إلى تطوير شارع  باإلضافة 
الغوص الذي يعد ش����ريانا 
رئيسيا للمحافظة، إلى جانب 
حتويل عدد من اإلش����ارات 
املرورية ضمن احملافظة إلى 
دوارات بهدف تخفيف االزدحام 

وتسهيل حركة املرور.

د.علي خريبط

بدوره، أشاد أكد مدير عام 
»إيكو لالستشارات البيئية« 
البيئي د.علي  االستش����اري 
محمد خريبط مبؤمتر النخبة 
العقاري، مش����يرا إلى أهمية 
هذا النوع من املؤمترات في 
التوعي����ة بأس����اليب وطرق 
التعامل مع القطاع العقاري 
بش����كل خاص، مؤك����دا في 
الوقت نفسه على أن املستثمر 
العق����اري الكويتي لديه بعد 

نظر دائما.
إلى أهمية  وأملح خريبط 
الدور الذي تلعبه االستشارات 
البيئية ف����ي مجال التطوير 
إلى االرتباط  العقاري، الفتا 
الكبير بني التطوير العقاري 
البيئية في  واالستش����ارات 
جميع أنواع األراضي، حيث 
تلعب االستش����ارات البيئية 
دورا ف����ي فح����ص األراضي 
الصناعي����ة واالس����تثمارية 
والتجارية، وحتى األراضي 
التابع����ة للجهات احلكومية 
الصحراوية أو أراضي الطرق 
السريعة واملطارات واملصافي 
ووحدات تكرير النفط اخلام 
الغاز، والتعامل  أو محطات 
مع ما في باطن األرض كاملياه 
اجلوفية أو فحص التربة، أو 
ما فوق األرض مثل مشاريع 

اإلسكان بشكل عام.
وقال إن ش����ركته قدمت 
استش����ارات بيئية ملشاريع 
ضخمة مثل مش����روع آللئ 
اخليران، ومش����روع منتزه 
الساملية اجلديد، وهذه كلها 
عبارة عن مشاريع ملستثمرين 
الكويتي  كويتيني، املستثمر 
لديه بعد نظ����ر ويعتبر من 
العقاريني  أوائل املطوري����ن 
في منطق����ة اخلليج العربي 

ما هو قائم، وذلك بالتعاون مع 
املؤسسات احلكومية املختلفة 
وعلى رأسها املجلس البلدي 
الذي يبدي تعاونا كبيرا مع 
احملافظة من أجل إيجاد بعض 
اخلدم����ات واملرافق التي من 
بينها مخفر ومستوصف في 
منطقة القصور، ودار للمسنني 

ونادي وغيرها من املرافق.
الرجيب عن  كذلك أعرب 
أمله في تعاون وزارة الصحة 
مع سكان احملافظة وحتقيق 
رغباته����م من خ����الل إيجاد 
مستشفى خاص باملنطقة على 
غرار باقي احملافظات، السيما 
أن سكان احملافظة يتعاملون 
حاليا مع مستش����فى مبارك 
ف����ي محافظة حولي  الكبير 
ومستش����فى الع����دان، وكال 
املستشفيني يشهدان ضغطا 
كبيرا في األساس، لذلك تنوي 
وزارة الصحة وبعد االنتهاء 
من تنفيذ مستشفى جابر أن 
يكون في خدمة سكان محافظة 

مبارك الكبير.
وح����ول مطالب احملافظة 
الرجيب إن  الرئيس����ية قال 
املطالب كثي����رة، لعل أهمها 
حل املشكلة املزمنة مع هيئة 
الزراعة والتي تتعلق بحديقة 
الت����ي كان  الس����الم  صباح 
يفترض بها أن تكون مبنزلة 
منتزه قومي بسبب حجمها 
الكبير، حيث تصل مساحتها 
إلى نحو 100 متر مربع، حيث 
شهدت هذه احلديقة هبوطا في 
األرض بعد افتتاحها مباشرة 
مما تس����بب في اخلالف بني 

صباح السالم التي بدأت تشهد 
مؤخرا دخول مجمعات جتارية 
واس����تثمارية جديدة، حيث 
البناء  يالحظ تسارع حركة 
في تلك املناطق، متوقعا أن 
تشهد احملافظة خالل السنوات 
ال����� 5 املقبلة حركة عمرانية 
كبيرة يصاحبها زيادة كبيرة 
في أعداد السكان الذي يبلغ 
عددهم حاليا نحو 300 ألف 
نسمة، والذي يتوقع أن يصل 
إلى 500 ألف خالل السنوات 

ال� 5 املقبلة.
أن  إلى  الرجيب  وأش����ار 
محافظة مبارك الكبير ينقصها 
الكثير من األسس املوجودة 
في باقي احملافظات، حيث إنها 
إلى وجود مستشفى  تفتقر 
خاص بها، وجمعيات تعاونية 
في مناطقها، ذلك أن جمعيات 
التابعة لها ما زالت  املناطق 
مدمجة، مبعنى أن احملافظة 
التي لديها 9 مناطق ال متتلك 
حاليا سوى خمس جمعيات، 
مؤكدا قيام احملافظة مبخاطبة 
وزارة الش����ؤون االجتماعية 
بش����أن فص����ل اجلمعي����ات 
التعاونية وإنشاء جمعية في 
كل منطق����ة، خاصة في ظل 
السكانية في  تنامي احلركة 
جميع مناطق احملافظة، كذلك 
تفتقر احملافظة لوجود مجمع 
للمحاك����م، ومق����ر للحكومة 
مول والكثي����ر من اخلدمات 

الضرورية.
وأوضح أن هناك طموحا 
كبيرا لتطوير احملافظة سواء 
من خالل سد النقص أو تطوير 

فالكويت لديها أراض شاسعة 
ومتوافرة، لكن مع ذلك كله 
لم نر ح����ال لهذه املش����كلة 

اإلسكانية.
وق����ال إن املش����كلة ف����ي 
الكويت أن هن����اك نوعا من 
الترف اإلس����كاني، بدليل ان 
بعض الشباب يرفض القبول 
بالسكن في املناطق البعيدة 
كالوفرة أو غيرها، على الرغم 
من أن هذه املناطق ما زالت 
الكويتية، لذا  داخل احلدود 
يفترض من الدولة أن تكون 
حازم����ة في مثل ه����ذا األمر 
ومن يرفض تس����لم السكن 
املخصص له يشطب طلبه، 
العدد، لكن  وبذلك ينخفض 
غياب الرؤية املتكاملة وغياب 
القرار هو الذي جعل القضية 

تتفاقم.

محافظ مبارك الكبير

بدوره، حت����دث محافظ 
محافظة مبارك الكبير الفريق 
أول أحمد عب����داهلل اللطيف 
الرجيب عن الوضع العقاري 
في محافظة مبارك الكبير التي 
قال إنها تعتبر أحدث محافظة 
أنشئت في الكويت وهي من 
أصغ����ر احملافظات الكويتية 
الست، لكنها متتاز بأن %90 
وأكثر م����ن قاطنيها هم من 
الكويتيني من فئة الش����باب 

واملثقفني.
وأضاف أن احملافظة لديها 
حاليا 3 مناطق جديدة ناشئة 
الفنيطيس،  هي )املس����ايل، 
أبوفطيرة( إلى جانب منطقة 

املفاجئ والتدريجي ألسعار 
النفط، وه����و عامل مهم ألن 
املثال  الكويت على س����بيل 
يعتمد الدخ����ل القومي فيها 
النفط  بنس����بة كبيرة على 
في ظل غياب مصادر الدخل 

األخرى.
وأشار العون إلى أن العقار 
يعتبر أحد احللقات املتعددة 
الكويتي وكما  في االقتصاد 
تأث����رت هذه العق����ارات فإن 
العقار ال بد أن يتأثر، مضيفا أن 
هبوط أسعار النفط سيكون له 
كذلك تأثير على حركة التنمية 
في الكويت، ألن احلكومة عادة 
ما تبني خططها التنموية بناء 
على دخلها القومي، ومبا أن 
الكويت تعتم����د على النفط 
كدخل قومي، فإن االنخفاض 
احلالي في دخل النفط سيؤدي 
إلى انخفاض العوامل التنموية 

األخرى.
من جهة أخ����رى، تطرق 
العون إلى املشكلة اإلسكانية 
والتي قال إنها مشكلة وليست 
أزمة كما يطلق عليها البعض، 
مضيفا أن مقومات حل هذه 
املش����كلة معروف����ة وتتمثل 
في األرض واملال والعمالة، 
مؤك����دا انه عندما كان وزيرا 
الكويتية تقدم  في احلكومة 
بخط����ة عمل حلل املش����كلة 
اإلس����كانية ف����ي وقت كانت 
الكويت بوفرة  تتمتع في����ه 
مالية لدى الدولة، كما كانت 
هناك حلول ملوضوع العمالة 
)العمالة الكورية( على سبيل 
املثال، أما بالنسبة لألراضي 

أعلنت مجموعة »إسكان 
جلوب����ل« لتنظيم املعارض 
إمت����ام  ع����ن  واملؤمت����رات 
اس����تعداداتها إلقامة مؤمتر 
النخبة العقاري الذي سيقام 
على هامش معرضها العقاري 
ال����ذي تنظم����ه عل����ى أرض 
الدولية مبش����رف  املعارض 
خالل الفترة م����ن 14 إلى 19 
ديس����مبر املقبل مبش����اركة 
العقارية،  عدد من الشركات 
ومبشاركة نخبة من املتحدثني 
في املؤمتر. وس����يتحدث في 
املؤمتر كل من الوزير والنائب 
األسبق جاسم العون، ومحافظ 
مبارك الكبير الفريق أول أحمد 
عب����داهلل اللطي����ف الرجيب 
ومدير عام »إيكو لالستشارات 
البيئية« االستشاري البيئي 

د.علي محمد خريبط.
وحول هذه املشاركة شدد 
الوزير والنائب األسبق جاسم 
العون عل����ى أهمية املؤمتر 
باعتباره يتطرق إلى قضية 
مهمة أال وهي القضية العقارية، 
مؤكدا أن العقار ال ينفصل عن 
املنظومة املتكاملة لالقتصاد 
والتي تضم العقار واألسهم 
وجتارة التجزئة وغيرها من 
القطاعات الت����ي جتعل منه 

اقتصادا متكامال.
وقال إن القضية العقارية 
جديرة باالهتمام والنقاش، 
حي����ث ينبغي علين����ا إذا ما 
أردنا أن نحقق نوعا من النمو 
االقتصادي أن نتعرف على 
األس����باب احلقيقية للركود 
س����واء بالنس����بة للعقار أو 
هبوط األسهم أو غيرها من 
األمور االقتصادية األخرى، 
مشيرا إلى أن أهم أسباب هذا 
الركود ه����ي العامل األمني، 
حيث ن����رى أن هناك مناطق 
ملتهبة وصراعا وعدم استقرار 
أمني في مناطق متعددة حول 
العالم، أهمها منطقة اخلليج 
ومنطقة الشرق األوسط بشكل 

عام.
وأضاف انه مادامت هناك 
بؤر ملتهبة وغير مس����تقرة 
أمنيا، فإن رأس املال لن يكون 
مستقرا، ألنه كما هو معروف 
فإن رأس املال جبان س����واء 
عل����ى صعيد العق����ار أو في 
غيره من املجاالت االقتصادية، 
ناهيك عن االضطرابات هناك 
عوامل أخرى من بينها الهبوط 

د.علي خريبطالوزير السابق جاسم العونالفريق أول أحمد الرجيب

شاي زامانيانشريفة الشلفانجون أكترتوفيق اجلراح

ندوات مجانية تعقد على هامش أنشطته خالل الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر

خبراء العقار: معرض »سيتي سكيب« 
يكشف كيف حتقق أقصى عائد استثمار

للم����رة األول����ى يحظى 
املهتمون باالستثمار العقاري 
بفرصة االطالع على أساليب 
إنش����اء محفظة استثمارية 
عقارية عاملية من خالل ندوات 
مجانية تعق����د على هامش 
انشطة معرض سيتي سكيب 
الكويت الذي س����يقام خالل 
الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 
املقبل، ف����ي أرض املعارض 
الدولية بالكويت حتت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك.
إضافة إلى السوق احمللي، 
ستزود سلسلة استثمارات 
الكوي����ت بس����يتي س����كيب 
احلض����ور مبعلومات حول 
األسواق العقارية العاملية التي 
تقدم فرصا جذابة للمستثمرين 
الكويتيني، وس����يتم تسليط 
األضواء على تركيا واإلمارات 
املتح����دة وأملانيا  واململك����ة 
والواليات املتحدة والسعودية 

بوجه خاص.
في هذا االطار، قال العضو 
املنتدب لسيتي أميركا وأحد 
املتحدث����ني املرتقب����ني ف����ي 
ديسمبر املقبل شاي زامانيان 
»ال ش����ك في أنه ال غنى عن 
الندوات املعنية باالستثمار 
مثل سيتي س����كيب في ظل 
التوسع املتواصل لألسواق 
العاملية. يحتاج املستثمرون 
اخلب����راء واجل����دد على حد 
إلى منتدى لالطالع  س����واء 
على بيانات السوق اجلديدة، 
وتبادل األفكار حول النشاط 
التج����اري، واالزدهار خارج 

احلدود القائمة«.
في س����ياق متصل، قال 
جون أكتر، مدير في أكسفورد 
أكويزيشنز في تعليق حول 
هذا املوضوع »سيتي سكيب 
الكويت ه����و ملتقى قيادات 
القطاع العقاري، حيث ميكنهم 
احلصول على نصائح مفيدة 
واكتشاف فرص استثمارية 

مهمة«.
جنبا إلى جنب مع سلسلة 
االستثمار التي توفر الفرص 
للمس����تثمرين، يقام منتدى 

أعمال الكويت بسيتي سكيب 
والذي سيمثل منصة ألكثر 
م����ن 200 من صن����اع القرار 
باملجال واملسؤولني احلكوميني 
ملناقشة أهم القضايا املطروحة 
العق����اري  الس����وق  ح����ول 
الكويت����ي، مبا ف����ي ذلك أثر 
انخفاض أسعار النفط على 
العقارات، واالس����تثمار في 
العقارات التجارية، وصناديق 
العقاري، وأحدث  االستثمار 
فرص االس����تثمار حس����ب 

املنطقة والقطاع.
ق����ال رئيس  من جانبه، 
العقاري����ني بالكويت  احتاد 
واملتحدث في املنتدى توفيق 
اجل����راح »وقع����ت حكومة 
الكويت عقد مشروع إنشاء 
عمالق بقيمة 13 مليار دوالر 
إلنشاء محطة تكرير جديدة 
من املنتظر أن توفر 45 ألف 
فرص����ة عمل جدي����دة. هذا 
التنفيذ منذ  املش����روع قيد 
فترة طويلة، وبعد اكتماله، 
ستصبح محطة التكرير سعة 
610 آالف برميل يوميا أضخم 
منشأة من نوعها يتم إنشاؤها 
في مرحلة واحدة. وتبرهن 
ترسيته في النهاية على وجود 
التزام بتنفيذ املشاريع التي 
ط����ال تأجيلها. ومن األهمية 
مبكان مواصل����ة هذا الزخم 
والتقدم احملرز فيما يخص 
املراف����ق العامة واملواصالت 

وبرامج اإلسكان«.
الشلفان،  أكدت ش����ريفة 
زميلة البحوث في كلية لندن 
الكويت  � برنامج  لالقتصاد 

ومتحدثة مرتقبة في منتدى 
األعمال على ضرورة تركيز 
القطاع العقاري في البالد حاليا 
على اتخاذ إجراءات ملموسة، 
وقالت »في الوقت الذي تواجه 
فيه الكويت قائمة انتظار غير 
مسبوقة طلبا لإلسكان العام، 
وغير ذلك من العقارات غير 
املتاحة لألغلبية، يصبح من 
الضروري إع����ادة النظر في 
سياس����ات توزيع اإلسكان 
ومنهج التطوي����ر العمراني 

للمستقبل«.
وستس����تعرض شريفة 
الكويتية  سياسات اإلسكان 
خ����الل عرضها التقدميي في 
اليوم األول من منتدى األعمال، 
والذي س����يقام يومي 9 و10 
ديسمبر املقبل خالل معرض 

سيتي سكيب الكويت.
ويش����كل املنتدى فرصة 
ب����ني املطورين  للتواص����ل 
العقاري����ني  والوس����طاء 
واملس����تثمرين م����ن القطاع 
املؤسسي وغيرهم من املعنيني 
باملجال، فض����ال عن إمكانية 
إنشاء عالقات عمل جديدة، 
وتعزيز املعرفة الشخصية 
من خالل موضوعات رئيسية 
تشمل أثر أسعار النفط على 
العقارية في  االس����تثمارات 
الكويت، وهي مشكلة بارزة 
يزي����د من تعقيده����ا ارتفاع 

تكاليف املواد اخلام.
ف����ي حني واج����ه القطاع 
الكويتي نصيبه  العق����اري 
م����ن التحديات ع����ام 2015، 
إلى  تشير املصادر املوثوقة 

أن أداء البالد إيجابي بالنسبة 
إلى أسواق الدول اخلليجية 
األخرى، حي����ث جنحت في 
التي  جتنب حالة »الركود« 
الس����عودية وقطر  تشهدها 

واإلمارات حاليا.
م����ن جانب����ه، اوض����ح 
التنفيذي لش����ركة  الرئيس 
اإلمناء العقارية وليد العزاز 
قائال: »للظروف االقتصادية 
والسياسية أثر سلبي للغاية 
على بعض األسواق العقارية 
في املنطق����ة، إال أن ما مييز 
الكويتي  العقاري  الس����وق 
احمللي عن غيره في منطقة 
اخلليج هو أن احملرك األساسي 

فيه هو املستثمر احمللي«.
الكويت  إمكانات  ويعزز 
توافر الق����وة املالية لتلبية 
املتنامي على  الطلب احمللي 
مشاريع تطوير جديدة، وإذا 
تواصل تنفيذ مشاريع كبرى، 
يتوقع اخلبراء أن الس����وق 
الكويتي سيصبح ثالث أضخم 
سوق في املنطقة في غضون 

خمس سنوات.
ويقام س����يتي س����كيب 
الكوي����ت في أرض املعارض 
الدولية في الكويت في الفترة 
من 9 إلى 11 ديسمبر املقبل، 
بدع����م من الراعي الرس����مي 
للخدم����ات املصرفي����ة بنك 
الوطن����ي، والراعي  الكويت 
البالتين����ي ش����ركة احلمراء 
العقاري، والراعي  للتطوير 
الذهب����ي جزي����رة املرجان، 
والراعي الذهبي شركة املزايا 

القابضة.

العقاري الس����كني في املنطقة 
الطلب عليه،  ينتعش ويزداد 
فيما تقوم الش����ركات اخلاصة 
بتنفي����ذ عش����رات املش����اريع 
السكنية والتجارية في املدينة 
ومركزه����ا لتصبح بعد انتهاء 
عمليات التطوير من اجمل املدن 

الشابة في اوروبا.
وحول املش����روع، قال انه 
عبارة عن مبان س����كنية تنفذ 
على عدة مراحل وتقع على بعد 
ميل واح����د تقريبا من محطة 
التس����وق  القط����ارات ومركز 
في املدين����ة، وبني القدومي ان 
املرحلة االولى تتألف من 291 
ش����قة س����كنية فاخرة تتكون 
من اس����تديو الى 3 غرف نوم، 
ومبساحات متنوعة واسعار تبدأ 
من 134 الف جنيه استرليني، 
والتملك 125 سنة قابلة للتجديد، 
واضاف ان املشروع قيد االنشاء 
والتسليم في نهاية 2017. وحول 
الدفع����ات قال ان العميل يدفع 
دفعة مقدمة بواقع 30% والباقي 
عند االس����تالم، مشيرا الى ان 
اجراءات الدفع والتعاقد تتم من 
خالل محامي العميل او احملامي 
الذي تزكيه املجموعة، مبينا ان 
محامي املجموعة قد قام بدراسة 
كافة مس����تندات املشروع قبل 

عرضه على عمالئنا.
وقال ان برمنغهام هي االسرع 
منوا ف����ي بريطانيا، واحلركة 
العمرانية الكبيرة فيها جعلت 
الوجهة االكثر استقطابا  منها 
للمستثمرين، حيث حتقق عوائد 

بعوائد إيجارية تتراوح بني 5 و8% سنوياً

»توب العقارية« تطرح مشروعاً سكنياً في برمنغهام
جيدة على االيجار تتراوح بني 5 
و8% سنويا فيما يحقق العقار 
قيد االنش����اء حوالي 25% عند 
االنتهاء من بنائه، بينما املعدل 
املدينة الرتفاع  الس����نوي في 
قيم����ة العقار يتراوح ما بني 5 
و10% وفقا ملوقع ومواصفات 
ومزايا العق����ار، وأكد القدومي 
ان املجموعة ومن خالل خبرتها 
العريقة في الس����وق العقاري 
البريطان����ي تنص����ح عمالءها 
باالس����تثمار في هذا املشروع 
وفي مدين����ة برمنغهام والتي 
املتوقع ان تش����هد حتوال  من 
كبيرا في زي����ادة قيمة العقار 
فيه����ا خالل اخلمس س����نوات 
القادمة، فاالستثمار املبكر في 
املدينة يحقق عائدا ايجابيا في 

املستقبل.

قال نائ����ب العضو املنتدب 
للتس����ويق ومدير ف����رع كندا 
ملجموعة توب العقارية محمد 
وليد القدومي ان املجموعة تقدم 
لعمالئها في الكويت وقطر واحدا 
من افضل املش����اريع العقارية 
السكنية في مدينة برمنغهام 
البريطانية والتي تطوره شركة 
سيفن كابيتال واملتخصصة في 
التطوي����ر العقاري في مناطق 
وسط وشمال بريطانيا، واضاف 
القدوم����ي أن مدينة برمنغهام 
تع����د ثان����ي اكب����ر مدينة في 
العاصمة لندن  بريطانيا بعد 
وقد اختيرت على رأس قائمة 
اكبر عشر مدن اوروبية غربية 
استقطابا لالستثمار فيما انتقلت 
الرئيسية  املقرات  اليها معظم 
للعديد من البنوك والشركات 
اخلاصة بسبب موقعها املميز 
في بريطاني����ا وألنها ارخص 
معيشة وس����كنا من العاصمة 
لن����دن واضاف ان����ه مت خالل 
االعوام املاضية ضخ اكثر من 
اربعة مليارات جنيه استرليني 
التحتية  البنية  على مشاريع 
في املدينة في سبيل تطويرها، 
واضاف القدومي ان في املدينة 
خمس جامعات رئيسية وأربع 
كليات تض����م حوالي 73 الف 
طالب منهم حوالي 10 آالف من 
الش����رقني االقصى واالوسط، 
مبين����ا ان املدينة توفر فرص 
عمل كثيرة وتستقطب موظفني 
القطاعات من مناطق  ملختلف 
القطاع  محمد وليد القدوميعدة وه����و ما جع����ل 

العون: املؤمتر 
يتطرق إلى القضية 

العقارية كونها 
ال تنفصل عن 

املنظومة املتكاملة 
لالقتصاد الوطني

الرجيب: نعمل 
على حل املشكلة 

املزمنة مع هيئة 
الزراعة اخلاصة 
بحديقة صباح 

السالم

خريبط: االستشارات 
البيئية في مجال 
التطوير العقاري

لها دور مهم 
في االقتصاد



ق�����ال ن����ائ����ب ال���ع���ض���و امل���ن���ت���دب 
ل����ل����ت����س����وي����ق، م�����دي�����ر ف��������رع ك���ن���دا 
ملجموعة »توب« العقارية محمد 
ول���ي���د ال���ق���دوم���ي، إن »امل��ج��م��وع��ة 
ت��ف��خ��ر ب����ان ت���ق���دم ل��ع��م��ائ��ه��ا في 
ال��ك��وي��ت وق��ط��ر واح���دا م��ن افضل 
السكنية في  ال��ع��ق��اري��ة  امل��ش��اري��ع 
م��دي��ن��ة ب��رم��ن��غ��ه��ام ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، 
وال�����ت�����ي ت�����ط�����وره ش����رك����ة )س��ي��ف��ن 
ك�����اب�����ي�����ت�����ال( وامل����ت����خ����ص����ص����ة ف��ي 
ال��ت��ط��وي��ر ال���ع���ق���اري ف���ي م��ن��اط��ق 

وسط وشمال بريطانيا«.
واض������اف ال���ق���دوم���ي ف���ي ب��ي��ان 
برمنغهام  »م��دي��ن��ة  ان  ص��ح��اف��ي، 
ت����ع����د ث�����ان�����ي أك�����ب�����ر م����دي����ن����ة ف��ي 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��ع��د ال��ع��اص��م��ة ل��ن��دن، 
وق����د اخ��ت��ي��رت ع��ل��ى رأس ق��ائ��م��ة 
أك��ب��ر ع��ش��ر م���دن اوروب���ي���ة غربية 
اس���ت���ق���ط���اب���ا ل���اس���ت���ث���م���ار، ف��ي��م��ا 
ان���ت���ق���ل���ت ال���ي���ه���ا م���ع���ظ���م امل����ق����رات 

ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن ال��ب��ن��وك 
وال������ش������رك������ات ال�����خ�����اص�����ة ب��س��ب��ب 
م��وق��ع��ه��ا امل��م��ي��ز ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
وسكنا  معيشة  ارخ����ص  وألن��ه��ا 

من العاصمة لندن«.
وب������ن أن������ه ت����م خ������ال األع�������وام 
امل���اض���ي���ة ض����خ أك���ث���ر م����ن ارب���ع���ة 
اس��ت��رل��ي��ن��ي على  م��ل��ي��ارات جنيه 
م���ش���اري���ع ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ف��ي 
امل���دي���ن���ة ف����ي س���ب���ي���ل ت���ط���وي���ره���ا، 
ت����ض����م 5  امل����دي����ن����ة  أن  م����وض����ح����ًا 
ك��ل��ي��ات  رئ���ي���س���ي���ة و4  ج����ام����ع����ات 
ت��ض��م ن��ح��و 73 أل���ف ط��ال��ب منهم 
ال����ش����رق����ن  م������ن  آالف   10 ن����ح����و 
األق����ص����ى واألوس����������ط، م��ب��ي��ن��ا أن 
امل��دي��ن��ة ت��وف��ر ف���رص ع��م��ل كثيرة 
وت���س���ت���ق���ط���ب م���وظ���ف���ن مل��خ��ت��ل��ف 
القطاعات من مناطق ع��دة، وهو 
ما جعل القطاع العقاري السكني 
ف�����ي امل���ن���ط���ق���ة ي���ن���ت���ع���ش وي��������زداد 

الطلب عليه، فيما تقوم الشركات 
ال������خ������اص������ة ب����ت����ن����ف����ي����ذ ع������ش������رات 
امل���ش���اري���ع ال��س��ك��ن��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة 
ف����ي امل���دي���ن���ة وم���رك���زه���ا ل��ت��ص��ب��ح 
بعد انتهاء عمليات التطوير من 

اجمل املدن الشابة في اوروبا.
القدومي  وح��ول املشروع، قال 
إنه عبارة عن مبان سكنية تنفذ 
على عدة مراحل، وتقع على بعد 
م���ي���ل واح������د ت��ق��ري��ب��ا م����ن م��ح��ط��ة 
ال���ق���ط���ارات وم���رك���ز ال���ت���س���وق في 
املدينة. وبن القدومي أن املرحلة 
م�����ن 291 ش��ق��ة  ت����ت����أل����ف  األول����������ى 
سكنية فاخرة تتكون من استديو 
ال�����ى 3 غ�����رف ن������وم، وب��م��س��اح��ات 
م��ت��ن��وع��ة واس���ع���ار ت��ب��دأ م���ن 134 
والتملك  اس��ت��رل��ي��ن��ي،  جنيه  أل���ف 

125 سنة قابلة للتجديد.
وف���ي ح��ن ذك���ر ال��ق��دوم��ي أن 
املشروع قيد اإلنشاء والتسليم 
ف���ي ن��ه��اي��ة 2017، ل��ف��ت إل���ى أن 
ال���ع���م���ي���ل ي����دف����ع دف����ع����ة م��ق��دم��ة 
ب���واق���ع 30 ف���ي امل���ئ���ة، وال��ب��اق��ي 
ع��ن��د االس���ت���ام، م��ش��ي��را ال���ى ان 
إج����راءات ال��دف��ع وال��ت��ع��اق��د تتم 

م������ن خ�������ال م����ح����ام����ي ال���ع���م���ي���ل 
ت���زك���ي���ه  ال����������ذي  امل������ح������ام������ي،  او 
ان محامي  م��ب��ي��ن��ا  امل��ج��م��وع��ة، 
املجموعة قد قام بدراسة كافة 
مستندات املشروع قبل عرضه 

على عمائنا.
برمنغهام  ان  القدومي  وق��ال 
هي االس��رع نموا في بريطانيا 
وال���ح���رك���ة ال���ع���م���ران���ي���ة ال��ك��ب��ي��رة 
ف���ي���ه���ا ج���ع���ل���ت م���ن���ه���ا ال���وج���ه���ة 
للمستثمرين  استقطابا  االك��ث��ر 
حيث تحقق ع��وائ��د ج��ي��دة على 
االيجار تتراوح بن 5-8 في املئة 
العقار قيد  سنويًا، فيما يحقق 
االن��ش��اء ن��ح��و 25 ف��ي امل��ئ��ة عند 
االنتهاء من بنائه، بينما املعدل 
ال���س���ن���وي ف����ي امل���دي���ن���ة الرت���ف���اع 
قيمة العقار تتراوح مابن 10-5 
في املئة وفقا ملوقع ومواصفات 

ومزايا العقار.

lssue No. (A0 -13300) • Monday 30 Nov. 2015 االثنن 30 نوفمبر • (A0 -13300) اقتصادالعدد 44www.alraimedia.com

»كواليتي نت« تفوز بمشروع في العراق
أع������ل������ن������ت »ك�������وال�������ي�������ت�������ي ن���������ت«، 
االن��ت��رن��ت  ل��خ��دم��ات  امل�����زود األول 
واالت�������ص�������االت امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة ف��ي 
أكبر  إن��ج��از  م��ن  االنتهاء  الكويت، 
مشاريعها لخدمات الربط الدولي، 
وال��ت��ي تمت إلح���دى أك��ب��ر شركات 
النفط والغاز في العالم، حيث تم 
ربط مواقعها في الرميلة، جنوبي 
ال���ع���راق م���ع ال��ع��دي��د م���ن امل����دن في 

مختلف أرجاء العالم.
وق�����������ال ال������رئ������ي������س ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
ل���ل���ش���رك���ة، م���ح���م���د ن�������زار ال��ن��ص��ف 
»إننا ومنذ الفوز باملشروع رغبنا 
ب����إن����ج����ازه واالن�����ت�����ه�����اء م���ن���ه ع��ل��ى 
الوجه األمثل وتسليمه في الوقت 
املحدد، ملا يترتب عليه من مردود 
إي��ج��اب��ي واس����ع ال��ن��ط��اق ينعكس 
على الشركة وموظفيها«. وأضاف 
كبيرًا،  امل��ش��روع تحديًا  ه��ذا  »يعد 
بل يعد من أكبر وأضخم املشاريع 
ال������ت������ي ق����م����ن����ا ب�����إن�����ج�����ازه�����ا ح���ت���ى 
اآلن، ح��ي��ث أخ����ذت ع��م��ل��ي��ة ت��ق��دي��م 
ع��دد  أش��ه��را، تخللتها  ال��ع��ط��اءات 
م���ن امل���ق���اب���ات ال���ص���ارم���ة وت��ق��دي��م 
ال����وث����ائ����ق وال������ع������روض، ت��ن��اف��س��ن��ا 
ق���ط���اع���ات  رواد  أك����ب����ر  م�����ع  ف���ي���ه���ا 
االت��������ص��������االت ال����ع����امل����ي����ن ل���ن���ف���وز 
ب����امل����ش����روع ع����ن ج���������دارة، أظ���ه���رت 
العاملية  التنافسية  الشركة  قدرات 

ب���ص���دد  اآلن  ون�����ح�����ن  امل�����س�����ت�����وى. 
العراق  تنفيذ املشروع في جنوب 
وت����ح����دي����دا م�����ن م���ن���ط���ق���ة ال���رم���ي���ل���ة 
العاملية  ال��ش��رك��ة  ب��م��واق��ع  لربطها 
جميع  لحقل»الرميلة«في  امل��ال��ك��ة 
بالتعاون مع  العالم، وذل��ك  أنحاء 

شركائنا الدولين«.
ح���ق���ل  أن  ب������ال������ذك������ر،  ال�����ج�����دي�����ر 
»ال��رم��ي��ل��ة« ه��و ح��ق��ل ن��ف��ط عماق 
ي���ق���ع ف����ي ج���ن���وب ال�����ع�����راق، وت���دي���ر 
ع�����م�����ل�����ي�����ات�����ه م�����ن�����ظ�����م�����ة ال�����رم�����ي�����ل�����ة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون   )ROO( للعمليات 
أك��ب��ر األس���م���اء ف��ي ق��ط��اع��ي النفط 
وال���غ���از، ح��ي��ث دع���ت )ROO( أكبر 
م����زودي االت���ص���االت ل��ط��رح حلول 

ات����ص����االت����ي����ة م���ع���ل���وم���ات���ي���ة ت���رب���ط 
مكاتبها  مع  الرميلة  في  مواقعها 
العالم  أن��ح��اء  ف��ي جميع  املنتشرة 
ف�������ي أوروب���������������ا وآس�������ي�������ا وال������ش������رق 

األوسط.
ت��ن��ف��ي��ذ  »ان  ال���ن���ص���ف  وأض��������اف 
ه������ذا امل�����ش�����روع أب�������رز ال����ع����دي����د م��ن 
الوضع  وأن  التحديات، خصوصًا 
العام في العراق يختلف عن غيره 
ك���م���ا واج��ه��ت��ن��ا  ال����ع����ال����م.  م����ن دول 
ع������ث������رات ع��������دة ف������ي ال����ب����ح����ث ع��ل��ى 
دراي��ة  على  استراتيجين  ش��رك��اء 
تكنولوجيا  ال��ح��ل��ول  ب��ك��اف��ة  ت��ام��ة 
املعلومات حسب املعايير العاملية، 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ح���ل���ول ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وحسب  امل��ك��ان��ي��ة  الطبيعة  ح��س��ب 
تضاريس العراق، ومن ثم تم البدء 
ب��وض��ع ج�����داول ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��زم��ن��ي��ة 
التي تضاربت مع الظروف الجوية 
غير متوقعة في ال��ع��راق وأوروب���ا، 
ك�����م�����ا ك������ان������ت م����ع����اي����ي����ر ال����ص����ح����ة 
وال������س������ام������ة ال������ص������ارم������ة م������ن ب��ن 
التي واجهتنا.  الكثيرة  التحديات 
ف��ي ال��وق��ت ال��ح��اض��ر، يعمل خبراء 
)كواليتي نت( في مواقع املشروع 
ف����ي ال�����ع�����راق وأوروب������������ا، الخ���ت���ب���ار 
وت���ن���ف���ي���ذ ح����ل����ول ال�����رب�����ط ال����دول����ي 
للجداول  وفقا  باملشروع  الخاصة 

الزمنية املتفق عليها«.

محمد النصف

شركات جديدة تنضم لـ »الصناعات والبناء«
لصناعة  املتحدة  الشركة  أك��دت 
ال���ح���دي���د )ك���وي���ت س��ت��ي��ل( ض����رورة 
ال��وط��ن��ي  للمنتج  األول���وي���ة  إع��ط��اء 
ف����ي ش������راء امل���س���ت���ل���زم���ات ال��خ��اص��ة 
باملشروعات الحكومية، داعية إلى 
م��ت��اب��ع��ة ب��ع��ض ش��رك��ات امل��ق��اوالت 
ال��ت��ي ال ت��ل��ت��زم ب��ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���رارات 
ال�������وزاري�������ة ال����ت����ي ت���ع���ط���ي أول����وي����ة 

االستخدام للمنتجات املحلية.
التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب  وق���ال 
ل����ل����ش����رك����ة، ف���ي���ص���ل ال�����خ�����ال�����دي ف��ي 
تصريح صحافي، بمناسبة إعان 
الشركة رعايتها الباتينية ملعرض 
»ال��ص��ن��اع��ات وال���ب���ن���اء« ال��خ��ام��س، 
ي���ق���ام ب���ن 7 و10 دي��س��م��ب��ر،  ال�����ذي 
إن ج���ودة منتجنا ال��وط��ن��ي ف��ي ما 
تضاهي  التسليح  بحديد  يتعلق 
ن��ظ��ي��رات��ه��ا ف����ي أك���ث���ر دول ال��ع��ال��م 
ت��ط��ورا، م��ش��ي��را إل���ى اع��ت��م��اد وزارة 
األش�����غ�����ال ال���ع���ام���ة مل��ن��ت��ج ال��ش��رك��ة 
ف���ي ك���اف���ة م��ش��اري��ع��ه��ا ال��ح��ك��وم��ي��ة، 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى م��ق��اول��ي م��ش��اري��ع 

القطاع الخاص.
وأض������اف ال���خ���ال���دي أن ال��ش��رك��ة 
ت����ه����دف م����ن خ������ال م���ش���رك���ت���ه���ا ف��ي 
امل���ع���رض ال�����ذي ي���ق���ام ت��ح��ت رع��اي��ة 
وزي������ر ال�����دول�����ة ل����ش����ؤون اإلس����ك����ان، 
وتنظمه »اكسبو- تاج« للمعارض 
الجمهور  تعريف  إلى  واملؤتمرات، 
باملنتجات الوطنية التي تصنعها 
ال����ش����رك����ة، وال����ت����ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ح��دي��د 
ال���ت���س���ل���ي���ح ال����������ذي ي����س����ت����خ����دم ف��ي 
ال��ب��ن��اء وب��ك��اف��ة قياساته  ع��م��ل��ي��ات 
من 8 إلى 40 ملم حيث يتم انتاجه 
وف���ق���ا ألع���ل���ى م���واص���ف���ات ال���ج���ودة 

العاملية.
وأكد حرص »كويت ستيل« على 
املشاركة في دورات املعرض، الذي 
ت���ش���ارك ف��ي��ه ال���ع���دي���د م���ن ال��ج��ه��ات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وأك����ث����ر م����ن 70 ش��رك��ة 
تقدم الجديد في عالم التشطيبات 

والديكور واملقاوالت للقسائم.

»أسمنت الكويت« 
م������ن ج����ه����ت����ه����ا، أع����ل����ن����ت ش���رك���ة 
أس���م���ن���ت ال���ك���وي���ت م��ش��ارك��ت��ه��ا ف��ي 

الدورة الخامسة للمعرض.
ال���ت���س���وي���ق  إدارة  م����دي����ر  وأك��������د 
وامل��ب��ي��ع��ات ب��ال��ش��رك��ة ع��ل��ي حسن 
ال�����ك�����ن�����دري، اه����ت����م����ام ال����ش����رك����ة ف��ي 

امل�������ش�������ارك�������ة وال�������ت�������واج�������د ال������دائ������م 
املجال  في  املتخصصة  باملعارض 
واإلنشائي،  واإلسكاني  الصناعي 
وأب��������رزه��������ا م�����ع�����رض ال����ص����ن����اع����ات 

والبناء. 
وقال الكندري إن حرص الشركة 
ع����ل����ى امل������ش������ارك������ة ب�����ه�����ذا امل����ع����رض 
ال��دور  إظهار  بهدف  يأتي  سنويا، 
امل��ه��م ال���ذي ت��ق��وم ب��ه م��ن��ذ م��ا يزيد 
على 45 عاما، ومساهمتها الفعالة 
في النهضة العمرانية والصناعية، 
إض������اف������ة إلت������اح������ة ال�����ف�����رص�����ة أم������ام 
مختلف  على  األسمنت  مستهلكي 
االلتقاء باملسؤولن  شرائحهم من 
ب��ج��ن��اح ال���ش���رك���ة، وال���ت���ع���رف على 
تقدمها  التي  واملنتجات  الخدمات 

الشركة.
وأض����اف ال��ك��ن��دري أن »أس��م��ن��ت 
ال��ك��وي��ت« ت��ق��وم ب��ت��وف��ي��ر اإلسمنت 
امل����ن����ت����ج م���ح���ل���ي���ًا ب����ك����اف����ة أن�����واع�����ه 
ب������ال������ج������ودة ال����ع����ال����ي����ة وب����أس����ع����ار 
مناسبة، منوها بأن الشركة أقامت 
م��ح��ط��ة ل��ب��ي��ع وت����وزي����ع االس��م��ن��ت 
ال����س����ائ����ب )ال������ع������ادي وامل�������ق�������اوم/ 5( 
ب���م���ن���ط���ق���ة ال���ش���ع���ي���ب���ة ال���ص���ن���اع���ي���ة 
الغربية، بطاقة تشغيلية )6( آالف 
طن من االسمنت يوميا، وأن العمل 
يتم في املحطة على مدار 24 ساعة 
ط������وال أي������ام االس�����ب�����وع، م����ا أع��ط��ى 

الشركة قدرة تسويقية أفضل. 
وأشار إلى أن »أسمنت الكويت« 
قامت طوال العقود األربعة املاضية 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ال���ط���اق���ة اإلن���ت���اج���ي���ة 
ملصنعها وإقامة طواحن وخطوط 
إن������ت������اج ج������دي������دة ل����ك����اف����ة م����راح����ل 

أنها  إل��ى  الفتا  املختلفة،  تصنيعه 
التي  ال��وح��ي��دة  الصناعية  الشركة 
)امل��ادة  الكلنكر  م��ادة  بإنتاج  تقوم 
األس��اس��ي��ة ف��ي ص��ن��اع��ة األس��م��ن��ت( 
م����ن خ�����ال إق����ام����ة ف���رن���ن ض��خ��م��ن 
إلنتاجه، ما يعتبر نقلة نوعية في 

مجال هذه الصناعة في الباد.

»أملنيوم الخليج« 
م������ن ج����ان����ب����ه����ا، أع����ل����ن����ت ش���رك���ة 
أمل���ن���ي���وم ال��خ��ل��ي��ج، م��ش��ارك��ت��ه��ا في 
»م������ع������رض ال����ص����ن����اع����ات وال����ب����ن����اء 
الخامس«، مشيرة إلى أنها تهدف 
م���ن خ����ال ت��ل��ك امل���ش���ارك���ة لتعريف 
ال���ع���م���اء ب��امل��ن��ت��ج��ات وال���خ���دم���ات 
املميزة التي تقدمها، باإلضافة إلى 
إب��راز دور الشركة في تطور قطاع 

اإلنشاءات بالكويت.
وأش������������ارت ال����ش����رك����ة إل�������ى أن���ه���ا 
س��ت��ق��دم خ����ال امل���ع���رض م��ج��م��وع��ة 
م����ن امل���ن���ت���ج���ات ال����ت����ي ل���دي���ه���ا م��ث��ل 
أبواب وشبابيك وكارتل وول نظام 
ان���س���ت���ل���وك���س ال���ف���رن���س���ي، وأب������واب 
ن���ظ���ام  وول  وك������ارت������ل  وش����ب����اب����ي����ك 

جلفات املحلي، وغيرها.
املحلي  ال��س��وق  أن  إل��ى  ولفتت 
م���ازال يتعافى م��ن األزم���ة املالية، 
وي��ح��ت��اج إل����ى م��ش��اري��ع ت��ن��م��وي��ة 
ك�����ب�����ي�����رة وص������غ������ي������رة، م���وض���ح���ة 
أن����ه ي��ج��ب ال���ت���ن���وع ف���ي امل��ش��اري��ع 
العقارية الكبرى التنموي، إضافة 
الكلي على شركات  االعتماد  إلى 
امل�����ق�����اوالت ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة 
وال�������ب�������اط�������ن م����ن����ه����ا ف��������ي ت���ن���ف���ي���ذ 

املشاريع.

فيصل الخالديعلي حسني الكندري

»وربة« يواصل حملة »اعرف حقوقك«
يستمر بنك »وربة« في حملة »اعرف حقوقك« في 
إطار توجيهات بنك الكويت املركزي، لحماية عماء 
البنوك ورفع مستوى الوعي عندهم حول حقوقهم 
القانونية عند قيامهم بأي عملية مصرفية السيما 
ما يتعلق بقواعد الخدمات التمويلية االستهاكية 
الشفافية  ومبدأ  االئتمانية،  والخدمات  واملقسطة 
وال����وض����وح وال���ت���ي ت��م��ن��ح��ه��م ال���ح���ري���ة ف���ي اخ��ت��ي��ار 

املصارف التي تناسب تطلعاتهم.
وقام البنك بخطوات عملية لتوعية عمائه حول 
حقوقهم في التمويل الشخصي املقسط والتمويل 
االس��ت��ه��اك��ي وال��ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان��ي��ة، ح��ي��ث باشر 
ب��ح��م��ل��ة ك���ب���ي���رة ش��م��ل��ت ج��م��ي��ع ف����روع����ه وخ���دم���ات���ه 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة وم���ن���ص���ات ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي، 
تضمنت التعريف بتعليمات »املركزي«، والتي كان 
آخرها التعديات على الضوابط الخاصة بعمليات 
التمويل االستهاكي وغيرها من عمليات التمويل 
ال��ش��خ��ص��ي امل���ق���س���ط ال�����ص�����ادرة ب���ت���اري���خ 5 ي��ول��ي��و 

املاضي.
وق����ال رئ��ي��س ق��ط��اع امل��ب��ي��ع��ات وق���ن���وات ال��ت��وزي��ع 
ف��ي »ورب����ة« خ��ال��د ج��اس��م السبيعي »ان بنك ورب��ة 
يحرص على تعزيز ثقة عمائه به من خال التزامه 
العماء  وإط���اع  امل��رك��زي،  ال��ك��وي��ت  بنك  بتعليمات 
عليها ملعرفة كافة حقوقهم والتزاماتهم عند إجراء 
معاماتهم املصرفية واتخاذ القرارات واإلج��راءات 
أن  على  نحرص  بحيث  ف��ي صالحهم،  التي تصب 
يتعلق  م��ا  ف��ي  التفاصيل  بكل  ملمًا  العميل  ي��ك��ون 
ال��ذي يحصل عليه، وبميزانيته حتى ال  بالتمويل 
يتحمل أعباًء إضافية لم يكن على علم بها ويمكن 
أن ت��ؤث��ر ع��ل��ى ق��درت��ه ع��ل��ى ال��س��داد أو ع��ل��ى عاقته 

املستقبلية بالبنك«.
وأض����اف »أن ال��ب��ن��ك وض��م��ن م��س��ؤول��ي��ات��ه تجاه 
العماء  عمائه أطلق حملة»اعرف حقوقك«الطاع 
ع��ل��ى امل���ب���ادئ ال��ع��ام��ة ل��ح��م��اي��ة ال��ع��م��اء ف��ي البنوك 
ف��ي جميع  م��ن خ��ال ملصقات وكتيبات م��وج��ودة 

أفرع البنك، ومقاطع فيديو على شاشات حواسب 
امل��وظ��ف��ن وش���اش���ات ال��ب��ازم��ا، إض��اف��ة إل���ى إط��اق 
ق��س��م م��خ��ص��ص ل��ت��ع��ل��ي��م��ات ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي 
ع��ل��ى م��وق��ع��ه ع��ل��ى اإلن���ت���رن���ت ت��ح��ت م��س��م��ى»اع��رف 
فيديو تحت عنوان»عندك  مقاطع  حقوقك«وتنزيل 
ف��ك��رة«وس��ل��س��ل��ة ت���غ���ري���دات ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��واص��ل 
السيما»تويتر«و»إنستغرام«و»فيسب االجتماعي، 

التمويل  األساسية حول  التعليمات  وك«، تتضمن 
وال��ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان��ي��ة وال���ش���روط واألح���ك���ام، مثل 
ة ال��ع��ق��ود ال��خ��اص��ة بمعامات  ال��ح��رص ع��ل��ى ق����راء
التمويل واالطاع جيدًا على الشروط واآلثار املالية 
املترتبة عليها، والتأكد من تسلم نسخة من العقد 
ال��غ��رض م��ن التمويل  عند إن��ج��از املعاملة، وإث��ب��ات 
فترة  التعاقد، ومعرفة  لطرفي  يعتبر حماية  ال��ذي 
امل��راج��ع��ة ال��ت��ي ت��ع��ط��ي ال��ع��م��ي��ل ال��ح��ري��ة ف��ي ات��خ��اذ 
ال��رات��ب، وعدد  التمويل وتناسبه مع  ق��راره، وقيمة 
التعاقد  ترتيب ش��روط  وإع��ادة  األقساط وقيمتها، 
في حال رغبة العميل في إعادة جدولة األقساط أو 
الحصول على تمويل جديد بشرط االلتزام بسداد 
30 في املئة من قيمة عدد األقساط املحددة للتمويل 
ف���ي ت����واري����خ اس��ت��ح��ق��اق��ه��ا ح��س��ب ال���ض���واب���ط ال��ت��ي 

حددها املركزي.
 وأك�����د ال��س��ب��ي��ع��ي أن ب��ن��ك ورب�����ة ي��ط��ب��ق جميع 
التعديات التي أقرها بنك الكويت املركزي بشأن 
التي  واملقسط  االستهاكي  التمويل  منح  ق��واع��د 
»اع��رف  حملة  وأن  املصرفي،  بالقطاع  الثقة  تعزز 
ح���ق���وق���ك« ت���ص���ب ف����ي ص���ال���ح ال��ع��م��ي��ل خ���اص���ة م��ا 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ش��ف��اف��ي��ة وال����وض����وح واإلف����ص����اح ال��ت��ي 
تعتبر من أهم املبادئ والقيم التي يعتمدها بنك 
ورب����ة م��ن��ذ ت��أس��ي��س��ه، وي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��رس��ي��خ ه��ذه 
امل��ف��اه��ي��م ل���دى ع��م��ائ��ه ب��م��ا ينعكس إي��ج��اب��ًا على 
املبادئ  املتبادلة معهم، وذلك انطاقا من  العاقة 
العامة لحماية العماء في البنوك التي أقرها بنك 

الكويت املركزي.

مؤتمر »النخبة« العقاري يجمع نخبة من املتحدثني
أع���ل���ن���ت م���ج���م���وع���ة »إس����ك����ان 
ج����ل����وب����ل« ل���ت���ن���ظ���ي���م امل�����ع�����ارض 
وامل������������ؤت������������م������������رات ع�����������ن إت�������م�������ام 
اس���ت���ع���دادات���ه���ا، إلق���ام���ة م��ؤت��م��ر 
»النخبة« العقاري، الذي سيقام 
على هامش معرضها العقاري، 
الذي تنظمه على ارض املعارض 
ال���دول���ي���ة ب��م��ش��رف ب���ن 14 و19 
دي����س����م����ب����ر امل�����ق�����ب�����ل، ب���م���ش���ارك���ة 
ع�����دد م����ن ال���ش���رك���ات ال���ع���ق���اري���ة، 
املتحدثن  وبمشاركة نخبة من 

في املؤتمر.
وس��ي��ت��ح��دث ف���ي امل��ؤت��م��ر كل 
م����ن ال�����وزي�����ر وال����ن����ائ����ب األس���ب���ق 
مبارك  ومحافظ  ال��ع��ون،  جاسم 
الكبير الفريق أول أحمد عبدالله 
ال��ل��ط��ي��ف ال��رج��ي��ب و م��دي��ر ع��ام 
»إي���ك���و ل��اس��ت��ش��ارات ال��ب��ي��ئ��ي��ة« 
االس���ت���ش���اري ال��ب��ي��ئ��ي ال��دك��ت��ور 

علي محمد خريبط.
وش�������دد ال����ع����ون ع���ل���ى أه��م��ي��ة 
امل��ؤت��م��ر ب��اع��ت��ب��اره ي��ت��ط��رق إل��ى 
القضية  وه���ي  أال  مهمة  قضية 
ال���ع���ق���اري���ة، م���ؤك���دًا أن ال��ع��ق��ار ال 
املتكاملة  املنظومة  عن  ينفصل 
العقار  تضم  وال��ت��ي  لاقتصاد، 
واألس������ه������م وت������ج������ارة ال���ت���ج���زئ���ة 
وغ���ي���ره���ا م����ن ال���ق���ط���اع���ات ال��ت��ي 

.
ً
تجعل منه اقتصادًا متكاما

وق�����ال ان ال��ق��ض��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة 
ج���دي���رة ب���االه���ت���م���ام وال���ن���ق���اش، 
إذ ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ي��ن��ا إذا م���ا أردن����ا 
ال���ن���م���و  م������ن  ن�����وع�����ًا  ن����ح����ق����ق  أن 
ن���ت���ع���رف ع��ل��ى  ان  االق����ت����ص����ادي 
األس�����ب�����اب ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة ل���ل���رك���ود 
سواء بالنسبة للعقار أو هبوط 
االس���ه���م أو غ��ي��ره��ا م���ن األم����ور 
االقتصادية األخرى، مشيرًا إلى 
أن أه��م أس��ب��اب ه��ذا ال��رك��ود هي 
ال��ع��ام��ل األم���ن���ي، ح��ي��ث ن����رى أن 
ملتهبة وص��راع��ًا  مناطق  ه��ن��اك 
وعدم استقرار امني في مناطق 
م���ت���ع���ددة ح����ول ال���ع���ال���م، أه��م��ه��ا 
الشرق  ومنطقة  الخليج  منطقة 

االوسط بشكل عام.
وأض�����اف أن����ه ط��امل��ا أن ه��ن��اك 
ب������ؤرًا م��ل��ت��ه��ب��ة وغ���ي���ر م��س��ت��ق��رة 
أم��ن��ي��ًا، ف���إن رأس امل���ال ل��ن يكون 
م��س��ت��ق��رًا، ألن���ه ك��م��ا ه��و م��ع��روف 
فإن رأس امل��ال جبان س��واء على 
صعيد ال��ع��ق��ار أو ف��ي غ��ي��ره من 
امل���ج���االت االق���ت���ص���ادي���ة، ن��اه��ي��ك 

ع��ن االض��ط��راب��ات ه��ن��اك ع��وام��ل 
أخ�����������رى م�������ن ب����ي����ن����ه����ا ال����ه����ب����وط 
امل���ف���اج���ئ وال���ت���دري���ج���ي ألس��ع��ار 
ال����ن����ف����ط، وه������و ع����ام����ل م���ه���م ألن 
الكويت على سبيل املثال يعتمد 
ال����دخ����ل ال���ق���وم���ي ف��ي��ه��ا ب��ن��س��ب��ة 
كبيرة على النفط في ظل غياب 

مصادر الدخل األخرى.
وأش���ار ال��ع��ون إل��ى أن العقار 
امل��ت��ع��ددة  ال��ح��ل��ق��ات  يعتبر أح���د 
ف���ي االق��ت��ص��اد ال��ك��وي��ت��ي، وك��م��ا 
تأثرت هذه العقارات فإن العقار 
البد أن يتأثر، مضيفًا أن هبوط 
كذلك  ل��ه  النفط سيكون  اس��ع��ار 
ت��اث��ي��ر ع��ل��ى ح��رك��ة ال��ت��ن��م��ي��ة في 
ال��ك��وي��ت، ألن الحكومة ع���ادة ما 
ت��ب��ن��ي خ��ط��ط��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة ب��ن��اء 
ع��ل��ى دخ��ل��ه��ا ال��ق��وم��ي، وب��م��ا أن 
ال����ك����وي����ت ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى ال��ن��ف��ط 
ك��دخ��ل ق���وم���ي، ف����إن االن��خ��ف��اض 
الحالي في دخل النفط سيؤدي 
إلى انخفاض العوامل التنموية 

االخرى.
من جهة أخرى، تطرق العون 
إل���ى امل��ش��ك��ل��ة اإلس��ك��ان��ي��ة وال��ت��ي 
ق���ال ان��ه��ا مشكلة ول��ي��س��ت أزم��ة 
ك����م����ا ي���ط���ل���ق ع���ل���ي���ه���ا ال���ب���ع���ض، 
م��ض��ي��ف��ًا أن م���ق���وم���ات ح���ل ه��ذه 
امل����ش����ك����ل����ة م�����ع�����روف�����ة وت���ت���م���ث���ل 
وال���ع���م���ال���ة،  وامل��������ال  األرض  ف����ي 
م����ؤك����دًا أن�����ه ع���ن���دم���ا ك�����ان وزي�����رًا 
املشكلة  لحل  عمل  بخطة  ت��ق��دم 
االسكانية في وقت كانت تتمتع 
ب���ه ال��ك��وي��ت ب���وف���رة م��ال��ي��ة ل��دى 
ال��دول��ة، كما ك��ان��ت ه��ن��اك حلول 
مل�����وض�����وع ال����ع����م����ال����ة )ال���ع���م���ال���ة 
أما  املثال،  على سبيل  الكورية( 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل����اراض����ي، ف��ال��ك��وي��ت 
لديها أراض شاسعة ومتوافرة، 
 لهذه 

ً
لكن مع ذلك كله لم نر حا

املشكلة االسكانية.

الرجيب
بدوره، أكد الفريق أول أحمد 
ع����ب����دال����ل����ه ال���ل���ط���ي���ف ال����رج����ي����ب، 
ال���ك���ب���ي���ر،  م�����ب�����ارك  م���ح���اف���ظ���ة  أن 
أنشئت  محافظة  أح���دث  تعتبر 
ف�����ي دول�������ة ال����ك����وي����ت، وه������ي م��ن 
أص����غ����رامل����ح����اف����ظ����ات ال���ك���وي���ت���ي���ة 
ب��أن 90 في  الست، لكنها تمتاز 
امل���ئ���ة وأك����ث����ر م����ن ق��اط��ن��ي��ه��ا ه��م 
الشباب  فئة  م��ن  الكويتين  م��ن 

واملثقفن.
امل��ح��اف��ظ��ة لديها  أن  وأض����اف 
ناشئة  جديدة  مناطق   3 حاليًا 
اب��و  الفنيطيس،  )امل��س��اي��ل،  ه��ي 
ف����ط����ي����رة( إل�������ى ج�����ان�����ب م��ن��ط��ق��ة 
ص�����ب�����اح ال�����س�����ال�����م ال�����ت�����ي ب������دأت 
تشهد دخول مجمعات تجارية 
واس����ت����ث����م����اري����ة ج������دي������دة، ح��ي��ث 
ي���اح���ظ ت����س����ارع ح���رك���ة ال��ب��ن��اء 
ف����ي ت���ل���ك امل���ن���اط���ق، م��ت��وق��ع��ًا أن 
تشهد املحافظة خال السنوات 
عمرانية  حركة  املقبلة،  الخمس 
كبيرة  زي���ادة  يصاحبها  كبيرة 
ف���ي أع������داد ال���س���ك���ان ال�����ذي يبلغ 
ع���دده���م ح��ال��ي��ًا ن��ح��و 300 أل��ف 
ن��س��م��ة، وال����ذي ي��ت��وق��ع أن يصل 
إل����ى 500 أل����ف خ����ال ال��س��ن��وات 

الخمس املقبلة.
وأش�������������ار ال�����رج�����ي�����ب إل���������ى أن 
محافظة مبارك الكبير ينقصها 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن األس�����س امل���وج���ودة 
في بقية املحافظات، حيث إنها 
ت��ف��ت��ق��د إل�����ى وج������ود م��س��ت��ش��ف��ى 
خاص بها، وجمعيات تعاونية 
أن جميعات  ذل��ك  مناطقها،  ف��ي 

امل���ن���اط���ق ال���ت���اب���ع���ة ل���ه���ا م���ازال���ت 
م���دم���ج���ة، ب��م��ع��ن��ى أن امل��ح��اف��ظ��ة 
تمتلك  ال  مناطق   9 لديها  ال��ت��ي 
حاليًا سوى 5 جمعيات، مؤكدًا 
وزارة  بمخاطبة  املحافظة  قيام 
ال�����ش�����ؤون االج���ت���م���اع���ي���ة ب���ش���أن 
ف���ص���ل ال���ج���م���ع���ي���ات ال��ت��ع��اون��ي��ة 
وإن��ش��اء جمعية في كل منطقة، 
خصوصًا في ظل تنامي الحركة 
ال��س��ك��ان��ي��ة ف����ي ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق 
املحافظة، كذلك تفتقد املحافظة 
ومقر  للمحاكم،  مجمع  ل��وج��ود 
ل���ل���ح���ك���وم���ة م������ول وال���ك���ث���ي���ر م��ن 

الخدمات الضرورية.
وأوض�������ح أن ه���ن���اك ط��م��وح��ا 
س��واء  املحافظة  لتطوير  كبيرا 
من خال سد النقص أو تطوير 
ما هو قائم، وذلك بالتعاون مع 
املختلفة  الحكومية  املؤسسات 
وع��ل��ى رأس���ه���ا امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
ال�����ذي ي���ب���دي ت��ع��اون��ًا ك��ب��ي��رًا مع 
املحافظة من أجل إيجاد بعض 
ال����خ����دم����ات وامل�����راف�����ق ال����ت����ي م��ن 
في  وم��س��ت��وص��ف  م��خ��ف��ر  بينها 
للمسنن  ودار  القصور،  منطقة 

وناد وغيرها من املرافق.

 خريبط
م�����ن ج����ه����ت����ه، أش��������اد خ���ري���ب���ط 
ب����م����ؤت����م����ر ال����ن����خ����ب����ة ال�����ع�����ق�����اري، 
م��ش��ي��رًا إل����ى أه��م��ي��ة ه����ذا ال��ن��وع 
م�����ن امل�����ؤت�����م�����رات ف�����ي ال���ت���وع���ي���ة 
ب��أس��ال��ي��ب وط�����رق ال��ت��ع��ام��ل مع 
خ��اص،  بشكل  ال��ع��ق��اري  القطاع 
أن  الوقت نفسه على  مؤكدًا في 
املستثمر العقاري الكويتي لديه 

بعد نظر دائمًا.
وأمل�������ح خ���ري���ب���ط إل������ى أه��م��ي��ة 
ال��ذي تلعبه االستشارات  ال��دور 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة ف����ي م����ج����ال ال��ت��ط��وي��ر 
ال���ع���ق���اري، الف���ت���ًا إل����ى االرت���ب���اط 
ال��ك��ب��ي��ر ب���ن ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري 
واالس�������ت�������ش�������ارات ال���ب���ي���ئ���ي���ة ف��ي 
ج��م��ي��ع أن������واع االراض��������ي، حيث 
تلعب االستشارات البيئية دورًا 
ف��ي فحص االراض���ي الصناعية 
واالس����ت����ث����م����اري����ة وال����ت����ج����اري����ة، 
وح������ت������ى االراض�����������������ي ال����ت����اب����ع����ة 
للجهات الحكومية الصحراوية 
ال���س���ري���ع���ة  ال�����ط�����رق  أراض���������ي  أو 
وامل���ط���ارات وامل��ص��اف��ي ووح���دات 
أو محطات  الخام  النفط  تكرير 
الغاز،والتعامل مع ما في باطن 
أو  ال���ج���وف���ي���ة  ك����امل����ي����اه  االرض 
فحص التربة، أو ما فوق األرض 
م��ث��ل م���ش���اري���ع االس����ك����ان بشكل 

عام.
ق����دم����ت  ش�����رك�����ت�����ه  ان  وق������������ال 
اس�����ت�����ش�����ارات ب���ي���ئ���ي���ة مل���ش���اري���ع 
ض����خ����م����ة م�����ث�����ل م�������ش�������روع آلل�����ئ 
ال������خ������ي������ران، وم�������ش�������روع م���ن���ت���زه 
ال��س��امل��ي��ة ال���ج���دي���د، وه����ذه كلها 
ملستثمرين  مشاريع  ع��ن  ع��ب��ارة 
ك��وي��ت��ي��ن، امل��س��ت��ث��م��ر ال��ك��وي��ت��ي 
لديه بعد نظر ويعتبر من أوائل 
منطقة  في  العقارين  املطورين 
ال���خ���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي ب���ش���ك���ل ع����ام، 
باالضافة إلى التعامل مع شركة 
امل��س��اك��ن امل��ن��خ��ف��ض��ة ال��ت��ك��ال��ي��ف 
وغ��ي��ره��ا م���ن ال���ش���رك���ات، م��ؤك��دًا 
التي قدمتها  الدراسات  أن كافة 
ال���ش���رك���ة ت����م اع���ت���م���اده���ا ب��ش��ك��ل 
ك���ب���ي���ر، خ���ص���وص���ًا وأن ش��رك��ت��ه 
العامة  الهيئة  قبل  من  معتمدة 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ال����ت����ي ت����ق����وم ب��اع��ت��م��اد 
ه�����ذه ال�����دراس�����ات وم�����ن ث����م م��ن��ح 

املوافقات البيئية الازمة لها.

جاسم العونأحمد الرجيب

قبول السكن العمودي ... ضعيف 
وحول رأيه في فكرة الشقق السكنية العمودية، قال خريبط إن 
هذه الفكرة قد تكون مقبولة بشكل ضعيف جدًا لدى املواطن، لكن 
 بشكل أكبر على املدى املتوسط 

ً
مثل هذا االمر قد يصبح مقبوال

االراض��ي  إذ إن أسعار  العقارات،  ارتفاع أسعار  السيما في ظل 
أن  الخاص  القطاع  على  ف��إن  ل��ذا  كبير،  مرتفعة بشكل  أصبحت 
يأخذ مثل هذا االمر بعني االعتبار، وأن يوليه املزيد من االهتمام 
من خالل توفير شقق سكنية بمساحات تناسب املواطن والعائلة 

الكويتية.

على هامش املعرض بني 9 و11 ديسمبر

ندوات متخصصة في »سيتي سكيب«

»توب العقارية« تطرح مشروعًا سكنيًا في برمنغهام

ل�����ل�����م�����رة األول������������������ى، س���ي���ح���ظ���ى 
امل��ه��ت��م��ون ب��االس��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري 
ب���ف���رص���ة االط��������اع ع���ل���ى أس���ال���ي���ب 
إنشاء محفظة استثمارية عقارية 
ع��امل��ي��ة م��ن خ���ال ن����دوات مجانية 
ت����ع����ق����د ع����ل����ى ه�����ام�����ش ف���ع���ال���ي���ات 
الكويت،  معرض »سيتي سكيب« 
ب��ن 9 و11 ديسمبر  ال���ذي سيقام 
الدولية  املعارض  أرض  املقبل في 
تحت رع��اي��ة سمو رئيس مجلس 
ال������������وزراء ال���ش���ي���خ ج����اب����ر امل����ب����ارك 

الحمد الصباح.
اس��ت��ث��م��ارات  وس���ت���زّود سلسلة 
ال�����ك�����وي�����ت ب�������� »س�����ي�����ت�����ي س���ك���ي���ب« 
الحضور بمعلومات حول السوق 
امل����ح����ل����ي واألس����������������واق ال����ع����ق����اري����ة 
ف��رص��ا جذابة  ت��ق��دم  ال��ت��ي  العاملية 
وسيتم  الكويتين.  للمستثمرين 
ت���س���ل���ي���ط األض������������واء ع����ل����ى ت���رك���ي���ا 
واإلم����������������ارات وامل����م����ل����ك����ة امل���ت���ح���دة 
وأمل�����ان�����ي�����ا وال���������والي���������ات امل����ت����ح����دة 

والسعودية بوجه خاص.
وق����ال ش���اي زام���ان���ي���ان العضو 
أمريكا«، وأحد  ل� »ستيب  املنتدب 
ديسمبر  ف��ي  املرتقبن  املتحدثن 
أن������ه ال غ��ن��ى  ف����ي  امل���ق���ب���ل »ال ش����ك 
باالستثمار  املعنية  ال��ن��دوات  ع��ن 
م����ث����ل )س����ي����ت����ي س����ك����ي����ب( ف�����ي ظ��ل 
�����ع امل�����ت�����واص�����ل ل�����أس�����واق  ال�����ت�����وسُّ
ال���ع���امل���ي���ة. ي���ح���ت���اج امل���س���ت���ث���م���رون 
ال��خ��ب��راء وال���ج���دد ع��ل��ى ح���ٍد س��واء 
إل��ى منتدى لاطاع على بيانات 
ال��س��وق ال��ج��دي��دة، وت��ب��ادل األفكار 
حول النشاط التجاري، واالزدهار 

خارج الحدود القائمة«.
م������ن ج����ه����ت����ه، ق��������ال امل������دي������ر ف��ي 

»أك����س����ف����ورد أك���وي���زي���ش���ن���ز« ج���ون 
ال��ك��وي��ت هو  أك��ت��ر »سيتي سكيب 
ملتقى ق��ي��ادات ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري، 
ح���ي���ث ي���م���ك���ن���ه���م ال����ح����ص����ول ع��ل��ى 
ن��ص��ائ��ح م��ف��ي��دة واك��ت��ش��اف ف��رص 

استثمارية مهمة«. 
وج��ن��ب��ا إل���ى ج��ن��ب م���ع سلسلة 
����ر ال���ف���رص 

ّ
االس���ت���ث���م���ار ال���ت���ي ت����وف

أعمال  منتدى  يقام  للمستثمرين، 
ال�����ك�����وي�����ت ب������� »س����ي����ت����ي س����ك����ي����ب«، 
وال����ذي سيمثل م��ن��ص��ة ألك��ث��ر من 
ال����ق����رار ب��امل��ج��ال  200 م����ن ص���ن���اع 
ملناقشة  الحكومين  وامل��س��ؤول��ن 
أه������م ال���ق���ض���اي���ا امل����ط����روح����ة ح���ول 
السوق العقاري الكويتي، بما في 
ذل���ك أث���ر ان��خ��ف��اض أس��ع��ار النفط 
ع��ل��ى ال���ع���ق���ارات، واالس��ت��ث��م��ار في 
ال���ع���ق���ارات ال��ت��ج��اري��ة، وص��ن��ادي��ق 
االس����ت����ث����م����ار ال�����ع�����ق�����اري، وأح������دث 
ف���رص االس��ت��ث��م��ار ح��س��ب املنطقة 

والقطاع.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي��س ات��ح��اد 
العقارين بالكويت واملتحدث في 
��ع��ت 

َّ
امل��ن��ت��دى، ت��وف��ي��ق ال��ج��راح »وق

ح���ك���وم���ة ال����ك����وي����ت ع���ق���د م���ش���روع 
إن���ش���اء ع���م���اق ب��ق��ي��م��ة 13 م��ل��ي��ار 
دوالر إلنشاء محطة تكرير جديدة 
ر 45 ألف فرصة 

ّ
من املنتظر أن توف

عمل جديدة«. 
وأض��������اف »ه������ذا امل�����ش�����روع ق��ي��د 
ف��ت��رة ط��وي��ل��ة، وبعد  م��ن��ذ  التنفيذ 
اكتماله، ستصبح محطة التكرير 
ي��وم��ي��ا  ب���رم���ي���ل  آالف   610 س���ع���ة 
أض���خ���م م���ن���ش���أة م����ن ن���وع���ه���ا ي��ت��م 
إن�����ش�����اؤه�����ا ف�����ي م����رح����ل����ة واح��������دة. 
وتبرهن ترسيته في النهاية على 
وج�����ود ال����ت����زام ب��ت��ن��ف��ي��ذ امل��ش��اري��ع 
التي ط��ال تأجيلها. وم��ن األهمية 
بمكان مواصلة هذا الزخم والتقدم 
املحرز في ما يخص املرافق العامة 

واملواصات وبرامج اإلسكان«.
أّك��دت زميلة البحوث  ب��دوره��ا، 

في كلية لندن لاقتصاد - برنامج 
ال���ك���وي���ت وم���ت���ح���دث���ة م��رت��ق��ب��ة ف��ي 
الشلفان،  شريفة  األع��م��ال  منتدى 
ع����ل����ى ض�����������رورة ت����رك����ي����ز ال���ق���ط���اع 
ال���ع���ق���اري ف���ي ال���ب���اد ح��ال��ي��ا على 
ات��������خ��������اذ إج�������������������راءات م����ل����م����وس����ة. 
وق���ال���ت »ف���ي ال���وق���ت ال����ذي ت��واج��ه 
ف��ي��ه ال��ك��وي��ت ق��ائ��م��ة ان��ت��ظ��ار غير 
م��س��ب��وق��ة ط��ل��ب��ا ل���إس���ك���ان ال���ع���ام، 
وغ����ي����ر ذل������ك م�����ن ال�����ع�����ق�����ارات غ��ي��ر 
امل����ت����اح����ة ل���أغ���ل���ب���ي���ة، ي���ص���ب���ح م��ن 
ال��������ض��������روري إع������������ادة ال����ن����ظ����ر ف��ي 
سياسات توزيع اإلسكان ومنهج 

التطوير العمراني للمستقبل«.
وأوض�������ح ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل���ش���رك���ة اإلن����م����اء ال���ع���ق���اري���ة ول��ي��د 
ال�����ع�����زاز »ل����ل����ظ����روف االق���ت���ص���ادي���ة 
وال���س���ي���اس���ي���ة أث�����ر س��ل��ب��ي ل��ل��غ��اي��ة 
على بعض األس��واق العقارية في 
امل��ن��ط��ق��ة، إال أن م���ا ي��م��ّي��ز ال��س��وق 
العقاري الكويتي املحلي عن غيره 

املحرك  أن  الخليج هو  في منطقة 
األس�������اس�������ي ف����ي����ه ه������و امل���س���ت���ث���م���ر 

املحلي«. 
ر 

ّ
الكويت توف إم��ك��ان��ات  وي��ع��زز 

القوة املالية لتلبية الطلب املحلي 
امل��ت��ن��ام��ي ع��ل��ى م���ش���اري���ع ت��ط��وي��ر 
ت��ن��ف��ي��ذ  ت������واص������ل  وإذا  ج������دي������دة. 
م��ش��اري��ع ك���ب���رى، ي��ت��وق��ع ال��خ��ب��راء 
ال���ك���وي���ت���ي س��ي��ص��ب��ح  ال�����س�����وق  أن 
ثالث أضخم سوق في املنطقة في 

غضون 5 سنوات.
ويقام »سيتي سكيب« الكويت 
ال���دول���ي���ة في  امل����ع����ارض  ف���ي أرض 
ال��ك��وي��ت ف��ي ال��ف��ت��رة م��ن 9 إل���ى 11 
ال��راع��ي  م��ن  ب��دع��م  ديسمبر 2015، 
ال����رس����م����ي ل���ل���خ���دم���ات امل���ص���رف���ي���ة 
ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال���وط���ن���ي، وال���راع���ي 
الباتيني شركة الحمراء للتطوير 
الذهبي جزيرة  العقاري، والراعي 
امل��رج��ان، وال��راع��ي ال��ذه��ب��ي شركة 

املزايا القابضة.

محمد القدومي

جون أكترشاي زامانيان شريفة الشلفان توفيق الجراح



قامت شركة مشاريع الكويت (القابضة) برعاية الحفل 
الختامي للمؤتمر السنوي الـ32 التحاد طلبة الكويت– 
فرع الواليات المتحدة، الذي أقيم في مدينة سان دييغو 

األميركية، ونجح في جمع أكثر من 3500 طالب.
وقالت المديرة التنفيذية التصاالت المجموعة في 
شــركــة الــمــشــاريــع إيــمــان الــعــوضــي فــي كلمة توجهت 
بــهــا إلـــى الــطــلــبــة الــمــشــاركــيــن فــي الــمــؤتــمــر «فـــي إطــار 
الــتــزامــهــا بــالــعــمــل عــلــى تحقيق اقــتــصــاد مــســتــدام من 
خــالل االســتــثــمــار فــي الــقــوى العاملة الــوطــنــيــة، تعمل 
شركة مشاريع الكويت على تنمية قــدرات وإمكانات 
الشباب عبر توفير الموارد والمبادئ األساسية للتنمية 
 منها على المساهمة فــي عملية 

ً
الشخصية، حــرصــا

تطوير قادة كويت الغد».

وأضافت «أنتم صانعو مستقبل الكويت، ونحن نؤمن 
بقدرتكم على جعل ذلــك المستقبل أفضل»، الفتة إلى 
أن «القطاع الخاص يقدم العديد من الفرص الوظيفية 
المتنوعة التي يمكن أن تساعدكم على تطوير المهارات 
والــــقــــدرات، لــتــكــونــوا قـــادريـــن عــلــى الــمــســاهــمــة بشكل 

إيجابي في تطوركم وتقدم وتطور الكويت».
يذكر أن هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي 
تكون فيها شركة المشاريع راعيا بالتينيا للمؤتمر 
السنوي لالتحاد الــذي يعتبر أكبر تجّمع للكويتيين 
خــــــارج الــــكــــويــــت.  وكــــانــــت مــجــمــوعــة شــــركــــات شــركــة 
المشاريع عملت في إطــار دعمها للشباب الكويتيين 
على تنظيم عــدد من المقابالت الوظيفية مع الطالب 

الدارسين في الواليات المتحدة. 

أعلن البنك األهلي الكويتي أمس اختتام 
رعايته للمؤتمر السنوي لالتحاد الوطني 
لــطــلــبــة الـــكـــويـــت - فــــرع الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
األميركية، الذي أقيم في مدينة سان دييغو 
مـــن 26 إلـــى 29 نــوفــمــبــر، وحــضــر الــمــؤتــمــر 
نــيــابــة عـــن الــبــنــك األهـــلـــي الــكــويــتــي كـــل من 
عثمان توفيقي مساعد مدير عام الخدمات 
المصرفية لألفراد وعلي البغلي، مدير وحدة 

االتصاالت والعالقات الخارجية.  
وعــزز البنك حضوره من خالل مشاركته 
فـــي مـــعـــرض الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة حــيــث أقـــام 
جناحا لتعريف الطلبة الخريجين بفرص 

العمل المتاحة لدى البنك. 
وزار جــنــاح الــبــنــك كـــل مـــن الـــدكـــتـــور بــدر 
العيسى وزير التريبة وزير التعليم العالي، 

وسفير دولة الكويت لدى الواليات المتحدة 
األمـــيـــركـــيـــة، الــشــيــخ ســـالـــم عــبــدالــلــه الــجــابــر 
الصباح، واطلعا على الخدمات والمنتجات 

التي يقدمها البنك.
ـــم الــبــنــك األهـــلـــي الــكــويــتــي مــســابــقــة 

ّ
ونـــظ

للطلبة من خالل معرض الفرص الوظيفية، 
وطلب اإلجابة عن عدد من األسئلة المتعلقة 
بالبنك. وحصل الطلبة الثالثة الفائزون على 

جوائز قيمة.
ويـــدعـــم الــبــنــك األهـــلـــي الــكــويــتــي االتــحــاد 
الـــوطـــنـــي لــطــلــبــة الـــكـــويـــت - فـــــرع الــــواليــــات 
المتحدة األميركية منذ عام 2008 في إطار 
استراتيجية المسؤولية االجتماعية التي 
يرعاها، والتي ترّكز بصورة أساسية على 

فئة الشباب وقطاع التعليم. 
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ً
«توب العقارية» تطرح مشروعا

 في برمنغهام 
ً
سكنيا

قـــال نــائــب الــعــضــو المنتدب 
لـــلـــتـــســـويـــق ومــــديــــر فــــــرع كــنــدا 
لمجموعة توب العقارية، محمد 
الــقــدومــي، إن المجموعة تفخر 
بتقديمها لعمالئها في الكويت 
وقطر واحدا من أفضل المشاريع 
الــعــقــاريــة الــســكــنــيــة فـــي مــديــنــة 
بــرمــنــغــهــام الــبــريــطــانــيــة الـــذي 
تـــطـــوره شــركــة ســيــفــن كــابــيــتــال 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي الـــتـــطـــويـــر 
العقاري بمناطق وسط وشمال 

بريطانيا.
وأوضـــــــــــــــح الــــــــقــــــــدومــــــــي، فـــي 
تــصــريــح، أن مــديــنــة برمنغهام 
تــــعــــد ثـــــانـــــي أكـــــبـــــر مــــديــــنــــة فــي 
بريطانيا بعد العاصمة لندن، 
واخــــتــــيــــرت عـــلـــى رأس قــائــمــة 
أكبر عشر مدن أوروبية غربية 
استقطابا لالستثمار، وانتقلت 
إليها معظم المقرات الرئيسية 
للعديد مــن الــبــنــوك والــشــركــات 
الخاصة بسبب موقعها المميز 
فـــي بــريــطــانــيــا وألنـــهـــا أرخـــص 
مــعــيــشــة وســكــنــا مـــن الــعــاصــمــة 
لــنــدن. وأشـــار إلــى أنــه تــم خالل 
األعــوام الماضية ضخ أكثر من 
4 مـــلـــيـــارات جــنــيــه اســتــرلــيــنــي 
عــلــى مــشــاريــع الــبــنــيــة التحتية 
بالمدينة في سبيل تطويرها، 
مبينا أن بــهــا خــمــس جامعات 
رئيسية وأربع كليات تضم نحو 
73 ألف طالب منهم 10 آالف من 

الشرقين االقصى واالوسط.
وأفــــــــاد بــــــأن الـــمـــديـــنـــة تــوفــر 
فــرص عمل كــثــيــرة، وتستقطب 
مــوظــفــيــن لــمــخــتــلــف الــقــطــاعــات 

مــن مناطق عــدة، وهــو مــا جعل 
الــقــطــاع الـــعـــقـــاري الــســكــنــي في 
المنطقة ينتعش ويزداد الطلب 
عليه، فــي حين تــقــوم الشركات 
الــــــخــــــاصــــــة بــــتــــنــــفــــيــــذ عـــــشـــــرات 
المشاريع السكنية والتجارية 
فــي المدينة ومــركــزهــا لتصبح 
بعد انتهاء عمليات التطوير من 
اجمل المدن الشابة في اوروبا.

وعن المشروع، ذكر القدومي 
أنـــــه عــــبــــارة عــــن مــــبــــان ســكــنــيــة 
تــنــفــذ عــلــى عــــدة مـــراحـــل، وتــقــع 
عـــلـــى بـــعـــد مـــيـــل واحــــــد تــقــريــبــا 
مــــن مــحــطــة الــــقــــطــــارات ومـــركـــز 
التسوق في المدينة، الفتا إلى أن 
المرحلة االولــى تتألف من 291 
شقة سكنية فاخرة تتكون من 
استديو و3 غرف نوم بمساحات 
متنوعة وأســعــار تبدأ مــن 134 
ألــف جنيه استرليني، والتملك 

125 سنة قابلة للتجديد. 

محمد القدومي

«الكويتية» استقبلت «الجهراء» الطائرة الـ ١٢ 
«٢٠٠-Aمن عقد تأجير «إيرباص ٣٣٠

أعلنت رئيسة مجلس اإلدارة 
الــعــضــوة الــمــنــتــدبــة فـــي شــركــة 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــكــويــتــيــة، 
رشــــــا الــــــرومــــــي، أنــــــه بـــوصـــول 
الــــطــــائــــرة الــــجــــديــــدة مــــن طــــراز 
200 الـــتـــي  -A330 إيــــــربــــــاص 
تــحــمــل اســــم «الــــجــــهــــراء» تــكــون 
الشركة قد تسلمت كل طائرات 
عقد التأجير البالغ عددها 12، 

 ،A320 منها 7 من طرز إيرباص
إضافة إلى 5 طائرات من طراز 

.200-A330
وأشارت الرومي، في تصريح 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــيـــن عــــلــــى هـــامـــش 
اســـتـــقـــبـــال الــــطــــائــــرة الـــجـــديـــدة 
فــي مــطــار الــكــويــت أمــس األول، 
إلـــى أنـــه بــوصــول الــطــائــرة رقــم 
12 واألخــيــرة فــي عقد التأجير 

ينتهي الجزء األول من المرحلة 
األولى لتحديث األسطول، الفتة 
إلـــى أن الــعــام الــمــقــبــل سيشهد 
الـــــــجـــــــزء الـــــثـــــانـــــي مـــــــن عـــمـــلـــيـــة 
التحديث بــبــدء استقبال الـــ10 
طــائــرات مــن طـــراز بوينغ 777، 
التي تصل أول طائرة منها في 

نوفمبر 2016.
وحـــــول الـــتـــداعـــيـــات األمــنــيــة 
أخــــــيــــــرا فــــــي ســــيــــنــــاء ومــــوقــــف 
«الخطوط الكويتية» منها، قالت 
الـــرومـــي إن رحــــالت الــشــركــة ال 
تــمــر فـــوق ســيــنــاء فــي رحالتها 
إلى القاهرة أو إلى شرم الشيخ، 
مـــشـــيـــرة فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه إلـــى 
أن نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للعمليات كامل العوضي بحث 
ات األمــنــيــة لمطار  كـــل اإلجـــــــراء
شـــــــرم الــــشــــيــــخ، نــــظــــرا لـــتـــوجـــه 
الــشــركــة نــحــو تــشــغــيــل رحـــالت 
إلى هناك في منتصف ديسمبر 
المقبل، حيث رتبت الشركة كل 
أمورها في هذا الشأن بالتعاون 

مع وزارة الداخلية.
وبشأن القرارات التي صدرت 
مـــن الــــواليــــات الــمــتــحــدة بــشــأن 
األمــــن عــلــى الـــطـــائـــرات، أشـــارت 
الـــــرومـــــي إلـــــى أن «الـــكـــويـــتـــيـــة» 
ات وفقا  تخضع لتلك اإلجــــــراء
لــــألســــس الـــمـــطـــلـــوبـــة مـــــن قــبــل 
«الكويتية» نفسها، والدليل على 
ذلك أن الشركة تسير رحالتها 
إلـــــى نــــيــــويــــورك بـــشـــكـــل يــومــي 

تقريبا.

الجدول الزمني

وفي رد على سؤال صحافي 
بـــشـــأن اســـتـــمـــرار الــشــركــة على 
الــجــدول الــزمــنــي نفسه إلحــالل 
الطائرات قالت الرومي إن بدء 
تسلم طائرات البوينغ سيكون 
في شهر نوفمبر المقبل، حيث 
ســتــتــســلــم الـــشـــركـــة طــائــرتــيــن، 
وسيستمر استقبال الطائرات 
المتبقية بواقع 2 شهريا حتى 

أبريل 2017.

أحمد فتحي

رشا الرومي

محمد النصف

«كواليتي نت» تفوز بـ «االتصاالت الدولية»

أعــــلــــنــــت «كــــوالــــيــــتــــي نــــــت»، 
المزود األول لخدمات اإلنترنت 
واالتصاالت المعلوماتية في 
الــكــويــت، االنــتــهــاء مــن إنــجــاز 
كـــبـــرى مــشــاريــعــهــا لــخــدمــات 
الـــربـــط الــــدولــــي، والـــتـــي تمت 
إلحـــــدى أكـــبـــر شـــركـــات الــنــفــط 
والغاز في العالم، حيث تم ربط 
مواقعها فــي الرميلة، جنوب 
العراق، مع عدد من المدن في 

مختلف أرجاء العالم.
وصـــرح الــرئــيــس التنفيذي 
«كـــــوالـــــيـــــتـــــي نــــــــــت» مـــحـــمـــد  لــــــ
النصف قائال «إننا منذ الفوز 
بـــالـــمـــشـــروع رغــبــنــا بــإنــجــازه 
واالنــــتــــهــــاء مـــنـــه عـــلـــى الـــوجـــه 
األمـــثـــل وتــســلــيــمــه فـــي الــوقــت 
المحدد، لما يترتب على ذلك 
مـــــن مـــــــــردود إيــــجــــابــــي واســـــع 
النطاق ينعكس على الشركة 

وموظفيها».
وأكمل: «يعد هذا المشروع 
تـــحـــديـــا كــــبــــيــــرا، بــــل يـــعـــد مــن 
أكبر وأضخم المشاريع التي 
قــمــنــا بـــإنـــجـــازهـــا حـــتـــى اآلن، 
حـــيـــث أخـــــــذت عــمــلــيــة تــقــديــم 
ات أشهر، تخللها عدد  العطاء
من المقابالت الصارمة وتقديم 
الوثائق والــعــروض، تنافسنا 
فيها مــع أكــبــر رواد قطاعات 
االتــصــاالت العالميين لنفوز 
بالمشروع عن جدارة، أظهرت 
قــــــــدرات الـــشـــركـــة الــتــنــافــســيــة 
الــعــالــمــيــة الـــمـــســـتـــوى، ونــحــن 
اآلن بــصــدد تنفيذ الــمــشــروع 

في جنوب العراق، وتحديدا من 
منطقة الرميلة، لربطها بمواقع 
الشركة العالمية المالكة لحقل 
«الـــرمـــيـــلـــة» فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، وذلـــــك بــالــتــعــاون مع 

شركائنا الدوليين».
يــذكــر أن حــقــل الــرمــيــلــة هو 
حــــقــــل نــــفــــط عــــمــــالق يــــقــــع فــي 
جنوب العراق، وتدير عملياته 
مــنــظــمــة الـــرمـــيـــلـــة لــلــعــمــلــيــات 
(ROO) بـــالـــتـــعـــاون مــــع أكــبــر 
األســــمــــاء فــــي قـــطـــاعـــي الــنــفــط 
والغاز، حيث دعت ROO كبرى 
مــــــــــزودي االتـــــــصـــــــاالت لـــطـــرح 
حلول اتصاالتية معلوماتية 
تربط مواقعها في الرميلة مع 
مكاتبها المنتشرة في جميع 
أنحاء العالم في أوروبا وآسيا 

والشرق األوسط.

تحديات عديدة

وأضـــــــــــــــــاف الــــــنــــــصــــــف «أن 
تــنــفــيــذ هــــــذا الــــمــــشــــروع أبــــرز 
عــــديــــد الــــتــــحــــديــــات، وخـــاصـــة 
أن الـــوضـــع الـــعـــام فـــي الــعــراق 
يــخــتــلــف عــــن غــــيــــره مــــن دول 
الــعــالــم. كــمــا واجــهــتــنــا عــثــرات 
عـــدة فــي الــبــحــث عــلــى شــركــاء 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن عـــلـــى درايــــــة 
تــامــة بكل حــلــول تكنولوجيا 
الـــمـــعـــلـــومـــات وفـــــق الــمــعــايــيــر 
العالمية، لتنفيذ حلول البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة حــــســــب الـــطـــبـــيـــعـــة 
الـــمـــكـــانـــيـــة ووفــــــق تــضــاريــس 

الــــــعــــــراق، ومــــــن ثـــــم تـــــم الـــبـــدء 
بوضع جداول التنفيذ الزمنية 
الـــتـــي تــضــاربــت مـــع الـــظـــروف 
الجوية غير متوقعة في العراق 
وأوروبــــــا، كــمــا كــانــت معايير 
الصحة والسالمة الصارمة من 
بين الــتــحــديــات الكثيرة التي 

واجهتنا.
فــي الــوقــت الــحــاضــر، يعمل 
خبراء «كواليتي نت» في مواقع 
المشروع في العراق وأوروبا، 
الختبار وتنفيذ حلول الربط 
الــدولــي الــخــاصــة بالمشروع، 
وفقا للجداول الزمنية المتفق 

عليها. 

ربط ثاني أكبر حقول النفط في العراق بمدن عدة بأنحاء العالم

«التجاري» يعلن فائزي «النجمة»
أجرى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على «حساب 
النجمة» أمس في مركزه الرئيس بحضور ممثل وزارة التجارة 

والصناعة صقر المناعي.
وأســـفـــرت نــتــائــج الــســحــب عــن فـــوز كــل مــن عــمــاد الــرمــيــثــان، 
وكوراتو بارامبيل، وبسمه السعدون، ومنى الغانم، وكاتارينا 

رودريغس بجائزة قيمتها 7000 دينار لكل منهم. 
ويتميز حساب النجمة الجديد بتأهيل عمالئه للفوز بجائزة 
يومية قدرها 7000 دينار، لينفرد البنك التجاري بتقديم اكبر 
جائزة سحب يومي، إضافة إلى أربعة سحوبات كبرى تجرى 
خــالل الــعــام تبلغ قيمة كــل جــائــزة منها 100 ألــف ديــنــار، تقام 
في العيد الوطني ويوم التحرير، وعيد الفطر، وعيد األضحى 

المبارك، إضافة إلى ذكرى تأسيس البنك في 19 يونيو.

... و«مشاريع الكويت» ترعى الحفل الختامي 

«األهلي» يختتم رعايته لمؤتمر اتحاد الطلبة - أميركا

د. بدر العيسى و الشيخ سالم الصباح في جناح البنك األهلي الكويتي بالمؤتمر 
السنوي لالتحاد الوطني لطلبة الكويت

... وتؤكد التزامها بمبدأ المساواة 
أكدت الخطوط الجوية الكويتية التزامها بتنفيذ 
القانون ومبدأ المساواة في التعامل والحقوق بين 

جميع فئات الموظفين العاملين لديها.
وقـــالـــت (الــكــويــتــيــة) فـــي بــيــان صــحــافــي،أمــس، 
بشأن تنفيذ رغبات الموظفين باالنتقال للعمل 
 ألحــكــام الــقــانــون رقم 

ً
فــي القطاع الحكومي وفــقــا

(٦-٢٠٠٨) وتــعــديــالتــه فــي شـــأن تــحــويــل مؤسسة 
الــخــطــوط الــجــويــة الكويتية إلــى شــركــة مساهمة 
إن القانون المشار إليه أتاح أمام جميع موظفي 
(الكويتية) الكويتيين ما بين االستمرار بالعمل 
في الشركة أو االنتقال للعمل بالقطاع الحكومي 
أو ترك الخدمة باإلحالة إلى التقاعد لمن تنطبق 

عليه شروط التقاعد.
وأضـــافـــت أنــــه بـــنـــاء عــلــى ذلــــك قـــامـــت إدارة 
الشركة مباشرة عند صدور المرسوم بقانون 
رقم (٢٢-٢٠١٢) الصادر في أكتوبر ٢٠١٢ بالتعميم 
على كل الموظفين لتحديد رغباتهم مضيفة أنه 
تمت إعــادة فتح بــاب تعديل الرغبات مــرة أخرى 
استنادا الــى نص المادة الثامنة مكرر الصادرة 

بالقانون رقــم (٢٣-٢٠١٤) فــي شــأن تعديل بعض 
أحكام القانون رقم (٦-٢٠٠٨) التي قضت بأن يكون 
آخر موعد لتقديم الرغبات هو مطلع يونيو ٢٠١٤.
وذكـــــــر الــــبــــيــــان آنــــــه تــــم حـــصـــر تـــلـــك الـــرغـــبـــات 
وتنفيذها تباعا حيث تــم إنــهــاء خــدمــات (١٦٠٦) 
موظفين اضافة إلى إصدار قرارات إنهاء خدمات 
لباقي الموظفين الذين ال يزالون بالخدمة بحد 
أقــصــى نــهــايــة شــهــر ديــســمــيــر الــمــقــبــل مبينة انــه 
تم نقل ثالثة موظفين للعمل بالقطاع الحكومي 
وجار إعداد صيغة عقود الموظفين الراغبين في 
االستمرار بالعمل في الشركة وعددهم ٤٥٤ موظفا.
واوضـــــــح ان الـــقـــانـــون كـــفـــل لـــكـــل فـــئـــة مــــن تــلــك 
الــفــئــات حــقــوقــا وامـــتـــيـــازات مــحــددة حــيــث ضمن 
الــقــانــون لجميع الــمــوظــفــيــن الــذيــن سيتم نقلهم 
 لرغباتهم أال 

ً
للعمل بالقطاع الحكومي تنفيذا

تقل رواتبهم أو مزاياهم عما كانوا يتقاضونها 
 أن مــن هــذه المزايا التذاكر 

ً
فــي المؤسسة مبينا

المجانية والتأمين الصحي.
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تنظمه إسكان غلوبل على هامش معرضها توب العقارية تطرح مشروعًا سكنيًا

السعودية كشفت عزمها الدخول في مفاوضات بشأن طريق الحرير

القدومي: برمنغهام ستشهد 
تحواًل كبيراً في قيمة العقار 

 Dell تمنح زاك سلوشنز جائزتين 

نخبة من المتحدثين في مؤتمر النخبة العقاري 
14 ديسمبر المقبل

 الرجيب: مبارك الكبير ستشهد حركة عمرانية 
كبيرة خالل 5 سنوات

الصين تسعى للتعاون مع دول الخليج في مشروعها العالمي الحزام االقتصادي
ملنطقة  جدية  بكل  ال�صني  تنظر 
ال�صعودية  خا�صة  العربي  اخلليج 
احلزام  العاملي  م�رشوعها  لتميز 
احلرير  طريق  وكذلك  االقت�صادي، 
اجلديد، الذي ت�صعى من خالله اإلى 
حيث  القدمي،  احلرير  طريق  اإحياء 
الطريق  ه��ذا  قلب  يف  اململكة  تقع 
ال��دول  اأك��ر  يجعلها  ما  جغرافيًا 
االأمر  امل�رشوع،  من  واإفادة  ا�صتفادة 
اإبداء  اإلى  ال�صني  حكومة  دعا  الذي 
كامل اال�صتعداد لتوقيع االتفاقية مع 

اململكة.
ال�صعودية ك�صفت عزمها يف منت�صف 
ال�صهر احلايل الدخول يف مفاو�صات 
مع ال�صني لتطوير احلزام االقت�صادي 
وهو  التاريخي،  احل��ري��ر  لطريق 
الطريق الذي يربط ال�رشق بالغرب 
ال��وزراء  جمل�س  وفو�س  جت��اري��ا، 
االقت�صادية  ال�صوؤون  جمل�س  رئي�س 
والتنمية – اأو من ينيبه – بالتباحث 
مع اجلانب ال�صيني يف �صاأن م�رشوع 
اململكة  حكومة  بني  تفاهم  مذكرة 
تطوير  ح���ول  ال�����ص��ني  وح��ك��وم��ة 
احلزام  �صاأن  يف  امل�صرتك  التعاون 
االقت�صادي لطريق احلرير، ومبادرة 
طريق احلرير البحري للقرن احلادي 

والع�رشين.
وقال املجل�س حينها اإن هذا االإجراء 
يهدف اإلى ما يخدم م�صالح اململكة، 
ال�صوؤون  رئي�س  املجل�س  فو�س  كما 
على  التوقيع  والتنمية  االقت�صادية 
رفع  ثم  ومن  اإليه،  التو�صل  يتم  ما 
الن�صخة النهائية املوقعة ال�صتكمال 

االإجراءات النظامية.
للحزام  امل�����ص��رتك  ال��ب��ن��اء  ي�صعى 
والتوا�صل  الرتابط  اإل��ى  والطريق 
واإفريقيا  واأوروب��ا  اآ�صيا  قارات  بني 
اإن�صاء  واإلى  والبحار املحيطة بها، 
وتعزيز عالقات ال�رشاكة يف الرتابط 
والتوا�صل بني الدول التي تقع على 
اإن�صاء  واإلى  والطريق،  احلزام  طول 
متعددة  والتوا�صل  الرتابط  �صبكة 
وعلى  املجاالت  جميع  يف  الوظائف 
حتقيق  �صبيل  يف  عديدة،  م�صتويات 
وامل�صتقلة  امل��ت��ن��وع��ة  التنمية 
تلك  يف  وامل�صتدامة  وامل��ت��وازن��ة 

الدول.

و���ص��ت��دف��ع م�����رشوع��ات ال��رتاب��ط 
اإطار احلزام والطريق  والتوا�صل يف 
الدمج والتن�صيق بني اال�صرتاتيجيات 
طول  على  ال��دول  ل�صتى  التنموية 
العنان  وتطلق  والطريق،  احل��زام 
للقوة الكامنة لالأ�صواق داخل االإقليم، 
واال�صتهالك،  اال�صتثمار  وحت��ف��ز 
العمل،  وف��ر���س  الطلبات  وت��وف��ر 
واال�صتفادة  االإن�صاين  التبادل  وتعزز 
�صعوب  بني  املتبادلة  احل�صارية 
ال�صعوب  تلك  لتلتقي  ال��دول،  تلك 
البع�س  ببع�صها  وتثق  وتتفاهم 
وتتمتع  البع�س  بع�صها  وحت��رتم 
وامل�صتقرة  املن�صجمة  ب��احل��ي��اة 

والرغيدة معا.
من  اأك��ر  والطريق  احل���زام  ي�صمل 
واأوروب��ا  اآ�صيا  ق��ارات  دول��ة يف   60
عدد  اإجمايل  يبلغ  والتي  واإفريقيا، 
�صكانها جمتمعة 4.4 مليارات ن�صمة، 
من �صكان العامل  اأي ما يعادل %63 
ويبلغ حجم اقت�صادياتها 21 تريليون 
دوالر، اأي 29%من االقت�صاد العاملي 

احلايل.
لطريق  االقت�صادي  احل��زام  ويرتكز 
رئي�سة  خطوط  ثالثة  على  احلرير 
دفع  حول  واأعمال  تطلعات  لوثيقة 

البناء امل�صرتك للحزام والطريق:
-1 يربط بني ال�صني واأوروبا مرورًا 

باآ�صيا الو�صطى ورو�صيا.
منطقة  اإل���ى  ال�صني  م��ن  ميتد   2-
املتو�صط  االأبي�س  والبحر  اخلليج 

مرورًا باآ�صيا الو�صطى وغربي اآ�صيا.
بجنوب  ومير  ال�صني  من  يبداأ   -3-
واملحيط  اآ�صيا  وجنوب  اآ�صيا  �رشقي 

الهندي.
للقرن  البحرية  احلرير  طريق  اأم��ا 
على  فيرتكز  والع�رشين  احل���ادي 

خطني رئي�صني:
ال�صاحلية  املوانئ  من  يبداأ  -1 خط 
ال�صينية وي�صل اإلى املحيط الهندي 
مرورا ببحر ال�صني اجلنوبي وانتهاء 

ب�صواحل اأوروبا.
ال�صاحلية  املوانئ  يربط  خط   2-

ال�صينية بجنوب املحيط الهادئ.
قال ال�صفري ال�صيني لدى ال�صعودية 
امل�رشوع  فكرة  اإن  وين:  ت�صينج  يل 
 60 من  ترحيبا  اال�صرتاتيجي وجدت 
دولة عاملية للم�صاركة فيه مبا فيها 
احلكومة  طرحته  وقد  ال�صعودية، 
اأن  اإلى  م�صريًا  فرتة،  منذ  ال�صينية 
هناك خم�صة جماالت تر�صمها مالمح 
يف  يكمن  االأول  ال�صني،  م��ب��ادرة 

تن�صيط  وثانيها  ال�صيا�صات،  تبادل 
بالبنية  يعنى  والثالث  التجارة، 
التحتية، اأما الرابع فيخت�س بتبادل 
الثقافة وح�صارات االإن�صان، يف حني 
يتمثل االأخري يف تنقل االأفراد ب�صعبي 

البلدين.
العربي  اخلليج  منطقة  وين  واعترب 
بالن�صبة  مهمة  ال�صعودية  خا�صة 
لطريق  االقت�صادي  احلزام  مل�رشوع 
احلرير، الذي ي�صكل بعدا ا�صرتاتيجيا 
كموقع حيوي عاملي لت�صهيل التجارة 
واإف��ري��ق��ي��ا م��رورا  اآ���ص��ي��ا  ب��ني دول 
اأن قرار جمل�س  باأوروبا، م�صريا اإلى 
الوزراء ال�صعودي بالتباحث يف هذا 
امل�صالح  تعزيز  �صاأنه  من  اجلانب 
وتعظيم الفوائد �صواء للخليج نف�صه 

اأو للتجارة الدولية.
احل��زام  م�رشوعي  م�صمون  يتمثل 

االقت�صادي وطريق احلرير يف:
1- تنا�صق ال�صيا�صات: ميكن ملختلف 
حول  الوايف  التوا�صل  اإجراء  الدول 
اال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات اخلا�صة 
بحيث  االق��ت�����ص��ادي��ة،  بالتنمية 
هذه  بني  الع�صوي  االلتحام  يتحقق 
اال�صرتاتيجيات على اأ�صا�س مبداأ اإيجاد 
قوا�صم م�صرتكة من بني االختالفات، 

للتعاون  واالإج��راءات  اخلطط  ور�صم 
يعطي  مبا  الت�صاور،  عرب  االإقليمي 
ال�صوء االأخ�رش من حيث ال�صيا�صات 
االقت�صادي  االندماج  اأمام  والقوانني 

االإقليمي.
ال�صني  اإن  ال��ط��رق��ات:  ت��راب��ط   -2
اإلى  بحاجة  ال�صلة  ذات  وال���دول 
التباحث االإيجابي يف حت�صني البنية 
العابرة للحدود يف جمال  االأ�صا�صية 
تدريجية  خطوات  واتخاذ  امل��رور، 
واملوا�صالت  للنقل  �صبكة  لتكوين 
تربط خمتلف املناطق دون االإقليمية 
باأوروبا  اآ�صيا  تربط  كما  اآ�صيا،  يف 
عدم  م�صائل  يعالج  مبا  واإفريقيا، 
اأو  التمرير  الرتابط دون  اأو  الرتابط 

التمرير دون االن�صياب.
يف  التباحث  االأع��م��ال:  توا�صل   -3
واال�صتثمار  التجارة  ت�صهيل  �صبل 
ت�صاعد  مالئمة،  ترتيبات  وو�صع 
التجارية  احل��واج��ز  اإزال����ة  ع��ل��ى 
الدورة  �رشعة  ورفع  واال�صتثمارية 
االقت�صادية االإقليمية وجودتها، مبا 
يطلق ب�صكل كامل االإمكانات الكامنة 
والطريق  احلزام  يف  الواقعة  للدول 
واال�صتثمار،  التجارة  جم��االت  يف 

وتو�صيع كعكة التعاون.

على  العمل  ال��ع��م��الت:  ت���داول   -4
حت��ق��ي��ق امل��ق��ا���ص��ة ب��ال��ع��م��الت 
وتعزيز  العمالت،  وتبادل  املحلية 
واملتعدد  الثنائي  النقدي  التعاون 
مالية  موؤ�ص�صات  واإن�صاء  االأط��راف، 
تكاليف  وخف�س  االإقليمية،  للتنمية 
املعامالت، وبالتايل تعزيز القدرة 
من  املالية  املخاطر  مواجهة  على 
االإقليمية، وتعزيز  خالل الرتتيبات 
املنطقة  القت�صاد  التناف�صية  القدرة 

ككل على ال�صاحة الدولية.
ال�صني  اإن  ال��ع��الق��ات:  تعزيز   -5
اإلى  بحاجة  ال�صلة  ذات  وال���دول 
للعالقات  ال�صعبية  القاعدة  توطيد 
التوا�صل  وت��ع��زي��ز  ال��ر���ص��م��ي��ة، 
احل�صارات،  خمتلف  بني  والتحاور 
�صعوب  بني  الودي  التبادل  وزي��ادة 
الفئات  م�صتوى  على  وخا�صة  الدول 
يعزز  مبا  االأ�صا�صية،  املجتمعية 
التقليدية  وال�صداقة  املتبادل  الفهم 

فيما بينها.
اأبرز ع�صو اجلمعية العاملية خلرباء 
مينارب  جمموعة  رئي�س  املخاطر 
الزومان،  عبدالرحمن  ال�صعودية 
التي  الدول  جلميع  االإيجابية  االآثار 
�صتن�صم الإن�صاء البنية التحتية لتفعيل 

ال�صعودية،  فيها  مبا  الطريق  هذا 
م�صتعدة  ال���دول  ه��ذه  كانت  ���ص��واء 
ميزاتها  ال�صتثمار  م�صتعدة  غري  اأو 
الطريق  لهذا  �صيكون  التي  الن�صبية 
مبا  بكفاءة  ا�صتثمارها  يف  كبري  اأثر 
يعود على هذه الدول وغريها بالنفع 
و�صيغري واقعها اإيجابًا �صواء جتاريًا 
معرفيًا اأو  ثقافيًا  اأو  �صناعيًا  اأو 

 

اأو اقت�صاديًا اأو اأمنيًا.
واعترب الزومان ال�صعودية قلب هذا 
وب�صفتها  بحريًا  اأو  بريًا  الطريق 
كبرية  ن�صبية  مب���ي���زات  ت��ت��م��ت��ع 
�صت�صتفيد  يجعلها  ما  ومتنوعة، 
يف  اندماجها  خالل  من  كثريًا  وتفيد 
لديها  اأن  خ�صو�صًا  الطريق،  ه��ذا 
البنى  من  االأ�صا�صية  املقومات  اأهم 
يف  االندماج  يتطلبها  التي  التحتية 
الذي  املطّور  احل�صاري  الفكر  هذا 
�صيمكن اململكة ويعزز موقعها على 

كافة االأ�صعدة.
فلفت  املن�صاآت،  ترابط  �صعيد  على 
اإلى  ي�صري  امل�����رشوع  اأن  اإل��ى  وي��ن 
تربط  اأ�صا�صية  بنية  �صبكة  ت�صكيل 
�صتى املناطق االآ�صيوية �صبه االإقليمية 
ب�صكل  واأفريقيا  واأوروب����ا  واآ�صيا 
موحدة  اآلية  بناء  ودف��ع  تدريجي، 
كلها،  العملية  خالل  النقل  لتن�صيق 
ال���دويل،  النقل  ل�صهولة  حتقيقا 
اإ�صافة اإلى دفع بناء كيبالت االألياف 
ال�صوئية العابرة للحدود، و�صبكات 
كيبالت االت�صاالت الرئي�صة وغريها.

وبني وين اأن ال�صني وقعت مع بع�س 
الدول املمتدة على طوله �صل�صلة من 
التي مبوجبها  االإطارية،  االتفاقيات 
امل�رشوعات  م��ن  ع��دد  اإن�����ص��اء  ب���داأ 
املهمة، من بناء ج�صور و�صكة حديد 
وطرق عامة ومناطق �صناعية وممرات 
وفتح  للحدود،  عابرة  معلوماتية 
الدولية  اجلوية  اخلطوط  من  دفعة 
ملدة  للرتانزيت  املطارات  ومنافذ 
تدور  حيث  تاأ�صرية،  دون  �صاعة   72
ال�صاملة  ال�رشاكة  مفاو�صات  حاليا 
امل�صتوى  رفع  ومفاو�صات  االإقليمية 
ال�صني  بني  احلرة  التجارة  ملنطقة 
اإن�صاء  اأع��م��ال  وب���داأت  واالآ���ص��ي��ان، 
للبنية  والتمويل  اال�صتثمار  من�صتي 

االأ�صا�صية و�صندوق طريق احلرير.

قال نائب الع�صو املنتدب للت�صويق 
توب  ملجموعة  كندا  فرع  ومدير 
القدومي  وليد  حممد  العقارية 
تقدم  ب��اأن  تفخر  املجموعة  اإن 
واحدا  وقطر  الكويت  لعمالئها يف 
العقارية  امل�صاريع  اف�صل  م��ن 
برمنجهام  مدينة  يف  ال�صكنية 
�رشكة  تطوره  والتي  الربيطانية 
يف  واملتخ�ص�صة  كابيتال  �صيفن 
التطوير العقاري يف مناطق و�صط 

و�صمال بريطانيا.
مدينة  ان  ال��ق��دوم��ي  وا���ص��اف   
مدينة  اكرب  ثاين  تعد  برمنجهام 
لندن  العا�صمة  بعد  بريطانيا  يف 
وقد اختريت على راأ�س قائمة اكرب 

فيما  لال�صتثمار  ا�صتقطابا  غربية  اوروبية  مدن  ع�رش 
من  للعديد  الرئي�صية  املقرات  معظم  اليها  انتقلت 
البنوك وال�رشكات اخلا�صة ب�صبب موقعها املميز يف 
العا�صمة  من  و�صكنا  معي�صة  ارخ�س  والنها  بريطانيا 
لندن وا�صاف انه مت خالل االعوام املا�صية �صخ اكر 
البنية  م�صاريع  على  ا�صرتليني  جنيه  مليارات   4 من 

التحتية يف املدينة يف �صبيل تطويرها.
وذكر القدومي اأن يف املدينة خم�س جامعات رئي�صية 
نحو  منهم  طالب  الف   73 نحو  ت�صم  كليات  وارب��ع 
بان  مبينا  واالو�صط،  االق�صى  ال�رشقني  من  االف   10
موظفني  وت�صتقطب  كثرية  عمل  فر�س  توفر  املدينة 
ملختلف القطاعات من مناطق عدة وهو ما جعل القطاع 
الطلب  ويزداد  ينتع�س  املنطقة  يف  ال�صكني  العقاري 
ع�رشات  بتنفيذ  اخلا�صة  ال�رشكات  تقوم  فيما  عليه 
ومركزها  املدينة  يف  والتجارية  ال�صكنية  امل�صاريع 
اجمل املدن  التطوير من  انتهاء عمليات  لت�صبح بعد 

ال�صابة يف اوروبا.

اإنه  القدومي  قال  امل�رشوع  وحول 
على  تنفذ  �صكنية  مبان  عن  عبارة 
ميل  بعد  على  وتقع  مراحل  ع��دة 
القطارات  حمطة  من  تقريبا  واحد 
املدينة،  يف  ال��ت�����ص��وق  وم��رك��ز 
االولى  املرحلة  اأن  القدومي  وبني 
تتاألف من 291 �صقة �صكنية فاخرة 
ومب�صاحات متنوعة، والتملك 125 

�صنة قابلة للتجديد. 
االن�صاء  قيد  امل�رشوع  اأن  وا�صاف 
وحول   .2017 نهاية  يف  والت�صليم 
الدفعات قال اأن العميل يدفع دفعة 
عند  والباقي   %30 بواقع  مقدمة 
اجراءات  ان  الى  م�صريا  اال�صتالم، 
خالل  م��ن  تتم  والتعاقد  ال��دف��ع 
املجموعة،  تزكيه  الذي  املحامي  او  العميل  حمامي 
مبينا اأن حمامي املجموعة قام بدرا�صة كافة م�صتندات 

امل�رشوع قبل عر�صه على عمالئنا.
بريطانيا  يف  منوا  االأ���رشع  هي  برمنجهام  ان  وق��ال 
واحلركة العمرانية الكبرية فيها جعلت منها الوجهة 
االكر ا�صتقطابا للم�صتثمرين حيث حتقق عوائد جيدة 
يحقق  فيما  �صنويا   %8-5 بني  ترتاوح  االيجار  على 
عند االنتهاء من بنائه  العقار قيد االن�صاء نحو %25 
بينما املعدل ال�صنوي يف املدينة الرتفاع قيمة العقار 
ترتاوح مابني 5-10% وفقا ملوقع وموا�صفات ومزايا 

العقار.
يف  العريقة  خربتها  خالل  ومن  املجموعة  ان  واكد   
ال�صوق العقاري الربيطاين تن�صح عمالءها باال�صتثمار 
من  والتي  برمنجهام  مدينة  ويف  امل�رشوع  ه��ذا  يف 
املتوقع ان ت�صهد حتوال كبريا يف زيادة قيمة العقار 
فيها خالل اخلم�س �صنوات املقبلة فاال�صتثمار املبكر 

يف املدينة يحقق عائدا ايجابيا يف امل�صتقبل.

العاملية   Dell ���رشك��ة  منحت 
الأنظمة  �صلو�صنز  زاك  ���رشك��ة 
الكمبيوتر جائزتني كاأف�صل �رشيك 
على   2015 لعام  ا�صرتاتيجي 
�رشيك  واأف�صل  اخلليج،  م�صتوى 
التكنولوجية  احللول  جمال  يف 
اأوروب���ا   EMEA م�صتوى  على 

وافريقيا وال�رشق االأو�صط.
جاء ذلك خالل اإحتفالية اأقامتها 
 EMEA النم�صا  يف   Dell �رشكة 
Dell Conference 2015 ال�صهر 
ورئي�س  موؤ�ص�س  بح�صور  احلايل 
و�رشكات  دي��ل  مايكل  ال�رشكة 
عاملية متخ�ص�صة يف نف�س املجال 
للتكرمي واالإ�صادة ب�رشكاء النجاح 
على اإجنازاتهم وما حققوه خالل 

العام 2015.
وقام با�صتالم اجلائزتني نيابة عن 
رئي�س  نائب  �صلو�صنز  زاك  �رشكة 
املنتدب  والع�صو  االإدارة  جمل�س 
لل�رشكة اأ�رشف اأبو اخلري ورئي�س 

�رشكة Dellمايكل ديل.
وق���ال اأ����رشف اأب���و اخل��ري خالل 
عقب  ال�صحافية  ت�رشيحاته 
ال�رشكة  وت��ك��رمي  احلفل  انتهاء 

على  ح�صلت  �صلو�صنز  زاك  اأن 
اجلائزتني يف ظل مناف�صة �صديدة 
�رشكة   700 من  اأكر  بني  للغاية 
 400 ع��ن  يقل  ال  منها  م�صاركة 
جلنة  قامت  وقد  اأوروبية،  �رشكة 
بدرا�صة   Dell �رشكة  من  خمت�صة 
اإجنازات كل �رشكة على حد للتاأكد 
الفائزة  ال�رشكات  ا�صتحقاق  من 
�صابقة  تعد  والتي  اجلوائز  بهذه 
اأي �رشكة عربية  مل حت�صل عليها 

من  العاملي  امل�صتوى  هذا  على 
بني ال�رشكات االأوروبية العمالقة 
اخلليج اأو  ال��ك��وي��ت  يف   ���ص��واء 

اأو ال�رشق االأو�صط.
رئي�س  اأ�صاد  للح�صور  كلمته  ويف 
�رشكة Dellمايكل ديل باالجنازات 
�صلو�صنز  زاك  �رشكة  حققتها  التي 
خالل  ال��رائ��ع  االأداء  ومب�صتوى 
والعام  عامة  ال�صابقة  االأع���وام 

احلايل 2015 خا�صة.

املعار�س  لتنظيم  غلوبل  اإ�صكان  جمموعة  اأعلنت 
موؤمتر  الإقامة  ا�صتعداداتها  اإمت��ام  عن  واملوؤمترات 
معر�صها  هام�س  على  �صيقام  الذي  العقاري  النخبة 
الدولية  املعار�س  اأر�س  على  تنظمه  الذي  العقاري 
مب�رشف خالل الفرتة من 14 اإلى 19 دي�صمرب املقبل 
ومب�صاركة  العقارية،  ال�رشكات  من  عدد  مب�صاركة 

نخبة من املتحدثني يف املوؤمتر.
و�صيتحدث يف املوؤمتر كل من الوزير والنائب االأ�صبق 
اأول  الفريق  الكبري  مبارك  وحمافظ  العون،  جا�صم 
اإيكو لال�صت�صارات البيئية  اأحمد الرجيب ومدير عام 

اال�صت�صاري البيئي الدكتور علي حممد خريبط.
اال�صبق  والنائب  الوزير  �صدد  امل�صاركة  هذه  وحول 
يتطرق  باإعتباره  املوؤمتر  اأهمية  على  العون  جا�صم 
اإلى ق�صية هامة اأال وهي الق�صية العقارية، موؤكدًا على 
اأن العقار ال ينف�صل عن املنظومة املتكاملة لالقت�صاد 
والتي ت�صم العقار واالأ�صهم وجتارة التجزئة وغريها 

من القطاعات التي جتعل منه اإقت�صادًا متكاماًل.
ينبغي  حيث  والنقا�س،  باالهتمام  جديرة  العقارية  الق�صية  ان  وقال 
علينا اإذا ما اأردنا اأن نحقق نوعًا من النمو االقت�صادي ان نتعرف على 
اال�سهم هبوط  اأو  للعقار  بالن�سبة  �سواء  للركود  احلقيقية   اال�سباب 
اأ�صباب  اأهم  اأن  اإلى  م�صريًا  االخرى،  االقت�صادية  االمور  من  غريها  اأو 

اأن هناك  هذا الركود هي العامل االمني، حيث نرى 
مناطق ملتهبة و�رشاع وعدم ا�صتقرار امني يف مناطق 
اأهمها منطقة اخلليج ومنطقة  متعددة حول العامل، 

ال�رشق االو�صط ب�صكل عام.
واأ�صاف اأنه طاملا اأن هناك بوؤرًا ملتهبة وغري م�صتقرة 
كما  الأنه  م�صتقرًا،  يكون  لن  املال  راأ�س  فاإن  اأمنيًا، 
هو معروف فاإن راأ�س املال جبان �صواء على �صعيد 
العقار اأو يف غريه من املجاالت االقت�صادية، ناهيك 
عن اال�سطرابات هناك عوامل اأخرى من بينها الهبوط 
املفاجئ والتدريجي الأ�صعار النفط، وهو عامل مهم 
الأن الكويت على �صبيل املثال يعتمد الدخل القومي 
م�صادر  غياب  النفط يف ظل  على  كبرية  بن�صبة  فيها 

الدخل االأخرى.
احللقات  اأحد  يعترب  العقار  اأن  اإلى  العون  واأ�صار 
هذه  تاأثرت  وكما  الكويتي  االقت�صاد  يف  املتعددة 
اأن  م�صيفًا  يتاأثر،  اأن  بد  ال  العقار  ف��اإن  احللقات 
التنمية  حركة  على  تيياأثييرًا  كذلك  له  �سيكون  النفط  ا�سعار  هبوط 
على  بناء  التنموية  خططها  تبني  ما  عادة  احلكومة  الأن  الكويت،  يف 
قومي،  كدخل  النفط  على  تعتمد  الكويت  اأن  ومبا  القومي،  دخلها 
العوامل  اإنخفا�س  اإلى  �صيوؤدي  النفط  دخل  احلايل يف  االنخفا�س  فاإن 

التنموية االخرى.

الفريق  الكبري  مبارك  حمافظ  قال 
الو�صع  ع��ن  الرجيب  اأح��م��د  اأول 
العقاري يف املحافظة ان املحافظة 
احدث واأ�صغراملحافظات الكويتية 
 %90 ب��اأن  متتاز  لكنها  ال�صت، 
واأكر من قاطنيها هم من الكويتيني 

من فئة ال�صباب واملثقفني.
لديها  امل��ح��اف��ظ��ة  اأن  واأ����ص���اف 
حاليًا 3 مناطق جديدة نا�صئة هي 
فطرية  ابو  الفنيطي�س،  امل�صايل، 
ال�صامل  �صباح  منطقة  جانب  اإل��ى 
دخول  م��وؤخ��رًا  ت�صهد  ب��داأت  التي 
وا�صتثمارية  جت��اري��ة  جممعات 
جديدة، حيث يالحظ ت�صارع حركة 

متوقعًا  املناطق،  تلك  يف  البناء 
اأن ت�صهد املحافظة خالل ال�صنوات 
عمرانية  حركة  املقبلة  اخلم�س 
يف  كبرية  زي��ادة  ي�صاحبها  كبرية 
عددهم  يبلغ  الذين  ال�صكان  اأعداد 
حاليًا نحو 300 األف ن�صمة، والذي 
يتوقع اأن ي�صل اإلى 500 األف خالل 

ال�صنوات اخلم�س املقبلة.
حمافظة  اأن  اإلى  الرجيب  واأ�صار 
الكثري  ينق�صها  الكبري  م��ب��ارك 
باقي  يف  امل��وج��ودة  اال�ص�س  من 
تفتقد  اأنها  حيث  املحافظات، 
بها،  خا�س  م�صت�صفى  وجود  اإلى 
وجمعيات تعاونية يف مناطقها، 

ذلك اأن جمعيات املناطق التابعة 
اأن  مبعنى  مدجمة،  زالت  ما  لها 
مناطق   9 لديها  التي  املحافظة 
خم�س  ���ص��وى  ح��ال��ي��ًا  متتلك  ال 
املحافظة  قيام  موؤكدًا  جمعيات، 
ال�����ص��وؤون  وزارة  مب��خ��اط��ب��ة 
االجتماعية ب�صاأن ف�صل اجلمعيات 
كل  واإن�صاء جمعية يف  التعاونية 
تنامي  ظ��ل  يف  خا�صة  منطقة، 
احلركة ال�صكانية يف جميع مناطق 
املحافظة، كذلك تفتقد املحافظة 
ومقر  للمحاكم،  جممع  لوجود 
ل��ل��ح��ك��وم��ة م���ول وال��ك��ث��ري من 

اخلدمات ال�رشورية.

• محمد القدومي
• جاسم العون

vخريبط: االستشارات البيئية تلعب دورًا في مجال التطوير العقاري
البيئية  لال�صت�صارات  اإيكو  عام  مدير  اأكد 
اال�صت�صاري البيئي علي خريبط على اأهمية 
من  النوع  وهذا  العقاري،  النخبة  موؤمتر 
وطرق  باأ�صاليب  التوعية  يف  املوؤمترات 
التعامل مع القطاع العقاري ب�صكل خا�س، 
امل�صتثمر  اأن  على  نف�صه  الوقت  يف  موؤكدًا 

العقاري الكويتي لديه بعد نظر دائمًا.
واأملح خريبط اإلى اأهمية الدور الذي تلعبه 
التطوير  جمال  يف  البيئية  اال�صت�صارات 
بني  الكبر  االرتباط  اإلى  الفتًا  العقاري، 
البيئية  واال�صت�صارات  العقاري  التطوير 
تلعب  حيث  االرا���ص��ي،  اأن���واع  جميع  يف 

اال�صت�صارات البيئية دورًا يف فح�س االرا�صي 
والتجارية،  واال�صتثمارية  ال�صناعية 
وحتى االأرا�صي التابعة للجهات احلكومية 
ال�رشيعة  الطرق  اأرا�صي  اأو  ال�صحراوية 
تكرير  ووح���دات  وامل�صايف  وامل��ط��ارات 
الغاز،والتعامل  حمطات  اأو  اخلام  النفط 
اجلوفية  كاملياه  االر�س  باطن  يف  ما  مع 
مثل  االأر�س  فوق  ما  اأو  الرتبة،  فح�س  اأو 

م�صاريع اال�صكان ب�صكل عام.
بيئية  ا�صت�صارات  قدمت  �رشكته  ان  وقال 
الآل��ئ  م�����رشوع  م��ث��ل  �صخمة  مل�����ص��اري��ع 
ال�صاملية  منتزه  وم�����رشوع  اخل����ريان، 

م�صاريع  عن  عبارة  كلها  وه��ذه  اجلديد، 
الكويتي  امل�صتثمر  كويتيني،  مل�صتثمرين 
لديه بعد نظر ويعترب من اأوائل املطورين 
العقاريني يف منطقة اخلليج العربي ب�صكل 
�رشكة  مع  التعامل  اإل��ى  عام،باال�صافة 
امل�صاكن املنخف�صة التكاليف وغريها من 
اأن كافة الدرا�صات التي  ال�رشكات، موؤكدًا 
كبري،  ب�صكل  اإعتمادها  مت  ال�رشكة  قدمتها 
خا�صة واأن �رشكته معتمدة من قبل الهيئة 
هذه  باإعتماد  تقوم  التي  للبيئة  العامة 
الدرا�صات ومن ثم منح املوافقات البيئية 

الالزمة لها.

• أحمد الرجيب

• مايكل ديل وأشرف أبو اخلير

حجم التجارة بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة األسيانصادرات دول الخليج من الطاقة إلى رابطة األسيان





ابَق على تواصل دائم بالعالم لحظة بلحظة على موبايلك
ارسل (س) أو (S) على : زين 96998    وطنية 1794    فيفا 55176

alseyasshnewspaper@alseyasshnewsللتواصل:

االقتصادية
(16922) Oó©dG (47 áæ°ùdG) Ω2015 (»fÉãdG øjô°ûJ) ôÑªaƒf 30 ≥aGƒªdG - `g1437 ôØ°U øe 18 ø«æK’GMonday 30th November 2015 (47 th Year) issue No (16922) 17

´É£≤dG »a º«¶æàdG ÜÉ«Z AGôL ¥ƒ°ùdG »a áªL IÉfÉ©e ≈dG GhQÉ°TCG

∑ƒæÑdG ¢†©H »a ÉgQhO Ö©∏J äÉ«Hƒ°ùëªdG :QÉ≤©dG ƒª«≤e

 ΩÉ¡¨æeôH  »a  kÉ«æμ°S  kÉYhô°ûe  ìô£J "ájQÉ≤©dG  ÜƒJ"
 ÜƒJ  áYƒªéªd  Góæc  ´ôa  ôjóeh  ≥jƒ°ùà∏d  ÜóàæªdG  ƒ°†©dG  ÖFÉf  ∫Éb   ÜƒJ  áYƒªéªd  Góæc  ´ôa  ôjóeh  ≥jƒ°ùà∏d  ÜóàæªdG  ƒ°†©dG  ÖFÉf  ∫Éb  
 ô£bh âjƒμdG  »a É¡FÓª©d Ωó≤J áYƒªéªdG ¿G »ehó≤dG  ó«dh óªëe ájQÉ≤©dG ô£bh âjƒμdG  »a É¡FÓª©d Ωó≤J áYƒªéªdG ¿G »ehó≤dG  ó«dh óªëe ájQÉ≤©dG
 á«fÉ£jôÑdG ΩÉ¡¨æeôH áæjóe »a á«æμ°ùdG ájQÉ≤©dG ™jQÉ°ûªdG π°†aG øe GóMGh á«fÉ£jôÑdG ΩÉ¡¨æeôH áæjóe »a á«æμ°ùdG ájQÉ≤©dG ™jQÉ°ûªdG π°†aG øe GóMGh
 »a  …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG  »a  á°ü°üîàªdG  ∫Éà«HÉc  øØ«°S  ácô°T  √Qƒ£J  …ò`̀dG »a  …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG  »a  á°ü°üîàªdG  ∫Éà«HÉc  øØ«°S  ácô°T  √Qƒ£J  …ò`̀dG
 ó©J  ΩÉ¡¨æeôH  áæjóe  ¿ÉH  »ehó≤dG  ±É°VGh  É«fÉ£jôH  ∫Éª°Th  §°Sh  ≥WÉæe ó©J  ΩÉ¡¨æeôH  áæjóe  ¿ÉH  »ehó≤dG  ±É°VGh  É«fÉ£jôH  ∫Éª°Th  §°Sh  ≥WÉæe
 ¢SCGQ  ≈∏Y  äô«àNG  óbh  ¿óæd  áª°UÉ©dG  ó©H  É«fÉ£jôH  »a  áæjóe  ôÑcG  »fÉK ¢SCGQ  ≈∏Y  äô«àNG  óbh  ¿óæd  áª°UÉ©dG  ó©H  É«fÉ£jôH  »a  áæjóe  ôÑcG  »fÉK
 É¡«dG â∏≤àfG Éª«a QÉªãà°SÓd ÉHÉ£≤à°SG á«HôZ á«HhQhG ¿óe ô°ûY ôÑcG áªFÉb É¡«dG â∏≤àfG Éª«a QÉªãà°SÓd ÉHÉ£≤à°SG á«HôZ á«HhQhG ¿óe ô°ûY ôÑcG áªFÉb
 É¡©bƒe ÖÑ°ùH á°UÉîdG äÉcô°ûdGh ∑ƒæÑdG øe ô«ãμ∏d á«°ù«FôdG äGô≤ªdG º¶©e É¡©bƒe ÖÑ°ùH á°UÉîdG äÉcô°ûdGh ∑ƒæÑdG øe ô«ãμ∏d á«°ù«FôdG äGô≤ªdG º¶©e
 ±É°VGh ¿óæd áª°UÉ©dG øe Éæμ°Sh á°û«©e ¢üNQG É¡f’h É«fÉ£jôH »a õ«ªªdG ±É°VGh ¿óæd áª°UÉ©dG øe Éæμ°Sh á°û«©e ¢üNQG É¡f’h É«fÉ£jôH »a õ«ªªdG
 »æ«dôà°SG  ¬«æL äGQÉ«∏e á©HQG  øe ôãcG  ï°V á«°VÉªdG  ΩGƒY’G  ∫ÓN ºJ ¬fG »æ«dôà°SG  ¬«æL äGQÉ«∏e á©HQG  øe ôãcG  ï°V á«°VÉªdG  ΩGƒY’G  ∫ÓN ºJ ¬fG
 »ehó≤dG ±É°VGh Égôjƒ£J π«Ñ°S »a áæjóªdG »a á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ°ûe ≈∏Y »ehó≤dG ±É°VGh Égôjƒ£J π«Ñ°S »a áæjóªdG »a á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ°ûe ≈∏Y
 ÖdÉW ∞dG  ÖdÉW ∞dG 7373 ƒëf º°†J äÉ«∏c ™HQGh á«°ù«FQ äÉ©eÉL ¢ùªN áæjóªdG »a ¿ÉH ƒëf º°†J äÉ«∏c ™HQGh á«°ù«FQ äÉ©eÉL ¢ùªN áæjóªdG »a ¿ÉH
 ôaƒJ  áæjóªdG  ¿G  Éæ«Ñe  §°Sh’Gh  ≈°üb’G  ø«bô°ûdG  øe  ±’G   ôaƒJ  áæjóªdG  ¿G  Éæ«Ñe  §°Sh’Gh  ≈°üb’G  ø«bô°ûdG  øe  ±’G  1010  ƒëf  º¡æe ƒëf  º¡æe
 IóY  ≥WÉæe  øe  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîªd  ø«ØXƒe  Ö£≤à°ùJh  Iô«ãc  πªY  ¢Uôa IóY  ≥WÉæe  øe  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîªd  ø«ØXƒe  Ö£≤à°ùJh  Iô«ãc  πªY  ¢Uôa
 ¬«∏Y Ö∏£dG OGOõjh ¢û©àæj á≤£æªdG »a »æμ°ùdG …QÉ≤©dG ´É£≤dG π©L Ée ƒgh ¬«∏Y Ö∏£dG OGOõjh ¢û©àæj á≤£æªdG »a »æμ°ùdG …QÉ≤©dG ´É£≤dG π©L Ée ƒgh
 »a ájQÉéàdGh á«æμ°ùdG ™jQÉ°ûªdG äGô°ûY ò«ØæàH á°UÉîdG äÉcô°ûdG Ωƒ≤J Éª«a »a ájQÉéàdGh á«æμ°ùdG ™jQÉ°ûªdG äGô°ûY ò«ØæàH á°UÉîdG äÉcô°ûdG Ωƒ≤J Éª«a
 áHÉ°ûdG ¿óªdG πªLG øe ôjƒ£àdG äÉ«∏ªY AÉ¡àfG ó©H íÑ°üàd Égõcôeh áæjóªdG áHÉ°ûdG ¿óªdG πªLG øe ôjƒ£àdG äÉ«∏ªY AÉ¡àfG ó©H íÑ°üàd Égõcôeh áæjóªdG

.ÉHhQhG »a.ÉHhQhG »a
 πMGôe  ≈∏Y òØæJ  á«æμ°S  ¿ÉÑe  øY IQÉÑY  ¬fG  »ehó≤dG  ∫Éb  ´hô°ûªdG  ∫ƒMh πMGôe  ≈∏Y òØæJ  á«æμ°S  ¿ÉÑe  øY IQÉÑY  ¬fG  »ehó≤dG  ∫Éb  ´hô°ûªdG  ∫ƒMh
 »a ¥ƒ°ùàdG õcôeh äGQÉ£≤dG á£ëe øe ÉÑjô≤J óMGh π«e ó©H ≈∏Y ™≤Jh IóY »a ¥ƒ°ùàdG õcôeh äGQÉ£≤dG á£ëe øe ÉÑjô≤J óMGh π«e ó©H ≈∏Y ™≤Jh IóY
 IôNÉa á«æμ°S á≤°T  IôNÉa á«æμ°S á≤°T 291291 øe ∞dCÉàJ ≈dh’G á∏MôªdG ¿ÉH »ehó≤dG ø«Hh ,áæjóªdG øe ∞dCÉàJ ≈dh’G á∏MôªdG ¿ÉH »ehó≤dG ø«Hh ,áæjóªdG
 134134 øe CGóÑJ QÉ©°SGh áYƒæàe äÉMÉ°ùªHh ,Ωƒf ±ôZ  øe CGóÑJ QÉ©°SGh áYƒæàe äÉMÉ°ùªHh ,Ωƒf ±ôZ 3 ≈dG ƒjóà°SG øe ¿ƒμàJ ≈dG ƒjóà°SG øe ¿ƒμàJ
 ´hô°ûªdG ¿G ±É°VGh ,ójóéà∏d á∏HÉb áæ°S  ´hô°ûªdG ¿G ±É°VGh ,ójóéà∏d á∏HÉb áæ°S 125125 ∂∏ªàdGh ,»æ«dôà°SG ¬«æL ∞dG ∂∏ªàdGh ,»æ«dôà°SG ¬«æL ∞dG
 ™aój π«ª©dG ¿G ∫Éb äÉ©aódG ∫ƒMh . ™aój π«ª©dG ¿G ∫Éb äÉ©aódG ∫ƒMh .20172017 ájÉ¡f »a º«∏°ùàdGh AÉ°ûf’G ó«b ájÉ¡f »a º«∏°ùàdGh AÉ°ûf’G ó«b
 ™aódG äGAGôLG ¿G ≈dG Gô«°ûe ,ΩÓà°S’G óæY »bÉÑdGh % ™aódG äGAGôLG ¿G ≈dG Gô«°ûe ,ΩÓà°S’G óæY »bÉÑdGh %3030 ™bGƒH áeó≤e á©aO ™bGƒH áeó≤e á©aO
 Éæ«Ñe áYƒªéªdG ¬«cõJ …òdG »eÉëªdG hG π«ª©dG »eÉëe ∫ÓN øe ºàJ óbÉ©àdGh Éæ«Ñe áYƒªéªdG ¬«cõJ …òdG »eÉëªdG hG π«ª©dG »eÉëe ∫ÓN øe ºàJ óbÉ©àdGh
 ¬°VôY πÑb  ´hô°ûªdG  äGóæà°ùe  πc  á°SGQóH  ΩÉb  ób  áYƒªéªdG  »eÉëe ¿ÉH ¬°VôY πÑb  ´hô°ûªdG  äGóæà°ùe  πc  á°SGQóH  ΩÉb  ób  áYƒªéªdG  »eÉëe ¿ÉH

.ÉæFÓªY ≈∏Y.ÉæFÓªY ≈∏Y

: èaô©dG ójÉY  Öàc

 øe øjóªà©ªdG ø«jQÉ≤©dG ø«ª«≤ªdG øe OóY ócCG øe øjóªà©ªdG ø«jQÉ≤©dG ø«ª«≤ªdG øe OóY ócCG
 áæ¡e  ø¡àªj  øe  ¿CG  áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG  IQGRh áæ¡e  ø¡àªj  øe  ¿CG  áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG  IQGRh
 Iójó°T IÉfÉ©e »fÉ©j âjƒμdG »a …QÉ≤©dG º««≤àdG Iójó°T IÉfÉ©e »fÉ©j âjƒμdG »a …QÉ≤©dG º««≤àdG
 øe  É°Uƒ°üN  GóL  áÑ©°U  á«∏ªY  ´É°VhCG  πX  »a øe  É°Uƒ°üN  GóL  áÑ©°U  á«∏ªY  ´É°VhCG  πX  »a
 πeÉ©àdG  ¢†aôJ  »àdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ∑ƒæÑdG  πÑb πeÉ©àdG  ¢†aôJ  »àdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ∑ƒæÑdG  πÑb
 OóY ™e §≤a πeÉ©àJh ø«ª«≤ªdG øe ójó©dG ™e OóY ™e §≤a πeÉ©àJh ø«ª«≤ªdG øe ójó©dG ™e

. º¡æe GóL Ohóëe. º¡æe GóL Ohóëe
 …òdG  …OÉªdG  πHÉ≤ªdG  ¿G  ø«ª«≤ªdG  óMG  ∫ƒ≤jh …òdG  …OÉªdG  πHÉ≤ªdG  ¿G  ø«ª«≤ªdG  óMG  ∫ƒ≤jh
 Óa  ìƒª£∏d  ≈bôj  ’h  GóL  π«∏b  º«≤ªdG  √É°VÉ≤àj Óa  ìƒª£∏d  ≈bôj  ’h  GóL  π«∏b  º«≤ªdG  √É°VÉ≤àj
 QÉ≤©d …QÉ≤©dG º««≤àdG á«∏ªY áª«b ≠∏ÑJ ¿CG π≤©j QÉ≤©d …QÉ≤©dG º««≤àdG á«∏ªY áª«b ≠∏ÑJ ¿CG π≤©j

. §≤a GQÉæjO . §≤a GQÉæjO 5050 ƒëf QÉæjO ∞dCG  ƒëf QÉæjO ∞dCG 500500 ¬àª«b ¬àª«b
 ’  ób  ∞«©°†dG  OhOôªdÉH  Éæ∏Ñb  ƒd  ≈àM  ∞«°†jh ’  ób  ∞«©°†dG  OhOôªdÉH  Éæ∏Ñb  ƒd  ≈àM  ∞«°†jh
 ájôà°ûªdG  hG  áμdÉªdG  á°ù°SDƒªdGh  ∂æÑdG  πÑ≤j ájôà°ûªdG  hG  áμdÉªdG  á°ù°SDƒªdGh  ∂æÑdG  πÑ≤j
 ô«Z  É¡fG  ø«Yóe  É¡àeôH  º««≤àdG  á«∏ª©H  QÉ≤©∏d ô«Z  É¡fG  ø«Yóe  É¡àeôH  º««≤àdG  á«∏ª©H  QÉ≤©∏d
 ™e  ≈°TÉªàJ  ’  á≤«≤ëdG  »a  »gh  ™bGƒ∏d  á≤HÉ£e ™e  ≈°TÉªàJ  ’  á≤«≤ëdG  »a  »gh  ™bGƒ∏d  á≤HÉ£e
 ¿ƒëæªj  ’  ¬fCG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ºgQÉ©°SCG  á«LGõe ¿ƒëæªj  ’  ¬fCG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ºgQÉ©°SCG  á«LGõe
 Gò¡H  á`̀«`̀aÉ`̀μ`̀dG  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  …QÉ`̀≤`̀©`̀ dG  º«≤ªdG Gò¡H  á`̀«`̀aÉ`̀μ`̀dG  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  …QÉ`̀≤`̀©`̀ dG  º«≤ªdG

.¢Uƒ°üîdG.¢Uƒ°üîdG
 …QÉ≤©dG ô«ÑîdG ócCG ø«ª«≤ªdG πcÉ°ûe ≈∏Y É≤«∏©Jh …QÉ≤©dG ô«ÑîdG ócCG ø«ª«≤ªdG πcÉ°ûe ≈∏Y É≤«∏©Jh
 áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG  IQGRh  øe  óªà©ªdG  º«≤ªdGh áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG  IQGRh  øe  óªà©ªdG  º«≤ªdGh
 »fÉ©J  …QÉ≤©dG  º««≤àdG  áæ¡e  π°ûjƒ¡dG  ∫ÉªL »fÉ©J  …QÉ≤©dG  º««≤àdG  áæ¡e  π°ûjƒ¡dG  ∫ÉªL
 …QÉ≤©dG  ¥ƒ°ùdG  ™°Vh  πX  »a  Iójó°T  IÉfÉ©e …QÉ≤©dG  ¥ƒ°ùdG  ™°Vh  πX  »a  Iójó°T  IÉfÉ©e
 á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒæÑdG ¿hÉ©J ΩóY »∏ëªdG á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒæÑdG ¿hÉ©J ΩóY »∏ëªdG
 øe  Oóëe  Oó`̀Y  ≈∏Y  Ö∏£dG  QÉ°üëfG  π`̀X  »`̀a øe  Oóëe  Oó`̀Y  ≈∏Y  Ö∏£dG  QÉ°üëfG  π`̀X  »`̀a
 ¢†©H  ≈∏Y  ø«Hƒ°ùëªdG  ø«jQÉ≤©dG  ø«ª«≤ªdG ¢†©H  ≈∏Y  ø«Hƒ°ùëªdG  ø«jQÉ≤©dG  ø«ª«≤ªdG
 Gòg  »a  QGôªà°SÉH  πª©j  øe  ¿CG  å«M  ±QÉ°üªdG Gòg  »a  QGôªà°SÉH  πª©j  øe  ¿CG  å«M  ±QÉ°üªdG
. ∑ƒæÑdG ™e á©°SGh äÉbÓY ∂∏ªj øe ƒg ∫ÉéªdG. ∑ƒæÑdG ™e á©°SGh äÉbÓY ∂∏ªj øe ƒg ∫ÉéªdG
 â©LGôJ ájQÉ≤©dG äÉYÉ£≤dG áaÉc ¿G π°ûjƒ¡dG ∫Ébh â©LGôJ ájQÉ≤©dG äÉYÉ£≤dG áaÉc ¿G π°ûjƒ¡dG ∫Ébh
 ôÑcCG  ¢Vhô©dG  ¿G  Éª«°S’  % ôÑcCG  ¢Vhô©dG  ¿G  Éª«°S’  %2020  øY  ójõJ  áÑ°ùæH øY  ójõJ  áÑ°ùæH
 …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG ¥Ó¨fG πX »a äÉÑ∏£dG øe ô«ãμH …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG ¥Ó¨fG πX »a äÉÑ∏£dG øe ô«ãμH

.™jQÉ°ûªdG ¢ü∏≤Jh »∏ëªdG.™jQÉ°ûªdG ¢ü∏≤Jh »∏ëªdG
 áeÉ©dG  á°ù°SDƒªdGh  áeƒμëdG  π°ûjƒ¡dG  ÖdÉWh áeÉ©dG  á°ù°SDƒªdGh  áeƒμëdG  π°ûjƒ¡dG  ÖdÉWh
 πëd  ™jô°ùdGh  OÉédG  ∑ôëàdÉH  á«æμ°ùdG  ájÉYô∏d πëd  ™jô°ùdGh  OÉédG  ∑ôëàdÉH  á«æμ°ùdG  ájÉYô∏d
 äÉÑ∏£dG ¿CG É°Uƒ°üN ø«æWGƒªdG iód øμ°ùdG áeRCG äÉÑ∏£dG ¿CG É°Uƒ°üN ø«æWGƒªdG iód øμ°ùdG áeRCG
 Gògh »fÉμ°SEG Ö∏W ∞dCG  Gògh »fÉμ°SEG Ö∏W ∞dCG 100100 øY äOGR á«fÉμ°SE’G øY äOGR á«fÉμ°SE’G
 ≈dEG …ODƒjh äGQÉéjE’G ¥ƒ°S ≈∏Y É«Ñ∏°S ôKDƒj ôeC’G ≈dEG …ODƒjh äGQÉéjE’G ¥ƒ°S ≈∏Y É«Ñ∏°S ôKDƒj ôeC’G
 ¬fC’ IóaGƒdGh á«àjƒμdG äÓFÉ©dG IÉfÉ©eh É¡YÉØJQEG ¬fC’ IóaGƒdGh á«àjƒμdG äÓFÉ©dG IÉfÉ©eh É¡YÉØJQEG
 á≤°ûdG  QÉéjEG  áª«b  π°üj  ¿CG  ∫ƒ≤©ªdG  øe  ¢ù«d á≤°ûdG  QÉéjEG  áª«b  π°üj  ¿CG  ∫ƒ≤©ªdG  øe  ¢ù«d
 GóL  Iô«Ñc  áª«b  √ògh  QÉæjO   GóL  Iô«Ñc  áª«b  √ògh  QÉæjO  700700  ¥ƒa  Ée  ≈dEG ¥ƒa  Ée  ≈dEG
 øcÉ°ùe ôaƒJ ΩóY É¡YÉØJQEG ÖÑ°Sh á«≤£æe ô«Zh øcÉ°ùe ôaƒJ ΩóY É¡YÉØJQEG ÖÑ°Sh á«≤£æe ô«Zh

. ø«æWGƒª∏d. ø«æWGƒª∏d
 ójõJ âjƒμdG »a á≤°ûdG áª«b ¿CG π°ûjƒ¡dG ø«Hh ójõJ âjƒμdG »a á≤°ûdG áª«b ¿CG π°ûjƒ¡dG ø«Hh

 »a á≤°ûdG  ¢ùØf ¿CG  ø«M »a QÉæjO ∞dCG   »a á≤°ûdG  ¢ùØf ¿CG  ø«M »a QÉæjO ∞dCG  100100 øY øY
 ƒëæH  É¡àª«b  Qó≤J  ójQóe  á«fÉÑ°S’G  áª°UÉ©dG ƒëæH  É¡àª«b  Qó≤J  ójQóe  á«fÉÑ°S’G  áª°UÉ©dG
 ø«HÉe á«≤«≤M áfQÉ≤e óLƒJ ’h ,  QÉæjO ∞dCG   ø«HÉe á«≤«≤M áfQÉ≤e óLƒJ ’h ,  QÉæjO ∞dCG  2525
 ¥ƒ°ùdG  ¿CG  ∂dP  »a  ÖÑ°ùdGh  ø«à≤°û∏d  áª«≤dG ¥ƒ°ùdG  ¿CG  ∂dP  »a  ÖÑ°ùdGh  ø«à≤°û∏d  áª«≤dG
 ∑Éæg  óLƒJ  ’h  GóL  Ohóëe  âjƒμdG  »a  …QÉ≤©dG ∑Éæg  óLƒJ  ’h  GóL  Ohóëe  âjƒμdG  »a  …QÉ≤©dG
 äÉÑ∏£dG  »£¨J  IójóL  á«æμ°S  ™jQÉ°ûeh  ≥WÉæe äÉÑ∏£dG  »£¨J  IójóL  á«æμ°S  ™jQÉ°ûeh  ≥WÉæe

. Iô«ÑμdG. Iô«ÑμdG
 IQGRh øe óªà©ªdG …QÉ≤©dG º«≤ªdG ∫Éb ¬ÑfÉL øeh IQGRh øe óªà©ªdG …QÉ≤©dG º«≤ªdG ∫Éb ¬ÑfÉL øeh
 πª©j  øe  ¿CG  ¿É«∏YƒÑdG  óªM  áYÉæ°üdGh  IQÉéædG πª©j  øe  ¿CG  ¿É«∏YƒÑdG  óªM  áYÉæ°üdGh  IQÉéædG
 Iô«Ñc äÉjóëJ ¬LGƒj …QÉ≤©dG  º««≤àdG  áæ¡e »a Iô«Ñc äÉjóëJ ¬LGƒj …QÉ≤©dG  º««≤àdG  áæ¡e »a
 ¬©e  äÉ°ù°SDƒªdGh  ∑ƒæÑdG  ¿hÉ©J  ΩóY  ÖÑ°ùH ¬©e  äÉ°ù°SDƒªdGh  ∑ƒæÑdG  ¿hÉ©J  ΩóY  ÖÑ°ùH
 äÉ«Hƒ°ùëªdG ≈∏Y Gô«Ñc GOÉªàYEG óªà©J É¡fEG å«M äÉ«Hƒ°ùëªdG ≈∏Y Gô«Ñc GOÉªàYEG óªà©J É¡fEG å«M
 ô«Z  …QÉ≤Y  º«≤e  …CG  ∫ƒÑb  ºàj  ’h  ±QÉ©ªdGh ô«Z  …QÉ≤Y  º«≤e  …CG  ∫ƒÑb  ºàj  ’h  ±QÉ©ªdGh
 πc  QÉ≤©dG  º««≤J  ºàj  ¿CGh  ,  º¡«∏Y  øjóªà©ªdG πc  QÉ≤©dG  º««≤J  ºàj  ¿CGh  ,  º¡«∏Y  øjóªà©ªdG
 äÉÑ∏£dG ¢†©H ∑Éæg ¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ô¡°TCG áà°S äÉÑ∏£dG ¢†©H ∑Éæg ¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ô¡°TCG áà°S
 ∂æH  πÑb  øe  QÉæjO  ∞`̀dCG   ∂æH  πÑb  øe  QÉæjO  ∞`̀dCG  7070  ¢Vhô≤d  á°UÉîdG ¢Vhô≤d  á°UÉîdG

. QÉNOE’Gh ¿ÉªàFE’G. QÉNOE’Gh ¿ÉªàFE’G
 ≈dEG  ¬éàj  …QÉ≤©dG  ¥ƒ°ùdG  ¿CG  ¿É«∏YƒÑdG  ø«Hh ≈dEG  ¬éàj  …QÉ≤©dG  ¥ƒ°ùdG  ¿CG  ¿É«∏YƒÑdG  ø«Hh
 å«M  ájQÉ≤©dG  äÉYÉ£≤dG  áaÉc  ø«HÉe  ä’OÉÑªdG å«M  ájQÉ≤©dG  äÉYÉ£≤dG  áaÉc  ø«HÉe  ä’OÉÑªdG
 øY IQÉÑY …QÉéJ QÉ≤Y ádOÉÑe ºàj ¿G øμªªdG øe øY IQÉÑY …QÉéJ QÉ≤Y ádOÉÑe ºàj ¿G øμªªdG øe
 ±ƒîàdG ÖÑ°ùH á«æμ°S ¢VGQCGh ºFÉ°ùb ™e ™ªée ±ƒîàdG ÖÑ°ùH á«æμ°S ¢VGQCGh ºFÉ°ùb ™e ™ªée
 Éª«a  ÖÑ°ùàj  ób  …òdGh  ¢TÉμdG  ™aOh  AGô°ûdG  øe Éª«a  ÖÑ°ùàj  ób  …òdGh  ¢TÉμdG  ™aOh  AGô°ûdG  øe
 QÉ≤©dG  ∂dÉe  ô°ùîjh  äGQÉ≤©dG  QÉ©°SCG  •ƒÑ¡H  ó©H QÉ≤©dG  ∂dÉe  ô°ùîjh  äGQÉ≤©dG  QÉ©°SCG  •ƒÑ¡H  ó©H
 ≥jOÉæ°üdGh ßaÉëªdGh äGQÉ≤©dG QÉéJ ∫hÉëj ∂dòd ≥jOÉæ°üdGh ßaÉëªdGh äGQÉ≤©dG QÉéJ ∫hÉëj ∂dòd
 √É«ªdG  ∂jôëàd  iôNCG  ¥ôW  øY  åëÑdG  ájQÉ≤©dG √É«ªdG  ∂jôëàd  iôNCG  ¥ôW  øY  åëÑdG  ájQÉ≤©dG

. …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG »a IócGôdG. …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG »a IócGôdG
 ôª©dG ∫õæe øY åMÉÑdG ÜÉÑ°ûdG ¿É«∏YƒÑdG í°üfh ôª©dG ∫õæe øY åMÉÑdG ÜÉÑ°ûdG ¿É«∏YƒÑdG í°üfh
 å«M  ¢UÉîdG  øμ°ùdG  AGô°T  πÑb  Ó«∏b  QÉ¶àfEÓd å«M  ¢UÉîdG  øμ°ùdG  AGô°T  πÑb  Ó«∏b  QÉ¶àfEÓd

 IôàØdG  »`̀g  â°ù«d  IôàØdG  √ò`̀g  ¿G IôàØdG  »`̀g  â°ù«d  IôàØdG  √ò`̀g  ¿G
 ∑ƒæÑdG  ¿G  É°Uƒ°üN  QÉ≤©dG  AGô°ûd  áÑ°SÉæªdG ∑ƒæÑdG  ¿G  É°Uƒ°üN  QÉ≤©dG  AGô°ûd  áÑ°SÉæªdG
 øe  ô«NC’G  ™HôdG  »a  πª©J  ájQÉ≤©dG  äÉcô°ûdGh øe  ô«NC’G  ™HôdG  »a  πª©J  ájQÉ≤©dG  äÉcô°ûdGh
 ™aQ ºàj ¿G øμªªdG øe ¬«∏Yh  ™aQ ºàj ¿G øμªªdG øe ¬«∏Yh 20152015 »dÉªdG ΩÉ©dG »dÉªdG ΩÉ©dG
 Öéjh ™«ÑdG á«∏ªY »a á∏WÉªªdG hG äGQÉ≤©dG ô©°S Öéjh ™«ÑdG á«∏ªY »a á∏WÉªªdG hG äGQÉ≤©dG ô©°S
 á°SGQO ºK πÑ≤ªdG ¢SQÉe ô¡°T ájÉ¡f ≈àM QÉ¶àf’G á°SGQO ºK πÑ≤ªdG ¢SQÉe ô¡°T ájÉ¡f ≈àM QÉ¶àf’G

. äGQÉ≤©dG AGô°ûd Ωó≤àdGh …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG ™°Vh. äGQÉ≤©dG AGô°ûd Ωó≤àdGh …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG ™°Vh
 É«dÉM  áYÉÑªdG  äGQÉ≤©dG  ôãcCG  ¿CG  ¿É«∏YƒÑdG  ócCGh É«dÉM  áYÉÑªdG  äGQÉ≤©dG  ôãcCG  ¿CG  ¿É«∏YƒÑdG  ócCGh
 »g  ä’OÉÑªdG  hG  AGô°ûdÉH  AGƒ°S  É¡dhGóJ  ºàjh »g  ä’OÉÑªdG  hG  AGô°ûdÉH  AGƒ°S  É¡dhGóJ  ºàjh
 ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdG  √òg  ¿G  å«M  äÉjô°ü«≤dG ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdG  √òg  ¿G  å«M  äÉjô°ü«≤dG
 áaÉμd  á`̀ahô`̀©`̀eh  ádƒÑ≤e  É`̀gQÉ`̀©`̀°`̀SCG  áªjó≤dG áaÉμd  á`̀ahô`̀©`̀eh  ádƒÑ≤e  É`̀gQÉ`̀©`̀°`̀SCG  áªjó≤dG
 ó«L ∫ƒNóe äGP É¡fCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH øjôªãà°ùªdG ó«L ∫ƒNóe äGP É¡fCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH øjôªãà°ùªdG

. »≤«≤Mh. »≤«≤Mh
 ¿CG …óªMC’G óªMCG …QÉ≤©dG ô«ÑîdG ∫Éb ¬à¡L øeh ¿CG …óªMC’G óªMCG …QÉ≤©dG ô«ÑîdG ∫Éb ¬à¡L øeh
 ΩÉ©dG Gòg »a Iô«Ñc äÉjóëJ ¬LGh …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG ΩÉ©dG Gòg »a Iô«Ñc äÉjóëJ ¬LGh …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG
 ¥ô°ûdG  á≤£æeh  ºdÉ©dG  »a  ƒªædG  DƒWÉÑJ  ÖÑ°ùH ¥ô°ûdG  á≤£æeh  ºdÉ©dG  »a  ƒªædG  DƒWÉÑJ  ÖÑ°ùH
 ™LGôJ øe áLƒªH á≤£æªdG ¥Gƒ°SCG  ôKCÉJh §°ShC’G ™LGôJ øe áLƒªH á≤£æªdG ¥Gƒ°SCG  ôKCÉJh §°ShC’G
 ∑Óe øe ójó©dG  πÑ≤j  ºd  ∂dòd  äGQÉ≤©dG  QÉ©°SG ∑Óe øe ójó©dG  πÑ≤j  ºd  ∂dòd  äGQÉ≤©dG  QÉ©°SG
 ájQÉ≤©dG äÉÑ∏£dG QÉ©°SCÉH øjôªãà°ùªdGh äGQÉ≤©dG ájQÉ≤©dG äÉÑ∏£dG QÉ©°SCÉH øjôªãà°ùªdGh äGQÉ≤©dG
 ƒëæH Qó≤J áÑ°ùæH ÉgQÉ©°SG ™LGôJ πX »a IójóédG ƒëæH Qó≤J áÑ°ùæH ÉgQÉ©°SG ™LGôJ πX »a IójóédG

. %. %2020
 »a  ≥≤M  …QÉ≤©dG  ¥ƒ°ùdG  ¿CG  …ó`̀ª`̀MC’G  ±É`̀°`̀VCGh »a  ≥≤M  …QÉ≤©dG  ¥ƒ°ùdG  ¿CG  …ó`̀ª`̀MC’G  ±É`̀°`̀VCGh
 20122012 h  h 20112011 h ΩGƒYCG »a Ió«L äÉYÉØJQEG ≥HÉ°ùdG h ΩGƒYCG »a Ió«L äÉYÉØJQEG ≥HÉ°ùdG
 äÉYÉ£≤dG øe OóY »a áª≤dG ≈dEG QÉ©°SC’G â∏°Uhh äÉYÉ£≤dG øe OóY »a áª≤dG ≈dEG QÉ©°SC’G â∏°Uhh
 íÑ°UCGh  á«æμ°ùdG  äGQÉ≤©dG  É°Uƒ°üN  ájQÉ≤©dG íÑ°UCGh  á«æμ°ùdG  äGQÉ≤©dG  É°Uƒ°üN  ájQÉ≤©dG
 »a  ºî°†àdG  øe  Iójó°T  IÉfÉ©e  »fÉ©j  ¥ƒ°ùdG »a  ºî°†àdG  øe  Iójó°T  IÉfÉ©e  »fÉ©j  ¥ƒ°ùdG
 ∫RÉæªdG QÉ©°SCG π°üJ ¿G ÉJÉàH π≤©j ’ ¬fC’ QÉ©°SC’G ∫RÉæªdG QÉ©°SCG π°üJ ¿G ÉJÉàH π≤©j ’ ¬fC’ QÉ©°SC’G
 »a  ∫õæªd  QÉæjO  ¿ƒ«∏e   »a  ∫õæªd  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1^51^5  áª«≤d  âjƒμdG  »a áª«≤d  âjƒμdG  »a

 …õcôªdG  âjƒμdG  ∂æH  πNóJ  ∂dòd  ,  áª°UÉ©dG …õcôªdG  âjƒμdG  ∂æH  πNóJ  ∂dòd  ,  áª°UÉ©dG
 íéf Ó©ah ºî°†àdG øe óëJ IójóL ø«fGƒb ø°ùd íéf Ó©ah ºî°†àdG øe óëJ IójóL ø«fGƒb ø°ùd
 ¥ƒ°ùdG OƒcQ »a ÖÑ°ùJ πHÉ≤ªdG »a ¬æμd óëdG »a ¥ƒ°ùdG OƒcQ »a ÖÑ°ùJ πHÉ≤ªdG »a ¬æμd óëdG »a
 äÉHƒ©°üd AGô°ûdGh ™«ÑdG äÉ«∏ªY ΩÉªJG áHƒ©°Uh äÉHƒ©°üd AGô°ûdGh ™«ÑdG äÉ«∏ªY ΩÉªJG áHƒ©°Uh
 ΩÉ¶ædG â≤ÑW »àdG ±QÉ°üªdG ÖfÉL øe πjƒªàdG ΩÉ¶ædG â≤ÑW »àdG ±QÉ°üªdG ÖfÉL øe πjƒªàdG

. …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG »a ójóédG »dÉªdG. …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG »a ójóédG »dÉªdG
 äÉcô°T  OÉ`̀ë`̀JG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ∫É`̀b  ¬æHÉL  ø`̀eh äÉcô°T  OÉ`̀ë`̀JG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ∫É`̀b  ¬æHÉL  ø`̀eh
 äÉ«∏ªY  ¿CG  OGó°ûdG  õjõ©dGóÑY  ájQÉ≤©dG  º««≤àdG äÉ«∏ªY  ¿CG  OGó°ûdG  õjõ©dGóÑY  ájQÉ≤©dG  º««≤àdG
 ájQÉ≤©dG ∫ƒ°UCÓd º««≤àdG IOÉYGh ájQÉ≤©dG º««≤àdG ájQÉ≤©dG ∫ƒ°UCÓd º««≤àdG IOÉYGh ájQÉ≤©dG º««≤àdG
 ø«HÉe  á≤K  ábÓY  π°UC’ÉH  »g  OGô`̀ aC’Gh  äÉ¡é∏d ø«HÉe  á≤K  ábÓY  π°UC’ÉH  »g  OGô`̀ aC’Gh  äÉ¡é∏d
 å«M  óªà©ªdG  º«≤ªdGh  QÉ≤©∏d  áª«≤ªdG  ¬¡édG å«M  óªà©ªdG  º«≤ªdGh  QÉ≤©∏d  áª«≤ªdG  ¬¡édG
 õ«ªàJh á≤HÉ°S ΩGƒYCG  ióe ≈∏Y É¡dÓN øe ≈æÑJ õ«ªàJh á≤HÉ°S ΩGƒYCG  ióe ≈∏Y É¡dÓN øe ≈æÑJ
 ∂dòd  äGQÉ≤©∏d  »≤«≤ëdG  º««≤àdGh  á«bGó°üªdÉH ∂dòd  äGQÉ≤©∏d  »≤«≤ëdG  º««≤àdGh  á«bGó°üªdÉH
 äÉ¡édGh á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒæÑdG øe ójó©dG äÉ¡édGh á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒæÑdG øe ójó©dG
 »àdG  ø«jQÉ≤©dG  ø«ª«≤ªdG  ™e  πeÉ©àJ  áØ∏àîªdG »àdG  ø«jQÉ≤©dG  ø«ª«≤ªdG  ™e  πeÉ©àJ  áØ∏àîªdG
 ¿EÉa »dÉàdÉHh ≥HÉ°ùdG »a º¡©e πeÉ©àJ ¿CG äOÉàYG ¿EÉa »dÉàdÉHh ≥HÉ°ùdG »a º¡©e πeÉ©àJ ¿CG äOÉàYG
 ≈àM Gô«ãc »fÉ©«°S áæ¡ªdG √òg »a ójóL ƒg øe ≈àM Gô«ãc »fÉ©«°S áæ¡ªdG √òg »a ójóL ƒg øe

. ¬≤jôW ≥°ûj ¿G ™«£à°ùj. ¬≤jôW ≥°ûj ¿G ™«£à°ùj
 ájQÉ≤©dG  º««≤àdG  äÉ«∏ªY  ¿CG  ≈dEG  OGó°ûdG  QÉ°TCGh ájQÉ≤©dG  º««≤àdG  äÉ«∏ªY  ¿CG  ≈dEG  OGó°ûdG  QÉ°TCGh
 IOóëe  •É≤f  hCG  ô«jÉ©e  …C’  ™°†îJ  ’h  Ió≤©e IOóëe  •É≤f  hCG  ô«jÉ©e  …C’  ™°†îJ  ’h  Ió≤©e
 ¢ùëdGh  IôÑîdG  ≈∏Y  Gô«Ñc  GOÉªàYEG  óªà©J  »gh ¢ùëdGh  IôÑîdG  ≈∏Y  Gô«Ñc  GOÉªàYEG  óªà©J  »gh
 áë°VGh  •ƒ£N  …CG  É¡H  ¢ù«d  ¬fCG  å«M  …QÉ≤©dG áë°VGh  •ƒ£N  …CG  É¡H  ¢ù«d  ¬fCG  å«M  …QÉ≤©dG
 øe ≈∏Y §≤a óªà©J äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒæÑdG ∂dòd øe ≈∏Y §≤a óªà©J äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒæÑdG ∂dòd
 ,  ø«jQÉ≤©dG  ø«ª«≤ªdG  øe  Iô«Ñc  äGôÑN  ∂∏ªj ,  ø«jQÉ≤©dG  ø«ª«≤ªdG  øe  Iô«Ñc  äGôÑN  ∂∏ªj
 ºjó≤àH äÉ°ù°SDƒªdG √òg Ωƒ≤J ’ ¬fCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ºjó≤àH äÉ°ù°SDƒªdG √òg Ωƒ≤J ’ ¬fCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ¿CG  ¬«∏Y  ¿CÉch  …QÉ≤©dG  º«≤ª∏d  á∏eÉc  áeƒ∏©ªdG ¿CG  ¬«∏Y  ¿CÉch  …QÉ≤©dG  º«≤ª∏d  á∏eÉc  áeƒ∏©ªdG
 º««≤àdG á«ª∏©d á«≤«≤ëdG áeƒ∏©ªdÉH »JCÉjh ºéæj º««≤àdG á«ª∏©d á«≤«≤ëdG áeƒ∏©ªdÉH »JCÉjh ºéæj

. QÉ≤©∏d. QÉ≤©∏d
 …QÉ≤©dG  º«≤ªdG  ΩÉb  ¿Gh  ≈àM  ¬fCG  OGó°ûdG  ∫Ébh …QÉ≤©dG  º«≤ªdG  ΩÉb  ¿Gh  ≈àM  ¬fCG  OGó°ûdG  ∫Ébh
 áμdÉªdG  á°ù°SDƒªdG  Öé©j  ºd  ¿EÉa  QÉ≤©dG  º««≤àH áμdÉªdG  á°ù°SDƒªdG  Öé©j  ºd  ¿EÉa  QÉ≤©dG  º««≤àH
 ∂ª««≤J  º«≤ª∏d  ∫ƒ≤à°S  QÉ≤©∏d  ájôà°ûªdG  hG ∂ª««≤J  º«≤ª∏d  ∫ƒ≤à°S  QÉ≤©∏d  ájôà°ûªdG  hG
 º««≤àdG  á«∏ªY  âëéf  ¿Gh  ≈àM  ±Éc  ô«Zh  CÉ£N º««≤àdG  á«∏ªY  âëéf  ¿Gh  ≈àM  ±Éc  ô«Zh  CÉ£N
 º¡LGõe  ≈∏Y  âJCGh  º««≤àdG  Ö∏W  øªd  áÑ°ùædÉH º¡LGõe  ≈∏Y  âJCGh  º««≤àdG  Ö∏W  øªd  áÑ°ùædÉH
 á«∏ª©dG √òg »a GóL π«∏b …OÉªdG πHÉ≤ªdG ¿ƒμ«°S á«∏ª©dG √òg »a GóL π«∏b …OÉªdG πHÉ≤ªdG ¿ƒμ«°S
 ∞°üf ¬àª«b QÉ≤Y ¿CG ∫ƒÑ≤ªdG ô«Z øe ¬fG å«M ∞°üf ¬àª«b QÉ≤Y ¿CG ∫ƒÑ≤ªdG ô«Z øe ¬fG å«M
 GQÉæjO  GQÉæjO 5050 º««≤àdG á«∏ªY áª«b ≠∏ÑJ QÉæjO ¿ƒ«∏e º««≤àdG á«∏ªY áª«b ≠∏ÑJ QÉæjO ¿ƒ«∏e

.
 »°SÉ°SCG óaGQ …QÉ≤©dG ´É£≤dG ¿CG ≈dEG OGó°ûdG ¥ô£J »°SÉ°SCG óaGQ …QÉ≤©dG ´É£≤dG ¿CG ≈dEG OGó°ûdG ¥ô£J
 äÉØàd’Gh ¬«a ΩÉªàg’G Öéjh OÉ°üàb’G óaGhQ øe äÉØàd’Gh ¬«a ΩÉªàg’G Öéjh OÉ°üàb’G óaGhQ øe
 π«°UCG  AõL  »g  …QÉ≤©dG  º««≤àdG  á«∏ªYh  ,  ¬«dEG π«°UCG  AõL  »g  …QÉ≤©dG  º««≤àdG  á«∏ªYh  ,  ¬«dEG
 IOÉ`̀jRh  Égôjƒ£J  ºàj  ¿G  Öéj  ¥ƒ°ùdG  Gòg  »a IOÉ`̀jRh  Égôjƒ£J  ºàj  ¿G  Öéj  ¥ƒ°ùdG  Gòg  »a
 ’EG πeÉ©àJ ’ ∑ƒæÑdG ¿CG É°Uƒ°üN …OÉªdG πHÉ≤ªdG ’EG πeÉ©àJ ’ ∑ƒæÑdG ¿CG É°Uƒ°üN …OÉªdG πHÉ≤ªdG
 É≤Ñ°ùe ø«ahô©eh øjOhóëe ø«jQÉ≤Y ø«ª«≤e ™e É≤Ñ°ùe ø«ahô©eh øjOhóëe ø«jQÉ≤Y ø«ª«≤e ™e
 óªà©e ô«Z …QÉ≤Y º«≤e …CG ™e πeÉ©àdG ¢†aôJh óªà©e ô«Z …QÉ≤Y º«≤e …CG ™e πeÉ©àdG ¢†aôJh
. AÉª°SC’G ¢†©H ≈∏Y á≤∏¨e ¬æ¡ªdG √òg GPEG É¡jód. AÉª°SC’G ¢†©H ≈∏Y á≤∏¨e ¬æ¡ªdG √òg GPEG É¡jód

 äGô°TDƒe ≈∏Y Aƒ°†dG »≤∏J ø«æKG πc ìÉÑ°U Qó°üJ á«YƒÑ°SCG áëØ°U  äGô°TDƒe ≈∏Y Aƒ°†dG »≤∏J ø«æKG πc ìÉÑ°U Qó°üJ á«YƒÑ°SCG áëØ°U 
.¬JÉ¡LƒJh ¬JÉ≤Ø°U RôHCGh »ªdÉ©dGh »∏ëªdG …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG.¬JÉ¡LƒJh ¬JÉ≤Ø°U RôHCGh »ªdÉ©dGh »∏ëªdG …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG

èaô©dG ójÉY - OGóYG

á≤Ø°U

 ájQÉéJ  äGQÉ≤©d  ¬μdÉe  á∏FÉY  ¿CG  …QÉ`̀≤`̀Y  QÉ°ùª°S  ó`̀ cCG   ájQÉéJ  äGQÉ≤©d  ¬μdÉe  á∏FÉY  ¿CG  …QÉ`̀≤`̀Y  QÉ°ùª°S  ó`̀ cCG  
 ájhGR ø«YQÉ°T ≈∏Y ™≤j ™ªée ™«Ñd GOƒ≤Y â©bh ájQÉªãà°SGh ájhGR ø«YQÉ°T ≈∏Y ™≤j ™ªée ™«Ñd GOƒ≤Y â©bh ájQÉªãà°SGh
 ™Hôe  ôàe   ™Hôe  ôàe  600600  ¬àMÉ°ùe  QhÉæe  Ö«ÑM  ´QÉ°T  »a  ºFÉb  πμ°ûH ¬àMÉ°ùe  QhÉæe  Ö«ÑM  ´QÉ°T  »a  ºFÉb  πμ°ûH
 Ωƒ≤à°S QÉæjO ø«jÓe  Ωƒ≤à°S QÉæjO ø«jÓe 3 √ô©°S ≠∏Ñjh QÉæjO ∞dG  √ô©°S ≠∏Ñjh QÉæjO ∞dG 1414 áª«≤H ôLDƒe áª«≤H ôLDƒe

. ´ƒÑ°S’G Gòg øjôªãà°ùªdG óMC’ ¬©«Ñd ó≤Y ™«bƒàH. ´ƒÑ°S’G Gòg øjôªãà°ùªdG óMC’ ¬©«Ñd ó≤Y ™«bƒàH
 ™«H  »a  ¢ü°üîàªdG  ¬ª°SG  ôcP  ¢†aQ  …òdG  QÉ°ùª°ùdG  QÉ°TCGh ™«H  »a  ¢ü°üîàªdG  ¬ª°SG  ôcP  ¢†aQ  …òdG  QÉ°ùª°ùdG  QÉ°TCGh
 ∑Éæg  ¿CG  á«fGhôØdG  á≤£æe  »a  ájQÉéàdG  äGQÉ≤©dG  ≥jƒ°ùJh ∑Éæg  ¿CG  á«fGhôØdG  á≤£æe  »a  ájQÉéàdG  äGQÉ≤©dG  ≥jƒ°ùJh
 äÉcô°ûdG  ióMEGh  á∏FÉ©dG  √òg  π«ch  ø«H  Ée  IOÉL  äÉ°VhÉØe äÉcô°ûdG  ióMEGh  á∏FÉ©dG  √òg  π«ch  ø«H  Ée  IOÉL  äÉ°VhÉØe
 ¬jhGR ø«YQÉ°T ≈∏Y ™≤j »°VÉa ΩGóg »dÉN QÉ≤Y ™«Ñd ájQÉ≤©dG ¬jhGR ø«YQÉ°T ≈∏Y ™≤j »°VÉa ΩGóg »dÉN QÉ≤Y ™«Ñd ájQÉ≤©dG
 3^43^4  ô©°ùH  ™Hôe  ôàe   ô©°ùH  ™Hôe  ôàe  800800  ¬àMÉ°ùe  á∏jhódG  ´QÉ°T  …QÉéJ ¬àMÉ°ùe  á∏jhódG  ´QÉ°T  …QÉéJ

. QÉæjO ¿ƒ«∏e. QÉæjO ¿ƒ«∏e

¿É«∏YƒÑdG óªM 

OGó°ûdG õjõ©dGóÑYá°†eÉZ ÜÉÑ°SC’Gh IÉfÉ©ªdG ≥Øf πNO âjƒμdÉH äGQÉ≤©dG ¥ƒ°S

»ehó≤dG óªëe QÉWE’G »ah ΩÉ¡¨æeôH »a ¢ùcQhh πà«c ´hô°ûe

  º««≤àd §≤a kGQÉæjO 50

 ¬àª«b RhÉéàJ QÉ≤Y
!QÉæjO ¿ƒ«∏e ∞°üf

π°UGƒJ ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG
 % 20 §Ñ¡Jh ™LGôàdG

 äÉeƒ∏©ªd OƒLh ’h
á«≤«≤M…óªMC’G óªMCG

ájQÉ≤Y äÉ≤Ø°U Q’hO QÉ«∏e 40
äGƒæ°S 10 ∫ÓN »HO »a 

 »dhódG äGQÉ≤©dG ¢Vô©e{ ∫ÓN ájQÉ≤©dG äÓeÉ©àdG áª«b äRhÉéJ  »dhódG äGQÉ≤©dG ¢Vô©e{ ∫ÓN ájQÉ≤©dG äÓeÉ©àdG áª«b äRhÉéJ 
.20152015h h 20062006 »eÉY ø«H Q’hO QÉ«∏e  »eÉY ø«H Q’hO QÉ«∏e 4040 »HO »a z »HO »a z20152015

 ¢Vô©ªdÉH äó≤©fG »àdG ájQÉ≤©dG äÉ≤Ø°üdG ºéM ¿CG ≈dEG ¿ƒÑbGôe QÉ°TCGh ¢Vô©ªdÉH äó≤©fG »àdG ájQÉ≤©dG äÉ≤Ø°üdG ºéM ¿CG ≈dEG ¿ƒÑbGôe QÉ°TCGh
 áæjóe ∫hCG AÉæÑd ≥ØfCG Ée Q’hO äGQÉ«∏e  áæjóe ∫hCG AÉæÑd ≥ØfCG Ée Q’hO äGQÉ«∏e 1010`H ¥Éa äGƒæ°S `H ¥Éa äGƒæ°S 1010 ∫ÓN ∫ÓN
 zá«ªdÉ©dG  á«æ≤àdGh  á«dÉªdG  äGQÉLƒZ áæjóe{  º°SÉH  óæ¡dG  »a  á«cP zá«ªdÉ©dG  á«æ≤àdGh  á«dÉªdG  äGQÉLƒZ áæjóe{  º°SÉH  óæ¡dG  »a  á«cP
 zOQƒØJGôà°S{  áæjóeh  É«côJ  »a  z»dhódG  »dÉªdG  ∫ƒÑæ£°SG  õcôezh zOQƒØJGôà°S{  áæjóeh  É«côJ  »a  z»dhódG  »dÉªdG  ∫ƒÑæ£°SG  õcôezh
 IQƒcòªdG  IôàØdG  ∫ÓN  ¢Vô©ªdG  Ö£≤à°SGh  .á«fÉ£jôÑdG  á«MÉ«°ùdG IQƒcòªdG  IôàØdG  ∫ÓN  ¢Vô©ªdG  Ö£≤à°SGh  .á«fÉ£jôÑdG  á«MÉ«°ùdG
 øe áÑ°ùf ≈∏YCG  äGQÉeE’G  ádhO ¬«a  â∏é°Sh  ,k ÉjQÉéJ  kGôFGR   øe áÑ°ùf ≈∏YCG  äGQÉeE’G  ádhO ¬«a  â∏é°Sh  ,k ÉjQÉéJ  kGôFGR  9988399883

.ájQÉ≤©dG äÉ≤Ø°üdG.ájQÉ≤©dG äÉ≤Ø°üdG
 áª¶æªdG  É«∏©dG  áæé∏dG  ¬JQó°UCG  …ò`̀dG  »ª°SôdG  ôjô≤àdG  ∞°ûch áª¶æªdG  É«∏©dG  áæé∏dG  ¬JQó°UCG  …ò`̀dG  »ª°SôdG  ôjô≤àdG  ∞°ûch
 1111  ø«H  ÉgOÉ≤©fG  Qô≤ªdG  ,á∏Ñ≤ªdG  IQhódG  äGô«°†ëJ  øY  ¢Vô©ª∏d ø«H  ÉgOÉ≤©fG  Qô≤ªdG  ,á∏Ñ≤ªdG  IQhódG  äGô«°†ëJ  øY  ¢Vô©ª∏d
 º¶æJh .z¢VQÉ©ªdGh äGôªJDƒª∏d »dhódG  »HO õcôe{ »a πjôHCG   º¶æJh .z¢VQÉ©ªdGh äGôªJDƒª∏d »dhódG  »HO õcôe{ »a πjôHCG  1313h
 πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG  zäGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ªdG  º«¶æàd  »é«JGôà°S’G{  ácô°T πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG  zäGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ªdG  º«¶æàd  »é«JGôà°S’G{  ácô°T
 ø«jQÉ≤©dG øjQƒ£ª∏d ¬JÉeóN Ωó≤j …òdG ,¢Vô©ªdG øe  ø«jQÉ≤©dG øjQƒ£ª∏d ¬JÉeóN Ωó≤j …òdG ,¢Vô©ªdG øe 1212`dG IQhódG`dG IQhódG
 ¬à∏≤f  Éªd  É≤ah  ,AGƒ°S  óM  ≈∏Y  áFõéàdÉH  ø««FÉ¡ædG  øjôà°ûªdGh ¬à∏≤f  Éªd  É≤ah  ,AGƒ°S  óM  ≈∏Y  áFõéàdÉH  ø««FÉ¡ædG  øjôà°ûªdGh

.z¢VÉjôdG{ áØ«ë°U.z¢VÉjôdG{ áØ«ë°U
 øjôªãà°ùªdG  ¿CG  ≈dEG  »HO  »a  ∑ÓeC’Gh  »°VGQC’G  IôFGO  ôjô≤J  QÉ°TCGh øjôªãà°ùªdG  ¿CG  ≈dEG  »HO  »a  ∑ÓeC’Gh  »°VGQC’G  IôFGO  ôjô≤J  QÉ°TCGh
 ∫OÉ©j  Ée  ,ºgQO  ¿ƒ«∏e   ∫OÉ©j  Ée  ,ºgQO  ¿ƒ«∏e  4646  ƒëf  Gƒ≤≤M  ,(á«°ùæL   ƒëf  Gƒ≤≤M  ,(á«°ùæL  132132)  ÖfÉLC’G)  ÖfÉLC’G
 ΩÉ©dG øe ≈dhC’G á©°ùàdG ô¡°TC’G ∫ÓN äÓeÉ©àdG øe Q’hO QÉ«∏e  ΩÉ©dG øe ≈dhC’G á©°ùàdG ô¡°TC’G ∫ÓN äÓeÉ©àdG øe Q’hO QÉ«∏e 12.512.5
 ,ºgQO  QÉ«∏e   ,ºgQO  QÉ«∏e  1313  â¨∏H  äÓeÉ©àH  áªFÉ≤dG  Oƒæ¡dG  Qó°üJh  .»dÉëdG â¨∏H  äÓeÉ©àH  áªFÉ≤dG  Oƒæ¡dG  Qó°üJh  .»dÉëdG
 Éªc ,äGQÉ«∏e  Éªc ,äGQÉ«∏e 5`H ¿ƒ«fÉà°ùcÉÑdGh ,ºgQO äGQÉ«∏e `H ¿ƒ«fÉà°ùcÉÑdGh ,ºgQO äGQÉ«∏e 7`H ¿ƒ«fÉ£jôÑdGh`H ¿ƒ«fÉ£jôÑdGh
 IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  ø«°üdGh  É«°ShQh  Góæc  πãe k’hO  áªFÉ≤dG  â∏ª°T IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  ø«°üdGh  É«°ShQh  Góæc  πãe k’hO  áªFÉ≤dG  â∏ª°T

.É°ùfôah.É°ùfôah
 º«¶æàd  »é«JGôà°ùdG{  áª¶æªdG  ácô°û∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Ébh º«¶æàd  »é«JGôà°ùdG{  áª¶æªdG  ácô°û∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Ébh
 ΩGóà°ùªdG  ƒªædG  Gò`̀g{  :…hGõ«°ûdG  OhhGO  zäGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ªdG ΩGóà°ùªdG  ƒªædG  Gò`̀g{  :…hGõ«°ûdG  OhhGO  zäGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ªdG
 ≈dEG áæ°S πc øjôªãà°ùªdG øe Iô«Ñc kGOGóYCG Üòéj …QÉ≤©dG ´É£≤∏d ≈dEG áæ°S πc øjôªãà°ùªdG øe Iô«Ñc kGOGóYCG Üòéj …QÉ≤©dG ´É£≤∏d

.z¢Vô©ªdG.z¢Vô©ªdG

»eÉæàH äÉ©bƒJ :»ÑXƒHCG
IôNÉØdG π∏ØdG ≈∏Y Ö∏£dG 

 ≈dEG zõæJQƒà°ù«°ûJ{ á°ü°üîàªdG á«ªdÉ©dG äGQÉ≤©dG ádÉch äQÉ°TCG  ≈dEG zõæJQƒà°ù«°ûJ{ á°ü°üîàªdG á«ªdÉ©dG äGQÉ≤©dG ádÉch äQÉ°TCG 
 ∞dƒ¨dG π∏a ≈∏Y Ö∏£dG »a kGô≤à°ùe kGƒªf  ∞dƒ¨dG π∏a ≈∏Y Ö∏£dG »a kGô≤à°ùe kGƒªf 20152015 ΩÉY »a äó¡°T É¡fCG ΩÉY »a äó¡°T É¡fCG

.»ÑXƒHCG »a QÉéjE’Gh ™«Ñ∏d á°Vhô©ªdG IôNÉØdG.»ÑXƒHCG »a QÉéjE’Gh ™«Ñ∏d á°Vhô©ªdG IôNÉØdG
 ø«æKG  ,kGô`̀«`̀NCG  , ø«æKG  ,kGô`̀«`̀NCG  ,18051805  ΩÉ©dG  »a  â°ù°SCÉJ  »àdG  ádÉcƒdG  â°VôYh ΩÉ©dG  »a  â°ù°SCÉJ  »àdG  ádÉcƒdG  â°VôYh
 Ωô≤dG  áëæLCGzh  záMGôdG  »a ∞dƒ¨dG  ≥FGóM{  Éªg ™jQÉ°ûªdG  √òg øe Ωô≤dG  áëæLCGzh  záMGôdG  »a ∞dƒ¨dG  ≥FGóM{  Éªg ™jQÉ°ûªdG  √òg øe
 AÉjôKC’G ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ≈dEG Éª¡dÓN øe ¬LƒàJ øjò∏dG z»ÑXƒHCG AÉjôKC’G ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ≈dEG Éª¡dÓN øe ¬LƒàJ øjò∏dG z»ÑXƒHCG

.ádhódG »a.ádhódG »a
 zõæJQƒà°ù«°ûJ{  ácô°T  »a  ÜóàæªdG  ƒ°†©dG  ,øJhÉæμe  ¿ÓμjO  ∫Ébh zõæJQƒà°ù«°ûJ{  ácô°T  »a  ÜóàæªdG  ƒ°†©dG  ,øJhÉæμe  ¿ÓμjO  ∫Ébh
 ÉjGõe ôaƒJ ∞dƒ¨dG ÖYÓe ≈∏Y á∏£ªdG á«æμ°ùdG äÉ©ªéªdG{ ¿EG ,¬dƒb ÉjGõe ôaƒJ ∞dƒ¨dG ÖYÓe ≈∏Y á∏£ªdG á«æμ°ùdG äÉ©ªéªdG{ ¿EG ,¬dƒb
 á«bGQ  á≤£æe  »a  áeÉbE’G  á°Uôa  º¡d  í«àJ  É¡fƒc  É¡«æWÉ≤d  Iójôa á«bGQ  á≤£æe  »a  áeÉbE’G  á°Uôa  º¡d  í«àJ  É¡fƒc  É¡«æWÉ≤d  Iójôa
 ¥ƒ°S ßaÉëJ ¿CG  ™bƒàªdG øeh .á∏«ªédG á«©«Ñ£dG ôXÉæªdÉH áWÉëe ¥ƒ°S ßaÉëJ ¿CG  ™bƒàªdG øeh .á∏«ªédG á«©«Ñ£dG ôXÉæªdÉH áWÉëe
 ™àªàJ Éªd kGô¶f  ™àªàJ Éªd kGô¶f 20162016 ΩÉY ∫ÓN ÉgQÉgORG ≈∏Y »ÑXƒHCG »a äGQÉ≤©dG ΩÉY ∫ÓN ÉgQÉgORG ≈∏Y »ÑXƒHCG »a äGQÉ≤©dG
 πãe ≈∏Y ™ØJôe Ö∏W øe √ó¡°ûJ  Éeh  ájƒb  ƒªf  äÉfÉμeEG  øe ¬H πãe ≈∏Y ™ØJôe Ö∏W øe √ó¡°ûJ  Éeh  ájƒb  ƒªf  äÉfÉμeEG  øe ¬H

.zIôNÉØdG π∏ØdG √òg.zIôNÉØdG π∏ØdG √òg
 »a  …QÉ≤©dG  ´É£≤dG  QGô≤à°S’  áë°VGh  äGô°TDƒe  áªK{  ¿CG  ±É°VCGh »a  …QÉ≤©dG  ´É£≤dG  QGô≤à°S’  áë°VGh  äGô°TDƒe  áªK{  ¿CG  ±É°VCGh
 . .4%4% ™bGƒH ájƒæ°S ™HôdG äGQÉéjE’G áª«b §°Sƒàe ƒªf ™e ,IQÉeE’G ™bGƒH ájƒæ°S ™HôdG äGQÉéjE’G áª«b §°Sƒàe ƒªf ™e ,IQÉeE’G
 øeGõàdÉH  øeGõàdÉH 20152015 ΩÉ©dG ∫ÓN ÉgQGô≤à°SG ≈∏Y π∏ØdG QÉ©°SCG â¶aÉM Éªc ΩÉ©dG ∫ÓN ÉgQGô≤à°SG ≈∏Y π∏ØdG QÉ©°SCG â¶aÉM Éªc
 äÉjó©°ùdG  IôjõL »a kGôNDƒe IójóédG  ™jQÉ°ûªdG  øe OóY ¥ÓWEG  ™e äÉjó©°ùdG  IôjõL »a kGôNDƒe IójóédG  ™jQÉ°ûªdG  øe OóY ¥ÓWEG  ™e

.kGó«L k’ÉÑbEG äó¡°T »àdG.kGó«L k’ÉÑbEG äó¡°T »àdG

 ¢VÉjôdG »a äƒjQÉe ´hô°ûe AÉ°SQEG
 "»éfƒdÉH »LQƒHÉ°T" ≈∏Y

∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 259 áª«≤H
 »éfƒdÉH  »LQƒHÉ°T  ácô°T  ó«ª©J  záaÉ«°†∏d  QhO{  ácô°T  âæ∏YCG   »éfƒdÉH  »LQƒHÉ°T  ácô°T  ó«ª©J  záaÉ«°†∏d  QhO{  ácô°T  âæ∏YCG  
 äƒjQÉe  ≥≤°Th  äƒjQÉe  ¥óæa  AÉæH  ´hô°ûe  ò«ØæàH  ä’hÉ≤ª∏d äƒjQÉe  ≥≤°Th  äƒjQÉe  ¥óæa  AÉæH  ´hô°ûe  ò«ØæàH  ä’hÉ≤ª∏d
 »dÉªLEG  ≠∏ÑªH  ¢VÉjôdG  áæjóªH  »°SÉeƒ∏ÑjódG  »ëdG  »a  ájò«ØæàdG »dÉªLEG  ≠∏ÑªH  ¢VÉjôdG  áæjóªH  »°SÉeƒ∏ÑjódG  »ëdG  »a  ájò«ØæàdG

.∫ÉjQ ¿ƒ«∏e .∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 259259 √Qób √Qób
 ´hô°ûªdG  ò«ØæJ Ióe ¿EG  ,z∫hGóJ{  ≈∏Y É¡d  ¿É«H »a ácô°ûdG  âdÉbh ´hô°ûªdG  ò«ØæJ Ióe ¿EG  ,z∫hGóJ{  ≈∏Y É¡d  ¿É«H »a ácô°ûdG  âdÉbh
 πjƒªJ  ºà«°S  ¬fCG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,ó«ª©àdG  ïjQÉJ  øe  kGô¡°T   πjƒªJ  ºà«°S  ¬fCG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,ó«ª©àdG  ïjQÉJ  øe  kGô¡°T  2424  ≠∏ÑJ ≠∏ÑJ
 ≠dÉÑdGh ¢VÉjôdG ∂æH øe ¬«∏Y â∏°üM …òdG πjƒªàdG øe ´hô°ûªdG ≠dÉÑdGh ¢VÉjôdG ∂æH øe ¬«∏Y â∏°üM …òdG πjƒªàdG øe ´hô°ûªdG

.∫ÉjQ ¿ƒ«∏e .∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 308.8308.8
 IôNÉa á«bóæa á≤°T  IôNÉa á«bóæa á≤°T 140140h á«bóæa áaôZ h á«bóæa áaôZ 8080 øe ´hô°ûªdG ¿ƒμàjh øe ´hô°ûªdG ¿ƒμàjh
 äÉYÉbh  »°ù«FQ  º©£e ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  Ωƒéf   äÉYÉbh  »°ù«FQ  º©£e ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  Ωƒéf  5  áÄa  ΩÉéMC’G  áØ∏àîe áÄa  ΩÉéMC’G  áØ∏àîe
 IQÉ«°S   IQÉ«°S  215215  Oó©d  ™°ùàJ  äGQÉ«°S  ∞bGƒeh  »ë°U  OÉfh  ä’ÉØàMG Oó©d  ™°ùàJ  äGQÉ«°S  ∞bGƒeh  »ë°U  OÉfh  ä’ÉØàMG
 áÄ«¡dG øe IôLCÉà°ùe ™Hôe ôàe ∞dCG  áÄ«¡dG øe IôLCÉà°ùe ™Hôe ôàe ∞dCG 2525 É¡àMÉ°ùe ¢VQCG ≈∏Y ΩÉ≤«°Sh É¡àMÉ°ùe ¢VQCG ≈∏Y ΩÉ≤«°Sh

.¢VÉjôdG áæjóe ôjƒ£àd É«∏©dG.¢VÉjôdG áæjóe ôjƒ£àd É«∏©dG
 GQÉÑàYG  ´hô°ûª∏d  »HÉéjE’G  »dÉªdG  ôKC’G  CGóÑ«°S ¬fCG  ácô°ûdG  â©bƒJh GQÉÑàYG  ´hô°ûª∏d  »HÉéjE’G  »dÉªdG  ôKC’G  CGóÑ«°S ¬fCG  ácô°ûdG  â©bƒJh
 ábÓY hhP ±GôWCG óLƒj ’ ¬fCG áæ«Ñe , ábÓY hhP ±GôWCG óLƒj ’ ¬fCG áæ«Ñe ,20182018 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdG øe ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdG øe

.¬«dEG QÉ°ûªdG ó≤©dG »a.¬«dEG QÉ°ûªdG ó≤©dG »a
 ≥≤°ûdGh  ¥óæØdG  IQGOEG  ≈dƒàà°S  á«ªdÉ©dG  äƒjQÉe  ácô°T  ¿CG  äôcPh ≥≤°ûdGh  ¥óæØdG  IQGOEG  ≈dƒàà°S  á«ªdÉ©dG  äƒjQÉe  ácô°T  ¿CG  äôcPh

.´hô°ûªdG ò«ØæJ øe AÉ¡àf’G ó©H á«bóæØdG.´hô°ûªdG ò«ØæJ øe AÉ¡àf’G ó©H á«bóæØdG

äGQÉ≤©dG QÉÑNCG
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