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NBK names winner of KD 125,000 for Nov

National Bank of Kuwait (NBK) announced the
winner for November’s KD 125,000 Al
Jawhara monthly prize, Hamad Ziedan Al
Enezy. The draw was held under the supervi-
sion of the Ministry of Commerce and Industry.
The winner’s name was announced live during
Hamad Show program on Al Rai TV.

NBK has re-launched Al Jawhara
account recently by doubling chances to
win in the weekly, monthly and quarterly
draws if customers do not withdraw or
transfer from their accounts.

NBK customers have chances to win KD

5,000 weekly, KD 125,000 monthly and a
grand prize of KD 250,000 quarterly. Each
KD 50 in a customer’s account entitles
them one entry into the draw, thus more
money in an account means more chances
into each draw. The new feature introduced
to Al Jawhara Account enables customers
to double their chances when maintaining
their balance without withdrawing.

Al Jawhara is the most popular prize-giv-
ing account in Kuwait. Al Jawhara account
entitles account holders to enter the week-
ly, monthly and quarterly Al Jawhara draws.

Egypt aims for 5.5% growth

Egypt is aiming for 5.5 percent
economic growth in the next fis-
cal year, which ends in June
2017, an increase on its 5 per-
cent target this year.

In its budget proposal on
Monday, the Finance Ministry
said it plans to reduce the deficit
to 9.5 percent of gross domestic
product, compared to 10 percent
this year. It aims to reduce over-
all debt to 90 percent of GDP,
down from 91 percent this year.

The ministry says the budget
will be presented to parliament
for approval. Egyptians are cur-
rently voting for their first parlia-
ment since a court ruling dis-
solved an Islamist-dominated
legislature in 2012.

Egypt has been struggling to
revive its economy since the
2011 uprising that toppled long-
time leader Hosni Mubarak,
which was followed by years of
unrest. (AP)

From real estate perspective, UK is not London and Milton Keynes only: Al-Qaddoumi

TREG offers premium projects in Birmingham, Liverpool
Zain offers 50%
discount on calls 
KUWAIT CITY, Dec 1: Zain, the
leading telecommunications compa-
ny in Kuwait, announced a 50 per-
cent discount promotion on interna-
tional calls to all Gulf Cooperation
Council (GCC) countries starting
from December 2nd and for a dura-
tion of four days. The special offer-
ing comes in the occasion of the
United Arab Emirates’ celebrations
of the National Day on Wednesday.

On this special occasion, Zain
expressed its sincere congratulations
to the people of the UAE, represent-
ed in its leadership, the embassy,
and the Emirati citizens residing in
Kuwait. The company took the
opportunity to share this special
occasion with its customers, becom-
ing the first telecom in the country
to offer such discounts. 

Zain prepaid and postpaid cus-
tomers initiating international calls to
any GCC country, including the
Kingdom of Saudi Arabia, the United
Arab Emirates, the Kingdom of
Bahrain, Qatar, and the Sultanate of
Oman, will receive a 50 percent dis-
count during the period from Dec 2-5. 

As a leading telecommunications
company in the region, Zain is keen
to participate in the celebrations of
different nations. The company
considers itself as a core entity
within the communities in which it
operates, and strives to share the
joys of special occasions in its cus-
tomers’ lives. 

Qatar trade surplus
halves from yr ago
DOHA, Dec 1, (RTRS): Qatar’s foreign
trade surplus halved from a year earlier to
12.24 billion riyals ($3.36 billion) in
October because of low oil and natural
gas prices, preliminary data from the
Ministry of Development Planning and
Statistics showed on Tuesday.

Exports of petroleum gases and other
gaseous hydrocarbons dropped 37.5 per-
cent to 13.83 billion riyals.
Qatar Foreign Trade 10/15 09/15 10/14
Exports (mln riyals, FOB) 22,603 21,186 33,884
Imports (CIF) 10,366 9,083 9,554
Balance 12,237 12,103 24,330

Dynamics (pct yr/yr change in riyal terms)
Exports -33.3 -39.5
Imports 8.5 - 7.9
Balance -49.7 -51.9

Note: FOB — free on board, CIF —
cost, insurance and freight.

Move part of Al-Dawli’s CSR program

KIB supports Engineering & Petroleum students
KUWAIT CITY, Dec 1: As part of the
Kuwait International Bank’s leading
social responsibility program that
aims at supporting the community’s
various activities and initiatives, the
bank has provided financial support to
the students of College of Engineering
& Petroleum in Kuwait University
who are undertaking their final gradu-
ation project,. This will give them the
opportunity to participate in the
“Engineering Design Exhibition”
organized annually by the university.

The Team Leader Corporate
Communications of KIB, Fahad Al-
Sarhan, said that Al-Dawli aims to fre-
quently support university students’
projects and activities which benefit
Kuwait’s youth segment in general.
Indeed, this stems from the series of
initiatives that are developed and run
by the bank as part of its CSR pro-
gram. He stressed the fact that the
bank’s initiative towards empowering
and funding the students’ creative tal-
ents, ideas, and career competence is
based on our firm beliefs that Kuwait’s
future and prosperity depend on their
development and potential. 

Al-Sarhan added that every year,
Al-Dawli selects a number of gradua-
tion projects to support the students of
College of Engineering & Petroleum,
referring to one of the projects called
the “Compressed Air Engine” that was
sponsored by the bank and designed
by the mechanical engineering stu-
dents Mohammed Saif, Yousef Al-

LONDON, Dec 1: Following visits to
more than twenty British cities over the
last three months, Waleed Al-Qaddoumi,
Managing Director, Top Real Estate
Group (TREG), said: “from real estate
perspective, UK is not London and
Milton Keynes only; there are large and
medium-sized cities with equivalent
investment strengths and importance. 

Al-Qaddoumi added that what
caught my attention during this tour as
compared with the tour made in previ-
ous years is the significant increase in
the volume of activity and urban
movement in these cities, particularly
in the cities of Birmingham,
Liverpool, Manchester and surround-
ing areas. He pointed out that this
activity is a result of injection of bil-
lions of sterling pounds to develop
infrastructure in these cities, offer
opportunities for private companies to
develop old buildings in major cities
and convert a large part of the same
into residential projects. 

This enhanced the ability of these
cities to attract large segment of investors
from around the world. In addition, many
banks and major companies in the UK
moved their head offices to these cities,
in particular Birmingham and Liverpool
given the fact that they attractive areas
and have various up-to-date services as
well as lower costs as compared to
London. This, of course, encouraged
many employees of these organizations
to relocate for living in these cities, which
turned to have grater real estate demand
than ever before.

Al-Qaddoumi said that the Group
entered into an exclusive agreement with
Seven Capital, a leading real estate com-
pany operating in these cities with expe-
rience exceeding twenty years during
which the Company implemented, built
and acquired a series of hotels and com-
mercial buildings in Birmingham,
Liverpool and their suburbs. 

The Group will market the Company’s

projects in Kuwait and Qatar. Al-
Qaddoumi pointed out that the projects
are located in prime locations and their
prices are highly suitable for various
investors. Al-Qaddumi advised individu-
als interested in investing in UK to target
these cities because properties therein
are certainly cheaper than London and
achieve good returns on lease ranging
from 5-7% per annum. 

On the other hand, the property value,
after the completion of construction, is
set to grow up to 25%. Certain existing
properties recorded increase ranging
from 5 - 20% depending on their location,
advantages and services. 

Al-Qaddoumi said that Top Real
Estate Group always seeks to meet the
requirements of its clients and offer them
best opportunities. He indicated that
TREG is currently in the process of
exploring many real estate opportunities
that benefit investors and intend to offer
projects at the beginning of next year in
several cities in UK, Switzerland, France
and USA.

Gulf Bank welcomes KU students to ‘Coffee Breaks with Red’
KUWAIT CITY, Dec 1: Gulf Bank
concluded its collaboration with
Kuwait University’s (KU) College
of Business Administration’s
Accounting Club (ACC) to launch
‘Coffee Breaks with Red’. The
event took place at the university’s
Red student lounges for male stu-
dents at the Shuwaikh campus on
Nov 30, 2015 from 12:00 pm until
2:00 pm. 

‘Coffee Breaks with Red’ was a
special recruitment event for KU’s
male students, while Gulf Bank’s
Human Resources (HR) team dis-
cusses the available opportunities
for fresh graduates at the Bank.
Gulf Bank boasts 64 percent
Kuwaiti workforce and is dedicated
to increasing that number by
employing the most talented gradu-
ates. 

In November last year, Gulf
Bank had inaugurated the red stu-
dent lounges at the Business and
Administration College, one pro-
vided for male students and the
other for female students, which
serve as study lounges as well as
helping them to become familiar

terly car draws. New red customers
who open an account and transfer
their allowance will be eligible to
enter the monthly cash draw for a
chance to win up to KD 1,500. In
addition to the mega draw where a
lucky customer will have the
chance to win a Cadillac SRX. 

The red account is designed for
university and college students
aged 15 to 25 years old. Amongst
other benefits, account holders
receive an ATM card and there is no
deposit required to open the
account or minimum balance
charge.

Gulf Bank will continue to reach
out to youth through ongoing pro-
grams which provide encourage-
ment and support during their edu-
cation, and by providing practical,
superior services and attractive pro-
motions which are designed specif-
ically for the younger generation. 

For further information about
Gulf Bank’s red account, visit one
of Gulf Bank’s 56 branches, call the
Customer Contact Center on
1805805, or visit the bank’s bilin-
gual website at www.e-
gulfbank.com. 

with the Bank’s red account and
other banking products and serv-
ices. 

The Bank remains strongly com-

mitted to supporting youth events
and initiatives and doing its part to
help empower the next generation
of Kuwaitis.

Earlier this April, Gulf Bank had
launched its new red program tai-
lored for youth customers, includ-
ing monthly cash draws and quar-

The flyer of NBK’s Al-
Jawhara Account promo-

tion

Photo from the event

Gulf Bank’s management team along with Kuwait University students.

Qabandi, Yousef Al-Attal, and Walid
Al-Saleh. The students used com-
pressed air cylinders as alternative
energy to gasoline. Moreover, the
engine was designed and manufac-
tured from eco-friendly materials, as it
converts the latent energy in the air
into dynamic energy without releasing
carbon pollution that increases the
temperature. 

Al-Sarhan concluded “Al-Dawli is
constantly keen on communicating

with youth segment, by offering tai-
lored products and solutions that
address their modern lifestyle and
needs.” Shabab Account, is one of
these products that gives them a
chance to save and invest for a prom-
ising future. He suggested that whoev-
er is interested to find out more about
Al-Dawli’s services and products can
contact the 24/7 “Al-Dawli Weyak”
service on 1866866, or visit the bank’s
website at www.kib.com.kw 

Waleed Al-Qaddoumi

Top models now feature more power, sharpened design and new functions

Ultimate 911 models: new Porsche 911 Turbo and 911 Turbo S
KUWAIT CITY, Dec 1: At the 2016 edition
of the North American International Auto
Show in Detroit, Porsche will be presenting
two new top models of the 911 series: the
911 Turbo and 911 Turbo S which now
boast a 20 hp increase and a sharpened
design. Both models will be available as
coupe and convertible versions. The bi-
turbo six-cylinder engine in the 911 Turbo
with 3.8 litres of displacement now has a
power output of 540 hp. This power gain
was achieved by modified inlet ports in the
cylinder head, new injection nozzles and
higher fuel pressure. The 911 Turbo S
develops 580 hp, thanks to new turbocharg-
ers with larger compressors. To-date,
Porsche is still the only manufacturer to
utilise turbochargers with variable turbine

geometry in petrol engines.
The engines feature a dynamic boost

function to further improve their response
in dynamic operation. They maintain the
charge pressure during load changes, i.e.
when the accelerator pedal is released
briefly. This is achieved by interrupting
fuel injection, whereas the throttle valve
remains open. As a result, the engine
reacts with practically no delay to another
press of the accelerator pedal. The effects
of this function are more pronounced in
the Sport and Sport Plus modes.

Overall, the new high-performance
sports cars achieve breath-taking driving
performance, while fuel consumption is
further reduced. The 911 Turbo S Coupé
sprints to 100 km/h in 2.9 seconds, with a

top speed of 330 km/h, which is 12 km/h
higher than before. The 911 Turbo reaches
the 100-km/h mark in 3.0 seconds, and its
top speed is 320 km/h – 5 km/h faster than
the previous model. Nevertheless, the
coupes only consume 9.1 l/100 km, and
the convertibles 9.3 l/100 km. This repre-
sents 0.6 litres less fuel per 100 km for all
versions and has been achieved following
advanced electronic engine and transmis-
sion management, with revised gear
change mappings.

The new GT sport steering wheel – 360
mm in diameter and with a design adopted
from the 918 Spyder – comes with a mode
switch as standard. It consists of a rotary
ring with four modes which include;
Normal, Sport, Sport Plus or Individual.

The Individual setting lets the driver con-
figure and store a personally preferred
vehicle setup. 

Another new feature of the Sport
Chrono Package is the Sport Response
button at the centre of the mode switch.
Inspired by motor racing, it preconditions
the engine and gearbox for the best possi-
ble responsiveness at the push of a button.
In this mode, the vehicle can produce opti-
mal acceleration for up to 20 seconds,
such as for an overtaking manoeuvre. A
running timer displayed in the instrument
cluster shows the driver the elapsed time.
Sport Response functionality can be called
upon as often as desired and during any of
the driving modes.

Porsche Stability Management (PSM)

in the 911 Turbo models now has a new
Sport Mode option. A press of the PSM
button in the centre console puts the
system into a very sporty mode, inde-
pendent of the driving programme that
is selected. The PSM Sport mode alters
the system’s intervention threshold
much more effectively than Sport Plus
mode in the previous model. The new
function makes it possible to approach
performance limits easier. In this mode,
the PSM warning lamp lights up and a
message in the instrument cluster indi-
cates that the system’s contribution
toward driving stability is limited.
However, PSM still remains active in
the background, and can be deactivated
by holding down the PSM button.

The chassis of the new 911 Turbo mod-
els, with Porsche Active Suspension
Management (PASM) now as standard
offers an even greater spread between per-
formance and comfort. In addition, the
911 Turbo S offers a full complement of
equipment for driving dynamics, such as
Porsche Dynamic Chassis Control roll
compensation, which comes as standard in
the Porsche Ceramic Composite Brakes
system. New options for all 911 Turbo
models include the radar-based lane
change assist and a lift system for the front
axle that can be used to increase ground
clearance by 40 mm at the front spoiler lip
at low speeds.

Continued on Page 33
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»توب« ستسّوق مشاريع جديدة في برمنغهام وليفربول

القدومي: بريطانيا ال تقتصرعقاريًا
على لندن وميلتون كينيز

ق���������ال ال�����ع�����ض�����و امل����ن����ت����دب 
مل���ج���م���وع���ة ت������وب ال���ع���ق���اري���ة 
ول����ي����د ال�����ق�����دوم�����ي، إن������ه ب��ع��د 
ق��ي��ام��ه ب���زي���ارة أك���ث���ر م���ن 20 
م����دي����ن����ة ب����ري����ط����ان����ي����ة خ����ال 
األش����ه����ر ال���ث���اث���ة امل���اض���ي���ة، 
فإن بريطانيا عقاريا ليست 
ل������ن������دن وم�����ي�����ل�����ت�����ون ك���ي���ن���ي���ز 
فحسب بل هناك العديد من 
امل������دن ال���ك���ب���رى وامل��ت��وس��ط��ة 
وال���ت���ي ال ت��ق��ل أه��م��ي��ة وق���وة 

استثمارية عنهما.
ال���ق���دوم���ي ان ما  وأض�����اف 
ل���ف���ت ان���ت���ب���اه���ه خ������ال ه���ذه 
ال����ج����ول����ة ع���م���ا ك����ان����ت ع��ل��ي��ه 
الجولة في األعوام السابقة، 
هو الزيادة الكبيرة في حجم 
العمرانية  والحركة  النشاط 
في تلك املدن، وخصوصًا في 
م����دن ب��رم��ن��غ��ه��ام ول��ي��ف��رب��ول 
وم����ان����ش����ي����س����ت����ر وامل����ن����اط����ق 
هذا  أن  مبينًا  بهم،  املحيطة 
ال��ن��ش��اط ي��أت��ي ن��ت��ي��ج��ة ضخ 
امل�����ل�����ي�����ارات م�����ن ال��ج��ن��ي��ه��ات 
ل���ت���ط���وي���ر ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ف��ي تلك امل���دن، وف��ت��ح املجال 
أم���������ام ال�����ش�����رك�����ات ال���خ���اص���ة 
في  القديمة  املباني  لتطوير 
امل�����دن ال��رئ��ي��س��ي��ة، وت��ح��وي��ل 
للمشاريع  منها  كبير  ج���زء 

السكنية.
ول���ف���ت إل����ى أن ه����ذا األم���ر 
ع�������زز م������ن اس����ت����ق����ط����اب ه����ذه 
امل������دن ل���ش���ري���ح���ة ك���ب���ي���رة م��ن 
امل���س���ت���ث���م���ري���ن م�����ن م��خ��ت��ل��ف 
أن����ح����اء ال����ع����ال����م، ب���اإلض���اف���ة 
إل����ى أن ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��ن��وك 
وال�������ش�������رك�������ات ال�����ك�����ب�����رى ف���ي 
مقراتها  نقلت  قد  بريطانيا 
ال�����رئ�����ي�����س�����ي�����ة ل�����ت�����ل�����ك امل��������دن 
وخ������ص������وص������ًا ب����رم����ن����غ����ه����ام 
ول���ي���ف���رب���ول ك���ون���ه���ا م��ن��اط��ق 

ج�������ذاب�������ة وف�����ي�����ه�����ا م���خ���ت���ل���ف 
ال���خ���دم���ات ال��ع��ص��ري��ة وت��ع��د 
أقل تكلفة وارخص من لندن، 
م��ا ادى إل���ى ان��ت��ق��ال ال��ع��دي��د 
م����ن م���وظ���ف���ي ت���ل���ك ال��ج��ه��ات 
للسكن في ه��ذه امل��دن والتي 
الطلب عليها عقاريًا  أصبح 

أكبر من أي وقت مضى.
وأض�������������اف ال������ق������دوم������ي أن 
امل���ج���م���وع���ة وق���ع���ت ات��ف��اق��ي��ة 
ح���ص���ري���ة م����ع ش���رك���ة س��ي��ف��ن 
ك���اب���ي���ت���ال وه������ي م�����ن ك���ب���رى 
العاملة  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ش��رك��ات 
ف���ي ه���ذه امل����دن وال���ت���ي تمتد 

عامًا   30 م��ن  الك��ث��ر  خبرتها 
ق������ام������ت خ�����ال�����ه�����ا ب���ت���ن���ف���ي���ذ 
وب����ن����اء وت���م���ل���ك س��ل��س��ل��ة م��ن 
التجارية  وامل��ب��ان��ي  ال��ف��ن��ادق 
ف������ي م����دي����ن����ت����ي ب���رم���ن���غ���ه���ام 
ول���ي���ف���رب���ول وض��واح��ي��ه��م��ا، 
ب��ح��ي��ث س���ت���ق���وم امل��ج��م��وع��ة 
ب��ت��س��وي��ق م��ش��اري��ع ال��ش��رك��ة 

في الكويت وقطر.
أن  ال����������ق����������دوم����������ي  وب���������������ن 
امل����ش����اري����ع ت���ق���ع ف�����ي م���واق���ع 
م��م��ي��زة وأس��ع��اره��ا مناسبة 
ج����دًا مل��خ��ت��ل��ف امل��س��ت��ث��م��ري��ن، 
ن�����������اص�����������ح�����������ًا ال�����������راغ�����������ب�����������ن 
ب��االس��ت��ث��م��ار ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ب���ال���ت���وج���ه ن���ح���و ه�����ذه امل����دن 
ك�����ون ال���ع���ق���ار ف��ي��ه��ا أرخ����ص 
ل��ن��دن، ويحقق  م��ن  بالتأكيد 
ع�������وائ�������د إي������ج������اري������ة ج����ي����دة 
تتراوح من 5 إلى 7 في املئة 

سنويًا.
ول���ف���ت إل����ى ارت����ف����اع قيمة 
ال����ع����ق����ار ب���ع���د االن����ت����ه����اء م��ن 
البنيان قد يصل إلى 25 في 
بعض  س��ج��ل��ت  بينما  امل��ئ��ة، 
ال���ع���ق���ارات ال��ق��ائ��م��ة ارت��ف��اع��ًا 
م��ن 5 إل���ى 20 ف��ي امل��ئ��ة وفقًا 
من  وم���ا تتضمنه  مل��وق��ع��ه��ا، 

مزايا وخدمات. 
وق��ال القدومي إن »ت��وب« 
ت���ع���م���ل دائ�����م�����ًا ع����ل����ى ت��ل��ب��ي��ة 
وتقديم  عمائها  متطلبات 
األف����ض����ل ل����ه����م، م���ش���ي���رًا إل���ى 
أن امل���ج���م���وع���ة ت���ق���وم ح��ال��ي��ًا 
ب��دراس��ة ال��ع��دي��د م��ن الفرص 
ال������ع������ق������اري������ة وال�������ت�������ي ت���ف���ي���د 
امل���س���ت���ث���م���ري���ن، وإل��������ى أن���ه���ا 
ب������ص������دد ع����������رض م����ش����اري����ع 
ج���دي���دة ب���داي���ة ال���ع���ام امل��ق��ب��ل 
ف�����ي ع�������دة م�������دن ب���ري���ط���ان���ي���ة 
وس������وي������س������ري������ة وف����رن����س����ي����ة 

وأميركية.

وليد القدومي

 • اتفاقية حصرية لتسويق مشاريع
»سيفن كابيتال« في الكويت وقطر

 • االستثمار في ليفربول وبرمنغهام
 يحقق عوائد إيجارية تتراوح

من 5 إلى 7 في املئة سنويًا

»كيا« تبدأ بإنتاج سيارة »نيرو« البيئية
ك��ش��ف��ت ش��رك��ة ك��ي��ا م���وت���ورز ع���ن خططها 
من  للبيئة  صديقة  س��ي��ارة  إلن��ت��اج  املستقبلية 
خالل تقديم سيارتها »نيرو« )Niro( الجديدة 

كليًا، والتي تعتمد على نظام الدفع الهجني.
وأعلنت الشركة الكورية أن سيارتها الجديدة 
ال��ط��رازات املدمجة من فئة  تحافظ على سمات 

ال��س��ي��ارات ال��ري��اض��ي��ة م��ت��ع��ددة االس��ت��خ��دام��ات 
ال���وق���ود  ف���ي اس��ت��ه��الك  ال��ت��وف��ي��ر  م���ع   ،)SUV(

والحفاظ على البيئة.
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عبداهلل املطوع

أعلنت كل من شركة اركان 
املستدامة والشركة العربية 
للتسويق عن مشاركتهما 
في معرض النخبة العقاري 
الذي تنظمه مجموعة اسكان 
جلوب���ل لتنظيم املعارض 
واملؤمت���رات عل���ى ارض 
الدولية مبشرف  املعارض 
خالل الفترة من 10 الى 15 

ديسمبر.
وبه���ذه املناس���بة، قال 
التنفيذي للش���ركة  املدير 
عبداهلل املطوع أن »اركان« 
ستطرح من خالل مشاركتها 
في املع���رض مجموعة من 
املشاريع العقارية في عدة 
دولة خليجية واقليمية هي 
السعودية، االمارات، سلطنة 

عمان وتركيا.
وأش���ار الى أن الشركة 
س���تطرح مجموع���ة من 
االراضي السكنية والتجارية 
ف���ي مدينة حف���ر الباطن 
بالسعودية، الى جانب شقق 
فندقية وأراضي V.I.P بإمارة 
رأس اخليمة باالمارات ضمن 
مشروع مجموعة أبراج )جار 
اخلور(، وأراض سكنية في 

امارة عجمان.
أما بخصوص مشاريع 
سلطنة عمان فأكد على أن 
املشاركة ستتضمن طرح 

عقارات وأراض مميزة جدا 
في كل من محافظتي الباطنة 
وظفار، فيما س���يتم طرح 
مشروع »منازل الصنوبر« 
أبانت«  في مدينة »بول���و 
في تركيا والذي هي عبارة 
املنازل  عن مجموعة م���ن 
املكسوة بشجر الصنوبر، 
الى جان���ب فلل وش���قق 
سكنية في مختلف أنحاء 
تركيا وبالتحديد في »يلوا«، 
»بورصة«، »اس���طنبول« 

و»صبنجة«.
وأعرب املطوع عن أمله 
في أن تكون مشاركة »اركان« 
في هذا املع���رض ناجحة، 
أنها تضم باقة من  خاصة 
العقارية املميزة  املشاريع 
التي يبحث عنها املستثمر 

الكويتي.

»العربية للتسويق« 

ق���ال مدير  من جانبه، 
املبيعات بالشركة العربية 
للتس���ويق مين���ا ألفي إن 
العربية للتسويق هي شركة 
اماراتيه تأسست في2008 
لتواكب النهضة الشاملة في 
امارة  شتى املجاالت داخل 
عجمان وخلدمة املتطلبات 
املختلفة في مجال العقارات 
والدعاية والتسويق والنشر، 

الواق���ع اجلديد  وحتديث 
للتقدم العقاري.

وأضاف أن رسالة الشركة 
تتمث���ل في تق���دمي أفضل 
اخلدمات الشاملة في مجال 
العقارات والدعاية والتسويق 
مبختل���ف املجاالت، مؤكدا 
على أن الشركة استطاعت 
في وقت قصير أن تصبح 
من أكبر الشركات العقارية 
في امارة عجمان بال منافس، 
وذلك من خالل سياس���تها 
التي جعلت العميل من أهم 

أولوياتها.
وحول رؤية »العربية 
للتس���ويق« ق���ال ألفي ان 
الش���ركة تهدف الى اظهار 
املتميزة والفرص  املناطق 
املتاحة ألكبر ش���ريحة في 
املجتمع، وع���رض افضل 
املناط���ق للعي���ش بأمان 
واستقرار دائم مبا يناسب 
مختلف الش���رائح، خاصة 
متوسطي الدخل، مبينا أن 
رس���الة الشركة تهدف الى 
الوصول بخط���وات ثابتة 
ومتمي���زة بعالم العقارات 
ومكانته الهامة في املجتمع، 
خاصة أن القطاع العقاري 
ميث���ل ركي���زة اقتصادية 
واس���تثمارية هامة في كل 

الدول واملجتمعات.

تنظمه مجموعة إسكان جلوبل بأرض املعارض من 10 إلى 15 ديسمبر

»أركان« و»العربية للتسويق« 
تشاركان في معرض النخبة العقاري

وليد قدومي 

ق���ال العض���و املنتدب 
العقارية  ملجموعة ت���وب 
القدومي بعد زيارته  وليد 
الكثر من 20 مدينة بريطانية 
خالل الثالثة اشهر املاضية 
ان بريطانيا عقاريا ليست 
لندن ومليتون كينيز فحسب 
بل هن���اك العديد من املدن 
الكبرى واملتوسطة والتي ال 
تقل اهمية وقوة استثمارية 

عنهما.
القدومي ان ما  واضاف 
انتباه���ي خالل هذه  لفت 
اجلول���ة عما كان���ت عليه 
اجلولة في االعوام السابقة 
هو الزيادة الكبيرة في حجم 
النشاط واحلركة العمرانية 
في تلك املدن وخصوصا في 
م���دن برمنغهام وليڤربول 
ومانشيس���تر واملناط���ق 
احمليطة بهم، مبينا ان هذا 
النشاط يأتي نتيجة ضخ 
امللي���ارات م���ن اجلنيهات 
التحتية  البني���ة  لتطوير 
في تلك املدن وفتح املجال 
ام���ام الش���ركات اخلاصة 
لتطوير املباني القدمية في 
املدن الرئيس���ية وحتويل 
جزء كبير منها للمشاريع 

السكنية. 
وهو األمر الذي عزز من 

استقطاب هذه املدن لشريحة 
كبي���رة من املس���تثمرين 
من مختل���ف انحاء العالم 
باالضاف���ة ال���ى ان العديد 
البنوك والش���ركات  م���ن 
الكب���رى ف���ي بريطاني���ا  
الرئيس���ية  نقلت مقراتها 
الى تل���ك املدن وخصوصا 
برمنجهام وليڤربول كونها 
مناطق جذابة وفيها مختلف 
اخلدمات العصرية وتعد اقل 
تكلف���ة وارخص من لندن 
بالتأكيد ما  بالطبع وه���و 
ادى الى انتقال العديد من 
موظفي تلك اجلهات للسكن 
في هذه املدن والتي اصبح 
الطل���ب عليها عقاريا اكثر 

من اي وقت مضى.
الى ان  القدومي  واشار 
اتفاقية  املجموعة وقع���ت 
حصرية مع شركة سيفن 
كابيت���ال وهي م���ن كبرى 
الشركات العقارية العاملة 
في ه���ذه املدن والتي متتد 
اكثر من 30  ال���ى  خبرتها 
عاما قام���ت خاللها بتنفيذ 
وبناء ومتلك سلس���لة من 
التجارية  الفنادق واملباني 
ف���ي مدينت���ي برمنجهام 
وليڤرب���ول وضواحيهما، 
وستسوق املجموعة مشاريع 

الشركة في الكويت وقطر، 
الى ان  القدوم���ي  ولف���ت 
املشاريع في مواقع مميزة 
واس���عارها مناس���بة جدا 
ملختلف املستثمرين، ونصح 
القدومي الراغبني باالستثمار 
في بريطانيا التوجه نحو 
هذه املدن كون العقار فيها 
ارخص بالتأكيد من لندن 
ويحق���ق عوائ���د ايجارية 
جيدة تتفاوت من 5 الى %7 
ارتفاع قيمة  سنويا، فيما 
العق���ار بع���د االنتهاء من 
البنيان قد تصل الى %25، 
بينما سجلت بعض العقارات 
القائمة ارتفاعا من 5 الى %20 
وفقا ملوقعها وما تتضمنه 

من مزايا وخدمات. 
القدومي ان توب  وقال 
العقارية تعمل دائما على 
تلبية متطلب���ات عمالئها 
وتق���دمي االفض���ل له���م، 
الى ان املجموعة  مش���يرا 
تقوم حاليا بدراسة العديد 
من الفرص العقارية والتي 
تفيد املستثمرين وبصدد 
عرض مشاريع خالل بداية 
العام الق���ادم في عدة مدن 
بريطاني���ة وسويس���رية 

وفرنسية وأميركية.

توب العقارية تطرح مشاريع مميزة في برمنغهام وليڤربول

الفريق الركن م. فهد أحمد األمير والشيخ محمد اجلراح وعدد من مديري البنك اثناء افتتاح الفرع اجلديد 

افتتاح فرع مجمع  بعد 
الرمال في منطقة الفحيحيل 
افتتح  وخالل شهر واحد، 
بنك الكويت الدولي )الدولي( 
فرعه اجلدي���د رقم 28 في 
العبداهلل  منطق���ة س���عد 
مبحافظة اجله���راء، وذلك 
برعاي���ة وحضور محافظ 
اجلهراء الفريق الركن م.فهد 
األمير ورئيس مجلس إدارة 
البنك الشيخ محمد اجلراح 
باإلضافة إلى مشاركة عدد 
البنك يتقدمهم  من مديري 
الرئيس التنفيذي بالوكالة 
الرقابة  إدارة  ومدير ع���ام 
املالي���ة والتخطيط محمد 

السقا.
وبهذه املناسبة، صرح 
رئيس مجلس إدارة البنك 
الش���يخ محمد اجلراح بأن 

افتتاح فرع منطقة س���عد 
العب���داهلل يأت���ي تطبيقا 
التوسع واالنتشار  خلطة 
التي يعتمدها  الكويت  في 
البنك بهدف تقدمي خدماته 
وحلول���ه املبتكرة للعمالء 
أينم���ا تواج���دوا لتلبي���ة 

متطلباتهم وتطلعاتهم.
وأض���اف أن���ه وبع���د 
دراس���ة واختي���ار املواقع 
املهمة في  االس���تراتيجية 
الب���الد، مت اختيار منطقة 
س���عد العبداهلل كونها من 
أهم املناط���ق في محافظة 
اجلهراء، إلى جانب متيزها 
السكانية وقوتها  بالكثافة 
الشرائية مما يجعل البنك 
أق���رب لعمالئ���ه احلاليني 
واملرتقبني الذين يسعى إلى 
استقطابهم من خالل توفير 

أجود املنتجات واخلدمات 
االس���المية  املصرفي���ة 

الرائدة.
وأش���ار اجلراح إلى أنه 
الف���رع اجلديد  مت جتهيز 
العبداهلل  في منطقة سعد 
بأحدث التقنيات واألجهزة 
املصرفية املتطورة، حيث 
يقدم خدماته املتوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، 
أكف���أ املوظفني  أيدي  على 
املتخصصني والقادرين على 
خدمة العمالء بأسلوب مهني 
وودي. ويوفر الفرع خدماته 
لألفراد والشركات على حد 
سواء حيث سيساهم الفرع 
في توطيد وتعزيز عالقات 
البنك م���ع عمالئه ملنحهم 
جترب���ة مصرفي���ة مميزة 

ومريحة في كل األوقات.

لتقريب البنك من عمالئه احلاليني واملرتقبني

»الدولي« يفتتح فرعه الـ 28 
في سعد العبداهلل مبحافظة اجلهراء

»اخلليج« يحتفل مبرور 55 عاماً على تأسيسه
يحتفل بنك اخلليج مبرور 
55 عام���ا عل���ى تأسيس���ه. 
ففي 23 نوفمبر 1960، وقع 
املغفور له الش���يخ عبداهلل 
السالم الصباح، أمير الكويت 
املرس���وم األميري رقم 44، 
القاضي بإنشاء بنك اخلليج 
كش���ركة مس���اهمة كويتية 
ملمارسة األعمال املصرفية. 
وفي 27 نوفمبر 1961، صدر 
مرسوم التأسيس ومت نشره 
في اجلريدة الرسمية »الكويت 

اليوم«.
وكان تأسس البنك من قبل 
الكويتني  التج����ار  كوكبة من 
مكون����ة من 12 تاج����را، حيث 
حق����ق منذ ذل����ك الوقت تقدما 
كبيرا في النمو ليصبح اليوم 
واحدا م����ن أكبر املؤسس����ات 
املالية ف����ي الكويت. وفي عام 
البنك  1961، عق����د مؤسس����و 
االجتماع األول ملجلس اإلدارة، 
الذي ضم كال من: خالد يوسف 
املطوع رئيس مجلس اإلدارة، 
وعلي عبدالرحمن البحر نائب 
رئيس مجلس اإلدارة، واألعضاء: 
عبدالعزيز الصال����ح، وأحمد 
الياس����ني، وعبدالوهاب  بزيع 
عبدالعزيز القطامي، وعبدالعزيز 
عبداحملسن الراشد، وعبدالوهاب 
اخلليفة الشاهني الغامن، وداوود 
مساعد الصالح، وخالد الفليج 
العلي الفليج، ومصطفى سلطان 
العيسى، وعبداللطيف عبداهلل 
املهري، وجاسم محمد الوزان.

وبعد تأسيس بنك اخلليج، 
باشر أعماله التجارية في شقة 
مستأجرة تقع في شارع فهد 
الس���الم في مدينة الكويت، 
ويضم 50 موظفا برأس���مال 
ق���دره 24 مليون روبية، أي 
ما يع���ادل 1.8 مليون دينار 
)6 ماليني دوالر(، وفي عام 
1961 حصل البنك على موافقة 
من بلدية الكويت لبناء مقره 
الرئيسي الذي يتألف من 4 
أدوار وسرداب اختياري. وعلى 
مدار الس���نني، مت بناء أدوار 
إضافية في املقر الرئيسي مع 
االحتفاظ بالتصميم األصلي 
الطابع  للمبن���ى ليعك���س 

التاريخي جلذوره األولية. 
ويعتبر مقر البنك الرئيسي 
من املعالم البارزة في مدينة 

الكويت.
أما بالنسبة لشعار البنك 
وفكرة التصميم الداخلي فهي 
مستوحاة من التراث البحري 
إذ مت تصميم قاعة  للكويت 
العمالء على ش���كل  انتظار 
س���فينة ش���راعية، وزودت 
والديكورات  باملفروش���ات 
التي تعبر عن حياة البحارة. 
وعندما يدخل العمالء إلى فرع 
البنك يشعرون بدفء األجواء 
التي تعب���ق برائحة التراث 

الكويتي العريق.

البنك قدم الشكر 
والتقدير للجميع 
كونهم جزءاً من 
عائلة »اخلليج«

اجلراح: الفرع 
اجلديد تطبيقًا 
خلطة توسع 
البنك لتقدمي 

أفضل اخلدمات 
للعمالء

القدومي: بريطانيا 
عقاريًا ليست 
لندن وميلتون 
كينيز.. وهناك 

مناطق ال تقل قوة 
وأهمية عنهما

الشركتان تطرحان 
باقة متنوعة من 

املشاريع العقارية 
في عدة دول 

خليجية
وإقليمية

طالل النمش

ضمن إستراتيجيته في التواجد والتواصل مع العمالء

مصرف الراجحي يطرح حملته التسويقية 
في مجمع »اجليت مول العقيلة«

»الوطني«: قطر قد تسجل أول عجز مالي منذ 17 عاماً في 2016
توقع بنك الكويت الوطني أن يحافظ 
االقتصاد القطري على قوة أدائه بصورة 
نسبية خالل 2016 وحتى 2017 بدعم 
من قوة اإلنفاق االستثماري في خطة 
التنمية والتي تبلغ قيمتها 200 مليار 
دوالر، إضافة إلى قوة اإليرادات الناجتة 
عن إطالق مشروع محطة برزان، وذلك 
على الرغم من تراجع أسعار النفط. كما 
من املتوقع أن يرتفع معدل التضخم 
بصورة تدريجية ف���ور ركود وتيرة 
تراجع أسعار املواد الغذائية والسلع 
العاملية، وفور استعادة اإليجارات قوة 

ادائها، إال أنه من املفترض أن تش���كل 
ال���دوالر دعما ملع���دل التضخم  قوة 

املستورد. 
كما توقع تقري���ر »الوطني« أن 
تسجل قطر أول عجز مالي في 2016، 
وذلك من���ذ 1999 بتأثير من تراجع 
إيرادات النف���ط والغاز بواقع %40، 
فم���ن املتوقع أن يتراج���ع الفائض 
املالي من 16.1% م���ن الناجت احمللي 
اإلجمال���ي في 2014 إل���ى 0.5% من 
الناجت احمللي اإلجمالي في 2016. أما 
في 2017 فسيش���هد احلساب املالي 

توازنا كما سيتراجع فائض احلساب 
اجلاري بصورة ملحوظة، األمر الذي 
قد يؤدي إلى خفض نشاط املشاريع 
غير الضروري���ة على خلفية رغبة 
الس���لطات بالتحكم بوتيرة اإلنفاق 
وتنش���يط القطاع اخل���اص، إال أن 
االقتصاد القطري يعد أكثر اقتصادات 
املنطقة قدرة على مواجهة هذا التراجع 
في النم���و، ملا ميتلكه من دعم مالي 
وخارجي كصافي األصول اخلارجية 
التي تساوي 132% من الناجت احمللي 

اإلجمالي. 

في خطوة تهدف الى توسيع 
الراجحي في  نشاط مصرف 
الكويت وتقدمي خدمات على 
نحو افضل لعمالئه، تواجد 
مؤخرا في مجمع اجليت مول 
في منطقة العقيلة وعلى مدار 
10 أي���ام لتعزي���ز التواصل 
والعمل على تعريف الزائرين 

بخدماته املتنوعة.
ويعكس هذا االمر بشكل 
واضح االستراتيجية الثابتة 
الس���عي على  للمصرف في 
ال���دوام إل���ى تعزي���ز دائرة 

انتشاره والتزامه بأن يكون 
اخلي���ار االول لعمالئه على 
اختالف شرائحهم وأن يكون 
األقرب اليهم ف���ي كل اماكن 

تواجدهم.
وحول ه���ذه احلملة، قال 
مدير املبيعات باملصرف طالل 
النمش: »يس���عدنا ان نكون 
متواجدين ف���ي كل االماكن 
واملجمعات من خالل موظفي 
املص���رف الذي���ن يتمتعون 
بالكفاءة واملهارة ويس���عون 
دوما لتلبية احتياجات العمالء 

وتعريفهم بأحدث اخلدمات 
املصرفي���ة لتتناس���ب م���ع 

متطلباتهم اليومية«. 
ان »الراجحي«  وأض���اف 
يك���رس تفوق���ه ومتيزه في 
السوق احمللية من خالل تقدمي 
أفضل اخلدم���ات واملنتجات 
وأكثرها تطورا وابتكارا وفق 
أرقى املعايير الى جانب حرصه 
على توفير جتربة مصرفية 
غير مسبوقة لعمالئه تلبي 
احتياجاتهم وتضمن خدمتهم 

على النحو االمثل.
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توب تطرح مشاريع ببرمنغهام وليفربول فائض المعروض يواصل الضغط على األسعار

تنظمه ليدرز جروب خالل الفترة من 18 إلى 20 يناير

ناقشت أهم أدوات إنفاذ القانون كالرقابة والتفتيش والضبطية

العنجري: هوريكا يعزز الخطط التنموية 
في المجاالت السياحية واالقتصادية

 تراجع النمو االقتصادي العالمي 
أدى إلى هبوط أسعار النفط دون 50 دوالراً

هيئة أسواق المال تواصل حملتها التوعوية عن تعديالت الالئحة التنفيذية
اأ�سواق املال املرحلة  اختتمت هيئة 
الأولى من حملتها التوعوية اخلا�سة 
والتي  التنفيذية  الالئحة  بتعديالت 
تعد احلملة الأكرب عرب تاريخ اأن�سطة 

الأوراق املالية على وجه العموم.
تاأتي  اإن احلملة  اأم�س  الهيئة  وقالت 
اإ�سدار  من  الهيئة  انتهاء  اأعقاب  يف 
�ساملة  اأتت  التي  التنفيذية  لئحتها 
والأنظمة  املعايري  لأحدث  ومواكبة 
الوراق  اأن�سطة  �سعيد  على  املطبقة 

املالية.
وا�سافت اأنه من املنتظر من الالئحة 

�سعيد  على  فا�سلة  مرحلة  متثل  اأن 
ن�ساط �سوق الأوراق املالية وتطويره 
التنموية  والتوجهات  يتوافق  ومبا 
ا�ستثمارية  بيئة  اإيجاد  تتطلب  التي 
مواتية ميثل �سوق املال ذو الكفاءة 

املطلوبة اإحد اأهم مرتكزاتها.
اأهدافها  من  اأن  الهيئة  واو�سحت 
التوعية تركز على العمل الت�رشيعي 
املف�سلي املتمثل يف التعديالت على 
قانون اإن�سائها لذا قامت بتنفيذ هذه 
احلملة التي تت�سمن فعاليات مكثفة 
الر�سائل  وخدمة  التوا�سل  بو�سائل 

لتتوج  اأخ���رى  وان�سطة  الهاتفية 
بور�س عمل توعوية مكثفة.

املو�سوعات  من  ان  ال��ى  وا���س��ارت 
اإنفاذ  مو�سوع  الور�س  التي طرحتها 
التنفيذية  ولئحته  الهيئة  قانون 
للم�ساءلة  التنظيمي  الإط��ار  لبحث 
التاأديبية وال�سلح يف �سوء القانون 
رقم 7 ل�سنة 2010 ولئحته التنفيذية 

وتعديالتهما.
اإنفاذ  اآلية  مناق�سة  متت  اأنه  وذكرت 
اإنفاذه  اأدوات  واأه��م  الهيئة  قانون 
والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  يف  املتمثلة 

وال�����س��ب��ط��ي��ة وك��ذل��ك الإب�����الغ عن 
املخالفات والتحقيق.

اي�سا  ا�ستملت  النقا�سات  ان  وقالت 
وميزاته  التحكيم  مو�سوعي  على 
اخت�سا�سه  ونطاق  العامة  ومبادئه 
والإط���ار  التحكيم  هيئة  وت�سكيل 
يف  والتظلمات  لل�سكاوى  التنظيمي 
�سوء القانون عرب ا�ستعرا�س حالت 
وميعاده  و�سكله  واأن��واع��ه  التظلم 
ومفهومها  ال�سكوى  ح��الت  وكذلك 
التحقيق  واآليات  و�سكلها  واأنواعها 

والبت فيها.

الى  تطرقت  النقا�سات  اأن  واو�سحت 
الداخلية  والإج���راءات  ال�سيا�سات 
لل�سخ�س املرخ�س وق�سايا اأخرى ذات 
�سلة كالتعديالت اخلا�سة مبتطلبات 
الرتخي�س  الرتخي�س وتعديل نطاق 
حلفظ الأ�سول واإ�سافة اأن�سطة جديدة 
متطلبات  وتعديل  الأ�سول  كتقومي 

روؤو�س الموال لبع�س الأن�سطة.
ما  اأه���م  بحث  مت  اأن���ه  ال��ى  ولفتت 
ب�سانع  اخلا�سة  التعديالت  ت�سمنته 
عدة  حماور  خالل  من  وذلك  ال�سوق 
اأهمها التعريف ب�سانع ال�سوق ودور 

عمل  �سعيد  على  وال�سوق  الهيئة 
�سانع ال�سوق.

الأه����داف  ال��ن��ق��ا���س��ات  بحثت  ك��م��ا 
ال�سوق  �سانع  تواجد  من  الرئي�سية 
�سانع  ت�سجيل  ومتطلبات  واآليات 
املمنوحة  والت�سهيالت  ال�����س��وق 
ذات  املو�سوعات  من  وغريها  له 

ال�سلة.
فعاليات  غدا  تنطلق  اأن  املقرر  ومن 
الربنامج  هذا  من  الثانية  املرحلة 
التوعوي الذي ميتد حتى 22 دي�سمرب 
ور�س  خم�س  تنفيذ  وتت�سمن  املقبل 

عمل توعوية.
وتت�سمن املرحلة الثانية من احلملة 
الحد  اليوم  تبداأ  التي  التوعوية 
دي�سمرب  من  الثالث  لغاية  وت�ستمر 
»اأم��وال  بعنوان  عمل  ور���س  املقبل 
اإدارة  و»قواعد  واأ�سولهم«  العمالء 
ل���الأوراق  ال�ستثمارية  امل��ح��اف��ظ 
املالية ل�سالح الغري لدى الأ�سخا�س 
العمل  و»اأخالقيات  لهم«  املرخ�س 
ال�ستحواذ  واإج������راءات  واأح���ك���ام 
الإلزامي واأحكام واإجراءات ال�ستحواذ 

الختياري«. 

ليدرز  عام �رشكة  مدير  ك�سفت 
جروب لال�ست�سارات والتطوير 
نبيلة العنجري عن موافقة وزير 
ل�سوؤون  الدولة  وزير  الإع��الم 
ال�سباب ال�سيخ �سلمان احلمود 
معر�س  وافتتاح  رعاية  على 
الذي   2016 الكويت  هوريكا 
تنظمه ليدرز جروب بالتعاون 
هو�سبيتاليتي  ���رشك��ة  م��ع 
من  الفرتة  خ��الل  �سريفي�زس، 
يف  املقبل  يناير   20 اإل��ى   18

فندق اجلمريا.
واأ�سافت العنجري اأن املعر�س 
ا�ستقطب حتى الآن اأكرث من 60 
�رشكة رائدة تعمل يف جمالت 
ال�سيافة وال�سناعات الغذائية 
لفتة  الفندقية،  والتجهيزات 

من  رئي�سية  رعاية  حتت  يقام  املعر�س  اأن  اإلى 
وهو  الإع��الم،  ل��وزارة  التابع  ال�سياحة  قطاع 
وحقيقية  فاعلة  �رشاكة  اأم��ام  املجال  يفتح  ما 
القطاعني احلكومي واخلا�س لدعم اخلطط  بني 
امل�ساريع  تنمية  اإل��ى  الرامية  الإ�سرتاتيجية 
ال�سياحية، وجعل الكويت وجهة �سياحية عاملية 
والتبادل  العالج  اأو  للرتفيه  �سواء  املنطقة  يف 
املوؤمترات  لإق��ام��ة  وال�ستثمارياأو  التجاري 

الدولية والبطولت الريا�سية الكربى.
وقالت العنجري اإن الرتقاء بالقطاع ال�سياحي 
تنويع  يف  للم�ساهمة  ملحة،  ���رشورة  اأ�سبح 
النحدار  مع  ل�سيما  القومي،  الدخل  م�سادر 
واحلاجة  العاملية،  النفط  اأ�سواق  يف  امل�ستمر 
لفتح م�سادر اأخرى تعزز من القت�ساد القومي، 
النفط  على  الكلي  العتماد  خماطر  عنا  وتبعد 
الرتقاء  اأن  م�سيفة  خمتلفة،  لتحديات  يخ�سع 
األف   30 نحو  توفري  يف  ي�سهم  ال�سياحة  بقطاع 
وي�ستوعب  �سنوات،   10 غ�سون  يف  عمل  فر�سة 

على  تزيد  وطنية  ا�ستثمارات 
�سنويًا،  دينار  مليون   700
ال�سياحة  �ستكون  وبالتايل 
م�سادر  لتنويع  مهمُا  حم��ورًا 
العجز  وت��ق��ل��ي�����س  ال���دخ���ل 
امل��ت��وق��ع يف امل��ي��زان��ي��ة يف 
حال ا�ستمرت اأ�سعار النفط يف 

النخفا�س. 
ال�سياحة  اأن  اإل��ى  واأ���س��ارت 
تخدم 35 قطاعا متنوعا، منها 
النقل والعقار والبناء والأثاث 
وال�سحة  واملطاعم  والفنادق 
يف  وت�ساعد  وال��ري��ا���س��ة.. 
املتو�سطة  امل�ساريع  تنمية 
نحو  متثل  والتي  وال�سغرية 
ال�رشكات  اإج��م��ايل  من   %90
يف معظم اقت�ساديات العامل، 
الناجت  من   %46 بنحو  ت�سهم  امل�ساريع  وهذه 
من اإجمايل  املحلي العاملي، وتوفر نحو %60 

فر�س العمل حول العامل.
مبينة  ال�سيافة،  قطاع  عن  العنجري  وحتدثت 
اإن�ساء  يف  التو�سع  مع  م�سطردا  منوا  ي�سهد  اأنه 
�سخمة  تنموية  م�رشوعات  واإقامة  جديدة  مدن 
عدد  اأن  اإل��ى  لفتة  ال��ب��الد،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
اأكرث  اإلى  �سريتفع  الكويت  الفندقيةيف  الغرف 
اأعوام، و�سي�سل عدد   3 اآلف غرفة خالل   10 من 
املطاعم اإلى اأكرث من 5 اآلف مطعم، م�سرية اإلى 
لو�سع  مثالية  من�سة  يعد  هوريكا  معر�س  اأن 
لهذا  والتو�سع  النمو  واإ�سرتاتيجيات  خطط 
القطاع وفق روؤى مدر�سة، كما اأنه فر�سة حقيقية 
لل�سباب الطموح من الراغبني يف اإن�ساء م�ساريع 
ا�ستثمارية لها عالقة باملطاعم وقطاع ال�سيافة، 
الأعمال  رجال  من  الكبري  الإقبال  خا�سة يف ظل 
القطاع  هذا  يف  ال�ستثمار  هذا  على  وال�سباب 

احليوي.

حافظت اأ�سعار النفط على معدلتها 
اخلم�سني  ح��اج��ز  دون  املتدنية 
اخلام�س  لالأ�سبوع  للربميل؛  دولًرا 
على التوايل؛ نظًرا ل�ستمرار العوامل 
ومنها  الأ���س��ع��ار  على  ال�ساغطة 
العاملي  القت�سادي  النمو  تراجع 
ل  للطلب  الرئي�سي  املحرك  وه��و 
موؤخًرا  �سهدته  الذي  الرتاجع  �سيما 
ال�سني ثاين اأكرب م�ستهلك للطاقة يف 

العامل.
الإم��دادات؛  تخمة  ظل  يف  ذلك  ياأتي 
فهناك فائ�س يف املعرو�س ي�سل اإلى 
للزيادة  نظرًا  يومًيا  برميل  مليوين 
الأمريكي  الإنتاج  امل�سبوقة يف  غري 
املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  خ��الل 
اأدبيات  يف  يعرف  اأ�سبح  ما  بفعل 
ال�سخري،  الوقود  بثورة  الطاقة 
هناك  املتطورة  التقانة  عملت  اإذ 
وتكنولوجيا  الهيدروليكي  التك�سري 
على  الأب��ع��اد؛  ثالثي  الأفقي  احلفر 
حترير النفط والغاز امل�سغوط بني 
يعرف  ما  اأو  ال�سخرية  امل�سامات 

.tight oil بالنفط املحكم
من  جعل  الأ�سعار  انخفا�س  باأن  تنبئ  موؤ�رشات  هناك  اأن  بيد 
اإنتاج النفط ال�سخري غري جمٍد اقت�سادًيا، رغم تكيف ال�رشكات 
النفطية مع الواقع اجلديد، اإذ ت�سري اآخر الإح�ساءات عن عدد 
771 حفارة  اإلى  تراجعها   ،Oil Rigs العاملة  احلفر  من�سات 

مطلع نوفمرب احلايل بانخفا�س قدره 1154 حفارة عن ال�سهر 
اأوبك  اأن �سيا�سة  2014، وهو دليل دامغ على  املقابل من عام 

الإنتاجية اأخذت توؤتي اأُُكلها.
وهناك عوامل جيو�سيا�سية �ساغطة؛ منها عودة اإيران الو�سيكة 
الغربية  القوى  مع  التفاهمات  ظل  يف  النفطية  ال�سوق  اإلى 

النووي  ملفها  حول   1+5 جمموعة 
�سخ  يعني  ما  وهو  للجدل،  املثري 
تعاين  �سوق  اإل��ى  اإ�سافية  اإم��دادات 
فائ�سًا يف املعرو�س، واإن كان هناك 
التقرير  املثال  �سبيل  على  يرى؛  من 
العربية  ال�رشكة  ال�سادر عن  الأخري 
اأبيكورب؛  البرتولية  لال�ستثمارات 
ل�ستعادة  ل�سنوات  حتتاج  اإيران  اأن 
من  تعاين  التي  النفطية  قدرتها 
النفطية  مكامنها  وتهالك  التقادم 
العقوبات  من  طويلة  �سنوات  جراء 
بحاجة  ه���ي  اإذ  الق��ت�����س��ادي��ة، 
ل�ستثمارات تقدر ب�100 مليار دولر، 
اإذا ما اأريد و�سول الإنتاج اإلى �سابق 
عهده قبل فر�س العقوبات عام 2011 
- 2012، والبالغ 3.5 مليون برميل 

يومًيا.
 ومن بني العوامل ال�ساغطة الأخرى، 
اأوب��ك  داخ��ل  النفطية  ال���دول  قيام 
بالإنتاج  خارجها  النفطية  وال��دول 
على  فال�سعودية  طاقاتها،  باأق�سى 
هذا  اإنتاجها  رفعت  املثال  �سبيل 
اإلى 10.3 مليون برميل يومًيا، مقارنة باإنتاج يقل عن  العام 
اإنتاج  يف  زيادة  هناك  اأن  كما   ،2014 عام  برميل  مليون   9.8
النفط العراقي 4.1 مليون برميل يومًيا، والإماراتي 3.4 مليون 
والليبي  يومًيا،  برميل  مليون   2.7 والكويتي  يومًيا،  برميل 

450 األف برميل يومًيا.

• نبيلة العنجري

العراق يلزم الشركات األجنبية 
باستثمار الغاز المصاحب للنفط

المؤشرات األوروبية تراجعت 
مع تهاوي األسهم الصينية

زيوريخ للتأمين تعتزم اإلغالق 
التدريجي لفروع الشرق األوسط

 القدومي: نشاط كبير 
في الحركة العمرانية ببريطانيا

 الصليلي: تخفيضات 
سعد العبداهلل ساعدت في رفع 

المبيعات إلى 250 ألف دينار

األسهم األميركية أغلقت 
األسبوع على تباين

والطاقة  النفط  جلنة  ك�سفْت 
نية  عن  العراق  يف  النيابية 
ال�رشكات  ال����زام  احل��ك��وم��ة 
الغاز  ل�ستثمار  الأج��ن��ب��ي��ة 
امل�ساحب للنفط، فيما ا�سارت 
من  اكرث  اه��در  العراق  ان  الى 

ب�سبب  ال��غ��از  م��ن  مقمق   100
 5000 انتاج  يعادل  ما  احراقه 

ميكاواط.
التي  ال��غ��از  كميات  وبلغت   
اجلنوبية  احلقول  يف  اه��درت 

100 مليار قدم مكعب قيا�سي.

اأغ��ل��ق��ت م���وؤ����رشات الأ���س��ه��م 
بنهاية  تراجع  على  الأوروبية 
تعامالت ام�س الول بعد تهاوي 
تراجع  مع  ال�سينية  الأ�سهم 
يف  ال�سينية  ال�رشكات  اأرب��اح 

ال�سني بوترية كبرية.
يف  ال�سينية  الأ�سهم  وهبطت 
 ،%5.5 من  باأكرث  التعامالت 
ال�رشكات  اأرباح  انخفا�س  مع 
ال�سينية  الرئي�سية  ال�سناعية 
بن�سبة 4.6% على اأ�سا�س �سنوي 

يف اأكتوبر.
وتراجعت الأ�سهم الأوروبية يف 

كانت  بعدما  التعامالت  نهاية 
مرتفعة يف امل�ستهل، وتراجع 
النكليزي   100 فوت�سي  موؤ�رش 
موؤ�رش  وهبط   ،%0.28 بن�سبة 
داك�س الملاين بن�سبة %0.24.
وهبط موؤ�رش كاك 40 الفرن�سي 
بن�سبة 0.32%، وتراجع موؤ�رش 
اليطايل  اي  ب��ي  اأم  فوت�سي 

بن�سبة %0.07.
 35 بك�س  اي  موؤ�رش  وتراجع 
 ،%0.21 بن�سبة  ال���س��ب��اين 
 600 �ستك�س  موؤ�رش  وت��راج��ع 

بن�سبة %0.10.

باإغالق  البدء  اعتزامها  عن  للتاأمني  زيوريخ  جمموعة  اأعلنت 
وال�رشكات  الأف���راد  على  اجلديدة  التاأمني  لأعمال  تدريجي 
ال�سغرية يف فروع التاأمني العامة يف ال�رشق الأو�سط اعتبارًا من 

30 نوفمرب 2015.
العام  التاأمني  وثائق  خدمة  زيوريخ  جمموعة  توا�سل  و�سوف 
القائمة طيلة مدة �رشيان مفعولها، اإ�سافة اإلى اإدارة املطالبات 

احلالية بالتعوي�سات واأداء التزاماتها جتاه زبائنها.
كما �سوف توا�سل املجموعة اإ�سدار وثائق تاأمني جديدة لل�رشكات 
مبوجب اأحكام و�رشوط رخ�سة اإعادة التاأمني املمنوحة لها من 
ِقَبل مركز دبي املايل العاملي، بينما �سوف تتوقف عن اإ�سدار 
وثائق تاأمني عام جديدة مبوجب اأحكام و�رشوط رخ�ص ممار�سة 
ن�ساط التاأمني عرب فروعها يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

و�سلطنة ُعمان والكويت وقطر والبحرين ولبنان.

املنتدب  ال��ع�����س��و  ق���ال 
العقارية  توب  ملجموعة 
وليد القدومي وبعد قيامه 
ع�رشين  من  اك��رث  بزيارة 
خالل  بريطانية  مدينة 
املا�سية  الثالثة  الأ�سهر 
عقاريا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ان 
ومليتون  ل��ن��دن  لي�ست 
هناك  ب��ل  فح�سب  كينيز 
الكربى  املدن  من  العديد 
تقل  ل  والتي  واملتو�سطة 
ا�ستثمارية  وق��وة  اهمية 
القدومي  وا�ساف  عنهما 
خالل  انتباهي  لفت  ما  ان 
كانت  عما  اجل��ول��ة  ه��ذه 
العوام  يف  اجلولة  عليه 

ال�سابقة هو الزيادة الكبرية يف حجم الن�ساط واحلركة العمرانية 
يف تلك املدن وخ�سو�سا يف مدن برمنغهام وليفربول ومان�سي�سرت 
�سخ  نتيجة  ياأتي  الن�ساط  هذا  ان  مبينا  بهم  املحيطة  واملناطق 
املليارات من اجلنيهات لتطوير البنية التحتية يف تلك املدن وفتح 
املجال امام ال�رشكات اخلا�سة لتطوير املباين القدمية يف املدن 
الرئي�سية وحتويل جزء كبري منها للم�ساريع ال�سكنية وهو ما عزز 
من ا�ستقطاب هذه املدن ل�رشيحة كبرية من امل�ستثمرين من خمتلف 
انحاء العامل بال�سافة الى ان العديد من البنوك وال�رشكات الكربى 
وخ�سو�سا  املدن  لتلك  الرئي�سية  مقراتها  نقلت  قد  بريطانيا  يف 
برمنغهام وليفربول كونها مناطق جذابة وفيها خمتلف اخلدمات 
الع�رشية وتعد اقل تكلفة وارخ�س من لندن بالطبع وهو بالتاكيد 
ما ادى الى انتقال العديد من موظفي تلك اجلهات لل�سكن يف هذه 

املدن والتي ا�سبح الطلب عليها عقاريا اكرث من اي وقت م�سى.
وا�ساف القدومي ان املجموعة قد وقعت اتفاقية ح�رشية مع �رشكة 
�سيفن كابيتال وهي من كربى ال�رشكات العقارية العاملة يف هذه 
خاللها  قامت  عاما  ثالثني  من  لكرث  خربتها  متتد  والتي  املدن 
يف  التجارية  واملباين  الفنادق  من  �سل�سلة  ومتلك  وبناء  بتنفيذ 
مدينتي برمنغهام وليفربول و�سواحيهما، حيث �ستقوم املجموعة 
القدومي  وب��ني  وقطر.  الكويت  يف  ال�رشكة  م�ساريع  بت�سويق 
ملختلف  جدا  منا�سبة  وا�سعارها  مميزة  مواقع  يف  امل�ساريع  ان 
بريطانيا  بال�ستثمار يف  الراغبني  القدومي  ون�سح  امل�ستثمرين، 
التوجه نحو هذه املدن كون العقار فيها ارخ�س بالتاكيد من لندن 
ويحقق عوائد ايجارية جيدة تتفاوت من 5-7% �سنويا فيما ارتفاع 
بينما   %25 الى  ت�سل  قد  البنيان  من  النتهاء  بعد  العقار  قيمة 
�سجلت بع�س العقارات القائمة ارتفاعا من 5-20% وفقا ملوقعها 
وما تت�سمنه من مزايا وخدمات. وقال القدومي ان توب العقارية 
تعمل دائما على تلبية متطلبات عمالئها وتقدمي الف�سل لهم م�سريا 
الى ان املجموعة تقوم حاليا بدرا�سة العديد من الفر�س العقارية 
والتي تفيد امل�ستثمرين وب�سدد عر�س م�ساريع خالل بداية العام 

املقبل يف عدة مدن بريطانية و�سوي�رشية وفرن�سية وامريكية.

يف  امل�سرتيات  جلنة  رئي�س  ك�سف 
التعاونية  العبدالله  �سعد  جمعية 
مهرجان  انطالق  عن  ال�سليلي  عبدالله 
 %70 ال��ى  ت�سل  بتخفي�سات  نوفمرب 
وت�سمل اكرث من 200 �سلعة لفتًا الى ان 

اأبرز هذه ال�سلع هي ال�سا�سية.
وقال ال�سليلي اإن اجلمعية حري�سة على 
هذه املهرجانات ب�سكل م�ستمر خلدمة 
ورواد اجلمعية ولتخفي�س  امل�ساهمني 
ال�سعار التي قد ترتفع من وقت لآخر.

ولفت الى ان ن�سبة التخفي�سات �ساعدت 
الف   ٢٥٠ املبيعات  مبلغ  ارتفاع  يف 
املا�سي  بالعام  مقارنة  كويتي  دينار 
متوفرة  ال�سناف  ان جميع  الى  م�سريًا 
وافرة  وبكميات  العر�س  نهاية  حتى 
مهرجانات  لتنظيم  حاليًا  ون�ستعد 

�ساملة للم�ساهمني ومهرجان عام.
مت�سارعة  بخطوات  نعمل  اإننا  وق��ال 

�ستكون  انه  موؤكدًا  لهم  اخلدمات  اف�سل  وتقدمي  امل�ساهمني  خلدمة  ودقيقة 
هناك العديد من املهرجانات قريبًا.

اأغلقت موؤ�رشات الأ�سهم المريكية على تباين يف نهاية تعامالت ام�س الول، 
بعدما ا�ستهلت التعامالت على تباين، وتوا�سل اداوؤها املتذبذب لأكرث من 
اإلى  وو�سل   ،%0.09 بن�سبة  تراجع  على  جونز  داو  موؤ�رش  جل�سة.واأغلق 
م�ستوى 17798 نقطة.واأغلق موؤ�رش غلوبال داو على تراجع بن�سبة %0.61، 

وو�سل اإلى م�ستوى 2400 نقطة.
م�ستوى  اإلى  وو�سل   ،%0.23 بن�سبة  العاملي  نا�سداك  موؤ�رش  ارتفع  بينما 
اإلى  وو�سل   ،%0.05 بن�سبة  بورز  اآند  �ستادراد  موؤ�رش  نقطة.وارتفع   5128

م�ستوى 2400 نقطة.

v
الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة 2 مليون برميل نفط يوميًا

من  مزيدًا  الطاقة  اأ�سواق  م�سارات  ت�سيف 
الت�ساوؤلت يف ظل ا�ستمرار تراجع م�ستوى 
تغريات  جم��اراة  على  وقدرتها  الكفاءة 
ي�سيف  ال��ذي  الم��ر  والطلب،  العر�س 
اأ�سواق  تدير  التي  اجلهة  عن  اآخر  ت�ساوؤًل 
التي  واجلهة  احلالية،  الفرتة  الطاقة يف 
املقبلة.  الفرتة  يف  احلل  مفاتيح  متتلك 
وميكن القول ان ا�ستمرار تدفق ال�ستثمارات 
باجتاه تعزيز الطاقات النتاجية احلالية 
لتلبية الطلب املتوقع، ياأتي يف ظل عدم 
تغطية  على  احلالية  ال�ستثمارات  ق��درة 
خالل  اإنفاقه  مت  ما  وا���س��رتداد  النفقات 
ال�سنوات القليلة املا�سية، وبالتايل فاإن 
تكون  قد  جديدة  ا�ستثمارات  عن  احلديث 
ال�سعار  عند  ممكنة  غري  اأنها  اإل  �سائبة 

احلالية للنفط.

توقعات  وفق  العمل  ال�سعب  من  وب��ات   
ال�ستثمارات  حجم  اأن  مفادها  م�ستقبلية 
اإلى  �سيوؤدي  ما  امل�ستقبل،  يف  �سينخف�س 
العاملية،  ال�سواق  يف  الم��دادات  تراجع 
املعرو�س  حجم  على  التاأثري  وبالتايل 
لدى الأ�سواق، لرتتفع ال�سعار من جديد، 
البيانات  اأن  العتبار  بعني  الخ��ذ  م��ع 
املتداولة ت�سري اإلى اأن الرتاجع على حجم 
ال�ستثمارات يقدر ب� 130 مليار دولر. ياأتي 
النتاجية  الطاقة  تراجع  مع  تزامنًا  ذلك 
غري امل�ستغلة والتي تقدر ب� 2مليون برميل 
يف اليوم، غالبيتها لدى اململكة العربية 
ال�ستهالك  اإجمايل  اأن  ذل��ك  ال�سعودية. 
مليون   94 اإلى  ي�سل  النفط  من  العاملي 
و�سمن  احل��ايل،  الوقت  يف  يوميا  برميل 
ال�سواق  حترك  انتظار  فاإن  املنظور  هذا 

ال�ستثمار  ظروف  حت�سني  نحو  العاملية 
على  �سينطوي  املنتجني  اقت�ساديات  لدى 
التوقعات  كافة  اأن  ذلك  كبرية.  خماطر 
وم�سارات  الطاقة  باأ�سواق  حتيط  التي 
ال�سعار اأثبتت عدم �سحتها، يذكر اأن كافة 
التوقعات التي �سبقت بداية النخفا�س على 
اأ�سعار النفط ذهبت باجتاه و�سول اأ�سعار 
النفط اإلى 200 دولر للربميل وقامت على 
هذه التوقعات الكثري من قرارات ال�ستثمار 

لدى قطاع الطاقة التقليدية واملتجددة.
النفط  قطاعات  لدى  العاملة  ال�رشكات   
حجم  تخفي�س  نحو  �ستتجه  وال��ط��اق��ة 
اإلى  ت�سل  بن�سب  القطاع  يف  ا�ستثماراتها 
اإطار  يف  وذل��ك  املقبل،  العام  خالل   %7
الجمالية  التكاليف  �سبط  نحو  �سعيها 
خماطر  و�سبط  احلالية  بالعوائد  مقارنة 

القطاع  موؤ�رشات  و�سوح  حلني  ال�ستثمار 
اأن  العتبار  بعني  الخ��ذ  مع  وال�سوق، 
اأ�سعار  انخفا�س  عن  الناجتة  التاأثريات 
الج��ل،  طويلة  ت��اأث��ريات  ت��اأخ��ذ  النفط 
يتم  لن  الناجتة  التاأثريات  حزمة  واأن 
ق�سرية  ف��رتة  وخ��الل  ب�سهولة  جتاوزها 
من  منخف�سة  م�ستويات  معها  و�ستحمل 
الثقة يف �سخ ال�ستثمارات اجلديدة، وعلى 
الدول  فاإن  املخاطر  من  امل�ستوى  نف�س 
مبا�رش  ب�سكل  �ستت�رشر  للنفط  امل�ستهلكة 
ال�ستثمارات  على  امل�سجل  الرتاجع  من 
تقلي�س جدوى  اإلى  و�سيوؤدي  القطاع  لدى 
�سيكون  فيما  لديها،  الطاقة  �سيا�سات 
لهذه الجتاهات تاأثري مبا�رش على عملية 
القطاع  م�ستوى  على  امل�ستقبلي  التخطيط 

وعلى م�ستوى اقت�ساديات الدول ككل.

• القطاع النفطي يواجه حتديات كبيرة

• وليد القدومي

• عبدالله الصليلي
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»بيان«: االقتصاد الوطني يعاني من غياب موارد تشغيلية 
أو خطط تنموية واعدة تساعد على تنويع مصادر الدخل

يقام تحت رعاية السفير عاطف ووكيل وزارة التجارة املساعد

7 شركات عقارية جديدة في معرض عمار يا مصر

في كل من السعودية واإلمارات وعمان وتركيا

»أركان املعتمدة« تطرح باقة متنوعة من املشاريع 
أع��ل��ن��ت ك���ل م���ن ش���رك���ة ارك������ان امل���س���ت���دام���ة وال��ش��رك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��س��وي��ق ع���ن م��ش��ارك��ت��ه��م��ا ف���ي م��ع��رض 
ال��ن��خ��ب��ة ال���ع���ق���اري ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه م��ج��م��وع��ة اس��ك��ان 
ج��ل��وب��ل ل��ت��ن��ظ��ي��م امل���ع���ارض وامل���ؤت���م���رات ع��ل��ى ارض 
امل��ع��ارض الدولية بمشرف خ��ال الفترة م��ن 10 إلى 

15 ديسمبر.
وب����ه����ذه امل���ن���اس���ب���ة ق�����ال امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ل��ل��ش��رك��ة 
ع��ب��دال��ل��ه م���ب���ارك امل���ط���وع  أن »ارك�������ان« س��ت��ط��رح من 
خال مشاركتها في املعرض مجموعة من املشاريع 
ال���ع���ق���اري���ة ف���ي ع����دة دول�����ة خ��ل��ي��ج��ي��ة وإق��ل��ي��م��ي��ة هي 
»امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال���س���ع���ودي���ة، االم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

املتحدة، سلطنة عمان والجمهورية التركية«.
وأشار إلى أن الشركة ستطرح مجموعة من االراضي 
السكنية والتجارية في مدينة حفر الباطن باململكة 
العربية السعودية، إلى جانب شقق فندقية وأراضي 
V.I.P. بإمارة رأس الخيمة بدولة االم���ارات العربية 
املتحدة ضمن مشروع مجموعة أبراج )جار الخور(، 

وأراٍض سكنية في إمارة عجمان.
أم�����ا ب���خ���ص���وص م���ش���اري���ع س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان ف���أك���د أن 
امل��ش��ارك��ة ستتضمن ط���رح ع���ق���ارات وأراض مميزة 

ج���دًا ف���ي ك���ل م���ن م��ح��اف��ظ��ت��ي ال��ب��اط��ن��ة وظ���ف���ار، فيما 
سيتم ط��رح م��ش��روع »م��ن��ازل ال��ص��ن��وب��ر« ف��ي مدينة 
»بولو أبانت« في تركيا. وأعرب املطوع عن امله في 
ان تكون مشاركة »ارك��ان« في هذا املعرض ناجحة، 
خ���اص���ة وان���ه���ا ت��ض��م ب���اق���ة م���ن امل���ش���اري���ع ال��ع��ق��اري��ة 

املميزة التي يبحث عنها املستثمر الكويتي.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��دي��ر امل��ب��ي��ع��ات ب��ال��ش��رك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
للتسويق مينا ألفي أن العربية للتسويق هي شركة 
إماراتية تأسست في العام 2008 في إم��ارة عجمان 
امل��ج��االت داخ��ل  ف��ي شتى  لتواكب النهضة الشاملة 
إمارة عجمان ولخدمة املتطلبات املختلفة في مجال 
ال��ع��ق��ارات وال��دع��اي��ة وال��ت��س��وي��ق وال��ن��ش��ر، وتحديث 

الواقع الجديد للتقدم العقاري إلمارة عجمان.
ف��ي تقديم أفضل  وأض���اف أن رس��ال��ة الشركة تتمثل 
ال��خ��دم��ات ال��ش��ام��ل��ة ف���ي م��ج��ال ال���ع���ق���ارات وال��دع��اي��ة 
والتسويق بمختلف املجاالت، مؤكدًا على أن الشركة 
اس���ت���ط���اع���ت ف����ي وق�����ت ق��ص��ي��ر أن ت��ص��ب��ح م����ن أك��ب��ر 
ال��ش��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة ف��ي إم����ارة ع��ج��م��ان ب��ا منافس، 
ال��ت��ي جعلت العميل من  وذل���ك م��ن خ��ال سياستها 

أهم أولوياتها.

ق���ال ت��ق��ري��ر ش��رك��ة ب��ي��ان ل��اس��ت��ث��م��ار ان 
سوق الكويت ل��أوراق املالية تمكن من 
تعويض جزء من خسائره التي سجلها 
ف���ي األس���اب���ي���ع ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���اض���ي���ة، وذل���ك 
بعد أن أنهت مؤشراته الثاثة تداوالت 
األس����ب����وع امل��ن��ق��ض��ي م��س��ج��ل��ة م��ك��اس��ب 
م��ت��ب��اي��ن��ة ع��ل��ى وق����ع س��ي��ط��رة ع��م��ل��ي��ات 
ال��ش��راء والتجميع على بعض األسهم 
إل��ى ع��ودة عمليات  القيادية، باإلضافة 
امل��ض��ارب��ة ع��ل��ى األس��ه��م ال��ص��غ��ي��رة. ه��ذا 
وع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن ت���ص���اع���د األح��������داث 
الجيوسياسية وت��ط��ورات��ه��ا املتاحقة 
في املنطقة، إال أن السوق قد تجاهل ذلك 
وتمكن من التماسك وتحقيق االرتفاع 
ب��دع��م م���ن األن���ب���اء اإلي��ج��اب��ي��ة امل��ن��ت��ش��رة 
ال��س��وق ع��ن صفقة استحواذ شركة  ف��ي 
ال���س���ع���ودي���ة )STC( ع��ل��ى  االت������ص������االت 
نسبة %74 من أسهم شركة االتصاالت 
الكويتية )فيفا(، األمر الذي أشاع حالة 
من التفاؤل على األوساط االستثمارية 
ف���ي ال���س���وق، وان��ع��ك��س ب��ش��ك��ل إي��ج��اب��ي 
على قيمة التداول التي شهدت ارتفاعًا 
واضحًا خال بعض الجلسات اليومية 

من األسبوع. 
ول����ع����ل ت���ف���اع���ل ال�����س�����وق م�����ع م���ث���ل ه���ذه 
الصفقات الكبيرة قبل إتمامها يعتبر 
أم������رًا م��ن��ط��ق��ي��ًا ف����ي ظ����ل ال���ض���ع���ف ال����ذي 
ت��ع��ان��ي��ه ال�����ت�����داوالت م��ن��ذ ف���ت���رة ط��وي��ل��ة 
امل���ح���ف���زات، إذ يتعطش  ان���ع���دام  ن��ت��ي��ج��ة 
ال���س���وق ألي أخ���ب���ار أو أن���ب���اء إي��ج��اب��ي��ة 
ف��ي رف���ع م��ع��ن��وي��ات املستثمرين  تسهم 
وت��ح��ف��زه��م ع��ل��ى ال����ش����راء، خ���اص���ة بعد 
ال��خ��س��ائ��ر ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ت��ك��ب��دوه��ا في 
ال��س��ن��وات األخ���ي���رة ب��س��ب��ب ع���دم وج���ود 
م���ح���ف���زات إي���ج���اب���ي���ة ت���س���ه���م ف����ي ع����ودة 

ال�����روح ال��ت��ي ي��ف��ت��ق��ده��ا ال���س���وق. وت��أم��ل 
األوس��اط االستثمارية في سرعة إتمام 
صفقة )فيفا( من أج��ل فتح املجال أمام 
تدفق االستثمارات األجنبية، وليعود 
ال��س��وق ال��ك��وي��ت��ي إل���ى م��وق��ع��ه ال��ري��ادي 

مرة أخرى.
والجدير بالذكر أن االقتصاد الكويتي، 
قد عانى من عدم وجود موارد تشغيلية 
حقيقية أو خطط تنموية واعدة منفذة 
تساعدها على تنويع مصادر دخلها، 
فإذا نظرنا إلى الكويت سنجد أنها قد 
ت��زي��د ع��ل��ى %90 على  اع��ت��م��دت بنسبة 
ب���ي���ع ال���ن���ف���ط ف����ي ت���م���وي���ل اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 

ال���ن���ظ���ر إل�����ى ك��م��ي��ة االن���خ���ف���اض���ات  دون 
ال���ك���ب���ي���رة ال���ت���ي ح���دث���ت وال����ت����ي م���ازال���ت 
ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  ال��ش��ب��ه  ت��ح��دث للسلعة 
تعتمد عليها ميزانيتها أال وهي النفط 
؛ وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن س��ع��ي ب��ع��ض ال���دول 
ت��ن��وي��ع م��ص��ادر دخلها  إل���ى  الخليجية 
وع����دم االع��ت��م��اد ب��ش��ك��ل ش��ب��ه ك��ل��ي على 
النفط، إال أن الكويت تأخرت كثيرًا في 
املضي قدمًا في ه��ذا األم��ر، ما أدى بها 
إل����ى أن ت���ك���ون ف���ي م���ؤخ���رة ه����ذه ال����دول 
ف���ي ال��ك��ث��ي��ر م���ن امل���ج���االت االق��ت��ص��ادي��ة. 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل، تعتبر الصناعة 
أح��د أه��م السبل التي تساعد ال��دول في 

تحقيق التنمية االقتصادية املستدامة، 
ف��ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال������دول ف��ق��ي��رة امل�������وارد قد 
امل��ج��ال لاستثمارات  إل��ى فتح  اتجهت 
الصناعية األجنبية، حتى تمكنت من 
التنافس مع الدول العظمى، وال يخفى 
ع��ل��ى أح����د أن االق���ت���ص���اد ال��ك��وي��ت��ي في 
أمس الحاجة إلى السير في ذلك االتجاه 
وفي املضي قدما إلى خصخصة الكثير 
م��ن ال��خ��دم��ات وتقليص دورال���دول���ة في 
ت��م��ل��ك ال��ك��ث��ي��ر م���ن األص������ول ال���ت���ي ح��ان 
الوقت بأن تدارمن قبل القطاع الخاص 
ل��خ��ل��ق ف����رص وظ��ي��ف��ي��ة ج���دي���دة ل��ل��ق��وى 
ال��ع��ام��ل��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ول��ت��خ��ف��ي��ض ال��ع��بء 
ع��ن امليزانية العامة للدولة ولتحسني 
الخدمات في آن واحد، خاصة في ظل ما 
يواجهه االق��ت��ص��اد الوطني م��ن الكثير 
م���ن ال��ت��ح��دي��ات ن��ت��ي��ج��ة ت���ه���اوي أس��ع��ار 

النفط.
ال���ك���وي���ت  إل������ى أداء س������وق  وب�����ال�����ع�����ودة 
لأوراق املالية خال األسبوع املنقضي، 
ف����ق����د ع����������ادت م�������ؤش�������رات ال������س������وق إل����ى 
االج����ت����م����اع ع���ل���ى اإلغ��������اق ف����ي امل��ن��ط��ق��ة 
ال��خ��ض��راء م���رة أخ�����رى، وذل����ك ب��ع��د ع��دة 
ل��ق��ي  امل���ت���ب���اي���ن، إذ  أس���اب���ي���ع م����ن األداء 
ال�����س�����وق دع����م����ًا م�����ن ال�����ق�����وى ال���ش���رائ���ي���ة 
وع����م����ل����ي����ات ال���ت���ج���م���ي���ع ال�����ت�����ي ش��م��ل��ت 
العديد من األسهم بمختلف القطاعات 
وف���ي مقدمتها ق��ط��اع االت���ص���االت ال��ذي 
استحوذ على %30 تقريبًا م��ن سيولة 
ال��س��وق خ���ال األس���ب���وع امل���اض���ي، حيث 
جاء ذلك في ظل شيوع حالة من التفاؤل 
بني املستثمرين نتيجة األنباء املتواردة 
عن صفقة االستحواذ على نسبة 74% 
م���ن أس���ه���م ش���رك���ة )ف���ي���ف���ا( امل����درج����ة في 

السوق الرسمي.

انضمت شركة معمار للتطوير العقاري 
إلى مجموعة الشركات املشاركة بمعرض 
ع����م����ار ي����ا م���ص���ر ف����ي دورت��������ه ال��خ��ام��س��ة 
ع���ش���رة وال�����ذي ت��ق��ي��م��ه وت��ن��ظ��م��ه ال��ش��رك��ة 
امل���ت���ح���دة ل��ل��ت��س��وي��ق وت��ن��ظ��ي��م امل���ع���ارض 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ش��رك��ة ع��م��ار   UNIEXPO
امل���ع���ارض وال��ت��س��وي��ق  ي���ا م��ص��ر لتنظيم 
ال��ع��ق��اري تحت رع��اي��ة سفي��ر جمهورية 
مصر العربية لدى الكويت ياسر عاطف 
وال��وك��ي�����������ل امل��س��اع�����������د ل���ش���ؤون امل��ن��ظ��م��ات 
ال��دول��ي��������ة وال���ت���ج���ارة ال��خ��ارج��ي��������ة ب����وزارة 
التج��ارة والصناع��ة الشي��خ نم��ر فه���د 
املال��ك الصب�اح وذل��ك خ��ال الفترة من 2 
إلى 5 ديسمبر 2015 بقاعة البركة فندق 
كراون باوزا. وتمتلك شركة معمار نحو 
25 م��ش��روع��ا ب��االض��اف��ة ال���ى م���ا تستعد 
ال���ش���رك���ة ل��ط��رح��ه خ����ال امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة 
ك��اول وأكبر مطور عقاري يقدم للعماء 
م�����ش�����روع�����ات ب���م���ن���ط���ق���ة االن������دل������س ن���ظ���را 
لاقبال املتزايد على وحداتها، وإجماال 
تقوم معمار بتنفيذ نحو 30 مشروعا في 
شتى اح��ي��اء ال��ق��اه��رة ال��ج��دي��دة حيث من 
املوقع االنتهاء من تنفيذ هذه املشروعات 

خال عامي 2018-2017.

عمائر مدينة نصر
وص������رح امل���ه���ن���دس أن�����س الش�����ني ان�����ه م��ن 
ضمن املشروعات الضخمة التي سيزاح 
عنها الستار خال معرض عمار يا مصر 
م���ش���روع ع��م��ائ��ر م��دي��ن��ة ن��ص��ر ال�����ذي هو 
عبارة عن مدينة كاملة املرافق تقع على 
مساحة 5 افدنة كاملة على اطراف مدينة 
ن��ص��ر ع��ن��د ام��ت��داد ش���ارع ح��س��ن امل��أم��ون 
ب���ع���د م���س���ج���د ال�����س�����ام ط����ري����ق ال��ت��ج��م��ع 
ال��خ��ام��س وق��وام��ه��ا 33 ع��م��ارة ف��ي مكان 
ه�����ادئ ب��ع��ي��د ع���ن ال���ت���ل���وث وال���ض���وض���اء 
ح��ي��ث ن���ق���اء ال����ه����واء وذل�����ك ب��ت��ص��م��ي��م��ات 
عاملية ترضي الذوق العالي مع واجهات 
على اعلى مستوى من الفخامة والجمال.

مجموعة كوارتز العاملية

كما تشارك في املعرض مجموعة كوارتز 
العاملية حيث صرح مدير عام املجموعه 
ال���ى ان املجموعة  ب���در م��ش��ي��را  مصطفى 

ت���ط���رح م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة وم��ت��ن��وع��ة من 
العقارات تمتلك العديد من املميزات التي 
تجعله دائما في مقدمة اختيارات عماء 
الكويت ودائ��م��ا يحقق نجاحًا كبيرًا في 
اس��ت��ق��ط��اب امل��س��ت��ث��م��ري��ن ب���االض���اف���ة ال��ى 
ذل����ك ال���ت���ط���ور امل���ل���ح���وظ ف���ي دق����ة وروع����ة 
ال��ت��ص��ام��ي��م ال��ه��ن��دس��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة ال��ب��ن��اء 
ال���ح���دي���ث وال���ت���ط���وي���ر امل���ل���ح���وظ ف����ي دق���ة 
وروع�����ة ال��ت��ص��ام��ي��م ال��ه��ن��دس��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة 
البناء الحديث واختيار املواقع املتميزة 
ب���ال���خ���ص���وص���ي���ة واالط�������ال�������ة ال����رائ����ع����ة. 
وتستعرض املجموعة مشروع كمباوند 
اي ه���وم س��م��وح��ه اس��ك��ن��دري��ة ح��ي��ث يقع 
املشروع على مدخل االسكندرية الزراعي 
بالقرب من كل الخدمات  )مركز تجارية 
م�������دارس م��س��ت��ش��ف��ي��ات ب����ن����وك( ك���م���ا أك���د 
ت��وف��ر ايضا  ب��در ان املجموعة  مصطفى 
ل��ع��م��ائ��ه��ا م��ش��روع��ات مختلفة بمدينة 
ال����ش����روق وال���ت���ج���م���ع ال���خ���ام���س وت��ت��م��ي��ز 
ب����امل����واق����ع امل���ت���م���ي���زة امل����خ����ت����ارة ب��ع��ن��اي��ة 
وت����س����ه����ي����ات ب�����ال�����س�����داد ت����ص����ل ال�������ى 48 
ش��ه��ر ب�����دون ف���وائ���د ك��م��ا ت���وج���د وح����دات 
ج�����اه�����زة ل���ل���ت���س���ل���ي���م ال�������ف�������وري. وت���ن���ض���م 
ب��امل��ع��رض مجموعة  امل��ش��ارك��ة  للشركات 
م����ط����وري ه��ل��ي��وب��ول��ي��س )د. خ���ال���د زك���ي 
ات��ح��ادا لعدد  ال��ذي يعد  محمد جنيدي( 

م���ن ال���ش���رك���ات ال��ت��ي ت��م��ث��ل ان��ج��ح واك��ب��ر 
امل���ط���وري���ن ال��ع��ق��اري��ني وال���ذي���ن س��اه��م��وا 
ع����ل����ى م��������دار ع����ش����ر س�����ن�����وات ف�����ي اع����م����ار 
م��دي��ن��ة ال��ق��اه��رة ال��ج��دي��دة ب��اس��ت��ث��م��ارات 
ف��اق��ت ال�������600 م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه��ة وك����ان لهم 
ال��دور ال��ب��ارز في رس��م الوجه الحضاري 
ل��ل��م��دي��ن��ة. واول م��ش��روع��ات  وال��ع��م��ران��ي 
ال��ك��ورب��ة هايتس  املجموعة ه��و م��ش��روع 
ح��ي��ث ي��ق��ع امل���ش���روع ع��ل��ى م��س��اح��ة 4200 
م���ت���ر م����رب����ع ف�����ي م���دي���ن���ة ه��ل��ي��وب��ول��ي��س 
الجديدة. كما تعرض املجموعة مشروع 
ميني ك��وم��ب��اون��د ب��ش��ي��رات��ون ح��ي��ث يقع 
املشروع في قلب مصر الجديدة بمنطقة 
مميزة بشيراتون هليوبوليس مباشرة 
امام صن سيتي مول. وتعرض املجموعة 
اي���ض���ا ب��امل��ع��رض م���ش���روع اح�����دث مبنى 
اداري في التجمع الخامس »اليجانتري« 

عامر جروب

وتنضم شركة عامر ج��روب للمشاركني 
ب�����امل�����ع�����رض ح�����ي�����ث اك���������د ن������ائ������ب رئ����ي����س 
املجموعة عمر عامر ان ادارة املجموعة 
ك����ان����ت ح���ري���ص���ة دوم�������ا ع���ل���ى ال��ت��ح��ل��ي��ق 

بمستثمريها بمعامات امان نسبية.
وأض�����������اف ع����م����ر ع�����ام�����ر »ن������ائ������ب رئ���ي���س 
املجموعة« أن التقسيم إلى عامر جروب 

وبورتو جروب سيسمح بانطاق أنشطة 
متنوعة جديدة في كل املجموعتني.

وأك�������د اي����ه����اب س���ع���ي���د امل����دي����ر االق��ل��ي��م��ي 
ان��������ه ب���ي���ن���م���ا ت����ت����وس����ع ب������ورت������و ج������روب 
ف�������ي م�����ش�����روع�����ات�����ه�����ا ال�����ع�����ق�����اري�����ة داخ�������ل 
م��ص��ر وخ���ارج���ه���ا ف��إن��ه��ا ت��ض��ي��ف ق��ري��ب��ًا 
إس����ت����ث����م����ارات ف����ي ق����ط����اع امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 
ب���إض���اف���ة خ��م��س��ة م��س��ت��ش��ف��ي��ات ج���دي���دة 
بمواقع إستراتيجية بطاقة إستيعابية 
375 س��ري��رًا.  وتنضم لقائمة املشاركني 
ايضا شركة »زيزينيا« التي تعد من اكبر 
شركات التطوير العقاري في مصر منذ 
العام 1998 وانشأت 5 مشروعات منها 3 
مشروعات سكنية في التجمع الخامس 
وهي كمباوند زيزينيا وزيزينيا جاردن 
ف�����ي م���دي���ن���ة  وزي����زي����ن����ي����ا روز وف�����������اورز 
الشروق بالقرب من الجامعة البريطانية 
وجميع مشروعات الشركة تم تسليمها 
ب���ال���ك���ام���ل. وي���ق���ول ال��ع��ض��و امل���ن���ت���دب في 
ال��ش��رك��ة د. م اش����رف دوي�����دار ان ال��ش��رك��ة 

تشارك بمشروع زيزينيا املستقبل.

شركة أركان العقارية
وت���ن���ض���م ل��ل��م��ش��ارك��ني ب���امل���ع���رض ش��رك��ة 
ارك������ان ال��ع��ق��اري��ة ح��ي��ث ت���ع���رض م��ش��روع 
ي����ق����ول ع���ن���ه رئ��ي��س  ال�������ذي   Decor8mail
ان��ه نتاج 15  مجلس االدارة اسامة قطب 
ال��ت��ي تمتلكها الشركة  ال��خ��ب��ره  س��ن��ة م��ن 
في مجال التطوير العقاري والتميز في 
اب��ت��ك��ار ح��ل��ول ت��ن��اس��ب ح��اج��ات املجتمع 
فهو اول م��ول فريد من نوعه متخصص 
ال��ب��ن��اء والتشطيب وال��دي��ك��ور  اع��م��ال  ف��ي 
ب��ح��ي��ث ي��ت��ي��ح ل���ك���ل م����ن ي���رغ���ب ف����ي ب��ن��اء 
ف��ي��ل��ت��ه او مكتبه  ت��ش��ط��ي��ب ش��ق��ت��ة او  او 
ي��ج��د ك��ل م��ا يبحث ع��ن��ه في  او محلة ان 
مكان واحد بدال من عناء البحث في عدة 
اماكن. ويقع املول في مدينة هليوبوليس 
الجديدة على مساحة 2 فدان ويضم اكثر 
ب��م��س��اح��ات مختلفة تلبي  م����ن250 م��ح��ا 
ك����ل اح���ت���ي���اج���ات امل��س��ت��ث��م��ري��ن وم��ق��دم��ي 
الخدمات والسلع املختلفة وهو املول رقم 
واحد العمال البناء والتشطيب والديكور 
في مصر. كما تستعرض الشركة مشروع 

ميديكال ديستنيشن وهو نتاج خب

غرفة التجارة شاركت في املنتدى 
االقتصادي العربي - البرتغالي الثالث

 القدومي: »توب« تطرح مشاريع 
في برمنجهام وليفربول

ت��ح��ت رع���اي���ة  رئ���ي���س ج��م��ه��وري��ة ال��ب��رت��غ��ال اي��ب��ال 
كافاكو سيلفا وبحضور  رئيس الوزراء البرتغالي  
ال��غ��رف��ة التجارية  ب��اس��وس كويلو ، نظمت  ب��ي��درو 
ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ب��رت��غ��ال��ي��ة وب���ال���ت���ع���اون مع 
االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في الباد 
العربية املنتدى االقتصادي العربي – البرتغالي 
ال���ث���ال���ث وال�������ذي ع���ق���د خ�����ال ال���ف���ت���رة م����ن 23 -  24 
نوفمبر 2015 ف��ي العاصمة البرتغالية لشبونة،  
ت��ج��ارة وصناعة الكويت بوفد  وق��د ش��ارك��ت غرفة 
م���ك���ون م����ن ض������رار ي���وس���ف ال���غ���ان���م ع���ض���و م��ج��ل��س 
اإلدارة، وط��ارق بدر املطوع  عضو مجلس اإلدارة، 
وفهد محمد الصغير  رئيس قسم بإدارة العاقات 

التجارية.
وي��ه��دف ه��ذا املنتدى لتعزيز العاقة االقتصادية 
ال���دول العربية، وذل��ك  ب��ني جمهورية البرتغال م��ع 
ب��ك��ل امل����ج����االت ب���ه���دف ت��ش��ج��ي��ع ال���ت���ع���اون وزي�����ادة 
ف��ي األس���واق  ال��ش��رك��ات البرتغالية  ب��ني  التنافسية 
العربية، باإلضافة إلى عقد ورش عمل متخصصة 

ن���اق���ش���ت ف��ي��ه��ا ال����ف����رص االس���ت���ث���م���اري���ة ف����ي ج��م��ي��ع 
القطاعات االقتصادية ومنها   ) البنية التحتية – 
املقاوالت – البناء – الصناعات الغذائية – السياحة 

واالستثمار العقاري (.
ل��ق��اءات ثنائية ب��ني الغرفة  م��ن جهة أخ���رى، عقدت 
وش������رك������ات ال����ق����ط����اع ال�����خ�����اص ال���ب���رت���غ���ال���ي وذل�����ك 
مل��ن��اق��ش��ة أه�����م امل���ش���اري���ع االس���ت���ث���م���اري���ة م����ن خ���ال 
ع��رض الفرص االستثمارية املتاحة في جمهورية 
ال��ب��رت��غ��ال،  ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل وف���د ال��غ��رف��ة ال��ش��ي��خ فهد 
سالم صباح الناصر الصباح سفير دول��ة الكويت 
ل��ب��ح��ث أه�����م امل���واض���ي���ع ال���ت���ي ت���س���اه���م ف����ي ت��ع��زي��ز 
ال��ع��اق��ة االق���ت���ص���ادي���ة ب�����ني   ال��ك��وي��ت وج��م��ه��وري��ة 
البرتغال، وتحديدًا الزيارة التي سيقوم بها ميغل 
ال��ب��رت��غ��ال��ي��ة للتجارة  ال��وك��ال��ة  فراسكينهو رئ��ي��س 
واالستثمار ويرافقه جيمي التياو سفير جمهورية 
ال��ب��رت��غ��ال ل����دى دول�����ة اإلم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 
امل��ح��ال إل��ى دول��ة الكويت وذل��ك ي��وم األح��د املوافق 

6 ديسمبر 2015 بغرفة تجارة وصناعة الكويت.

امل��ن��ت��دب ملجموعة  ال��ع��ض��و  ق���ال 
ت����وب ال��ع��ق��اري��ة ول��ي��د ال��ق��دوم��ي 
وب���ع���د ق��ي��ام��ه ب����زي����ارة اك���ث���ر من 
عشرين مدينة بريطانية خال 
ال����ث����اث����ة اش�����ه�����ر امل����اض����ي����ة ب����ان 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ع��ق��اري��ا ل��ي��س��ت لندن 
وم���ل���ي���ت���ون ك���ي���ن���ي���ز ف���ح���س���ب ب��ل 
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن امل���دن الكبرى 
واملتوسطة والتي ال تقل اهمية 

وقوة استثمارية عنهما 
واض�������اف ال���ق���دوم���ي ان م����ا ل��ف��ت 
ان���ت���ب���اه���ي خ������ال ه������ذه ال���ج���ول���ة 
ع���م���ا ك����ان����ت ع���ل���ي���ه ال����ج����ول����ة ف��ي 
االع��������وام ال���س���اب���ق���ة ه����و ال����زي����ادة 
ال����ك����ب����ي����رة ف������ي ح����ج����م ال���ن���ش���اط 
وال��������ح��������رك��������ة ال������ع������م������ران������ي������ة ف���ي 
ت�����ل�����ك امل������������دن وخ������ص������وص������ا ف���ي 
م�������دن ب���رم���ن���ج���ه���ام ول���ي���ف���رب���ول 
ومانشيستر واملناطق املحيطة 
ال���ن���ش���اط  ب����ه����م م���ب���ي���ن���ا ان ه�������ذا 
ي����أت����ي ن��ت��ي��ج��ة ض����خ امل����ل����ي����ارات 
ل��ت��ط��وي��ر البنية  ال��ج��ن��ه��ي��ات  م��ن 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ف����ي ت���ل���ك امل������دن وف��ت��ح 
امل��ج��ال ام���ام ال��ش��رك��ات الخاصة 
ل��ت��ط��وي��ر امل���ب���ان���ي ال���ق���دي���م���ة ف��ي 
امل����دن ال��رئ��ي��س��ي��ة وت��ح��وي��ل ج��زء 
كبير منها للمشاريع السكنية 
وه�������و م�����ا ع�������زز م�����ن اس���ت���ق���ط���اب 
ه���ذه امل����دن ل��ش��ري��ح��ة ك��ب��ي��رة من 
املستثمرين م��ن مختلف انحاء 

ال��ى ان العديد  العالم باالضافة 
م��ن ال��ب��ن��وك وال��ش��رك��ات ال��ك��ب��رى 
في بريطانيا قد نقلت مقراتها 
امل��دن وخصوصا  الرئيسة لتلك 
ب��رم��ن��ج��ه��ام ول���ي���ف���رب���ول ك��ون��ه��ا 
م��ن��اط��ق ج��ذاب��ة وف��ي��ه��ا مختلف 
ال���خ���دم���ات ال���ع���ص���ري���ة. واض����اف 
ال����ق����دوم����ي ب������ان امل���ج���م���وع���ة ق��د 
وق����ع����ت ات���ف���اق���ي���ة ح���ص���ري���ة م��ع 
ش����رك����ة س���ي���ف���ن ك���اب���ي���ت���ال وه���ي 
م���ن ك���ب���رى ال���ش���رك���ات ال��ع��ق��اري��ة 
ال��ع��ام��ل��ة ف���ي ه����ذه امل�����دن وال��ت��ي 
تمتد خبرتها الكثر م��ن ثاثني 
ع����ام����ا ق����ام����ت خ���ال���ه���ا ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
وب�������ن�������اء وت�����م�����ل�����ك س����ل����س����ل����ة م���ن 

ال��ف��ن��ادق وامل��ب��ان��ي التجارية في 
مدينتي برمنجهام وليفربول 
وض���واح���ي���ه���م���ا, ح���ي���ث س��ت��ق��وم 
امل���ج���م���وع���ة ب��ت��س��وي��ق م��ش��اري��ع 
الشركة في الكويت وقطر وبني 
القدومي بان املشاريع في مواقع 
مميزة واسعارها مناسبة جدا 
مل��خ��ت��ل��ف امل��س��ت��ث��م��ري��ن ون��ص��ح 
ال��راغ��ب��ني باالستثمار  ال��ق��دوم��ي 
ف����ي ب��ري��ط��ان��ي��ا ال���ت���وج���ه���ه ن��ح��و 
ه�����ذه امل�������دن ك�����ون ال���ع���ق���ار ف��ي��ه��ا 
ارخ���������ص ب���ال���ت���أك���ي���د م�����ن ل���ن���دن 
وي��ح��ق��ق ع��وائ��د اي��ج��اري��ة جيدة 
تتفاوت من 5-%7 سنويا فيما 
ارتفاع قيمة العقار بعد االنتهاء 
م��ن ال��ب��ن��ي��ان ق��د ت��ص��ل ال���ى 25% 
ال��ع��ق��ارات  ب��ع��ض  بينما سجلت 
ارت����ف����اع����ا م����ن 5-20%  ال���ق���ائ���م���ة 
وفقا ملوقعها وم��ا تتضمنه من 
مزايا وخدمات.  وق��ال القدومي 
ت��وب العقارية تعمل دائما  ب��ان 
ع��ل��ى تلبية متطلبات عمائها 
وتقديم االفضل لهم مشيرا الى 
ان املجموعة تقوم حاليا بدراسة 
ال���ع���دي���د م����ن ال����ف����رص ال��ع��ق��اري��ة 
والتي تفيد املستثمرين وبصدد 
ع������رض م����ش����اري����ع خ������ال ب���داي���ة 
ال������ع������ام ال�������ق�������ادم ف������ي ع�������دة م����دن 
بريطانية وسويسرية وفرنسية 

وأميركية.

عقد اتفاقية تقديم خدمات بني
»إتش إم جي« و»لينكا« لحماية األعمال

ح��رص��ا م���ن م��ج��م��وع��ة ات���ش ام 
ج����ي ال���ع���ق���اري���ة ع���ل���ي االرت����ق����اء 
وت���ط���وي���ر ال���خ���دم���ات االداري�������ة 
وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ه��ن��ي��ة العمل 
وحقوق العاملني باملجموعة، 
ت��ع��ل��ن ات����ش ام ج���ي ال��ع��ق��اري��ة 
ع���ن ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ل��ل��ت��زوي��د 
ب�����خ�����دم�����ات م����ج����م����وع����ة ل��ي��ن��ك��ا 
لحماية األعمال وذل��ك بتاريخ 

14 نوفمبر 2015.
امل��دي��رة التنفيذية  حيث قامت 
مل����ج����م����وع����ة ل����ي����ن����ك����ا ل���ح���م���اي���ة 
ب��ت��وق��ي��ع  ال�������رزاز  األعمال  آالء 
ع����ق����د ال�����ت�����ع�����اون م�����ع ال���رئ���ي���س 
التنفيذي للعمليات ملجموعة 
ات���ش ام ج��ي ال��ع��ق��اري��ة م. علي 
ال�����ع�����وف�����ي، وتشمل   ص���ب���ح���ي 

خدماتها املجاالت التالية:
ب��إج��راءات التوظيف  املختصة 
واملتابعة وكل ما يخص شؤون 
املوظفني العاملني باملجموعة. 
املختصة بتأسيس الشركات 
وت������ق������دي������م ج�����م�����ي�����ع ال������رخ������ص 
ال��رس��م��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة واألوراق 
الازمة وخدمات الدعم الفني 
وإدارة األص��ول وال��ش��راء. وقال 
امل���ه���ن���دس ع���ل���ي ال���ع���وف���ي ب���أن 
املجموعة تسعي دائما لتقديم 
ك���ل م���ا ه���و ج���دي���د ف���ي ال��س��وق 
ال����ع����ق����اري ال�������ذي ي���ض���م���ن ن��م��و 

وت����وس����ع ع��م��ل��ي��ات امل��ج��م��وع��ة 
ال���ع���ق���اري���ة وي����وف����ر ب��ي��ئ��ة آم��ن��ة 
لاستثمار العقاري من خال 
م���ك���ات���ب امل���ج���م���وع���ة امل��ن��ت��ش��رة 
ف����ي ال����ش����رق األوس�������ط،أوروب�������ا 

والواليات املتحدة األميركية.
ال�����رزاز ان مجموعة  وص��رح��ت 
ب��ت��ق��دي��م ج��م��ي��ع  ت���ق���وم  لينكا  
امل��ت��ع��ل��ق��ة بتأسيس  ال��خ��دم��ات 
ال���ش���رك���ات وح���م���اي���ة أع��م��ال��ه��ا 
ب��������اإلض��������اف��������ة إل������������ي ت���س���ج���ي���ل 
ال��ع��ام��ات ال��ت��ج��اري��ة وت��ط��وي��ر 
األع�������م�������ال وخ�������دم�������ات امل���������وارد 
ال��ب��ش��ري��ة واس���ت���ق���دام ال��ع��م��ال��ة 
وم����راق����ب����ة ال���ت���ع���ام���ات امل��ال��ي��ة 

ال��ت��ي ت��ض��م��ن ل��ع��م��ائ��ه��ا أع��ل��ى 
درج�������ات ال�����ج�����ودة وال���ض���م���ان. 
وع���ب���رت ال�����رزازع�����ن س��ع��ادت��ه��ا 
ب���ت���وق���ي���ع ه������ذه االت���ف���اق���ي���ة م��ع 
اح������دى امل���ج���م���وع���ات امل��ت��م��ي��زة 
وال���رائ���دة ف��ي امل��ج��ال ال��ع��ق��اري، 
حيث ان مجموعة اتش ام جي  
هي مجموعة رائ��دة في توفير 
امل��ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة ف��ي ك��ل من 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة، 
بريطانيا، اسبانيا واإلم��ارات، 
م����ا ي���ض���ي���ف مل���ج���م���وع���ة ل��ي��ن��ك��ا 
ت�����م�����ي�����زًا م��������ع ب������اق������ة ال����ع����م����اء 
ال��ح��ال��ي��ني ال��ت��ي ت��دي��ر أعمالهم 

مجموعة لينكا.

وليد القدومي 

الغامن واملطوع خالل املنتدى 

ن�ساط التداول اال�سبوعي 

ال�سفري يا�رس عاطفال�سيخ منر ال�سباح

مينا األفيعبداهلل املطوع

املطوع: طرح عقارات وأراٍض 
وفلل خالل معرض النخبة

العويف والرزاز خالل توقيع العقد 
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 äÉ©«ÑªdGh  ≥jƒ°ùàdG  IQGOEG  ôjóe  ó`̀cCGh äÉ©«ÑªdGh  ≥jƒ°ùàdG  IQGOEG  ôjóe  ó`̀cCGh
 ΩÉªàgG  ,…QóæμdG  ø«°ùM  »∏Y  ácô°ûdÉH ΩÉªàgG  ,…QóæμdG  ø«°ùM  »∏Y  ácô°ûdÉH
 ºFGódG  óLGƒàdGh  ácQÉ°ûªdG  »a  ácô°ûdG ºFGódG  óLGƒàdGh  ácQÉ°ûªdG  »a  ácô°ûdG
 ∫ÉéªdG  »`̀a  á°ü°üîàªdG  ¢VQÉ©ªdÉH ∫ÉéªdG  »`̀a  á°ü°üîàªdG  ¢VQÉ©ªdÉH

 ÉgRôHCGh  »FÉ°ûfE’Gh  »fÉμ°SE’Gh  »YÉæ°üdG ÉgRôHCGh  »FÉ°ûfE’Gh  »fÉμ°SE’Gh  »YÉæ°üdG
 .AÉæÑdGh äÉYÉæ°üdG ¢Vô©e .AÉæÑdGh äÉYÉæ°üdG ¢Vô©e

 ≈∏Y  ácô°ûdG  ¢UôM  ¿EG  …QóæμdG  ∫É`̀bh ≈∏Y  ácô°ûdG  ¢UôM  ¿EG  …QóæμdG  ∫É`̀bh
 »JCÉj  Éjƒæ°S  ¢Vô©ªdG  Gò¡H  ácQÉ°ûªdG »JCÉj  Éjƒæ°S  ¢Vô©ªdG  Gò¡H  ácQÉ°ûªdG
 òæe ¬H Ωƒ≤J …òdG ΩÉ¡dG QhódG QÉ¡XEG ±ó¡H òæe ¬H Ωƒ≤J …òdG ΩÉ¡dG QhódG QÉ¡XEG ±ó¡H
 ádÉ©ØdG É¡àªgÉ°ùeh ,ÉeÉY  ádÉ©ØdG É¡àªgÉ°ùeh ,ÉeÉY 4545 øY ójõj Ée øY ójõj Ée
 ,á«YÉæ°üdGh  á«fGôª©dG  á°†¡ædG  »`̀a ,á«YÉæ°üdGh  á«fGôª©dG  á°†¡ædG  »`̀a
 »μ∏¡à°ùe  ΩÉ`̀eCG  á°UôØdG  áMÉJE’  áaÉ°VEG »μ∏¡à°ùe  ΩÉ`̀eCG  á°UôØdG  áMÉJE’  áaÉ°VEG
 øe  º¡ëFGô°T  ∞∏àîe  ≈∏Y  âæª°SC’G øe  º¡ëFGô°T  ∞∏àîe  ≈∏Y  âæª°SC’G
 ,ácô°ûdG  ìÉæéH  ø«dhDƒ°ùªdÉH  AÉ≤àd’G ,ácô°ûdG  ìÉæéH  ø«dhDƒ°ùªdÉH  AÉ≤àd’G
 »àdG  äÉéàæªdGh  äÉeóîdG  ≈∏Y ±ô©àdGh »àdG  äÉéàæªdGh  äÉeóîdG  ≈∏Y ±ô©àdGh

.ácô°ûdG É¡eó≤J.ácô°ûdG É¡eó≤J

è«∏îdG Ωƒ«æªdCG 
 ,è«∏îdG Ωƒ«æªdCG ácô°T âæ∏YCG ,É¡ÑfÉL øe ,è«∏îdG Ωƒ«æªdCG ácô°T âæ∏YCG ,É¡ÑfÉL øe
 äÉYÉæ°üdG  ¢Vô©e äÉYÉæ°üdG  ¢Vô©e"»a  É¡àcQÉ°ûe  øY»a  É¡àcQÉ°ûe  øY
 ±ó¡J É¡fCG ≈dEG Iô«°ûe , ±ó¡J É¡fCG ≈dEG Iô«°ûe ,"¢ùeÉîdG AÉæÑdGh¢ùeÉîdG AÉæÑdGh
 AÓª©dG ∞jô©àd ácQÉ°ûªdG ∂∏J ∫ÓN øe AÓª©dG ∞jô©àd ácQÉ°ûªdG ∂∏J ∫ÓN øe
 »àdG  Iõ«ªªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  äÉéàæªdÉH »àdG  Iõ«ªªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  äÉéàæªdÉH
 ácô°ûdG  QhO  RGôHEG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡eó≤J ácô°ûdG  QhO  RGôHEG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡eó≤J

.âjƒμdÉH äGAÉ°ûfE’G ´É£b Qƒ£J »a.âjƒμdÉH äGAÉ°ûfE’G ´É£b Qƒ£J »a

á«bÉØJG â©bh "ÜƒJ":»ehó≤dG
á«fÉ£jôÑdG "∫Éà«HÉc øØ«°S"™e

 ájQÉ≤©dG  ™jQÉ°ûªdG  øe  ábÉH  :"¿ÉcQCG"
É«côJh ¿ÉªYh äGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG »a

óYÉ°ùªdG IQÉéàdG π«chh …ô°üªdG ô«Ø°ùdG ájÉYôH
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 Üó`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ƒ`̀°`̀†`̀©`̀ dG ∫É```̀b  Üó`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ƒ`̀°`̀†`̀©`̀ dG ∫É```̀b 
 ó«dh  ájQÉ≤©dG  ÜƒJ  áYƒªéªd ó«dh  ájQÉ≤©dG  ÜƒJ  áYƒªéªd
 IQÉjõH  ¬eÉ«b  ó©Hh  »ehó≤dG IQÉjõH  ¬eÉ«b  ó©Hh  »ehó≤dG
 á`̀æ`̀jó`̀e ø`̀jô`̀°`̀û`̀Y ø``̀e ô``ã``cG á`̀æ`̀jó`̀e ø`̀jô`̀°`̀û`̀Y ø``̀e ô``ã``cG
 áKÓãdG  ô¡°T’G  ∫ÓN  á«fÉ£jôH áKÓãdG  ô¡°T’G  ∫ÓN  á«fÉ£jôH
 ÉjQÉ≤Y  É«fÉ£jôH  ¿ÉH  á«°VÉªdG ÉjQÉ≤Y  É«fÉ£jôH  ¿ÉH  á«°VÉªdG
 õ«æ«c  ¿ƒà«∏eh  ¿óæd  â°ù«d õ«æ«c  ¿ƒà«∏eh  ¿óæd  â°ù«d
 øe  ójó©dG  ∑Éæg  πH  Ö°ùëa øe  ójó©dG  ∑Éæg  πH  Ö°ùëa
 á£°SƒàªdGh  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  ¿ó`̀ª`̀dG á£°SƒàªdGh  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  ¿ó`̀ª`̀dG
 Iƒ`̀ bh á`̀«`̀ª`̀gG π`̀≤`̀J ’ »`̀ à`̀ dGh Iƒ`̀ bh á`̀«`̀ª`̀gG π`̀≤`̀J ’ »`̀ à`̀ dGh
 ±É`̀°`̀VGh  Éª¡æY  ájQÉªãà°SG ±É`̀°`̀VGh  Éª¡æY  ájQÉªãà°SG
 »gÉÑàfG  âØd  Ée  ¿G  »ehó≤dG »gÉÑàfG  âØd  Ée  ¿G  »ehó≤dG
 âfÉc  ÉªY  ádƒédG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N âfÉc  ÉªY  ádƒédG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N
 ΩGƒ````Y’G »``̀a á`̀ dƒ`̀ é`̀ dG ¬`̀«`̀∏`̀Y ΩGƒ````Y’G »``̀a á`̀ dƒ`̀ é`̀ dG ¬`̀«`̀∏`̀Y

 ácôëdGh •É°ûædG  ºéM »a Iô«ÑμdG  IOÉjõdG  ƒg á≤HÉ°ùdG ácôëdGh •É°ûædG  ºéM »a Iô«ÑμdG  IOÉjõdG  ƒg á≤HÉ°ùdG
 ΩÉ¡¨æeôH ¿óe »a É°Uƒ°üNh ¿óªdG ∂∏J »a á«fGôª©dG ΩÉ¡¨æeôH ¿óe »a É°Uƒ°üNh ¿óªdG ∂∏J »a á«fGôª©dG
 ¿G Éæ«Ñe º¡H á£«ëªdG ≥WÉæªdGh ôà°ù«°ûfÉeh ∫ƒHôØ«dh ¿G Éæ«Ñe º¡H á£«ëªdG ≥WÉæªdGh ôà°ù«°ûfÉeh ∫ƒHôØ«dh
 äÉ¡«æédG øe äGQÉ«∏ªdG ï°V áé«àf »JCÉj •É°ûædG Gòg äÉ¡«æédG øe äGQÉ«∏ªdG ï°V áé«àf »JCÉj •É°ûædG Gòg
 ΩÉeG ∫ÉéªdG íàah ¿óªdG ∂∏J »a á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£àd ΩÉeG ∫ÉéªdG íàah ¿óªdG ∂∏J »a á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£àd
 ¿óªdG  »a  áªjó≤dG  »fÉÑªdG  ôjƒ£àd  á°UÉîdG  äÉcô°ûdG ¿óªdG  »a  áªjó≤dG  »fÉÑªdG  ôjƒ£àd  á°UÉîdG  äÉcô°ûdG
 á«æμ°ùdG  ™jQÉ°ûª∏d  É¡æe ô«Ñc  AõL πjƒëJh  á«°ù«FôdG á«æμ°ùdG  ™jQÉ°ûª∏d  É¡æe ô«Ñc  AõL πjƒëJh  á«°ù«FôdG
 Iô«Ñc áëjô°ûd ¿óªdG √òg ÜÉ£≤à°SG øe RõY Ée ƒgh Iô«Ñc áëjô°ûd ¿óªdG √òg ÜÉ£≤à°SG øe RõY Ée ƒgh

 ∞∏àîe  øe  øjôªãà°ùªdG  øe ∞∏àîe  øe  øjôªãà°ùªdG  øe
 ¿G  ≈dG  áaÉ°V’ÉH  ºdÉ©dG  AÉëfG ¿G  ≈dG  áaÉ°V’ÉH  ºdÉ©dG  AÉëfG
 äÉcô°ûdGh  ∑ƒæÑdG  øe  ójó©dG äÉcô°ûdGh  ∑ƒæÑdG  øe  ójó©dG
 â∏≤f  ób  É«fÉ£jôH  »a  iôÑμdG â∏≤f  ób  É«fÉ£jôH  »a  iôÑμdG
 ¿óªdG  ∂∏àd  á«°ù«FôdG  É¡JGô≤e ¿óªdG  ∂∏àd  á«°ù«FôdG  É¡JGô≤e
 ∫ƒHôØ«dh  ΩÉ¡¨æeôH  É°Uƒ°üNh ∫ƒHôØ«dh  ΩÉ¡¨æeôH  É°Uƒ°üNh
 É¡«ah  á`̀HGò`̀L  ≥WÉæe  É¡fƒc É¡«ah  á`̀HGò`̀L  ≥WÉæe  É¡fƒc
 ájô°ü©dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ∞∏àîe ájô°ü©dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ∞∏àîe
 øe  ¢üNQGh  áØ∏μJ  π`̀bG  ó©Jh øe  ¢üNQGh  áØ∏μJ  π`̀bG  ó©Jh
 ó«cCÉàdÉH  ƒ`̀gh  ™Ñ£dÉH  ¿ó`̀æ`̀d ó«cCÉàdÉH  ƒ`̀gh  ™Ñ£dÉH  ¿ó`̀æ`̀d
 øe  ójó©dG  ∫É≤àfG  ≈dG  iOG  Ée øe  ójó©dG  ∫É≤àfG  ≈dG  iOG  Ée
 »a øμ°ù∏d äÉ¡édG ∂∏J »ØXƒe »a øμ°ù∏d äÉ¡édG ∂∏J »ØXƒe
 Ö∏£dG íÑ°UG »àdGh ¿óªdG √òg Ö∏£dG íÑ°UG »àdGh ¿óªdG √òg
 âbh …G øe ôãcG ÉjQÉ≤Y É¡«∏Y âbh …G øe ôãcG ÉjQÉ≤Y É¡«∏Y

.≈°†e.≈°†e
 á«bÉØJG  â©bh  ób  áYƒªéªdG  ¿G  »ehó≤dG  ±É`̀°`̀VGh á«bÉØJG  â©bh  ób  áYƒªéªdG  ¿G  »ehó≤dG  ±É`̀°`̀VGh
 iôÑc  øe  »`̀gh  ∫Éà«HÉc  øØ«°S  ácô°T  ™e  ájô°üM iôÑc  øe  »`̀gh  ∫Éà«HÉc  øØ«°S  ácô°T  ™e  ájô°üM
 óàªJ »àdGh ¿óªdG  √òg »a á∏eÉ©dG  ájQÉ≤©dG  äÉcô°ûdG óàªJ »àdGh ¿óªdG  √òg »a á∏eÉ©dG  ájQÉ≤©dG  äÉcô°ûdG
 AÉæHh ò«ØæàH É¡dÓN âeÉb ÉeÉY ¿ƒKÓK øe ôãc’ É¡JôÑN AÉæHh ò«ØæàH É¡dÓN âeÉb ÉeÉY ¿ƒKÓK øe ôãc’ É¡JôÑN
 »a  ájQÉéàdG  »fÉÑªdGh  ¥OÉæØdG  øe  á∏°ù∏°S  ∂∏ªJh »a  ájQÉéàdG  »fÉÑªdGh  ¥OÉæØdG  øe  á∏°ù∏°S  ∂∏ªJh
 Ωƒ≤à°S å«M ,Éª¡«MGƒ°Vh ∫ƒHôØ«dh ΩÉ¡¨æeôH »àæjóe Ωƒ≤à°S å«M ,Éª¡«MGƒ°Vh ∫ƒHôØ«dh ΩÉ¡¨æeôH »àæjóe
.ô£bh âjƒμdG »a ácô°ûdG ™jQÉ°ûe ≥jƒ°ùàH áYƒªéªdG.ô£bh âjƒμdG »a ácô°ûdG ™jQÉ°ûe ≥jƒ°ùàH áYƒªéªdG

 á«Hô©dG  ácô°ûdGh  áeGóà°ùªdG  ¿ÉcQG  ácô°T  âæ∏YCG   á«Hô©dG  ácô°ûdGh  áeGóà°ùªdG  ¿ÉcQG  ácô°T  âæ∏YCG  
 …QÉ≤©dG áÑîædG ¢Vô©e »a Éª¡àcQÉ°ûe øY ≥jƒ°ùà∏d …QÉ≤©dG áÑîædG ¢Vô©e »a Éª¡àcQÉ°ûe øY ≥jƒ°ùà∏d
 ¢VQÉ©ªdG º«¶æàd πHƒ∏Z ¿Éμ°SG áYƒªée ¬ª¶æJ …òdG ¢VQÉ©ªdG º«¶æàd πHƒ∏Z ¿Éμ°SG áYƒªée ¬ª¶æJ …òdG
 ±ô°ûªH  á«dhódG  ¢VQÉ©ªdG  ¢VQG  ≈∏Y  äGôªJDƒªdGh ±ô°ûªH  á«dhódG  ¢VQÉ©ªdG  ¢VQG  ≈∏Y  äGôªJDƒªdGh

.ôÑª°ùjO .ôÑª°ùjO 1515 ≈dEG  ≈dEG 1010 øe IôàØdG ∫ÓN øe IôàØdG ∫ÓN
 ˆGóÑY ácô°û∏d …ò«ØæàdG ôjóªdG ∫Éb áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh ˆGóÑY ácô°û∏d …ò«ØæàdG ôjóªdG ∫Éb áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN øe ìô£à°S É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN øe ìô£à°S " "¿ÉcQG¿ÉcQG"¿CG ´ƒ£ªdG ∑QÉÑe¿CG ´ƒ£ªdG ∑QÉÑe
 »a  ájQÉ≤©dG  ™jQÉ°ûªdG  øe  áYƒªée  ¢Vô©ªdG  »a »a  ájQÉ≤©dG  ™jQÉ°ûªdG  øe  áYƒªée  ¢Vô©ªdG  »a
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG á«Hô©dG  áμ∏ªªdG"»g  á«ª«∏bEGh  á«é«∏N  á`̀dhO  IóY»g  á«ª«∏bEGh  á«é«∏N  á`̀dhO  IóY
 ájQƒ¡ªédGh  ¿ÉªY  áæ£∏°Sh  äGQÉ``̀e’Gh  ájOƒ©°ùdG ájQƒ¡ªédGh  ¿ÉªY  áæ£∏°Sh  äGQÉ``̀e’Gh  ájOƒ©°ùdG

."á«côàdGá«côàdG
 »°VGQ’G  øe áYƒªée ìô£à°S  ácô°ûdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh »°VGQ’G  øe áYƒªée ìô£à°S  ácô°ûdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 áμ∏ªªdÉH  øWÉÑdG  ôØM  áæjóe  »a  ájQÉéàdGh  á«æμ°ùdG áμ∏ªªdÉH  øWÉÑdG  ôØM  áæjóe  »a  ájQÉéàdGh  á«æμ°ùdG
 »°VGQCGh  á«bóæa  ≥≤°T  ÖfÉL ≈dEG  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG »°VGQCGh  á«bóæa  ≥≤°T  ÖfÉL ≈dEG  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 ´hô°ûe  øª°V  äGQÉ`̀e’G  »a  áª«îdG  ¢SCGôH   ´hô°ûe  øª°V  äGQÉ`̀e’G  »a  áª«îdG  ¢SCGôH  V.I.P
 IQÉeEG »a á«æμ°S ¢VGQCGh ,(QƒîdG QÉL) êGôHCG áYƒªée IQÉeEG »a á«æμ°S ¢VGQCGh ,(QƒîdG QÉL) êGôHCG áYƒªée

.¿ÉªéY.¿ÉªéY
 ¿CG  ≈∏Y  ócCÉa  ¿ÉªY  áæ£∏°S  ™jQÉ°ûe  ¢Uƒ°üîH  É`̀eCG ¿CG  ≈∏Y  ócCÉa  ¿ÉªY  áæ£∏°S  ™jQÉ°ûe  ¢Uƒ°üîH  É`̀eCG
 kGóL Iõ«ªe »°VGQCGh äGQÉ≤Y ìôW øª°†àà°S ácQÉ°ûªdG kGóL Iõ«ªe »°VGQCGh äGQÉ≤Y ìôW øª°†àà°S ácQÉ°ûªdG
 ìôW ºà«°S Éª«a ,QÉØXh áæWÉÑdG »à¶aÉëe øe πc »a ìôW ºà«°S Éª«a ,QÉØXh áæWÉÑdG »à¶aÉëe øe πc »a
 »a »a " "âfÉHCG ƒdƒHâfÉHCG ƒdƒH"áæjóe »aáæjóe »a " "ôHƒæ°üdG ∫RÉæeôHƒæ°üdG ∫RÉæe"´hô°ûe´hô°ûe
 á«Hô©dG ácô°ûdÉH äÉ©«ÑªdG ôjóe ∫Éb ¬ÑfÉL øe .É«côJ á«Hô©dG ácô°ûdÉH äÉ©«ÑªdG ôjóe ∫Éb ¬ÑfÉL øe .É«côJ
 ácô°T »g ≥jƒ°ùà∏d  á«Hô©dG  ¿CG  »ØdCG  Éæ«e ≥jƒ°ùà∏d ácô°T »g ≥jƒ°ùà∏d  á«Hô©dG  ¿CG  »ØdCG  Éæ«e ≥jƒ°ùà∏d
 ¿ÉªéY  IQÉ`̀eEG  »a   ¿ÉªéY  IQÉ`̀eEG  »a  20082008  ΩÉ©dG  »a  â°ù°SCÉJ  á«JGQÉeEG ΩÉ©dG  »a  â°ù°SCÉJ  á«JGQÉeEG
 πNGO  ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  á∏eÉ°ûdG  á°†¡ædG  ÖcGƒàd πNGO  ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  á∏eÉ°ûdG  á°†¡ædG  ÖcGƒàd
 ∫Éée »a áØ∏àîªdG  äÉÑ∏£àªdG  áeóîdh ¿ÉªéY IQÉeEG ∫Éée »a áØ∏àîªdG  äÉÑ∏£àªdG  áeóîdh ¿ÉªéY IQÉeEG
 ™bGƒdG åjóëJh ,ô°ûædGh ≥jƒ°ùàdGh ájÉYódGh äGQÉ≤©dG ™bGƒdG åjóëJh ,ô°ûædGh ≥jƒ°ùàdGh ájÉYódGh äGQÉ≤©dG

.¿ÉªéY IQÉeE’ …QÉ≤©dG Ωó≤à∏d ójóédG.¿ÉªéY IQÉeE’ …QÉ≤©dG Ωó≤à∏d ójóédG

 ôjƒ£à∏d  QÉª©e  ácô°T  âª°†fG   ôjƒ£à∏d  QÉª©e  ácô°T  âª°†fG  
 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ≈```dEG …QÉ`̀ ≤`̀ ©`̀ dG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ≈```dEG …QÉ`̀ ≤`̀ ©`̀ dG
 »a »a " "ô°üe Éj QÉªYô°üe Éj QÉªY"¢Vô©ªH ácQÉ°ûªdG¢Vô©ªH ácQÉ°ûªdG
 ¬ª«≤J  …òdGh  Iô°ûY  á°ùeÉîdG  ¬JQhO ¬ª«≤J  …òdGh  Iô°ûY  á°ùeÉîdG  ¬JQhO
 ≥jƒ°ùà∏d  IóëàªdG  ácô°ûdG  ¬ª¶æJh ≥jƒ°ùà∏d  IóëàªdG  ácô°ûdG  ¬ª¶æJh
 UNIEXPOUNIEXPO  ¢VQÉ©ªdG  º«¶æJh ¢VQÉ©ªdG  º«¶æJh
 ô°üe  É`̀j  QÉªY  ácô°T  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH ô°üe  É`̀j  QÉªY  ácô°T  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH
 …QÉ≤©dG  ≥jƒ°ùàdGh  ¢VQÉ©ªdG  º«¶æàd …QÉ≤©dG  ≥jƒ°ùàdGh  ¢VQÉ©ªdG  º«¶æàd
 ô°üe  ájQƒ¡ªL  ô``«Ø°S  ájÉYQ  âëJ ô°üe  ájQƒ¡ªL  ô``«Ø°S  ájÉYQ  âëJ
 ∞WÉY ô°SÉj âjƒμdG ádhO iód á«Hô©dG ∞WÉY ô°SÉj âjƒμdG ádhO iód á«Hô©dG
 äÉª¶æªdG ¿hDƒ°ûd ó```YÉ°ùªdG π```«cƒdGh äÉª¶æªdG ¿hDƒ°ûd ó```YÉ°ùªdG π```«cƒdGh
 IQGRƒ`̀H  á``«LQÉîdG  IQÉéàdGh  á``«dhódG IQGRƒ`̀H  á``«LQÉîdG  IQÉéàdGh  á``«dhódG
 ô``ªf  ï``«°ûdG  á``YÉæ°üdGh  IQÉ``éàdG ô``ªf  ï``«°ûdG  á``YÉæ°üdGh  IQÉ``éàdG
 ∫Ó``N  ∂`̀dPh  ìÉ`Ñ°üdG  ∂``dÉªdG  ó```¡a ∫Ó``N  ∂`̀dPh  ìÉ`Ñ°üdG  ∂``dÉªdG  ó```¡a

 ¿hGôc ¥óæa ácôÑdG áYÉ≤H  ¿hGôc ¥óæa ácôÑdG áYÉ≤H 20152015 ôÑª°ùjO  ôÑª°ùjO 5 ≈dEG  ≈dEG 2  øe IôàØdG  øe IôàØdG
.GRhÓH.GRhÓH

 Ée  ≈dG  áaÉ°V’ÉH  ÉYhô°ûe   Ée  ≈dG  áaÉ°V’ÉH  ÉYhô°ûe  2525  ƒëf  QÉª©e  ácô°T  ∂∏àªJh ƒëf  QÉª©e  ácô°T  ∂∏àªJh
 ôÑcCGh  ∫hÉc  á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  ∫ÓN  áMô£d  ácô°ûdG  ó©à°ùJ ôÑcCGh  ∫hÉc  á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  ∫ÓN  áMô£d  ácô°ûdG  ó©à°ùJ
 Gô¶f ¢ùdóf’G á≤£æªH äÉYhô°ûe AÓª©∏d Ωó≤j …QÉ≤Y Qƒ£e Gô¶f ¢ùdóf’G á≤£æªH äÉYhô°ûe AÓª©∏d Ωó≤j …QÉ≤Y Qƒ£e
 ƒëf ò«ØæàH QÉª©e Ωƒ≤J ’ÉªLEGh ,É¡JGóMh ≈∏Y ójGõªdG ∫ÉÑbÓd ƒëf ò«ØæàH QÉª©e Ωƒ≤J ’ÉªLEGh ,É¡JGóMh ≈∏Y ójGõªdG ∫ÉÑbÓd
 ™bƒªdG øe å«M IójóédG IôgÉ≤dG AÉ«MG ≈à°T »a ÉYhô°ûe  ™bƒªdG øe å«M IójóédG IôgÉ≤dG AÉ«MG ≈à°T »a ÉYhô°ûe 3030
.20182018-20172017 »eÉY ∫ÓN äÉYhô°ûªdG √òg ò«ØæJ øe AÉ¡àf’G »eÉY ∫ÓN äÉYhô°ûªdG √òg ò«ØæJ øe AÉ¡àf’G

IójóédG ô°üe ôFÉªY
 »àdG áªî°†dG äÉYhô°ûªdG øª°V øe ¬fG ø«°T’ ¢ùfCG ∫Ébh »àdG áªî°†dG äÉYhô°ûªdG øª°V øe ¬fG ø«°T’ ¢ùfCG ∫Ébh
 ´hô°ûe  ô°üe  Éj  QÉªY  ¢Vô©e  ∫ÓN  QÉà°ùdG  É¡æY  ∞°ûμ«°S ´hô°ûe  ô°üe  Éj  QÉªY  ¢Vô©e  ∫ÓN  QÉà°ùdG  É¡æY  ∞°ûμ«°S
 ≥aGôªdG á∏eÉc áæjóe øY IQÉÑY ƒg …òdG ô°üf áæjóe ôFÉªY ≥aGôªdG á∏eÉc áæjóe øY IQÉÑY ƒg …òdG ô°üf áæjóe ôFÉªY
 óæY ô°üf áæjóe ±GôWG ≈∏Y á∏eÉc áfóaCG  óæY ô°üf áæjóe ±GôWG ≈∏Y á∏eÉc áfóaCG 5 áMÉ°ùe ≈∏Y ™≤J áMÉ°ùe ≈∏Y ™≤J
 ™ªéàdG ≥jôW ΩÓ°ùdG óé°ùe ó©H ¿ƒeCÉªdG ø°ùM ´QÉ°T OGóàeG ™ªéàdG ≥jôW ΩÓ°ùdG óé°ùe ó©H ¿ƒeCÉªdG ø°ùM ´QÉ°T OGóàeG
 çƒ∏àdG øY Gó«©H ÇOÉg ¿Éμe »a IQÉªY  çƒ∏àdG øY Gó«©H ÇOÉg ¿Éμe »a IQÉªY 3333 É¡eGƒbh ¢ùeÉîdG É¡eGƒbh ¢ùeÉîdG

.AGƒ¡dG AÉ≤f å«M AÉ°Vƒ°†dGh.AGƒ¡dG AÉ≤f å«M AÉ°Vƒ°†dGh
 øY IQÉÑY É©Hôe Gôàe  øY IQÉÑY É©Hôe Gôàe 115115 äÉMÉ°ùªH äGóMh º°†j ´hô°ûªdGh äÉMÉ°ùªH äGóMh º°†j ´hô°ûªdGh
 8888 äGóMh É°†jG ∑Éægh ïÑ£eh ø°ûÑ°ùjQh ΩÉªM  äGóMh É°†jG ∑Éægh ïÑ£eh ø°ûÑ°ùjQh ΩÉªM 2h ±ôZ h ±ôZ 3
 GóL Iô«Ñc äÓ«¡°ùàH Ωó≤J äGõ«ªªdG √òg πch ,É©Hôe Gôàe GóL Iô«Ñc äÓ«¡°ùàH Ωó≤J äGõ«ªªdG √òg πch ,É©Hôe Gôàe
 ¬«æL ∞dG   ¬«æL ∞dG  4949 øe CGóÑj õéM Ωó≤ªHh äGƒæ°S  øe CGóÑj õéM Ωó≤ªHh äGƒæ°S 6 ≈àM π°üJ ≈àM π°üJ
 ≈dh’G á∏MôªdG ¿CÉH Éª∏Y ¬«æL ∞dG øe CGóÑj …ô¡°T §°ùbh ≈dh’G á∏MôªdG ¿CÉH Éª∏Y ¬«æL ∞dG øe CGóÑj …ô¡°T §°ùbh
 πc ¿CÉH º∏©dG ™e , πc ¿CÉH º∏©dG ™e ,20122012/1212/1212 »a âª∏°S ób ´hô°ûªdG øe »a âª∏°S ób ´hô°ûªdG øe

.Ö«£°ûàdG á∏eÉc º∏°ùJ ±ƒ°S äGóMƒdG √òg.Ö«£°ûàdG á∏eÉc º∏°ùJ ±ƒ°S äGóMƒdG √òg

á«ªdÉ©dG õJQGƒc
 ìô£J áYƒªéªdG ¿G QóH ≈Ø£°üe áYƒªéªdG ΩÉY ôjóe ∫Éb ìô£J áYƒªéªdG ¿G QóH ≈Ø£°üe áYƒªéªdG ΩÉY ôjóe ∫Éb
 øe ójó©dG  ∂∏àªJ äGQÉ≤©dG  øe áYƒæàeh Iô«Ñc áYƒªée øe ójó©dG  ∂∏àªJ äGQÉ≤©dG  øe áYƒæàeh Iô«Ñc áYƒªée
 ádhO AÓªY äGQÉ«àNG áeó≤e »a ÉªFGO ¬∏©éJ »àdG äGõ«ªªdG ádhO AÓªY äGQÉ«àNG áeó≤e »a ÉªFGO ¬∏©éJ »àdG äGõ«ªªdG
 øjôªãà°ùªdG ÜÉ£≤à°SG »a Gô«Ñc ÉMÉéf ≥≤ëj ÉªFGOh âjƒμdG øjôªãà°ùªdG ÜÉ£≤à°SG »a Gô«Ñc ÉMÉéf ≥≤ëj ÉªFGOh âjƒμdG

 º«eÉ°üàdG áYhQh ábO »a ®ƒë∏ªdG Qƒ£àdG ∂dP ≈dG áaÉ°V’ÉH º«eÉ°üàdG áYhQh ábO »a ®ƒë∏ªdG Qƒ£àdG ∂dP ≈dG áaÉ°V’ÉH
 ábO »a ®ƒë∏ªdG ôjƒ£àdGh åjóëdG AÉæÑdG á«Ø«ch á«°Sóæ¡dG ábO »a ®ƒë∏ªdG ôjƒ£àdGh åjóëdG AÉæÑdG á«Ø«ch á«°Sóæ¡dG
 QÉ«àNGh åjóëdG AÉæÑdG á«Ø«ch á«°Sóæ¡dG º«eÉ°üàdG áYhQh QÉ«àNGh åjóëdG AÉæÑdG á«Ø«ch á«°Sóæ¡dG º«eÉ°üàdG áYhQh

.á©FGôdG ádÓW’Gh á«°Uƒ°üîdÉH Iõ«ªàªdG ™bGƒªdG.á©FGôdG ádÓW’Gh á«°Uƒ°üîdÉH Iõ«ªàªdG ™bGƒªdG
 áMƒª°S  Ωƒg  …G  ófhÉÑªc  ´hô°ûe  áYƒªéªdG  ¢Vô©à°ùJh áMƒª°S  Ωƒg  …G  ófhÉÑªc  ´hô°ûe  áYƒªéªdG  ¢Vô©à°ùJh
 ájQóæμ°S’G  πNóe  ≈∏Y  ´hô°ûªdG  ™≤j  å«M  ájQóæμ°SG ájQóæμ°S’G  πNóe  ≈∏Y  ´hô°ûªdG  ™≤j  å«M  ájQóæμ°SG
  ¢SQGóe  ájQÉéJ  õcôe)    äÉeóîdG  πc  øe Üô≤dÉH  »YGQõdG  ¢SQGóe  ájQÉéJ  õcôe)    äÉeóîdG  πc  øe Üô≤dÉH  »YGQõdG
 Ahó¡dÉH  ´hô°ûªdG  õ«ªàj  å«M  (∑ƒ`̀æ`̀H   äÉ«Ø°ûà°ùe Ahó¡dÉH  ´hô°ûªdG  õ«ªàj  å«M  (∑ƒ`̀æ`̀H   äÉ«Ø°ûà°ùe
 å«M AGô°†îdG äÉMÉ°ùªdGh ƒ«ØdÉH ´Éàªà°S’Gh á«°Uƒ°üîdGh å«M AGô°†îdG äÉMÉ°ùªdGh ƒ«ØdÉH ´Éàªà°S’Gh á«°Uƒ°üîdGh
 á«dÉªL’G  áMÉ°ùªdG  øe  §≤a  % á«dÉªL’G  áMÉ°ùªdG  øe  §≤a  %6060  áMÉ°ùe  ≈∏Y  AÉæÑdG  ºJ áMÉ°ùe  ≈∏Y  AÉæÑdG  ºJ
 πeÉc  ≈∏Y  êGôLh  êôH  πμd  ¢UÉN  πNóe  óLƒjh  ,´hô°ûª∏d πeÉc  ≈∏Y  êGôLh  êôH  πμd  ¢UÉN  πNóe  óLƒjh  ,´hô°ûª∏d
 ºcôàfGh á«FÉHô¡c äGódƒeh óé°ùeh á°SGôMh øeGh ´hô°ûªdG ºcôàfGh á«FÉHô¡c äGódƒeh óé°ùeh á°SGôMh øeGh ´hô°ûªdG

.…õcôe ¢TOh.…õcôe ¢TOh

¢ù«dƒHƒ«∏g  hQƒ£e
 …Qƒ£e  áYƒªée  ¢Vô©ªdÉH  ácQÉ°ûªdG  äÉcô°û∏d  º°†æJh …Qƒ£e  áYƒªée  ¢Vô©ªdÉH  ácQÉ°ûªdG  äÉcô°û∏d  º°†æJh
 GOÉëJG  ó©j  …òdG  …ó«æL  óªëe  »cR  ódÉN  .O  ¢ù«dƒHƒ«∏g GOÉëJG  ó©j  …òdG  …ó«æL  óªëe  »cR  ódÉN  .O  ¢ù«dƒHƒ«∏g
 øjQƒ£ªdG  ô`̀Ñ`̀cGh  íéfG  πãªJ  »àdG  äÉcô°ûdG  ø`̀e  Oó©d øjQƒ£ªdG  ô`̀Ñ`̀cGh  íéfG  πãªJ  »àdG  äÉcô°ûdG  ø`̀e  Oó©d
 »a  äGƒæ°S  ô°ûY  QGó`̀e  ≈∏Y  GƒªgÉ°S  øjòdGh  ø«jQÉ≤©dG »a  äGƒæ°S  ô°ûY  QGó`̀e  ≈∏Y  GƒªgÉ°S  øjòdGh  ø«jQÉ≤©dG
 600600`dG  âbÉa  äGQÉªãà°SÉH  IójóédG  IôgÉ≤dG  áæjóe  QÉªYG`dG  âbÉa  äGQÉªãà°SÉH  IójóédG  IôgÉ≤dG  áæjóe  QÉªYG
 …QÉ°†ëdG ¬LƒdG º°SQ »a RQÉÑdG QhódG º¡d ¿Éch á«æL ¿ƒ«∏e …QÉ°†ëdG ¬LƒdG º°SQ »a RQÉÑdG QhódG º¡d ¿Éch á«æL ¿ƒ«∏e

.áæjóª∏d »fGôª©dGh.áæjóª∏d »fGôª©dGh
 ¢ùàjÉg  áHQƒμdG  ´hô°ûe  ƒg  áYƒªéªdG  äÉYhô°ûe  ≈dhGh ¢ùàjÉg  áHQƒμdG  ´hô°ûe  ƒg  áYƒªéªdG  äÉYhô°ûe  ≈dhGh
 »a  ™Hôe  ôàe   »a  ™Hôe  ôàe  42004200  áMÉ°ùe  ≈∏Y  ´hô°ûªdG  ™≤j  å«M áMÉ°ùe  ≈∏Y  ´hô°ûªdG  ™≤j  å«M
 Iójôa  á«dƒª°T  ájDhQ  É≤≤ëe  IójóédG  ¢ù«dƒHƒ«∏g  áæjóe Iójôa  á«dƒª°T  ájDhQ  É≤≤ëe  IójóédG  ¢ù«dƒHƒ«∏g  áæjóe
 É¡£Hôj ÜGòLh õ«ªàe ™bƒe äGP ≥aGôªdG á∏eÉμàe áæjóªd É¡£Hôj ÜGòLh õ«ªàe ™bƒe äGP ≥aGôªdG á∏eÉμàe áæjóªd
 áYƒªéª∏d ≈dh’G ábÓ£f’G ´hô°ûªdG ó©j PG,áæjóªdG §°SƒH áYƒªéª∏d ≈dh’G ábÓ£f’G ´hô°ûªdG ó©j PG,áæjóªdG §°SƒH
 ™°Vƒd  §«£îàdGh  ¿Éμ°S’G  ∫Éée  »a  AGôÑN  ™e  ¿hÉ©àdÉH ™°Vƒd  §«£îàdGh  ¿Éμ°S’G  ∫Éée  »a  AGôÑN  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 á«Øàμe  áæjóe  ¿ƒμàd  ´hô°ûª∏d  á«fGôªYh  ájQÉ°†M  ¢ù°SG á«Øàμe  áæjóe  ¿ƒμàd  ´hô°ûª∏d  á«fGôªYh  ájQÉ°†M  ¢ù°SG
 IóZôdG  á°û«©ª∏d  á«°SÉ°S’G  äÉeƒ≤ªdG  ø«H  êõªJ  É«JGP IóZôdG  á°û«©ª∏d  á«°SÉ°S’G  äÉeƒ≤ªdG  ø«H  êõªJ  É«JGP

.»∏ª©dG §«£îàdGh.»∏ª©dG §«£îàdGh

ÜQhôZ ôeÉY
 ¢Vô©ªdÉH  ø«cQÉ°ûª∏d  ÜhôZ  ôeÉY  ácô°T  º°†æJh ¢Vô©ªdÉH  ø«cQÉ°ûª∏d  ÜhôZ  ôeÉY  ácô°T  º°†æJh
 ¿G  ôeÉY  ôªY  áYƒªéªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó`̀cG  å«M ¿G  ôeÉY  ôªY  áYƒªéªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó`̀cG  å«M
 ≥«∏ëàdG  ≈∏Y  ÉehO  á°üjôM  âfÉc  áYƒªéªdG  IQGOG ≥«∏ëàdG  ≈∏Y  ÉehO  á°üjôM  âfÉc  áYƒªéªdG  IQGOG

.á«Ñ°ùf ¿ÉeG äÓeÉ©ªH É¡jôªãà°ùªH.á«Ñ°ùf ¿ÉeG äÓeÉ©ªH É¡jôªãà°ùªH
 ¿CG ¿CG  " "áYƒªéªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉfáYƒªéªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf"ôeÉY  ôªY  ±É`̀°`̀VCGhôeÉY  ôªY  ±É`̀°`̀VCGh
 íª°ù«°S  ÜhôZ  ƒJQƒHh  ÜhôZ  ôeÉY  ≈dEG  º«°ù≤àdG íª°ù«°S  ÜhôZ  ƒJQƒHh  ÜhôZ  ôeÉY  ≈dEG  º«°ù≤àdG
.ø«àYƒªéªdG Óc »a IójóL áYƒæàe á£°ûfCG ¥Ó£fÉH.ø«àYƒªéªdG Óc »a IójóL áYƒæàe á£°ûfCG ¥Ó£fÉH
 ™°SƒàJ Éªæ«H ¬fG »ª«∏b’G ôjóªdG ó«©°S ÜÉ¡jG ócCGh ™°SƒàJ Éªæ«H ¬fG »ª«∏b’G ôjóªdG ó«©°S ÜÉ¡jG ócCGh
 ô°üe  πNGO  ájQÉ≤©dG  É¡JÉYhô°ûe  »a  ÜhôZ  ƒJQƒH ô°üe  πNGO  ájQÉ≤©dG  É¡JÉYhô°ûe  »a  ÜhôZ  ƒJQƒH
 ´É£b  »a  äGQÉªãà°SG  k ÉÑjôb  ∞«°†J  É¡fEÉa  É¡LQÉNh ´É£b  »a  äGQÉªãà°SG  k ÉÑjôb  ∞«°†J  É¡fEÉa  É¡LQÉNh
 IójóL  äÉ«Ø°ûà°ùe  á°ùªN  áaÉ°VEÉH  äÉ«Ø°ûà°ùªdG IójóL  äÉ«Ø°ûà°ùe  á°ùªN  áaÉ°VEÉH  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ,Gôjô°S   ,Gôjô°S  375375  á«HÉ©«à°SG  ábÉ£H  á«é«JGôà°S  ™bGƒªH á«HÉ©«à°SG  ábÉ£H  á«é«JGôà°S  ™bGƒªH
 äÉ©°SƒJ  áeOÉ≤dG  á∏MôªdG  »a  Ühô`̀Z  ôeÉY  ó¡°ûJ äÉ©°SƒJ  áeOÉ≤dG  á∏MôªdG  »a  Ühô`̀Z  ôeÉY  ó¡°ûJ
 ÖfÉL  ≈`̀dEG  ¥OÉæØdGh  ºYÉ£ªdGh  ájQÉéàdG  õcGôªdG  á£°ûfC’ ÖfÉL  ≈`̀dEG  ¥OÉæØdGh  ºYÉ£ªdGh  ájQÉéàdG  õcGôªdG  á£°ûfC’

.ájQÉ≤©dG ™jQÉ°ûªdGh äGQÉªãà°S’G.ájQÉ≤©dG ™jQÉ°ûªdGh äGQÉªãà°S’G

…QÉ≤©dG ôjƒ£à∏d ÉæjõjR
 ó©J  »àdG ó©J  »àdG  " "É«æjõjRÉ«æjõjR"ácô°T  É°†jG  ø«cQÉ°ûªdG  áªFÉ≤d  º°†æJhácô°T  É°†jG  ø«cQÉ°ûªdG  áªFÉ≤d  º°†æJh
 19981998 ΩÉ©dG òæe ô°üe »a …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG äÉcô°T ôÑcG øe ΩÉ©dG òæe ô°üe »a …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG äÉcô°T ôÑcG øe
 ™ªéàdG »a á«æμ°S äÉYhô°ûe  ™ªéàdG »a á«æμ°S äÉYhô°ûe 3 É¡æe äÉYhô°ûe  É¡æe äÉYhô°ûe 5 äCÉ°ûfGh äCÉ°ûfGh
 RhQ É«æjõjRh ¿OQÉL É«æjõjRh É«æjõjR ófhÉÑªc »gh ¢ùeÉîdG RhQ É«æjõjRh ¿OQÉL É«æjõjRh É«æjõjR ófhÉÑªc »gh ¢ùeÉîdG
 á«fÉ£jôÑdG  á©eÉédG  øe Üô≤dÉH ¥hô°ûdG  áæjóe »a RQhÓah á«fÉ£jôÑdG  á©eÉédG  øe Üô≤dÉH ¥hô°ûdG  áæjóe »a RQhÓah

. πeÉμdÉH É¡ª«∏°ùJ ºJ ácô°ûdG äÉYhô°ûe ™«ªLh. πeÉμdÉH É¡ª«∏°ùJ ºJ ácô°ûdG äÉYhô°ûe ™«ªLh
 ¿G  QGójhO  ±ô°TG  Ω.O  ácô°ûdG  »a  ÜóàæªdG  ƒ°†©dG  ∫ƒ≤jh ¿G  QGójhO  ±ô°TG  Ω.O  ácô°ûdG  »a  ÜóàæªdG  ƒ°†©dG  ∫ƒ≤jh
 øe  AõL  ƒgh  πÑ≤à°ùªdG  É«æjõjR  ´hô°ûªH  ∑QÉ°ûJ  ácô°ûdG øe  AõL  ƒgh  πÑ≤à°ùªdG  É«æjõjR  ´hô°ûªH  ∑QÉ°ûJ  ácô°ûdG
 »æμ°S  πeÉμdÉH  ¬££îe  á∏eÉμàe  áæjóe  »à«°S  πÑ≤à°ùe »æμ°S  πeÉμdÉH  ¬££îe  á∏eÉμàe  áæjóe  »à«°S  πÑ≤à°ùe
 ≥FÉbO ó©H ≈∏Y ,»¡«aôJ »bóæa »ª«∏©J »ë°U …QGOG …QÉéJ ≥FÉbO ó©H ≈∏Y ,»¡«aôJ »bóæa »ª«∏©J »ë°U …QGOG …QÉéJ

.IójóédG ájQGO’G áª°UÉ©dG øe.IójóédG ájQGO’G áª°UÉ©dG øe

ájQÉ≤©dG ¿ÉcQCG
 å«M  ájQÉ≤©dG  ¿ÉcQG  ácô°T  ¢Vô©ªdÉH  ø«cQÉ°ûª∏d  º°†æJh å«M  ájQÉ≤©dG  ¿ÉcQG  ácô°T  ¢Vô©ªdÉH  ø«cQÉ°ûª∏d  º°†æJh
 ¢ù«FQ  ¬æY  ∫ƒ≤j  …òdG   ¢ù«FQ  ¬æY  ∫ƒ≤j  …òdG  DecorDecor8mailmail  ´hô°ûe  ¢Vô©J ´hô°ûe  ¢Vô©J
 IôÑîdG  øe  áæ°S   IôÑîdG  øe  áæ°S  1515  êÉàf  ¬fG  Ö£b  áeÉ°SG  IQGO’G  ¢ù∏ée êÉàf  ¬fG  Ö£b  áeÉ°SG  IQGO’G  ¢ù∏ée
 õ«ªàdGh  …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG  ∫Éée  »a  ácô°ûdG  É¡μ∏àªJ  »àdG õ«ªàdGh  …QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG  ∫Éée  »a  ácô°ûdG  É¡μ∏àªJ  »àdG
 ójôa ∫ƒe ∫hG ƒ¡a ™ªàéªdG äÉLÉM Ö°SÉæJ ∫ƒ∏M QÉμàHG »a ójôa ∫ƒe ∫hG ƒ¡a ™ªàéªdG äÉLÉM Ö°SÉæJ ∫ƒ∏M QÉμàHG »a
 QƒμjódGh  Ö«£°ûàdGh  AÉæÑdG  ∫ÉªYG  »a  ¢ü°üîàe ¬Yƒf  øe QƒμjódGh  Ö«£°ûàdGh  AÉæÑdG  ∫ÉªYG  »a  ¢ü°üîàe ¬Yƒf  øe
 hG  ¬à≤°T  Ö«£°ûJ  hG  AÉæH  »a  ÖZôj  øe πμd  í«àj  å«ëH hG  ¬à≤°T  Ö«£°ûJ  hG  AÉæH  »a  ÖZôj  øe πμd  í«àj  å«ëH
 ¿Éμe »a ¬æY åëÑj Ée πc óéj ¿G ¬∏ëe hG ¬Ñàμe hG ¬à∏«a ¿Éμe »a ¬æY åëÑj Ée πc óéj ¿G ¬∏ëe hG ¬Ñàμe hG ¬à∏«a
 »a ∫ƒªdG  ™≤jh .øcÉeG  IóY »a åëÑdG  AÉæY øe ’óH óMGh »a ∫ƒªdG  ™≤jh .øcÉeG  IóY »a åëÑdG  AÉæY øe ’óH óMGh
 º°†jh  ¿Góa   º°†jh  ¿Góa  2  áMÉ°ùe  ≈∏Y  IójóédG  ¢ù«∏Hƒdƒ«g  áæjóe áMÉ°ùe  ≈∏Y  IójóédG  ¢ù«∏Hƒdƒ«g  áæjóe
 äÉLÉ«àMG  áaÉc  »Ñ∏J  áØ∏àîe  äÉMÉ°ùªH  Óëe   äÉLÉ«àMG  áaÉc  »Ñ∏J  áØ∏àîe  äÉMÉ°ùªH  Óëe  250250øe  ôãcGøe  ôãcG
 ∫ƒªdG ƒgh áØ∏àîªdG ™∏°ùdGh äÉeóîdG »eó≤eh øjôªãà°ùªdG ∫ƒªdG ƒgh áØ∏àîªdG ™∏°ùdGh äÉeóîdG »eó≤eh øjôªãà°ùªdG

.ô°üe »a QƒμjódGh Ö«£°ûàdGh AÉæÑdG ∫ÉªY’ óMGh ºbQ.ô°üe »a QƒμjódGh Ö«£°ûàdGh AÉæÑdG ∫ÉªY’ óMGh ºbQ

»ehó≤dG ó«dh ìÉÑ°üdG ó¡a ôªf ï«°ûdG ∞WÉY ô°SÉj

 äGQÉ°ûà°SÓd ÜhôZ RQó«d ácô°T ΩÉY ôjóe âØ°ûc  äGQÉ°ûà°SÓd ÜhôZ RQó«d ácô°T ΩÉY ôjóe âØ°ûc 
 ΩÓYE’G  ôjRh  á≤aGƒe  øY  …ôéæ©dG  á∏«Ñf  ôjƒ£àdGh ΩÓYE’G  ôjRh  á≤aGƒe  øY  …ôéæ©dG  á∏«Ñf  ôjƒ£àdGh
 OƒªëdG ¿Éª∏°S ï«°ûdG ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh OƒªëdG ¿Éª∏°S ï«°ûdG ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh
 âjƒμdG ÉμjQƒg ¢Vô©e  ìÉààaGh ájÉYQ ≈∏Y ìÉÑ°üdG âjƒμdG ÉμjQƒg ¢Vô©e  ìÉààaGh ájÉYQ ≈∏Y ìÉÑ°üdG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH ™e  ¿hÉ©àdÉH  " "ÜhôZ  RQó«dÜhôZ  RQó«d"¬ª¶æJ  …ò`̀dG  ¬ª¶æJ  …ò`̀dG  20162016
 1818 øe IôàØdG ∫ÓN ,õ°ù«aô«°S »à«dÉà«Ñ°Sƒg ácô°T øe IôàØdG ∫ÓN ,õ°ù«aô«°S »à«dÉà«Ñ°Sƒg ácô°T

.Gô«ªédG ¥óæa »Ø∏Ñ≤ªdG ôjÉæj .Gô«ªédG ¥óæa »Ø∏Ñ≤ªdG ôjÉæj 2020 ≈dEG ≈dEG
 ¿B’G ≈àM Ö£≤à°SG ¢Vô©ªdG ¿CG  …ôéæ©dG âaÉ°VCGh ¿B’G ≈àM Ö£≤à°SG ¢Vô©ªdG ¿CG  …ôéæ©dG âaÉ°VCGh
 áaÉ«°†dG ä’Éée »a πª©J IóFGQ ácô°T  áaÉ«°†dG ä’Éée »a πª©J IóFGQ ácô°T 6060 øe ôãcCG øe ôãcCG
 áàa’  ,á«bóæØdG  äGõ«¡éàdGh  á«FGò¨dG  äÉYÉæ°üdGh áàa’  ,á«bóæØdG  äGõ«¡éàdGh  á«FGò¨dG  äÉYÉæ°üdGh
 ´É£b øe á«°ù«FQ ájÉYQ âëJ ΩÉ≤j ¢Vô©ªdG ¿CG ≈dEG ´É£b øe á«°ù«FQ ájÉYQ âëJ ΩÉ≤j ¢Vô©ªdG ¿CG ≈dEG
 ∫ÉéªdG íàØj Ée ƒgh ,ΩÓYE’G IQGRƒd ™HÉàdG áMÉ«°ùdG ∫ÉéªdG íàØj Ée ƒgh ,ΩÓYE’G IQGRƒd ™HÉàdG áMÉ«°ùdG
 »eƒμëdG ø«YÉ£≤dG ø«H á«≤«≤Mh á∏YÉa ácGô°T ΩÉeCG »eƒμëdG ø«YÉ£≤dG ø«H á«≤«≤Mh á∏YÉa ácGô°T ΩÉeCG

 ™jQÉ°ûªdG  á«ªæJ  ≈dEG  á«eGôdG  á«é«JGôà°ùdG  §£îdG  ºYód  ¢UÉîdGh ™jQÉ°ûªdG  á«ªæJ  ≈dEG  á«eGôdG  á«é«JGôà°ùdG  §£îdG  ºYód  ¢UÉîdGh
 AGƒ°S á≤£æªdG »a á«ªdÉY á«MÉ«°S á¡Lh âjƒμdG π©Lh ,á«MÉ«°ùdG AGƒ°S á≤£æªdG »a á«ªdÉY á«MÉ«°S á¡Lh âjƒμdG π©Lh ,á«MÉ«°ùdG
 äGôªJDƒªdG áeÉbE’ hCG …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG ∫OÉÑàdGh êÓ©dG hCG ¬«aôà∏d äGôªJDƒªdG áeÉbE’ hCG …QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG ∫OÉÑàdGh êÓ©dG hCG ¬«aôà∏d

.iôÑμdG á«°VÉjôdG ä’ƒ£ÑdGh á«dhódG.iôÑμdG á«°VÉjôdG ä’ƒ£ÑdGh á«dhódG
 ,áë∏e IQhô°V  íÑ°UCG  »MÉ«°ùdG  ´É£≤dÉH  AÉ≤JQ’G  ¿EG  …ôéæ©dG  âdÉbh ,áë∏e IQhô°V  íÑ°UCG  »MÉ«°ùdG  ´É£≤dÉH  AÉ≤JQ’G  ¿EG  …ôéæ©dG  âdÉbh
 QGóëf’G  ™e  Éª«°S’  ,»eƒ≤dG  πNódG  QOÉ°üe  ™jƒæJ  »a  áªgÉ°ùª∏d QGóëf’G  ™e  Éª«°S’  ,»eƒ≤dG  πNódG  QOÉ°üe  ™jƒæJ  »a  áªgÉ°ùª∏d
 iôNCG  QOÉ°üe  íàØd  áLÉëdGh  ,á«ªdÉ©dG  §ØædG  ¥Gƒ°SCG  »a  ôªà°ùªdG iôNCG  QOÉ°üe  íàØd  áLÉëdGh  ,á«ªdÉ©dG  §ØædG  ¥Gƒ°SCG  »a  ôªà°ùªdG
 ≈∏Y  »∏μdG  OÉªàY’G  ôWÉîe  ÉæY  ó©ÑJh  ,»eƒ≤dG  OÉ°üàb’G  øe  Rõ©J ≈∏Y  »∏μdG  OÉªàY’G  ôWÉîe  ÉæY  ó©ÑJh  ,»eƒ≤dG  OÉ°üàb’G  øe  Rõ©J
 áMÉ«°ùdG ´É£≤H AÉ≤JQ’G ¿CG áØ«°†e ,áØ∏àîe äÉjóëàd ™°†îj §ØædG áMÉ«°ùdG ´É£≤H AÉ≤JQ’G ¿CG áØ«°†e ,áØ∏àîe äÉjóëàd ™°†îj §ØædG
  ,äGƒæ°S   ,äGƒæ°S 1010 ¿ƒ°†Z »a πªY á°Uôa ∞dCG   ¿ƒ°†Z »a πªY á°Uôa ∞dCG  3030 ƒëf ô«aƒJ »a º¡°ùj ƒëf ô«aƒJ »a º¡°ùj

 700700  ≈∏Y  ójõJ  á«æWh  äGQÉªãà°SG  ÖYƒà°ùjh ≈∏Y  ójõJ  á«æWh  äGQÉªãà°SG  ÖYƒà°ùjh
 áMÉ«°ùdG  ¿ƒμà°S  »dÉàdÉHh  ,k Éjƒæ°S  QÉæjO  ¿ƒ«∏e áMÉ«°ùdG  ¿ƒμà°S  »dÉàdÉHh  ,k Éjƒæ°S  QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 õé©dG  ¢ü«∏≤Jh  πNódG  QOÉ°üe  ™jƒæàd  k Éª¡e  kGQƒëe õé©dG  ¢ü«∏≤Jh  πNódG  QOÉ°üe  ™jƒæàd  k Éª¡e  kGQƒëe
 QÉ©°SCG  äôªà°SG  ∫É`̀M  »a  á«fGõ«ªdG  »a  ™bƒàªdG QÉ©°SCG  äôªà°SG  ∫É`̀M  »a  á«fGõ«ªdG  »a  ™bƒàªdG

  . ¢VÉØîf’G »a §ØædG  . ¢VÉØîf’G »a §ØædG
 ,ÉYƒæàe  ÉYÉ£b   ,ÉYƒæàe  ÉYÉ£b  3535 ΩóîJ  áMÉ«°ùdG  ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCGh ΩóîJ  áMÉ«°ùdG  ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 ¥OÉæØdGh  çÉ```̀KC’Gh  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dGh  QÉ`̀≤`̀©`̀dGh  π≤ædG  É¡æe ¥OÉæØdGh  çÉ```̀KC’Gh  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dGh  QÉ`̀≤`̀©`̀dGh  π≤ædG  É¡æe
 á«ªæJ »a óYÉ°ùJh ..á°VÉjôdGh áë°üdGh ºYÉ£ªdGh á«ªæJ »a óYÉ°ùJh ..á°VÉjôdGh áë°üdGh ºYÉ£ªdGh
 ƒëf  πãªJ  »àdGh  Iô«¨°üdGh  á£°SƒàªdG  ™jQÉ°ûªdG ƒëf  πãªJ  »àdGh  Iô«¨°üdGh  á£°SƒàªdG  ™jQÉ°ûªdG
 äGOÉ°üàbG  º¶©e  »a  äÉcô°ûdG  »dÉªLEG  øe  % äGOÉ°üàbG  º¶©e  »a  äÉcô°ûdG  »dÉªLEG  øe  %9090
 øe  % øe  %4646  »dGƒëH  º¡°ùJ  ™jQÉ°ûªdG  √ò`̀gh  ,ºdÉ©dG »dGƒëH  º¡°ùJ  ™jQÉ°ûªdG  √ò`̀gh  ,ºdÉ©dG
 »dÉªLEG øe %  »dÉªLEG øe % 6060 ƒëf ôaƒJh ,»ªdÉ©dG »∏ëªdG èJÉædG ƒëf ôaƒJh ,»ªdÉ©dG »∏ëªdG èJÉædG

.ºdÉ©dG ∫ƒM πª©dG ¢Uôa.ºdÉ©dG ∫ƒM πª©dG ¢Uôa
 GOô£°†e Gƒªf ó¡°ûj ¬fCG áæ«Ñe ,áaÉ«°†dG ´É£b øY …ôéæ©dG âKóëJh GOô£°†e Gƒªf ó¡°ûj ¬fCG áæ«Ñe ,áaÉ«°†dG ´É£b øY …ôéæ©dG âKóëJh
 áªî°V ájƒªæJ äÉYhô°ûe áeÉbEGh IójóL ¿óe AÉ°ûfEG »a ™°SƒàdG ™e áªî°V ájƒªæJ äÉYhô°ûe áeÉbEGh IójóL ¿óe AÉ°ûfEG »a ™°SƒàdG ™e
 âjƒμdG »a á«bóæØdG ±ô¨dG OóY ¿CG ≈dEG áàa’ ,OÓÑdG AÉëfCG ∞∏àîe »a âjƒμdG »a á«bóæØdG ±ô¨dG OóY ¿CG ≈dEG áàa’ ,OÓÑdG AÉëfCG ∞∏àîe »a
 OóY π°ü«°Sh  ,ΩGƒ`̀YCG   OóY π°ü«°Sh  ,ΩGƒ`̀YCG  3  ∫ÓN áaôZ ±’BG   ∫ÓN áaôZ ±’BG  1010 øe ôãcCG  ≈dEG  ™ØJô«°S øe ôãcCG  ≈dEG  ™ØJô«°S
 ÉμjQƒg ¢Vô©e ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,º©£e ±’BG  ÉμjQƒg ¢Vô©e ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,º©£e ±’BG 5 øe ôãcCG ≈dEG ºYÉ£ªdG øe ôãcCG ≈dEG ºYÉ£ªdG
 Gò¡d ™°SƒàdGh ƒªædG äÉ«é«JGôà°Sh §£N ™°Vƒd á«dÉãe á°üæe ó©j Gò¡d ™°SƒàdGh ƒªædG äÉ«é«JGôà°Sh §£N ™°Vƒd á«dÉãe á°üæe ó©j
 ìƒª£dG ÜÉÑ°û∏d á«≤«≤M á°Uôa ¬fCG Éªc ,á°ShQóe iDhQ ≥ah ´É£≤dG ìƒª£dG ÜÉÑ°û∏d á«≤«≤M á°Uôa ¬fCG Éªc ,á°ShQóe iDhQ ≥ah ´É£≤dG
 ºYÉ£ªdÉH  ábÓY  É¡d  ájQÉªãà°SG  ™jQÉ°ûe  AÉ°ûfEG  »a  ø«ÑZGôdG  øe ºYÉ£ªdÉH  ábÓY  É¡d  ájQÉªãà°SG  ™jQÉ°ûe  AÉ°ûfEG  »a  ø«ÑZGôdG  øe
 ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ  øe  ô«ÑμdG  ∫ÉÑbE’G  πX  »a  á°UÉN  ,áaÉ«°†dG  ´É£bh ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ  øe  ô«ÑμdG  ∫ÉÑbE’G  πX  »a  á°UÉN  ,áaÉ«°†dG  ´É£bh

.…ƒ«ëdG ´É£≤dG Gòg »a QÉªãà°S’G Gòg ≈∏Y ÜÉÑ°ûdGh.…ƒ«ëdG ´É£≤dG Gòg »a QÉªãà°S’G Gòg ≈∏Y ÜÉÑ°ûdGh



اقتصاد



يوفر بنك الكويت الوطني، بالتعاون مع 
الشركة الكويتية للمقاصة، خدمة تحويل 
ال���ت���وزي���ع���ات ال���ن���ق���دي���ة ال���س���ن���وي���ة ال��خ��اص��ة 
 إلى 

ً
بمساهمي بنك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي آل��ي��ا

حسابات عمالئه المصرفية، من دون الحاجة 
إل���ى زي�����ارة م��ق��ر ال��ش��رك��ة ب��أن��ف��س��ه��م لتسلم 

الشيكات.  
وتساهم ه��ذه الخدمة ال��ت��ي ت��ق��دم للمرة 
األول���ى ف��ي ال��ك��وي��ت م��ن خ��الل بنك الكويت 
ال���وط���ن���ي ف���ي ت��وف��ي��ر ال��س��ه��ول��ة وال���م���رون���ة 
والسرعة الالزمة لتحويل التوزيعات النقدية 

إلى حسابات المساهمين مباشرة.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة 
ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال���وط���ن���ي، ش��ي��خ��ة ال��ب��ح��ر، إن 
ال���ب���ن���ك م���ل���ت���زم ب���ت���وف���ي���ر أف���ض���ل ال���خ���دم���ات 
 م��ن موقعه 

ً
لمساهميه وع��م��الئ��ه، ان��ط��الق��ا

كأكبر مؤسسة مالية في الكويت، وقد نجح 
على مر السنوات في تكريس موقعه الريادي 
في السوق المحلي بتحقيقه أعلى األرباح 
وال��ت��وزي��ع��ات ال��ن��ق��دي��ة، إل���ى ج��ان��ب حرصه 
 في تقديم 

ً
المتواصل على أن يكون سباقا

كل ما هو جديد ومبتكر. 
وأض����اف����ت ال���ب���ح���ر أن ه�����ذا ال���ت���ع���اون م��ع 
ال��ش��رك��ة الكويتية للمقاصة ه��و األول من 
ن���وع���ه ف����ي ال����ك����وي����ت، وي����ه����دف إل�����ى ت��وف��ي��ر 
الوقت والجهد على العمالء، وضمان تنفيذ 
ع��م��ل��ي��ات ت��ح��وي��ل ال��ت��وزي��ع��ات ال��ن��ق��دي��ة إل��ى 
حسابات المساهمين إلكترونيا. وتعد خدمة 
ت��ح��وي��ل ال��ت��وزي��ع��ات ال��ن��ق��دي��ة للمساهمين 
 ب��ي��ن »ال���وط���ن���ي« و«ال���م���ق���اص���ة« 

ً
إل���ك���ت���رون���ي���ا

خطوة مهمة ف��ي مجال ال��رب��ط اإللكتروني 
بين المؤسسات في الكويت لمواكبة التطور 
التقني، وذلك باستخدام بنية تحتية آمنة 

وم���راق���ب���ة ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ب��ش��ك��ل م��ن��ت��ظ��م وآن���ي 
للراغبين بتلك الخدمة.

إنجاز إلكتروني

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي في 
الشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى 
إن تطوير هذه الخدمة والتحول نحو إنجاز 
ال���م���ع���ام���الت إل��ك��ت��رون��ي��ا س��ي��ض��م��ن تنفيذ 
عمليات تحويل التوزيعات النقدية بسهولة 
إل���ى ح��س��اب��ات ال��م��س��اه��م��ي��ن المستفيدين، 
إضافة إلى توفير الوقت والجهد المطلوب 
إلت���م���ام���ه���ا، وم����ن دون ال���ح���اج���ة إل����ى تسلم 

الشيكات من مقر المقاصة.

وأش�������ار ال��ع��ي��س��ى إل�����ى أن ه�����ذه ال��خ��دم��ة 
المتطورة تتيح للمساهمين طلب تحويل 
ال��ت��وزي��ع��ات ال��ن��ق��دي��ة إل���ى ح��س��اب��ات��ه��م بكل 
س��ه��ول��ة، وذل����ك م��ن خ���الل تعبئة ال��ن��م��وذج 
الخاص بخدمة تحويل التوزيعات النقدية 
المتوافر على الموقع اإللكتروني للشركة 
الكويتية للمقاصة، ومن ثم قيام المساهم 
بتزويد البنك بالنموذج العتماده وإتمام 
ات تحديث البيانات الالزمة وتفعيل  إجراء

الخدمة بالتعاون مع المقاصة.  
وتجدر االشارة إلى أن االشتراك في هذه 
ال��خ��دم��ة س��ي��وف��ر ع��ل��ى ال��م��س��اه��م��ي��ن ذات��ه��م 
خ��اص��ي��ة تسلم األرب����اح ال��ن��ق��دي��ة للشركات 
األخرى التي توقع اتفاقيات مماثلة مع بنك 

الكويت الوطني والشركة الكويتية للمقاصة 
في المستقبل، من دون الحاجة الى تقديم 

طلب اشتراك آخر.
وي���ك���رس ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي م��وق��ع��ه 
الريادي، كأكبر مؤسسة مالية في الكويت، 
كما يمتلك أوسع شبكة فروع محلية ودولية 
منتشرة في أربع قارات حول العالم، وتغطي 
الواليات المتحدة األميركية وأوروبا ودول 
الخليج ومنطقة ال��ش��رق األوس���ط والصين 

وسنغافورة.

علي العنزي

العقد الثاني 

عمليات البيع 
تركزت على »بيتك« 

و»زين« و»ڤيڤا«

الخدمة 
تتضمن 

سهولة تحويل 
التوزيعات 

النقدية إلى 
حسابات 

المساهمين 
وتوفير الوقت 

إلتمامها 
العيسى

 نساهم 
في   تنفيذ 

رؤية األمير 
لالستفادة 
من الطاقة 
المتجددة

العدساني 
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عمليات بيع على أسهم قيادية ضغطت على المؤشرات 
س������ج������ل������ت م������������ؤش������������رات س�������وق 
الكويت لألوراق المالية تراجعات 
م����ح����دودة م����ع ن���ه���اي���ة ت��ع��ام��الت��ه��ا 
ل��ل��ش��ه��ر ال��م��اض��ي، أم����س، وان��ت��ه��ى 
ال��م��ؤش��ر ال��س��ع��ري ب��خ��س��ارة دون 
ُع��ش��ر النقطة ال��م��ئ��وي��ة، ح��ي��ث فقد 
4.13 ن��ق��ط��ة، ليقفل ع��ل��ى مستوى 
582.36 نقطة، بينما سجل الوزني 
خ����س����ارة أك���ب���ر وب���ح���وال���ى ُع���ش���رى 
ن��ق��ط��ة م��ئ��وي��ة ت���س���اوى .78 نقطة، 
ليعود الى مستوى 392.96 نقطة، 
وك���ان���ت ال���خ���س���ارة ال���واض���ح���ة من 
نصيب مؤشر كويت 15، وبنسبة 
فاقت نصف النقطة المئوية وهي 
6.89 ن��ق��ط��ة، ليقفل ع��ل��ى مستوى 
929.64 نقطة. وانتعشت السيولة، 
أمس، مقارنة مع حركة التداوالت 
خ��الل الجلسة األسبوعية األول��ى 
امس االول، وتعدت امس معدالت 
االسبوع الماضي لتصل الى 13.7 
مليون دي��ن��ار، ت��داول��ت ح��وال��ي 98 
مليون سهم نفذت من خالل 2845 
ص���ف���ق���ة، وك����ان����ت م��ع��ظ��م ال��س��ي��ول��ة 
عمليات ب��ي��ع ع��ل��ى اس��ه��م ق��ي��ادي��ة، 

خصوصا اسهم بيتك زين وفيفا.

ال إقفاالت شهرية

وج����اءت ت�����داوالت ج��ل��س��ة شهر 
ن���وف���م���ب���ر األخ�����ي�����رة أم������س ب��ع��ك��س 
تقديرات المراقبين الذين توقعوا 
ان ت���ك���ون ه���ن���اك اق����ف����االت ش��ه��ري��ة 
خ��اص��ة ب��ال��م��ح��اف��ظ وال��ص��ن��ادي��ق، 
ول��ك��ن م���ا ح���دث م���ن ع��م��ل��ي��ات بيع 
وج��ن��ي ارب����اح ع��ل��ى أس��ه��م ق��ي��ادي��ة 

حققت بعض التغيرات اإليجابية 
خ��الل األسبوع الماضي ك��ان على 
وقع خبر نية االتصاالت السعودية 
ش�����راء أس���ه���م ف��ي��ف��ا، وب���ع���د جلسة 
فاترة جدا بداية األسبوع شهدت 
األسهم القيادية، أمس، عمليات بيع 
تركزت على »بيتك« و«زين« و«فيفا«، 
ب��ي��ن��م��ا ح��ق��ق س��ه��م »م����ي����زان«، بعد 
ح��ال��ة م��ن ال���رك���ود، م��ك��اس��ب كبيرة 
أم���س، غ��ي��ر أن��ه��ا غ��ي��ر م��ؤث��رة على 
مستوى مؤشر كويت 15 لقياس 
االسهم القيادية، حيث مازال السهم 
حديث عهد ب����اإلدراج، ول��م ينضم 
للمؤشر االكثر صدقا ألداء السوق 

وتوجهات المستثمرين.
ووس�����ط ح���ال���ة ت��غ��ي��ي��ر مستمر 
ف������ي خ����ري����ط����ة االس������ه������م ال���ن���ش���ط���ة 
الصغيرة، يزداد القلق من مستوى 
ال��م��ض��ارب��ات وال���خ���وف م��ن دخ��ول 
ه�������ذا ال����س����ه����م ال����ن����ش����ط ف�����ي دائ�������رة 
ال����ف����ت����ور وم�����ح�����دودي�����ة ال���س���ي���ول���ة، 
ك��م��ا ح��ص��ل ألس���ه���م ع���دي���دة ك��ان��ت 
ص��اح��ب��ة ال����ري����ادة وال�����ص�����دارة في 
ال����ن����ش����اط وال����س����ي����ول����ة، غ���ي���ر أن���ه���ا 
تقهقرت وت��ع��ل��ق كثير م��ن صغار 
المضاربين بها دون أمل بالخروج، 
حيث محدودية السيولة والنشاط 
ع���ل���ي���ه���ا، وإح���������الل أس����ه����م ج���دي���دة 
غيرها قد يكون معظمها تداوالت 
م��ؤق��ت��ة وم��وس��م��ي��ة، ك��م��ا ه��ي ح��ال 
بعض األسهم النشطة أمس، حيث 
إن��ه��ا ت��ن��ش��ط خ���الل ف���ت���رات معينة 
مثل أن تغيب لفترات اط���ول، مما 
يكرس القلق في الدخول بتعامالت 
بالنسبة لصغار المتداولين، وال 

ي��ج��رؤ ع��ل��ى ت���داول���ه���ا س����وى ك��ب��ار 
المضاربين أو سواء أفراد او بعض 
المؤسسات المغامرة. ووسط هذا 
األداء المتذبذب والمتفاوت سارت 
ت���ع���ام���الت ال���م���ؤش���رات ال��رئ��ي��س��ي��ة 
ال��ى السلبية التى خففتها بعض 
ص��ف��ق��ات ع��ل��ى ال��م��ؤش��ر ال��س��ع��ري، 
بينما انعكست بشكل واضح على 
مؤشر كويت 15 والذي خسر نسبة 

فاقت نصف النقطة المئوية.

أداء القطاعات

ان���ق���س���م���ت م�����ؤش�����رات ق���ط���اع���ات 
ال����س����وق ب���ي���ن ال���ل���ون���ي���ن األخ���ض���ر 
واألح�����م�����ر ت���م���ام���ا، ح���ي���ث س��ج��ل��ت 
6 ق�����ط�����اع�����ات ارت�����ف�����اع�����ا وت�����راج�����ع 
م��ث��ل��ه��ا، وك����ان ف��ي ال���ص���دارة قطاع 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا وب�����دع�����م م�����ن س��ه��م 
»ه����ي����وم����ن س������وف������ت«، ح����ي����ث رب����ح 
حوالي 23 نقطة، ت��اله قطاع سلع 
استهالكية ب����18 نقطة، ث��م النفط 
وال��غ��از رابحا حوالي 13.3 نقطة، 
وك��ان��ت ال��ض��غ��وط م��ن ق��ط��اع م��واد 
أساسية بخسارة 20.5 نقطة، وأن 
قطاع التأمين ثانيا بتراجع بلغ 
7.4 نقطة، واستقر قطاعان من دون 
ت��غ��ي��ر، أو م��ن دون وج���ود م��ون��ات 

وهي منافع وأدوات مالية.
ت����ص����در ال���ن���ش���اط س���ه���م ال��ب��ي��ت 
خالل جلسة األمس وللمرة االولى 
منذ ف��ت��رة طويلة م��ت��داوال حوالى 
1 م��ل��ي��ون س��ه��م م��ت��راج��ع��ا بنسبة 
1 ف���ي ال���م���ئ���ة، ت����اله س��ه��م »أب���ي���ار« 
بتداول 7.3 ماليين سهم، متسقرا 

م����ن دون ت���غ���ي���ر، ث���ال���ث���ا ح����ل س��ه��م 
م��ع��ادن ب��ت��داول 4.8 م��الي��ي��ن سهم 
فقط، وكذلك من دون تغير، رابعا 
ج���اء س��ه��م »أه��ل��ى م��ت��ح��د« ب��ت��داول 
3.5 م���الي���ي���ن س����ه����م، وب���م���ك���اس���ب 
وحيدة بين الخمسة األكثر نشاطا 
كانت 2.8 في المئة، وخامسا جاء 
سهم »بيتك« ب��ت��داوالت قريبة من 
س���اب���ق���ة، وه����ي ال���م���رة االول������ى ه��ذا 
ال��ش��ه��ر ال����ذي ي��ظ��ه��ر س��ه��م ق��ي��ادي 
بين األكثر نشاطا، وه��و ما يدعم 
تحليلنا بتراجع الثقة في االسهم 
المضاربية نظرا لتفاوت سيولتها 

الكبير بين جلسة وأخرى.
وتصدر الرابحين سهم »ميزان« 
)116 ف��ل��س��ا( ب��م��ك��اس��ب ب��ل��غ��ت 9.4 
في المئة، تاله سهم االنظمة 325 
فلسا(، مستفيدا 8.3 في المئة، ثالثا 
ح���ل س��ه��م »أص�����ول« )37.5 ف��ل��س��ا(، 
وب��ن��س��ب��ة 7 ف���ي ال���م���ئ���ة، ث���م »ي��اك��و 
الطبية« رابعا )17 فلسا(، مرتفعا 
بنسبة 6.2 في المئة، خامسا جاء 
س��ه��م اري�����د )1100( وب��ن��س��ب��ة 5.7 

في المئة.
وتراجع سهم »كامكو« 12 فلسا، 
بنسبة 8.9 في المئة، متبوئا األكثر 
خ�����س�����ارة، ت�����اله س���ه���م »ع�����ي�����ادة ك« 
)29.5 فلسا( بنسبة 7.8 في المئة، 
وخسر سهم إيفا فنادق )158 فلسا( 
نسبة 5.9 ف��ي ال��م��ئ��ة، وج���اء ثالثا 
ب��ي��ن ال��خ��اس��ري��ن، أم���ا ال��راب��ع فكان 
س��ه��م »ق���ري���ن ق��اب��ض��ة« )8 ف��ل��وس( 
وبنسبة 5.8 في المئة، وخسر سهم 
»السورية« )26.5 فلسا( بنسبة 5.3 

في المئة، وجاء خامسا. 

خسارة محدودة لمؤشرات السوق وسط صعود السيولة 

البحر: البنك أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويحرص على توفير أفضل الخدمات لعمالئه  

ر بالتعاون مع »المقاصة« خدمة تحويل 
ّ
»الوطني« يوف

 إلى حسابات عمالئه
ً
التوزيعات النقدية آليا

عثمان العيسىشيخة البحر

تحقيق في عروض 
أسهم بالحد األدنى

● محمد االتربي 
ت��زاي��دت ح��دة وت��ي��رة ال��ت��الع��ب��ات ف��ي نظام 
المزاد التي يشهد إغالقات السوق، ورصدت 
 م��ن العروض 

ً
الجهات الرقابية، أم��س، ع���ددا

بالحد األدن���ى على ع��دة أسهم قيادية دفعة 
واحدة. 

»ال��ج��ري��دة«،  وق����ال م��ص��در ف��ي ال��ب��ورص��ة ل���
إن ع��رض كمية أسهم بالحد األدن���ى ف��ي ظل 
وج���ود طلبات ش���راء ب��أس��ع��ار مرتفعة يؤكد 
شبهة التالعب الدامغة بما اليدع مجااًل للشك، 
 م��اال��ذي يدفع م��ض��ارب أو غيره أن 

ً
متسائال

يبيع بالحد األدنى في حين إن طلبات الشراء 
أع��ل��ى م��ن نقطة ال��ع��رض بنحو ث���الث وأرب���ع 

وحدات على األقل؟
وكشفت المصادر أن األسهم التي شهدت 
تعمد عروض بالحد األدنى، أمس، تم رصدها 
وسيتم فتح تدقيق واس��ع ح��ول الحسابات 
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ع��رض��ه��ا وم���ن ث��م اس��ت��دع��اؤه��ا 

للتحقيق. 
وأض������اف������ت أن ال����ج����ه����ات ال����رق����اب����ي����ة ت��ق��ف 
بالمرصاد لكل من يتعمد اإليحاء للمتعاملين 
 أو يتعمد ه��دم قواعد 

ً
 سلبيا

ً
ب��أن هناك أم��را

وأركان السوق عبر التأثير من خالل األسهم 
ال��ث��ق��ي��ل��ة وال���ق���ي���ادي���ة ال���ت���ي ه����ي م���ح���ل ال��ث��ق��ة 

واإلطمئنان . 
وذكرت المصادر أنه مع اقتراب نهاية العام 
واعتياد األسهم والشركات الممتازة توزيع 
أرباح نقدية وتحقيق قفزات سعرية، فإن هناك 
 تقوم بعمليات تجميع، إال أن اإلجراءات 

ً
اطرافا

التي يتم اتباعها غير مشروعة كونها تتنافى 
مع التعليمات واألطر المنظمة واألعراف.

وتشير م��ص��ادر اذا ك��ان��ت ال��رغ��ب��ة صادقة 
ب��ال��ت��خ��ارج أو ال��ب��ي��ع ال��ط��ب��ي��ع��ي ف��ل��م��اذا يتم 
التعمد بالبيع بالحد األدن��ى في ظل وجود 

طلب شراء أعلى؟ 

»البترول الكويتية« و»األبحاث« يوقعان عقدين جديدين
 األول  الستخدام نظم الطاقة الكهروضوئية والثاني لدراسة جدوى الهواء في »المجمع النفطي «

● عادل سامي
وقع كل من معهد الكويت لألبحاث العلمية ومؤسسة البترول الكويتية 
  
ً
   نموذجيا

ً
ص��ب��اح أم���س  عقدين،   األول   ينفذ بموجبه المعهد مشروعا

 الستخدام نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية كمصدر مكمل لتزويد مبنى 
مؤسسة البترول الكويتية بالطاقة الكهربائية،   والثاني   عقد استشاري  
 لمشروع دراسة جدوى الهواء الداخلي   والخارجي،   وتأثير البيئة المحيطة 

على مبنى المجمع النفطي . 
وقال الرئيس التنفيذي   لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني،   إن 
»المؤسسة تحرص على االستفادة من نتائج البحث العلمي   في   تطوير 
أعمالها،   وان ال��ت��ع��اون م��ع معهد ال��ك��وي��ت ل��ألب��ح��اث العلمية ل��ه وق��ع من 
   من ال��دراس��ات والمشاريع 

ً
 في   السابق عددا

ً
اهتمامنا، وق��د أنجزنا معا

البحثية، كان لها ثمار واضحة« .
  وف���ي ما   يخص ال��ع��ق��د األول ق���ال العدساني  إ ن »ال��م��ؤس��س��ة تسعى 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��م��ع��ه��د، م��ن خ���الل تبني   وتمويل مشاريع  » نظم الطاقة 
الشمسية «  إلى المساهمة في   تنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األح��م��د، و المتمثلة في   االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة 
لتوليد الكهرباء،  لتقليل االعتماد على النفط،   الذي   يعد مصدر الدخل 
الرئيسي   لدولة الكويت،   من جهة،   ولتقليل اآلثار البيئية السلبية الناتجة 
عن استخدام الوقود األحفوري   في   عمليات إنتاج الطاقة من جهة أخرى «.  
وأض��اف أن المشروع، الذي   تقّدر ميزانيته اإلجمالية بمليون دينار، 
سيتم خالله استخدام أنظمة الخاليا الكهروضوئية )PV( ،  لتوليد الكهرباء 
بالطاقة الشمسية في   مواقف مبنى مؤسسة البترول الكويتية،   وسيتم 
اختيار هذا النظام الشمسي   الكهروضوئي   ضمن معايير علمية محددة،  
 بهدف تقليص الحمل على الشبكة الكهربائية في   أوقات الذروة، والحفاظ 
على الموارد النفطية، والحد من اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن انبعاث 
   اهتمام المؤسسة 

ً
الغازات الضارة المسببة لالحتباس الحراري،   مؤكدا

 قال نزار العدساني إن مؤسسة 
البترول الكويتية تحرص على 

االستفادة من نتائج البحث 
العلمي   في   تطوير أعمالها.

»المالية«: تطوير 
العمل للتحول إلى 

وزارة إلكترونية 
بادرت إدارة إسكان موظفي 
ال�����دول�����ة )م����راق����ب����ة ال���ن���ق���ل���ي���ات( 
ب��م��ج��ه��ود ذات���ي م��ن موظفيها 
ب��ت��ط��ب��ي��ق م���ش���روع ي��ه��دف إل��ى 
ت��ج��اوز ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
العمل وتوفير الوقت وسرعة 
اإلن������ج������از م�����ن خ�������الل م��ت��اب��ع��ة 
ص���ي���ان���ة م����رك����ب����ات ال���خ���دم���ات 
ال��م��س��ت��أج��رة ل��خ��دم��ة م��وظ��ف��ي 
وزارة المالية إلكترونيا ومن 
أي م��ك��ان ب��اس��ت��خ��دام األج��ه��زة 
اللوحية )اآليباد(، حيث ترسل 
نتائج الفحص آنيا إلى القسم 
المختص بإصالح المركبات، 

للقيام بالصيانة المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة تماشيا 
مع توجهات الوزارة في سبيل 
تشجيع المبادرات واالقتراحات 
التي ت��ؤدى إل��ى تطوير العمل 
ب��م��ا ي��ت��ن��اس��ب م���ع ال��ت��ط��ل��ع��ات 

للتحول إلى وزارة إلكترونية.
ودشنت اإلدارة خطا ساخنا 
لمستخدمي م��رك��ب��ات ال���وزارة 
على مدار اليوم من خالل خدمة 
»الواتساب« للتواصل واإلبالغ 
ع���ن أي ط�����ارئ أو ع��ط��ل أث��ن��اء 
وخارج أوقات الدوام الرسمي .

ع��ن العقد الثاني  أك��د العدساني   أن المؤسسة تحرص على ترسيخ 
مفاهيم األمن والسالمة والصحة والبيئة، وأن تصبح هذه ثقافة مجتمعية 
وقيمة أخالقية من خالل تبني   وتمويل المشاريع البيئية ذات الصلة،  الفتا 
إلى أن هذا المشروع، الذي   تقّدر ميزانيته اإلجمالية بمئة وخمسين ألف 
دينار، امتداد لدراسات سابقة قامت بها المؤسسة مع المعهد خالل عامي 
2006     و2008   قبل وبعد انتقال موظفي   مؤسسة البترول الكويتية ووزارة 

النفط إلى مبنى المجمع النفطي   الجديد .  
وأضاف أن المشروع   يهتم بإعادة تقييم جودة الهواء في   البيئة الداخلية 
والهواء المحيط بمبنى المجمع النفطي   باستخدام أحدث األجهزة، ضمن 
معايير علمية محددة لمعرفة التغيرات التي   طرأت على المبنى منذ انتقال 
الموظفين إليه، ومقارنة جميع القياسات بمعايير وقوانين الهيئة العامة 

للبيئة بدولة الكويت .   

والمعهد بتعزيز التعاون بينهما لدعم الحلول الفنية لتحديات الطلب على 
الطاقة .  من جهته، أشاد المدير العام لمعهد الكويت لألبحاث العلمية ناجي  
 المطيري   بالثقة التي   يحظى بها المعهد من مؤسسة البترول الكويتية 
   أن توقيع العقدين يعد ثمرة من ثمرات التعاون 

ً
ورئيسها التنفيذي،   مؤكدا

   إلى أن المشروع النموذجي  
ً
الدائم والمستمر بين المؤسسة والمعهد،   الفتا

 الخاص باستخدام نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية ويستغرق إنجازه 
سنتين،   سيؤدي   إلى انتاج طاقة متجددة تقدر ب� 10 في المئة   من استهالك 

.
ً
الطاقة الكهربائية لمبنى المؤسسة سنويا

   وبّين أن هذا المشروع   يشكل خطوة نموذجية نحو التطبيق العملي  
 للطاقة المتجددة ،  كما أنه  -بصيغته الحالية -  سيساهم في   تعزيز الوعي  

  
ً
 العام في ما   يخص استخدام تقنيات الطاقة المتجددة،   ويخلق سوقا

 يهتم بتقنيات الطاقة الشمسية .  
ً
 جديدا

ً
 محليا

وأوض��ح أن��ه على المستوى اإلقليمي،   فإن مثل ه��ذه المشاريع تمنح 
الكويت مكانة ري��ادي��ة في   تطبيق أنظمة الطاقة المتجددة . وأض���اف أن 
   بعدد من المشاريع الرائدة الخاصة بتنويع مصادر 

ً
المعهد   يقوم حاليا

الطاقة المتجددة مثل مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، الذي  
 سيكتمل إنجاز مرحلته األولى    بحلول نهاية 2017 ،    والذي   يهدف إلى 
إنشاء مجمع متكامل إلنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات مصادر 
الطاقة المتجددة،   ويشتمل المجمع على مزيج من تقنيات الطاقة المتجددة،  
 وهي 1100    ميغاوات لطاقة حرارة الشمس،   و057   ميغاوات لطاقة ضوء 

051الشمس،   و   ميغاوات لطاقة الرياح .  
وبين المطيري   أن ه��ذه ال��م��ب��ادرة الطموحة تحظى بمتابعة ورعاية 
مستمرة من صاحب السمو أمير البالد،   وقد ح��از عمل المعهد في   هذا 
االتجاه مباركة ودعم سموه منذ أن كانت هذه المبادرة مجرد فكرة حتى  
   إيجابية متعددة،   تشمل 

ً
   إلى أن لهذا المشروع آثارا

ً
 يومنا هذا،   مشيرا

  
ً
تعزيز أمن الطاقة، وتوفير االستهالك المحلي   للوقود األحفوري،   فضال

 عن النواحي   االقتصادية والبيئية واالج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى ال��م��دى البعيد، 
حيث سيتنج طاقة كهربائية تكفي   لسد حاجة  100    ألف منزل، وتوفير  
12    مليون برميل نفط مكافئ، ويمنع انبعاث خمسة ماليين طن من   غاز 
 ،  كما   يوفر أكثر من ألف و002 فرصة عمل 

ً
ثاني   أكسيد الكربون سنويا

للشباب الكويتي ين. 
وأضاف   أن المعهد قام بتنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
 
ً
لمحطة وق���ود بمنطقة ال���زه���راء، وم��ح��ط��ة وق���ود بمنطقة الرقة ،  وأيضا

بموقع آخر تابع لشركة ناقالت النفط الكويتية   بدعم من مؤسسة البترول 
الكويتية، ويأتي   ضمن سلسلة اهتمامه بمشاريع الطاقة المتجددة.

 وتابع »كما قام بتطبيق مشروع حول نظام إدارة الطلب على الطاقة 
والخاليا الكهروضوئية على أسطح المدارس في   الكويت.
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