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الشيخ محمد العبداهلل يسلم نواف ناجيا درع التكرمي

د.يعقوب الرفاعي خالل افتتاح البرنامج التدريبيأحد مشاريع الشركة في تايلند محمد فرغلي

جناح بنك الكويت الدولي

بدعم من »املركزي« والبنوك الكويتيةمشاريع جاهزة للتسليم وأخرى قيد اإلنشاء

إقبال على جناح »الدولي« في مهرجان »يوم رجل اإلطفاء«

»توب العقارية« تطرح مشاريع
في فرنسا وسويسرا وبريطانيا وتركيا وتايلند

م برنامج توظيف وتدريب اخلريجني »الدراسات املصرفية« ينظِّ

»بيتك«: 7 عمالء يفوزون بقيمة مشترياتهم
في السحب السابع حلملة البطاقات

»التركية« تواصل توسعها في أوروبا بإضافة وجهات جديدة
أعلنت شركة اخلطوط اجلوية 
التركية، احلائزة على جائزة أفضل 
ناقل في أوروبا وفقا الستطالع رأي 
سكاي تراكس 2015، عن قرارها بدء 
تسيير رحالت منتظمة إلى كل من 
دوبروفنيك )كرواتيا( وكوشيتسه 
)س���لوڤاكيا( اعتمادا على توافر 

األسطول.
وكانت الناقلة التي تقوم بتسيير 
رحالتها إلى أكبر عدد من البلدان 
مقارنة بأي ناقلة أخرى في العالم 
قد أعلنت مؤخرا عن حتقيق صافي 
أرباح قياسية بلغت 1.69 مليار دوالر 

في 2015.

أعلن بنك »الكويت الدولي« 
أن جناح���ه الذي تواجد من 
خالله في مهرجان »يوم رجل 
اإلطفاء« الرابع عشر والذي 
اقيم حتت رعاية وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء وزير 
الكهرب���اء وامل���اء بالوكالة 
العبداهلل من  الشيخ محمد 
3 إل���ى 5 مارس في س���وق 
شرق، قد سجل إقباال الفتا 
من قب���ل مرتادي املهرجان، 
حيث قام موظفو »الدولي« 
مبشاركة رجال اإلطفاء في 
كل املؤسسات االحتفال بهذه 
املناسبة، انسجاما مع برنامج 
»الدول���ي« الرائد في مجال 

املسؤولية االجتماعية.
وبهذه املناسبة أكد مدير 
وحدة االتصال املؤسس���ي 
في البنك ن���واف ناجيا أن 
اجلناح الذي تواجد »الدولي« 

أعلن����ت مجموع����ة توب 
العقارية عن مواصلة عرضها 
ملجموعة من املشاريع املميزة 
في عدة دول من أبرزها فرنسا 
وسويسرا وبريطانيا وتركيا 
باإلضافة الى عدة مش����اريع 
ف����ي مناط����ق مختلف����ة من 
تايلند، وقال املدير التنفيذي 
للمجموعة محمد فرغلي ثابت 
ان جزءا من املش����اريع جاهز 
للتسليم الفوري واآلخر قيد 
اإلنشاء، وأضاف ان املجموعة 
ملتزمة بتقدمي األفضل لعمالئها 
ومبا يحقق له����م راحة البال 
واالستثمار الناجح، حيث تعمل 
املجموعة مع كبار املطورين 
العقاريني في هذه الدول لضمان 
تسليم املشاريع في مواعيدها 
وضمان جودتها ومتيز مواقعها 

وأسعارها وعوائدها.
وعن املشاريع في بريطانيا 
قال فرغلي إنها تقع في مدينة 
برمنغه����ام وب����نينّ ان الزيادة 
الكبي����رة في حجم النش����اط 
واحلرك����ة العمرانية في تلك 
املدينة حاليا تأتي نتيجة ضخ 
املليارات من اجلنيهات لتطوير 
التحتي����ة فيها وفتح  البنية 
املجال أمام الشركات اخلاصة 
لتطوير املبان����ي القدمية في 
املناطق الرئيسية وحتويل جزء 
كبير منها للمشاريع السكنية 
وهو ما عزز من اس����تقطاب 
هذه املدينة لش����ريحة كبيرة 
من املس����تثمرين من مختلف 
أنحاء العالم باإلضافة الى ان 
العديد من البنوك والشركات 
الكبرى في بريطانيا قد نقلت 
مقراتها الرئيسية لبرمنغهام 

العام ملعهد  املدي����ر  أعلن 
الدراسات املصرفية د.يعقوب 
البدء في تنفيذ  الرفاعي عن 
برنام����ج توظي����ف وتدريب 
الكويتيني حديثي التخرج - 
املجموعة اخلامس����ة، والذي 
يقوم بنك الكويت املركزي من 
خالل����ه بتقدمي الدعم للقطاع 
املصرفي عن طريق تقدمي هذا 
البرنامج التدريبي الهادف إلى 
توظيف وتدريب اخلريجني 
الكويتي����ني وتأهيله����م قبل 
استالم أعمالهم، وذلك في كلمة 
ألقاها مرحبا باملشاركني في 
افتتاح البرنامج في 6 مارس 

.2016
حيث يقوم معهد الدراسات 
املصرفي����ة بإع����داد وتنفيذ 
البرنامج وبرعاية من البنوك 
الكويتي����ة، لتدري����ب نخبة 
متميزة من خريجي اجلامعات 
وتوظيفهم بالبنوك ومن ثم 
تدريبهم مل����دة عام كامل قبل 

استالمهم ملهام وظائفهم.
هذا ويق����وم بنك الكويت 
املركزي وباالتفاق مع املصارف 
احمللي����ة، بتعي����ني املتدربني 
الذين وق����ع عليهم االختيار 
في تلك املصارف ثم التحاقهم 
مل����دة عام مبعهد الدراس����ات 
املصرفي����ة لتلق����ي التدريب 
داخ����ل قاع����ات احملاضرات، 

ف���از 7 من عم���الء بيت 
الكويت���ي »بيتك«  التمويل 
بقيمة مشترياتهم في السحب 
الس���ابع للحملة التسويقية 
اجلديدة التي اطلقها لتشجيع 
العمالء على استخدام بطاقات 
»بيتك« االئتمانية ومسبقة 
الس���حب  الدف���ع وبطاقات 
اآللي، وزيادة القيمة املضافة 
للبطاق���ة، وتتضمن احلملة 
جوائز قيمة تص���ل قيمتها 
لغاية 50 ألف دينار، عبارة 
عن ربح قيمة املشتريات نقدا 
لغاية 500 دينار يوميا ملدة 
100 يوم عند استخدام بطاقات 
»بيتك« لسداد قيمة املشتريات 

داخل وخارج الكويت.
والفائزون هم: عبدالسالم 
مشعان املطيري، عبدالرحمن 
على الس���عيد، مبارك محمد 
املطيري، عبداهلل عبداحلميد 
اخلباز، راشد عادل سليمان، 
العميري، زيد  حمدان عادل 

مقعد العتيبي.
وتتيح احلملة التي أطلقت 
حتت ش����عار »تسوق واربح 
لغاية 50 ألف دينار مع بطاقات 
»بيتك« للعمالء الفرصة لدخول 
اليومي وربح قيمة  السحب 
مشترياتهم لغاية 500 دينار 
تودع في بطاقة الرابح، وذلك 
مقاب����ل كل 10 دنانير ينفقها 
العميل باس����تخدام بطاقات 

من خالله في املهرجان، هو 
جتسيد حي وعملي لرسالة 
البن���ك الت���ي يس���عى من 
خاللها إلى التواصل املباشر 
والتواجد في أكثر النقاط قربا 
م���ن اجلمهور ف���ي مختلف 
الفعالي���ات واملناس���بات، 
الس���يما في املناسبات التي 
جتس���د روح املجتمع التي 
يتميز بها كل مواطن يفخر 
بانتمائه لكويتنا احلبيبة، أو 
مقيم عاش على هذه األرض 

الطيبة.
إننا  وأض���اف ناجي���ا: 
فخورون بأن نكون مشاركني 
في هذه املناس���بة من خالل 
الدعم والرعاية التي تنبثق 
من برنامج »الدولي« الرائد في 

كونها منطق����ة جذابة وفيها 
مختلف اخلدم����ات العصرية 
وتعد أقل تكلفة وأرخص من 
لندن بالطب����ع وهو بالتأكيد 
ما أدى الى انتقال العديد من 
موظفي تلك اجلهات للسكن 
في هذه املدينة والتي اصبح 
الطلب عليها عقاريا أكثر من 

اي وقت مضى.
وبنينّ فرغلي ان املشاريع 
والت����ي تطوره����ا مجموعة 
سيفن كابيتال تقع في مواقع 
مميزة وأسعارها مناسبة جدا 
ملختلف املستثمرين وحتقق 
عوائد إيجارية جيدة تتفاوت 
بني 5و7% سنويا فيما ارتفاع 
قيمة العقار بعد االنتهاء من 

البنيان قد يصل الى %25.
وأضاف فرغلي ان املجموعة 
ستقوم بعرض مجموعة من 
املشاريع السكنية في عدة مدن 
وقرى فرنسية وسويسرية 
 Annecy-le-Vieux, من أبرزها
 ،Veigy- Foncenex, Ornex
وأضاف ان املش����اريع عبارة 
عن بنايات سكنية تتألف من 
عدة ش����قق من غرف����ة الى 4 
غرف ن����وم ومنافعها ومتتاز 
أيضا املباني بقربها من مراكز 
اخلدمات في املدينة باإلضافة 
الى جودة البناء والتشطيبات 
والت����ي امتازت بها الش����ركة 
املطورة مبختلف مشاريعها 
وبنينّ فرغلي أن التملك في تلك 
املشاريع متلك حر وملختلف 
اجلنس����يات، مش����يرا الى ان 
أسعار الوحدات تبدأ من 200 
ألف يورو وستكون معظمها 
جاهزة للسكن نهاية العام 2016، 

حيث سيتم تنمية مهاراتهم 
األساسية والتخصصية في 
العمل املصرفي، وكذا تدريبهم 
عل����ى اس����تخدام التدري����ب 

االلكتروني.
كما يتميز البرنامج مبنح 
املتدرب����ني الفرصة للتدريب 
امليداني خارج الكويت، حيث 
سيتم إيفادهم إلى العديد من 
البلدان املتقدمة في مجال العمل 
املصرفي للتدرب على أحدث ما 
وصلت إليه تقنية العمل في 

القطاع املصرفي واملالي.
هذا وقد حثت إدارة معهد 

»بيتك« االئتمانية أو مسبقة 
الدفع داخل وخارج الكويت، 
أو بطاقات السحب اآللي خارج 
الكويت فقط، وذلك ضمن فترة 
احلملة التي تستمر لغاية 19 

أبريل من العام احلالي.
وتؤك����د احلمل����ة حرص 
»بيتك« على االستمرار بتقدمي 
العروض املميزة لعمالئه من 
حملة البطاقات املتنوعة مكافأة 
لهم، وأيضا حرصا على خلق 
طاب����ع فريد وممي����ز جلميع 
بطاقات »بيت����ك« التي تقدم 
دائما قيمة مضافة حلاملها، 

مجال املسؤولية االجتماعية، 
والذي يحرص من خالله على 
تنمية املجتمع بشكل عام، 
ونش���ر التوعية بني أبنائه 
مبا يتعلق باألمن والسالمة 

بشكل خاص. 
وخت���م ناجيا معربا عن 
فخر واعتزاز »الدولي« بجهود 
رجال االطف���اء ودورهم في 
حماية االرواح واملمتلكات، 
مشيدا بالقيادات والكوادر 
املدربة واملؤهلة على مكافحة 
احلرائ���ق والتعام���ل م���ع 
الكوارث الطبيعية والبيئية، 
التي يقدمها  والتضحي���ات 
اإلطفائيون في سبيل خدمة 
الوط���ن واملواطن وحتقيق 

األمن والسالمة للجميع.

وأضاف ان جميع املش����اريع 
متتاز بقربها من جنيڤ ومنها 
ما هو مالصق متاما للحدود 
الفرنسية السويسرية، حيث 
تتمتع بعض املشاريع بإطالالت 
على البحيرة ومنها ما يقع بني 

اجلبال واملناطق اخلضراء.
وعن تركيا قال فرغلي ان 
املجموعة تعرض مجموعة 
من الشقق واألبراج السكنية 
اجلاهزة في مدينة اسطنبول 
في عدة مواقع منها أسنيورت، 
أتاكنت، بليك دوزو وتتنوع 
املش����اريع بني ما هو جاهز 
للتسليم الفوري حيث تقدم 
الشركة املطورة عرضا خاصا 
للتملك من خالل دفع %25 
دفعة مقدم����ة والباقي على 
أقس����اط ش����هرية ملدة 24 
ش����هرا وبدون فوائد ومنها 
ما هو قيد اإلنش����اء وتصل 
مدة سداد األقساط فيها إلى 
48 ش����هرا فيما يتم تسليم 
الوحدة السكنية نهاية العام 

املقبل.
وأض����اف فرغلي ان جديد 
الش����ركة س����يكون مشاريع 
عقاري����ة جاهزة للتس����ليم 
الف����وري ف����ي تايلن����د وفي 
مناطق رئيسية مثل بانكوك 
وبوكي����ت وباتيا ومتتاز تلك 
املشاريع بجودة البناء واملواقع 
املميزة واألسعار التي تناسب 
مختلف الشرائح وبنينّ فرغلي 
ان املش����اريع تطورها إحدى 
كبريات الشركات العقارية في 
تايلند واملدرجة في بورصتها 
والتي لديه����ا تاريخ عقاري 
عريق ميتد لعشرات السنني.

الدراسات املصرفية املشاركني 
على بذل أقصى اجلهد لتحقيق 
الفائدة املرجوة من انعقاد هذا 
البرنامج، كما ش����كرت إدارة 
املعهد محاف����ظ بنك الكويت 
املركزي، رئيس مجلس إدارة 
الدراس����ات املصرفية  معهد 
الهاش����ل وأعضاء  د.محم����د 
مجل����س إدارة املعهد لدعمهم 
ه����ذا البرنامج، وكذلك مدراء 
املوارد البش����رية في البنوك 
املشاركة، على ما يبذلوه من 
جهد ومتابعة لتحقيق النجاح 

من انعقاده في كل عام.

مبا يساهم في رضاء العميل 
وزيادة فرص استفادته عند 
االستخدام، فضال عن تعزيز 
تواجد البنك وحصته السوقية 
ومكانت����ه الرائدة كأحد أكبر 
البنوك احمللية من حيث قاعدة 
العم����الء. وتس����اهم احلملة 
في ترس����يخ مبادئ وأهداف 
إلى تنشيط  الرامية  »بيتك« 
حرك����ة املبيع����ات، وحتقيق 
الفائدة للعمالء مس����تخدمي 
البطاقة وللتجار، والس����عي 
لتعزيز سمعة بطاقات »بيتك« 

واستخدامها محليا وعامليا.

»توب العقارية« 
ملتزمة بتقدمي 

األفضل لعمالئها ومبا 
يحقق لهم راحة 
البال واالستثمار 

الناجح

املجموعة تعمل 
مع كبار املطورين 
العقاريني لتسليم 

املشاريع في 
مواعيدها وضمان 

جودتها ومتيز 
مواقعها وأسعارها 

وعوائدها

يتميز البرنامج 
مبنح املتدربني 
الفرصة للتدريب 
امليداني خارج 

الكويت

جانب من حفل التكرمي

»زين« تكرّم شركاءها من مقدمي اخلدمات ذات القيمة املضافة

مت زين الشركة الرائدة في تقدمي  كرنّ
خدمات االتصاالت املتنقلة في الكويت 
شركاءها املميزين من مزودي اخلدمات 
ذات القيمة املضافة تقديرا ألدائهم املتميز 
خالل العام املاضي 2015، باالضافة الى 
السابعة للخدمات ذات  الورشة  اقامة 
القيمة املضافة في مقرها الرئيسي في 

الشويخ. 
وأوضحت الشركة في بيان صحافي 
أنها قامت بتكرمي شركائها خالل حفل 
التكرمي ضمن برنامج »األوائل« بحضور 
الش����ركات  التنفيذية وممثلي  االدارة 
املكرمة، في مقدمتهم الرئيس التنفيذي 
للشؤون التجارية سعد بسيسو واملدير 
التنفيذي للخدمات ذات القيمة املضافة 
نادية الس����يف. وبينت زين أن تكرمي 
شركائها املميزين جاء ألدائهم امللحوظ 
خالل الربع الرابع م����ن العام املاضي 
باالضافة ألدائهم العام طوال عام 2015، 
حيث أظهروا التزامهم مبعايير اجلودة 
العالية املتعلقة بخدمات القيمة املضافة، 
الى جانب حرصهم على تقدمي كل ما هو 
جديد من العروض واملنتجات ذات القيمة 
املضافة لعمالء زين الذين يشكلون أكبر 

عائلة مشتركني في الكويت.
التكرمي  وأضافت الشركة أن حفل 
قد تخللته اقامة الورش����ة التنويرية 
السابعة للخدمات ذات القيمة املضافة، 
والتي تبادل من خاللها مسؤولي الشركة 
مع ممثلي ش����ركائها آخ����ر التطورات 
والتحديات التي يشهدها قطاع خدمات 
القيمة املضافة، باالضافة ملناقشة اخلطة 
االس����تراتيجية املقبلة التي ستضمن 
تقدمي أعلى معايير اجلودة لعمالء زين. 
وقامت زين من خالل برنامج »األوائل« 
 Numbase للعام 2015 بتكرمي ش����ركة
Limited على احرازها املركز األول في 
ايرادات زين خلدمات القيمة املضافة، 
وشركة Media Phone Plus عن املركز 
األول في األداء العام وايرادات زين في 
 Qanwat بيع الرسائل باجلملة، وشركة
ع����ن املركز األول ف����ي األداء في خدمة 
»سمعني«، وشركة Beecell عن املركز 
األول في حتقيق االيرادات، وش����ركة 
AiwaGulf عن أفضل مسؤول حساب. 

وقام����ت زي����ن من خ����الل برنامج 
»األوائل« بتكرمي شركائها عن األداء للعام 
2015، منها شركة Numbase Limited على 

إحرازها املركز األول في ايرادات زين 
 Media خلدمات القيمة املضافة، وشركة
Phone Plus عن املركز األول في األداء 
العام وأيضا احرازها املركز األول في 
ايرادات زين في بيع الرسائل باجلملة، 
وشركة Qanwat عن املركز األول في األداء 
 Beecell في خدمة »سمعني«، وشركة
عن املركز األول في حتقيق االيرادات 
املطلوب حتقيقها لعام 2015، وشركة 
AiwaGulf عن أفضل مس����ؤول حساب 
قيمة مضافة. وأوضحت الشركة انها 
الس����نوي  الربع  التكرمي  اجرت أيضا 
وذلك عن الربع الرابع من العام 2015، 
ومنها شركة One Global عن احرازها 
املركز األول في ايرادات زين خلدمات 
القيمة املضافة وعن أفضل خدمة من 
حيث عدد املشتركني »خدمة كيف تتلذذ 
بالعبادات بالتعاون مع الشيخ مشاري 
اخلراز؟« وعن أفضل محتوى خلدمة 
»كافل اليتيم بالتعاون مع الشيخ مشاري 
العفاس����ي«، باالضافة لتكرمي شركة 
Numbase Limited عن احرازها املركز 
األول في االيرادات االجمالية للخدمات 

القيمة املضافة.
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الهندي: انخفاض الفوائد وتراجع اإلسترليني رفعا الطلب في القطاع

»بلوبرينت«: سوق العقارات البريطانية 
يواصل نموه منذ بداية العام

إدارة  م�������دي�������رة  أش�������������ارت 
ع��������ق��������ارات ل������ن������دن وج�����ن�����وب 
إنكلترا في شركة بلوبرينت 
ل��ل��ع��ق��ارات ب��ش��اي��ر ال��ه��ن��دي، 
ال�����ع�����ق�����ارات  س��������وق  أن  إل��������ى 
ال��ب��ري��ط��ان��ي م������ازال ي��واص��ل 
 2016 ع��������������ام  ف����������ي  ن���������م���������وه 
م���ح���ق���ق���ًا م����ك����اس����ب ج����دي����دة 
ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن، م����ؤك����دة أن 
أص����ب����ح����ت  اآلن  ال������ف������رص������ة 
م���وات���ي���ة أك���ث���ر م����ن ذي ق��ب��ل 
ل����اس����ت����ث����م����ار ف�������ي ال����ع����ق����ار 

البريطاني.
إن  ال��������ه��������ن��������دي  وق����������ال����������ت 
متنوعة  أصبحت  الخيارات 
وت��������غ��������ط��������ي م�������ع�������ظ�������م م��������دن 
بريطانيا، كما أن مستويات 
ال������ف������ائ������دة ع�����ل�����ى ال������ق������روض 
ال��ب��ن��ك��ي��ة م����ازال����ت ف���ي أدن���ى 
ما  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  مستوياتها 
ي��ت��ي��ح ل��ل��م��ق��ت��رض م��ك��اس��ب 
ن��س��ب  ت������ت������راوح  إذ  ع����ال����ي����ة، 
الفائدة املتاحة للعماء بني 

2.5 و3 في املئة.
وأف�����ادت أن »ب��ل��وب��ري��ن��ت« 
الخدمات  م��ن  ح��زم��ة  أطلقت 
االس�������ت�������ش�������اري�������ة ال�����خ�����اص�����ة 
بخدمات التمويل الشخصي 
ب��م��س��ت��وي��ات  ل���ل���ش���رك���ات  أو 
فائدة مميزة، إذ تصل نسب 
التمويل إلى 70 في املئة من 

قيمة العقار. 

و أضافت أن سعر الجنيه 
اإلس����ت����رل����ي����ن����ي وص��������ل إل����ى 
أس��ع��ار مشجعة ج��دا مقابل 
الكويتي، ما يجعله  الدينار 
ف����رص����ة ج����ي����دة ل��اس��ت��ث��م��ار 
م��رش��ح  ال��ج��ن��ي��ه  ان  إذ  ف���ي���ه، 
ل�����ل�����ع�����ودة م��������رة أخ���������رى إل����ى 
أس�����ع�����اره ال���ت���ي ك�����ان ع��ل��ي��ه��ا 
ف������ي األش������ه������ر األخ������ي������رة م��ن 
العام املنصرم، ومنوهة بأن 
بما  انخفض  ال��ص��رف  سعر 
يزيد على 16 في املئة خال 

األشهر الثمانية األخيرة
وك�����ش�����ف�����ت ال������ه������ن������دي ع���ن 
إط����اق امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
مشروع برايتون مارينا في 
مدينة برايتون جنوب لندن، 

إذ تشمل هذه املرحلة إطاق 
مجموعة من الشقق الفاخرة 
ف���������ي م�����ج�����م�����وع�����ة األب���������������راج 
امل���ش���ي���دة ف����ي ال���ب���ح���ر ض��م��ن 
نطاق مشروع متكامل لبناء 
أك����ب����ر م����اري����ن����ا س���ك���ن���ي���ة ف��ي 
أوروب������ا، إذ ي��ش��م��ل امل��ش��روع 
ص�������االت س��ي��ن��م��ا وم����راس����ي 
ي���خ���وت وأس���������واق وم��ط��اع��م 
وم������ق������اه وص�����������االت أل�����ع�����اب، 
امل���رح���ل���ة  إط�������اق  أن  م��ب��ي��ن��ة 
األولى والثانية شهد إقبااًل 
عامليًا، نظرًا ملوقعه ومرافقه 
أن��ه األول من  إل��ى  باإلضافة 

نوعه في بريطانيا.
واض���اف���ت أن »ب���راي���ت���ون« 
العاصمة  من  بقربها  تمتاز 
تبعد  إذ  ل��ن��دن،  البريطانية 
أن  م����وض����ح����ة  دق�����ي�����ق�����ة،   50
ال����ب����ري����ط����ان����ي����ني ي���س���م���ون���ه���ا 
ان���ه���ا  إذ  ال����ب����ح����ري����ة،  ل�����ن�����دن 
لسكان  بحري  أق��رب شاطئ 
ال��ذي يبلغ تعدادهم 8  لندن 
مايني نسمة، وموضحة أن 
بمرافقها  تشتهر  ب��راي��ت��ون 
ال�����س�����ي�����اح�����ي�����ة وأس������واق������ه������ا 
وواج�������ه�������ات�������ه�������ا ال����ب����ح����ري����ة 
ال�����ت�����ي ت���م���ت���د مل����س����اف����ة س��ت��ة 
ك��ي��ل��وم��ت��رات وغ��ن��ي��ة ب��ك��اف��ة 
أن����������واع األل������ع������اب وامل����اه����ي 
أنواعها  بكافة  وال��ري��اض��ات 

لكافة األعمار.

مشاريع »بلوبرينت« مناسبة لجميع الفئات

بشاير الهندي

فرنسا وسويسرا وبريطانيا وتركيا وتايلند

»توب« تطرح مشاريعها في 5 دول
أكدت مجموعة توب العقارية مواصلة 
عرضها ملجموعة من املشاريع املميزة في 
أب��رزه��ا فرنسا وسويسرا  م��ن  ع��دة دول، 
إل��ى عدة  ب��اإلض��اف��ة  وبريطانيا وت��رك��ي��ا، 

مشاريع في مناطق مختلفة من تايلند.
وق������ال امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
ا م��ن  م���ح���م���د ف����رغ����ل����ي ث������اب������ت، إن ج���������زء
الفوري واآلخر  للتسليم  املشاريع جاهز 
ملتزمة  »ت����وب«  أن  مبينًا  اإلن���ش���اء،  ق��ي��د 
يحقق  وب��م��ا  لعمائها  االف��ض��ل  بتقديم 
ل��ه��م راح�����ة ال���ب���ال واالس���ت���ث���م���ار ال��ن��اج��ح، 
بحيث تعمل مع كبار املطورين العقاريني 
املشاريع  تسليم  لضمان  ال���دول  تلك  ف��ي 
وتميز  جودتها  وضمان  مواعيدها،  في 

مواقعها وأسعارها وعوائدها.
وأشار فرغلي إلى أن املشاريع تقع في 
مدينة برمنغهام وأن الزيادة الكبيرة في 
فيها  العمرانية  والحركة  النشاط  حجم 
يأتي نتيجة ضخ املليارات من الجنيهات 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ف��ي��ه��ا، وف��ت��ح 
امل��ج��ال أم���ام ال��ش��رك��ات ال��خ��اص��ة لتطوير 
الرئيسية،  امل��ن��اط��ق  ف��ي  القديمة  امل��ب��ان��ي 
وت���ح���وي���ل ج�����زء ك��ب��ي��ر م��ن��ه��ا ل��ل��م��ش��اري��ع 
السكنية، وهو ما عزز من استقطاب هذه 
املستثمرين  م��ن  كبيرة  لشريحة  املدينة 

من مختلف انحاء العالم.
أيضًا  املدينة استقطبت  أن  إلى  ولفت 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��ن��وك وال���ش���رك���ات ال��ك��ب��رى 
ف����ي ب���ري���ط���ان���ي���ا، وال����ت����ي ن��ق��ل��ت م��ق��رات��ه��ا 
ال��رئ��ي��س��ي��ة إل��ي��ه��ا ك��ون��ه��ا م��ن��ط��ق��ة ج��ذاب��ة 
وفيها مختلف الخدمات العصرية، وتعد 
أقل تكلفة وأرخص من لندن، ما أدى إلى 
الجهات  تلك  موظفي  م��ن  العديد  انتقال 
الطلب  اصبح  والتي  املدينة،  في  للسكن 

عليها عقاريًا أكثر من أي وقت مضى.
امل�����ش�����اري�����ع وال����ت����ي  ف����رغ����ل����ي أن  وب�������ني 
تطورها مجموعة سيفن كابيتال تقع في 
مواقع مميزة، وأن أسعارها مناسبة جدًا 
مل��خ��ت��ل��ف امل��س��ت��ث��م��ري��ن، إذ ت��ح��ق��ق ع��وائ��د 
إي��ج��اري��ة ج��ي��دة تتفاوت م��ن 5 إل��ى 7 في 
امل��ئ��ة س��ن��وي��ا، م��ن��وه��ًا ب���أن ارت���ف���اع قيمة 
العقار بعد االنتهاء من البنيان قد يصل 

إلى 25 في املئة.
ستقوم  املجموعة  أن  فرغلي  وأض���اف 
السكنية  املشاريع  م��ن  مجموعة  بعرض 
في عدة مدن وقرى فرنسية وسويسرية، 
 Annecy-le-Vieux, Veigy- أب��رزه��ا  وم��ن 
ع��ن  ع����ب����ارة  وه������ي   ،Foncenex, Ornex
بنايات سكنية تتألف من عدة شقق من 

غرفة إلى اربع غرف نوم ومنافعها.
وأش�����ار إل����ى أن امل��ب��ان��ي ت��م��ت��از أي��ض��ًا 
بقربها م��ن م��راك��ز ال��خ��دم��ات ف��ي املدينة، 
باإلضافة إلى جودة البناء والتشطيبات 
وال����ت����ي ام�����ت�����ازت ب���ه���ا ال���ش���رك���ة امل����ط����ورة 
بمختلف مشاريعها، موضحًا أن التملك 
ف���ي ت��ل��ك امل���ش���اري���ع ت��م��ل��ك ح���ر ومل��خ��ت��ل��ف 
ال���ج���ن���س���ي���ات، وم���ش���ي���رًا إل������ى أن أس���ع���ار 
ي������ورو،  أل������ف   200 ت����ب����دأ م�����ن  ال������وح������دات 
نهاية  للسكن  معظمها جاهزا  وسيكون 

العام 2016.
وت�����اب�����ع أن ج���م���ي���ع امل����ش����اري����ع ت��م��ت��از 
بقربها من جنيف، ومنها ما هو ماصق 

السويسرية،   - الفرنسية  للحدود  تماما 
إذ ت��ت��م��ت��ع ب���ع���ض امل����ش����اري����ع ب���إط���االت 
على البحيرة ومنها ما يقع بني الجبال 

واملناطق الخضراء. 
املجموعة  إن  فرغلي  ق��ال  تركيا  وع��ن 
ت��ع��رض م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ش��ق��ق واألب�����راج 
اسطنبول  مدينة  ف��ي  ال��ج��اه��زة  السكنية 
في عدة مواقع منها أسنيورت، وأتاكنت، 
وب��ل��ي��ك دوزو، وت��ت��ن��وع امل��ش��اري��ع ب��ني ما 
ال��ف��وري بحيث تقدم  للتسليم  هو جاهز 
ال��ش��رك��ة امل���ط���ورة ع��رض��ًا خ��اص��ًا للتملك 
م��ن خ��ال دف��ع 25 ف��ي امل��ئ��ة دف��ع��ة مقدمة 
وال��ب��ق��ي��ة ع��ل��ى أق���س���اط ش��ه��ري��ة مل����دة 24 
شهرا ومن دون فوائد، ومنها ما هو قيد 
اإلنشاء وتصل مدة سداد األقساط فيها 
ال��وح��دة  48 ش��ه��رًا، فيما يتم تسليم  إل��ى 

السكنية نهاية العام املقبل. 
وذكر فرغلي أن جديد الشركة سيكون 
مشاريع عقارية جاهزة للتسليم الفوري 
ف���ي ت��اي��ل��ن��د وف����ي م��ن��اط��ق رئ��ي��س��ي��ة مثل 
بانكوك وبوكيت وباتيا، وتمتاز بجودة 
ال��ب��ن��اء وامل���واق���ع امل��م��ي��زة واألس���ع���ار التي 

تناسب مختلف الشرائح.
ول���ف���ت إل����ى أن ت��ط��وي��ر امل���ش���اري���ع يتم 
عبر إح���دى أك��ب��ر ال��ش��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة في 
ت��اي��ل��ن��د وامل���درج���ة ف��ي ب��ورص��ت��ه��ا وال��ت��ي 
لديها تاريخ عقاري عريق يمتد لعشرات 

السنني.

مشاريع مناسبة للجميع في تايلند

محمد فرغلي

فرغلي: المشاريع 
في برمنغهام البريطانية 

تحقق عوائد حتى 
7 في المئة سنويًا

أسعار الوحدات في فرنسا 
وسويسرا تبدأ من 200 ألف 

يورو ... وستكون جاهزة 
للسكن نهاية العام





مي مأمون
أزاحـــــت شــركــة ســامــســونــغ الــخــلــيــج لــاللــكــتــرونــيــات الــســتــار عـــن أحـــدث 
 Galaxy S7 إطــالق سامسونغ  عبر   Galaxy عائلة منتجات  إلــى  إضافاتها 
الكويت، وذلــك ضمن حفل أقيم في فندق  وGalaxy S7 Edge لعمالئها في 

الراديسون بلو.
وحـــــول هــــذا اإلطــــــالق، قــــال رئـــيـــس قــســم تــقــنــيــات الــتــصــويــر واألجـــهـــزة 
«يمثل  الصّباغ:  طــارق  لإللكترونيات»  الخليج  «سامسونغ  لدى  املحمولة 
هاتفا Galaxy S7 وGalaxy S7 Edge الدليل القاطع على مدى التزامنا بمئات 
املاليني من عمالئنا املخلصني حول العالم، والذين أصبحوا امللهم األول لـ 
«سامسونغ» في ابتكار كل ما هو جديد. وترجمنا هذه الرؤية اليوم إلى 
واقع ملموس عبر وGalaxy S7 وGalaxy S7 Edge، من خالل مزج التصميم 
الطويل، واملعالج  العمر  البطارية ذات  العملية مثل  التجهيزات  األنيق مع 
األقوى باإلضافة الى تجربة األلعاب اإللكترونية املتطورة والكاميرا التي 
ال تضاهى». وأضاف الصباغ أن مبيعات «سامسونغ» في الكويت ارتفعت 
بنسبة 28 في املئة في عام 2015، كما أن حصتهم السوقية بلغت 51 في املئة 
من السوق املحلي بعد أن كانت 38 في املئة.  وأشار إلى أنه يمكن الحصول 
على هاتفي Galaxy S7 وGalaxy S7 Edge في كل متاجر التجزئة الرئيسية 
فــي الــكــويــت ابـــتـــداًء مــن 14 مـــارس وبــســعــر 210 دنــانــيــر و230 ديــنــارًا على 
التوالي. ويتولى كل من الهاتفني املصممني لتلبية متطلبات أسلوب الحياة 
املعاصر، ريادة القطاع من خالل تقديم كاميرا أكثر تطورًا، وسمات عملية 
مــعــززة لــــألداء، وقــــدرات اتــصــال شبكي ال تــضــاهــى، بشكل يــدعــم مجموعة 

منتجات وخدمات جاالكسي الشهيرة.
ويقدم هاتفا Galaxy S7 وGalaxy S7 Edge أول كاميرا ثنائية البيكسل 
(Dual Pixel) في عالم الهواتف الذكية، القادرة على التقاط صور أكثر دقة، 
 Motion) حتى في ظروف اإلضــاءة الضعيفة. أما نمط البانوراما الحركية
Panorama) الجديد، فيجعل الصور البانورامية تنبض بالحياة، ما يمنح 

املستخدم تجربة مرئية مذهلة.
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«دانة الصفاة» نحو التخارج 
من «الصفاة للطاقة»

من  التخارج  قــرر  إدارتــهــا  إن مجلس  الغذائية  الصفاة  دانــة  قالت شركة 
أنها  مــؤكــدة   ،%11.23 البالغة  القابضة  للطاقة  الصفاة  شركة  فــي  ملكيته 
ستلتزم باإلفصاح عن كل تغيير في نسبة امللكية، بما يعادل 0.5% وفقًا 

للقواعد الخاصة بعمليات اإلفصاح.

   «ملتقى الكويت لالستثمار» ينطلق غدًا

الصباح: ندرة األراضي والبيروقراطية
عائقان يواجهان املستثمر األجنبي

«توب العقارية»: مشاريع في فرنسا 
وسويسرا وبريطانيا وتركيا وتايلند

محمد فرغلي ●

مشعل الصباح ●

دينا حسان

كشف مدير عام هيئة تشجيع االستثمار املباشر د. 
أن هناك عائقني  الشيخ مشعل جابر األحمد الصباح 
ندرة  وهما  الكويت،  في  األجنبي  املستثمر  يواجهان 
والـــدورة  البيروقراطية  فــي  يتمثل  والثاني  األراضـــي، 

املستندية.
أمــس،  الشيخ مشعل خــالل مؤتمر صحافي،  وأكـــد 
لــإلعــالن عــن افــتــتــاح مــؤتــمــر الهيئة الــتــرويــجــي األول 
أنه على  املقبل،  الثالثاء  الكويت لالستثمار»،  «ملتقى 
الـــرغـــم مـــن األزمــــــات االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــّرضــت لها 
الكويت، فإنها حافظت على وضعها االقتصادي، وذلك 
األزمــات  لهذه  املواكبة  وتشريعاتها  قوانينها  بفضل 
وقـــوة الــقــطــاع الــخــاص فــيــهــا، والــــذي يــقــود االقــتــصــاد 

الكويتي.
وقــال «يبرز املؤتمر جدية الكويت في نشر املعرفة 
العامة باملستجدات التي تشهدها بيئتها االقتصادية، 
الكويت،  في  االستثمار  مناخ  تطوير  من شأنها  التي 
واستقطاب شركات استثمارية دولية وعاملية عمالقة، 
بــاحــثــة عـــن الـــكـــفـــاءة والــــفــــرص ذات الــقــيــمــة املــضــافــة 
العالية»، مؤكدًا أن توقيت انعقاد امللتقى يأتي بالتزامن 
مــع املنعطف املــهــم الـــذي تــمــر بــه الـــدولـــة، حــيــث كّثفت 
واإلصالحات  االقتصادي  التنويع  لتحقيق  جهودها 

الالزمة لتحفيز النمو االقتصادي املستدام.
تتمتع  التي  املميزات  على  الضوء  الصباح  وسّلط 
بــهــا الـــكـــويـــت عـــن بــقــيــة الــــــدول املــحــيــطــة، قـــائـــًال «أهـــم 
مـــا يــمــيــزنــا، هـــم شــبــابــنــا املــتــعــلــمــون عــلــى مــســتــويــات 
التعليم فــي املــنــطــقــة، فــهــم جــــادون ومــثــابــرون، عــالوة 
مجموعة  لدينا  كما  املــمــتــاز،  الجغرافي  موقعنا  على 
كــبــيــرة مــن املــشــاريــع الــتــي تــســاعــد عــلــى تــعــزيــز دورنـــا 
الكبير، وسكك الحديد  كمنطقة اتصال كميناء مبارك 
التي تربط بني عمان والكويت، باإلضافة إلى العدالة 

واإلجراءات القضائية الواضحة والشفافة».
ولفت إلــى أن حرية اإلعــالم في الكويت عالية جدًا، 
وهــــو مــهــم بــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــريــن، وعــنــصــر جــذب 
التي نحظى بها على  الديموقراطية  لهم، عــالوة على 

املستوى املحلي، وإبداء اآلراء في التشريعات.
الكويت،  فــي  عائقني  يــواجــه  املستثمر  أن  وأوضـــح 
األول متمثل فــي نـــدرة األراضــــي، والــتــي تــقــوم الهيئة 

العامة للصناعة على حلها من خالل منطقة الشدادية 
من  عــدد  تطوير  على  العمل  جــار  أنــه  كما  الصناعية، 
األراضــي وعمل بنية تحتية لها، مشددًا على ضرورة 
ابـــتـــكـــار أفـــكـــار جـــديـــدة لــحــل مــشــكــلــة نـــــدرة األراضــــــي، 
كإنشاء جزر صناعية لتخفيف الضغط على األراضي.

البيروقراطية  فــي  يتمثل  الثاني  العائق  وأضـــاف: 
والدورة املستندية، وتمت معالجته من خالل مشروع 
«النافذة الواحدة» والذي ستنتهي منه وزارة التجارة 
أواخـــــر مــايــو املــقــبــل، وذلــــك لــتــســهــيــل اإلجـــــــراءات أمـــام 
املستثمرين، سواء كويتيًا أو أجنبيًا، وتقليص حجم 

الدورة املستندية واألوراق املطلوبة.
وأشـــار إلــى أن حجم ونوعية املــشــاركــة فــي امللتقى 
يــبــرزان مــدى االهــتــمــام الـــذي توليه كــل أجــهــزة الــدولــة 
بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص املحلي وأصدقاء 
أمير  السمو  رؤيــة صاحب  لتحقيق  الكويت،  وشــركــاء 
الـــبـــالد لــتــحــويــل الـــكـــويـــت إلــــى مـــركـــز مـــالـــي وتـــجـــاري 
واسعة  نخبة  امللتقى يشمل  أن حــضــور  وبـــّني  عــاملــي. 
مـــن الـــــــوزراء واملـــســـؤولـــني مـــن كـــل الــقــطــاعــات الـــدولـــة، 
بــاإلضــافــة إلــى قـــادة األعــمــال واملستثمرين مــن الــدول 
األجنبية والعربية، والعديد من الشخصيات القيادية 
واألكـــاديـــمـــيـــني والـــخـــبـــراء فـــي املــــجــــاالت االقــتــصــاديــة 

واالستثمارية.

أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة تـــــوب الـــعـــقـــاريـــة عــــن مــواصــلــة 
املميزة في عدة دول،  عرضها ملجموعة من املشاريع 
مـــن أبـــرزهـــا فــرنــســا وســويــســرا وبــريــطــانــيــا وتــركــيــا 
من  مناطق مختلفة  في  عــدة مشاريع  إلــى  باإلضافة 
تــايــلــنــد، وقــــال املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة محمد 
املــشــاريــع جــاهــز للتسليم  ثــابــت إن جـــزءًا مــن  فرغلي 
الــفــوري واآلخـــر قيد اإلنــشــاء، وأضـــاف أن املجموعة 
مــلــتــزمــة بــتــقــديــم األفـــضـــل لــعــمــالئــهــا، وبـــمـــا يــحــقــق 
لــهــم راحــــة الــبــال واالســتــثــمــار الــنــاجــح، حــيــث تعمل 
املجموعة مع كبار املطورين العقاريني في تلك الدول 
لــضــمــان تــســلــيــم املـــشـــاريـــع فـــي مــواعــيــدهــا وضــمــان 

جودتها وتميز مواقعها وأسعارها وعوائدها.
وعــــن املـــشـــاريـــع فـــي بــريــطــانــيــا قــــال فــرغــلــي إنــهــا 
تــقــع فــي مــديــنــة بــرمــنــغــهــام، وان الــعــديــد مــن الــبــنــوك 
مقراتها  نقلت  قــد  بريطانيا  فــي  الــكــبــرى  والــشــركــات 
وفيها  جــذابــة  منطقة  كونها  لبرمنغهام،  الرئيسية 
مـــخـــتـــلـــف الــــخــــدمــــات الـــعـــصـــريـــة وتــــعــــد أقــــــل تــكــلــفــة 
وأرخص من لندن بالطبع، وهو بالتأكيد ما أدى الى 
في  للسكن  الجهات  تلك  موظفي  مــن  العديد  انتقال 
أكثر  عقاريًا  عليها  الطلب  أصــبــح  الــتــي  املدينة  هــذه 
مــن أي وقـــت مــضــى. وبـــني فــرغــلــي أن املــشــاريــع التي 
تــطــورهــا مــجــمــوعــة ســيــفــن كــابــيــتــال تــقــع فـــي مــواقــع 
مميزة وأسعارها مناسبة جًدا ملختلف املستثمرين، 
وتــحــقــق عــوائــد إيــجــاريــة جــيــدة تــتــفــاوت مــن 5 ـ %7 
ســـنـــويـــا، فــيــمــا ارتــــفــــاع قــيــمــة الـــعـــقـــار بــعــد االنــتــهــاء 
مــن الــبــنــيــان قــد يــصــل الـــى 25%. وأضــــاف فــرغــلــي أن 
املــجــمــوعــة ســتــقــوم بــعــرض مــجــمــوعــة مـــن املــشــاريــع 
السكنية في عدة مدن وقرى فرنسية وسويسرية، من 
 ،Annecy-le-Vieux, Veigy- Foncenex, Ornex أبرزها
وأضاف أن املشاريع عبارة عن بنايات سكنية تتألف 
من عدة شقق من غرفة الى اربع غرف نوم ومنافعها، 
وتمتاز ايضا املباني بقربها من مراكز الخدمات في 
التي  والتشطيبات  البناء  جــودة  إلى  إضافة  املدينة، 
مشاريعها.  بمختلف  املــطــورة  الــشــركــة  بــهــا  امــتــازت 

وبـــــــّني فـــرغـــلـــي أن الـــتـــمـــلـــك فـــــي تـــلـــك املــــشــــاريــــع حــر 
وملختلف الجنسيات، مشيرا الى ان اسعار الوحدات 
يـــورو، وستكون معظمها جاهزة  الــف   200 مــن  تبدأ 
قــال فرغلي إن  للسكن نهاية عــام 2016.  وعــن تركيا 
الجاهزة  السكنية  وأبــراجــًا  شققًا  تعرض  املجموعة 
في مدينة اسطنبول في عدة مواقع منها أسنيورت، 
أتــاكــنــت، بــلــيــك دوزو وتــتــنــوع املــشــاريــع بــني مــا هو 
املطورة  الشركة  تقدم  حيث  الــفــوري،  للتسليم  جاهز 
عـــرضـــًا خـــاصـــًا لــلــتــمــلــك مــــن خـــــالل دفـــــع 25% دفــعــة 
مــقــدمــة والــبــاقــي عــلــى أقــســاط شــهــريــة ملـــدة 24 شهرًا 
ومــن دون فوائد، ومنها ما هو قيد اإلنــشــاء، وتصل 
مـــدة ســــداد األقـــســـاط فــيــهــا إلـــى 48 شــهــرًا، فــيــمــا يتم 
تسليم الوحدة السكنية نهاية العام املقبل.  واضاف 
عقارية  مشاريع  سيكون  الشركة  جــديــد  أن  فرغلي 
مناطق  وفــي  تــايــلــنــد  فــي  الــفــوري  للتسليم  جــاهــزة 
تلك  وتمتاز  وباتيا،  وبوكيت  بانكوك  مثل  رئيسية 

واملواقع. البناء  بجودة  املشاريع 

Galaxy S7 edgeو Galaxy S7 الشركة أطلقت

الصباغ: 51% حصة «سامسونغ» السوقية في الكويت

الهاتفان الجديدان                     تصوير أحمد هواش ●

مؤسسة البترول: تعديل أنظمة شؤون العاملين في القطاع تماشيًا مع توجهات الترشيد

مجالس إدارات الشركات النفطية تعتمد
نواب الرؤساء التنفيذيني

مكاسب قوية لبورصات الخليج رغم تقرير «موديز»
الــعــربــيــة.نــت - ارتــفــعــت األســـهـــم الــخــلــيــجــيــة في 
تــعــامــالت أمـــس مــتــأثــرة بــارتــفــاعــات أســعــار النفط 
املــتــوالــيــة نــهــايــة تــعــامــالت األســـبـــوع املـــاضـــي، على 
الــرغــم مــن الــنــبــرة املــقــلــقــة لــتــقــريــر «مـــوديـــز» حــول 
خفض تصنيفات 18 دولة مصدرة للنفط. وحقق 
مــؤشــر ســوق األســهــم الــســعــوديــة قــفــزة قــويــة عند 
اإلغالق بـ2.9%، إلى مستوى 6396 نقطة، بتداوالت 
 401 وحجمها  ريـــال،  مــلــيــارات   6.7 قيمتها  بلغت 

مليون سهم. 

أمس  تعامالت  املالي  دبــي  وأنهى مؤشر ســوق 
إلى مستوى 3344  بنسبة %2.89،  على مكاسب 
نقطة، فيما أضاف سوق أبوظبي مكاسب بنسبة 
بورصة  مــؤشــر  ونــجــح  نقطة.  إلــى 4556   ،%3.07
قــطــر فـــي تــحــقــيــق مــكــاســب بــنــســبــة 1.22%، إلــى 
10136 نقطة، والكويت بنسبة 0.7%، إلى مستوى 

5280 نقطة.
وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة %0.04، 

وبورصة البحرين 0.07%، إلى 1175 نقطة.

سعد الشيتي

ملؤسسة  التابعة  النفطية  الــشــركــات  إدارات  مجالس  بعض  اعتمد 
الــبــتــرول الــكــويــتــيــة تــعــيــني نــــواب الـــرؤســـاء الــتــنــفــيــذيــني الــجــدد لتولي 

املناصب الشاغرة لديها، مع التجديد لبعض القيادات.
وأقر مجلس إدارة شركة نفط الكويت خالل اجتماعه أمس، تعيني كل 
من: بدرية عبدالرحيم نائبة للرئيس التنفيذي لشمال الكويت، وعماد 
محمود سلطان نائبًا للرئيس التنفيذي للتخطيط والتجارية، في حني 
التنفيذي للشؤون اإلداريــة واملالية  الرئيس  التمديد لكل من نائب  تم 

سعد العازمي، ونائب الرئيس التنفيذي لغرب الكويت حسن البنيان.
واعتمد مجلس إدارة شركة البترول الوطنية عبداهللا فهاد العجمي 
ملصفاة  الديحاني  وفهد  الكبرى،  للمشاريع  التنفيذي  للرئيس  نائبا 
األحمدي، ومطلق العازمي ملصفاة الشعيبة، وحاتم العوضي ملصفاة 
فأقر  البترولية،  الكيماويات  صناعة  شــركــة  إدارة  مجلس  أمــا  الــــزور. 
واإلداريـــة،  للمالية  التنفيذي  للرئيس  نائبا  املسيطير  إبراهيم  تعيني 
ومــجــبــل الــشــمــري نــائــبــا لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملــصــانــع األســــمــــدة، وتــم 
التجديد لعبد الرسول جعفر نائبًا للرئيس التنفيذي لـ «األوليفينات».

كما تم تعيني كل من غادة العامر نائبة للرئيس التنفيذي للمالية 
واإلدارية في «كوفبيك»، غانم العتيبي نائبا للرئيس التنفيذي ملشاريع 
آسيا في «البترول العاملية»، ومحمود عبداهللا للشؤون املالية واإلدارية 
الكويتية  الــبــتــرول  إدارة مؤسسة  الــخــلــيــج».  وكـــان مجلس  فــي «نــفــط 
الرئيس  اإلدارة  رئــيــس مجلس  نــائــب  برئاسة  أمـــس،  اجتمع عصر  قــد 

التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني.
وقـــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــقــطــاع الــنــفــطــي الــشــيــخ طـــالل خالد 
األحمد الصباح إن املجلس قد نظر في املواضيع املدرجة على جدول 
أعماله، والتي تضمنت مناقشة الئحة أعمال اللجنة العليا ملناقصات 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، حيث وافق املجلس على 

التعديالت املقترحة على الئحة أعمال اللجنة.
وأوضح أن مجلس إدارة املؤسسة أقر بعض التعديالت على أنظمة 
شؤون العاملني في القطاع النفطي لتتماشى مع التوجهات الصادرة 
الحكومية على  الجهات  املــوقــر بشأن حــث جميع  الــــوزراء  مــن مجلس 
اتخاذ اإلجــراءات الجادة لترشيد اإلنفاق وتحديد أوجه الصرف التي 

يمكن االستغناء عنها.
وبني الصباح أن املجلس اعتمد تعيني شيماء الغنيم نائبا للعضو 

املنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية.

إعادة هيكلة قطاعات
من جانب آخر، أصدر الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية 
بــإعــادة هيكلة بعض قطاعات  إداريـــا يقضي  العدساني تعميما  نــزار 

املؤسسة. وجاء في التعميم ما يلي:
أوًال: إلغاء قطاع العالقات وتقنية املعلومات وإعادة توزيع املجموعة 

التابعة للقطاع.
ثانيًا: فصل دائــرة تقنية املعلومات عن مجموعة العالقات وتقنية 

املعلومات.
ثالثًا: تلحق وظيفة نائب العضو املنتدب للعالقات ودائرة العالقات 
إلى  والبرملانية  الدولية والحكومية  العالقات  العامة واإلعــالم ودائــرة 
قطاع املوارد البشرية. ويكون نائب العضو املنتدب للعالقات مسؤوال 

أمام العضو املنتدب للموارد البشرية.
رابعًا: تلحق وظيفة مدير تقنية املعلومات بمجموعة إدارة عمليات 
املعلومات  تقنية  مدير  ويكون  العاملي،  التسويق  قطاع  في  التسويق 
وُيعمل  التسويق.  عمليات  إلدارة  املنتدب  العضو  نائب  أمــام  مسؤوال 

بهذه التغييرات اعتبارًا من 2016/3/7، وُيلغى كل ما يتعارض معها.

أنس الصالح ونزار العدساني وقياديون نفطيون مع الوفد الباكستاني ●

وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  استقبل 
املــالــيــة وزيــــر الــنــفــط بــالــوكــالــة رئــيــس مجلس 
الصالح  أنس  الكويتية  البترول  إدارة مؤسسة 
ــنــفــطــي، صـــبـــاح أمـــس،  فـــي مــكــتــبــه بــاملــجــمــع ال
الباكستاني  املعدنية  واملـــوارد  الــبــتــرول  وزيــر 
شـــاهـــد خـــاقـــان عــبــاســي والــــوفــــد املــــرافــــق لــه، 

للبالد. زيارته  بمناسبة 
وخــــالل االســتــقــبــال نــاقــش الــطــرفــان سبل 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــني  الــعــالقــات  تــعــزيــز ودعـــم 

الطاقة. مجال  في  الشقيقني 
   وفي اإلطار ذاته اجتمع وفد من مؤسسة 
البترول الكويتية برئاسة الصالح، مع عباسي 

له. املرافق  والوفد 
   تــأتــي زيـــارة الــوزيــر الــبــاكــســانــي والــوفــد 
املـــرافـــق لـــه فـــي إطــــار دعـــم وتــعــزيــز الــعــالقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــني مـــؤســـســـة الــــبــــتــــرول الــكــويــتــيــة 
الباكسانية،  املعدنية  واملوارد  البترول  ووزارة 
البترول  مؤسسة  مــع  تفاهم  مــذكــرة  ولتوقيع 
الــكــويــتــيــة تــقــوم بــمــوجــبــهــا الــشــركــة الــكــويــتــيــة 
لــــالســــتــــكــــشــــافــــات الــــبــــتــــرولــــيــــة الــــخــــارجــــيــــة 
فــي  ــــخــــارجــــي  ال املــــؤســــســــة  ذراع  (كــــوفــــبــــك) 

مــجــال االســتــكــشــاف، بــتــطــويــر حــقــول الــنــفــط 
الباكستانية. 

لالستكشافات  الكويتية  الشركة  ان  يذكر 
الباكستانية  الجمهورية  فــي  تعمل  البترولية 
مـــن أكـــثـــر مـــن ربــــع قــــرن، اســتــثــمــرت خــاللــهــا 
الحصص  من  عــدد  في  دوالر  مليار  من  أكثر 
الــتــشــغــيــلــيــة فـــي اقــلــيــم الــســنــد جـــنـــوب شــرق 
ــيــًا  جـــمـــهـــوريـــة بـــاكـــســـتـــان، وانــــهــــا تـــقـــوم حــال
الواقع  االستكشافي  (جــاتــي)  قطاع  بتشغيل 
فــي املــنــطــقــة نــفــســهــا، كــمــا يــذكــر أن «كــوفــبــك» 
اســتــطــاعــت اخـــيـــرا الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص 
اســـتـــكـــشـــافـــي وامــــتــــيــــاز بــــتــــرولــــي فــــي قـــطـــاع 

باكستان. شمال  «بهاربور» 
مــثــل وفــد املــؤســســة فــي االجــتــمــاع كــال من 
العدساني،  نزار  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
ــلــتــســويــق الـــعـــاملـــي نــبــيــل  والـــعـــضـــو املـــنـــتـــدب ل
ـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــشــركــة  ــــرئــــيــــس ال بــــورســــلــــي، وال
الخارجية  البترولية  لالستكشافات  الكويتية 
(كــــوفــــبــــك) الـــشـــيـــخ نـــــــواف ســــعــــود الـــنـــاصـــر 
البترول  لشركة  التنفيذي  والرئيس  الصباح، 

الرشيدي. بخيت  العاملية  الكويتية 

«كوفبك» تطور حقوًال نفطية باكستانية

مذكرة تفاهم مع إسالم آباد

«غلوبل» خارج بورصة البحرين
أعـــلـــنـــت بــــورصــــة الـــبـــحـــريـــن أمـــــس، أنــــه بـــنـــاًء 
االســـتـــثـــمـــار  ـــيـــت  ب إدارة  مـــجـــلـــس  قـــــــرار  عـــلـــى 
الــعــاملــي (غــلــوبــل) بــإلــغــاء إدراج أســهــم الــشــركــة 
مــن الــبــورصــة الــبــحــريــنــيــة، وبــعــد مــوافــقــة إدارة 
الــشــركــة  أســـهـــم  إدراج  إلــــغــــاء  فــــإن  الــــبــــورصــــة، 
في  العمل  انتهاء  مــع  املفعول  ســاري  سيصبح 
البورصة يوم بعد غد األربعاء املوافق 9 مارس 

.2016
وأوضـــــحـــــت أن جــمــيــع األســــهــــم املـــــودعـــــة فــي 
البحرين، والتي  بــبــورصــة  املــركــزي  نــظــام اإليــــداع 
عمل  نهاية  مــع  فيها  بالتصرف  مالكوها  يقم  لــم 
تلقائيا  وإيــداعــهــا  تحويلها  األربــعــاء، سيتم  يــوم 
الــشــركــة - الشركة  فــي ســجــالت مسجلي أســهــم 

الكويتية للمقاصة.



أعــلــنــت شـــركـــة ديـــمـــه كــابــيــتــال 
تـــعـــيـــيـــن حـــــســـــام الــــمــــزيــــعــــل فــي 
ــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي،  ــ ــرئـ ــ مـــنـــصـــب الـ
عــــاوة عـــن شــغــلــه مــنــصــب نــائــب 
رئيس مجلس االدارة، استمرارا 
لسياسة إفساح المجال للقدرات 
والكفاءات الوطنية لقيادة جهود 
الـــتـــطـــويـــر فــــي مــخــتــلــف مـــجـــاالت 
العمل واألنشطة بالشركة، حيث 
يتمتع المزيعل بخبرة مصرفية 
واستثمارية تزيد على 21 عاما، 
تــقــلــد خــالــهــا مــنــاصــب قــيــاديــة، 
وشغل مهاما متعددة في شركات 
ــارف وجـــهـــات اســتــثــمــاريــة  ومـــصـ

داخل الكويت وخارجها.
ويمتلك المزيعل خبرات عملية 
فــي مــجــاالت مــتــنــوعــة بــاالســواق 
المحلية والــدولــيــة، تضيف الــى 
ــه الثقة واالحــتــرافــيــة، ورؤيــة  أدائـ
شاملة تقوم على متابعة دقيقة 
ــم فــي  ــاهــ ــســ ــا يــ ــمــ ــورات، بــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
ــة نــحــو  ــركــ تـــرســـيـــخ جــــهــــود الــــشــ
ــــي وتــحــقــيــق  ــــارجـ ــــخـ ــع الـ ــتــــوســ الــ
ربحية مستدامة بــأصــول جيدة 

واســــــتــــــثــــــمــــــارات حـــقـــيـــقـــيـــة ذات 
عوائد مجزية، والتنفيذ الدقيق 
لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــمـــوضـــوعـــة 

بكفاءة ومهنية. 
وشــغــل عـــدة مــنــاصــب قــيــاديــة 
في القطاع االستثماري بالكويت 
ولــــنــــدن، مــنــهــا إدارة الــمــحــفــظــة 
الــعــقــاريــة فـــي مــكــتــب االســتــثــمــار 
الكويتي بلندن لستة أعوام، بعد 
عمله في اإلدارة المالية للمكتب 
مـــدة عــامــيــن، كــمــا تــولــى منصب 
نائب الرئيس التنفيذي في بيت 
األوراق الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، عمل 
خــالــهــا عــلــى عـــدد مــن الصفقات 
واإلنــجــازات المهمة في الواليات 
ــا  ــهـ ــنـ ــــدة وأوروبـــــــــــــــــــا، ومـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
المشاركة في تأسيس بنك بلندن. 
وتــــدرج فــي الــمــنــاصــب بقطاع 
ــه الـــى  ــالـ ــقـ ــتـ ــد انـ ــعـ ــار، بـ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
ــة، حــيــث شــغــل منصب  ــ بــنــك وربــ
مــديــر اســتــثــمــار، ثـــم مــديــر إدارة 
االستثمار، بناء على اسهاماته 
الفاعلة في تحقيق اهداف البنك، 
ومـــن ثــم انــتــقــل للعمل فــي شركة 

الباد لاستثمار العقاري بوظيفة 
الرئيس التنفيذي، قبل ان يستقر 
بــه الــحــال نــائــبــا لــرئــيــس مجلس 
االدارة ورئيسا تنفيذيا في شركة 

ديمه كابيتال.

صدرت حديثا الطبعة األولى من موسوعة الطيران والسياحة 
للزميل سامي وادي، كأول قاموس متخصص شامل من نوعه في 
الوطن العربي، وهــو بمنزلة حلقة إضافية في سلسلة المعاجم 
المتخصصة النفيسة في األسواق، ويشتمل على جزأين باللغتين 
العربية واإلنكليزية، هما القاموس المصور، وقاموس المختصرات 
والمصطلحات والمعاني، ويقع في 416 صفحة من القطع المتوسط.

ــواز الـــفـــرح بــالــجــهــد الطيب  ــاد رئــيــس الــطــيــران الــمــدنــي فــ ــ وأشـ
لمؤلف هذه الموسوعة القيمة التي تهدف إلى تعريف القارئ بأهم 
المصطلحات والمختصرات والمعلومات في هذا الحقل بأسلوب 

بعيد عن اإلغراق في التخصص واإلسراف في التبسيط.
ــاف الـــفـــرح ان الـــقـــارئ فـــي الــمــوســوعــة ســيــجــد طـــرافـــة في  ــ وأضـ
معالجة الموضوع، ويثير لديه حب االستطاع واكتساب المزيد 
من المعارف حول الطيران والمطارات والسياحة والفنادق وعواصم 
الــعــالــم وعــمــاتــهــا فــي منتهى الــســرعــة عــبــر كــتــاب يعتبر مسليا 

ومختصرا وعمليا.
تجدر اإلشــارة إلى أن إصــدار هذه الموسوعة سيثري المكتبة 
العربية التي تفتقر إلى هذا النوع من الكتب لنشر الثقافة الجوية، 
ويمأل في نفس الوقت الفجوة بين الكتب العلمية والمسلية، عبر 
طرح فكرة جديدة من خال القاموس المصور الذي يجد القارئ فيه 
رصيدا لفروع الطيران والسفر المختلفة، هذا العالم الذي يستأثر 
باهتمام الناس مهما اختلفت أعمارهم واتجاهاتهم بشكل مباشر 

أو غير مباشر.
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سعاد مبارك

محمد فرغلي

حسام المزيعل

سامي وادي فواز الفرح

الشركة تسعى إلى 
تشجيع الرياضيين من 

خال دعم المبادرات 
الرياضية والصحية

جانب من السباق

موسوعة الطيران والسياحة... 
 في األسواق

ً
حاليا

»علي عبدالوهاب المطوع التجارية« تعلن أسماء 
الفائزين في تحدي »ذا نورث فيس« 2016

أعلنت شركة علي عبدالوهاب 
الــــمــــطــــوع الـــتـــجـــاريـــة والـــعـــامـــة 
التجارية "ذا نورث فيس"، واحدة 
ــن أبــــــرز الــــعــــامــــات الـــتـــجـــاريـــة  مــ
ــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
تــصــنــيــع الـــمـــابـــس والـــمـــعـــدات 
الخاصة بالرياضات الخارجية، 
ــاء الـــفـــائـــزيـــن فــــي الــمــوســم  ــمــ أســ
الرابع من تحدي "ذا نورث فيس"، 
ــو مــــن أصــــعــــب الـــمـــســـابـــقـــات  ــ وهــ
الــريــاضــيــة مــتــعــددة الــتــدريــبــات، 
التي أقيمت في 6 فبراير 2016 في 
وســط صحراء المطاع الواقعة 

شمال الباد.
 
ً
ــقــــق هــــــذا الــــمــــوســــم عــــــددا وحــ
 مــن الــمــشــاركــيــن، الــذيــن 

ً
قــيــاســيــا

 مــن 
ً
بـــلـــغ عــــددهــــم 216 مـــشـــاركـــا

فئتي الـــرجـــال والــنــســاء تنوعت 
ــــن 32  ــر مـ ــثــ ــن أكــ ــ جـــنـــســـيـــاتـــهـــم مـ
دولـــــــة، حـــيـــث تـــســـابـــقـــوا فــــي ظــل 
أجـــواء حماسية مفعمة بالروح 

الرياضية.
وشمل تحدي "ذا نورث فيس" 
لــفــئــتــي الــــرجــــال والـــنـــســـاء عــلــى 
سباق جري لمسافة 17 كلم، حيث 
اســتــحــق الــمــركــز األول عـــن فئة 
الشباب مالي بابكير، الذي أنهى 
الــســبــاق خـــال 1:20:47، أمـــا عن 
فئة السيدات، فقد حصلت على 
الميدالية الذهبية ريناتا هوبوفا 

مكملة السباق بزمن 1:44:07.
وقــال المدير الــعــام فــي شركة 
ــطــــوع  ــمــ ــاب الــ ــ ــوهــ ــ ــدالــ ــ ــبــ ــ ــــي عــ ــلـ ــ عـ
التجارية، علي المطوع: " نهنئ 

ــا حـــقـــقـــوه مــن  الـــفـــائـــزيـــن عـــلـــى مــ
نـــتـــائـــج مـــمـــتـــازة فــــي تـــحـــدي "ذا 
نورث فيس" لهذا العام. لقد بدأ 
هـــذا الــتــحــدي مــنــذ أربـــع ســنــوات 
كمحاولة للتشجيع على ممارسة 
الرياضات الخارجية واستقطاب 

الشباب نحوها". 
وأضـــــــاف: "هــــا هـــو الـــيـــوم في 
 
ً
ــددا ــ ــه الـــــرابـــــع يـــســـجـــل عــ ــمـ مـــوسـ

ــــن الــــمــــشــــاركــــيــــن، مــا   مـ
ً
قـــيـــاســـيـــا

 ومسؤولية 
ً
يجعلنا أكثر التزاما

نحو إقامة المزيد من المسابقات 
ــتــــحــــديــــات الــتــي  الـــريـــاضـــيـــة والــ
نــتــطــلــع مـــن خــالــهــا إلــــى تــعــزيــز 
األنشطة الخارجية والتشجيع 
على حياة أكثر حيوية ونشاط 
ومــشــاركــة أكــبــر عـــدد مــمــكــن من 

الجمهور المحب لهذا النوع من 
الرياضات في التحدي المقبل في 

عام 2017".
يــــــــــذكــــــــــر أن شــــــــــركــــــــــة عــــلــــي 
عــبــدالــوهــاب الــمــطــوع الــتــجــاريــة 
قامت عام 2013 بتطوير تحدي 
 بواجبها 

ً
"ذا نورث فيس"، التزاما

تجاه المجتمع الكويتي.
وتسعى الشركة إلــى تشجيع 
الــــريــــاضــــيــــيــــن، مـــــن خـــــــال دعــــم 
المبادرات الرياضية والصحية، 
بما في ذلك الماراثونات، وبرامج 
الــتــحــدي مثل "دورة الــروضــان"، 
و"ســــــبــــــاق الــــكــــويــــت الــــخــــيــــري"، 
 The Flying و"سباق الترايثلون
Start"، إضـــافـــة إلــــى تـــحـــدي "ذا 

نورث فيس".

فرغلي: »توب العقارية« تطرح مشاريع
في فرنسا وسويسرا وبريطانيا وتركيا وتايلند

 وارتفاع قيمة العقار يصل إلى %25
ً
عوائد إيجارية جيدة من 5 - 7% سنويا

أعلنت مجموعة توب العقارية مواصلة عرضها 
لمجموعة من المشاريع المميزة في عدة دول، أبرزها 
فرنسا وسويسرا وبريطانيا وتركيا، إضافة إلى عدة 

مشاريع في مناطق مختلفة من تايلند.
وقال المدير التنفيذي للمجموعة، محمد ثابت، إن 
ا من المشاريع جاهز للتسليم الفوري، واآلخر قيد  جزء
اإلنشاء، مضيفا أن المجموعة ملتزمة بتقديم األفضل 
لعمائها، وبما يحقق لهم راحــة البال واالستثمار 
الناجح، حيث تعمل مع كبار المطورين العقاريين 
في تلك الدول، لضمان تسليم المشاريع في مواعيدها 

وجودتها، وتميز مواقعها وأسعارها وعوائدها.

بريطانيا

وعن المشاريع في بريطانيا، قال فرغلي إنها تقع 
بمدينة برمنغهام، مبينا أن الزيادة الكبيرة في حجم 
النشاط والحركة العمرانية في تلك المدينة حاليا 
تأتي نتيجة ضخ المليارات من الجنيهات لتطوير 
البنية التحتية فيها، وفتح المجال أمــام الشركات 
الــخــاصــة لــتــطــويــر الــمــبــانــي الــقــديــمــة فـــي الــمــنــاطــق 

الرئيسة، وتحويل جزء كبير منها للمشاريع السكنية. 
ــــاف: "عـــزز ذلـــك مــن اســتــقــطــاب هـــذه المدينة  وأضـ
شريحة كبيرة مــن المستثمرين مــن مختلف انحاء 
العالم، إضافة إلى أن العديد من البنوك والشركات 
الــــكــــبــــرى فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا نـــقـــلـــت مــــقــــارهــــا الــرئــيــســة 
لبرمنغهام، كونها منطقة جــذابــة، وفيها مختلف 
الخدمات العصرية، وتعد أقل تكلفة، وأرخص من لندن 
بالطبع، ما أدى إلى انتقال العديد من موظفي تلك 
الجهات للسكن في هذه المدينة، التي أصبح الطلب 

عليها عقاريا اكثر من أي وقت مضى.
ن فرغلي أن المشاريع التي تطورها مجموعة  وبيَّ
سيفن كــابــيــتــال تــقــع فــي مــواقــع مــمــيــزة، وأســعــارهــا 
مناسبة جدا لمختلف المستثمرين، وتحقق عوائد 
إيجارية جيدة تتفاوت من 5  - 7 في المئة سنويا، 
فيما ارتفاع قيمة العقار بعد االنتهاء من البنيان قد 

يصل إلى 25 في المئة.
وأضــــاف أن المجموعة ســتــقــوم بــعــرض عـــدد من 
الــمــشــاريــع الــســكــنــيــة فـــي عــــدة مــــدن وقــــرى فرنسية 
Annecy-le-Vieux, Veigy- :وسويسرية، من أبرزها

.Foncenex, Ornex

»سامسونغ« تطلق أحدث هواتفها الذكية 
Galaxy S7 وGalaxy S7 Edge بالكويت

حصتها نمت من 38 إلى 51% من سوق األجهزة المحمولة بالكويت
ــغ الـــخـــلـــيـــج  ــونــ ــامــــســ ــة ســ ــ ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
 Galaxy S7 لإللكترونيات طرحها هاتفي
وGalaxy S7 Edge رسميا بالكويت في 14 
الجاري، بأسعار 210 دنانير و230 دينارا 

على التوالي.
وكشفت الشركة عن أحدث إضافاتها إلى 
عائلة منتجات غاالكسي، ويتولى الهاتفان 
المصممان لتلبية متطلبات أسلوب الحياة 
الــمــعــاصــر، ريــــادة الــقــطــاع، مــن خـــال تقديم 
التصميم االســتــثــنــائــي الــمــطــور، مــع كاميرا 
أكــثــر تــطــورا، وســمــات عملية مــعــززة لـــألداء، 
وقـــــدرات اتـــصـــال شــبــكــي ال تــضــاهــى، بشكل 
يدعم مجموعة منتجات وخدمات غاالكسي 

الشهيرة.
ــيــــس قـــســـم تـــقـــنـــيـــات الـــتـــصـــويـــر  وقـــــــال رئــ
واألجــهــزة المحمولة لــدى شركة سامسونغ 
ــــارق الــصــبــاغ إن  الــخــلــيــج لــإللــكــتــرونــيــات طـ
"الشركة قامت بزيادة حصتها السوقية من 
األجـــهـــزة الــمــحــمــولــة فــي الــكــويــت مــن 38 في 
المئة فــي 2014 إلــى 51 فــي المئة فــي 2015، 

ونعمل على تطوير وزيادة نمو هذه الحصة 
والتوسع أكثر في السوق الكويتي".

 Galaxy وأضــــاف الــصــبــاغ: "يــمــثــل هــاتــفــا
S7 وGalaxy S7 Edge الدليل القاطع لمدى 
ــيـــن مــــن عــمــائــنــا  ــئـــات الـــمـــايـ ــمـ الـــتـــزامـــنـــا لـ
المخلصين حــول الــعــالــم، والــذيــن أصبحوا 
الملهم األول لسامسونغ في ابتكار كل جديد، 
وترجمنا هذه الرؤية اليوم إلى واقع ملموس 
عبر Galaxy S7 وGalaxy S7 Edge، من خال 
مزج التصميم األنيق مع التجهيزات العملية 
الـــرائـــدة مــثــل الــبــطــاريــة ذات الــعــمــر الــطــويــل، 
المعالج األقــوى، إضافة الى تجربة األلعاب 
اإللــكــتــرونــيــة الــمــتــطــورة والــكــامــيــرا الــتــي ال 

تضاهى".
 Galaxy S7 Edgeو Galaxy S7 ويقدم هاتفا
أول كاميرا ثنائية البيكسل )Dual Pixel( في 
عــالــم الــهــواتــف الــذكــيــة، الــقــادرة على التقاط 
صـــور أكــثــر دقــــة، حــتــى فــي ظــــروف اإلضــــاءة 

الضعيفة. 
وبــفــضــل تــكــنــولــوجــيــا الــبــيــكــســل الــثــنــائــي 

الثورية هذه، أصبحت الكاميرا -ذات العدسات 
األوضــــــح والــفــتــحــة األكـــبـــر ودقـــــة الــبــيــكــســل 
األكبر- تمتلك سرعات أكبر اللتقاط الصورة 
مــع تــركــيــز أوتــومــاتــيــكــي أكــثــر دقـــة حــتــى في 
ظروف اإلضاءة الضعيفة، أما نمط البانوراما 
الــحــركــيــة )Motion Panorama( الــجــديــد 
فيجعل الصور البانورامية تنبض بالحياة، 

ما يمنح المستخدم تجربة مرئية مذهلة.
وصــنــعــت شــاشــة Galaxy S7 قــيــاس 5.1 
إنش، وGalaxy S7 Edge قياس 5.5 إنش، من 
الزجاج ثاثي األبعاد والمعدن، ضمن تصميم 
ات انسيابية تضمن  أنــيــق ومتين وانــحــنــاء

للمستخدم إمساك الجهاز بطريقة مريحة. 
وســــواء اســتــخــدم للعمل أو األلـــعـــاب، فــإن 
مــيــزة التفعيل الــدائــم Always-On للشاشة 
تمنح المستخدم تجربة أكثر سهولة وراحة 
بدون لمس، حيث لن يضطروا إلى القلق على 
اإلطــاق حيال تفويت اتصال مهم أو تنبيه 

ينتظرونه.

 
ً
»ديمه كابيتال«: حسام المزيعل رئيسا

 لرئيس مجلس اإلدارة
ً
 ونائبا

ً
تنفيذيا

»إفرست بالس« تشارك في المعرض العقاري
أعلنت شركة افرست باس مشاركتها في المعرض العقاري.

وبهذا الصدد، أكدت نائب مدير إدارة مبيعات الشركة، سعاد مبارك، 
أن "افرست باس" بدأت نشاطها من خال عدة مشاريع، منها مشروع 
جديد في دبي بجزيرة النخلة، ويعتبر معلما مهما، لما يتميز به من 
شكل هندسي رائع وفريد من نوعه، وفكرة تطويرية جديدة، فضا 

عن تمتعه بإمكانات هندسية هائلة وتصاميم حديثة.
وأضافت أن "وحدات المشروع مفروشة بالكامل على أعلى مستوى، 
وتتميز بإطالة مباشرة على فندق اطلنطس"، مبينة أن الشركة تطرح 
أيضا مشروعا جديدا بأميركا في واليــة فلوريدا، وهــو يتكون من 
فلل وشقق سكنية استثمارية متنوعة جاهزة للتسلم الفوري، إلى 
جانب مشروع جديد في مصر بمنطقة العين السخنة، وهو عبارة 

عن شاليهات للتملك بمنتجع يقع على البحر مباشرة.

شمل تحدي »ذا نورث فيس« 
لفئتي الرجال والنساء 

 سباق جري لمسافة 17 كلم، 
حيث استحق المركز األول عن 

فئة الشباب مالي بابكير.

www.aljarida.com/news/index/2012803509
www.aljarida.com/news/index/2012803510
www.aljarida.com/news/index/2012803512
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 3.5 مليارات دينار قيمة الصادرات 
الكويتية في الربع الرابع من 2015

»سبائك«: الذهب يالمس أعلى مستوى 

معرض العقارات الكويتية والدولية ينطلق اليوم
ينطلق اليوم معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري األكبر 
واألبرز في الكويت على اإلطالق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم 
امل��ع��ارض وامل��ؤت��م��رات ويستمر حتى 10 م��ارس الحالي، ويجمع تحت 
سقف واحد 40 شركة محلية وخليجية تقدم مشاريع متميزة وفريدة من 
نوعها في السوق. وقال الرئيس التنفيذي في شركة إكسبو سيتي إيهاب 
زكري ان الشركة دأبت على تنويع الشركات املشاركة في املعرض ما بني 
شركات تعرض عقارات محلية وأخرى خليجية وأوروبية وعربية، حتى 
تصل بذلك ملتطلبات زوار املعرض وتمكينهم من االستفادة من العروض 
امل��ق��دم��ة س���واء ع��ل��ى صعيد ال��ع��ق��ارات أو االس��ت��ش��ارات ال��ع��ق��اري��ة وب��ن��اء 

العقارات بمختلف أشكاله.

كويت إلدارة املشاريع

أك��د ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س التنفيذي ف��ي ش��رك��ة ك��وي��ت إلدارة امل��ش��اري��ع صالح 
ال��ب��ش��ي��ر ع��ل��ى ح����رص ال���ش���رك���ة ل��ت��رس��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا ال����رائ����دة ف���ي م��ج��ال 
االستثمار العقاري بتواجدها البارز والفعال في املعارض والفعاليات 
العقارية. وأشار البشير إلى كبرى مشاريع الشركة وعلى رأسها مشروع 
منتجع »ب��س��ام ال��ص��ق��ران« ال��واق��ع بمنطقة ال��خ��ي��ران، وال���ذي الق��ى إقباال 
كبيرا سواء على الجانب االستثماري حيث قمنا بطرحه بنظام الصكوك 
ال��ذي يتميزباملرونة التي تمنح حاملها ح��ق التأجير واإله����داء للغير 

والتنازل والتوريث، إضافة إلى عوائده االستثمارية املجزية.
م���ن ج��ان��ب آخ���ر أع��ل��ن��ت ش��رك��ة األس��ال��ي��ب ال��ح��دي��ث��ة ع���ن م��ش��ارك��ت��ه��ا في 

املعرض وستقوم بعرض مشروع مدینة فردوس یلوا في تركيا.
ال، في ه�ذا املعرض اتبعت  وقال املدیر التنفيذي في الشركة سامح الجمَّ
الشركة استراتیجیة جدیدة ترتكز على توفیر مشروع متمیز یلبي 
متطلبات واحتیاجات العمیل الكویتي، لذا نقدم مشروع مدینة فردوس 

یلوا والذي یتمیز بتصميمه الفرید واملتمیز عن باقي املشاریع.
وأعلنت مجموعة »إت��ش إم ج��ي« العقارية عن مشاركتها في املعرض، 
حيث أك���دت املجموعة حرصها على امل��ش��ارك��ة ف��ي مختلف الفعاليات 
العقارية املحلية واإلقليمية والدولية، وقال نائب رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب محمد ب��ن ج��واد ال��ع��رادي إن مشاركة »إت��ش إم جي« 
في معرض العقارات الكويتية الدولية إلى ج��وار كبرى شركات العقار 
املحلية واإلقليمية والعاملية يهدف ملواكبة املؤشرات االيجابية املتمثلة 

في انتعاش حركة االسواق العقارية املحلية والدولية.
وقال املدير التنفيذي وعضو مجلس االدارة في شركة برستيج العقارية 
نواف البدر إن مشاركة »برستيج املتحدة العقارية« في املعرض لتسويق 

عدة مشاريع في جمهورية البوسنة والهرسك وتركيا.
وم��ن جانب آخ��ر ق��ال الشريك والرئيس في الشركة احسان اب��و نفيسة 
في شركة األرج��وان املتحدة العقارية الشركة ستطرح خالل مشاركتها 
في املعرض املشاريع الكبرى واملميزة التي تتوزع ما بني دول مجلس 

ال��ت��ع��اون الخليجي ومعظم أس���واق العالم م��ع التركيز على الوجهات 
 من دبي، تركيا، 

ً
األكثر جاذبية لدى العمالء في الكويت والتي تضم كال

م��ص��ر، بريطانيا، اسبانيا، وغيرها م��ن ال����دول. وق���ال امل��دي��ر التنفيذي 
والشريك في شركة أموال الكويت العقارية فالح املطيري سنعرض خالل 
املعرض أربعة من أكبر مشاريعنا وه��ي »أم���وال الخيران، أم���وال شرم، 
مشروع طرابزون، مشروع بورصة«. واكدت الرئيس التنفيذي في شركة 
هومز العقارية منال رم��زي ح��رص الشركة على تقديم خدمات أفضل 
لعمالئها تماشيا مع رؤية الشركة املستقبلية واالستثمار اآلمن وهدفها 
نحو تحقيق النجاح في تلبية احتياجات عمالئنا. وقال مدير املبيعات 
في شركة دار العز العقارية فهد املطوع إن الشركة ستطرح خالل املعرض 
ع��ددًا من مشاريعها الجديدة في م��دن »يلوا - جنارجك« و»ط��راب��زون« 
و»اسطنبول« و»ب��ورص��ة« التركية. واش��ار إلى أن »دار العز« هي املالك 
واملطور لهذه املشاريع وليست شركة تسويق، مؤكدًا أن مشاريع الشركة 
تمتاز بمواقعها امل��م��ي��زة ف��ي قلب امل���دن ال��ت��رك��ي��ة، إل��ى ج��ان��ب أسعارها 
املنافسة. ولفت إل��ى أن أح��د أه��م مشاريع الشركة الحالية ه��و مشروع 
»دار العز« في »يلوا - جنارجك« الذي سوف يتم االنتهاء منه مع نهاية 
العام 2016. من جانب آخر أعلنت شركة ضمان املستقبل العقارية عن 
مشاركتها في املعرض، حيث أعرب املدير العام في الشركة فيصل املاص 
عن سعادته للمشاركة في املعرض الذي يعكس مدى التطور الكبير في 
استقطاب العديد من الشركات العقارية. ولفت إل��ى ان��ه ستطرح خالل 
فترة املعرض العديد من املشاريع ذات عوائد حقيقية في كل من اململكة 

العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة تركيا.

نيو ايج

وفي هذا االطار قال استشاري مبيعات الشركة أحمد سليمان ان »نيو 

اي��ج« ستطرح ع��ددا من املشاريع الحيوية في محافظة مسقط والتي 
ت��وف��ر للعميل خ��ي��ارات االستثمار اآلم���ن وال��ق��وي م��ن ج��ه��ة، وخ��ي��ارات 
السكن الفخم املريح في العاصمة العمانية. وأضافت املستشار العقاري 
فريال الفالح في »نيو ايج« أن الشركة ستطرح ايضا مشروع »السماء« 

السكني والذي يقع في مدينة الخوير الحيوية،. 
ومن جهته، قال مدير فرع شركة سيتي اليت سمير عليوه ان الشركة 
س��ت��ط��رح خ���الل مشاركتها ف��ي امل��ع��رض م��ش��روع م��دي��ن��ة سيتي الي��ت 
ال��س��ك��ن��ي��ة، ك��م��ا ص���رح م��دي��ر ف���رع ال��ك��وي��ت س��م��ي��ر ع��ل��ي��وه ان امل��ش��روع 
يعتبر من املشاريع السكنية والتجارية )مدينة ال��ذه��ب(. وم��ن جهته 
قالت دينا الحفار مديرة التسويق في شركة آفاق املستقبل ان الشركة 
باعت املرحلة األولى والثانية لبرج آفاق في منطقة الجفير في مملكة 
ال��ب��ح��ري��ن ال����ذي ُي��ع��د ث��ال��ث م���ش���روع ل��ل��ش��رك��ة وه���و م��خ��ت��ل��ف ك��ل��ي��ًا عن 

مشاريعها السابقة، حيث يتكون من 23 طابقا.

ريماكس العقارية

وق���ال ال��رئ��ي��س التنفيذي ف��ي ش��رك��ة ري��م��اك��س ال��ع��ق��اري��ة خ��ال��د قطوم 
»بعد ان تم تسليم اكثر من 50 شقة سكنية تشطيب ه��اي ديلوكس 
بمشروعينا السابقني بمنطقتي عوقد الغربية والدهاريز الجنوبية 
في صاللة عمان وتسليم صكوك امللكية للعمالء، سوف يؤدي ذلك إلى 

دعم العالقة القوية بني الشركة والعمالء«.  
وص���رح مدير شركة دار مائدتي للتجارة العامة وامل��ق��اوالت سعود 
النجادة بمناسبة انضمام الشركة ملجموعة الشركات املشاركة قائال 
»تفتخر دار مائدتى والتي تمتلك أكبر وأضخم منتجع بدولة جورجيا 
وه���و )منتجع ب���راداي���س ( وتهنئ ع��م��الء ال��ش��رك��ة باستالمهم الفلل 

الخاصة بهم فى املرحلة االولى«.

ميادين العربية

وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة ميادين العربية خليل املرشود إن 
»ميادين« عبارة عن مجموعة إنشائية تتضمن عددًا من القطاعات والتي 
تأسست عام 2001 ومن ذلك مصنع ديلكو لأللومنيوم، وشركة سمارت 
آرت للتصاميم الداخلية والخارجية. وقال املدير العام في شركة مسلك 
العقارية محمد املشلوم انها ج���اءت لتجسد اهتمام وح���رص الشركة 
على التواجد واملشاركة في هذه املعارض العقارية املتخصصة والتي 
تعزز تفاعلها م��ع األنشطة االقتصادية التي تقام ف��ي الكويت بصفة 
عامة ب��اإلض��اف��ة إل��ي تأثيره االي��ج��اب��ي البالغ على الحركة الترويجية 
والتسويقية للشركة. وأعلنت شركة »كورنرستون« العاملية الكويتية 
مشاركتها في املعرض وصرح رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
علي الكاظمي قائال »الشركة تسعى من خ��الل مشاركتها لإلعالن عن 
ط��رح مشاريع حيوية في بريطانيا ذات عائد استثماري مميز والتي 
تقع ف��ي اف��ض��ل األم��اك��ن ف��ي ل��ن��دن«.  وت��ق��دم ش��رك��ة ماجيستي العقارية 
للمرة األولى فرصة حقيقة للتمك الحر فى مشروعها الجديد بمحافظة 
م��وس��ك��و ع��اص��م��ة روس��ي��ا االت���ح���ادي���ة، وك��ذل��ك م��ش��روع��ات��ه��ا ف��ى مدينة 

الغردقة محافظة البحر االحمر في جمهورية مصر العربية.

داون تاون

وقال املهندس ايوب الصفار مدير عام شركة داون تاون ان الشركة بصدد 
طرح مشروع في مدينة مانشستر بمنطقة اولد ترافورد.

وت��اب��ع »م��ن خ��الل دراس��ت��ن��ا للسوق ال��ع��ق��اري ف��ي بريطانيا واختيارنا 
ملدينة مانشستر وذلك لعدة اسباب حيت تعتبر مانشستر ثاني وجهة 

سياحية واقتصادية بعد مدينة لندن .

 »العجمي« تستقدم الدفعة 
الثالثة من »ماز«

واصلت شركة العجمي وشريكه 
ل���ل���ت���ج���ارة ال����ع����ام����ة وامل�����ق�����اوالت 
اس������ت������ق������دام ش������اح������ن������ات »م���������از« 
ال���ب���ي���الروس���ي���ة وذل������ك ف����ي اط����ار 
حرصها على مواكبة املشروعات 
امل����ت����ط����ورة ك���م���ا اع���ل���ن���ت ش���رك���ة 
العجمي وهي الوكيل الحصري 
ل����س����ي����ارات »م��������از« ف����ي ال���ك���وي���ت 
ع���ن وص����ول ال��دف��ع��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
ن��س��اف« حجم  الشاحنات »ن��وع 
19 مترًا مكعبًا ذات املواصفات 
األملانية واملالئمة الجواء العمل 
في منطقة الخليج، حيث تتمتع 
ه���ذه اآلل��ي��ة بماكينة مرسيدس 

وجير zf وبريك وابكو.

ق���ال���ت ش���رك���ة »س���ب���ائ���ك ال���ك���وي���ت« ل���ت���ج���ارة امل���ع���ادن 
الثمينة إن ال��ذه��ب ح��ق��ق أع��ل��ى م��س��ت��وى ل��ه م��ن��ذ 13 
شهرا عندما المس مستوى 1281 دوالرا لالونصة 
امل��اض��ي مخالفا ك��ل التوقعات لينهي  ي��وم الجمعة 
تداوالت األسبوع املاضي عند مستوى 1269 دوالرا 

لألونصة 
وأض���اف���ت ال��ش��رك��ة ف��ي ت��ق��ري��ر أص���درت���ه ال��ي��وم األح��د 
أن إجمالي مكاسب الذهب بلغت نحو 20 في املئة 
منذ بداية العام الحالي الفتة إلى أن املتابع لحركة 
األس�����واق ل���م ي��ت��وق��ع أن ت��ك��ون ال��ب��ي��ان��ات االي��ج��اب��ي��ة 
لألسواق العمل األمريكية في مصلحة أسعار الذهب 

واملعادن الثمينة.
وذك��رت أنه في ظل التوقعات التي تفيد بعدم قدرة 
الفائدة األميركية  البنك املركزي األمريكي على رفع 
ف��ي اج��ت��م��اع��ه خ���الل ش��ه��ر م���ارس امل��ق��ب��ل ف���إن ال��ذه��ب 
م��رج��ح ل��الرت��ف��اع وج���ذب الكثير م��ن رؤوس األم���وال 
م��ت��وق��ع��ة ت����داول ال��ذه��ب خ���الل األس��اب��ي��ع امل��ق��ب��ل��ة في 

نطاق أفقي قرب مستوى 1240 دوالرا.
وعن أداء معدن الفضة أفادت »سبائك الكويت« بأنها 
ارتفعت بنسبة 6٫5 في املئة لتنهي تداوالت األسبوع 
املاضي عند مستوى 14٫65 دوالرًا لألونصة وبفارق 

95 سنتا عن أسعار بداية األسبوع.

وذك����رت أن ب��اق��ي امل��ع��ادن الثمينة ص��اح��ب��ت ال��ذه��ب 
وال��ف��ض��ة ف��ي ارت��ف��اع��ه��ا ح��ي��ث ارت��ف��ع ال��ب��الت��ن��ي��وم 61 
دوالرا ليقفل عند مستوى 982 دوالرا لألونصة في 
حني ارتفع البالديوم 60 دوالرا ليستقر عند مستوى 

559 دوالرا لألونصة عند اإلقفال.
وبينت أن أسواق الذهب املحلي اتسمت بالهدوء في 
بداية األسبوع متأثرة بتبعات ارتفاع أسعار الذهب 
ف��ي ح��ني شهدت انتعاشة لحركة  وامل��ع��ادن الثمينة 
مشتريات الذهب الخام والفضة مع بلوغ سعر كيلو 
الذهب الخام نحو 200ر12 ألف دينار كويتي وكيلو 

الفضة الخام 175 دينارا.

اللجنة الكويتية اليابانية 
لطوكيو لعقد االجتماع الـ 20

 »توب العقارية« تطرح 
مشاريع في 4 دول 

ي����ت����ج����ه وف���������د ال����ل����ج����ن����ة ال���ك���وي���ت���ي���ة 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ألص���ح���اب األع����م����ال إل��ى 
العاصمة اليابانية طوكيو برئاسة 
رئ����ي����س ال����ج����ان����ب ال���ك���وي���ت���ي ط�����ارق 
ب���در امل��ط��وع، وذل���ك لعقد االج��ت��م��اع 
ال���س���ن���وي ال���ع���ش���ري���ن خ�����الل ال��ف��ت��رة 
ال����ى 10 م�����ارس 2016 وال����ذي  م���ن 9 
سيكون برعاية م��ن وزارة التجارة 
وال��ص��ن��اع��ة بحضور وك��ي��ل ال���وزارة 
خ���ال���د ال���ش���م���ال���ي، ك��م��ا ي��ض��م ال��وف��د 
أع��ض��اء اللجنة ب��اإلض��اف��ة إل��ى عدد 
م���ن م��س��ؤول��ي ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 

وه��م: ممثلو اللجنة الكويتية اليابانية: د. منصور 
بوخمسني نائب رئيس الجانب الكويتي، وعضوية 
كل من بدر الساير، عبدالله املال، علي خاجه، فاضل 

عباس، محمد املطيري، د. وليد عيد ورباح الرباح.
وممثلو الجهات الحكومية: جاسم ال��ن��وري الوكيل 
املساعد لشبكات النقل الكهربائية – وزارة الكهرباء 
وامل�����اء، ب���در ال��رف��اع��ي األم����ني ال��ع��ام امل��س��اع��د ل��ش��ؤون 
املجلس األعلى - املجلس األعلى للتخطيط والتنمية، 
د. سالم الحجرف املدير التنفيذي ملركز أبحاث الطاقة 
والبناء - معهد الكويت لألبحاث العلمية، مشاري 
املحمود املدير التنفيذي للقطاع الفني - الصندوق 
ال���وط���ن���ي ل���رع���اي���ة وت��ن��م��ي��ة امل����ش����روع����ات ال��ص��غ��ي��رة 

وامل��ت��وس��ط��ة، م��ح��م��د امل���ت���روك مدير 
إدارة ال���ش���ؤون اإلداري�������ة - املجلس 
األع������ل������ى ل���ل���ت���خ���ط���ي���ط وال���ت���ن���م���ي���ة، 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ه��دي��ب م��دي��ر م��ش��روع 
م���ح���ط���ة ال��������زور ال���ش���م���ال���ي���ة - ه��ي��ئ��ة 
م��ش��روع��ات ال��ش��راك��ة ب��ني القطاعني 
العام والخاص، نايف الحداد مدير 
م����ش����روع م��ح��ط��ة ال���خ���ي���ران - هيئة 
م��ش��روع��ات ال��ش��راك��ة ب��ني القطاعني 
ال������ع������ام وال�������خ�������اص، ن����م����ر ك���ن���ف���ان���ي 
م��دي��ر أول م��دي��ر مجموعة البحوث 
االقتصادية - بنك الكويت الوطني، 
ح���م���د ال���س���ع���د م��ن��س��ق إداري أول - إدارة ال���ن���اف���ذة 
الواحدة - هيئة تشجيع االستثمار املباشر ومحمد 
ب��ن ي��وس��ف أم��ني س��ر اللجنة.  ه��ذا وس���وف يتضمن 
البرنامج مناقشة عدة محاور حيوية، حيث سيقوم 
املتحدثون من الجانبني الكويتي والياباني بتقديم 
أوراق ع��م��ل ع��ن األوض�����اع االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي الكويت 
وال���ي���اب���ان، امل���ن���اخ االس��ت��ث��م��اري ال��ك��وي��ت��ي وال��ف��رص 
املتاحة بنظام الشراكة بني القطاعني العام والخاص، 
وستتم مناقشة محور مصادر الطاقة املتجددة، كما 
سيتم أيضًا النظر في إمكانية التعاون واالستفادة 
م����ن ال���خ���ب���رات ال��ي��اب��ان��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ش��اري��ع 

الصغيرة ومتوسطة الحجم.

أعلنت مجموعة توب العقارية عن مواصلة عرضها 
ملجموعة من املشاريع املميزة في عدة دول من ابرزها 
فرنسا وسويسرا وبريطانيا وتركيا باالضافة الى 
ف��ي مناطق مختلفة م��ن تايلند، وق��ال  ع��دة م��ش��اري��ع 
املدير التنفيذي للمجموعة محمد فرغلي ثابت بان 
ج���زءًا م��ن امل��ش��اري��ع ج��اه��ز للتسليم ال���ف���وري واالخ���ر 
قيد االن��ش��اء  وأض��اف ب��أن املجموعة ملتزمة بتقديم 
االف����ض����ل ل��ع��م��الئ��ه��ا وب���م���ا ي��ح��ق��ق ل���ه���م راح������ة ال���ب���ال 
واالستثمار الناجح حيث تعمل املجموعة مع كبار 
امل��ط��وري��ن ال��ع��ق��اري��ني ف��ي ت��ل��ك ال����دول ل��ض��م��ان تسليم 
امل���ش���اري���ع ف���ي م��واع��ي��ده��ا وض���م���ان ج��ودت��ه��ا وت��م��ي��ز 

مواقعها وأسعارها وعوائدها.
وعن املشاريع في بريطانيا قال فرغلي بأنها تقع في 
مدينة برمنجهام وبني ان الزيادة الكبيرة في حجم 
ال��ن��ش��اط وال��ح��رك��ة ال��ع��م��ران��ي��ة ف��ي ت��ل��ك امل��دي��ن��ة حاليا 
يأتيان نتيجة ضخ املليارات من الجنيهات لتطوير 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ف��ي��ه��ا وف��ت��ح امل���ج���ال ام����ام ال��ش��رك��ات 
الخاصة لتطوير املباني القديمة في املناطق الرئيسة.
ب��أن املشاريع والتي تطورها مجموعة  وب��نيَّ فرغلي 
س��ي��ف��ن ك��اب��ي��ت��ال ت��ق��ع ف���ي م���واق���ع م��م��ي��زة واس��ع��اره��ا 
م��ن��اس��ب��ة ج���دا مل��خ��ت��ل��ف امل��س��ت��ث��م��ري��ن وت��ح��ق��ق ع��وائ��د 
ايجارية جيدة تتفاوت من 5 �%7 سنويا فيما ارتفاع 

ق��د يصل الى  قيمة العقار بعد االن��ت��ه��اء م��ن البنيان 
ب��أن املجموعة ستقوم بعرض  %25. وأض��اف فرغلي 
مجموعة م��ن املشاريع السكنية ف��ي ع��دة م��دن وق��رى 
 Annecy-le-Vieux، اب��رزه��ا فرنسية وسويسرية م��ن 
ق���ال فرغلي  ت��رك��ي��ا  Veigy- Foncenex، Ornex. وع���ن 
ت��ع��رض مجموعة م��ن الشقق واالب���راج  إن املجموعة 
السكنية الجاهزة في مدينة اسطنبول في عدة مواقع 
منها أسنيورت، أتاكنت، بليك دوزو وتتنوع املشاريع 
بني ما هو جاهز للتسليم الفوري حيث تقدم الشركة 
امل���ط���ورة ع��رض��ا خ��اص��ا للتملك م��ن خ���الل دف���ع 25% 
دفعة مقدمة والباقي على اقساط شهرية ملدة 24 شهر 
وب��دون فوائد ومنها ما هو قيد االنشاء وتصل مدة 
إل��ى 48 شهرًا فيما يتم تسليم  س��داد األق��س��اط فيها 
الوحدة السكنية نهاية العام القادم.  وأضاف فرغلي 
ب��أن جديد الشركة سيكون مشاريع عقارية جاهزة 
ل��ل��ت��س��ل��ي��م ال���ف���وري ف���ي ت��اي��ل��ن��د وف����ي م��ن��اط��ق رئ��ي��س��ة 
مثل بانكوك وبوكيت وباتيا وتمتاز تلك املشاريع 
بجودة البناء واملواقع املميزة واالسعار التي تناسب 
مختلف الشرائح وبنيَّ فرغلي بأن املشاريع تطورها 
ف��ي تايلند وامل��درج��ة  ال��ش��رك��ات العقارية  اح��دى اكبر 
في بورصتها والتي لديها تاريخ عقاري عريق يمتد 

لعشرات السنني.

أظهرت األرقام الصادرة عن اإلدارة املركزية لالحصاء 
أن قيمة الصادرات الكويتية انخفضت 37٫6 في املئة 
في الربع الرابع من سنة 2015 مقارنة بالفترة نفسها 

من عام 2014 لتسجل 3٫532 مليارات دينار كويتي.
وق��ال��ت اإلدارة ف��ي ن��ش��رت��ه��ا ع��ن إح���ص���اءات ال��ت��ج��ارة 
الخارجية الربع سنوية للربع الرابع من 2015 )أكتوبر 
ونوفمبر وديسمبر( التي خصت بنشرها بها )كونا( 
الرابع بلغت  ام��س إن قيمة واردات الكويت في الربع 
2٫483 مليار دينار بزيادة قدرها 7٫7 في املئة مقارنة 
ب��ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن 2014 )ال�����دوالر األم��ي��رك��ي ي��س��اوي 
ال��ت��ج��اري حقق  امل���ي���زان  0٫300 دي���ن���ار(. وأض���اف���ت أن 
ال��راب��ع من  ال��رب��ع  ف��ي  فائضا بلغ 1٫049 مليار دي��ن��ار 
ق��دره 3٫351 مليارات دينار في  2015 مقارنة بفائض 
الربع الرابع من سنة 2014 بانخفاض قدره 68٫7 في 

املئة.
وذك����رت أن ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ان��خ��ف��ض بنسبة 
الرابع من 2014 بعد أن  24٫5 في املئة مقارنة بالربع 
ب��ل��غ ن��ح��و س��ت��ة م��ل��ي��ارات دي��ن��ار ف��ي ال��رب��ع ال���راب���ع من 
2015 مقارنة ب� 7٫962 مليارات دينار في الربع الرابع 

من 2014.
وبينت أن معدل التغطية بلغ 142٫2 في املئة في الربع 
ال��راب��ع م��ن سنة 2015 ف��ي ح��ني ك��ان��ت 245٫4 ف��ي املئة 
الرابع من سنة 2014، مشيرة إلى أن معدل  الربع  في 
التغطية باستثناء السلع النفطية بلغ 18٫5 في املئة 
في الربع الرابع من سنة 2015 مقارنة ب� 18٫4 في املئة 

في الربع الرابع من 2014.
وق���ال���ت )اإلح����ص����اء( إن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
احتلت الصدارة ألهم الدول املصدر إليها )عدا السلع 

ال��ن��ف��ط��ي��ة( ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال����ص����ادرات ن��ح��و 60٫4 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار ف��ي ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ع���ام 2015 تليها 
الهند ب� 60 مليون دينار ثم اإلمارات العربية املتحدة 

ب� 58 مليون دينار.
ال��ص��دارة ألهم  ال��ص��ني الشعبية احتلت  وأض��اف��ت أن 
امل��س��ت��وردة منها حيث بلغت قيمة االس��ت��ي��راد  ال���دول 
374 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ت��ل��ي��ه��ا دول�����ة اإلم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

املتحدة بقيمة 233٫3 مليون دينار فالواليات املتحدة 
ب��� 204٫1  ف��ال��ي��اب��ان  ب��� 214٫6 مليون دي��ن��ار  األم��ي��رك��ي��ة 

ماليني دينار.
وأش�����ارت إل���ى ارت���ف���اع ف��ي نسبة ال���ص���ادرات إل���ى دول 
الرابع من 2015  مجلس التعاون الخليجي في الربع 
مقارنة بالربع الرابع لسنة 2014 إذ بلغت نحو 152٫3 

مليون دينار بزيادة نسبتها 16٫8 في املئة.

�شالح الب�شري فالح املطريي منال رمزيم. اأيوب ال�صفار علي الكاظمي اإيهاب زكري

 املزيعل رئيسًا تنفيذيًا
 لـ »ديمة كابيتال«

أع����ل����ن����ت ش�����رك�����ة دي���م���ة 
ك����اب����ي����ت����ال ع������ن ت��ع��ي��ني 
ح��س��ام ن��اص��ر امل��زي��ع��ل 
ف�����ي م���ن���ص���ب ال���رئ���ي���س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ع�����الوة عن 
ش���غ���ل���ه م���ن���ص���ب ن��ائ��ب 
رئيس مجلس االدارة، 
اس������ت������م������رارا ل���س���ي���اس���ة 
إفساح املجال للقدرات 
وال�����ك�����ف�����اءات ال��وط��ن��ي��ة 
لقيادة جهود التطوير 
ف����ي م��خ��ت��ل��ف م���ج���االت 
ال������ع������م������ل واألن������ش������ط������ة 

بالشركة.

ح�صام املزيعل

طارق املطوع

اأحد م�صاريع ال�رشكة يف تايلندحممد فرغلي
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