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الطالع العمالء على آخر املستجدات التكنولوجية

»VIVA« تشارك في معرض 
اإللكترونيات االستهالكية بأميركا

 ،(VIVA) الكويتية  االتــصــاالت  شــركــة  كشفت 
ــيــــات  ــتــــرونــ عـــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي مــــعــــرض اإللــــكــ
يقام  والـــذي   ،»CES 2017« الــدولــي  االستهالكية 
بالواليات  نيفادا  واليــة  في  مدينة الفيغاس  في 

املتحدة األميركية من 5 وحتى 8 يناير.
الـــــــــــشـــــــــــركــات،  اتــصــــــــاالت  مــــــــــــــديــر إدارة  ــال  ـــ ـــ وقـــ
 »VIVA« تــواجــد  إن  العيســـى،  بـــدر  الــــــــرزاق  عبد 
هذا  في  الكــــويت  من  وحيدة  اتــصــاالت  كـــشــــركة 
ـــــذكــرى الخمسني  ـــ ـــ ــعـــرض، والـــــــــــذي يـــصـــادف الـــ املـ
في  عـــمالئها  مــع  التزامها  يــــؤكد  إطالقـــه،  على 
اطــالعــهــم عــلــى آخـــر املــســتــجــدات والــتــطــورات في 
الـــعـــالم، مشيرًا  أنحاء  التكنولوجيا في كل  عالم 
املعرض  فعاليات  كــل  بتغطية  أنــهــا ستقوم  إلــى 
عبر حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي 

.(vivatelecom@) »سناب تشات« و»إنستـــغرام«
أنـــــــــه ملـــــــــدة 50 عـــــــامـــــــا، كـــــــــان مــــعــــرض  وبـــــــــني 
 ،»CES 2017« اإللكترونيات االستهالكية الدولي
ــــالق لــالبــتــكــار والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي  مــنــصــة اإلطـ
غــيــرت وجـــه الــعــالــم الــجــديــد، وهـــو يــقــام كــل عــام 
مميزًا  مكانا  تعد  التي  فيغاس،  الس  مدينة  فــي 
لــجــمــيــع الـــذيـــن يــطــمــحــون إلــــى ازدهــــــار وتــطــويــر 
أعــمــالــهــم مـــن الــتــقــنــيــات االســتــهــالكــيــة، وإدخــــال 

ابتكارات الجيل املقبل إلى السوق. 
وتوقع أن يتم طرح العديد من املنتجات التقنية 
املبتكرة، من مختلف الشركات حول العالم، سواء 
الــشــاشــات الــرقــمــيــة، اواألجـــهـــزة الــنــقــالــة الــذكــيــة، 
كما سيتم  والــكــامــيــرات،  املستقبلية  والــســيــارات 

الــتــركــيــز عــلــى الــواقــع املــعــزز واالفــتــراضــي وعلى 
تقنية الذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات.

ــارك فــــــي مـــــعـــــرض اإللــــكــــتــــرونــــيــــات  ــ ــشــ ــ ــيــ ــ وســ
أكــثــر مــن 3800 شــركــة من  الــدولــي،  االستهالكية 
أضـــخـــم الـــشـــركـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، بــمــن 
ــوردو األجـــهـــزة  ــ ــ ــعــو ومــــطــــورو ومـ

ّ
ــك مــصــن فـــي ذلــ

تسليم  ونــظــم  واملــحــتــوى،  االستهالكية،  التقنية 
الــتــكــنــولــوجــيــا، وســيــتــضــمــن بـــرنـــامـــج املــؤتــمــر 
ألــف شخص  أكــثــر مــن 300 جلسة بحضور 165 
أحــــدث مشغل   »VIVA« وتــعــتــبــر  بـــلـــدًا.   150 مـــن 
م  لخدمات تكنولوجيا االتصال في الكويت، وتقدِّ
املتنقلة،  االتــصــال  حــلــول  مــن  متكاملة  مجموعة 
وقد اكتسبت ومنذ دخولها السوق مركزًا مرموقا 
في سوق االتصاالت. وتسعى الشركة ألن تجعل 
الــتــواصــل أســهــل عــن طــريــق تــوفــيــر تكنولوجيا 
إطــار  فــي  والترفيه،  املعلومات  ونقل  االتــصــاالت 
يـــهـــدف لــلــتــأثــيــر اإليـــجـــابـــي عــلــى حـــيـــاة الــعــمــيــل، 
كــنــهــج أســـاســـي لــنــجــاحــهــا، وأن تـــكـــون الــعــالمــة 
الــتــجــاريــة األولــــى فــي الــكــويــت مــن خـــالل توخي 

الشفافية، والحيوية، واإلرضاء والتفاعل. 
وتــســتــحــوذ الــشــركــة عــلــى نــســبــة مــتــزايــدة من 
من  مبتكرة  مجموعة  توفير  طريق  عن  العمالء، 

الخدمات ذات القيمة املضافة.
وتقدم »VIVA« خدمة اإلنترنت املتنقل بسرعة 
الثانية، المتالكها  إلى 100 ميغابايت في  تصل 
الجيل  تقنيات  من  اتصال  وأحــدث شبكة  أفضل 

الرابع  »4GLTE« املتطورة في الكويت.

تقع في بريطانيا وإسبانيا وتركيا وكندا ودبي

»توب« تختار »السند« وكياًل حصريًا 
لتسويق مشاريعها العاملية في مصر

وقـــعـــت شـــركـــة الـــســـنـــد الـــعـــقـــاريـــة 
ومــقــرهــا الـــقـــاهـــرة، ومــجــمــوعــة تــوب 
الــعــقــاريــة ومــقــرهــا الــكــويــت، اتفاقية 
»السند«  لتصبح  بينهما،  للتعاون 
الـــوكـــيـــل الـــحـــصـــري لــلــمــجــمــوعــة في 
املشاريع  مــن  نخبة  لتسويق  مــصــر، 
ــقـــاريـــة املـــتـــمـــيـــزة فــــي بــريــطــانــيــا  الـــعـ
ــارة  ــ وإســـبـــانـــيـــا وتـــركـــيـــا وكــــنــــدا وإمــ
دبي، والتي تتولى »توب« تسويقها 

حصريا في املنطقة.
ويــبــلــغ عــــدد تــلــك املـــشـــروعـــات ما 
يــقــارب 15 مــشــروعــا عــقــاريــا منوعا، 
ــا بــــني مــــشــــروعــــات تـــحـــت اإلنـــشـــاء  مــ
ومــــــــشــــــــروعــــــــات جــــــــاهــــــــزة لـــلـــتـــســـلـــم 
الفوري، بمساحات مختلفة تبدأ من 

األستديو وحتى الفلل املستقلة.
وأوضح العضو املنتدب ملجموعة 
تـــوب الــعــقــاريــة، ولــيــد الـــقـــدومـــي، أن 
املــجــمــوعــة ســعــت مــنــذ إنــشــائــهــا إلــى 
تـــقـــديـــم عـــقـــار لــلــمــســتــهــلــك الـــعـــربـــي، 
ــز بـــــالـــــعـــــائـــــد االســـــتـــــثـــــمـــــاري  ــيــ ــمــ ــتــ يــ
املــــــجــــــزي واملــــــضــــــمــــــون فــــــي الــــوقــــت 
نــفــســه، بــاإلضــافــة إلـــى اتــخــاذ جميع 
اإلجـــــراءات الـــالزمـــة، لــضــمــان سالمة 
الــقــانــونــي لجميع املــشــاريــع  املــوقــف 

املعروضة.
مــن  تـــعـــتـــبـــر  »تــــــــــــوب«  إن  وقــــــــــال 
أوئـــل الــشــركــات الــعــربــيــة، الــتــي تقوم 
بـــتـــســـويـــق املـــــشـــــروعـــــات الـــعـــقـــاريـــة 
األجـــنـــبـــيـــة فــــي املـــنـــطـــقـــة، مـــعـــربـــا عــن 
سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون 
مـــع »الـــســـنـــد«، الــــذي يــأتــي فـــي إطـــار 
ــاء نـــجـــاح جــــدد،  ــركــ الـــتـــعـــاون مــــع شــ
ــثـــيـــف مــــثــــل الــــســــوق  ــوق كـ ــ ــ وفــــتــــح سـ
ــى فـــرص  ــ املــــصــــري الـــــــذي يــتــطــلــع إلــ

جديدة.
املــديــر التنفيذي  ــال  قـ مــن جــهــتــه، 
ــقــــاريــــة، مــحــمــد  ــــوب الــــعــ ملـــجـــمـــوعـــة تــ
االتــفــاقــيــة تشمل  ــابـــت، إن  ثـ فــرغــلــي 
تعيني شركة السند العقارية كوكيل 
حصري لتسويق مشاريع املجموعة 
ــل الـــســـوق املــــصــــري، إيـــمـــانـــا من  ــ داخـ
»تـــــوب« بــالــفــرص الــــواعــــدة فـــي هــذه 
ــبــــة مــنــهــا فــــي تــلــبــيــة  األســـــــــواق، ورغــ
الطلبات املتزايدة من السوق املصري 

لـــالســـتـــثـــمـــار، والـــتـــمـــلـــك فــــي أســـــواق 
خارجية.

 وقــال فرغلي إن اختيار »السند« 
للسوق  مستفيضة  دراســـة  عــن  نتج 
املصري وأبرز الوكالء العاملني فيه، 
إذ ملــســت »تــــــوب« تـــوفـــر الــكــثــيــر من 
املــقــومــات االيــجــابــيــة داخـــل الــشــركــة، 
وطــاقــم  املــحــتــرفــة  اإلدارة  وأبــــرزهــــا 
العمل املؤهل على أعلى مستوى، إلى 
الطيبة  والسمعة  املــصــداقــيــة  جــانــب 

التي تتمتع بهم.
وأكــد فرغلي أن »تــوب« ال تتنازل 
عــن مــســتــوى مــحــدد مــن الــكــفــاءة في 
ــمـــالء، بــحــيــث ال يــقــتــصــر  ــعـ خـــدمـــة الـ
دورها على القيام بالدور التسويقي 
تقديم وتوفير  إلــى  يتعداه  بــل  فقط، 
ــات املــتــعــلــقــة بــمــا بعد  ــدمـ كـــافـــة الـــخـ

البيع.
لـــديـــهـــا  املــــجــــمــــوعــــة  أن  وأضــــــــــاف 
ــة لــلــتــأكــد مــــن كــافــة  ــارمــ مــعــايــيــر صــ
ــة،  ــيـ ــانـــونـ ــقـ األمــــــــور الـــتـــســـويـــقـــيـــة والـ
القانوني  املوقف  سالمة  تؤكد  التي 
ــد االســتــثــمــار  ــوائـ لـــلـــمـــشـــروع، وأن عـ
ــه مــجــزيــة وتــمــثــل فـــرصـــة حقيقية  بـ

لــلــمــســتــثــمــر، مــــشــــددًا عـــلـــى أن طـــرح 
ــاريــــع يــــأتــــي انـــطـــالقـــا مــن  هـــــذه املــــشــ
سعي »توب« املستمر لتقديم أفضل 
الفرص العقارية في السوق العقاري 
ــــي بــمــخــتــلــف مـــنـــاطـــقـــه، وبــمــا  ــــدولـ الـ
للمستثمر،  حقيقية  عــوائــد  يضمن 
ســـــواء عـــوائـــد تـــأجـــيـــريـــة، أو عــوائــد 
ناتجة عن نمو رأس املــال املستثمر، 
مـــن خــــالل عــمــلــهــا مـــع مــجــمــوعــة من 
كــبــار املـــطـــوريـــن الــعــقــاريــني فـــي تلك 
األسواق، لضمان تسليم املشاريع في 
وتميز  مواعيدها، وضمان جودتها 

مواقعها وأسعارها وعوائدها. 
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال رئـــيـــس مجلس 
الــشــربــيــنــي،  بـــاســـم  ــد«  ــنـ »الـــسـ إدارة 
إن تـــوقـــيـــع بـــروتـــكـــول الـــتـــعـــاون مــع 
مجموعة توب العقارية، هو استمرار 
عام  خــالل  الشركة  نجاحات  ملسيرة 
يــتــم  األولـــــــى  ولـــلـــمـــرة  ــه  ــ إنـ إذ   ،2017
ــذا الــحــجــم مـــن املــشــروعــات  تــوفــيــر هـ

بتلك الدول للمستهلك املصري.
وأشار إلى سعي »السند« لتوقيع 
البروتوكول، نظرا ملا ملسته في  هذا 
السوق املصري، من احتياج لتنويع 

ــاريـــة داخــــــل وخـــــارج  ــقـ ــعـ املـــحـــفـــظـــة الـ
مــصــر، نــظــرًا لــلــظــروف االقــتــصــاديــة 
ــتـــيـــار  ــه تـــــم اخـ ــ ــ ــة، مـــبـــيـــنـــا أنـ ــيــ ــالــ الــــحــ
»توب« لتوقيع هذا البروتكول، نظرًا 
لــخــبــرتــهــا الــعــريــقــة فـــي هــــذا املــجــال 
والــذي بدأ منذ عام 1995 حتى اآلن، 
أو  البيعية  ســواء  مكاتبها  وانتشار 
التي  بالدول  البيع  بعد  ملا  الخدمية 

تتواجد بها املشروعات.
من ناحيته، أشار العضو املنتدب 
فــي »الــســنــد«، مــجــدي ســعــد، إلـــى أن 
ــذا الـــبـــروتـــوكـــول ســيــتــيــح  ــ تـــوقـــيـــع هـ
ــرح مـــشـــروعـــات عــقــاريــة،  لــلــشــركــة طــ
تــحــوي مــســاحــات تــبــدأ مــن 37 مترًا 
 245 بمساحة  املستقلة  الــفــلــل  حــتــى 
ــرًا، الفـــتـــا إلـــــى وجــــــود تـــنـــوع فــي  ــتــ مــ
األسعار للوحدات، بحيث يبدأ سعر 
 50 من  ببريطانيا  العقارية  الــوحــدة 
ألف جنيه إسترليني، في حني يبدأ 
ســعــر الــــوحــــدة بــتــركــيــا مـــن 80 ألــف 

دوالر.
وأضــــــــاف أن عــــوائــــد االســـتـــثـــمـــار 
تـــتـــراوح مـــا بـــني 5 إلــــى 10 فـــي املــئــة 
كعائد إيجاري سنوي، فيما تترتفع 

ــلـــوحـــدات  ــاري لـ ــقــ ــعــ قـــيـــمـــة األصـــــــل الــ
لــتــصــل إلـــى 10 فــي املــئــة ســنــويــا في 

بعض املدن واملواقع املميزة فيها.
بالتعاون  »الــســنــد«  دور  أن  وأكـــد 
مـــع »تـــــوب« ال يــقــتــصــر عــلــي تــوقــيــع 
الـــعـــقـــود بــــني الـــعـــمـــالء واملــــطــــوريــــن، 
ــة الــتــســهــيــالت  ــافــ ــم كــ ــديـ ــقـ ــم تـ ــتـ بــــل يـ
الــالزمــة للعمالء، بما  واالســتــشــارات 
ــراء متكاملة  يــضــمــن لــهــم تــجــربــة شــ

وخالية من أي عقبات.
ــع  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ املـ أن  ــد  ــ ــعـ ــ سـ وأضـــــــــــــاف 
احتياجات شريحة  تلبي  املطروحة، 
كــبــيــرة مـــن املــســتــثــمــريــن املــصــريــني، 
ــــني فـــــي تــــنــــويــــع مــحــافــظــهــم  ــبـ ــ ــراغـ ــ الـ
سياسة  تتركز  بحيث  االستثمارية، 
الدخل  مــصــادر  تنويع  الــشــركــة على 
مشاريع  انتقاء  خــالل  من  لعمالئها، 
ــــن مـــتـــنـــوعـــة،  ــاكـ ــ ــــي أمـ ــاريـــة فـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
بـــمـــا يـــضـــمـــن تــقــلــيــل املــــخــــاطــــر، إلـــى 
جـــانـــب تــعــظــيــم املـــكـــاســـب، مـــن خــالل 
في  املوجودة  املشاريع  على  التركيز 
برمنغهام  في  التطوير  تحت  أماكن 
ومــانــشــســتــر ولــيــفــربــول عــلــي سبيل 

املثال.

محمد فرغلي ومجدي سعد يتبادالن االتفاقية

القدومي: نقّدم 
عقارًا يتميز بالعائد 

االستثماري املجزي 
واملضمون

فرغلي: التعاون 
مع »السند« يأتي 

إليمان »توب« بالفرص 
الواعدة في مصر

يتيح للحضور الحصول على 3000 نقدًا

»الخليج« يجري غدًا مسابقة »صيد الكاش«
على هامش سحب »مليونير الدانة« باألفنيوز

ــــن ســحــب  يــــــوم واحـــــــد يـــفـــصـــل عـ
بنك  مــن  املرتقب  الــدانــة«  »مليونير 
الــخــلــيــج، مــلــيــون ديــنــار فــي انتظار 
الـــعـــمـــالء، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــفــاجــآت 
قّيمة وفعاليات ممتعة عديدة منها 
الفريدة من نوعها »صيد  املسابقة 

الــكــاش«.  فقد أشــار البنك في بيان 
ــه عـــــالوة عــلــى األنــشــطــة  ــى أنــ ــه، إلــ لــ
عنها،  وأعلن  سبق  التي  والجوائز 
ــفـــوز  ــة الـ ــدم لـــلـــحـــضـــور فــــرصــ ــقـ ــيـ سـ
بنحو 3000 ديــنــار نــقــدًا، مــن خالل 
ــقـــة »صــــيــــد الــــــكــــــاش«، الـــتـــي  ــابـ مـــسـ

ســتــتــيــح لــســتــة أشـــخـــاص أو أكــثــر 
مــن الــحــضــور فــرصــة الــفــوز بــاملــال، 
الفــتــا إلــى أنــه مــا على الــحــضــور إال 
ــــل صــــنــــدوق مــلــيء  أن يـــخـــطـــوا داخــ
بــالــنــقــود املــتــطــايــرة والــتــقــاطــهــا في 
10 ثـــــوان، لــيــتــمــكــنــوا مـــن اســتــبــدال 

الـــصـــنـــدوق  ــن  مــ املــلــتــقــطــة  األوراق 
بمال نقدي فور انتهاء املدة املحددة 

للمسابقة.
وبــني »الخليج« أن االشــتــراك في 
الـــكـــاش« مفتوحة  مــســابــقــة »صــيــد 
ــــن فــــــي مـــوقـــع  ــريـ ــ ــــاضـ ــــحـ لـــجـــمـــيـــع الـ
الـــحـــدث فـــي»األفـــنـــيـــوز«، ابـــتـــداًء من 
الــســاعــة الــســابــعــة مـــســـاًء، إذ سيتم 
اخـــتـــيـــار اثــــنــــني مــــن املــــشــــاركــــني كــل 
ــه يــجــب  ــأنـ نـــصـــف ســــاعــــة، مـــنـــوهـــا بـ
على الحضور الراغبني في املشاركة 
فـــي مكتب  أســـمـــاءهـــم  يــســجــلــوا  أن 
الــتــســجــيــل الــقــريــب مـــن املـــســـرح في 
ــد أفـــنـــيـــو« وســـيـــتـــم اخـــتـــيـــار  ــ ــرانـ ــ »غـ

األسماء بشكل عشوائي.
املــــشــــاركــــة مــجــانــيــة،  وكـــشـــف أن 
فـــي مسابقة  الــتــســجــيــل  إذ ســيــفــتــح 
الساعة  مــن  املمتعة  الــكــاش«  »صيد 
الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر حــتــى الــســاعــة 

السابعة مساء،ً قبيل بداية الحدث، 
ــن الــســاعــة  ــال مــ ــفـ ــع أنـــشـــطـــة لـــأطـ مــ
ــهــــي مــع  ــتــ ــنــ الــــخــــامــــســــة مــــــســــــاًء وتــ
انطالق السحب رسميا عند الساعة 

السابعة مساًء. 
وأكد البنك أن العائالت واألطفال، 
سيستمتعون بجو من املرح واللهو 
بوجود نشاط الرسم على الوجوه، 
وشخصيات  والبالونات،  والحناء، 
مـــن الـــدمـــى املــتــحــركــة وغـــيـــرهـــا من 

األلعاب. 
ولفت إلى أنه سيشارك في تقديم 
هذا الحدث كل من الفنان الكوميدي 
الــعــقــروقــة الشهير  املــحــبــوب خــالــد 
»ولــــد الـــــديـــــرة«، ومــــذيــــع الــــراديــــو  بـــــ
املعروف خالد األنصاري، باإلضافة 
إلى محمد الصراف وهو املوسيقي 
املـــوهـــوب مـــن فــرقــة »ذا كــونــســرت« 

وممثل البنك. 

»الغرفة« تعاود العمل 
في فرع الشويخ

تباشر غرفة تجارة وصناعة الكويت أعمالها 
مـــجـــددًا، بــعــد االنـــتـــهـــاء مـــن أعـــمـــال الــصــيــانــة في 
الــكــائــن فــي منطقة الــشــويــخ شـــارع جمال  فرعها 
إنشاء  الخليج.  ويهدف  بنك  عبدالناصر مدخل 

الفسح  إجــــراءات  إلــى تسهيل  الــفــرع  لهذا  الغرفة 
الجمركي على منتسبيها، إذ تمتد ساعات العمل 
 1:30 ولغاية  صباحا   8 من  الفرع  لهذا  الرسمية 

بعد الظهر من يوم األحد إلى يوم الخميس.





اقتصاد
االربعاء ٤ يناير ٢٠١٧

29

في مجال التسويق العقاري الدولي داخل السوق المصري

»السند العقارية« و»توب العقارية« توقعان اتفاقية تعاون
وقعــت شــركة الســند 
القاهرة  العقاريــة ومقرهــا 
العقارية  ومجموعــة تــوب 
اتفاقيــة  الكويــت  ومقرهــا 
للتعــاون بينهمــا لتصبــح 
العقاريــة  الســند  شــركة 
الوكيل احلصري للمجموعة 
في مصر لتسويق نخبة من 
املشــاريع العقارية املتميزة 
في بريطانيا، إسبانيا، تركيا، 
كندا وإمارة دبي التي تتولى 
العقاريــة  مجموعــة تــوب 
تســويقها باملنطقة العربية 
بشــكل حصري. ويبلغ عدد 
تلك املشــروعات مــا يقارب 
اخلمسة عشر مشروعا عقاريا 
منوعا ما بني مشروعات حتت 
اإلنشاء ومشروعات جاهزة 
الفوري مبساحات  للتسليم 
مختلفــة تبدأ من االســتديو 

وحتى الفلل املستقلة.
وقد صرح وليد القدومي 
العضو املنتدب ملجموعة توب 
العقارية ان املجموعة سعت 
منذ إنشائها الى تقدمي عقار 
العربــي يتميز  للمســتهلك 
بالعائد االستثماري املجزي 
واملضمون في الوقت نفسه 
باالضافــة إلــى اتخاذ جميع 
االجــراءات الالزمــة لضمان 

سالمة املوقف القانوني جلميع 
املشاريع املعروضة وتعتبر 
مجموعــة تــوب مــن أوائل 
الشركات العربية التي تقوم 
بتسويق املشروعات العقارية 
األجنبية في املنطقة. وأعرب 
وليد القدومي عن ســعادته 
التعاون  بتوقيع بروتوكول 
مع شركة الســند العقارية، 
وصرح بأن هذا التوقيع يأتي 
في إطار التعاون مع شركاء 
جناح جدد وفتح سوق كثيف 
مثل الســوق املصــري الذي 

يتطلع إلى فرص جديدة.

وفــي معرض حديثه عن 
االتفاقية، صرح محمد فرغلي 
ثابت املدير التنفيذي ملجموعة 
توب العقارية بأن االتفاقية 
تشمل تعيني شــركة السند 
العقاريــة كوكيــل حصــري 
لتسويق مشاريع املجموعة 
داخل السوق املصري إميانا 
منا بالفرص الواعدة في هذه 
األسواق ورغبة من املجموعة 
فــي تلبية الطلبات املتزايدة 
من السوق املصري لالستثمار 
والتملك في أسواق خارجية، 
وأضــاف فرغلــي ان اختيار 
شركة الســند العقارية نتج 
عن دراسة مستفيضة للسوق 
املصري وأبرز الوكالء العاملني 
فيه وقد ملســنا توفر الكثير 
من املقومات اإليجابية داخل 
الشركة أبرزها االدارة احملترفة 
وطاقم العمل املؤهل على أعلى 
مستوى إلى جانب املصداقية 
والسمعة الطيبة اللتني تتمتع 
بهما الشركة. من جانبه، قال 
باسم الشربيني رئيس مجلس 
إدارة شركة السند العقارية 
ان توقيع بروتوكول التعاون 
مع مجموعــة توب العقارية 
هو استمرار ملسيرة جناحات 
شركة السند العقارية خالل 

عام ٢٠١٧ حيــث وألول مرة 
يتــم توفير هــذا احلجم من 
الــدول  املشــروعات بتلــك 
للمستهلك املصري ولقد سعت 
العقارية لتوقيع هذا  السند 
البروتوكول نظرا ملا ملسته في 
السوق املصري من احتياج 
لتنويــع احملفظــة العقارية 
داخل وخــارج مصــر نظرا 
للظروف االقتصادية احلالية.
فــي حــني صــرح مجدي 
سعد العضو املنتدب للسند 
العقاريــة ان توقيــع هــذا 
البروتوكــول ســيتيح لنــا 
طــرح مشــروعات عقاريــة 
حتوي مساحات تبدأ من 3٧ 
مترا حتى الفيالت املستقلة 
مبســاحة ٢٤5 مترا، ويوجد 
تنوع في األسعار للوحدات، 
حيــث يبــدأ ســعر الوحدة 
العقاريــة ببريطانيا من 5٠ 
ألف جنيه استرليني في حني 
يبدأ ســعر الوحــدة بتركيا 
من 8٠ ألف دوالر وان عوائد 
االستثمار تتراوح بني 5% و 
١٠% كعائد إيجاري ســنوي 
فيمــا ترتفــع قيمــة األصل 
العقاري للوحدات لتصل الى 
حوالي ١٠% سنويا في بعض 

املدن واملواقع املميزة فيها.

محمد فرغلي ومجدي سعد يتبادالن االتفاقية

يقام في الس فيغاس بحضور 4 آالف شركة عاملية

VIVA تشارك مبعرض اإللكترونيات 
االستهالكية الدولي في أميركا

 ،VIVA أعلنت شــركة االتصاالت الكويتية
مشاركتها في معرض اإللكترونيات االستهالكية 
الدولي CES ٢٠١٧، والذي يقام في مدينة الس 
فيغــاس في والية نيفــادا بالواليات املتحدة 

األميركية من 5 حتى 8 اجلاري.
وتعليقا على هذه املشاركة، قال عبدالرزاق 
العيســى، مدير إدارة اتصاالت الشركات في 
VIVA: تواجد VIVA كشــركة اتصاالت وحيدة 
من الكويت في هذا املعرض، والذي يصادف 
 VIVA الذكرى اخلمسني على إطالقه، يؤكد التزام
مع عمالئها في اطالعهم على آخر املستجدات 
والتطــورات في عالــم التكنولوجيــا في كل 
أنحاء العالم. وأضاف: »ســنقوم بتغطية كل 
فعاليات املعرض عبر حسابات VIVA على مواقع 
التواصل االجتماعي سناب تشات وإنستغرام 

.)vivatelecom@(
وملدة 5٠ عاما، كان معرض اإللكترونيات 
االستهالكية الدولي CES ٢٠١٧ منصة االطالق 
لالبتكار والتكنولوجيا التي غيرت وجه العالم 
اجلديــد. وهو يقــام كل عام فــي مدينة الس 
فيغــاس، التي تعد مكانا مميزا جلميع الذين 
يطمحون إلــى ازدهار وتطويــر أعمالهم من 
التقنيات االستهالكية وإدخال ابتكارات اجليل 

القادم إلى السوق.
ومن املتوقع ان يتم طرح العديد من املنتجات 
التقنية املبتكرة من مختلف الشــركات حول 
العالم، من الشاشات الرقمية، األجهزة النقالة 

الذكية، السيارات املستقبلية والكاميرات، كما 
سيتم التركيز على الواقع املعزز واالفتراضي 
وعلى تقنية الذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات.
وسيشــارك فــي معــرض اإللكترونيــات 
االستهالكية الدولي أكثر من 38٠٠ شركة من 
أضخم الشــركات على مســتوى العالم، مبن 
في ذلك مصنعــو ومطورو وموردو األجهزة 
التقنية االستهالكية، واحملتوى، ونظم تسليم 
التكنولوجيا، وسيتضمن برنامج املؤمتر أكثر 
من 3٠٠ جلسة بحضور ١65 ألف شخص من 

١5٠ بلدا.

»السند« ستسّوق 
ملشاريع متميزة 

في بريطانيا 
وإسبانيا وتركيا 

وكندا ودبي

خدمات إعالنية

اإلنتاج الصناعي الصيني األعلى في 6 سنوات
رويترز: أظهر مســح خاص لألنشطة امس أن نشاط 
املصانــع الصينية منا بأكثر من املتوقع في ديســمبر مع 
تسارع الطلب ليصل اإلنتاج إلى أعلى مستوى في نحو 6 
سنوات، مبا أعطى دفعة قوية لقطاع الصناعات التحويلية 

في بداية 2017.
وارتفع مؤشر كايشني/ماركت ملديري املشتريات في قطاع 
الصناعات التحويلية إلى 51.9 نقطة على أساس معدل في 
ضوء العوامل املوسمية من 50.9 نقطة في نوفمبر، متجاوزا 

توقعات احملللني التي دارت حول 50.7 نقطة.
وحقق املؤشر زخما شيئا فشيئا بفضل انتعاش قطاعي 
اإلقراض والبناء ليظل للشــهر السادس على التوالي فوق 

مستوى 50 نقطة الذي يفصل بني النمو واالنكماش.

»بلومبيرغ«: النفط ألعلى مستوى في 18 شهرًا 
بعد تقرير »األنباء« بخفض إنتاج الكويت

قالت وكالــة بلومبيرغ 
العامليــة ان أســعار النفط 
قفــزت إلى أعلى مســتوى 
لهــا في ١8 شــهرا وذلك في 
اول تعامالت العام اجلديد.

واســتندت الوكالــة إلى 
تقرير »األنباء« الذي انفردت 
بنشره االحد املاضي والذي 
أكــد بدء الكويت في خفض 
اإلنتاج بواقع ١3٠ ألف برميل 
يوميــا وهــو ما ســاهم في 
االرتفاع الكبير في اســعار 

النفط.
الكويت  وجاء تخفيض 
النتاجهــا ضمن اتفاق دول 
»أوپيــك« بخفــض انتاجها 
اعتبــارا مــن بدايــة يناير 

اجلاري. 
إلى ذلك، سجلت أسعار 
النفط أعلى مستوى في عام 
ونصف خالل تداوالت أمس 
بفضل آمال بأن ينجح اتفاق 
بني املنتجني مــن »أوپيك« 
ومن خارجهــا على خفض 
إنتــاج النفــط - والذي بدأ 
ســريانه يوم األحــد- في 
القضاء على تخمة املعروض 

في السوق العاملية.
وارتفــع مزيــج برنــت 
اخلام أكثر من ٢% إلى 58.3٧ 
دوالرا للبرميل بزيادة 55.١ 
دوالر للبرميل مسجال أعلى 

مستوى منذ يوليو ٢٠١5.
وتراجع برنت قليال إلى 

58.٢٢ دوالرا ولكــن ظــل 
مرتفعا ١.٤٠ دوالر.

وســجل اخلام األميركي 
اخلفيف أعلى مســتوى في 
١8 شهرا وبلغ 55.٢٤ دوالرا 
بزيادة ١.5٢ دوالر للبرميل 
وهو أيضا األعلى منذ يوليو 

.٢٠١5
وفي األول من يناير بدأ 
سريان االتفاق الذي توصلت 
إليه »أوپيك« في نوفمبر مع 
منتجني مستقلني مثل روسيا 
بشأن خفض اإلنتاج بنحو 

١.8 مليون برميل يوميا.

وقال هانز فان كليف كبير 
احملللني االقتصاديني للطاقة 
في بنك ايه.بي.ان امرو في 
امســتردام: »الدالئل األولى 
إلــى أن تخفيضات  تلمــح 
اإلنتــاج مــن املنتجــني في 
أوپيك وخارجها تدعم اآلمال 
بتقليص التخمة العاملية«.

ويتفــق مــع كليــف في 
الرأي ريــك ســبونر كبير 
محللي السوق في سي.ام.

سي ماركتس. وقال سبونر: 
»ستبحث السوق عن دالئل 
على خفــض اإلنتاج. األمر 

األكثر ترجيحــا أن أعضاء 
»أوپيــك« واملنتجــني مــن 
خارجها سيلتزمون باالتفاق 
السيما في املراحل األولى«. 
ويتابع مستثمرون »أوپيك« 
عن كثــب ملعرفة ما إذا كان 
أعضــاء »أوپيك« ســيفون 
بتعهداتهم بخفض اإلنتاج.

وقال تاماس فارجا كبير 
النفط مــن بي.في. محللي 
ام اويل اسوشــييتس: »إذا 
كان عــام ٢٠١6 عام األقوال 
فينبغي أن يكون عام ٢٠١٧ 

عام األفعال«.

اسعار النفط تصعد بفضل آمال جناح اتفاق »أوپيك« على خفض اإلنتاج

النفط اقترب من 
60 دوالراً للبرميل 

خالل تداوالت 
أمس

»ميد«: تردي أسعار النفط وعجز امليزانيات أهم سماتها

هذه أبرز احملطات االقتصادية في 2016
محمود عيسى

اســتعرضت مجلــة ميــد اهــم األحــداث 
االقتصادية واالجتاهات التي شهدها عام ٢٠١6 
وتأثيرها على النظرة املستقبلية ملنطقة الشرق 
األوســط وشمال افريقيا، وقالت ان هذا العام 
متيــز بخفــض اإلنفاق احلكومــي وعجوزات 
امليزانيــة، وتقليص الوظائــف وتأخير دفع 
املستحقات للشركات، باإلضافة الى تخفيض 
التصنيفات السيادية بني احلني واآلخر لبعض 
دول املنطقة والتنبؤات بالنمو االقتصادي على 

املستويني االقليمي والعاملي.
وجاءت األحداث االقتصادية خالل أشــهر 

العام املاضي كما يلي:
٭ ينايــر: هبط ســعر خام برنــت في ١8 من 
هذا الشهر الى ٢٧.6٧ دوالرا للبرميل ليسجل 
أدنى سعر له منذ ١3 عاما، وأعلنت السعودية 
ميزانيتها لعام ٢٠١6 بواقع ٢٢٤ مليار دوالر، 
وخفضت النفقات بنسبة ١٤% عن العام السابق 
مع توقــع عجز ٧8 مليــار دوالر، كما مت رفع 

العقوبات الدولية عن إيران.
٭ فبراير: خفضت وكالة ستاندارد اند بورز 
التصنيف السيادي لكل من السعودية وعمان 

والبحرين.
٭ مــارس: مجلــس الــوزراء الكويتي يوافق 
على فرض ضريبة ١٠% على أرباح الشركات، 
ومصر تعلن تخفيض قيمة اجلنيه ١٤% وتبع 
ذلك تعومي اجلنيه في نوفمبر ما جعل العملة 

املصرية تخسر نحو 5٠% من قيمتها.
٭ ابريــل: مجلس الوزراء الســعودي يوافق 
علــى رؤيــة ٢٠3٠ التــي تتضمــن إصالحات 
اقتصادية شــاملة، وحتدد ٤6 هيئة حكومية 
كأهداف للخصخصة وعلى رأسها شركة ارامكو، 
واالمــارات تعلن أنها ستســجل في ٢٠١6 أول 

عجز في احلساب اجلاري منذ 3٧ عاما.
٭ مايو: تســمية رئيس مجلس إدارة شــركة 

ارامكــو خالــد الفالح وزيرا للطاقــة والثروة 
املعدنية خلفا للوزير السابق علي النعيمي.

٭ يوليــو: قطر تعدل توقعات عجز امليزانية 
لعام ٢٠١6 من ٤.8% الى ٧.8% من الناجت احمللي 
اإلجمالي، وتخفيض تقديرات النمو ٠.٤% الى 
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٭ أغســطس: الكويت تخطط لبيع ما بني ٢٠ 
و3٠% من اربع شركات نفط وبتروكيماويات 
تابعة ملؤسســة البترول الكويتية، ومجلس 
الوزراء يقر سلســلة من اإلصالحات املتعلقة 
بالدعم مبا في ذلك زيادة بنسبة 83% على أسعار 
بعض احملروقات. وحاكم دبي يصدر مرسوما 
بإحالة عدد من املسؤولني الى التقاعد املبكر.

٭ ســبتمبر: صندوق النقــد الدولي يتوصل 
الى اتفاقية لدعم احلكومة املصرية بتسهيالت 
متويل بقيمة ١٢ مليار دوالر مدتها 3 سنوات 

لتعزيز اإلصالحات احلكومية.
٭ أكتوبــر: ســمو أمير البالد الشــيخ صباح 

األحمد يصدر مرسوما بحل مجلس األمة.
٭ نوفمبر: مرشحو املعارضة يفوزون بنحو 
5٠ مقعــدا في انتخابات مجلس األمة اجلديد، 
واضعني بذلك حدا للمقاطعة السياسية التي 
دامت اربع سنوات. والسعودية تستكمل بيع 
أضخم إصدار للسندات تشهدها األسواق الناشئة 
بقيمــة ١٧.5 مليار دوالر في مســاعيها لســد 

عجز امليزانية.
٭ ديســمبر: االتفــاق بني أوپيــك واملنتجني 
املستقلني على خفض إنتاج النفط بواقع 6٠٠ 
ألــف برميل يوميا اعتبــارا من يناير احلالي، 
ويأتي هذا االتفاق بعد اتفاق آخر في 3٠ نوفمبر 
على خفض اإلنتاج بنحــو ١.٢ مليون برميل 
يوميا. والرئيس االيراني يعلن ميزانية بالده 
للســنة املالية املنتهية في مارس ٢٠١8 بنحو 
33 مليار دوالر متضمنة زيادة نســبتها %5٠ 
في اإليرادات النفطية وأخرى بنســبة 9% في 

املصروفات الرأسمالية.
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»السند« و»توب« العقاريتان توقعان اتفاقية تعاون
في مجال التسويق العقاري الدولي داخل السوق المصري

وقعت شركة السند العقارية، ومقرها القاهرة، 
ومــجــمــوعــة تـــوب الــعــقــاريــة، ومــقــرهــا الــكــويــت، 
اتفاقية للتعاون بينهما، لتصبح األولى الوكيل 
الحصري للمجموعة في مصر، لتسويق نخبة 
من المشاريع المتميزة في بريطانيا واسبانيا 
ــتـــي تــتــولــى »تــــوب«  ــي، والـ ــ ــنـــدا ودبــ وتـــركـــيـــا وكـ
تسويقها بالمنطقة الــعــربــيــة بشكل حــصــري. 
ويبلغ عدد تلك المشروعات نحو 15 مشروعا 
عـــقـــاريـــا مــنــوعــا بــيــن تــحــت االنــــشــــاء وجـــاهـــزة 
لالستالم الفوري بمساحات مختلفة تبدأ من 

االستديو حتى الفلل المستقلة.
وصــــرح الــعــضــو الــمــنــتــدب لــمــجــمــوعــة تــوب 
العقارية وليد القدومي بــأن المجموعة سعت 
ــى تـــقـــديـــم عـــقـــار لــلــمــســتــهــلــك  ــ مـــنـــذ انـــشـــائـــهـــا الـ
الــعــربــي يتميز بالعائد االســتــثــمــاري المجزي 
والمضمون في نفس الوقت، إضافة الى اتخاذ 
جميع االجراءات الالزمة لضمان سالمة الموقف 
القانوني لجميع المشاريع المعروضة، وتعتبر 
مجموعة توب من اوائل الشركات العربية التي 
تقوم بتسويق المشروعات العقارية االجنبية 

في المنطقة.
واعــرب وليد القدومي عن سعادته بتوقيع 
بروتوكول التعاون مع شركة السند العقارية، 
مضيفا ان هذا التوقيع يأتي في اطار التعاون 
مع شركاء نجاح جدد، وفتح سوق كثيف مثل 

السوق المصري الذي يتطلع الي فرص جديدة.
ــر الــتــنــفــيــذي  ــمـــديـ مــــن جـــهـــتـــه، ذكـــــر ثـــابـــت الـ
لــمــجــمــوعــة تــــوب الـــعـــقـــاريـــة مــحــمــد فــرغــلــي أن 
االتفاقية تشمل تعيين شركة السند العقارية 
كوكيل حــصــري لتسويق مشاريع المجموعة 
داخـــل الــســوق الــمــصــري، »إيــمــانــا منا بالفرص 
الواعدة في هذه األسواق، ورغبة من المجموعة 
في تلبية الطلبات المتزايدة من السوق المصري 

لالستثمار، والتملك في أسواق خارجية«.
وأضــــــاف فــرغــلــي أن اخـــتـــيـــار شـــركـــة الــســنــد 
ــة مستفيضة للسوق  الــعــقــاريــة نــتــج عــن دراســ
المصري وأبرز الوكالء العاملين فيه، »ولمسنا 
تــوافــر الكثير مــن الــمــقــومــات االيــجــابــيــة داخــل 
الـــشـــركـــة، أبــــرزهــــا االدارة الـــمـــحـــتـــرفـــة وطـــاقـــم 
العمل المؤهل على أعلى مستوى، إلــى جانب 
المصداقية والسمعة الطيبة التي تتمتع بها 

الشركة. 
مــن جــانــبــه، قــال رئــيــس مجلس ادارة شركة 
الــســنــد الــعــقــاريــة بــاســم الــشــربــيــنــي إن توقيع 
بروتوكول التعاون مع مجموعة توب العقارية 
هــو اســتــمــرار لمسيرة نــجــاحــات شــركــة السند 
العقارية خالل عام 2017، حيث والول مرة يتم 
توفير هذا الحجم من المشروعات بتلك الدول 

للمستهلك المصري.
بـــــــــــدوره، أفــــــــاد الــــعــــضــــو الــــمــــنــــتــــدب لـــشـــركـــة 

ــأن »تــوقــيــع  ــ الـــســـنـــد الـــعـــقـــاريـــة مـــجـــدي ســـعـــد بـ
هــذا البروتوكول سيتيح لنا طــرح مشروعات 
عقارية تحوي مساحات تبدأ من 37 مترا حتى 
الفيالت المستقلة بمساحة 245 مترا، ويوجد 
تنوع فــي االســعــار لــلــوحــدات، حيث يبدأ سعر 
الوحدة العقارية في بريطانيا من 50 الف جنيه 
استرليني، في حين يبدأ سعر الوحدة بتركيا 

من 80 الف دوالر.

أعــلــنــت الــمــجــمــوعــة الــمــالــيــة 
هــيــرمــيــس، الــمــؤســســة المالية 
ــي أســـــــــواق الـــشـــرق  ــ الــــــرائــــــدة فـ
األوســـط وشــمــال إفريقيا، بدء 
تنفيذ خطة التوسع في أعمال 
ــــواق الــمــبــتــدئــة، في  قــطــاع األسـ
إطــار تحول الشركة إلــى كيان 
استثماري له تواجد فعال عبر 
األســـــــواق الــمــبــتــدئــة، وتــغــطــي 
عملياته مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
االقتصادات المبتدئة والناشئة 

ذات مقومات النمو الجذابة.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعــــــرب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة 
المالية هيرميس كريم عوض 
عــن اعــتــزازه بــبــدء الــتــوســع في 
أعــمــال القطاع الجديد لخدمة 
ــة فــــي األســــــواق  ــركـ عـــمـــالء الـــشـ
المبتدئة حــول العالم، تركيزا 
ــة فــي  ــاطــ ــــات الــــوســ ــــدمـ ــلـــى خـ عـ
ــة والــــتــــرويــــج  ــيـ ــالـ ــمـ األوراق الـ

وتغطية االكتتاب والبحوث. 
وقــــــــال عــــــوض إن الـــخـــطـــوة 
الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة تــــــــــأتــــــــــي ضــــمــــن 
االستراتيجية التي تم إعالنها 
مطلع عام 2016، والتي تتبلور 

أهــــدافــــهــــا فــــي تــنــمــيــة الــنــطــاق 
ــال الـــشـــركـــة  ــ ــمـ ــ ــغــــرافــــي ألعـ الــــجــ
باألسواق المبتدئة، مع تعظيم 
المردود االيجابى للمساهمين.
ــة  ــركــ وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أن الــــشــ
تـــــــــســـــــــتـــــــــهـــــــــدف دعــــــــــــــــــــم هــــــــــذه 
ــة، مــــــن خــــالل  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
اســـتـــقـــطـــاب وتــعــيــيــن الــــكــــوادر 
الماهرة مــع توظيف الخبرات 
ــفــــرد بــهــا  ــنــ ــة الــــتــــي يــ ــ ــعـ ــ ــواسـ ــ الـ
فريق العمل بشتى القطاعات 
الرئيسية واإلدارات الداخلية. 
وأضــاف أن المجموعة المالية 
هيرميس كلفت الخبير البارز 
علي خالپي بمنصب الرئيس 
ــيـــذي لـــقـــطـــاع األســــــــواق  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــة، ويـــتـــمـــتـــع خــالــپــي  ــدئـ ــتـ ــبـ ــمـ الـ
بــخــبــرة واســعــة تبلغ 20 عاما 
مــن الــعــمــل بمختلف األســــواق 
المبتدئة والــنــاشــئــة، ويحظى 
ــل بـــــاإلنـــــجـــــازات  ــ ــافـ ــ بـــســـجـــل حـ
الـــمـــشـــرفـــة فــــي أســـــــواق عـــديـــدة 
ــل لـــــــنـــــــدن ونــــــيــــــويــــــورك  ــ ــمـ ــ ــــشـ تـ

وجوهانسبرغ.
ويـــــــنـــــــضـــــــم خـــــــالـــــــپـــــــي إلـــــــى 
المجموعة الــمــالــيــة هيرميس 

 Exotix Africa بعد عمله بشركة
الــــتــــي اشــــتــــرك فــــي تــأســيــســهــا 
وقيادتها، وهي بنك استثمار 
ــواق  ــ تــتــركــز أعـــمـــالـــه عــلــى األسـ
الــمــبــتــدئــة، علما أنـــه عــمــل قبل 
ذلـــك بــمــجــمــوعــة مـــن الــشــركــات 
ــا فـــــي ذلـــــــك بــــالك  الـــــــبـــــــارزة بــــمــ
روك، وانفستك، ورينيسانس 

كابيتال.

حـــــصـــــدت شـــــركـــــة األرجـــــــــان 
الــعــالــمــيــة الــعــقــاريــة جــائــزتــيــن 
تقديريتين من القطاع العقاري 
في سلطنة عمان، لتضافا إلى 
سلسلة الــتــقــديــرات والــجــوائــز 
الــــــتــــــي فــــــــــــازت بـــــهـــــا الــــشــــركــــة 
ــيـــة عــن  ــنــــوات الـــمـــاضـ ــســ فــــي الــ
مشاريعها الرائدة في المنطقة. 
ــة  ــ ــركـ ــ وكـــــــــانـــــــــت كـــــــــل مـــــــــن شـ
األرجان تاول لالستثمار، التي 
تــمــتــلــك »األرجــــــــــان الــعــالــمــيــة« 
حــصــة الــشــريــك فــيــهــا، وشــركــة 
تـــالل الـــقـــرم الــعــقــاريــة الــتــابــعــة 
لألرجان العالمية حصلتا على 
الجائزتين عن مشروعي الواحة 

وتالل القرم على التوالي.
وحــــصــــدت شـــركـــة األرجــــــان 
تاول لالستثمار جائزة »أفضل 
مـــشـــروع ســكــنــي مــيــســر« لــعــام 
2016 مـــن الــجــمــعــيــة الــعــقــاريــة 
العمانية عــن مــشــروع الــواحــة، 
ــتـــعـــدد  الــــــــــذي هــــــو مــــــشــــــروع مـ
االستخدامات يقع غرب والية 
بـــركـــاء الــســاحــلــيــة فـــي سلطنة 

عمان. 
ــون الــــــمــــــشــــــروع مـــن  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ويــ
وحــــــــــــدات ســـكـــنـــيـــة تـــتـــنـــاســـب 
ــل الـــمـــتـــوســـط،  ــدخــ ــع ذوي الــ مــ
ومــرافــق خدماتية، كالمدارس 
والـــــــمـــــــســـــــاجـــــــد والــــــــحــــــــدائــــــــق 

وطــــــــــرق داخـــــلـــــيـــــة ومــــحــــطــــات 
فــرعــيــة، إضــافــة إلـــى الــخــدمــات 
ــي تـــلـــبـــي  ــ ــتــ ــ ــ ــــالت ال ــيـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــتـ ــ والـ
االحــتــيــاجــات الــيــومــيــة لسكان 

المنطقة. 
ــروع عـــلـــى  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ويـــــمـــــتـــــد الـ
مساحة 683959 مترا مربعا، 
حيث استكملت الشركة تطوير 
المرحلة األولــى من المشروع، 
ــــذي شــهــد طــلــبــا كــبــيــرا على  الـ
الـــــوحـــــدات الـــســـكـــنـــيـــة. وبـــــدأت 

الشركة أخيرا تطوير المرحلة 
الثانية من المشروع.

وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــائــــب رئــ نــ
شـــــركـــــة األرجــــــــــــــان الـــعـــالـــمـــيـــة 
الــعــقــاريــة، م. خــالــد الــمــشــعــان: 
ــدا بـــاإلنـــجـــازات  ــ ــورون جـ ــ ــخـ ــ »فـ
المتواصلة التي يحققها فريق 
الــشــركــة فــي الــكــويــت وسلطنة 
عمان والبحرين، حيث تشهد 
التقديرات على جودة المعيشة 

واالستدامة في المشاريع التي 
نقوم بتطويرها، والتي تضيف 
قيمة فــريــدة إلـــى المجتمعات 
ــمــــدادا  ــتــ ــا، اســ ــ ــاورهـ ــ ــجـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
لشعارنا )الحياة... كما تحبها(، 
التي تضع عمالءنا والمجتمع 
ــه فـــــي مــــقــــدمــــة مـــفـــهـــوم  ــلـ ــمـ بـــأكـ

مشاريعنا«.

»هيرميس« تتوسع في أعمال قطاع 
األسواق المبتدئة

كريم عوض

»األرجان« تحصد جائزتين عقاريتين في سلطنة عمان

»علي عبدالوهاب المطوع« راٍع ذهبي 
لمعرض »هوريكا 2017«

ــــي  ــلـ ــ أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت شـــــــــــركـــــــــــة عـ
عبدالوهاب المطوع مشاركتها 
فــي الــرعــايــة الذهبية لمعرض 
هــوريــكــا الــكــويــت 2017، الــذي 
سيقام تحت رعاية وزير اإلعالم 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الشباب 
الــشــيــخ ســلــمــان الـــحـــمـــود، من 
16 إلى 18 الجاري في صالة 8 

بأرض المعارض.
وقـــــــــال الــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــلـــشـــركـــة، عـــلـــي الــــمــــطــــوع، إن 
ــم  ــ ــا مـــــــن أهـ ــ ــكــ ــ ــوريــ ــ مــــــعــــــرض هــ
المعارض التي تهتم بقطاعات 
الضيافة والتجهيزات الفندقية، 
ليس في الكويت فقط، بل على 
مستوى المنطقة، كما أنــه من 
الــمــعــارض المتخصصة التي 
تــســهــم بــشــكــل فـــعـــال فــــي دعـــم 
المشاريع التنموية وتشجيع 
الشباب على االنخراط في قطاع 
األعمال، بما يسهم في تنويع 

مصادر الدخل القومي.
وأضــــــــــــــــــاف أن الـــــمـــــعـــــرض 
ــرا مــن  ــيــ ــبــ يـــســـتـــقـــطـــب عـــــــــددا كــ

ــــن  ــيـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـــــــــخـــــــــبـــــــــراء والـ
وصــانــعــي الـــقـــرار فــي مــجــاالت 
الضيافة والصناعات الغذائية 
والـــتـــجـــهـــيـــزات الــفــنــدقــيــة على 

المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن الشركة لديها 
أكــثــر مــن 80 عــامــا مــن الخبرة 
والتميز، وهي واحــدة من أبرز 
ــــدة فــــي مــجــال  ــرائـ ــ ــات الـ ــركـ ــشـ الـ
الـــبـــيـــع بــالــتــجــزئــة والـــتـــوزيـــع، 
مضيفا أنها تستثمر في أكثر 
مــــن 7 قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة فــي 
مجال البيع بالتجزئة، وتمثل 
أكــثــر مـــن عــالمــة 100 تــجــاريــة 
عالمية تقدمها للسوق الكويتي 

الذي يشهد نموا مستمرا.
ــمــــطــــوع أن شـــركـــة  وذكــــــــر الــ
علي عبدالوهاب المطوع تدير 
أحــد أضــخــم عمليات التوزيع 
وأكثرها تعقيدا على مستوى 
ــة تـــخـــزيـــنـــيـــة  ــعــ الـــــكـــــويـــــت بــــســ
تــتــجــاوز 250 ألـــف مــتــر مــربــع، 
بشكل استراتيجي يستهدف 
تـــوصـــيـــل أكــــثــــر مــــن 200 ألـــف 

منتج يوميا للمستهلكين في 
الدولة.

ــــرص الـــشـــركـــة عــلــى  ــد حـ ــ وأكــ
توفير أبرز العالمات التجارية 
ــتـــي مـــن خــاللــهــا  الــعــالــمــيــة، والـ
يــتــم اســـتـــيـــراد وتـــقـــديـــم أفــضــل 
المنتجات والسلع االستهالكية، 
الــــــتــــــي تــــمــــثــــل نـــــمـــــط الــــحــــيــــاة 
العصري والمريح للمستهلكين.

علي المطوع

محمد فتحيمحمد فرغلي حسام جاهين مصطفى محمودناصر الزايدي حسين األباصيري

محمد عبدهمحمد الرفاعي

 
ً
»الفرص العقارية« ينطلق 8 الجاري بمشاركة 33 شركة ومصرفا

ينطلق معرض الفرص العقارية، 
الذي تنظمه شركة »أروما« لتنظيم 
المعارض والــمــؤتــمــرات فــي فندق 
ريجنسي البدع في الكويت 8 يناير 
الـــجـــاري حــتــى 11 مــنــه، بمشاركة 
، لطرح أحــدث 

ً
33 شركة ومــصــرفــا

مشاريعها ومنتجاتها وخدماتها 
على المستثمرين والمواطنين.

وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
ــنـــزي فــي  »أرومـــــــــا« عـــبـــدالـــلـــه الـــعـ
تـــصـــريـــح بـــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، إن 
 من 

ً
 كــبــيــرا

ً
الــمــعــرض يــقــدم عــــددا

ــفـــرص الــحــقــيــقــيــة فـــي الــقــطــاع  الـ
ــلـــف أنـــــواعـــــه  ــتـ ــمـــخـ ــاري بـ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ
وتشعباته وتحقيقه كل األغراض 
التي يتم شراء العقار من أجلها 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى االســـتـــثـــمـــاري 
والترفيهي والسكني والسياحي 

وغيرها.
ولفت العنزي إلــى أن القطاع 
 في 

ً
 حيويا

ً
العقاري يــؤدي دورا

االقتصاد الوطني مثلما يؤدي 
 في االقتصاد العالمي، 

ً
 مهما

ً
دورا

ــقــــطــــاع أنـــه  ــبــــت هــــــذا الــ حـــيـــث أثــ
يساهم بشكل كبير فــي تحديد 
ــتـــعـــاش االقـــتـــصـــادي  ســـرعـــة االنـ
ومستوى هذا االنتعاش وحتى 

توجهاته.

السلطنة العقارية
مــن جــهــتــه، قـــال الــمــديــر الــعــام 
لشركة السلطنة العقارية فيصل 
الــفــضــلــي، إن الـــشـــركـــة حــريــصــة 
ــور والــــمــــشــــاركــــة  ــ ــــضـ ــحـ ــ عــــلــــى الـ
ــل الـــفـــعـــالـــيـــات الـــعـــقـــاريـــة  ــ ــــي كـ فـ
الممكنة بهدف طرح مشاريعها 
ومــنــتــجــاتــهــا والــمــحــافــظــة على 
الــتــواصــل الــمــبــاشــر مــع جمهور 
العمالء الحاليين والمحتملين، 
 أن المشاريع االستثمارية، 

ً
مؤكدا

التي تطرحها الشركة ذات عوائد 
مضمونة تصل إلى 7 في المئة 

على مدى ثالث سنوات.
وأضــــاف الــفــضــلــي، أن نشاط 
الــشــركــة ال يــقــتــصــر عــلــى مــجــرد 
تـــنـــفـــيـــذ الــــمــــشــــاريــــع الـــعـــقـــاريـــة 
وتـــســـلـــيـــم الــــــوحــــــدات الــســكــنــيــة 
لــلــعــمــالء، بــل يــمــتــد ليشمل إلــى 
جــانــب ذلـــك كــلــه تــقــديــم خــدمــات 
إدارة أمــالك الغير لكل الراغبين 
فــي الــحــصــول عــلــى هـــذه الــخــدمــة، 

سواء كانوا من عمالء الشركة أم ال.

القصور الحديثة
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، قـــــــــــــال رئـــــيـــــس 
مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة الــقــصــور 
الحديثة إلدارة وتطوير األراضــي 
ــتــــحــــي، إن  ــد فــ ــمـ والــــــعــــــقــــــارات مـــحـ
الــمــجــمــوعــة ســـتـــواصـــل فــتــح بــاب 
ــي أحــــــــدث مـــشـــاريـــعـــهـــا  ــ الـــحـــجـــز فـ
 ضمن 

ً
التي تعاقدت عليها أخــيــرا

الــعــديــد مـــن الــصــفــقــات اإلقــلــيــمــيــة 
في مملكة هولندا، ومنها مشروع
POORT VAN AMSTERDAM مع 
شـــركـــة EUROPARCS فـــي مــديــنــة 
 CITTA  أمــســتــردام كــذلــك مــشــروع
ــردام  ــ ــ ROMANA فــــي مـــديـــنـــة روتـ
VALKENBERG مــع  ومــــــشــــــروع 
شـــركـــة TOPPARKEN فـــي مــديــنــة 
مــاســتــريــخــت، إضــافــة إلـــى تجديد 
ــع شـــركـــة  ــ ــويــــق مــ ــتــــســ ــة الــ ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
ــة لـــمـــشـــروع  ــكـ ــالـ ــمـ SOMINUM الـ
 DROOM PARK SPARNWOUDA

في مدينة أمستردام.
من ناحيته، قال المدير التنفيذي 
لشركة »كي بي آر« العقارية حسين 
األباصيري، إن مشاركة الشركة في 
معرض الفرص العقارية يهدف إلى 
تــقــديــم أفــضــل الـــعـــروض الــعــقــاريــة 
 حــرص الشركة على 

ً
لديها، مؤكدا

ــم والــمــســتــمــر مع  ــدائــ ــتـــواصـــل الــ الـ
عمالئها في تقديم أفضل الخدمات 

والفرص العقارية المميزة.
وأضاف األباصيري، أن الشركة 
لديها العديد من المشاريع المميزة 
 
ً
في إنكلترا وتركيا والبوسنة، الفتا
إلـــى أن الــشــركــة ســـوف تــطــرح في 
المعرض العديد من المشروعات 

في تركيا وإنكلترا والبوسنة، منها 
مــشــروعــان فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول 

األوروبية.

مارفل العقارية
وتشارك شركة »مارفل« العقارية 
فــي المعرض تحت شــعــار »حلول 
عقارية برؤية عصرية«، حيث قال 
مــديــر التسويق وتــطــويــر األعــمــال 
فــي الشركة مصطفى محمود، إن 
مارفل العقارية رفعت ذلك الشعار 
لها منذ اليوم األول النطالقها في 
التسويق العقاري الدولي من أجل 
 أن 

ً
تأكيد تفردها وتميزها، مبينا

الشركة حققت خالل فترة قياسية 
من انطالقها المصداقية والتميز 
والثقة لعمالئها من خالل تفردها 
بــأكــبــر تــنــوع عــقــاري وخــدمــي في 
كـــل مـــن تــركــيــا وإســبــانــيــا ومــصــر 

وألمانيا والسعودية والبوسنة.
وأضاف محمود أنه تم اختيار 
الــشــركــات »الــتــي نــقــوم بالتسويق 
لها بعناية وحـــرص،« منوها بأن 

غــالــبــيــة الـــمـــشـــاريـــع هـــي مــشــاريــع 
ــة بــــــــــــــإدارة مـــتـــخـــصـــصـــة،  ــيــ ــتــ ــويــ كــ
 أن مارفل العقارية تقدم 

ً
موضحا

لــلــمــرة األولــــــى مــجــمــوعــة جــديــدة 
من المشاريع العقارية والخدمات 

المتكاملة في تلك الدول.

المتطورون لالستثمارات
بدوره، قال فيصل العنزي رئيس 

مـــجـــلـــس إدارة شــــركــــة مــجــمــوعــة 
المتطورون لالستثمارات العقارية، 
إن االتفاق تم مع شركة قلب الكويت 
إلدارة وتــشــغــيــل فـــنـــدق تــوفــيــيــل 
كندلي في مكة المكرمة، الذي يبعد 
عن الحرم المكي حوالي 1200 متر، 
 إلــــى أن الــفــنــدق يــتــكــون من 

ً
الفـــتـــا

116 وحدة سكنية مفروشة بكامل 
خدماتها.

من ناحيته، قال محمد المسعود 
الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة 
المتطورون لالستثمارات العقارية، 
إنــــه تـــم تــأســيــس شــركــة مساهمة 
مصرية سنة 2015 بنسبة شراكة 
ــلــــغــــت 98 فــــــي الـــمـــئـــة  ــة بــ ــيــ ــتــ كــــويــ
لــالســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع الـــزراعـــي 

والعقاري.

جود العقارية
من جانبه، كشف رئيس مجلس 
اإلدارة والمدير العام لشركة جود 
العقارية المتخصصة في تطوير 
وتسويق العقارات محمد الرفاعي 
عن انطالق مشروعها الجديد )فيو( 
فـــي الــعــاصــمــة اإلداريـــــــة الــجــديــدة 
بــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة الـــذي 

تمتلكه الشركة.
ــال عــــضــــو مــجــلــس  ــ ــ  بـــــــــــدوره، قـ
اإلدارة والـــمـــديـــر اإلداري أحــمــد 
الـــهـــواري، إن الــمــشــروع عــبــارة عن 
مــجــمــع ســكــنــي عــلــى مــســاحــة 250 
ألــف متر مربع بــواقــع  40 مباٍن و 

60 فـــي الــمــئــة مــســاحــات خــضــراء 
وحمامات سباحة ومناطق خدمية، 
ــشــــروع 1600 وحــــدة  ــمــ ويــــضــــم الــ
سكنية بــمــســاحــات مختلفة و93 

فيال بمواقع متميزة.

مجموعة توب العقارية
وكشفت مجموعة توب العقارية 
الــمــشــاركــة فـــي الــمــعــرض عـــن بــدء 
ــمـــي مــجــمــوعــة مــن  طـــرحـــهـــا الـــرسـ
الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــمـــيـــزة فــــي مــنــاطــق 
مــخــتــلــفــة مـــن بـــانـــكـــوك، حــيــث قــال 
الــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــجــمــوعــة 
محمد فرغلي ثابت، إن طرح هذه 
 من سعي 

ً
المشاريع يأتي انطالقا

الــمــجــمــوعــة الــمــســتــمــر إلـــى تقديم 
أفضل الفرص العقارية في السوق 
العقاري الدولي بمختلف مناطقه، 
وبــــمــــا يـــضـــمـــن لــلــمــســتــثــمــر قــيــمــة 

مضافة الستثماره. 

»آمارسيتي«
من جهته، قال مدير المبيعات 
بشركة آمـــار سيتي محمد عبده، 
إن الشركة ستقوم بطرح منتجها 
الــعــقــاري الــمــبــتــكــر، الــــذي يناسب 
مــخــتــلــف شــــرائــــح الـــعـــمـــالء، الــــذي 
 لشريحة كبيرة 

ً
 مثاليا

ً
يعتبر حال

من المستثمرين، ال سيما في ظل 
الظروف االقتصادية والسياسية 
الحالية، التي يشهدها العالم بعد 
انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط وتــراجــع 
 
ً
اقتصادات العديد من الدول، مبينا
 
ً
ــيـــرا ــدأت أخـ ــ ــار ســـيـــتـــي« بــ ــ ــ ــــأن »آمـ بـ
ــارات اســتــثــمــاريــة في  ــمــ بــتــمــلــك عــ
ألمانيا قابلة للتحويل إلــى شقق 
فندقية، حيث من المقرر طرح هذه 

الـــوحـــدات عــلــى الــمــســتــثــمــريــن من 
خالل حصص مستقلة بسعر 2000 
ديــنــار للحصة الـــواحـــدة، وبعائد 
ســنــوي وقـــدره 13 فــي المئة، على 
أن يتم التخارج من هذه الحصص 

بعد 3 سنوات من التملك. 

»سمو األولى«

مــن نــاحــيــتــه، قـــال الــمــديــر الــعــام 
ــمـــو األولــــــــى الـــعـــقـــاريـــة  لـــشـــركـــة سـ
أمــيــر الـــوزيـــر، إن الــشــركــة تمكنت 
مــن إتــمــام بــيــع 100 فــي الــمــئــة من 
مــنــتــجــع جـــوهـــرة ســـرايـــيـــفـــو1 في 
مدة ال تتجاوز 4 أشهر من تاريخ 
طرح المشروع للبيع وهذه تعتبر 
فـــتـــرة قــيــاســيــه فــــي ظــــل الـــظـــروف 
االقتصادية الصعبة التي تمر بها 
المنطقة، وذلك لما يوفره المنتجع 
ـــــن خــــــدمــــــات ومـــــــرافـــــــق تـــنـــاســـب  مـ
الـــشـــرائـــح الــمــجــتــمــعــيــة المختلفة 
ومــا يتمتع به من رفاهية لسكان 

الخليج.

مركز البيت العالمي
أمــا نــائــب الــمــديــر الــعــام لشركة 
ــز الـــبـــيـــت الـــعـــالـــمـــي الـــعـــقـــاري  ــركـ مـ
ــفـــرص  الـــمـــشـــاركـــة فــــي مــــعــــرض الـ
العقارية محمد سويلم، فقال، إن 
 إلى المشاركة 

ً
الشركة تسعى دائما

فــي مثل هــذه المعارض الناجحة 
لــتــقــديــم عـــدة مــشــروعــات متميزة 
لعمالئها في البوسنة وإسبانيا 
وتركيا مــن حيث السعر والعائد 

والمصداقية في التعامل.
من جهتها، قالت مدير المبيعات 
ــة غـــلـــوبـــال  والـــتـــســـويـــق فــــي شــــركــ
سيزونسز شيماء أحمد أبوحمر 
ــن ضــمــن  إن الـــشـــركـــة أصـــبـــحـــت مــ
كــبــريــات الــشــركــات الــعــقــاريــة التي 
تقوم بتسويق وتطوير المشاريع 
ــارجـــيـــة، بــفــضــل اإلمـــكـــانـــيـــات  الـــخـ
اإلداريـــة المتطورة التي تمتلكها 
الــشــركــة مـــن خـــالل فــريــق تسويق 
وتطوير مؤهل بشكل كبير، إضافة 
ــل الـــمـــشـــاريـــع  ــيــــار أفــــضــ ــتــ إلــــــى اخــ
المتميزة في مواقعها وتصاميمها 
ــرق تــســويــقــهــا في  وأســـعـــارهـــا وطــ
الـــكـــويـــت بــشــكــل خـــــاص والـــوطـــن 
العربي بشكل عام مع استخدامها 

لألدوات التسويقية الفعالة.

حصدت شركة األرجان تاول 
لالستثمار جائزة »أفضل 

مشروع سكني ميسر« لعام 
2016 من الجمعية العقارية 

العمانية عن مشروع الواحة.

حسين جواد مع راعي الحفل وفريق عمل »األرجان تاول«

محمد فرغلي ومجدي سعد بعد توقيع االتفاقية

محمد سويلمأمير الوزير فيصل الفضليشيماء أبوحمر



البطالة في أملانيا تتراجع
أظهرت بيانات من مكتب العمل االتحادي أن معدل البطالة في ألمانيا نزل أكثر من المتوقع في 

ديسمبر ليظل معدل البطالة في أكبر اقتصاد في أوروبا عند مستوى منخفض قياسي. 
قــال فــرانــك يــورجــن فــايــس رئــيــس مكتب العمل االتــحــادي «استمر التطور اإليــجــابــي المتعلق 

بالبطالة في نهاية العام».
وتابع «تباطأت الزيادة الكبيرة في عمليات التوظيف التي استمرت لفترة طويلة منذ أشهر 

الصيف ولكن الطلب على عمالة جديدة ال يزال عند مستوى مرتفع». 14
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مدعومًا بشكل رئيس باالرتفاعات في أسعار النفط 

3.7% ارتفاعًا في أسواق األسهم الخليجية 

«علي عبدالوهاب» راٍع ذهبي لـ «هوريكا»

«السند» و«توب العقارية» يوقعان اتفاقية 
للتعاون في السوق املصري

أعــلــنــت شـــركـــة عــلــي عـــبـــدالـــوهـــاب الــمــطــوع عن 
الذهبية لمعرض هوريكا  الرعاية  مشاركة في 
الــذي سيقام تحت رعــايــة وزيــر   ،2017 الكويت 
اإلعــــالم وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون الــشــبــاب الشيخ 
ســلــمــان الــحــمــود، خـــالل الــفــتــرة مــن 16 إلـــى 18 
يناير المقبل في صالة رقم 8 بأرض المعارض.

وقــــال الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة عــلــي فيصل 
المعارض  أهم  المطوع إن معرض هوريكا من 
الــتــي تــهــتــم بــقــطــاعــات الــضــيــافــة والــتــجــهــيــزات 
الــفــنــدقــيــة، لــيــس فـــي الـــكـــويـــت فـــقـــط، بـــل وعــلــى 
مـــســـتـــوى الـــمـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا انــــــه مــــن الـــمـــعـــارض 
التي تسهم بشكل فعال في دعم  المتخصصة 
الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة وتــشــجــيــع الــشــبــاب على 
االنــــخــــراط فـــي قـــطـــاع األعــــمــــال، بــمــا يــســهــم في 

المعرض يستقطب  أن  الــقــومــي، مضيفا  الــدخــل  تــنــويــع مــصــادر 
عددا كبيرا من الخبراء والمختصين وصانعي القرار في مجاالت 
الــضــيــافــة والـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة والــتــجــهــيــزات الــفــنــدقــيــة على 

المستويين المحلي والدولي.
 وأشار إلـــى أن شــركــة عــلــي عــبــدالــوهــاب الــمــطــوع الــتــجــاريــة (ش. 

الــخــبــرة  مـــن   
ً
أكــثــر من 80 عاما لــديــهــا  م)  م. ك. 

والتميز، وهي واحدة من أبرز الشركات الرائدة 
البيع بالتجزئة والــتــوزيــع، مضيفا  فــي مــجــال 
أكثر من 7 قطاعات مختلفة  فــي  أنها تستثمر 
في مجال البيع بالتجزئة، وتمثل أكثر من 100 
عالمة تجارية عالمية تقدمها للسوق الكويتي 

.
ً
 مستمرا

ً
الذي يشهد نموا

وذكــــــر الـــمـــطـــوع أن شــــركــــة عـــلـــي عـــبـــدالـــوهـــاب 
الــمــطــوع تــديــر أحـــد أضــخــم عــمــلــيــات الــتــوزيــع 
الــكــويــت بسعة   على مستوى 

ً
وأكــثــرهــا تعقيدا

مــربــع، وذلــك  مــتــر  تــخــزيــنــيــة تتجاوز 250 ألف 
بــشــكــل اســتــراتــيــجــي يــســتــهــدف تــوصــيــل أكــثــر 
لــلــمــســتــهــلــكــيــن في   

ً
يــومــيــا مــنــتــج  من 200 ألف 

أبرز  الشركة على توفير  الدولة، مؤكدا حرص 
الــعــالمــات الــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة، والــتــي مــن خــاللــهــا يــتــم اســتــيــراد 
التي تمثل نمط  المنتجات والسلع االستهالكية،  وتقديم أفضل 
الحياة العصري والمريح للمستهلكين مع ضمان الحصول على 
ة العالية  أفضل األسعار، والتأكيد على مستويات األمان والكفاء

للمنتجات.

وقــعــت شــركــة الــســنــد الــعــقــاريــة الــمــصــريــة ومــجــمــوعــة تـــوب العقارية  
الــوكــيــل  الــعــقــاريــة  الــســنــد  لــلــتــعــاون بينهما لتصبح شــركــة  اتــفــاقــيــة 
الحصري للمجموعة في مصر لتسويق نخبة من المشاريع العقارية 
المتميزة فــي بريطانيا، اســبــانــيــا، تــركــيــا، كــنــدا وامــــارة دبــي والتي 
تتولى مجموعة تــوب العقارية تسويقها بالمنطقة العربية بشكل 
حـــصـــري. ويــبــلــغ عــــدد تــلــك الـــمـــشـــروعـــات مـــا يـــقـــارب الــخــمــســة عشر 
مشروعا عقاريا منوعا ما بين مشروعات تحت االنشاء ومشروعات 
جاهزة لالستالم الفوري بمساحات مختلفة تبدأ من الستديو وحتى 
الفلل المستقلة. وقد صرح وليد القدومي العضو المنتدب لمجموعة 
تـــوب الــعــقــاريــة ان المجموعة ســعــت مــنــذ انــشــائــهــا الـــى تــقــديــم عقار 
للمستهلك العربي يتميز بالعائد االستثماري المجزي والمضمون 
في نفس الوقت باالضافة الي اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لضمان 

سالمة الموقف القانوني لجميع المشاريع المعروضة.
وصرح محمد فرغلي ثابت المدير التنفيذي لمجموعة توب العقارية 
أن االتــفــاقــيــة تشمل تعيين شــركــة الــســنــد الــعــقــاريــة كــوكــيــل حصري 
لــتــســويــق مــشــاريــع الــمــجــمــوعــة داخــــل الــســوق الــمــصــري إيــمــانــا منا 
بالفرص الــواعــدة في هــذه األســواق ورغبة من المجموعة في تلبية 
الــطــلــبــات الــمــتــزايــدة مــن الــســوق الــمــصــري لــالســتــثــمــار والــتــمــلــك في 
أســواق خارجية  وأضــاف فرغلي بأن اختيار شركة السند العقارية 
نتج عن دراسة مستفيضة للسوق المصري وأبرز الوكالء العاملين 
فيه وقد لمسنا توافر الكثير من المقومات االيجابية داخل الشركة 
أبرزها االدارة المحترفة وطاقم العمل المؤهل على أعلى مستوى إلى 

جانب المصداقية والسمعة الطيبة التي تتمتع بهم الشركة. 
مــن جانبه، قــال باسم الشربيني رئيس مجلس ادارة شركة السند 
العقارية ان توقيع بروتوكول التعاون مع مجموعة تــوب العقارية 
هــو اســتــمــرار لــمــســيــرة نــجــاحــات شــركــة الــســنــد الــعــقــاريــة خـــالل عــام 
2017 حيث والول مرة يتم توفير هذا الحجم من المشروعات بتلك 
الــدول للمستهلك المصري ولقد سعت السند العقارية لتوقيع هذا 

البروتوكول نظرا لما لمسته في السوق المصري من احتياج لتنويع 
المحفظة العقارية داخل مصر وخارجها نظرا للظروف االقتصادية 
الحالية. في حين صرح مجدي سعد العضو المنتدب للسند العقارية 
ان توقيع هذا البروتوكول سيتيح لنا طرح مشروعات عقارية تحوي 
 
ً
 حتى الفيالت المستقلة بمساحة 245 مترا

ً
مساحات تبدأ من 37 مترا

ويوجد تنوع في االسعار للوحدات حيث يبدأ سعر الوحدة العقارية 
ببريطانيا من 50 الف جنيه استرليني في حين يبدأ سعر الوحدة 
الــف دوالر وان عوائد االستثمار تتراوح مابين 5 %  بتركيا من 80 
ايــجــاري سنوي فيما ترتفع قيمة االصــل العقاري  الــى 10 % كعائد 
للوحدات لتصل الى حوالي 10 % سنويا في بعض المدن والمواقع 

المميزة فيها.  

 قــــال تــقــريــر شـــركـــة الـــوطـــنـــي لــالســتــثــمــار ان 
األســهــم العالمية حققت أداء جــيــدا فــي شهر 
ديسمبر، بقيادة األسهم األوروبية والمملكة 
الـــمـــتـــحـــدة. ارتـــفـــعـــت األســـهـــم األوروبـــــيـــــة هــذا 
لـــقـــيـــاس مــؤشــر  الـــشـــهـــر بــنــســبــة 5.7٪ وفـــقـــا 
«Stoxx Europe 600»، على الرغم من االستفتاء 
على الدستور الذي أجري في إيطاليا وتبعه 
استقالة رئيس الــوزراء ماتيو رينزي. ولعبت 
األجــــــواء اإليــجــابــيــة الـــتـــي نــتــجــت عـــن تــمــديــد 
الــبــنــك األوروبــــــي الــمــركــزي لــبــرنــامــجــه بــشــأن 
التخفيف الكمي حتى نهاية عــام 2017 دورا 
إيــجــابــيــا فـــي دعــــم أداء أســــــواق األســــهــــم. أمــا 
السلع فكان أداؤهـــا متباينا خــالل الشهر مع 
انخفاض الذهب بنسبة 2.2٪ وارتفاع النفط 
بنسبة 12.6٪ مع التوقعات ببدء التخفيض 
فـــي اإلنـــتـــاج فـــي شــهــر يــنــايــر مـــن قــبــل الــــدول 
المنتجة األعــضــاء فــي األوبـــك وغير األعضاء 

فيها. 
فــــي الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة، رفــــــع االحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي أســعــار الــفــائــدة لــلــمــرة األولــــى هــذا 
الــعــام بنسبة 0.25٪ فــي إشـــارة إلــى استمرار 
الـــزخـــم فـــي االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي مـــع اقـــتـــراب 
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم مــــن الـــنـــســـبـــة الــمــســتــهــدفــة 
والــبــالــغــة 2٪ وتــحــســن مــعــدل الــبــطــالــة حيث 
إلــى 1.7% على  ارتفع مؤشر سعر المستهلك 

أساس سنوي.
وارتفع المؤشر المبدئي لمديري المشتريات 
لـ «Markit» إلى 54.2  في قطع التصنيع وفقا 
مسجال بذلك ارتفاعا طفيفا عن قراءته التي 
بلغت 54.1 فــي شــهــر نــوفــمــبــر. وارتــفــعــت ثقة 

المستهلك إلى 113.7 في شهر ديسمبر، وهو 
أعــلــى مــســتــوى يــتــحــقــق مــنــذ شــهــر أغــســطــس 
2011. وهبطت أوامر شراء السلع المعمرة إلى 
-4.6٪ في شهر نوفمبر على الرغم من دعمها 
بـــأوامـــر شـــراء الــســلــع الــدفــاعــيــة والــرأســمــالــيــة 
الــــرئــــيــــســــة. ويـــــبـــــدو أن قــــطــــاع اإلســــــكــــــان فــي 
الواليات المتحدة قد هبط مع هبوط مشاريع 
اإلنــــشــــاءات الــســكــنــيــة عـــن الــمــتــوقــع إلـــى 1.09 
مليون في شهر نوفمبر مقارنة بعددها الذي 
بلغ 1.323 مليون في شهر أكتوبر. وتحسنت 
الــقــائــمــة عــلــى نــحــو مفاجئ  الــمــنــازل  مبيعات 
بنسبة 0.7٪ لتبلغ 5.61 مــاليــيــن، باإلضافة 
إلــى مبيعات الــمــنــازل الــجــديــدة الــتــي ارتفعت 

إلى 0.592 مليون في شهر نوفمبر.
وســجــلــت أســهــم الـــواليـــات الــمــتــحــدة مكاسبا 
بنسبة 1.8٪ هــذا الشهر وفقا لقياس مؤشر 
«S&P 500» مدعومة بتوقعات التخفيضات 
الضريبة وزيــادة اإلنفاق على البنى التحتية 

من قبل إدارة ترامب. 
ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى %1.2 
فــي شــهــر نــوفــمــبــر. وظـــل مــعــدل الــبــطــالــة عند 
فـــي شــهــر ديــســمــبــر، محافظا  مــســتــوى %4.8 
بـــذلـــك عــلــى أدنـــــى مــســتــوى لـــه فـــي 11 عــامــا. 
وتــحــســنــت ثــقــة الــمــســتــهــلــك إلــــى -7 فـــي شهر 
ديسمبر بعد أن بلغت -8 الشهر الماضي، إال 
أن مبيعات التجزئة انخفضت إلى 5.9% على 
أساس سنوي في شهر نوفمبر بعد أن بلغت 

7.4% في شهر أكتوبر.
وانتعشت األســهــم فــي المملكة المتحدة في 
شهر ديسمبر مسجلة مكاسبا بنسبة %5.3 
وفقا لقياس مؤشر«FTSE 100» بعد هبوطها 

الشهر الماضي بنسبة %2.5. 
ويستمر مؤشر مديري المشتريات في قطاع 
الــتــصــنــيــع فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو فــــي اتــجــاهــه 
لــشــهــر  قـــــــــراءة 54.9  الــــتــــصــــاعــــدي إذ ســـجـــل 
ديسمبر مرتفعا بذلك عن قراءته التي بلغت 
54.1 فــي شهر نوفمبر. إال أن مــؤشــر مديري 
المشتريات المبدئي لقطاع الخدمات هبط في 
شهر ديسمبر إلى 53.1 مقارنة بـ54.1 في شهر 
نوفمبر. وتستمر ثقة المستهلك في التحسن 
في شهر ديسمبر، على الرغم من استمرارها 
في المنطقة السلبية عن -5.1. وعلى الرغم من 
األحـــداث األخــيــرة، تظل منطقة الــيــورو تتميز 
بــالــمــرونــة إذ يــحــمــل الـــعـــام الــمــقــبــل تــحــديــات 

جديدة مع االنتخابات السياسية المرتقبة.
وسجلت اليابان فائضا تجاريا للشهر الثالث 
على التوالي، على الرغم من انخفاضه بشكل 
كــبــيــر إلــــى 152 مــلــيــار يـــن يـــابـــانـــي فـــي شهر 
نوفمبر مقارنة بقيمته التي بلغت 496 مليار 
يــن ياباني فــي شهر أكتوبر. وهبطت كــل من 
الــــواردات والــصــادرات بنسبة -8.8٪ و-٪0.4 
الــواردات  على التوالي. ومن المتوقع أن تظل 
منخفضة مــع اســتــمــرار انخفاض قيمة الين. 
واختار بنك اليابان اإلبقاء على معدل الفائدة 
قــصــيــر األجـــــل لـــديـــه وكـــذلـــك عـــائـــد الــســنــدات 
الحكومية أجل 10 سنوات دون تغيير. وارتفع 
مــؤشــر نيكي لــمــديــري الــمــشــتــريــات فــي قطاع 
التصنيع في شهر ديسمبر ليبلغ 51.9 مقارنة 
الــمــاضــي. ويستمر مؤشر  بـــ 51.3 فــي الشهر 
اليابان في اتجاهه نحو  سعر المستهلك في 
االرتفاع إذ ارتفع إلى 0.5% في شهر نوفمبر. 
كــمــا تــحــســن مـــعـــدل الــبــطــالــة تــحــســنــا طفيفا 
إلــى 3.1% فــي شهر نوفمبر، فــي حين  ليصل 
انخفض الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
إلــى 0.3% على أســـاس ربــع ســنــوي فــي الربع 
الثالث. وتستمر األسهم اليابانية في تحقيق 
أداء إيــجــابــي مرتفعة بنسبة 4.4% فــي شهر 

.«Nikkei 225» ديسمبر وفقا لقياس مؤشر
أمـــا فــي الــصــيــن فــقــد تــعــافــت كــل مــن الــــواردات 

والـــــصـــــادرات مـــن الـــهـــبـــوط الـــــذي شــهــدتــه في 
الشهر الماضي إذ سجلت أرقاما بلغت %13.0 
الــتــوالــي. كما أظــهــر مــؤشــر سعر  و5.9% على 
الــتــحــســن عــنــد %2.3 في  المستهلك عــالمــات 
شهر نوفمبر مرتفعا بذلك بنسبة 0.2% عن 
 «Caixin» الـــمـــاضـــي. وارتــــفــــع مـــؤشـــر الــشــهــر 
لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 
51.9 فـــي شــهــر ديــســمــبــر مـــقـــارنـــة بــمــســتــواه 
الــــــذي بـــلـــغ 50.9 فــــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر. وأنـــهـــت 
األســــــواق الــنــاشــئــة الــشــهــر بــانــخــفــاض بلغت 
نسبته -0.1٪، وهو ما يعد تحسنا عن الشهر 
الــمــاضــي، فــي حــيــن حققت األســهــم الصينية 
الــمــؤشــر  لــقــيــاس  خــســارة بنسبة 4.5% وفــقــا 

المركب لسوق شنغهاي لألوراق المالية.
أما بالنسبة ألســواق األسهم في دول مجلس 
انــهــت شهر ديسمبر  الــتــعــاون الخليجي فقد 
بــأداء إيجابي إذ ارتفع بنسبة 3.7% مدعوما 
بشكل رئــيــس بــاالرتــفــاعــات فــي أســعــار النفط 
وبــــأداء الــســوق الــســعــودي الـــذي أنــهــى الشهر 
فــقــد دفــع  مرتفعا بنسبة 3%. كــذلــك فــي قــطــر 
بــيــن ثــالثــة بــنــوك قطرية  االنـــدمـــاج المحتمل 
مـــؤشـــر بـــورصـــة قــطــر نــحــو االرتــــفــــاع بنسبة 
أبــو ظبي ودبي  6.6%. واستمرت األسهم في 
فـــي تــســجــيــل مــكــاســب بــلــغــت نــســبــتــهــا %5.5 

و5.1% على التوالي.

اإلسترليني يرتفع ألعلى مستوى

لـــنـــدن - (رويـــــتـــــرز): ارتـــفـــع االســتــرلــيــنــي ألعـــلـــى مــســتــوى في 
أســبــوعــيــن مــقــابــل الـــيـــورو أول أيــــام الــــتــــداول فـــي لــنــدن لــعــام 
2017 - بعد أن أشار مسح إلى أن معدل نمو قطاع الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة الــبــريــطــانــي قــفــز إلـــى أعــلــى مــســتــوى فـــي سنتين 

ونصف السنة الشهر الماضي. 
الــخــاص بقطاع الصناعات  وقفز مؤشر مــديــري المشتريات 
الــتــحــويــلــيــة عـــلـــى أســــــاس شـــهـــري إلـــــى 56.1 نــقــطــة لــيــســجــل 
الــقــراءة جميع  قـــراءة منذ يونيو 2014. وتــتــجــاوز تلك  أقـــوى 
التوقعات التي أشــارت إلى انخفاض المؤشر إلى 53.1 نقطة 
في استطالع أجرته رويترز ما يعزز إشارات على أن االقتصاد 

أنهى عام 2016 بأداء قوي. 
 لــلــيــورو بــعــد صـــدور 

ً
وصــعــد االســتــرلــيــنــي إلـــى 84.60 بــنــســا

البيانات وهو أقوى مستوى منذ 22 ديسمبر ليرتفع بنسبة 
0.6 فــي المئة خــالل الجلسة بعد أن جــرى تــداولــه عند 85.01 

 لليورو قبل صدور نتائج المسح. 
ً
بنسا

ومقابل الــدوالر القوي بوجه عام تحول أداء االسترليني إلى 
الصعود ليجري تداوله عند 1.2296 دوالر مرتفعا من 1.2258 
دوالر قبل نشر البيانات. لكن هذا يترك االسترليني مرتفعا 
0.1 في المئة فقط خالل الجلسة ليظل قريبا من أدنى مستوى 
الـــبـــالـــغ 1.2201 دوالر والــــــذي ســجــلــه األســـبـــوع  فـــي شــهــريــن 

الماضي. 

إنتاج الصناعات التحويلية البريطاني 
يسجل أعلى مستوى 

لــنــدن - «رويــــتــــرز»: قــفــز إنــتــاج قــطــاع الــصــنــاعــات التحويلية 
إلــى أعلى مستوى فــي عامين  فــي بريطانيا الشهر الماضي 
ونصف العام بدعم من الطلبيات الجديدة من السوق المحلية 
والخارج بما يضيف إلى اإلشــارات على أن االقتصاد اختتم 

عام 2016 قويا.
وارتفع مؤشر ماركت/ سي. آي. بي. إس لمديري المشتريات 
إلــى 56.1 وهو  الــصــنــاعــات التحويلية البريطاني  فــي قــطــاع 
أعلى مستوى منذ يونيو 2014 مقارنة مع 53.6 في نوفمبر، 
ويتجاوز ذلك جميع التوقعات التي جاءت في استطالع للرأي 

أجرته رويترز وأشارت لهبوط المؤشر إلى 53.1 في القراءة.
كان االقتصاد البريطاني أفضل حاال بكثير مما توقع العديد 
مــن خــبــراء االقــتــصــاد فــي أعــقــاب الــتــصــويــت لــصــالــح الــخــروج 
من عضوية االتحاد األوروبي في يونيو حزيران في ظل قوة 

إنفاق المستهلكين واستمرار األداء القوي للشركات.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات 
التحويلية أن دفاتر أوامر التصدير والطلبيات المحلية نمت 
لكن ذلك قابلته أيضا زيادة في ضغوط التكلفة التي واجهتها 
المصانع وهو األمر الذي سينعكس بشكل متزايد على أسعار 

المستهلكين العام المقبل.
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تمديد البنك األوروبي 
املركزي للتخفيف 
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انتعاش أداء أسواق 
األسهم في منطقة 
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واملعار�ض،  للم�ؤمترات  الدويل  دبي  مركز  يف  احلايل  يناير  من   22 يف  تنطلق 
الدورة التا�سعة ع�رشة لأكرب معر�ض لالأمن وال�سالمة يف العامل اإنرت�سك، وحتت 
رعاية ال�سيخ من�س�ر بن حممد بن را�سد اآل مكت�م، واأكد منظم� املعر�ض يف مي�سي 
فرانكف�رت ال�رشق الأو�سط على من� عدد ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات املتخ�س�سة يف 
ت�فري حل�ل الأمن.  من املنتظر اأن يك�ن هناك تاأثري عميق لبزوغ اإنرتنت الأ�سياء 
IoT وه� امُل�سطلح الذي برز حديثًا ُيق�سد به اجليل اجلديد من الإنرتنت ال�سبكة 
الذي ُيتيح التفاهم بني الأجهزة املرتابطة مع بع�سها عرب بروت�ك�ل الإنرتنت 
وتقاربها مع حتليل الفيدي� والذي يدعم �سناعة مراقبة الفيدي� بال�رشق الأو�سط، 
مع ا�ستمرار طم�ض احلدود التقليدية لقطاع الأمن الإقليمي.  و�رشح م�ردو حل�ل 
الأمن العاملي�ن امل�سارك�ن يف الدورة الـ 19 ملعر�ض اإنرت�سك 2017 التجاري 
يف دبي اأن قطاع التجزئة يعد اأحد قطاعات ال�سناعة العديدة حيث ميكن ملراقبة 

الفيدي� ت�فري ف�ائد �سايف الأرباح اأكرث بكثري من فقدان ال�قاية والتحكم. 
وتعد �رشكة اأك�سي�ض ك�مي�نيكي�سنز ال�س�يدية واحدة من اأكرث من 1.200 عار�ض 
القائم  الفيدي�  لتحليل  الذكية  احلل�ل  من  ت�سكيلة  تعر�ض  و�س�ف  اإنرت�سك،  يف 
على بروت�ك�ل الإنرتنت IP التي لها تطبيقات متعددة على م�ست�ى جمم�عة من 

القطاعات، مبا يف ذلك التجزئة. 
واأو�سح ج�هان اأكي�س�ن، مدير تط�ير الأعمال للتجزئة يف اأك�سي�ض ك�مي�نيكي�سنز 
للحماية  اآلة  عن  عبارة  هي  الفيدي�  مراقبة  اأن  يرون  الذين  التجزئة  جتار  اأن 
من اخل�سارة تف�تهم فر�سة كبرية لال�ستفادة من بع�ض ال�ستخبارات يف املتجر 
الق�ية جدا.  وتابع اأكي�س�ن قائال: حني يفكر جتار التجزئة يف مراقبة الفيدي� 
يك�ن ذلك عادة يف �سياق الأمن واحلماية من اخل�سارة، لكن هناك �ساحة اأخرى 
كاملة ت�فري فيها مراقبة الفيدي� قيمة هائلة: بتجميع ا�ستخبارات حقيقية داخل 

املتجر ت�ساعد يف حت�سني اله�ام�ض. 
ال�سبكات، ل ميكن ل�رشكات  التحليالت يف كامريات فيدي�  واأ�ساف: مع ت�سمني 
اإح�سائيات  جتمع  واإمنــا  فح�سب،  املتجر  يف  العمالء  �سل�ك  مراقبة  التجزئة 
حقيقية لتح�سني �سكل املتجر، املنتج واأماكن املعرو�سات، وحتى التحقق من 

الختناقات واملناطق امليتة يف املحل. 

و�س�ف ت�ستعر�ض اأك�سي�ض ك�مي�نيكي�سنز ت�سكيلتها الكاملة من حل�ل الأمن الذكية 
يف اإنرت�سك 2017 الذي يقام يف الفرتة من 22 – 24 يناير يف مركز دبي الدويل 
للم�ؤمترات واملعار�ض. وتعد ال�رشكة من بني اأكرب ع�رشة م�ردين للحل�ل الأمنية 
يف العامل والتي �ست�سارك بق�ة يف اأكرب معر�ض جتاري يف العامل لالأمن وال�سالمة 

وال�قاية من احلرائق. 
وتاأتي الدورة التا�سعة ع�رش ملعر�ض الأيام الثالث و�سط ت�قعات بنم� الإقبال 
العاملي على حتليالت الفيدي� �سن�يا بن�سبة 20% من 1.69 مليار دولر يف 2016 
2021 ح�سب امل�قع الإخباري �سكي�ريتي ورلد.  كما  4.23 مليار دولر يف  اإلى 
ت�سارك يف اإنرت�سك 2017 �رشكة Agility Grid ومقرها دبي حيث ت�ستعر�ض حل�ل 
معدات وبرجميات مراقبة الفيدي�، وقد عملت ال�رشكة بالفعل على م�رشوع كبري 
بيتابايت   10 من  واأكرث  الكامريات  اآلف  برتكيب  قامت  حيث  قطر  م�لت  باأحد 
اإلى   Agility Grid التنفيذي يف  الرئي�ض  ب�ك�فال�ض،  ك��ستا  واأ�سار  تخزين.  
الطلب الق�ي يف قطاع التجزئة على حل�ل املراقبة وا�سعة النطاق، حيث تلعب 
البيانات  حتليالت  تطبيق  املت�قع  من  وقال:  رئي�سيا،:  دورا  الكبرية  البيانات 
الكربى والفهم الأف�سل ل�سل�كيات النا�ض والعمالء ب�جه عام يف حتليالت الفيدي� 
متييز  اإلى  البي�مرتية  والربجميات  ال�جه  طريق  عن  التحقق  ا�ستخدام  من   –

العمالء من كبار ال�سخ�سيات عند دخ�لهم لأي منفذ جتزئة. 
واأ�ساف قائال: بلغت حل�لنا وا�سعة النطاق حتى 10 بيتابايت، 3،000 كامريا 
واأكرث من 100 خ�ادم ت�سجيل. ومن خالل اإنرت�سك �س�ف ن�ستعر�ض خط اآليات جديد 

يلبي حاجات العمالء ممن لديهم متطلبات حل�ل مت��سطة احلجم لل�اقعية. 
كما يع�د م�رد حل�ل املراقبة IDIS من ك�ريا اإلى اإنرت�سك 2017، ويتطلع اإلى 
حماكاة ال�رشاكة الناجحة التي اأبرمتها مع �سيدار – �سانع و�رشكة جتزئة تاأثيث 

املنازل – �سمن اإحدى الدورات ال�سابقة للمعر�ض. 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق   IDIS يف  العام  املدير  ك�ان،  هاري  واأو�سح 
قائال: كانت اأولى م�ساركات IDIS يف اإنرت�سك عام 2014، ويف ذلك ال�قت كانت 
�سيدار بحاجة اإلى نظام مراقبة اأمني حديث يقدم اأداًء ا�ستثنائيا دون حتميل م�ارد 

ال�رشكة عبئا ثقيال. 

القصور الحديثة جددت اتفاقية 
مشروع في أمستردام

المطوع: المعارض المتخصصة تساهم
 في تنويع مصادر الدخل القومي

زين ستواصل اهتمامها بأعمال األيادي 
الكويتية الشابة

السند وتوب العقارية توقعان اتفاقية للتعاون في التسويق داخل مصر

الريادة  نح�  خط�اتها  اأولــى  يف 
العقارات  لت�س�يق  الــعــقــاريــة 
اخلارجية داخل الك�يت، ومتيزها 
على  ال�سابع  للعام  املت�ا�سل 
الق�س�ر  �ــرشكــة  تــبــداأ  ــ�ايل،  ــت ال
تعاقداتها  العقارية  احلــديــثــة 
خالل العام اجلديد 2017 بتجديد 
يف  متميز  م�رشوع  ت�س�يق  اإتفاقية 

ه�لندا.
يف  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض   وك�سف 
لإدارة  احلديثة  الق�س�ر  �رشكة 
ــارات  ــق ــع ـــي وال ـــس تــطــ�يــر الأرا�
حممد  العقارية  ك�يت  اآب  و�رشكة 
ال�رشكة وجتديد  ت�قيع  فتحي عن 
م�رشوع  لت�س�يق  اإقليمية  اإتفاقية 
مدينة  يف  �سبارنف�دا  بارك  درووم 

اأم�سرتدام اله�لندية.
يعترب  امل�رشوع  اإن  فتحي   وقال 
اأر�ض  على  معمارية مميزية  حتفه 
اأن  اإلـــى  لفــتــا  هــ�لــنــدا،  مملكة 
دقائق   10 بعد  علي  يقع  امل�رشوع 
 DAM اأم�سرتدام  مدينة  قلب  من 
طابعها  جانب  اإيل   SQUARE
امل�لت  اله�لندي حيث  التقليدي 

واملطاعم واأماكن الرتفيه مبختلف 
املرحلة  اأن  اإلى  اأمناطها.  واأ�سار 
من  تتك�ن  امل�رشوع  من  الثانية 
هي  ن�عان  ايل  مق�سمة  �ساليه   40
 CUBE MAXIMAL، CUBE
م�ساحة  مبــتــ��ــســط   LA MER
400 مرت مربع، ومت��سط  لالأر�ض 
مرت   70 لل�سالية  اإن�سائية  م�ساحة 
الداخل  من  تق�سم  حني  يف  مربع، 

اإلى 2 غرفة و3 غرف.
كمب�ند  ـــرشوع  املـــ� ان   وبــــني 
ــات  ــدم ــد مـــن اخل ــدي ــع ــدم  ال ــق ي
واحلرا�سة  الأمن  ومنها  املجانية 
علي مدار الي�م والدخ�ل واخلروج 
جانب  اإيل  اإلــكــرتونــيــة  بــكــروت 
وج�د حمام �سباحة مغطى و�س�نا 
خارجي  وترا�ض  وماركت  ومطعم 
ال�سكان  ل�سي�ف  عامة  وم�اقف 
�سالة  ايل جانب  الكمب�ند،  داخل 
الأطفال  األعاب  ومنطقة  الإ�ستقبال 

مع م�رشفني وم�رشفات.
اأهم ما مييز م�قع امل�رشوع   ومن 
لفت فتحي اإلى اأنه يتميز بقربه من 
والقرتاب  اأم�سرتدام،  مدينة  قلب 

من  واحــد  ت�سييد  من  الإنتهاء  من 
مملكة  يف  الت�س�ق  مــراكــز  اأكــرب 
ه�لندا علي بعد 7 دقائق من اأر�ض 

امل�رشوع.
للعميل  يتيح  امل�رشوع  ان   وذكر 
حقيقة  فــر�ــســة  الــكــ�يــت  داخـــل 
اإ�سدار  يتم  حيث  لالإ�ستثمار، 
وثيقة امللكية فقط لل�ساليه با�سم 
مبلغ  لكامل  �سداده  ف�ر  امل�سرتي 
مع  الت�سجيل  وم�ساريف  ال�رشاء 
التاأكيد على اإ�رشاف غرفة التجارة 
كامل  علي  اله�لندية  وال�سناعة 
من  بدءا  البيعية  العملية  تفا�سيل 
امل�سددة  املبالغ  كامل  حت�يل 
بعملية  مرورا  ال�ساليه  من ح�ساب 
ال�ساليه  ملكية  ونقل  الت�سجيل 
داخل  ال�رشكة  تت�لى  حيث  فقط، 
الك�يت اإدارة كامل معاملة العميل 
بداأ من �سداده لكامل املبلغ وحتي 
ل�سيما  الأوراق،  كامل  ا�ستالمه 
 SOMINUM واأنها ال�كيل ل�رشكة
داخل  للم�رشوع  املالكة  ال�رشكة 
التعاون  جمل�ض  ودول  الك�يت 

اخلليجي.

اأعلنت �رشكة علي عبدال�هاب املط�ع عن م�ساركتها 
يف الرعاية الذهبية ملعر�ض ه�ريكا الك�يت 2017، 
الذي �سيقام حتت رعاية وزير الإعالم ووزير الدولة 
ل�س�ؤون ال�سباب ال�سيخ �سلمان احلم�د، خالل الفرتة 
من 16 اإلى 18 يناير املقبل يف �سالة رقم 8 باأر�ض 

املعار�ض.
املط�ع  في�سل  لل�رشكة علي  التنفيذي  املدير  وقال 
اإن معر�ض ه�ريكا ه� من اأهم املعار�ض التي تهتم 
الفندقية، لي�ض يف  والتجهيزات  ال�سيافة  بقطاعات 
الك�يت فقط، بل وعلى م�ست�ى املنطقة، كما انه من 
املعار�ض املتخ�س�سة التي ت�سهم ب�سكل فعال يف دعم 
امل�شاريع التنموية وت�شجيع ال�شباب على االنخراط 
يف قطاع الأعمال، مبا ي�سهم يف تن�يع م�سادر الدخل 
كبريا  عددا  املعر�ض ي�ستقطب  اأن  م�سيفا  الق�مي، 
من اخلرباء واملخت�سني و�سانعي القرار يف جمالت 
ال�سيافة وال�سناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية 

على امل�ست�يني املحلي والدويل.
اأكرث  لديها  التجارية  املط�ع  عبدال�هاب  علي  �رشكة  اأن  اإلى   واأ�سار 
ال�رشكات  ــرز  اأب من  واحــدة  وهــي  والتميز،  اخلــربة  من  من 80 عامًا 
ت�ستثمر يف  اأنها  م�سيفا  والت�زيع،  بالتجزئة  البيع  الرائدة يف جمال 
اأكرث من  اأكرث من 7 قطاعات خمتلفة يف جمال البيع بالتجزئة، ومتثل 
من�ًا  ي�سهد  الذي  الك�يتي  لل�س�ق  تقدمها  عاملية  عالمة 100 جتارية 

م�ستمرًا.
اأ�سخم  اأحــد  تدير  املط�ع  عبدال�هاب  علي  �رشكة  اأن  املط�ع  وذكــر 
عمليات الت�زيع واأكرثها تعقيدًا على م�ست�ى الك�يت ب�سعة تخزينية 
تتجاوز 250 األف مرت مربع، وذلك ب�سكل ا�سرتاتيجي ي�ستهدف ت��سيل 

اأكرث من 200 األف منتج ي�ميًا للم�ستهلكني يف الدولة، 
العالمات  اأبــرز  ت�فري  على  ال�رشكة  حر�ض  م�ؤكدا 
ا�سترياد  يتم  والتي من خاللها  العاملية،  التجارية 
التي  ال�ستهالكية،  وال�سلع  املنتجات  اأف�سل  وتقدمي 
متثل منط احلياة الع�رشي واملريح للم�ستهلكني مع 
على  والتاأكيد  الأ�سعار،  اأف�سل  على  احل�س�ل  �سمان 

م�ست�يات الأمان والكفاءة العالية للمنتجات.
اأهدافنا  اأحد  حتقيق  فخر  بكل  ا�ستطعنا  اإننا  وقال 
ماركت  �س�بر  كل  يف  املتن�عة  منتجاتنا  لت�فري 
عددًا  متثل  ال�رشكة  اأن  م�سيفا  الك�يت،  يف  ومنزل 
من اأهم العالمات التجارية الرائدة عامليًا يف جمال 
البيع بالتجزئة، ف�سال عن ك�نها امل�زع احل�رشي 
رو�ض  وم�ستح�رشات  وقامبل  بــروكــرت  ملنتجات 

ال�سيدلنية منذ عام 1965م.
ذات  املنتجات  بت�ريد  تلتزم  ال�رشكة  اأن  واأ�ساف 
املنزلية،  والأدوات  املطابخ  من  العالية  اجل�دة 
لفتا اإلى اأنها ال�كيل احل�رشي لعدد من املاركات العاملية، الأوروبية 
بالإ�سافة  وولــف،  وكلفينت�ر  و�سيمنز  ب��ض  مثل  والأمريكية،  منها 
 ،WERYو واك�سرب�ض  ون�لتي   LaCornue مطابخ  جمم�عات  اإلــى 
والفنادق  املنازل واملطاعم  احتياجات  تلبي  وهذه املنتجات املميزة 

وامل�ؤ�س�سات احلديثة على حد �س�اء.
�رشكة  مع  بالتعاون  جــروب  ليدرز  �رشكة  تنظمه  ه�ريكا  ومعر�ض 
عدد  ارتفع  وقد  الت�ايل،  على  ال�ساد�ض  للعام  �سريفي�زس  ه��سبيتاليتي 
ال�رشكات امل�ساركة فيه اإلى اأكرث من 80 �رشكة وم�ؤ�س�سة من ال�رشكات 
الرائدة العاملة يف قطاعات ال�سيافة وال�سناعات الغذائية والتجهيزات 

الفندقية وال�سياحة والنقل.

لالت�سالت  زين  �رشكة  اأعلنت 
املتنقلة يف الك�يت عن رعايتها 
من  الثاين  للم��سم  البالتينية 
التفاعلي  اجلماهريي  الربنامج 
ُيعر�ض  والــذي  �س�،  حمد  مع 
كل  الراي  تلفزي�ن  �سا�سة  على 
 10 ال�ساعة  متام  يف  �سبت  ي�م 
م�ساًء من تقدمي ال�ساب الك�يتي 
و�سائل  يف  املتميز  العلي  حمد 

الجتماعي.  الت�ا�سل 
رعايتها  اأن  ال�رشكة  وذكــرت 
الثانية  للمرة  الربنامج  لهذا 
منطلق  من  ــت  اأت الــتــ�ايل  على 
واأفكار  حر�سها على دعم جه�د 
�سّتى  يف  الــكــ�يــتــي  الــ�ــســبــاب 
املجالت  ومنها  املــجــالت، 
الفنّية والرتفيهية، وخا�سًة اأن 
قد  الربنامج  من  الأول  امل��سم 

كبريًا  جماهرييًا  جناحًا  حقق 
يف العام 2015. 

وخا�سًة  ــه  اأن زيــن  واأو�ــســحــت 
الت�ا�سل  و�سائل  انت�سار  مع 
الجتماعي وازدياد �سعبيتها يف 
القن�ات  فاإن  ال�سابقة،  الأع�ام 
باتت  التقليدية  الف�سائية 
تفتقر اإلى الربامج التلفزي�نية 
التي ُتقّرب امل�سافة بني جمه�ر 
الجتماعي  الت�ا�سل  و�سائل 
يف�ت  مما  التقليدي،  والإعالم 
ال�رشيحة  هذه  جلذب  الفر�سة 
ال�سباب  ميّثلها  التي  املهمة 
الهدف  وهــ�  رئي�سي،  ب�سكل 
على  الــربنــامــج  يعمل  ـــذي  ال
م�سل  حمت�ى  خالل  من  حتقيقه 
احرتافية  باإمكانيات  ومبهر 

عالية. 

ملثل  دعمها  اأن  ال�رشكة  واأكدت 
ــار الإبــداعــيــة جاء  ــك ــذه الأف ه
اإبراز  على  حر�سها  منطلق  من 
التي  ال�سبابية  املـــبـــادرات 
تتف�ق يف التفرد عن غريها من 
والإجناز،  اجلاد  العمل  خالل 
خا�سًة واأن الربنامج يهدف اإلى 
الق�سايا  على  ال�س�ء  ت�سليط 
الك�يتي  املجتمع  تهم  التي 
وب�سكل  املــجــالت  خمتلف  يف 

اأ�سب�عي. 
العمل  طاقم  اأن  زين  واأ�سافت 
ي�سم جمم�عة واعدة من ال�سباب 
الك�يتي الذي يق�د فريق اإعداد 
فقراته،  وجتهيز  الــربنــامــج 
الأحـــداث  ــم  اأه تتناول  والــتــي 
املجتمع،  يف  ــة  ــ�عــي ــب ــس الأ�
بــالإ�ــســافــة اإلـــى مــقــابــالت مع 

من  متميزة  ك�يتية  �سخ�سيات 
ويقّدمه  ــالت،  ــج امل خمتلف 
املعروف  العلي  حمد  ال�ساب 
الجتماعي  الت�ا�سل  و�سائل  يف 
اأبرز  من  وه�  قلم،  حمد  با�سم 
�سبكات  على  الك�يتية  امل�اهب 
ال�سخ�سيات  ــن  وم الت�ا�سل 

الأكرث تاأثريًا فيها. 
�ست�ا�سل  باأنها  ال�رشكة  واأكدت 
اهتمامها بالأعمال التي تقدمها 
الأيادي الك�يتية وخ�س��سًا من 
الفئات العمرية ال�سابة، وذلك 
تبّني طم�حاتهم  منها يف  رغبة 
عن  ح�سارية  �ــســ�رة  ولنقل 
املجتمع الك�يتي، فهدفها كان 
واإبراز  ال�س�ء  ت�سليط  ومازال 
املجالت  يف  ال�طنية  الأعمال 

كافة. 

القاهرة  ومقرها  العقارية  ال�سند  �رشكة  وقعت 
اتفاقية  الك�يت  ومقرها  العقارية  ت�ب  وجمم�عة 
للتعاون بينهما لت�سبح �رشكة ال�سند العقارية ال�كيل 
من  نخبة  لت�س�يق  م�رش  يف  للمجم�عة  احل�رشي 
امل�ساريع العقارية املتميزة يف بريطانيا، ا�سبانيا ، 
تركيا ، كندا وامارة دبي والتي تت�يل جمم�عة ت�ب 
العقارية ت�س�يقها باملنطقة العربية ب�سكل ح�رشي. 
اخلم�سة ع�رش  يقارب  ما  امل�رشوعات  تلك  عدد  ويبلغ 
م�رشوعا عقاريا من�عا ما بني م�رشوعات حتت الن�ساء 
مب�ساحات  الــفــ�ري  لال�ستالم  جاهزة  وم�رشوعات 

خمتلفة تبداأ من الأ�ستدي� وحتى الفلل امل�ستقلة.
ت�ب  املنتدب ملجم�عة  الع�س�  القدومي  وليد  وقال 
العقارية ان املجم�عة �سعت منذ ان�ساءها الى تقدمي 
ال�ستثماري  بالعائد  يتميز  العربي  للم�ستهلك  عقار 
ايل  بال�سافة  ال�قت  نف�ض  يف  وامل�سم�ن  املجزي 
اتخاذ جميع الجراءات الالزمة ل�سمان �سالمة امل�قف 

وتعترب  املعرو�سه  امل�ساريع  جلميع  الــقــانــ�ين 
جمم�عة ت�ب من اوئل ال�رشكات العربية التي تق�م 

بت�س�يق امل�رشوعات العقارية الجنبية يف املنطقة.
واعرب وليد القدومي عن �سعادته بت�قيع بروت�ك�ل 
هذا  بان  و�رشح  العقارية  ال�سند  �رشكة  مع  التعاون 
الت�قيع ياتي يف اطار التعاون مع �رشكاء جناح جدد 
وفتح �س�ق كثيف مثل ال�س�ق امل�رشي الذي يتطلع ايل 

فر�ض جديدة.
ويف معر�ض حديثه عن التفاقية، �رشح حممد فرغلي 
اأن  العقارية  ت�ب  ملجم�عة  التنفيذي  املدير  ثابت 
ال�سند العقارية ك�كيل  التفاقية ت�سمل تعيني �رشكة 
ال�س�ق  داخل  املجم�عة  م�ساريع  لت�س�يق  ح�رشي 
امل�رشي اإميانا منا بالفر�ض ال�اعدة يف هذه الأ�س�اق 
املتزايدة  الطلبات  تلبية  يف  املجم�عة  من  ورغبة 
اأ�س�اق  يف  والتملك  لال�ستثمار  امل�رشي  ال�س�ق  من 
ال�سند  �رشكة  اختيار  باأن  فرغلي  واأ�ساف  خارجية، 

امل�رشي  لل�س�ق  م�ستفي�سة  درا�سة  عن  نتج  العقارية 
الكثري  فيه وقد مل�سنا ت�فر  العاملني  ال�كالء  واأبرز 
الدارة  اأبرزها  ال�رشكة  من املق�مات اليجابية داخل 
املحرتفة وطاقم العمل امل�ؤهل على اأعلى م�ست�ى اإلى 
بهم  تتمتع  التي  الطيبة  وال�سمعة  امل�سداقية  جانب 

ال�رشكة. 
واكد فرغلي ان جمم�عة ت�ب العقارية ل تتنازل عن 
ل  حيث  العمالء  خدمة  الكفاءة يف  من  م�ست�ي حمدد 
الت�س�يقي فقط بل  بالدور  القيام  يقت�رش دورها علي 
املتعلقة  اخلدمات  كافة  وت�فري  تقدمي  ايل  يتعداه 
مبا بعد البيع كما اأ�ساف اأن املجم�عة لديها معايري 
�سارمة للتاأكد من كافة الآم�ر الت�س�يقية والقان�نية 
للم�رشوع  القان�ين  امل�قف  �سالمة  علي  ت�ؤكد  التي 
وان ع�ائد ال�ستثمار به جمزيه ومتثل فر�سة حقيقية 
امل�ساريع  هذه  طرح  اأن  فرغلي  اأكد  وقد  للم�ستثمر. 
لتقدمي  امل�ستمر  املجم�عة  �سعي  من  انطالقًا  ياأتي 

الدويل  العقاري  ال�س�ق  يف  العقارية  الفر�ض  اأف�سل 
مبختلف مناطقه ومبا ي�سمن ع�ائد حقيقية للم�ستثمر 
راأ�ض  ناجتة عن من�  ع�ائد  اأو  تاأجريية  ع�ائد  �س�اء 
املال امل�ستثمر من خالل عملها مع جمم�عة من كبار 
ت�سليم  ل�سمان  الأ�س�اق  تلك  العقاريني يف  املط�رين 
ومتيز  ج�دتها  و�سمان  م�اعيدها  يف  امل�ساريع 

م�اقعها واأ�سعارها وع�ائدها. 
ادارة  جمل�ض  رئي�ض  ال�رشبيني  با�سم  قال  جانبه  من 
�رشكة ال�سند العقارية ان ت�قيع بروتك�ل التعاون مع 
جمم�عة ت�ب العقارية ه� ا�ستمرار مل�سرية جناحات 
ولول  حيث   2017 عام  خالل  العقارية  ال�سند  �رشكة 
مرة يتم ت�فري هذا احلجم من امل�رشوعات بتلك الدول 
للم�ستهلك امل�رشي ولقد �سعت ال�سند العقارية لت�قيع 
هذا الربوت�ك�ل نظرا ملا مل�سته يف ال�س�ق امل�رشي 
وخارج  داخل  العقارية  املحفظة  لتن�يع  احتياج  من 

م�رش نظرا للظروف القت�سادية احلالية.

تنظمه ميسي فرانكفورت الشرق األوسط 

معرض إنترسك ينطلق 22 الحالي في دبي
لتسويق 40 شاليهًا ضمن المرحلة األولى

علي عبدالوهاب راعيًا ذهبيًا لهوريكا 2017

الراعي البالتيني لبرنامج مع حمد شو للموسم الثاني 

املنطقة  يف   2016 عام  الإقليمية  القت�سادات  اأنهت 
ال�سديدة  التقلب  حالة  من  الرغم  على  اخل�رشاء 
العاملي غري  والنم�  ال��سع اجلي��سيا�سي  وتفاقم 
امل�ؤكد والتباط�ؤ يف القت�سادات الإقليمية والأحداث 
الرئي�سية مثل خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي 
اإل  المريكية،  بالنتخابات  ترامب  دونالد  وف�ز 
تقرير  بح�سب  وذلك  طفيفًا،  كان  الرتفاع  ذلك  اأن 

املا�سة كابيتال الأ�سب�عي.
وتعترب الإمارات العربية املتحدة ال�س�ق ال�حيدة 
و�سل  ارتفاعًا  معق�لة حمققة  مكا�سب  اأظهرت  التي 
دبي  من  كل  اأ�س�اق  يف   %9 نح�  اإلى  مت��سطه  يف 
حيث  طفيفة،  نتيجة  اأي�سًا  قطر  حققت  واأب�ظبي. 
 2016 ال�ق�ع يف املنطقة احلمراء لعام  اأفلتت من 
فقد  وباملثل  دي�سمرب.  �سهر  جيد يف  اأداء  من خالل 
انخفا�سًا  ت�سهد  ال�سع�دية  العربية  اململكة  كانت 
�ساماًل لعام 2016 حتى حل�ل اأكت�بر، ولكن بف�سل 
الأداء اجليد يف الربع الرابع حققت مكا�سب �سن�ية 

بن�سبة %4. 
ال�س�ق  كابيتال  املا�سة  خــرباء  تقري  على  بناءا 
اإلى  و�سلت  �سن�ية  مكا�سب  حققت  التي  امل�رشية 
القيمة  فبح�سب  تخفي�سها،  اإلــى  حتتاج   %76
الدولرية يجب اأن تك�ن يف املنطقة احلمراء لعام 
2016 ب�سبب انخفا�ض قيمة عملتها اإلى ما يقرب من 

 .%50
على الرغم من انتهاء 2016 يف املنطقة اخل�رشاء، 
ت�اجه  التي  التحديات  من  العديد  هناك  تزال  ل 
الأ�س�اق الإقليمية �س�اء على م�ست�ى القت�ساد الكلي 
امل�سرتين  اأن  من  الرغم  فعلى  اجلزئي.  والقت�ساد 
�س�ف يبتهج�ن باأن حالة النخفا�ض التي بداأت يف 
اأن  يتبقى  �س�ف  انعك�ست،  تك�ن  قد   2014 اأكت�بر 
انخفا�سًا يف  ت�سجل  �س�ف   2016 كانت  اإذا  ما  نرى 
واأبرزت  اأظهرت  التي  الع�امل  اأن  حيث  ال�سجالت، 
اخلا�سة  املال  راأ�ض  واأ�س�اق  الإقليمية  الأقت�سادات 

بها �س�ف جتلب دورة جديدة من النم� امل�ستدام. 

قامت الإدارة العامة لالإطفاء و�رشكة 
مب�ا�سلة  للبرتوكيماويات  ايك�يت 
للعام  الــرب  يف  �سامل  خلك  حملة 
�سالمة  بهدف  الت�ايل  على  الثالث 

واأمان اأ�سحاب املخيمات.
العامة  العالقات  اإدارة  مدير  وقال 
لالإطفاء  العامة  الإدارة  والإعالم يف 
النجاح  بعد  الأمــري  خليل  العقيد 
الذي حققته يف العامني املا�سيني، 
يف  �سامل  خلك  حملة  م�ا�سلة  يتم 
ايك�يت،  �رشكة  مع  بال�رشاكة  الرب 
املتعلقة  الإح�سائيات  ت�سري  حيث 
انخفا�ض  اإلـــى  التخييم  مب��سم 
ن�سبة احل�ادث مبعدل كبري مقارنة 
بالأع�ام ال�سابقة، مما يعني الدور 
لهذه  وامللم��ض  ال�ا�سح  الإيجابي 
الت�عية ب�رشورة  احلملة من ناحية 
م�سببات  مع  التعامل  عند  احلر�ض 
و�سائل  مثل  املخيمات  يف  احلرائق 
الكريو�سني  ــاأة  مــدف مثل  التدفئة 
واإ�سعال الفحم وغاز الطبخ وتعبئة 
بالقرب  بال�ق�د  الكهرباء  م�لدات 
ندع�  وكذلك،  احلرارة.  م�سادر  من 
ت�عية  �ــرشورة  اإلى  الأمــ�ر  اأولياء 
م�سادر  عن  البتعاد  باأهمية  اأبنائهم 
للدراجات  الآمنة  والقيادة  احلرارة 
خالل  ح�ادثها  تزداد  التي  النارية 
فاإن  �سك،  دون  ومــن  الفرتة.  هــذه 
جماعي  جهد  الــرب  مرتادي  �سالمة 
كيفية  ح�ل  املجتمع  ت�عية  يتطلب 

التعامل مع خمتلف املخاطر.
وال�سالمة  ال�سحة  اإدارة  مدير  وقال 

حممد  ايك�يت  �رشكة  يف  والبيئة 
العالقة  عن  تعبري  اأف�سل  ال�سمري 
العامة  الإدارة  فيما بني  التي تربط 
يف  يتمثل  ايك�يت  و�رشكة  لالإطفاء 
كلمة ال�رشاكة، حيث قامت اجلهتان 
بتطبيق �سعار �رشكاء يف النجاح من 
جمم�عة  يف  ال�سامل  التعاون  خالل 
ـــادرات، مــثــل يـــ�م رجل  ـــب ــن امل م
عاملية  تدريبية  وبرامج  الإطــفــاء 
كل  يف  ال�سالمة  وحملة  م�سرتكة 
الرب  يف  ال�سالمة  وحملة  �سامل  بيت 
ال�سالمة  احتياطات  تتناول  التي 
العامة، وامل�قع الآمن للمخيمات، 
بن�سب  املتعلقة  ال�سالمة  ون�احي 
وجتهيز والإقامة والن�م يف اخليام، 
مــطــفــاأة حريق،  وجـــ�د  و�ــــرشورة 
م�اجهة  عند   112 برقم  والت�سال 
ذات  الأمــ�ر  من  وغريها  طارئ،  اأي 

العالقة ل�سمان مراعاة كافة ج�انب 
ال�سحة وال�سالمة والبيئة التي متثل 
ايك�يت  ل�رشكة  ا�سرتاتيجية  اأهدافا 

كجزء من التنمية امل�ستدامة. 
و�سمن فعاليات احلملة، �سارك عدد 
من م�س�ؤويل وم�ظفي الإدارة العامة 
زيارات  ايك�يت يف  و�رشكة  لالإطفاء 
لإهداء  املخيمات  من  جمم�عة  اإلى 
ن�سائح  ــداء  ــس واإ� احلــريــق  مطفاآت 
تت�سمن  كتيبات  وت�زيع  ال�سالمة 
الإر�سادات التي ل بد من مراعاتها. 

�رشكة  الأعــ�ام، ح�سدت  مدى  وعلى 
املحلي  التقدير  من  الكثري  ايك�يت 
والعاملي يف جمالت ال�سالمة، مثل 
مل�ؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ض  جائزة 
اجلمعية  وج�ائز  الك�يتية  البرتول 
يف  ال�سالمة  ملهند�سي  المريكية 

العديد من القطاعات.

ألماسة كابيتال: األسواق اإلقليمية 
أنهت 2016 في المنطقة الخضراء 

إيكويت واإلطفاء تواصالن 
حملة خلك سالم 

اإلمارات ارتفعت 9% والسعودية حققت 4% ومصر%76

في البر للعام الثالث على التوالي

• جانب من احلملة

• علي املطوع

• محمد فرغلي ومجدي سعد يتبادالن االتفاقية
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