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شفروليه تريل بليزر اجلديدة ..مستعدة لكل شيء
أطلقت شفروليه الغامن،
الوكيل احلصري لســيارات
شــفروليه فــي الكويــت،
تريل بليــزر  2017اجلديدة
مبســتويات فائقــة مــن
التحســينات ،والتصميــم،
والراحــة ،والتكنولوجيــا،
مع قدرات رائدة ضمن فئتها
وأداء قيادة يلبي املتطلبات
املتنوعــة للســائقني .هــذه
السيارات الرياضية متعددة
االســتخدامات ومتوســطة
احلجــم ،مســتعدة لتأخــذ
سائقها إلى أي مكان من خالل
تقدمي قدرات الدفع الرباعي
برفقــة جتربة قيادة مريحة
وديناميكيات حتكم متميزة.
مــن اخلــارج ،تضفــي
اخلطوط الرشيقة في تريل
بليــزر اجلديــدة املزيد من
الصالبة احملددة إلى السيارة،
في حني حتافظ على توزيعها
القــوي الذي يرســم معالم
قدراتهــا خلــوض أي نــوع
من الطرقات ومن أبرز هذه
املزايا شبك التهوية والصادم
واملصابيــح األماميــة التي
تأتي مــع مصابيح اإلضاءة
النهارية ،لتمنح تريل بليزر
متيزا ضوئيا خاصا.
وفــي الداخــل ،عــززت
تريــل بليزر بلوحــة قيادة
جديدة التصميم وكونسول
أمامــي عصــري املظهر ،مت
تعزيزه مبواد ناعمة امللمس
وتطريزات متناقضة .ومن
خالل مقاعد الركاب السبعة
«بالتصميم املسرحي» يحصل
ركاب الصف الثاني والثالث
على إمكانية الرؤية احمليطة

شفروليه تريل بليزر

مزايا سالمة
متطورة
وتكنولوجيات
وقدرات تواصل
رائدة ضمن
فئتها

مقصورة عصرية

محرك يضمن تقدمي أداء أفضل

بشكل أفضل ،مع املقدرة على
التحكم الفردي مبكيف الهواء
لتعزيز الراحة القصوى في
أشهر الصيف.
وتأتــي تريــل بليــزر
اجلديدة مع محرك  3.6ليترات
يضمــن تقــدمي أداء أفضــل
وقدرات مطورة في استهالك
الوقود ،وهو يولد قوة تبلغ
 275حصانا وهي األقوى في
فئتها ،و 350نيوتن متر من
عزم الدوران.
واســتكماال للمحــرك
املطور ،حصلت تريل بليزر
على شاســيه أكثــر صالبة
وقوة بإطار الصندوق الكامل،
وذلك لتطوير ثبات السيارة
وراحة القيادة ،وتوفير قدرات
حتكم غير مسبوقة للسائق.
وإضافة إلى ذلك ،تتضمن
تريل بليــزر نظام التوجيه
الكهربائي اإللكتروني ()EPS
الذي يجعل جهــد التوجيه
أكثر خفة داخل املدينة وعند
القيادة بسرعات منخفضة.
ومت حتقيــق ذلــك من خالل
تخفيــف الدعــم الكهربائي
مع ازدياد السرعة ،ليحظى
الســائق بشــعور مناســب
الوزن للتوجيه عند القيادة
بســرعات مرتفعــة .وعلى
املســافات الطويلة ،يعوض
هــذا النظــام ميالن املســار
ويخفف من االهتزاز الناجم
عن عدم التوازن في العجالت.
ولضمان أقصى درجات
الهدوء خالل القيادة ،تستفيد
تريل بليزر من حزمة جديدة
إللغــاء ضجيــج الهــواء مت
تطويرها مع أبواب ونوافذ
وزجاج أمامي جديدة ،زجاج
الباب األمامي أصبح أســمك
بنســبة  ،%10والتصميــم
اإليروديناميكي للمصابيح
األماميــة .ونتيجــة لذلــك،
أصبــح تريــل بليــزر أكثر
هدوء بنسبة  %8عن طرازها
السابق.
وحتافــظ الســامة على
أولويتهــا بالنســبة إلــى

شــفروليه في هذه السيارة
وغيرها ،وتأتي تريل بليزر
مع مجموعــة من جتهيزات
السالمة النشطة واملتجاوبة
تتضمن نظام التحكم باجلر،
والفرامــل املانعة لالنغالق،
ودعــم الفرملــة املفاجئــة،
والتوزيع اإللكتروني لقوة
الفرملة ،والنظام اإللكتروني
للتحكــم بالثبــات ،ونظــام
التحكــم علــى املنحــدرات،
ونظام دعــم االنطالق على
املنحــدرات ،واحلمايــة من
االنقــاب ،ونظــام التحكــم
باملقطــورة .هــذا باإلضافة
إلى وسادات هوائية أمامية
للسائق والراكب.
املزايــا
وتتضمــن
التكنولوجية األخرى نظام
التنبيه من املنطقة اجلانبية
العميــاء ،والتنبيــه مــن
السيارات العابرة من اخللف،
ومنبه مغادرة املسار ،وتنبيه
االصطدامات األمامية ،ونظام
دعم الفرملة األمامية ،ونظام
مراقبة ضغط اإلطارات .وهي
تتضمن أيضا ميزة التشغيل
عن بعــد ،وهي ميزة عملية
جدا في أجواء املنطقة احلارة.
وميكــن تشــغيل احملــرك
باستخدام املفتاح ،ما يسمح
للمقصــورة بالوصــول إلى
احلرارة املرغوبة قبل دخول
الركاب إليها.
وإدراكا ألهمية التواصل
بالنســبة إلى عمالء اليوم،
جهــزت تريــل بليــزر
بتكنولوجيات جديدة توجد
عادة في السيارات الفاخرة
مثــل .®Apple CarPlay
ويسمح هذا النظام للسائق
أو الــركاب بعرض نســخة
مبسطة من هواتفهم الذكية
على شاشة السيارة امللونة
التــي تعمل باللمــس .ومع
نظام  Siriوبرمجيات التعرف
على الصوت ،ميكن للسائق
التحكم باألوامر الصوتية –
لضمان بقاء يديه على عجلة
القيادة طوال الوقت.

«توب العقارية» تشارك في معرض الفرص العقارية
تشــارك مجموعــة توب
العقارية في معرض الفرص
العقاريــة والــذي تنظمــه
شركة اوروما للمعارض في
فندق ريجنسي البدع خالل
الفترة من  8ـ 11يناير اجلاري
مبجموعة مميزة وكبيرة من
املشــاريع العقارية في عدة
دول منهــا بريطانيا وتركيا
وكنــدا ودبي ،وقــال املدير
التنفيذي للمجموعة محمد
فرغلي إن املجموعة حترص
على أن تكون مشاركتها في
هــذا املعرض مميزة وفعالة
حيــث تهــدف مــن خــال
مشــاركتها إلــى اســتقطاب
شــريحة مــن املســتثمرين
للتملــك واالســتثمار فــي
املشاريع املعروضة خصوصا
بعــد سلســلة النجاحــات
املتواصلــة للمجموعــة
عبر الســنوات املاضية في
السوق احمللي وفي االسواق
اخلليجية واستقطابها عددا

جناح توب العقارية في املعرض

فرغلي:
نقدم خدمة مميزة
وفرص ًا استثمارية
ناجحة لعمالئنا

كبيــرا مــن املســتثمرين،
باإلضافــة ملــا تشــكله هذه
املعــارض أيضا مــن أهمية
في فتح قنوات اســتثمارية
جديــدة واســتقطاب عمالء
ومستثمرين جدد للمشاريع
التي تعرضها املجموعة.
وأضـــــاف فرغلـــــي ان
املشــاريع التــي تعرضهــا
املجموعة تتنوع ما بني شقق

سكنية جاهزة للتسلم الفوري
وأخرى قيد اإلنشاء في عدة
مناطق من بريطانيا أبرزها
لندن وبرمنغهام ومانشستر
وليڤربول ،وكذلك مشاريع في
تركيا في اسطنبول وبدروم
وكوشاداسي ،باإلضافة الى
شــقق فــي مواقــع متنوعة
بوسط مدينة تورنتو في كندا،
وقد حرصت املجموعة خالل
هذا املعرض على تخصيص
جناح خاص ملشروع سباركل
تاورز والواقع في دبي مارينا
والذي من املتوقع االنتهاء من
بنائه خالل الربع الثالث من
هذا العام.
وأضــاف أن املجموعــة
تسعى من خالل مشاريعها
املنتقــاة بعنايــة تامــة أن
تقدم خدمــة مميزة وفرصا
استثمارية ناجحة لعمالئها
فــي الكويــت واخلليج من
خــال خبرتهـــا الرائدة في
هذا املجال.

«نستله بروفيشنال» و«متر وعسل»
ينضمان إلى «هوريكا الكويت »2017
كشفت شركة ليدرز جروب
لالستشارات والتطوير عن
انضمام مركز «متر وعسل»
وشركة «نستله بروفيشنال»
عمــاق الصناعات الغذائية
على مستوى منطقة الشرق
األوسط والعالم إلى املشاركني
فــي معــرض «هوريــكا
الكويت  ،»2017الذي تنظمه
الشركة بالتعاون مع شركة
هوســبيتاليتي سيرفيسز،
ليرتفع العدد إلى أكثر من 80
شركة ومؤسسة في الدورة
اجلديدة التي ســتقام خالل
الفترة من  16إلــى  18يناير
حتــت رعاية وزيــر اإلعالم
ووزير الدولة لشؤون الشباب
الشــيخ سلمان احلمود ،في
صالة رقم  8بأرض املعارض.
وبهذا الصدد ،أشاد املدير
التنفيذي في شركة نستلة
بروفيشنال سامر جرجورة
مبعرض هوريــكا الكويت،
الفتا إلى أنه يسهم بفاعلية
في دعم الشباب وتشجيعهم
على العمل بقطاعات جديدة
عليهــم ،فضــا عــن دوره
احليــوي فــي توفير فرص
العمل وتنويع مصادر الدخل،
إضافة إلى كونه منصة مهمة
للقــاء اخلبــراء واملختصني
ورجال األعمال لفتح نوافذ
جديدة لالتفاقات فيما بيهم
لتوفير احتياجات الســوق
ودعم خطط الشركات نحو
التوسع والتطور ،مشيرا الى

سامر جرجورة

أحمد عبداألمير خان

جرجورة:
لـ «نستله» قدرة
فائقة على تقدمي
الدعم الكامل
ملشغلي اخلدمات
الغذائية

ان الشركة تشارك في املعرض
برعاية ذهبية.
وقال جرجورة إن الشركة
تقدم أجود املكونات واملعرفة
العمليــة ،بجانــب قدرتهــا
الفائقــة على تقــدمي الدعم
الكامــل ملشــغلي اخلدمــات
الغذائيــة ،الفتــا إلــى أن
الشركة لديها حلول األغذية
واملشــروبات تســاعد على
تبســيط عمليات التشغيل
وإسعاد الضيوف عبر أربع
فئات رئيسية.
وزاد أن الشــركة تقــدم
حلوال مميزة ومبتكرة سواء
للجماهير مباشرة أو لصناع
السوق.
ودعا جرجورة اجلماهير
إلى زيارة جناح شركة نستله
في معرض هوريكا الكويت
بقاعــة  8بــأرض املعارض

جناح  E16 ،E15لالطالع على
املزيد مــن احللول اجلديدة
واملبتكرة التي توفرها جلميع
عمالئها.
مــن جانبه ،صرح املدير
العــام ملركــز متــر وعســل
أحمــد عبداألمير خــان بأن
املعارض املتخصصة تساعد
فــي الوقــوف علــى رغبات
الزبائــن وتفتــح مجــاالت
االتفاقات التجارية الثنائية
مع الشركات املختلفة ،مضيفا
أن معرض «هوريكا الكويت»
يلعب دورا محوريا في تعزيز
الربط بني الشركات والعمالء
من جميع أنحاء املنطقة ،كما
أنه يســهم في فتــح قنوات
جديــدة لألعمــال التجارية
ذات الصلة بقطاع الضيافة
والصناعات الغذائية ،إضافة
إلــى تســليط الضــوء على
الدور االستراتيجي للتجارة
والصناعــة فــي املجــاالت
الغذائية الفريدة ،فضال عن
كونه منصة للعمالء في هذا
القطاع سريع النمو.
وحتدث خان عن منتجات
مركــز متــر وعســل ،الفتــا
إلــى أن املركز يقــدم أفضل
أنواع التمــور ،مثل خالص
وصقعي ومبروم وخضري،
إضافة إلى التمور احملشوة
بالكاكاو واملكســرات والتي
عادة ما يزيد الطلب عليها من
الشركات والبنوك خالل شهر
رمضان لتقدميها لعمالئهم.

تنظمه «إسكان جلوبل» في فندق الجميرا خالل الفترة من  23وحتى  26يناير الجاري

مشاريع مميزة تطرحها الشركات املشاركة في معرض النخبة العقاري
أعلنــت شــركات جديــدة
مشاركتها في معرض النخبة
العقاري الذي تنظم مجموعة
إسكان جلوبل لتنظيم املعارض
واملؤمتــرات دورة جديــدة
منه فــي فندق اجلميرا خالل
الفترة من  23وحتى  26يناير
اجلاري مبشــاركة مجموعة
متميزة من كبرى الشــركات
العقاريــة من داخــل الكويت
وخارجها وتطرح خالله باقة
متنوعة من املشاريع والفرص
العقارية حول العالم وتنتظر
زواره فعاليات ضخمة وهدايا
وجوائــز قيمة طــوال أيامه
األربعة.
«أموال الكويت»

وأعلنــت شــركة أمــوال
الكويت العقارية مشــاركتها
فــي املعــرض الــذي تطــرح
خالله مجموعة من مشاريعها
العقاريــة الضخمــة داخــل
الكويت وخارجها.
وقــال املديــر التنفيــذي
والشــريك في شــركة أموال
الكويت العقارية السيد فالح
املطيري ان الشركة تسعى من
خالل هذا املعرض إلى مواصلة
التعريف مبشاريعها املتنوعة
والتواصل املباشر مع العمالء
وتطرح خاللــه مجموعة من
مشاريعها العقارية الضخمة
داخــل الكويــت وخارجهــا،
وأضاف« :أموال الكويت» من
أكبر الشــركات العقارية في
الكويت واكتسبت ثقة عمالئها
مبصداقية مشاريعها اجلاهزة
للتســليم الفوري ومميزاتها
املتنوعة.
وباحلديث عن املشــاريع
والفرص االســتثمارية التي
سيتم عرضها خالل املعرض

فالح املطيري

خالد علوان

املطيري:
عروض حصرية
خالل املعرض
ملشروعات جاهزة
للتسليم الفوري

قــال املطيري :نطــرح خالله
مشروعاتنا املميزة في الكويت
باإلضافة ملشاريعنا الضخمة
فــي كل مــن جمهورية مصر
العربية واجلمهورية التركية
وجمهورية البوسنة والهرسك
باإلضافة إلى جديد مشروعاتنا
في اسبانيا في مدينة برشلونة
بالتحديد وجميعها مشاريع
قائمــة وجاهــزة للتســليم
الفوري.
وحول مشاريع تركيا قال
املطيري :نطرح  4مشــاريع
مميزة في محافظة طربزون
التركية ذات الطبيعة الساحرة
واخلالبــة ،وهي محافظة في
شمال تركيا مكتملة اخلدمات
وتتميــز بطقــس رائــع فــي
أحضــان الطبيعــة اجلميلة،
ومشــروعاتنا عبــارة عــن
مجمعــات ســكنية متكاملــة
وحتتوي على مجمع جتاري
ضخــم ومالعــب وأســواق
وتشتمل على جميع اخلدمات
وتتوافر احلراســة على مدار
الســاعة وتوجــد مســاحات
مختلفة من الوحدات السكنية
حيث نطرح بشــكل حصري

علوان :حاجة ماسة
لوجود شركات
متخصصة برؤية
وأفكار جديدة في
ظل النمو املتسارع
لسوق العقار

وخــاص فــي هــذا املعــرض
وحــدات جاهــزة للتســليم
الفوري تتكــون من غرفتني
وصالــة مؤثثــة ومفروشــة
بالكامل بأســعار تبدأ من 15
ألف دينار كويتي.
وعــن مشــروع الشــركة
اجلديد فــي جمهورية مصر
العربية قال املطيري :نطرح
كذلك مشروعا مميزا في مصر
هو مشــروع جنوب اجليزة،
مســاحة املشــروع الكاملة 6
آالف فدان وننفذ حاليا املرحلة
االولى منه على مساحة 1550
فدانا وهي جاهزة للتســليم
الفوري ،املشروع عبارة عن
فلــل متميزة ،كل فيال مكونة
من طابقــن وحتتوي على 7
غرف أربع غرف منهم ماستر
باإلضافة إلى مطبخ أميركي
في الطابــق األرضي ومطبخ
حتضيري في الطابق االول،
باإلضافة غلــى غرفة خادمة
وغرفة غسيل ومنطقة شواء
على السطح ،ولكل فيال حمام
سباحة خاص مبساحة 10*5
أمتار وكل املســاحة احمليطة
بالفيال مزروعة بالكامل.
وأضاف :يتميز املشــروع
مبوقــع ممتــاز حيــث يبعد
 15دقيقــة فقــط عــن مدينة
 6اكتوبــر ويبعــد عن مطار
القاهرة الدولي  60كيلومترا
وعــن اهرامــات اجليــزة 45
كيلومترا وعن مدينة زويل 40
كيلومترا وعن بحيرة قارون
 20كيلومترا وعن نهر النيل
 15كيلومترا ،وأســعار الفلل
تبدأ من  47ألف دينار كويتي.
وعن مشروع شرم الشيخ
قال املطيري :املشروع عبارة
عن فندق على أعلى مستوى،
ويتكــون من وحدات فندقية

وأجنحــة وأجنحــة أميريــة
واملشــروع جاهز للتســليم
الفوري.
وعن مشروع اسبانيا قال:
مشــروعنا عبارة عن مجمع
ســكني متكامل اخلدمات في
مدينة برشــلونة الســاحرة
واملشــروع جاهز للتســليم
الفــوري وأســعار الوحدات
تبدأ من  20ألف دينار كويتي.
واختتم املطيري تصريحه
بقوله :شــركة أموال الكويت
ليست مجرد شركة تسويق،
بــل هــي املالــك واملطــور
جلميع مشاريعها ،وتعرض
مشاريع قائمة وجاهزة للبيع
والتسليم ،واستطعنا خالل
ســنوات عملنا املمتدة داخل
الســوق الكويتي من تكوين
قاعدة عمــاء كبيرة ومميزة
وأصبحــت عالقــة العمــاء
بالشركة عالقة ثقة ومصداقية
ســواء حــول املشــاريع
وجاهزيتها أو حول تســديد
االيجارات للمالك قبل موعدها
بشكل منتظم ،تنتظر زوارنا
في املعرض هدايا فورية قيمة
وسيارات حديثة ،باإلضافة إلى
تقدمي عرض خاص باملعرض
وتسهيالت غير مسبوقة في
الدفع.
«الهدف الذكي»

مــن جانــب آخــر ،أعلنت
شركة الهدف الذكي للتسويق
واالستثمار العقاري مشاركتها
في املعرض ،وقال خالد علوان
الرئيــس التنفيذي لشــركة
الهــدف الذكــي للتســويق
واالســتثمار العقــاري ،انــه
في ظل النمو املتسارع الذي
يشهده ســوق العقار احمللي
بالكويت واملنطقة بشكل عام

فهنــاك حاجة ماســة لوجود
شــركات متخصصــة برؤية
وأفــكار جديــدة تدعــم هــذا
التوجــه وحتقــق التطلعات
الطموحة.
وأكــد انــه لتحقيــق هذه
الرسالة التزمت شركة الهدف
الذكــي بالصــدق واألمانــة
والشــفافية جتــاه عمالئهــا
وتوفير بيئة احترافية ورؤية
استراتيجية شــفافة ،هدفها
األساسي توفير االحتياجات
الفعلية لشريحة كبيرة جدا
من املجتمــع الكويتي ودول
الشــرق األوســط وبأســعار
مناسبة.
وعن املشاريع التي تقوم
الشركة بتســويقها حصريا
حتــدث علوان عن مشــروع
اســبانيا  19 HOYOوأضــاف
أن هذا املشروع يعتبر قيمة
مضافــة ملشــاريع الشــركة
وجناحاتهــا فــي أوروبــا
خاصــة أن املشــروع جاهــز
للتســليم فــورا ويقــع فــي
منطقة بني حافظ الشــهيرة
والتــي تبعــد  5كيلومترات
فقط عــن بورتوبانوس أكبر
مرســى لليخوت فــي العالم
والشهيرة مبحالتها الفاخرة
واملطاعم والكافيهات التي تلبي
حاجات مالك هـــذه الشــقق
والعقارات.
وأضــاف :وللوحـــــــدات
السكنية إطالالت مميزة على
البحر األبيض املتوسط وعلى
جبل طارق باإلضافة الى كونه
مجمعا سكنيا وحراسة عالية
جــدا على مدار الـ  24ســاعة
وخدمــات أخــرى تضيــف
قيمة عالية ملالك هذه الشقق
السكنية.
وعن مدينة دبي ركز علوان

على موقع مشــاريع الشركة
وهــي مــن أكبر نقــاط القوة
للبيع حيث يبعد مشروع RP
 HEIGHTSدقيقتني سيرا على
األقدام عن برج خليفة ودبي
مول في منطقة الداون تاون
ويتميز بتشــطيبات داخلية
رائعة وأسعار ال تقارن.
وكشف ايضا عن واحد من
اهم املشاريع وهو «بلغرافيا»
والذي يقع في «جنوب قرية
جميرا» بدبي ،وهو عبارة عن
مجمــع من املباني الســكنية
املؤلفة من  4طوابق ،ويضم
 181وحدة سكنية عصرية تضم
غرفة نوم واحــدة أو اثنتني
أو ثالث.
وعــن صاللــة بســلطنة
عمان التــي تتميــز بخريف
رائع وجو لندني ومساحات
خضراء وشالالت مائية فعال
بحــق تســمى جنــة اخلليج
وهــذا يتوافــق مــع فصــل
الصيف لدينا بالكويت ودول
اخلليج والسياحة اإلجنليزية
والســويدية طوال العام ومت
افتتاح فندق روتانا واجلويرة
وصاللة جاردنز وكروان بالزا
الســتيعاب العدد األكثر من
السائحني خالل الثالثة أعوام
املاضية والذي وصل الى 600
ألف سائح فقط ملدينة صاللة
ومحبي احلداق وصيد األسماك
ويقوم فــرع الشــركة هناك
بتنظيم رحالت صيد والترتيب
مــع مالك الشــقق لدينا ممن
يحبون هذه الهواية فضال عن
األماكن السياحية الترفيهية
التي جتذب املسافرين عليها
خاصة في فصل اخلريف وهذا
من ضمــن خدماتنا فيما بعد
البيع بصاللة.
واستدرك بقوله :مت تسليم

ما يقارب  110شــقق ســكنية
حتــى اآلن والتمليــك مــدى
احلياة ويتم حاليا تســويق
خريــف صاللــة ( )5والتــي
ســيكون موعد تسليمها في
 30يونيو القادم مبواصفات
وتشــطيبات تناســب الذوق
الكويتي الرفيع.
وأوضح خالــد علوان ان
سياسة الشركة في االهتمام
وخدمة ما بعــد البيع ال تقل
أهمية عن مرحلة البيع نفسها
حيــث حتافظ على شــريحة
عمالئنا وتنميتها وهذا سبب
اســتمراريتنا وجناحنا لآلن
وبفضل تضامن جميع اجلهود
املبذولة مــن فريق املبيعات
بالشركة والذي يعد من أكفأ
فــرق البيــع على مســتوى
الكويت.
وعن املعــارض العقارية
ركز علوان على سبب مشاركة
الشــركة مع مجموعة إسكان
جلوبل التــي تنظم معارض
النخبــة في كل مــن الكويت
وقطر وأبوظبي بشكل خاص
حلرص القائمــن على إدارة
هذه الشــركة فــي تقدمي كل
ما هــو جديد في عالم امليديا
والصحافــة وبــذل املزيد من
العمل واجلهد في جذب أكبر
شــريحة من العمالء لزيارة
أجنحة الشــركات املشــاركة
مبعارضها.
وأكــد علــوان احلــرص
بشكل عام للتواجد بالساحة
اإلقليميــة والعاملية وتقدمي
وإبــراز مشــاريعنا وتطوير
الشركة وفريق العمل لدينا في
مخاطبة بذلك أصحاب العقول
املستنيرة من العمالء الراغبني
في التملك بالكويت والوطن
العربي.
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يشهد طرح مشاريع استثمارية مميزة في العديد من دول العالم

معرض «الفرص العقارية» يختتم فعالياته اليوم
طــرحــت  33شــركــة مشاريعها
فــي مـعــرض «ال ـفــرص» العقارية،
الـ ـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـم ــه شـ ــركـ ــة «أروم ـ ـ ـ ــا»
لـتـنـظـيــم املـ ـع ــارض وامل ــؤت ـم ــرات،
وذلك في فندق «ريجنسي» البدع
بني  8و 11الجاري.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لـشــركــة «أرومـ ـ ــا» ح ـســام جــاهــني،
إن امل ـ ـعـ ــرض يـ ـه ــدف إل ـ ــى ع ــرض
أهــم الـفــرص العقارية واملشاريع
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة حـ ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـت ــي
ستشارك أيضًا لتقديم خدماتها
ومـنـتـجــاتـهــا املـتـعـلـقــة بــالـقـطــاع
الـ ـعـ ـق ــاري ،م ــؤكـ ـدًا ب ـ ــأن امل ـع ــرض
يشمل مجموعة مميزة ومختارة
مــن امل ـشــاريــع الـعـقــاريــة املتنوعة
على املستوى املحلي واإلقليمي
والعاملي.
وأض ــاف جــاهــني ب ــأن املـعــرض
ي ــزخ ــر ب ــالـ ـف ــرص االس ـت ـث ـم ــاري ــة
واملشاريع العقارية املختلفة ،بما
يناسب معظم شرائح املستثمرين
ال ــراغـ ـب ــني ف ــي ت ـط ــوي ــر أع ـمــال ـهــم
الـتـجــاريــة واالس ـت ـفــادة مــن طفرة
ال ـق ـطــاع ال ـع ـق ــاري ع ـلــى مـسـتــوى
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،م ــوضـ ـح ــًا ب ـ ـ ــأن م ـع ـظــم
رج ــال األع ـمــال واملستثمرين في
الوقت الحالي يبحثون عن فرص
ع ـق ــاري ــة ومـ ـش ــاري ــع اس ـت ـث ـمــاريــة
مـضـمــونــة وب ـع ـيــدة ع ــن املـخــاطــر
ن ـس ـب ـيــًا ف ــي ظ ــل م ــا ت ـع ــان ــي مـنــه
ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة األخ ــرى
مــن مـشــاكــل وم ـعــوقــات ومخاطر
ورك ــود ،الفـتــًا إلــى أن الـتـنــوع في
ال ـج ـه ــات امل ـش ــارك ــة ف ــي امل ـعــرض
ي ـ ـقـ ــدم فـ ــرصـ ــًا ف ـ ــري ـ ــدة وواس ـ ـعـ ــة
لـ ـك ــل الـ ــراغ ـ ـبـ ــني فـ ــي االس ـت ـث ـم ــار
أو ال ـت ـط ــوي ــر الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي أه ــم
العواصم العربية والعاملية.

«النموذجية املتحدة»
بـ ــدوره ،ق ــال املـتـحــدث الرسمي
ل ـل ـش ــرك ــة ال ـن ـم ــوذج ـي ــة امل ـت ـح ــدة،
واملستشار القانوني لها ،الدكتور
س ـ ــام ـ ــح املـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي إن مـ ـش ــارك ــة
«النموذجية املتحدة» في معرض
الفرص يندرج ضمن استراتيجية
الشركة لتوفير مجموعة متنوعة
م ــن املـ ـش ــاري ــع ال ـع ـق ــاري ــة لـتـلـبـيــة
مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات الـ ـعـ ـمـ ـي ــل الـ ـك ــويـ ـت ــي،
مؤكدًا على حــرص الشركة الدائم
وال ـك ــام ــل لـتـحـقـيــق ن ـم ــوذج فــريــد
من حيث التعامل مع العمالء مع
احترام القوانني واللوائح السارية
ب ـه ــدف ض ـم ــان األم ـ ــان والـ ـج ــودة
والعوائد الجديدة والرفاهية في
الوقت نفسه.
وأضـ ــاف امل ـغــربــي ب ــأن الـشــركــة
ب ـن ــت ج ـ ـسـ ــورًا م ـت ـي ـنــة مـ ــن ال ـث ـقــة
والـتـفــاهــم مــع عـمــالئـهــا مــن خــالل
طريقة تعاملها إجرائيًا ومعنويًا
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل س ـ ــالم ـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات
وال ـع ـق ــود ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا ال ـشــركــة
وتـ ــواف ـ ـق ـ ـهـ ــا م ـ ــع ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات وزارة
ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة وخـصــوصــًا
القرار  ،2016/ 202باإلضافة إلى
وجـ ـ ـ ــود فـ ــريـ ــق عـ ـم ــل م ـت ـخ ـصــص
م ــؤل ــف م ــن كـ ـ ــوادر مـهـنـيــة عــالـيــة
ال ـتــدريــب ومـسـتـشــاريــن عـقــاريــني
ويـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل جـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــم مـ ـنـ ـظ ــوم ــة
متكاملة للخدمات العقارية.
وب ـ ـ ــني امل ـ ـغـ ــربـ ــي ب ـ ـ ــأن ال ـش ــرك ــة
حققت مكانة ريــاديــة مــع شركات
ق ـل ـي ـل ــة أخـ ـ ـ ــرى ق ــالئ ــل فـ ــي م ـج ــال
الـعـمــل داخ ــل تــرك ـيــا ،وخـصــوصــًا
ف ـ ــي اسـ ـطـ ـنـ ـب ــول وك ـ ــوش ـ ــاداس ـ ــي،
والتي زاد اإلقـبــال عليها ملوقعها
الجغرافي املميز ولألسعار املميزة
فيها ،باإلضافة إلــى توفيرها كل
أن ـ ــواع الــرفــاه ـيــة املـمـكـنــة إلع ـطــاء
امل ـشــاريــع ال ـع ـقــاريــة فـيـهــا عنصر
الـجــذب االسـتـثـمــاري والسياحي،
موضحًا بأن الشركة تقوم بثالثة
مشاريع في اسطنبول في منطقة
اي ـس ـن ـي ــورت مـخـتـلـفــة امل ـســاحــات
م ـ ـ ــن غـ ـ ــرفـ ـ ــة وص ـ ـ ــال ـ ـ ــة وغـ ــرف ـ ـتـ ــني
وصالة وثــالث غرف وصالة تامة
ال ـت ـش ـط ـيــب وذل ـ ــك بـ ـج ــوار مجمع
م ـ ـ ــرم ـ ـ ــرة ،وأن الـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم فـ ـ ــوري
والسداد على أقساط متنوعة.
ك ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث املـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي ع ــن
أح ـ ـ ــدث مـ ـش ــروع ــات الـ ـش ــرك ــة فــي
ك ـ ـ ـ ــوش ـ ـ ـ ــاداس ـ ـ ـ ــي ،وهـ ـ ـ ـ ــو م ـن ـت ـج ــع
«فـيـسـتــا ب ــان ــورام ــا» عـلــى ام ـتــداد
شاطئ منطقة كوشاداسي ،مبينًا
ب ــأن املـنـتـجــع ي ـت ـكــون م ــن خمسة
بـلــوكــات منفصلة ومــن  133شقة
سكنية في أكبر املناطق نموا في
كوشاداسي ،باإلضافة إلى الكثير
مـ ــن املـ ـمـ ـي ــزات الـ ـج ــاذب ــة األخ ـ ــرى
والتي سيتم الكشف عنها بشكل
تفصيلي للعمالء أثناء املعرض.

«ريماكس»
من ناحيته ،أكد مدير عام شركة
«ري ـ ـمـ ــاكـ ــس» ال ــدولـ ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة
خالد قطوم على استمرار الشركة
ري ـم ــاك ــس ع ـلــى نـهـجـهــا الـحـثـيــث
ّ
العقارية اآلمنة
في طرح املشاريع
و ال ـ ــواع ـ ــدة فـ ــي ع ـ ــدد مـ ــن ال ـ ــدول
ّ
امل ـه ـمــة ف ــي ال ـع ــال ــم« ،م ـت ـخ ــذة من
األصداء الجميلة و اإلقبال الالفت
لـلـمـشــاريــع ال ـتــي قــدمـتـهــا ف ــي كل
مــن تــركـيــا و جـمـهــوريــة البوسنة
وإسبانيا ،دافعا ملواصلة ذلك ،بل
التنويع أيضا».
وأضاف قطوم بأن أهم ما ّ
يميز
ّ
العقارية
شركة ريماكس الدولية

يوسف النجار

فهد املطوع

أحمد هذال

عبدالله العيسى

خالد قطوم

سامح املغربي

إيهاب عالم

حسني األباصيري

شريف محمد

أشرف يسري

أرض الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوال ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
فيسكو (األه ــرام ــات الـبــوسـنـيــة)
وه ــي جــاهــزة للبناء وذات قيمة
استثمارية عالية ،ومشاريع في
اسطنبول مدينة أيوب وبورصة
ومــودان ـيــا وط ــراب ــزون وصبنجه
وكوشاداسى ،وكذلك مشاريع في
بريطانيا مـثــل سـكــن الطلبة في
منطقة ليفربول بعائد استثماري
آمن ومواقف السيارات في منطقة
براد فورد.
وخـتــم املــزيــد ب ــأن شــركــة تألق
الـعـقــاريــة تتميز بتقديم أقـســاط
مــرنــة للعمالء وأسـعــار تنافسية
تناسب جميع الفئات دون فوائد،
م ــؤكـ ـدًا ح ـ ــرص الـ ـش ــرك ــة ال ـكــامــل
ل ــالرت ـق ــاء إل ــى مــركــز ال ــري ــادة في
مـسـتــوى خــدمــة الـعـمــالء وج ــودة
األداء من خالل فريق عمل يلتزم
بــاملـصــداقـيــة والـشـفــافـيــة وتقديم
أفـ ـض ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات اآلم ـ ـنـ ــة ح ــول
العالم.

فهد املـطــوع ،ان مشاركة الشركة
تأتي تماشيًا مع استراتيجيتها
ف ــي ال ـت ــواج ــد ف ــي ك ــل املـنــاسـبــات
ال ـع ـق ــاري ــة امل ـه ـم ــة ل ـل ـت ــواص ــل مــع
ال ـ ـع ـ ـم ـ ــالء وط ـ ـ ـ ـ ــرح مـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا
وفرصها العقارية املتميزة ،مبينًا
بــأن الـشــركــة تعتزم طــرح العديد
مــن املـشــاريــع املـتـمـيــزة لعمالئها
في املعرض بما يتناسب مع كافة
شرائح املستثمرين والراغبني في
ال ـش ــراء وخ ــاص ــة ف ــي ال ـعــديــد من
امل ــدن الـتــركـيــة والـكــويــت ومملكة
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن وامل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
السعودية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوع بـ ـ ـ ـ ــأن م ــا
يميز «دار ال ـعــز» هــو أنـهــا املــالــك
واملـســوق ملشاريعها التي تمتاز
بــامل ـن ـهــج ال ـع ـل ـمــي وال ـع ـم ـلــي بــدء
مــن عملية اختيار األرض مــرورًا
ب ــاألعـ ـم ــال اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة وال ـف ـن ـيــة
وانتهاء بالتسليم بشكل قانوني
سليم.
كـ ـ ـم ـ ــا أوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوع ب ـ ــأن
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـت ـط ــرح ـه ــا
ال ـش ــرك ــة ت ـقــع ف ــي م ـنــاطــق وم ــدن
حيوية واستراتيجية حيث تقع
املشاريع في تركيا في قلب املدن
الـتــركـيــة فــي بــورصــة وط ــراب ــزون
واس ـط ـن ـب ــول و ف ــي ال ـك ــوي ــت فــي
مــدي ـنــة ص ـبــاح األح ـم ــد الـبـحــريــة
وفي البحرين في منطقة السيف
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ال ـ ـط ـ ــائ ـ ــف ،إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ت ـق ــدي ــم
اسـتـثـمــارات عـقــاريــة فــي متناول
الجميع.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـطـ ـ ــوع ع ـ ـلـ ــى أن كــل
املشاريع العقارية التي تطرحها
الـشــركــة تتميز بـقــربـهــا مــن كافة
الخدمات األساسية والترفيهية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة والـ ـصـ ـحـ ـي ــة م ـثــل
مـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـبـ ـح ــري ــن ال ـ ـ ـ ــذي ي ـقــع
بالقرب مــن مجمع سيتي سنتر
ومجمع املعالي ومجمع السيف
و ي ـب ـعــد ع ـل ــى م ـج ـمــع االف ـن ـي ــوز
 3ك ـي ـلــو مـ ـت ــرات ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
امل ـ ـشـ ــروع عـ ـب ــارة ع ــن بـ ــرج يـضــم
 29طابقًا ويضم شقق ستوديو
ك ـب ـي ــرة ال ـح ـج ــم و ش ـق ـقــا بـغــرفــة
وغرفتني وثــالث غــرف باإلضافة
إلـ ـ ــى مـ ــواقـ ــف سـ ـ ـي ـ ــارات داخ ـل ـي ــه
 4ط ـ ــواب ـ ــق ت ـس ـت ــوع ــب م ـ ــا ي ــزي ــد
على  185سـيــارة و سطح واســع
مخصص للترفيه و االستجمام
ي ـض ــم م ـل ـع ـبــًا ل ـل ـت ـنــس و مـلـعـبــًا
لــالس ـكــواش و منطقة لـلـشــواء و
مضمارا للجري و قاعة للسينما
و قاعة متعددة األغراض و ملعبا
مغلقا لكرة السلة و البلياردو و

منطقة مخصصة أللعاب األطفال
في الهواء الطلق و ناديا صحيا
مـنـفـصــال ل ـلــرجــال و ال ـس ـيــدات و
غــرفــة بـخــار و ســونــا و جــاكــوزي
مـنـفـصــال ل ـل ــرج ــال والـ ـسـ ـي ــدات و
حمام سباحة كبيرا على السطح
مع غرفة جاكوزي بالهواء الطلق
و ق ــاع ــة اس ـت ـق ـب ــال م ــرت ـف ـع ــة مــن
طــابـقــني و مكيفة مــع تشطيبات
عالية الجودة.

الثالثة املقبلة ،الفتًا إلى العرض
ال ـت ـنــاف ـســي الـكـب ـيــر لـلـمــواطـنــني
واملـصــريــني بــالـخــارج ألول مــرة
بمقدم  15في املئة فقط وتقسيط
حتى  7سنوات وذلك خالل فترة
املعرض.

ّ
ه ــو أن ـه ــا ت ـش ــك ــل امل ــال ــك الـفـعـلــي
ألغ ـلــب امل ـش ــاري ــع ال ـتــي تطرحها
فـ ــي ج ـم ـه ــوري ــة الـ ـب ــوسـ ـن ــة ،مـمــا
يضيف ثقة و اطمئنانًا أكثر لدى
َّ
حاليا و لربما
املهتمني بالشراء
َ
االستثمار الحـقــا ،مشيرًا إلــى أن
الشركة ســوف تطرح خــالل فترة
املـعــرض أراض ــي سكنية صالحة
لـلـبـنــاء مـقـ ّـسـمــة ملـســاحــات كبيرة
تبدأ من  1000متر مربع بأسعار
مـنــافـســة ت ـب ــدأ م ــن  2650دي ـن ــارا
كويتيا ،باإلضافة إلى تسهيالت
بالتملك تتمثل بإمكانية السداد
على  24شهرًا و دون دفعة أولى.
أم ــا فيما يتعلق بـتــركـيــا ،قــال
ق ـط ــوم إن ال ـش ــرك ــة ت ـع ـت ــزم ط ــرح
م ـ ـشـ ــروع الـ ـسـ ـلـ ـط ــان ال ـ ـ ــذي ُيـ ـع ـ ّـد
عالمة فارقة في السوق العقاري
إذ يـ ـق ــع فـ ــي م ــديـ ـن ــة اس ـط ـن ـب ــول
َ
ال ـت ــرك ـي ــة ،وتـ ـح ــدي ــدا ف ــي منطقة
«بـ ـي ــرم بـ ــاشـ ــا» ،الف ـت ــًا إلـ ــى تـمـيــز
امل ـش ــروع وفـخــامــة بـنــائــه وروع ــة
تصاميمه ومـســاحــاتــه الــواسـعــة
وق ــرب ــه م ــن الـ ـخ ــدم ــات ال ـح ـيــويــة
كـ ــامل ـ ـي ـ ـتـ ــرو وفـ ـ ـ ـ ـ ــورم إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول
الشهيرة ،مشيرًا إلى إمكانية دفع
 50في املئة مقدمًا ،والباقي على
أق ـس ــاط عـلــى م ــدى  18ش ـه ـرًا مع
التسلم الفوري.

«تألق»
أما رئيس مجلس إدارة شركة
ت ــأل ــق ال ـع ـق ــاري ــة ال ــدك ـت ــور أحـمــد
هــذال املــزيــد ،فقد قــال إن املعرض
يعتبر فرصة مهمة لكل الشركات
العقارية واملستثمرين املهتمني
بــال ـق ـطــاع الـ ـعـ ـق ــاري ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن ال ـشــركــة سـتـطــرح ال ـعــديــد من
املـشــاريــع املناسبة لكافة شرائح
املستثمرين من حيث املواصفات
والتوزع الجغرافي.
وب ـ ـ ـ ــني امل ـ ـ ــزي ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــأن الـ ـش ــرك ــة
س ـت ـط ــرح فـ ــي امل ـ ـعـ ــرض م ـش ــروع
منتجع «كنتري سايد» في مدينة
ســرايـيـفــو عــاصـمــة الـبــوسـنــة في
منطقة هاجيتش بقلب الطبيعة
الخالبة ويتضمن املنتجع أكثر
مـ ــن  18م ــرف ـق ــًا ومـ ــركـ ــز خ ــدم ــات
وأكثر من  130فيال متنوعة و48
شـقــة سكنية لتلبية احتياجات
الـ ـعـ ـم ــالء ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن شــركــة
تــألــق الـعـقــاريــة املــالـكــة للمنتجع
ت ـم ـك ـن ــت م ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق أه ــدافـ ـه ــا
األولـيــة بإتمام بيع (70ف ــي املئة)
مـ ــن امل ـن ـت ـج ــع فـ ــي ظـ ــل الـ ـظ ــروف
االقتصادية الحالية.
كـ ـم ــا أش ـ ـ ـ ــار امل ـ ــزي ـ ــد إل ـ ـ ــى ع ــدة
مـ ـش ــاري ــع أخـ ـ ـ ــرى مـ ـث ــل مـ ـش ــروع

«البستان»
ك ـم ــا أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة ال ـب ـس ـتــان
الدولية للعقارات عن مشاركتها
ف ــي امل ـ ـعـ ــرض ،ح ـي ــث قـ ــال رئ ـيــس
م ـج ـلــس إدارة الـ ـش ــرك ــة يــوســف
م ـ ـح ـ ـمـ ــود ال ـ ـن ـ ـجـ ــار إن الـ ـش ــرك ــة
تحرص كل الحرص على أرضــاء
عـ ـم ــالئـ ـه ــا الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرام ،م ـب ـي ـن ــًا ب ــأن
الشركة ســوف تفتح بــاب الحجز
فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة فـ ــي أرقـ ــى
مشروعات الشركة في دولة تركيا
(مشروع برادايس ) في املعرض،
الف ـ ـتـ ــًا إلـ ـ ــى أن امل ـ ـش ـ ــروع يـحـمــل
الكثير مــن املـيــزات والخصائص
املميزة مثل املوقع املتميزالقريب
مــن مـطــار أت ــات ــورك وقــربــه ايضا
مــن العديد مــن امل ــوالت التجارية
واألسواق املركزية ،مشيرًا إلى أن
ال ـشــركــة س ــوف ت ـقــدم خـصــومــات
وع ــروض ــا أخ ـ ــرى م ــن خـ ــالل هــذا
امل ـع ــرض عـلــى املــرحـلـتــني األول ــى
والثانية.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
لـ ـلـ ـش ــرك ــة إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم بـ ـسـ ـت ــان إن
الـ ـش ــرك ــة س ـت ـط ــرح فـ ــي امل ـع ــرض
أيضًا أراضي متميزة في أسبانيا
وفـيــالت راقـيــة بالقرب مــن البحر
ب ـم ـن ـط ـقــة ك ــاس ـت ـل ـي ــون فــالـنـسـيــا
وهي من أرقــى املناطق املوجودة
في أسبانيا مع إمكانية التقسيط
في السداد.

«دار العز»
من ناحيته ،بني مدير املبيعات
فـ ــي ش ــرك ــة دار الـ ـع ــز ال ـع ـق ــاري ــة

«يسر»
كما أعـلــن الرئيس التنفيذي
لـشــركــة يـســر الــدول ـيــة الـعـقــاريــة
أشـ ـ ــرف يـ ـس ــرى ال ـص ـب ــاح ــي عــن
مـ ـش ــارك ــة الـ ـش ــرك ــة فـ ــي م ـعــرض
الـ ـف ــرص ال ـع ـق ــاري ــة ،كــاش ـفــًا عن
ال ـت ـســويــق ح ـصــريــًا وألول مــرة
فــي دول ــة الـبــرت ـغــال فــي أوروب ــا
ل ـ ـشـ ــركـ ــة ي ـ ـسـ ــر امل ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــدة مــع
كبريات الشركات هـنــاك ،مبينًا
بـ ـ ــأن الـ ـش ــرك ــة سـ ـتـ ـط ــرح ح ــزم ــة
كبيرة من املشاريع املتنوعة فى
أجمل مدن البرتغال مثل مدينة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــارف وبـ ـ ــورتـ ـ ــو ول ـش ـب ــون ــة
ب ـ ــأسـ ـ ـع ـ ــار م ـ ـغـ ــريـ ــة ب ـ ـمـ ــا ي ـت ـيــح
للعمالء اختيار األفضل لهم.
وأش ــار الصباحي إلــى توجه
شركة يسر أيضًا إلى التسويق
ف ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــوريـ ـ ــة الـ ـ ـب ـ ــوسـ ـ ـن ـ ــة
والهرسك ،حيث جمال الطبيعة
وتــوافــر كــافــة الـخــدمــات بالقرب
من «مشاريعنا سواء في مدينة
أوس ـي ـن ـيــك أو مــدي ـنــة فيسيكو
وب ــأس ـع ــار تـنــافـسـيــة ل ــألراض ــي
بشكل سيالحظه جميع عمالئنا
أث ـن ــاء امل ـع ــرض ،م ــؤك ـدًا عـلــى أن
الـ ـش ــرك ــة تـ ـح ــرص كـ ــل ال ـح ــرص
على االلتزام بمبادئها املتمثلة
باملصداقية والشفافية واملهنية
العالية لتعزيز الثقة على املدى
القريب والبعيد ،وذلــك بتقديم
األوراق الثبوتية التي تثبت بأن
األرض مــرخـصــة سـكـنـيــًا وتـقــع
داخل املناطق العمرانية.
ك ـ ـمـ ــا ب ـ ـ ــني ال ـ ـص ـ ـبـ ــاحـ ــي بـ ــأن
شركة يسر تعاقدت مع كبريات
شـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري
ف ــي ج ـم ـه ــوري ــة م ـص ــر ال ـعــرب ـيــة
وهــى مجموعة ال ــرواد لإلنشاء
والتعمير ذات الـخـبــرة الكبيرة
والسمعة املتميزة فــي القاهرة
الـجــديــدة فــي التجمع الخامس
بالقرب مــن الجامعة األميركية
وت ـ ـضـ ــم حـ ــزمـ ــة مـ ـ ــن املـ ـش ــاري ــع
الـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــزة ل ـل ـت ـس ـل ـي ــم ال ـ ـفـ ــوري
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى وحـ ـ ــدات أخ ــرى
يـتــم تسليمها خ ــالل الـسـنــوات

«امليثاق»
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاح ـ ـي ـ ـت ـ ــه ،ذك ـ ـ ـ ـ ــر مـ ــديـ ــر
التسويق في شركة مركز امليثاق
املتحدة العقارية ،شريف محمد،
ان الشركة تعتزم طرح مشروعها
فـ ـ ـ ــي م ـ ــدي ـ ـن ـ ــة صـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح األح ـ ـم ـ ــد
البحرية ،وسيتم تسويق أراض
سـكـنـيــة ع ـلــى ال ـب ـحــر بـمـســاحــات
وواج ـ ـهـ ــات ب ـحــريــة مـخـتـلـفــة في
املشروع بوثائق حرة ،مبينًا بأن
مــدي ـنــة ص ـبــاح األح ـم ــد الـبـحــريــة
ت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر مـ ـ ـ ــن أض ـ ـ ـخـ ـ ــم و أرقـ ـ ـ ــى
املـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي نـ ـف ــذت مـ ــن قـبــل
القطاع الخاص في دولة الكويت
ب ـم ــا ف ـي ـهــا م ــن إط ـ ـ ــالالت ب ـحــريــة
مـمـيــزة بــاإلضــافــة إل ــى الـخــدمــات
وامل ـش ــاري ــع ال ـت ـجــاريــة حـيــث يتم
ت ـش ـي ـيــد ع ـ ــدة م ـش ــاري ــع ت ـجــاريــة
عامليه ممثلة بمشروع «.»outlet
وأضـ ــاف مـحـمــد ب ــأن امل ـشــروع
يـضــم أرب ــع مــراحــل ويـضــم ثالثة
مــداخــل رئـيـسـيــة مــن طــريــق امللك
فـهــد بــن عـبــد الـعــزيــز عـبــر طريق
 278وه ـ ـ ـ ــو مـ ـ ــدخـ ـ ــل لـ ـلـ ـم ــراح ــل
األولــى و الثانية و الثالثة وعبر
ً
طريق  285الــذي سيكون مدخال
ل ـل ـمــرح ـلــة ال ــرابـ ـع ــة ف ـق ــط وال ـت ــي
ت ـم ـتــاز بــالـخـصــوصـيــة وال ـه ــدوء
ن ـ ـظ ـ ـرًا ل ـ ـعـ ــدد الـ ـقـ ـس ــائ ــم ال ـق ـل ـي ــل
ف ـي ـهــا ووجـ ـ ــود م ــرس ــى ل ـل ـقــوارب
والـ ـيـ ـخ ــوت ال ـخ ــاص ــة ومــدخ ـل ـهــا
املنفصل عن بقية املراحل.
ك ـمــا ب ــني مـحـمــد ب ــأن التمليك
في مدينة صباح األحمد البحرية
تمليك حــر م ــدى الـحـيــاة بوثيقة
تـ ـمـ ـل ــك مـ ـط ــابـ ـق ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــروط ب ـنــك
االدخار والتسليف ،موضحًا بأن
مــدي ـنــة ص ـبــاح األح ـم ــد الـبـحــريــة
ت ـت ـص ــدر ق ــائ ـم ــة ال ـط ـل ــب ف ــي ظــل
ال ـت ـن ــاف ــس الـ ـعـ ـق ــاري وامل ـش ــاري ــع
الـقــائـمــة ف ــي دولـ ــة ال ـكــويــت نـظـرًا
ألس ـ ـعـ ــارهـ ــا م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ــامل ـن ــاط ــق
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى وبـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة ال ـت ـم ـل ـي ــك
وم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا فـ ــور االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
املشاريع التجارية القائمة.

«مسلك»
أم ــا الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لشركة
مسلك الخير العقارية إيهاب عالم،
فقال إن شركة مسلك الخير قامت
أخيرًا باستقطاب مشاريع متنوعة

«توب» :تنافسية ومرونة في السداد
ت ـ ـشـ ــارك م ـج ـم ــوع ــة تـ ـ ــوب الـ ـعـ ـق ــاري ــة،
بمجموعة مـمـيــزة وكـبـيــرة مــن املـشــاريــع
في عدة دول منها بريطانيا وتركيا وكندا
ودبــي .وقــال املدير التنفيذي للمجموعة،
محمد فرغلي ،إن «توب» تحرص على أن
تكون مشاركتها في هذا املعرض مميزة
وفعالة ،وتستهدف من خالل مشاركتها
اس ـت ـق ـط ــاب ش ــري ـح ــة مـ ــن امل ـس ـت ـث ـمــريــن
ل ـل ـت ـم ـل ــك واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ف ـ ــي املـ ـش ــاري ــع
امل ـ ـعـ ــروضـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد سـلـسـلــة
الـنـجــاحــات املـتــواصـلــة للمجموعة خــالل
السنوات املاضية في السوق املحلي ،وفي
األسواق الخليجية ،ناهيك عن استقطابها
لعدد كبير من املستثمرين ،باإلضافة ملا
تشكله هذه املعارض أيضا من أهمية في
فتح قنوات استثمارية جديدة واستقطاب
عمالء ومستثمرين جدد ملشاريعها.
وأضـ ـ ــاف ف ــرغ ـل ــي ،أن امل ـش ــاري ــع الـتــي
تعرضها املجموعة تتنوع مــا بــني شقق
سكنية جاهزة لالستالم الفوري ،وأخرى
قيد اإلنشاء في عدة مناطق من بريطانيا،

وليد القدومي متوسطًا فريق عمل الشركة

أب ــرزه ــا ل ـنــدن وبــرمـنـجـهــام ومانشستر
ول ـي ـفــربــول ،وك ــذل ــك م ـشــاريــع ف ــي تــركـيــا
ب ــإس ـط ـن ـب ــول ،وبـ ـ ـ ـ ــدروم ،وك ــوش ــاداس ــي،
بــاإلضــافــة إل ــى شـقــق فــي مــواقــع متنوعة
ب ــوس ــط م ــدي ـن ــة ت ــورن ـت ــو ف ــي كـ ـن ــدا ،وق ــد

حــرصــت امل ـج ـمــوعــة خ ــالل ه ــذا امل ـعــرض
ع ـلــى تـخـصـيــص ج ـن ــاح خ ــاص مل ـشــروع
«سباركل تــاورز» ،الواقع في دبي مارينا،
واملـتــوقــع االنـتـهــاء مــن بـنــائــه خ ــالل الــربــع
ال ـث ــال ــث م ــن هـ ــذا الـ ـع ــام ،مــوض ـحــا أن ما

يـمـيــز م ـشــاريــع امل ـج ـمــوعــة ه ــو مــواقـعـهــا
االسـتــراتـيـجـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى تنافسية
أسعارها ،ومرونة الدفعات والسداد والتي
قــد تـصــل فــي بـعــض امل ـشــاريــع حـتــى 48
شهرًا.

في انجلترا ودول مجلس التعاون
الخليجي وتركيا ومنها املشاريع
السكنية واملـشــاريــع االستثمارية
املـ ـتـ ـن ــوع ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ــى
مـشــروع حصري للشركة فــي مكة
املـ ـك ــرم ــة وهـ ـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن شـقــق
فندقية فخمة متكاملة الخدمات
تبعد  6كم عن الحرم املكي بنظام
تـمـلــك  99س ـنــة وتـسـلـيــم فـ ــوري و
بــأس ـعــار مـغــريــة و تـسـهـيــالت في
السداد حتى  5سنوات.
وأضاف عالم بأن الشركة قامت
بتوقيع عقود لبعض املشاريع في
دب ــي ومـنـهــا م ـش ــروع عـلــى طــريــق
الشيخ زايد بإطاللة على قناة دبي
وأيضا مشاريع أخــرى في منطقة
الفورجان ملا تتميز به املنطقة من
قربها من سيتي سنتر دبي وكلها
بأسعار مناسبة للجميع.
وأش ــار عــالم بــأن الشركة قامت
أيـ ـض ــًا ب ـت ــوق ـي ــع عـ ـق ــود ح ـصــريــة
لبعض املشاريع في أوروبا ومنها
مـ ـ ـش ـ ــروع ف ـ ــي بـ ـلـ ـغ ــاري ــا ب ـمــدي ـنــة
بــورغــاس الـتــي تعتبر واح ــدة من
أجمل املدن السياحية في بلغاريا
ح ـيــث تـتـمـيــز الـ ــوحـ ــدات بــإطــاللــة
بحرية رائعة (صف أول) ،و أسعار
تبدأ من  12ألف دينار كويتي فقط.
وأكد عالم على أن شركة مسلك
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــر ،وك ـ ـمـ ــا اع ـ ـ ـتـ ـ ــادت دائ ـ ـمـ ــا،
ت ـحــرص ك ــل ال ـح ــرص ع ـلــى تلبية
رغ ـ ـبـ ــة امل ـس ـت ـث ـم ــر الـ ـك ــويـ ـت ــي فــي
االسـتـثـمــار فــي انجلترا مــن خالل
ال ـت ـع ــاق ــد ع ـل ــى م ـش ــاري ــع مـتـمـيــزة
فـ ــي لـ ـن ــدن وم ــان ـش ـس ـت ــر ب ــأس ـع ــار
ت ـن ــاف ـس ـي ــة واسـ ـتـ ـثـ ـم ــار م ـض ـمــون
مل ــدة  5-2س ـنــوات و عــوائــد إيـجــار
عــال ـيــة ت ـصــل إلـ ــى  8ف ــي امل ـئ ــة من
قيمة الوحدة حيث يتسلم العميل
عوائده من مقر الشركة في الكويت
مباشرة.

«كي بي آر»
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
ل ـش ــرك ــة «كـ ـ ــي بـ ــي آر» ال ـع ـق ــاري ــة
ح ـســني األب ــاصـ ـي ــري إن م ـشــاركــة
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـفـ ــرص
العقارية يهدف إلى تقديم أفضل
الـعــروض العقارية لديها ،مؤكدًا
على حرص الشركة على التواصل
الــدائــم واملستمر مــع عمالئها في
تقديم أفـضــل الـخــدمــات والـفــرص
العقارية املميزة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف األب ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري بـ ــأن
الشركة لديها العديد من املشاريع
املميزة لديها في إنجلترا وتركيا
والبوسنة ،مشيرًا إلى أن الشركة
سـتـطــرح فــي امل ـعــرض الـعــديــد من
امل ـشــروعــات فــي تــركـيــا وإنـجـلـتــرا
والـبــوسـنــة ومـنـهــا مـشــروعــان في
مدينه إسطنبول األوربية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح األب ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري بـ ــأن
امل ـ ـشـ ــروع األول ي ـع ــد مـ ــن أف ـضــل
امل ـشــاريــع بــاملـنـطـقــة وذل ــك ملوقعه
ال ـج ـيــد وس ــط املــدي ـنــة وق ــرب ــه من
مـطــار اتــاتــورك وجميع الخدمات
ويـ ـتـ ـمـ ـي ــز املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ب ــال ـت ـس ـل ـي ــم
ال ـ ـفـ ــوري وأس ـ ـعـ ــار ت ـنــاف ـس ـيــة مــع
س ـه ــول ــة ب ــالـ ـس ــداد ،أمـ ــا امل ـش ــروع
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ف ـ ـهـ ــو م ـ ـ ـشـ ـ ــروع فـ ـي ــالت
بإطاللة مباشرة على بحر مرمرة
بتسليم فــورى وأسـعــار تنافسية
وسهولة بالسداد أيضًا.

«آفاق»
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر ع ــام
مؤسسة آفــاق العقارية عبدالله
ع ـي ـس ــى ال ـع ـي ـس ــى إن امل ــؤس ـس ــة
تشارك في املعرض بهدف طرح
فـ ــرص ع ـق ــاري ــة آم ـن ــة ف ــي أمــاكــن
آمنة ومناسبة للسوق الكويتي،
م ـ ــؤكـ ـ ـدًا عـ ـل ــى سـ ـع ــي امل ــؤسـ ـس ــة
ال ــدائ ــم إلرضـ ــاء جـمـيــع األط ــراف
وت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق أع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات
األمــان واملشروعية من النواحي
اإلنشائية والقانونية مع تحقيق
أفضل معايير الرفاهية وتنوع
األذواق واملتطلبات الفردية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــى ب ـ ـ ــأن
املــؤس ـســة س ــوف ت ـطــرح الـعــديــد
مــن مشاريعها الـعـقــاريــة ومنها
م ـ ـشـ ــروع ال ـش ـق ــق امل ـت ـن ــوع ــة فــي
قلب اسطنبول الـجــديــدة ،مبينًا
ب ـ ـ ــأن م ـ ــا ي ـم ـي ــز ه ـ ـ ــذه املـ ـش ــاري ــع
ه ـ ـ ــو أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ج ـ ـ ــاه ـ ـ ــزة ل ـل ـت ـس ـل ـي ــم
ال ـفــوري بــاإلضــافــة إل ــى موقعها
االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــي وجـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة
ط ـب ـي ـع ـت ـهــا امل ـح ـي ـط ــة وم ـعــاي ـيــر
الـفـخــامــة وتــوفــر ال ـخــدمــات مثل
وجـ ـ ـ ـ ــود أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  10أسـ ـ ـ ــواق
مركزية وأكثر من  20مستشفى
م ــع إط ــالل ــة مـمـيــزة عـلــى حديقة
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي يـ ـت ــوسـ ـطـ ـه ــا
ج ـ ــدول م ــائ ــي ،وم ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
املـ ـجـ ـم ــع الـ ـسـ ـكـ ـن ــي يـ ـض ــم ك ــاف ــة
املــرافــق الترفيهية مثل املسابح
واألسـ ـ ـ ــواق وامل ـق ــاه ــي وامل ـطــاعــم
الفخمة.
وذكـ ــر أن امل ـش ــاري ــع الـسـكـنـيــة
الـتــي تـطــرحـهــا املــؤسـســة تتميز
بإمكانية االستثمار مع التأثيث،
مشيرًا إلى إمكانية التقسيط ملدة
ستة أشهر مــع التسليم الفوري
ل ـل ـع ـقــار ل ـصــاح ـبــه ب ـع ــد الـحـجــز
وي ـ ـكـ ــون الـ ــدفـ ــع بـ ـع ــد امل ـع ــاي ـن ــة،
مـبـيـنــًا بـ ــأن امل ــؤس ـس ــة مـسـتـعــدة
لدراسة ومناقشة كل املالحظات
التي يتقدم بها املستثمر لتقديم
خدمات أفضل.

جاهني:
مجموعة مختارة
من املشاريع املتنوعة
على املستويات املحلية
واإلقليمية والعاملية
قطوم:
«ريماكس» تتميز بأنها
املالك الفعلي ألغلب
مشاريعها في البوسنة
املزيد:
أقساط مرنة للعمالء
وأسعار تنافسية تناسب
جميع الفئات دون فوائد
عالم:
مشاريع متنوعة
في إنكلترا ودول
«التعاون» وتركيا
املغربي:
«النموذجية املتحدة»
بنت جسورًا متينة
من الثقة والتفاهم
مع عمالئها
النجار:
«البستان» تفتح
باب الحجز
في املرحلة الثانية
ملشروع «برادايس»
املطوع :
«دار العز» تتميز
بكونها املالك
واملسوق ملشاريعها
العيسى:
«آفاق» تطرح
فرصًا في أماكن
آمنة ومناسبة
للمستثمر الكويتي
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اﻟﺜﻼﺛﺎء  12رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1438ﻫـ
 10ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017م  -اﻟﻌﺪد 2966

أﺳﻬﻢ أوروﺑﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ
اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻴﻦ أﺳﻬﻢ ﻗﻄﺎع
اﻟـﻤــﻮارد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ  100اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮد اﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ .وﻧﺰل ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﻮﻛﺲ  600ﻷﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷورﺑﻴﺔ  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﻓﺎق ﻣﺆﺷﺮ
ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ أداﺋﻪ ﻧﻈﺮاءه ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة ﺣﻴﺚ ﺻﻌﺪ  0.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻠﻎ  7239.26ﻧﻘﻄﺔ .وﻳﺘﺠﻪ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ

اﻟﻌﺜﻤﺎن» :اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت »اﳌﺮﻛﺰي«
ﻗــﺎل ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎن
ان اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻤﻮ
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎن ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ اﻟ ـﻘــﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺣﺰﻣﺔ ﺣﻠﻮل ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺷﺮاﺋﺢ ﺟﺪﻳﺪة
واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺘﻮﺳﻊ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺪة أﺳﻮاق.
واﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺜ ـﻤــﺎن ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒــﻲ اﻟ ــﺬي
ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋــﻼم اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت
ﻓــﻲ  22أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ وﺗـﻤـﺘــﺪ اﻟــﻰ اﺑــﺮﻳــﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ان »اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ« ﺣــﺮﻳــﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻨﻚ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدرة ﺑ ـﺸ ــﺄن ﺿ ـﺒــﻂ ﺳــﻮق
اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﻔــﻮاﺗـﻴــﺮ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺆﻳــﺪ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟ ـﻘــﺮض ﻓﻲ
اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﻦ أﺟﻠﻪ .
واﺳﺘﻌﺮض اﻟﻌﺜﻤﺎن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧـﻴــﺮة اﻟـﺼــﺎدرة
ﻋ ــﻦ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤــﺮﻛ ــﺰي اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺮوض
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺟﻞ اﻟﻘﺮض وﻗﻴﻤﺔ
اﻟـﻘـﺴــﻂ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮي ﻓــﻲ أي وﻗ ــﺖ ﺧ ــﻼل أﺟ ــﻞ اﻟ ـﻘــﺮض،
ﺑﻨﻔﺲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻘﺎﺋﻢ )اﺳﺘﻬﻼﻛﻲ او ﻣﻘﺴﻂ(
ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﺿ ــﺎﻓ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺢ ودون اﻻﺧ ـ ــﻼل ﺑــﺎﻟـﺤــﺪ
اﻻﻗ ـﺼــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر ﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤــﺎت ،وﻛــﺬﻟــﻚ اﻋ ــﺎدة
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ
ﻓﻲ ﺳﺪاد ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻻﻗﺴﺎط
اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺪدة ﻟ ـﻠ ـﻘــﺮض اﻻﺳ ـﺘ ـﻬــﻼﻛــﻲ او اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺴــﻂ ﻓــﻲ
ﺗــﻮارﻳــﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻨﻔﺲ ﻧﻮع اﻟﻘﺮض اﻟﻘﺎﺋﻢ )اﺳﺘﻬﻼﻛﻲ او ﻣﻘﺴﻂ(.

ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻊ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء
و اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻳﺸﻬﺪ
ً
ﺗﺤﻮﻻ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻨﻮات
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﺳﺘﻮﻓﻴﻨﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
»اﳌﺮﻛﺰي« ﺑﺸﺄن ﺧﺪﻣﺎت
ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﻬﺎز ﺳﺤﺐ آﻟــﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟ ـﻔــﺮوع ﻣﺠﻬﺰ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟــﺬوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺟﻬﺰة
ﺗﺴﺠﻴﻼت ﺻــﻮﺗـﻴــﺔ داﺧ ــﻞ اﻟ ـﻔــﺮوع ﻟ ـﻘــﺮاءة اﻟـﺸــﺮوط
واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻤﺎذج.
وﺗﺎﺑﻊ أﻧﻪ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻛﻮد رﻣﺰي ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻤﻼء ذوي
اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﻟـﺴــﺮﻋــﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟــﻮﺻــﻮل اﻟــﻰ أﺟﻬﺰة
اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟــﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻜﺮاﺳﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ وﺗﺪرﻳﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ
اﻻﺷﺎرة واﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎذج ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
وﻋ ـﻘــﻮد اﻟـﺘـﺴـﻬـﻴــﻼت وﻃ ـﺒــﺎﻋــﺔ ﻛ ـﺸــﻮف اﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت
واﻻﺷـ ـﻌ ــﺎرات وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﺑــﺮاﻳــﻞ واﺻ ـ ــﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ وﺑـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﺳ ـﺤــﺐ آﻟ ـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ـﺘــﺮﻧــﺔ ﺑ ـﺼــﻮرة
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ.

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻔﺮوع

¿Éªã©dG óª
اﻟ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻋ ـ ـﻄ ــﺎء اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣــﻮﻗ ـﻌــﺔ
وﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺮض ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺧــﻼل ﻳﻮﻣﻲ
ﻋﻤﻞ وﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
ﻓـﺘــﺮة اﻟـﻤــﺮاﺟـﻌــﺔ – ﻣـﺸـﻴــﺮا اﻟــﻰ ان اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗـﻘــﻮم ﻋــﺎدة ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻫــﺬا اﻻﺟ ــﺮاء ﻻﻋـﻄــﺎء اﻟﻌﻤﻼء
ﻓ ـﺘــﺮة ﻛــﺎﻓـﻴــﺔ ﻟـﻤـﻌــﺮﻓــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮوط واﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺮض ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﻟـﻴـﺘـﺴـﻨــﻰ ﻟـﻬــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺠﺪاول
ﺳــﺪاد اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛــﺎر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ،وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة.

ذوو اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ،ﻗــﺎل اﻟﻌﺜﻤﺎن أﻧــﻪ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ
ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻗـ ــﺎم »اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
ً
»اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻣﻤﻴﺰة ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻌﻤﻼء ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ً
ﻣ ــﻮﺿـ ـﺤ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﺗـ ــﻢ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ ﻓ ـ ــﺮع ﻓـ ــﻲ ﻛـ ــﻞ ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ

وذﻛ ــﺮ اﻟـﻌـﺜـﻤــﺎن ان ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺗﺪﻳﺮ أﻛﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ
ً
ﻓ ــﺮوع ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺗـﻀــﻢ  68ﻓــﺮﻋــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى دوﻟ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ و  270ﺟ ـﻬــﺎز ﺳ ـﺤــﺐ آﻟــﻲ
واﻳ ـ ــﺪاع ﻧ ـﻘــﺪي وﻟــﺪﻳ ـﻬــﺎ أﻛ ـﺒــﺮ ﻣــﺮﻛــﺰ اﺗ ـﺼــﺎل ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴ ـﺘــﻮى ﻗ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1،600ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻋـﻤـﻴــﻞ .وذﻛ ــﺮ ان اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎب »زﻳﻨﺔ »ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﻣـﻤـﻴــﺰة ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋﻠﻰ
ً
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎ ان »اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ« ﺑــﺎت ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء.
ً
وﻧــﻮه اﻟــﻰ ان اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﺗـﺤــﻮﻻ ﻧﺤﻮ
ً
اﻟ ـﻘ ـﻨــﻮات اﻻﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ ان »اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ« ﻳـﻘــﺪم
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻗ ـﻨــﻮاﺗ ـﻬــﻢ اﻟـﻤـﻔـﻀـﻠــﺔ
ً
ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪا ان اﻟﻄﺮق
اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﺗـﻘــﺪم ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ
ً
ً
ً
ﻣــﻼذا آﻣﻨﺎ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻻﺟــﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﺎﻋﺔ .

ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻳـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮ ان ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪ اﻟـ ـﻌـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎن
وﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮة ادارة اﻷﻓـ ـ ـ ــﺮع ﻏــﺪﻳــﺮ
اﻟﻌﻮﺿﻲ ﻗﺪ راﻓﻘﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ داﺧﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎﻻت
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﻘـ ــﺪم ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ

ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ـ ــﺪار اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ
ﺧـ ـ ــﻼل  7أﻳـ ـ ـ ــﺎم ﻓ ـ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع،
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋــﻦ ﻣـﻜــﺎن ﺗﻮاﺟﺪ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﻞ واﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻘــﺪم اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ

اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻣ ــﻦ اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل ﺑــﺎﻟـﺒـﻨــﻚ
ﺑــﺪون ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ
ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
اﻻﻣ ــﺮﻳـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ ،وﻛ ـ ـﻨـ ــﺪا ،وﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ،
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ﻋﺮﺿﺖ ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻬﻢ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ ﳌﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ

»ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة« ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎرة
أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻃ ـ ـﻴ ـ ــﺮان اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰﻳـ ــﺮة ﻋــﻦ
ً
ً
اﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻌــﺮﺿــﺎ ﺧ ــﺎﺻ ــﺎ ﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ  -ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎرة ﻗـ ّـﺪم ﻣﻦ
ً
ً
ً
ﺧﻼﻟﻪ  30ﻃﺎﻟﺒﺎ  15ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ وﻧﻤﻮذﺟﺎ
ً
ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎ ﻟﻤﺒﻨﻰ رﻛــﺎب ﻃـﻴــﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻟﺬي
ً
واﻓ ــﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﻣــﺆﺧــﺮا ﻓﻲ
ﻳﻮﻟﻴﻮ  .2016وﺣﻀﺮ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺬي أﻗﻴﻢ
ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻗﻴﺎدﻳﻮن ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان
اﻟ ـﻤــﺪﻧــﻲ وﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻃـ ـﻴ ــﺮان اﻟ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋـﻴــﺲ ﻗـﻄــﺎع اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻔــﻮض ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻃـ ـﻴ ــﺮان اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺪﻳﺪ ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆون
اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻷرﺿـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻃ ـﻴــﺮان
اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﺑــﺎﻻﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎب،
وﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺮف ﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ اﻟ ــﺪﻛـ ـﺘ ــﻮر
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺠ ـﺴ ــﺎر ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻗ ــﺎﻣ ــﻮا ﺑـﺠــﻮﻟــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ذات اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
واﻷﻓـ ـﻜ ــﺎر اﻟـﻤـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ واﻟـﻤـﺒـﺘـﻜــﺮة واﻟـﺘــﻲ
رﻛ ـ ــﺰت أﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨــﻰ اﻟـﺼــﺪﻳــﻖ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ .وﻣ ــﻊ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤـﻌــﺮض وﺳـﻤــﺎع
اﻟ ـﺸ ــﺮح اﻟـﺘـﻔـﺼـﻴـﻠــﻲ ﻟـﻠـﻄـﻠـﺒــﺔ وﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ وﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ـﻤ ـﻬــﺎ ،ﺗ ــﻢ ﺗ ـﻜــﺮﻳــﻢ اﻟ ـﻔــﺮق
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اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﺣــﺎزت ﻋﻠﻰ اﻋﺠﺎب
اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة وﻫﻢ:
● اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷول :اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻜــﻮن ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺘﻴﻦ ﻋــﺎﺋـﺸــﺔ اﻟ ـﺼــﺮﻋــﺎوي وﻧــﻮف
ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ.
● اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ :اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﻤـﻜــﻮن ﻣﻦ
اﻟ ـﻄــﺎﻟ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﻮر وﻳـﺤـﻴــﻰ
ﻋﺪﻧﺎن.
● اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ :اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻜــﻮن
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄــﺎﻟ ـﺒ ـﺘ ـﻴــﻦ ﺣ ـﺼــﺔ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮزان وﻫـﻴــﺎ
اﻟﻌﻨﺠﺮي.
وﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ واﻟـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻔــﻮض ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻃـ ـﻴ ــﺮان اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة
ً
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟـﺤــﺪﻳــﺪ» :ﻳـﺴــﺮﻧــﺎ ﺟ ــﺪا ان ﻧﺮى
ﻫﺬه اﻟﻜﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺸﺎرﻛﻮﻧﻨﺎ ﺗﺼﻮراﺗﻬﻢ
وﻧ ـﻤــﺎذﺟ ـﻬــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻟـﻤـﺒـﻨــﻰ رﻛ ــﺎب
ﻃ ـﻴــﺮان اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ .ﻟـﻘــﺪ أﺛﻠﺠﺘﻢ
ﻗـﻠــﻮﺑـﻨــﺎ ﺑ ـﺘ ـﺼــﻮرات وﻧـ ـﻤ ــﺎذج ﻣـﻌـﻤــﺎرﻳــﺔ
ﻓـ ــﺎﻗـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﻗ ـ ـﻌـ ــﺎت ،وأﻇـ ـ ـﻬ ـ ــﺮت ﻗـ ـ ــﺪرات
ﺗـﺼـﻤـﻴـﻤـﻴــﺔ واﻋـ ـ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ
اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﻄ ـﻴــﺮان اﻟ ــﺬي ﻳﺸﻬﺪ
ً
ً
ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮة وﺗﻄﻮرا ﻣﺴﺘﻤﺮا وﻳﻌﺪ
ً
ﺷﺮﻳﺎﻧﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ داﺋﻤﺔ اﻟﻰ
ﻣــﻮاﻛـﺒـﺘــﻪ ﺑــﺂﺧــﺮ اﻟــﺪراﺳ ــﺎت واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،واﻟﺤﻠﻮل ذات اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
واﻟـﻜـﻠـﻔــﺔ اﻷﻗ ــﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺼــﺐ ﻓــﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻘﻞ وﺗــﻮﻇـﻴــﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ«.

ً
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف» :ﻛـ ـ ـﺜـ ـ ـﻴ ـ ــﺮا ﻣـ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ـ ــﺮى ﻃ ـﻠ ـﺒــﺔ
اﻟﻌﻤﺎرة ﻳﺮﻛﺰون اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮت
واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﺂت اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ،وﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
ً
ً
ﻟﻤﺴﻨﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻃﻼﺑﻴﺎ
اﻟﻤﻌﺮض اﻟـﻴــﻮم
ً
ً
ً
ﻣﺤﻠﻴﺎ وأﻓﻜﺎرا ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ أﻇـ ـﻬ ــﺮﻫ ــﺎ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺗـﺼــﺎﻣـﻴــﻢ ﻣـﻌـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻣـﺒـﺘـﻜــﺮة ﻧــﺎﺑـﻌــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ واﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت واﻟـ ـﻔ ــﺮص اﻟـﺘــﻲ
ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ ﻓــﻲ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ .ﻟﺬا
أﺗﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻌﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎرة
اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎب ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل
ً
أﻳﻀﺎ ﻟﻤﺸﺮف ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﻠﺒﺔ /اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟـ ـﺠـ ـﺴ ــﺎر اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻗـ ــﺎﻣـ ــﻮا ﺑ ـﻬــﺬه
ّ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة اﻟﻄﻴﺒﺔ وﻛــﻠ ـﻔــﻮا اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻬﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺒﻨﻰ رﻛــﺎب ﻃﻴﺮان
ّ
ﻟﻠﻤﻜﺮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ان
اﻟﺠﺰﻳﺮة ،وأﺑــﺎرك
ً
ﻧــﺮاﻛــﻢ روادا ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎع اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻴﺮان«.
وﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺪ اﺳ ـ ـﺘـ ــﻮﺣـ ــﻰ ﻛـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ
ﻧ ـﻤ ــﺎذﺟ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ وﺗ ـﺼــﻮراﺗ ـﻬ ــﻢ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻄﺎر
ً
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﻣﻄﺎر أﺑﻮﻇﺒﻲ وأﻳـﻀــﺎ ﻣﻦ
ﻣﺒﻨﻰ رﻛﺎب ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪ .ﻛﻤﺎ
ﺣــﺮص أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ً
ﺻ ــﺪﻳـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ ،اﻧـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﻲ اﻟ ـﺤــﺮﻛــﺔ
واﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،وﻗﺪﻣﻮا
ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ وأﻓـﻜــﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺳﻔﺮ
ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.

اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺼﻌﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻣ ــﺲ ،ﺣـﻴــﺚ ﺻـﻌــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻌــﺮي  % 0.94ﻋﻨﺪ
ً
اﻟﻨﻘﻄﺔ  ،5951.84راﺑـﺤــﺎ  55.35ﻧﻘﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺻﻌﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮان اﻟﻮزﻧﻲ وﻛﻮﻳﺖ  15ﺑﻨﺴﺒﺔ
 % 0.38و % 0.24ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ .وﺷﻬﺪت
ﺟﻠﺴﺔ أﻣــﺲ ﺻـﻌــﻮد ﻣــﺆﺷــﺮات  8ﻗﻄﺎﻋﺎت،
أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 1.83ﺑﺪﻋﻢ ﻋﺪة
أﺳﻬﻢ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺘﺼﺪر اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ
ﺑﻨﺤﻮ  ،% 11.6ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ
ﻋﻘﺎر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﺑﻮاﻗﻊ .% 7.25
وارﺗﻔﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  % 1.33ﺑﺪﻋﻢ
ﻋﺪة أﺳﻬﻢ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺳﻬﻤﺎ اﻻﻣﺘﻴﺎز وﻣﻨﺎزل
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ،% 8.47ﻛﻤﺎ ﺻﻌﺪ
ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ  % 0.97ﺑــﺪﻋــﻢ ﻋــﺪة أﺳﻬﻢ
ﺗـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ ﺳـﻬــﻢ اﻣ ـﺘ ـﻴــﺎزات ﺑ ـﺤــﻮاﻟــﻲ .% 5.7
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات  4ﻗﻄﺎﻋﺎت،

»زﻳﻦ »ﻫﻨﺄت اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮزاق

أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 0.83
ﺑﻀﻐﻂ ﺳﻬﻤﻲ ﻣــﻮاﺷــﻲ وأﻣـﻴــﺮﻛــﺎﻧــﺎ ﺑﻨﺤﻮ
 % 4.7و % 0.8ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﺮﺗ ـﻴــﺐ .وارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ
اﻟـﻜـﻤـﻴــﺎت ﻟﺘﺼﻞ اﻟــﻰ  574.12ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳﻬﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  401.44ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑــﺎﻷﻣــﺲ ،ﻛﻤﺎ
ﺻـﻌــﺪت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟــﻰ  43.08ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻣﻘﺎﺑﻞ  29.96ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺠﻠﺴﺔ اﻷﺣﺪ.
وﺗـ ـﺼ ــﺪر ﺳ ـﻬــﻢ أﺑـ ـﻴ ــﺎر ﻧ ـﺸــﺎط اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاول ﻣﻦ
ﺣ ـﻴــﺚ اﻟ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺎت ﺑـﺤـﺠــﻢ ﺑ ـﻠــﻎ  47.9ﻣـﻠـﻴــﻮن
ً
ﺳـﻬــﻢ ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ  ،% 10.6ﻓﻴﻤﺎ ﺗـﺼــﺪر ﺳﻬﻢ
ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  4.2ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
دﻳﻨﺎر ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ  .% 3.6وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺟـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻬــﻞ
ً
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻣــﺲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻌﺮي ﻧﻤﻮا
ﻧﺴﺒﺘﻪ  ،% 0.55ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮان اﻟﻮزﻧﻲ
وﻛﻮﻳﺖ  15ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ .% 0.34

»اﻟﺴﻮرﻳﺔ« ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑـ 3.6ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر
اﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ ) ،(KSHCاﻧــﻪ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻘﺪ ﺗـﻨــﺎزل ﻛــﺎﻣــﻞ ﻋــﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﻟﺼﺎﻟﺢ اﺣﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  12ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
) 3.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر(.
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ،وﻫــﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ،% 100ﺗﻤﺘﻠﻚ  % 10ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
ُ
ً
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺤﻮ  740أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻌﺪ
ﺧﺼﻢ أﺗﻌﺎب ﻋﻤﻮﻻت اﻟﺼﻔﻘﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ ادراﺟﻬﺎ ﺑﺒﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎ
ﻣﻦ اﺗﻤﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.

{¥GRôdG óÑ©dG k Éeôμe zøjR
أﻋﻠﻨﺖ زﻳﻦ ﻋﻦ ﻓﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﻧﺠﺎز اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي
ﺣﻘﻘﻪ اﻟـﺒـﻄــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻓــﻲ رﻳــﺎﺿــﺔ اﻟــﺪراﺟــﺎت
اﻟ ـﻤ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟـ ــﺮزاق ،واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺪراﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎم  ،2016واﻟﺘﻲ اﺧﺘﺘﻤﺖ ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ّ ً
واﻟـ ـﺨـ ـﺘ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـ ــﺆﺧـ ـ ــﺮا ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺎرﻗ ــﺔ
اﻻﻣﺎراﺗﻴﺔ.
وﻋـ ـ ـ ّـﺒـ ـ ــﺮت اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﻋــﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻻﻧﺠﺎز اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺮزاق
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،واﻟــﺬي ﺟــﺎء ﺿﻤﻦ
ّ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ
ّ
اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ) ،(UIMواﻟﺘﻲ
ﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
ﻧﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
ﻣ ــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ دول اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﺣ ـﻘــﻖ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻟﻘﺐ
ّ
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻓﺌﺔ
وﻓﺌﺔ اﻟﺴﻼﻟﻢ.
وأﺷــﺎرت زﻳــﻦ اﻟــﻰ ان رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ودﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻄﻞ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ اﻟ ـﻌ ـﺒــﺪ اﻟ ـ ـ ــﺮزاق ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﺪى
ّ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺟــﺎءت ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ
اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ
واﻻﺳـ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ ﺗ ـﺠـ ًـﺎه اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ واﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴ ـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻌﺒﺪاﻟﺮزاق ﻗﺪ ﺣﻘﻖ

ﻫ ــﺬا اﻻﻧ ـﺠــﺎز اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨــﻲ ﻷول ﻣ ــﺮة ،وﻣ ــﺎ ﻳــﺰال
ً
ﻳﺮﻓﻊ اﺳﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم.
ّ
ّ
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
واﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ أوﻟﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ـﻬ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ دﻋ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎءات
ً
ً
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ واﻟـﻤـﺠــﺎﻻت اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ رﻛـﻨــﺎ أﺻـﻴــﻼ
ﻣــﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻓ ـﻔ ـﺌــﺔ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب واﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺜــﺎﺑــﺔ اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮب واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
ﻳﺬﻛﺮ ان اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪ اﻟــﺮزاق
ﻗ ــﺪ ﺣ ـﻘــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻻﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎزات ﻋ ــﻦ ﺟـﻬــﺪ
وﺟ ـ ـ ــﺪارة ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓــﻞ اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ،
واﻟ ـﺘــﻲ رﻓ ــﻊ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﺳ ــﻢ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﻟ ـ ــﺪورات
ّ
واﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻻت اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺤــﻔــﺰ زﻳ ــﻦ ﻋﻠﻰ
ً
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ وﺗﺤﻔﺰﻳﻬﺎ ﻟــﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
وأﻧـ ــﻪ ﺣ ـﻘــﻖ ﻟ ـﻘــﺐ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺳﺒﻊ ﻣــﺮات ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺠﺎزه اﻷﺧﻴﺮ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﺪارﺗﻪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻖ اﻟﻠﻘﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺑﻌﺪد ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻟﻘﺎب.

»ﺗﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﺗﻌﺮض ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻓﻲ ﻟﻨﺪن وﻛﻨﺪا ودﺑﻲ
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ﺗ ـﺸــﺎرك ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺗ ــﻮب اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻌــﺮض
اﻟـﻔــﺮص اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟــﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺷــﺮﻛــﺔ اوروﻣــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌــﺎرض ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻨــﺪق رﻳ ـﺠ ـﻨ ـﺴــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﺪع ﺧــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  11-8ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻤﻴﺰة
وﻛـﺒـﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺪة دول
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ وﻛﻨﺪا ودﺑﻲ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻏﻠﻲ
ﺑﺄن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ
ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﻌــﺮض ﻣـﻤـﻴــﺰة وﻓـﻌــﺎﻟــﺔ ﺣـﻴــﺚ ﺗﻬﺪف
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻟﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ وﻓــﻲ اﻻﺳـ ــﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
واﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎﺑ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻌ ــﺪد ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ
ﺑــﺎﻻﺿــﺎﻓــﺔ ﻟ ـﻤــﺎ ﺗـﺸـﻜـﻠــﻪ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرض أﻳـﻀــﺎ
ﻣــﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻓﺘﺢ ﻗـﻨــﻮات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
واﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﻤﻼء وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺟﺪد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺮﺿـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ .وأﺿ ـ ــﺎف ﻓــﺮﻏـﻠــﻲ
ﺑ ـ ــﺎن اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌــﺮﺿ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
ﺗـﺘـﻨــﻮع ﻣــﺎﺑـﻴــﻦ ﺷـﻘــﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺟــﺎﻫــﺰة ﻟﻼﺳﺘﻼم
اﻟﻔﻮري واﺧﺮى ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﺑﺮزﻫﺎ ﻟﻨﺪن وﺑﺮﻣﻨﺠﻬﺎم وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
وﻟـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻓـ ــﻲ ﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺎ ﻓــﻲ
اﺳﻄﻨﺒﻮل وﺑــﺪروم وﻛﻮﺷﺎداﺳﻲ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﺷﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮرﻧﺘﻮ
ﻓــﻲ ﻛ ـﻨــﺪا وﻗ ــﺪ ﺣــﺮﺻــﺖ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺧ ــﻼل ﻫــﺬا
اﻟﻤﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﻨﺎح ﺧﺎص ﻟﻤﺸﺮوع
ﺳﺒﺎرﻛﻞ ﺗــﺎورز واﻟــﻮاﻗــﻊ ﻓﻲ دﺑــﻲ ﻣﺎرﻳﻨﺎ واﻟــﺬي
ﻣــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣــﻦ ﺑ ـﻨــﺎﺋــﻪ ﺧ ــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ

ﻓﺮﻏﻠﻲ :ﻧﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﻤﻴﺰة وﻓﺮﺻﴼ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺧﺒﺮﺗﻨﺎ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ
اﳌﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم واﺿﺎف ﻓﺮﻏﻠﻲ ان ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻮ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ
ﺑ ــﺎﻻﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴــﺔ اﺳـ ـﻌ ــﺎرﻫ ــﺎ وﻣ ــﺮوﻧ ــﺔ
اﻟــﺪﻓ ـﻌــﺎت واﻟ ـﺴ ــﺪاد واﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗـﺼــﻞ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻐﺎﻳﺔ  48ﺷﻬﺮا.
وأﺷ ــﺎر ﻓــﺮﻏـﻠــﻲ اﻟــﻰ ان اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺗـﻌــﺪ واﺣــﺪة
ﻣــﻦ أﻛـﺒــﺮ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟــﺪراﺳــﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
اﻟ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺷــﺮ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ
ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .وأﺿﺎف
ﺑ ــﺄن اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺗـﺴـﻌــﻰ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣـﺸــﺎرﻳـﻌـﻬــﺎ
اﻟـﻤـﻨـﺘـﻘــﺎة ﺑـﻌـﻨــﺎﻳــﺔ ﺗــﺎﻣــﺔ ان ﺗ ـﻘــﺪم ﺧــﺪﻣــﺔ ﻣﻤﻴﺰة
وﻓ ــﺮﺻ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻧــﺎﺟ ـﺤــﺔ ﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﺋ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت
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á«HÉÑ°Th á«æWhh á«fÉ°ùfEG á£°ûfCGh IôμàÑe äÉ«dÉ©ah èeGôH â∏ª°T

2016 ΩÉ©d á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG ∫Éée »a äGRÉéfEG ¢Vô©à°ùj "…QÉéàdG"

äÉcô°û∏d á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG ∫Éée »a IOÉjôdG IõFÉéH ∂æÑdG ºjôμJ 
áeÉfRôdG QGó°UEÉH …QÉéàdG ∂æÑdG ΩÉb ájƒæ°ùdG ¬JOÉY ≈∏Y k ÉjôLh
IRQÉH áeÓY âëÑ°UCGh »àjƒμdG çGôàdÉH â£ÑJQG »àdG ájƒæ°ùdG
™ªàéªdG ™HÉW É¡JÉMƒd ¢ùμ©J å«M …QÉéàdG ∂æÑdG É¡H õ«ªJ
.¬àWÉ°ùÑH RÉàeG …òdG ºjó≤dG »àjƒμdG
¬FÓªY áaÉc ™e ∫É©ØdG π°UGƒàdG ≈∏Y ∂æÑdG ¢UôM QÉWEG »ah
,áYƒª°ùªdGh á«FôªdG áØ∏àîªdG π°UGƒàdG Ö«dÉ°SCGh ¥ôW ôÑY
z…QÉéJ ∑ôμØH ∂∏n N{ »fƒjõØ∏àdG ¬fÓYEG …QÉéàdG ∂æÑdG ≥∏WCG
¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN ¬ãH ºJ …ò``dGh ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°ûd
.∑QÉÑªdG
ôªãªdG É¡fhÉ©J IQGOE’G â∏°UGh ó≤a »∏NGódG ó«©°üdG ≈∏Y ÉeCG
äÓªëdG øe ójó©dG º«¶æJ ∫ÓN øe ∂æÑdG »ØXƒe ™e AÉæÑdGh
á«aô°üªdG äÉeóî∏d á«éjhôàdG á£°ûfC’Gh á«ë°üdG ájƒYƒàdG
.QGôªà°SÉH ¬FÓª©d …QÉéàdG É¡eó≤j »àdG á«≤jƒ°ùàdG ¢Vhô©dGh

á«æWƒdG OÉ«Y’ÉH ∫ÉØàM’G AÉæKCG 

øe IQÉàîe á«æa äÉMƒ∏H »°ù«FôdG ≈æÑªdG IAÉ°VEGh ø«jõàH
äõ«ªJ å«M ,Qƒ¡ªédG ÜÉéYEG ≈∏Y äRÉM »àdG ájƒæ°ùdG ¬àeÉfRQ
»°VÉªdG ≥ÑY øY äôÑY á«KGôJ á¡μæH ¬Yhôah ∂æÑdG ádÓWEG
äÉÄa ácQÉ°ûe áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ¿ÓYE’G IQGOEG â∏°UGhh .ºjó≤dG
.áØ∏àîªdG äÉÑ°SÉæªdÉH ä’ÉØàM’G ™ªàéªdG
äÉbÓ©dGh ¿Ó``YE’G IQGOEG âeÉb ,π«°†ØdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓNh
øe ójó©dG øª°†J πaÉM »YÉªàLG èeÉfôH OGó``YEÉ` H áeÉ©dG
õ«ªoJ Ée IOÉY »àdG á«fÉ°ùfE’Gh ájô«îdG á£°ûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdG
.π«°†ØdG ô¡°ûdG Gò¡d Iô£©dG AGƒLC’G
ô«Ñc OóY É¡«a ∑QÉ°T ,ΩódÉH ´ôÑà∏d á∏ªM º«¶æàH ∂æÑdG ΩÉbh
ΩÉb Éªc .á«Ø«XƒdG º¡JÉjƒà°ùe ±ÓàNG ≈∏Y ∂æÑdG »ØXƒe øe
™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒªd äÉªgÉ°ùªdG øe ójó©dG ºjó≤àH ∂æÑdG
.áØ∏àîªdG »fóªdG

ΩódÉH ´ôÑàdG á∏ªM øe ÖfÉL 

á«dÉe áªgÉ°ùe ¢ü«°üîàH ∂dPh (AGô¡édGh ,ô«ÑμdG ∑QÉÑe
,á«YÉªàL’G á£°ûfC’G ∞∏àîe ºYód É¡bÉØfEG ºàj á¶aÉëe πμd
≈∏Y Ωƒ≤J »àdG á«Ä«ÑdGh á«°VÉjôdGh á«ª«∏©àdGh ,á«aÉ≤ãdG
ìÉéf ¿CÉH ∂æÑdG øe k ÉfÉªjEG ∂dPh ,âjƒμdG äÉ¶aÉëe É¡ª«¶æJ
.»àjƒμdG ™ªàéªdG ¿É«c ìÉéf øe CGõéàj ’ AõL á°ù°SDƒªdG
áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ¿Ó``YE’G IQGOEG â≤∏WCG ,ôªà°ùe ƒëf ≈∏Yh
»àdGh »dGƒàdG ≈∏Y ¢ùeÉîdG ΩÉ©∏d zÉæKGôJ øjR Éj { á∏ªM ∂æÑdÉH
»dÉëdG π«édG ô«còJh ºjó≤dG »àjƒμdG çGôàdG AÉ«MEG ≈dEG ±ó¡J
øe ∫hC’G π«YôdGh OGóLCÓd á∏«°UC’G á«àjƒμdG ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dÉH
É¡JÉ«dÉ©a ¿CGh á°UÉN k Gô«Ñc k ÉMÉéf á∏ªëdG âb’ óbh ,âjƒμdG πgCG
çGôàdG AÉ«MEÉH á∏°üdG äGP á£°ûfC’G øe ™°SGh ¥É£f â£Z
.»àjƒμdG
∂æÑdG ΩÉb âjƒμdG ádhód á«æWƒdG OÉ«YC’ÉH ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæªHh

á«dhDƒ°ùªdG èeGôHh á£°ûfCG »àjƒμdG …QÉéàdG ∂æÑdG ¢Vô©à°SG 
IQGOEG äQÉ°TCG Oó°üdG Gòg »ah .2016
.2016 ΩÉY ΩÉàN »a á«YÉªàL’G
Iõ«ªªdG ∂æÑdG Oƒ¡L ≈``dEG ∂æÑdÉH áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ¿Ó``YE’G
á«dhDƒ°ùªdG ÖfGƒLh »YÉªàL’G ¬LƒdG RGôHEG »a 2016 ΩÉY ∫ÓN
.á«YÉªàL’G
»a IOÉjôdG IõFÉL ≈∏Y ∂æÑdG ∫ƒ°üëH Oƒ¡édG √òg âLƒJ óbh
iƒà°ùe ≈∏Y 2016 ΩÉ©d äÉcô°û∏d á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG ∫Éée
33 IQhódG ¢ûeÉg AÉL ºjôμJ ôÑY »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dG AGQRh ¢ù∏éªd
á∏ªMzQÉ«àNG ºJ ó≤d .¢VÉjôdG »a º«bCG …òdG »Hô©dG è«∏îdG ∫hód
.»YÉªàL’G πª©dG »a óFGQ ´hô°ûªc zº¡«∏Y ¿ƒg
ájÉYôdGh ºYódG ºjó≤àH 2016 ΩÉ©dG ∫Ó```N ∂æÑdG QhO Rô``````H Éªc
,…óªMC’G ,á«fGhôØdG ,»dƒM ,áª°UÉ©dG ) â°ùdG âjƒμdG äÉ¶aÉëªd

¢UôØdG ¢Vô©e »a É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN

"…Gófƒ«g" è«∏îdG ∫Éª°T
IójóL äGQÉ«N ≥∏£J
É¡JGQÉ«°S ≈∏Y ádÉØμdG øe
ô«aƒàH ≥«ª©dG É¡eÉªàgG øY k Gô«Ñ©Jh ,É¡Yƒf øe IójóL Iƒ£N »a 
Gôk jó≤Jh ,AÓª©dG ∫ÉH áMGQh É°VQ øª°†J »àdG äÉeóîdG øe iƒà°ùe ≈∏YCG
""…Gófƒ«g
…Gófƒ«g" â≤∏WCG ,IOƒédG á«ªdÉ©dG É¡JGQÉ«°ùH …Gófƒ«g AÓªY á≤ãd
ìƒàØe OGó``Y äGƒæ°S 4 - :Ωó≤J »àdG ¿Éª°†dG øe IójóL äGQÉ«N
(IOóëe ôàeƒ∏«c 100,000
100,000)) äGƒæ°S 5 - (IOhóëe ô«Z äGôàeƒ∏«c)
:’hCG πëj Éª¡jCG
IQÉ«°S AGô°ûd ájƒdhCG ¿ƒ©°†j øjòdG øjôà°ûª∏d ádÉØμdG äGQÉ«N í«àà°S
äGQÉ«îdG øe IOÉØà°S’G øe ,∫ÉÑdG áMGQ º¡d ôaƒJh »Yƒf ¿Éª°†H RÉàªJ
øe º¡Ñ°SÉæj Ée QÉ«àNGh ,IóFGôdG …Gófƒ«g ácô°T É¡eó≤J »àdG IójóédG
.º¡JÉLÉ«àMG ™e Ö°SÉæàJ »àdG ¿Éª°†dG äGQÉ«N
á≤«ª©dG …Gófƒ«g á≤K ≈∏Y k GOóq ée ócq Dƒàd IójóédG ádÉØμdG √òg »JCÉJ
Gòg .kÉ«ªdÉY É¡JÉéàæe É¡H ™àªàJ »àdG áfÉàªdGh IOƒédG iƒà°ùªH
¿CG ó©H á≤£æªdG »a ádÉØμdG √òg ≥«Ñ£J ≈dEG ,"è«∏îdG
, è«∏îdG ∫Éª°T
∫Éª°T" äóªYh
,»àjƒμdG ¥ƒ°ùdG »a k Gƒªf ôãcC’G äÉcô°ûdG ióMEÉc É¡àfÉμe IQGóéH âàÑKCG
.§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a …Gófƒ«¡d RôHC’G AÓcƒdG øe IóMGhh

øjõFÉØdG ø∏©j "è«∏îdG"
á«eƒ«dG äÉHƒë°ùdÉH
áfGódG ÜÉ°ùëd

»HOh Góæch É«côJh É«fÉ£jôH »a ™jQÉ°ûe ìô£J "ájQÉ≤©dG ÜƒJ"

¢Vô©ªdÉH ácô°ûdG ìÉæL »a "ájQÉ≤©dG ÜƒJ" πªY ≥jôa §°Sƒàj »ehó≤dG ó«dh 

á«FÉªdG äÉLGQó∏d ºdÉ©dG π£H Åæq ¡Jo "øjR"
¥GRôdG óÑ©dG ∞°Sƒj 2016 ΩÉ©∏d

ÜÉ°ùëd á«eƒ«dG äÉHƒë°ùdÉH øjõFÉØdG øY ôjÉæj 8 »a è«∏îdG ∂æH ø∏YCG 
äÉHƒë°ùdG πª°ûJh .2017
.2017 ôjÉæj 5 ` ôjÉæj 2 øe ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN áfGódG
πμd »àjƒc QÉæjO 1000 Éª¡æe πc áª«b ø«JõFÉL áfGódG ÜÉ°ùëd á«eƒ«dG
.πª©dG ΩÉjCG ∫ÓN õFÉa
»∏Y ˆGóÑY É°VôdGóÑY ,ó°TGôdG º«gGôHG óªMG º«gGôHG :ºg ¿hõFÉØdGh
¬Ø«∏N ,™jQódG óªëe º°SÉL ˆGóÑY ,ºbôdG ˆGóÑY ó¡a ódÉN ,»fÉæμ°TG
óªëe óªM ó«dh ,√hôëH óªMG ø«°ùM óªMG ,»°Tƒ∏ÑdG º«gGôHG óªëe
.´ƒ£ªdG ó¡a ô°UÉf ó¡ah §«ª°ùdG

¥GRôdGóÑ©dG ∞°Sƒj ºjôμJ AÉæKCG 

RÉéfE’ÉH øjR ácô°T äOÉ°TG 
π£ÑdG ¬≤≤M …ò```dG ó``jó``é``dG
äÉLGQódG á°VÉjQ »a »àjƒμdG
,¥GRôdGóÑ©dG ∞°Sƒj á«FÉªdG
ádƒ£H Ö≤d ¬≤«≤ëàH πãªàªdGh
ΩÉ©∏d á«FÉªdG äÉLGQó∏d ºdÉ©dG
É¡àdƒL âªààNG »àdGh ,2016
,2016
»a k GôNDq ƒe á«eÉàîdGh á°ùeÉîdG
.á«JGQÉeE’G ábQÉ°ûdG áæjóe
¿É«H »``a á``cô``°``û``dG äô```Ñq ```Yh
Gò¡H É¡JOÉ©°S ø``Y »aÉë°U
¥GRôdGóÑ©dG ¬≤≤M …òdG RÉéfE’G
,»dGƒàdG ≈∏Y ådÉãdG ΩÉ©∏d
ºdÉ©dG ádƒ£H øª°V AÉL …òdGh
q »àdG
»dhódG OÉ``ë``J’G É¡ª¶æj
ájôëÑdG äÉcôq ëªdG äÉ°VÉjôd
É¡«a ¢ùaÉf »àdGh ,(
,(UIM
UIM)
ø«aôàëªdG QÉÑc »àjƒμdG π£ÑdG
≥≤Mh ,ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe
áÄa »a ∫hC’G õcôªdG Ö≤d É¡«a
áÄah ø«aôàëªdG QÉÑμd ∫qó©ªdG
.ºdÓ°ùdG

¬ª¶æJ …òdGh ájQÉ≤©dG ¢UôØdG ¢Vô©e »a ájQÉ≤©dG ÜƒJ áYƒªée ∑QÉ°ûJ 
™jQÉ°ûªdG øe áYƒªéªH ´óÑdG »°ùæéjQ ¥óæa »a ¢VQÉ©ª∏d ÉehQCG ácô°T
ôjóªdG ∫Ébh .»HOh Góæch É«côJh É«fÉ£jôH É¡æe ∫hO IóY »a ájQÉ≤©dG
¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y ¢UôëJ áYƒªéªdG ¿CÉH »∏Zôa óªëe áYƒªéª∏d …ò«ØæàdG
É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN øe ±ó¡J å«M ádÉ©ah Iõ«ªe ¢Vô©ªdG Gòg »a É¡àcQÉ°ûe
™jQÉ°ûªdG »a QÉªãà°S’Gh ∂∏ªà∏d øjôªãà°ùªdG øe áëjô°T ÜÉ£≤à°SG ≈dEG
ôÑY áYƒªéª∏d á∏°UGƒàªdG äÉMÉéædG á∏°ù∏°S ó©H É°Uƒ°üN á°Vhô©ªdG
É¡HÉ£≤à°SGh á«é«∏îdG ¥Gƒ°S’G »ah »∏ëªdG ¥ƒ°ùdG »a á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG
øe É°†jCG ¢VQÉ©ªdG √òg ¬∏μ°ûJ Éªd áaÉ°V’ÉH øjôªãà°ùªdG øe ô«Ñc Oó©d
øjôªãà°ùeh AÓªY ÜÉ£≤à°SGh IójóL ájQÉªãà°SG äGƒæb íàa »a á«ªgCG
.áYƒªéªdG É¡°Vô©J »àdG ™jQÉ°ûª∏d OóL
≥≤°T ø«HÉe ´ƒæàJ áYƒªéªdG É¡°Vô©J »àdG ™jQÉ°ûªdG ¿G »∏Zôa ±É°VCGh
øe ≥WÉæe IóY »a AÉ°ûf’G ó«b iôNGh …QƒØdG ΩÓà°SÓd IõgÉL á«æμ°S
™jQÉ°ûe ∂dòch ∫ƒHôØ«dh ôà°ù°ûfÉeh ΩÉ¡éæeôHh ¿óæd ÉgRôHG É«fÉ£jôH
™bGƒe »a ≥≤°T ≈dG áaÉ°V’ÉH »°SGOÉ°Tƒch ΩhQóHh ∫ƒÑæ£°SG »a É«côJ »a
Gòg ∫ÓN áYƒªéªdG â°UôM óbh Góæc »a ƒàfQƒJ áæjóe §°SƒH áYƒæàe
»a ™bGƒdGh RQhÉJ πcQÉÑ°S ´hô°ûªd ¢UÉN ìÉæL ¢ü«°üîJ ≈∏Y ¢Vô©ªdG
øe ådÉãdG ™HôdG ∫ÓN ¬FÉæH øe AÉ¡àf’G ™bƒàªdG øe …òdGh ÉæjQÉe »HO
É¡©bGƒe ƒg áYƒªéªdG ™jQÉ°ûe õ«ªj Ée ¿G »∏Zôa ±É°VGh ΩÉ©dG Gòg
OGó°ùdGh äÉ©aódG áfhôeh ÉgQÉ©°SG á«°ùaÉæJ ≈dG áaÉ°V’ÉH á«éJGôà°S’G
.Gô¡°T 48 ájÉ¨d ™jQÉ°ûªdG ¢†©H »a π°üJ ób »àdGh

1000 OÉØj’ ó©à°ùj "∂à«H"

"ô«îdG ábÉ£H" ôÑY ôªà©e

Iôª©dG AGO’ ¢üî°T1000
¢üî°T1000 OÉØj’ z∂à«H{ ≈àjƒμdG πjƒªàdG â«H ó©à°ùj 
Gõ«a ábÉ£H ∫ÓN øe ,IÉcõdG â«H ™e ¿hÉ©àdÉH á∏Ñ≤ªdG ΩÉj’G ∫ÓN ÉfÉée
øe AõéH ´ôÑàjh GôNDƒe z∂à«H{ É¡MôW »àdG zô«îdG ábÉ£H{ ™aódG á≤Ñ°ùe
z∂à«H{ íàØjh ,Iôª©dGh èëdG AGOCG ≈∏Y øjQOÉ≤dG ô«Z IóYÉ°ùªd É¡eGóîà°SG
,ô«îdG πªY »a ¬©e ¿hÉ©à∏d ábÉ£ÑdG √òg »eóîà°ùe ¬FÓªY ΩÉeCG ∫ÉéªdG
É¡«a ºàj Iôe πc »Øa ,™ªàéªdG OGôaCG ø«H ∞JÉμàdGh ¿hÉ©àdG ìhQ π«°UCÉJh
øe áÑ°ùæH z∂à«H{ ´ôÑàj ,äÉjôà°ûªdG áª«b ójó°ùàd ábÉ£ÑdG ΩGóîà°SG
øjôNBG AÓª©d á°UôØdG áMÉJEGh ,èëdG AGOC’ øjQOÉ≤dG ô«Z ∫É°SQE’ ΩGóîà°S’G
…CÉH AÓª©dG ΩGõdG ¿hO ∂dPh ,ΩÉ©dG øe áØ∏àîe äÉbhCG »a Iôª©dG AGOC’
.ábÉ£ÑdG QGó°UG º°SQ GóY Éª«a á«aÉ°VG Ωƒ°SQ hCG ∞«dÉμJ

…QÉédG 16 ¬dÉªYCG ≥∏£æJ

"2017 âjƒμdG ÉμjQƒg" `d ¿Éª°†æj "π°ùYh ôªJ"h "∫Éæ«°û«ahôH ¬∏à°ùf"
¿ÉN ô«eC’G óÑY óªMCG 

±ƒbƒdG »a óYÉ°ùJ á°ü°üîàªdG ¢VQÉ©ªdG ¿G ¿ÉN ô«eC’GóÑY
ájQÉéàdG äÉbÉØJ’G ä’Éée íàØJh øFÉHõdG äÉÑZQ ≈∏Y
ÉμjQƒg{ ¢Vô©e ¿CG ÉØ«°†e ,áØ∏àîªdG äÉcô°ûdG ™e á«FÉæãdG
äÉcô°ûdG ø«H §HôdG õjõ©J »a ÉjQƒëe GQhO Ö©∏j zâjƒμdG
íàa »a º¡°ùj ¬fCG Éªc ,á≤£æªdG AÉëfCG ™«ªL øe AÓª©dGh
áaÉ«°†dG ´É£≤H á∏°üdG äGP ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd IójóL äGƒæb
.á«FGò¨dG äÉYÉæ°üdGh

.¢VQÉ©ªdG ¢VQCÉH 8 ºbQ ádÉ°U »a ,OƒªëdG ¿Éª∏°S
ôeÉ°S ∫Éæ°û«ahôH á∏à°ùf ácô°T »a …ò«ØæàdG ôjóªdG OÉ°TCGh
º¡°ùj ¬``fCG ≈``dEG Éàa’ ,âjƒμdG ÉμjQƒg ¢Vô©ªH IQƒLôL
äÉYÉ£≤H πª©dG ≈∏Y º¡©«é°ûJh ÜÉÑ°ûdG ºYO »a á«∏YÉØH
¢Uôa ô«aƒJ »a …ƒ«ëdG √QhO øY Ó°†a ,º¡«∏Y IójóL
.πNódG QOÉ°üe ™jƒæJh πª©dG
óªMCG π°ùYh ôªJ õcôªd ΩÉ©dG ôjóªdG ∫É``b ,¬ÑfÉL øe

øY ôjƒ£àdGh äGQÉ°ûà°SÓd ÜhôL RQó«d ácô°T âØ°ûc 
≈dEG z∫Éæ°û«ahôH ¬∏à°ùf{ ácô°Th zπ°ùYh ôªJ{ õcôe ΩÉª°†fG
¬ª¶æJ …òdG ,2017
,2017 âjƒμdG ÉμjQƒg ¢Vô©e »a ø«cQÉ°ûªdG
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âëJ ôjÉæj 18 ≈dEG 16 øe IôàØdG ∫ÓN ΩÉ≤à°S »àdG IójóédG
ï«°ûdG ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°ûd ádhódG ô``jRhh ΩÓ``YE’G ôjRh ájÉYQ
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مع تزايد نشاط التنقيب في أميركا

مؤشر أرقام للبتروكيماويات ارتفع  0,9نقطة

أسعار النفط تتراجع عقب إعالن

أسعار لقيم النافتا ارتفعت إلى مستوى

إيران عن زيادة صادراتها
�سجلت �أ�سعار النفط يف التعامالت املبكرة ام�س تراجع ًا؛
وذلك عقب الإعالن عن زيادة �إيران ل�صادراتها� ،إ�ضافة
لزيادة �رشكات الطاقة االمريكية عدد من�صات احلفر
النفطية للأ�سبوع العا�رش على التوايل.هبطت �أ�سعار
التعاقدات الآجلة ت�سليم مار�س خلام برنت القيا�سي 22
�سنت ًا �إلى  56.88دوالر ًا للربميل ،بن�سبة .%0.39
وهبطت �أ�سعار التعاقدات الآجلة خلام غرب تك�سا�س
االمريكي  ،%0.46لي�صل �سعر الربميل ت�سليم فرباير �إلى
 53.74دوالر ًا؛ مبا يعادل � 25سنت ًا.
و�أظهرت بيانات �رشكة اخلدمات النفطية بيكر هيوز
ارتفاع من�صات التنقيب عن النفط يف الواليات املتحدة
مبقدار  4من�صات �إلى  529من�صة خالل الأ�سبوع املا�ضي،
موا�صلة ارتفاعها للأ�سبوع العا�رش على التوايل.
وقالت �رشكة النفط الإيرانية� :إنها اكت�شفت احتياطيات
�ضخمة من النفط ال�صخري يف منطقة لور�ستان بغرب
ال��ب�لاد ،متوقعة ج��ودة مرتفعة للنفط ال��ذي �سيتم

ا�ستخراجه من هذا النطاق.
من جانب �آخر انخف�ضت �أ�سعار النفط مع جتدد املخاوف
ب�ش�أن الإمدادات يف ظل تزايد ن�شاط التنقيب عن اخلام
يف الواليات املتحدة ،وب�ضغط من ارتفاع الدوالر وا�سع
النطاق �أمام العمالت الرئي�سية.
وتراجعت �أ�سعار العقود الآجلة خلام برنت القيا�سي
ت�سليم مار�س بن�سبة � %0.45إلى  56.84دوالر ًا للربميل،
وانخف�ض خام ناميك�س االمريكي ت�سليم فرباير بن�سبة
� %0.55إلى  53.70دوالر ًا للربميل.وجاء ذلك تزامن ًا مع
ارتفاع م�ؤ�رش الدوالر –الذي يقي�س �أداءه �أمام �سلة من
العمالت الرئي�سية -بن�سبة � %0.2إلى  102.41نقطة،
وهو ما �شكل �ضغوط ًا على ال�سلع ومن بينها النفط.
و�أظهرت بيانات �رشكة اخلدمات النفطية بيكر هيوز
ارتفاع من�صات التنقيب عن النفط يف الواليات املتحدة
مبقدار  4من�صات �إلى  529من�صة خالل الأ�سبوع املا�ضي،
موا�صلة ارتفاعها للأ�سبوع العا�رش على التوايل.

في أرض المعارض خالل الفترة من  16إلى  18الحالي

 80شركة تشارك في معرض

هوريكا الكويت 2017
ك�����ش��ف��ت ��ش�رك���ة ل���ي���درز ج���روب
لال�ست�شارات والتطوير عن ان�ضمام
مركز «متر وع�سل» و�رشكة «ن�ستله
بروفي�شنال» عمالق ال�صناعات
الغذائية على م�ستوى منطقة ال�رشق
الأو���س��ط والعامل �إل��ى امل�شاركني
يف معر�ض هوريكا الكويت ،2017
الذي تنظمه ال�رشكة بالتعاون مع
�رشكة هو�سبيتاليتي �سريفي�زس،
لريتفع العدد �إلى �أكرث من � 80رشكة
وم�ؤ�س�سة يف الدورة اجلديدة التي
�ستقام خالل الفرتة من � 16إلى 18
يناير حت��ت رع��اي��ة وزي��ر الإع�لام
ووزي���ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون ال�شباب
ال�شيخ �سلمان احلمود ،يف �صالة
رقم  8ب�أر�ض املعار�ض.
وبهذا ال�صدد� ،أ�شاد املدير التنفيذي
يف �رشكة ن�ستلة بروفي�شنال �سامر
جرجورة مبعر�ض هوريكا الكويت،
الفتا �إلى �أنه ي�سهم بفاعلية يف دعم
ال�شباب وت�شجيعهم على العمل
بقطاعات ج��دي��دة عليهم ،ف�ضال
عن دوره احليوي يف توفري فر�ص
العمل وتنويع م�صادر الدخل،
�إ�ضافة �إلى كونه من�صة مهمة للقاء
اخلرباء واملخت�صني ورجال الأعمال
لفتح نوافذ جديدة لالتفاقات فيما
بيهم لتوفري احتياجات ال�سوق
ودعم خطط ال�رشكات نحو التو�سع
والتطور م�شري ًا ال��ى �أن ال�رشكة
ت�شارك يف املعر�ض برعاية ذهبية.
وق��ال ج��رج��ورة �إن ال�رشكة تقدم
�أجود املكونات واملعرفة العملية،

 510دوالرات للطن األسبوع الماضي

ارتفعت �أ�سعار لقيم النافتا الأ�سبوع املا�ضي
الى م�ستوى  510دوالرات للطن بارتفاع
قدره  25دوالرا للطن عن م�ستوى الأ�سبوع
ال�سابق.
�أ�سعار الربوبان و�سوائل الغاز الأخرى مثل
البيوتان يتم حتديدها لل�رشكات ال�سعودية
على �أ�سا�س خ�صم يبلغ  % 20مقارنة ب�سعر
الت�صدير الى اليابان من ر�أ�س تنورة.
وم��ع بداية العام اجلديد رفعت ارامكو
ال�سعودية �أ�سعار عقود الربوبان ل�شهر يناير
� 2017إل��ى  435دوالرا للطن  55 +دوالرا
للطن ،كما رفعت �أ�سعار عقود البيوتان �إلى
 495دوالرا للطن  75+دوالر ًا للطن.
وع��اد الن�شاط جم��ددا للأ�سواق وذل��ك بعد
انتهاء مو�سم الأعياد و�سجلت �أ�سعار املواد
تفاوتا مع بداية العام اجلديد حيث �سجلت
�أ�سعار العطريات ارتفاعات معتربة فارتفع
�سعر البنزين الى  885دوالرا للطن 85 +
وال�ستايرين الى  1245دوالرا للطن .45 +
ومن ناحية �أخ��رى �سجلت �أ�سعار البويل
بروبيلني تراجعا الى  1020دوالرا للطن -
 55يف حني ا�ستقرت �أ�سعار البويل ايثيلني
قريبا من امل�ستويات ال�سابقة.
ورف��ع��ت ��شرك��ة ميثانيك�س �أك�ب�ر منتج
للميثانول يف العامل �أ�سعار عقود بيع مادة
امليثانول يف الأ�سواق الآ�سيوية مبقدار 80
دوالرا للطن عند  430دوالرا للطن ل�شهر
يناير  ،2017وذلك مقارنة ب�أ�سعار عقود
�شهر دي�سمرب احل��ايل .وتراجعت �أ�سعار
امليثانول يف ال�سوق الفورية بال�صني الى
 330دوالرا للطن  25 -بعد �أن كانت �سجلت
�أعلى م�ستوى لها يف � 26شهرا يف نهاية عام
.2016

�أ�سعار البرتوكيماويات
الأ�سا�سية  -الأ�سواق
الآ�سيوية

ال�سعر
احلايل

التغري
خالل �أ�سبوع

التغري
منذ � 6أ�شهر

التغري
�شهرا
منذ 12
ً

النافتا*

510.00

%5

%29

%32

الربوبان **ارامكو

435.00

%14

%47

%26

البيوتان ** ارامكو

495.00

%18

%60

%27

�إيثان***امريكا

3.34

%7

%24

%48

الربوبان*** امريكا

339.00

%3

%24

%69

أسعار البتروكيماويات األساسية  -األسواق اآلسيوية
الإثيلني

ال�سعر
احلايل

التغري
خالل �أ�سبوع

التغري
منذ � 6أ�شهر

1085.00

%0

%1

التغري
�شهرا
منذ 12
ً
%1

الربوبلني

840.00

%0

%17

%51

البنزين

885.00

%11

%38

%54

ال�ستايرين

1245.00

%4

%20

%35

امليثانول ميثانيك�س

430.00

%23

%56

%56

امليثانول

330.00

%7

%47

%57

710.00

%3

%46

%25

املادة

ميثيل ثالثي بوتيل الإيرث
MTBE

ال يتعارض مع قرار خفض اإلنتاج
• سامر جرجورة

بجانب قدرتها الفائقة على تقدمي
الدعم الكامل مل�شغلي اخلدمات
الغذائية ،الفتا �إل��ى �أن ال�رشكة
لديها حلول الأغذية وامل�رشوبات
ت�ساعد على تب�سيط عمليات الت�شغيل
و�إ�سعاد ال�ضيوف عرب �أرب��ع فئات
رئي�سية.
وزاد �أن ال�رشكة تقدم حلوال مميزة
ومبتكرة �سواء للجماهري مبا�رشة �أو
ل�صناع ال�سوق.
و�أ�شاد مبا يت�ضمنه املعر�ض من
فعاليات مميزة ،ال�سيما م�سابقات
الطهي العاملية التي ي�شارك فيها
�أكرث من  250طاهيا حتت �إ�رشاف
جلنة حتكيم دولية� ،إ�ضافة �إلى
نادي هوريكا للطهي الذي ي�سهم
يف تدريب ال�شباب على �إنتاج �أ�شهى
الأطباق والتوا�صل مع رواد ال�سوق
واالنطالق مب�شاريعهم اجلديدة.

• أحمد عبد األمير

من جانبه�� ،صرح املدير العام
ملركز «متر وع�سل» �أحمد عبدالأمري
خان ب��أن املعار�ض املتخ�ص�صة
ت�ساعد يف ال��وق��وف على رغبات
الزبائن وتفتح جماالت االتفاقات
التجارية الثنائية مع ال�رشكات
املختلفة ،م�ضيفا �أن معر�ض
هوريكا الكويت يلعب دورا حموريا
يف تعزيز الربط بني ال�رشكات
والعمالء من جميع �أنحاء املنطقة،
كما �أن���ه ي�سهم يف فتح قنوات
ج��دي��دة للأعمال التجارية ذات
ال�صلة بقطاع ال�ضيافة وال�صناعات
الغذائية� ،إ�ضافة �إل��ى ت�سليط
ال�ضوء على ال��دور اال�سرتاتيجي
للتجارة وال�صناعة يف املجاالت
الغذائية الفريدة ،ف�ضال عن كونه
من�صة للعمالء يف هذا القطاع �رسيع
النمو.

اللعيبي :العراق سجل أعلى معدل لتصدير
النفط من المنافذ الجنوبية

• جبار اللعيبي

في عدة دول منها بريطانيا وتركيا وكندا ودبي

فرغلي :توب تقدم مشاريع استثمارية في معرض الفرص العقارية
ت�شارك جمموعة توب العقارية يف
معر�ض الفر�ص العقارية والذي
تنظمه �رشكة اوروما للمعار�ض يف
فندق ريجن�سي البدع خالل الفرتة
من  11-8يناير احلايل مبجموعة
مم��ي��زة وك��ب�يرة م��ن امل�شاريع
ال��ع��ق��اري��ة يف ع���دة دول منها
بريطانيا وتركيا وكندا ودبي.
وقال املدير التنفيذي للمجموعة
حم��م��د ف��رغ��ل��ي ب����أن املجموعة
حتر�ص على �أن تكون م�شاركتها يف
هذا املعر�ض مميزة وفعالة حيث
تهدف م��ن خ�لال م�شاركتها �إلى
ا�ستقطاب �رشيحة من امل�ستثمرين
للتملك واال�ستثمار يف امل�شاريع
املعرو�ضة خ�صو�صا بعد �سل�سلة
النجاحات املتوا�صلة للمجموعة
عرب ال�سنوات املا�ضية يف ال�سوق
املحلي ويف اال���س��واق اخلليجية
وا���س��ت��ق��ط��اب��ه��ا ل��ع��دد ك��ب�ير من
امل�ستثمرين باال�ضافة ملا ت�شكله
ه��ذه املعار�ض �أي�ضا م��ن �أهمية
يف فتح قنوات ا�ستثمارية جديدة
وا�ستقطاب ع��م�لاء وم�ستثمرين
ج��دد للم�شاريع ال��ت��ي تعر�ضها
املجموعة.
وا���ض��اف فرغلي ب��ان امل�شاريع
التي تعر�ضها املجموعة تتنوع
مابني �شقق �سكنية جاهزة لال�ستالم
ال��ف��وري واخ���رى قيد االن�شاء يف

أسعار اللقيم

قال وزي��ر النفط العراقي جبار اللعيبي ام�س ان
�صادرات بالده من النفط عرب املنافذ اجلنوبية �سجلت
معدالت قيا�سية غري م�سبوقة اذ ارتفعت الى  3ماليني
و� 510آالف برميل يوميا وهو اعلى معدل ت�صديري
يتحقق من حقول الو�سط واجلنوب.
وا�ضاف ان حتقيق هذه املعدالت ال يتعار�ض مع قرار
العراق بخف�ض االنتاج وفق منظمة الدول امل�صدرة
للنفط اوبك والذي بد�أ تطبيقه اعتبارا من مطلع العام
احلايل.
واكد التزام بغداد بقرار التخفي�ض من اجل حتقيق
االهداف امل�شرتكة للمنتجني بال�سيطرة على تخمة
املعرو�ض النفطي يف اال�سواق العاملية م�شددا على
ان تلك املعدالت غري امل�سبوقة لن ت�ؤثر على التزام

بغداد بالتخفي�ض املقرر عرب اوبك.
واو�ضح ان ال�صادرات النفطية العراقية ت�شهد منوا
م�ضطردا بف�ضل اخلطط التي و�ضعتها الوزارة وجهود
العاملني يف ال�رشكات الوطنية بالتعاون مع
ال�رشكات العاملية.
واعرب عن ارتياحه بتح�سن ا�سعار النفط التي ت�شهد
منوا ت�صاعديا بعد تطبيق اتفاق ال��دول املنتجة
بخف�ض االن��ت��اج وف��ق الن�سب امل��ق��ررة على ابرز
املنتجني من داخل وخارج اوبك.
وكان العراق قد اعلن التزام بالده بخف�ض االنتاج
مبعدل  200الف برميل يوميا يف اطار خطة �شاملة
الوبك تق�ضي بخف�ض االنتاج مبعدل مليون و 200الف
برميل يوميا.

االقتصاد العالمي يحقق انتعاشًا بدعم من النفط والحديد
ارتفاع أسعار السلع يصب

في صالح االقتصاد العالمي

• وليد القدومي يتوسط فريق العمل في جناح الشركة باملعرض

عدة مناطق من بريطانيا ابرزها
ل��ن��دن وب��رم��ن��ج��ه��ام ومان�ش�سرت
وليفربول وكذلك م�شاريع يف تركيا
يف ا�سطنبول وبدروم وكو�شادا�سي
ب��اال���ض��اف��ة ال��ى �شقق يف مواقع
متنوعة بو�سط مدينة تورنتو يف
كندا وقد حر�صت املجموعة خالل
هذا املعر�ض على تخ�صي�ص جناح
خا�ص مل����شروع �سباركل ت��اورز
والواقع يف دبي مارينا والذي من
املتوقع االنتهاء من بنائه خالل

الربع الثالث من هذا العام.
وا�ضاف فرغلي ان ما مييز م�شاريع
املجموعة هو مواقعها اال�سرتاجتية
باال�ضافة الى تناف�سية ا�سعارها
ومرونة الدفعات وال�سداد والتي قد
ت�صل يف بع�ض امل�شاريع لغاية 48
�شهر ًا.
و�أ�شار فرغلي �إل��ى �أن املجموعة
تعد واح���دة م��ن �أك�ب�ر ال�رشكات
املتخ�ص�صة يف الت�سويق العقاري
يف الكويت ,حيث تقدم املجموعة

الدرا�سات واال�ست�شارات الت�سويقية
بالإ�ضافة �إل��ى الت�سويق املبا�رش
للم�شاريع العقارية ملجموعة
من ال�رشكات العقارية مل�شاريع
م��ت��ن��وع��ة خليجية وبريطانية
وعاملية .و�أ�ضاف ب�أن املجموعة
ت�سعى من خالل م�شاريعها املنتقاة
بعناية تامة �أن تقدم خدمة مميزة
وفر�ص ا�ستثمارية ناجحة لعمالئها
يف ال��ك��وي��ت واخل��ل��ي��ج م��ن خالل
خربتها الرائدة يف هذا املجال.

بنك الخليج أعلن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية للدانة
�أعلن بنك اخلليج عن الفائزين بال�سحوبات
اليومية حل�ساب الدانة خالل الأ�سبوع من 2
يناير الى  5يناير  .2017وت�شمل ال�سحوبات
اليومية حل�ساب الدانة جائزتني قيمة كل منهما
 1000دينار لكل فائز خالل �أيام العمل.
والفائزون هم :ابراهيم احمد ابراهيم الرا�شد،
عبدالر�ضا عبدالله علي ا�شكناين ،وخالد فهد
عبدالله الرقم ،عبدالله جا�سم حممد الدريع،
وخليفه حممد ابراهيم البلو�شي ،احمد ح�سني
احمد بحروه ،وليد حمد حممد ال�سميط ،فهد
نا�رص فهد املطوع.
ويت�ضمن برنامج �سحوبات الدانة املجدولة
لعام � 2017سحوبات يومية خالل �أيام العمل
على جائزتني قيمة كل منهما  1000دينار.
�سيبد�أ ال�سحب الربع �سنوي الأول يف  30مار�س

على جائزة  200.000دينار ,يليه ال�سحب ربع
ال�سنوي الثاين الذي �سيجرى يف  29يونيو على
جائزة  250.000دينار ثم ال�سحب ربع ال�سنوي
الثالث ف�سيقام يف � 28سبتمرب على جائزة
 500,000دينار� .أما ال�سحب الرابع والأخري
ف�سيكون يف  11يناير  2018و�سيتخلل هذا
ال�سحب تتويج مليونري الدانة لعام  2017الذي
�سيح�صل على جائزة بقيمة مليون دينار.
وهناك � 5أ�سباب لنجاح ح�ساب الدانة ك�أكرب
و�أف�ضل ح�ساب �سحوبات يف الكويت� :أكرب
جائزة نقدية فردية يف الكويت بقيمة مليون
دينار متنح �سنوياً ،و�أكرب اجلوائز النقدية ربع
ال�سنوية يف الكويت وت�صل قيمتها �إلى 500.000
دينار ،ويح�صل فائزان على جائزتني نقديتني
قيمة كل منهما  1000دينار يف كل يوم عمل،

ويتيح �أكرث فر�ص الفوز ،والبنك الوحيد يف
الكويت الذي يقوم برتحيل فر�ص الفوز من �سنة
لأخرى.
كما مينح ح�ساب الدانة �أي�ض ًا العديد من اخلدمات
املتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع
احل�رصي» التي متنح عمالء الدانة حرية �إيداع
النقود يف �أي وقت ينا�سبهم� ،إ�ضافة �إلى خدمة
«احلا�سبة» التي ِ
متكن عمالء الدانة من ح�ساب ما
لديهم من فر�ص للفوز يف �سحب الدانة.
وهذا احل�ساب متاح للكويتيني وغري الكوتيني
املقيمني يف الكويت .وعند فتح ح�ساب بحد
�أدنى للر�صيد  200دينار ،يت�أهل العمالء تلقائي ًا
للدخول يف �سحوبات ال��دان��ة املقبلة �رشط
املحافظة على ذلك احلد الأدنى .وللم�شاركة يف
�سحوبات الدانة .2017

ظلت �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية وحتى املنتجات
التي ت�صنعها ال�صني مرور ًا ب�أ�سعار الوقود يف
�أوروب��ا والواليات املتحدة منخف�ضة ل�سنوات،
لكنها يف نهاية املطاف تبدو متجهة لل�صعود،
فهل يعد هذا الأمر جيد ًا؟
فبعد ف�ترة طويلة من �شعور حمافظي البنوك
املركزية بالقلق �إزاء االنكما�ش واال�ضطرار �إلى
اتباع �أ�ساليب غري تقليدية مثل معدالت الفائدة
ال�سالبة �ستكون �إج��اب��ة ال�س�ؤال ال�سابق هي
«نعم» ،بح�سب تقرير لـ«بلومبريغ».
لكن حتديد ما �إذا كان ت�سارع منو الأ�سعار يعني
تعايف االقت�صاد العاملي من الك�ساد العظيم،
يتطلب ا�ستك�شاف ما �سيحدث الحق ًا.
ويف احلالة الوردية الأك�ثر ت��ف��ا�ؤ ًال ،قد يحقق
االقت�صاد العاملي انتعا�ش ًا بدعم من ارتفاع �أ�سعار
ال�سلع الأ�سا�سية مثل النفط اخلام واحلديد� ،إلى
جانب �آفاق حت�سن الطلب والإنفاق يف الواليات
املتحدة مع رئا�سة «دونالد ترامب».
بينما يف �سيناريو �آخر ،ف�إن �سل�سلة من املخاطر
ال�سيا�سية على ر�أ�سها «ترامب» نف�سه �إلى جانب
التخبط املحتمل من خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي قد تعرقل هذه الآفاق اجليدة مع تراجع
الإنفاق اال�ستهالكي واال�ستثمار ومنو الأجور.
ويف �أملانيا ارتفعت الأ�سعار بن�سبة � %1إلى %1.7
خالل دي�سمرب ،وهي �أكرب زيادة كبرية ،و�أ�سهمت
يف تعزيز م�ؤ�رش الأ�سعار يف منطقة اليورو �إلى
�أعلى م�ستوياته منذ .2013
ارتفعت �أ�سعار املنتجني مبنطقة اليورو لأول
مرة منذ �أكرث من ثالث �سنوات ،م�سجلة منو ًا قدره
 %0.1خالل نوفمرب ،فيما ت�سارع الت�ضخم يف
�أ�سعار املنتجني يف ال�صني �إلى �أعلى م�ستوياته
منذ عام .2011
وارت��ف��ع م��ؤ��شر جمل�س االحتياطي الفيدرايل
للت�ضخم بن�سبة  %1.4على �أ�سا�س �سنوي خالل
�شهري �أكتوبر ونوفمرب ،وهي �أ�رسع وترية منذ
عام .2014
�أ�سهمت هذه التحوالت بالإ�ضافة �إلى توقعات
ت�سارع النمو يف �أمريكا والتحفيز النقدي امل�ستمر
يف �أوروبا ،يف انت�شال االقت�صاد العاملي من دوامة
االنكما�ش ،حيث يعتقد حمللون ب�أن عام 2016
�شهد نهاية ال�ضغوط االنكما�شية العاملية.
ويتوقع بنك «�إت�ش �إ���س بي �سي» ارتفاع النمو
والت�ضخم على �صعيد االقت�صاد العاملي خالل
الثالثة �أع��وام من  2016حتى  ،2018ويرى �أن
الت�ضخم يف االقت�صادات املتقدمة �سيبلغ %1.9
خالل العام القادم.

يف اليابان حيث كان ال�رصاع مع االنكما�ش حادا
للغاية ،ي�ؤمن �صناع ال�سيا�سات �أن حت�سن الثقة
�سي�سهم يف تعايف االقت�صاد العاملي ،ويرون �أن
بالدهم يف طريقها لإنهاء االنكما�ش خالل هذا
العام بف�ضل تنامي الثقة.
ويف الواليات املتحدة ،تعهد «ترامب» بخف�ض
ال�رضائب وزيادة الإنفاق املايل وهو ما عزز من
�آفاق الت�ضخم ،فيما �أ�شار العديد من امل�س�ؤولني
باالحتياطي الفيدرايل �إلى زي��ادة فر�ص خف�ض
البطالة �إلى ما دون امل�ستوى الطبيعي.
ونتيجة لذلك ،قد يحتاج الفيدرايل لرفع �سعر
الفائدة ب�رسعة �أكرب مما كان متوقع ًا للحد من
الرتاكم املحتمل لل�ضغوط الت�ضخمية.
من امل�ؤكد �أن ال�صورة لي�ست موحدة والبيانات
الرئي�سية للت�ضخم قد تكون م�ضللة ،فالبع�ض
يرى �أن االنتعا�ش احلا�صل ما هو �إال ارتداد لأ�سعار
ال�سلع الأ�سا�سية املنخف�ضة ولي�س انتعا�ش ًا قوي ًا
بالأ�سا�سيات ،وقد يكون االرتفاع غري م�ستدام.
يف منطقة اليورو حيث تقبع معدالت البطالة قرب
 %10ي�صعب ت�صور �إمكانية حتويل هذا االرتفاع
بالت�ضخم �إلى �أحد املكا�سب القوية للأجور والتي
ميكن �أن ت�ساعد يف خلق حلقة ن�شطة باالقت�صاد.
حينما يرتفع م�ؤ�رش الأ�سعار الرئي�سي قرب
م�ستهدف البنك امل��رك��زي الأوروب���ي عند %2
�سنوي ًا ،ف�إن معدل الت�ضخم الأ�سا�سي با�ستثناء
�أ�سعار الطاقة والغذاء يبقى عالق ًا قرب م�ستواه
احلايل عند .%1
مع ذل��ك ،ي��رى البع�ض �أن االنتعا�ش الهيكلي
�سي�ستمر لفرتة طويل ،مع �إظهار منطقة اليورو
مرونة غري متوقعة يف مواجهة جمموعة من
التهديدات منها تباط�ؤ النمو يف ال�صني وان�سحاب
بريطانيا من االحتاد الأوروبي.
لي�س كل ت�ضخم �أمر ًا جيد ًا ،ففي االقت�صادات التي
ترتفع بها الأ�سعار �رسيعا يحافظ امل�ستهلكون
على �أموالهم ويكتنزونها ويتباط�أ الإنفاق وكذلك
ال�رشكات �ستميل للإبقاء على �أموالها.
و�ستحتاج البنوك املركزية للتعامل بحذر يف
توجيهها لل�سيا�سة النقدية للحد من ارتفاع
الأ�سعار دون الإ�رضار مبعدالت النمو ،كما �أنها
�ستواجه غ�ضب ًا من املدخرين الذين يرون الت�ضخم
يرتفع �أ�رسع من م�ستويات الفائدة.
وه��ن��اك عائق �آخ��ر يتمثل يف تعهد «ترامب»
بت�ضييق العجز التجاري الأمريكي مع ال�صني من
خالل تعريفات جمركية عقابية �إلى جانب عدد من
التدابري التي ت�شكل خطر ًا على ثاين �أكرب اقت�صاد
يف العامل.

اقتصاد
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العثمان« :الوطني» حريص على تطبيق كافة تعليمات البنك املركزي
ن� � � �ت� � � �ع � � ��ام � � ��ل ف � � � � ��ي ال � � � ��وط� � � � �ن � � � ��ي م � � � � ��ع اجل� � � � �ي� � � � ��ل ال � � � � � ��راب � � � � � ��ع م � � � � ��ن ال � � �ع � � �م� �ل ��اء
اس �ت ��وف �ي �ن ��ا م �ت �ط �ل �ب��ات «امل� � ��رك� � ��زي» ب� �ش ��أن خ� ��دم� ��ات ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات اخل ��اص ��ة
ال � � �ع � � �م� � ��ل امل� � � �ص � � ��رف � � ��ي ي� � �ش� � �ه � ��د حت � � � � ��وال ن � � �ح� � ��و ال � � � �ق � � � �ن� � � ��وات اإلل� � �ك� � �ت� � ��رون� � �ي� � ��ة
قال نائب مدير عام مجموعة اخلدمات
املصرفية الشخصية في بنك الكويت
الوطني محمد العثمان أن البنوك احمللية
قادرة على مواجهة تراجع منو االئتمان،
السيما ال��ق��روض الشخصية ،وذل��ك
من خالل حزمة حلول منها استقطاب
شرائح جديدة والتركيز على متويل
املشروعات الكبرى والتوسع اجلغرافي
في عدة أسواق.
واك����د ال��ع��ث��م��ان خ�ل�ال ال��ب��رن��ام��ج
التدريبي الذي ينظمه البنك للصحافيني
االقتصاديني العاملني في وسائل االعالم
املرئية واملكتوبة والتي ب��دأت في 22
أكتوبر املاضي ومتتد الى ابريل املقبل
أن « ال��وط��ن��ي» ح��ري��ص على تطبيق
تعليمات بنك الكويت املركزي الصادرة
بشأن ضبط سوق القروض الشخصية
ومتابعة العمالء فيما يخص تقدمي
الفواتير التي تؤيد استخدام القرض في
الغرض املمنوح من أجله.
واس��ت��ع��رض العثمان التعديالت
األخ��ي��رة ال��ص��ادرة ع��ن بنك الكويت
املركزي املتعلقة بالقروض الشخصية
والتي منها تعديل أجل القرض وقيمة
القسط الشهري في أي وقت خالل أجل
القرض ،بنفس نوعية القرض القائم (
استهالكى او مقسط ) شريطة انتظام
العميل وع���دم احل��ص��ول على متويل
إضافي من تاريخ املنح ودون االخالل
باحلد االقصى املقرر بهذه التعليمات،
وكذلك إع��ادة ترتيب ش��روط التعاقد
حيث ميكن للعميل املنتظم فى سداد ما

جولة داخل مركز اتصاالت البنك
يذكر أن محمد العثمان ومديرة إدارة األفرع غدير العوضي قد رافقا الصحافيني في جولة داخل مركز اتصاالت البنك الذي
يقدم خدماته للعمالء على مدار الساعة خالل  7أيام في األسبوع ،بغض النظر عن مكان تواجد العميل والذي يقدم اخلدمة
الهاتفية املجانية التي متكن العمالء من االتصال بالبنك بدون حتمل تكاليف املكاملة في كل من الواليات املتحدة االمريكية،
وكندا ،وفرنسا ،واململكة املتحدة.
ال يقل عن  30باملئة من ع��دد االقساط
احملددة للقرض االستهالكى او املقسط
فى تواريخ استحقاقها احلصول على
متويل جديد بنفس نوع القرض القائم
(استهالكي او مقسط).
ال��ى ج��ان��ب إع��ط��اء ال��ع��م�لاء نسخة
غير موقعة وغير نهائية من القرض
ملراجعتها خ�لال يومني عمل وال يتم
توقيع العقد النهائي إال بعد انتهاء
فترة املراجعة – مشيرا إلى أن البنوك
العاملية تقوم عادة مبمارسة هذا اإلجراء
إلع��ط��اء ال��ع��م�لاء ف��ت��رة كافية ملعرفة
الشروط واألحكام اخلاصة بالقرض،
وك��ذل��ك ليتسنى لهم امل��ق��ارن��ة م��ا بني
البنوك املختلفة ،فيما يتم تزويد العمالء
بجداول س��داد افتراضية ليتمكنوا من
تقييم اآلثار املالية املترتبة على القرض،
وتأثير التغييرات احملتملة في سعر
الفائدة.

ذوو االحتياجات اخلاصة
على صعيد متصل ،،ق��ال العثمان

أنه متاشيا مع متطلبات بنك الكويت
املركزي قام « الوطني « اعتبارا من بداية
يناير بتوفير خدمات مصرفية مميزة
لشريحة العمالء ذوي االحتياجات
اخلاصة موضحا أنه مت حتديد فرع في
كل محافظة باإلضافة إلى تخصيص
جهاز سحب آلي في تلك الفروع مجهز
ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات امل��ص��رف��ي��ة ل��ذوي
االحتياجات اخلاصة ،باإلضافة الى
توفير أجهزة تسجيالت صوتية داخل
الفروع لقراءة الشروط واألحكام التي
تتضمنها العقود والنماذج.
وت��اب��ع أن���ه مت وض���ع ك���ود رم��زي
لتمييز ال��ع��م�لاء ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخل��اص��ة لسرعة وتسهيل اخلدمات
املصرفية املقدمة وتسهيل الوصول
ال���ى أج��ه��زة ال��س��ح��ب اآلل���ي للعمالء
الذين يستخدمون الكراسي املتحركة
وتدريب بعض موظفي الفروع على لغة
اإلشارة واستخدام مناذج خاصة بفتح
احلسابات وعقود التسهيالت وطباعة
كشوف احلسابات واإلش��ع��ارات وفقا

لطريقة برايل وإصدار بطاقة ائتمانية
وبطاقة سحب آل��ي مقترنة بصورة
للعميل.

شبكة الفروع
وذكر العثمان أن مجموعة اخلدمات
امل��ص��رف��ي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة ل�ل�أف���راد في
«ال��وط��ن��ي» ت��دي��ر أك��ب��ر شبكة ف��روع
على مستوى الكويت وتضم  68فرعا
على مستوى دول���ة ال��ك��وي��ت و270
جهاز سحب آلي وإي��داع نقدي ولديها
أكبر مركز اتصال خلدمة العمالء على
مستوى قطاع البنوك في الكويت حيث
يضم أكثر من  1,600موظف خلدمة
أكثر من مليون عميل.
وذك���ر ان اخل��دم��ات املصرفية في
البنك تشمل ك��اف��ة ش��رائ��ح املجتمع
العمرية بداية مــن الطفولــة عبــر
حســاب «زينة « كــمــا تـوفـــر خدمــات
مصرفيـة مميزة للشباب م��ن خالل
التركيز على احتياجاتهم مستدركا
أن « الوطني» بات يتعامل مع اجليل

القروض الشخصية سجلت خالل أكتوبر قوة مرتفعة بواقع  93مليون دينار

«الوطني» :تباطؤ منو االئتمان في أكتوبر إلى
 5.1باملئة بعد قيام شركة محلية بسداد ديونها
ودائع القطاع اخلاص والودائع احلكومية سجلت تراجعا في أكتوبر فيما تسارع منو عرض النقد
املؤسسات املالية غير املصرفية سجلت ارتفاعا وحافظت على متانتها مقارنة بالعام املاضي
قال التقرير الصادر عن البنك الوطني
امس االثنني لقد تراجع االئتمان املصرفي
خالل شهر أكتوبر إثر قيام شركة كويتية
بسداد ديونها كما تباطأ النمو إلى  5.1باملئة
على أس��اس س��ن��وي .فقد سجل االئتمان
تراجعا ب��واق��ع  700مليون دي��ن��ار جاء
معظمه في االئتمان املمنوح لشراء األوراق
املالية .واكتسبت القروض الشخصية قوة
خ�لال الشهر بينما ظل االئتمان املمنوح
لقطاع األع��م��ال ضعيفا .وسجلت ودائ��ع
القطاع اخلاص والودائع احلكومية تراجعا
في أكتوبر فيما تسارع منو ع��رض النقد
على خلفية تأثيرات قاعدية.
سجلت القروض الشخصية قوة خالل
شهر أكتوبر مرتفعة بواقع  93مليون دينار
مع ثبات منوها عند  7باملئة على أساس
سنوي بدعم من القروض املقسطة .وقد
ج��اءت ه��ذه ال��زي��ادة بعد أن سجل القطاع
ركودا في شهر سبتمبر .وتراجع متوسط
النمو السنوي قليال الى  10.6باملئة على
أساس سنوي مقارنة بنمو بلغ  12.5باملئة
العام املاضي إال أنه حافظ على وتيرة جيدة
نسبيا.
وسجلت املؤسسات املالية غير املصرفية
ارتفاعا جيدا في االئتمان وحافظت على
متانتها مقارنة بعام مضى .وقد ارتفعت
مديونية القطاع بواقع 24مليون دينار في
الشهر ،وبلغ النمو  6.6باملئة على أساس
سنوي .ويبدو أن القطاع قد أنهى فترة
تراجع مديونيته والتي استمرت منذ األزمة
املالية في .2008
وسجلت بقية القطاعات تراجعا بواقع
817مليون دينار كما تراجع منوها إلى4.1
باملئة على أساس سنوي .فقد جاء التراجع
مع قيام إح��دى الشركات بسداد ديونها
بقيمة  688مليون دينار بعد عملية بيع
حصتها ف��ي إح���دى ال��ش��رك��ات امل��درج��ة.
وج��اء معظم التراجع في ه��ذا القطاع إثر
تراجع االئتمان املمنوح لشراء األوراق
املالية بواقع  480مليون دينار .وتراجع
االئتمان أيضا في معظم قطاعات األعمال
األخرى .إذ ظهر التراجع في كل من االئتمان
املمنوح لقطاع البناء والتشييد وقطاع
العقار وقطاع التجارة وقطاع الصناعة
والقطاعات األخ��رى فيما ارتفع االئتمان
امل��م��ن��وح لقطاع النفط وال��غ��از بصورة
واضحة.
وواص���ل���ت ودائ�����ع ال��ق��ط��اع اخل���اص
تراجعها خالل أكتوبر متراجعة بواقع 98
مليون دينار بينما تسارع منو عرض النقد
مبفهومه الواسع (ن )2إلى  5.0باملئة على
اس��اس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية.
وحتسن أيضا منو عرض النقد مبفهومه
الضيق (ن )1ليصل إل��ى  4.5باملئة على
أس��اس سنوي .وظهر معظم التراجع في
ال��ودائ��ع حتت الطلب بالدينار والودائع

منو مكونات االئتمان

الرابع من العمالء.
ون��وه الي ان العمل املصرفي يشهد
حتوال نحو القنوات االلكترونية مبينا

أن «الوطني» يقدم خدماته للعمالء
من خالل قنواتهم املفضلة سواء كانت
تقليدية أو الكترونية مؤكدا ان الطرق

االلكترونية للتعامالت املصرفية تقدم
للعميل م�لاذا آمنا ومضمونا إلج��راء
املعامالت على مدار الساعة.

محمد العثمان في سطور
•جامعة الكويت – كلية اآلداب
() 2001 - 1995
•كلية ه���ارف���رد إلدارة األع��م��ال
– برنامج تدريب القادة التنفيذيني
() 2015 - 2014

توب العقارية تشارك مبعرض الفرص العقارية

«األبحاث» ينال براءة
اختراع من أميركا
للحد من تدفق املياه
آلبار البترول
أعلن معهد الكويت لألبحاث العلمية حصول
الباحث شوقي لهاليه على براءة اختراع للحد
من تدفق املياه آلبار البترول والغاز وذلك من
مركز ب��راءة االختراع والعالمة التجارية في
الواليات املتحدة األميركية.
وقال املعهد في بيان صحافي امس االثنني إن
اختراع الدكتور لهاليه الباحث في مركز أبحاث
الطاقة والبناء التابع للمعهد يتعلق بتطوير
مركبات بوليميرية هالمية تستخدم للحد
والتقليل من تدفق املياه اجلوفية آلبار البترول
والغاز املنتجة ومنع اختالطها بالبترول املنتج.
وأوضح بهذا الشأن أنه كلما ازداد عمر إنتاج
آبار البترول ازدادت التشققات والتصدعات في
جدارها نتيجة لضغوط ضخ النفط والعوامل
الطبيعية مما يؤدي إلى اختالط املياه العالية
امللوحة مع النفط داخل اآلبار ويزيد من تكاليف
إنتاج النفط وفصله عن املياه املصاحبة.
وذكر أن تكاليف عمليات استخراج النفط
املصاحبة للمياه تبلغ نحو 5ر 1مليار دوالر
سنويا متوقعا ارتفاعها إلى نحو 8ر 2مليار
دوالر سنويا في الكويت عام .2020
وبني أن التكلفة املتوقعة في منطقة اخلليج
العربي تقدر بحوالي 6ر 15مليار دوالر سنويا
مقارنة بالتكاليف املتوقعة عامليا بحوالي
7ر 196بليون دوالر سنويا بحلول عام .2020
وق��ال املعهد إن أهمية االخ��ت��راع تكمن في
إم��ك��ان استخدام امل���ادة امل��ط��ورة ف��ي ح��ل هذه
املشكلة من خالل ضخ وحقن تلك التشققات
باملركبات البوليميرية الهالمية امل��ط��ورة
والتقليل من نفاذية الصخور للماء وزي��ادة
نفاذيتها للنفط.
وذكر أن هذه املركبات البوليميرية حتتوي
على ع��دة عناصر كيماوية للتحكم بطريقة
انسيابها بني الطبقات والتشققات وحتولها
من سائل إلى مادة هالمية ذات فعالية عالية
ومقاومة لدرجات احلرارة داخل آبار البترول
حيث حتافظ على ثبوتيتها العالية.

•التحق للعمل ببنك الكويت الوطني
مبنصب مدير فرع (فبراير ) 2006
•مدير منطقة (فبراير ) 2009
•نائب مدير الفروع (يناير )2012
•مدير الفروع (يناير ) 2014

•نائب مدير عام مجموعة اخلدمات
امل��ص��رف��ي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة (أغ��س��ط��س
)2014
•رئيس مجلس ادارة شركة الكي
نت (فبراير ) 2015

فرغلي :نقدم خدمة مميزة وفرصا
استثمارية ناجحة لعمالئنا من خالل
خبرتنا الرائدة في املجال العقاري

وليد القدومي يتوسط فريق العمل في جناح الشركة باملعرض

تشارك مجموعة توب العقارية في معرض
الفرص العقارية والذي تنظمه شركة اوروما
للمعارض ف��ي ف��ن��دق ريجنسي ال��ب��دع خالل
الفترة من  11-8يناير اجلاري مبجموعة مميزة
وكبيرة من املشاريع العقارية في ع��دة دول
منها بريطانيا وتركيا وكندا ودبي .وقال املدير
التنفيذي للمجموعة محمد فرغلي بأن املجموعة
حترص على أن تكون مشاركتها في هذا املعرض
مميزة وفعالة حيث تهدف من خالل مشاركتها
إلى استقطاب شريحة من املستثمرين للتملك
واالستثمار في املشاريع املعروضة خصوصا
بعد سلسلة النجاحات املتواصلة للمجموعة
عبر السنوات املاضية في السوق احمللي وفي
االسواق اخلليجية واستقطابها لعدد كبير من
املستثمرين باالضافة ملا تشكله هذه املعارض
أيضا م��ن أهمية ف��ي فتح ق��ن��وات استثمارية
جديدة واستقطاب عمالء ومستثمرين جدد
للمشاريع التي تعرضها املجموعة.
واضاف فرغلي بان املشاريع التي تعرضها
املجموعة تتنوع مابني شقق سكنية جاهزة
لالستالم الفوري واخرى قيد االنشاء في عدة
مناطق من بريطانيا ابرزها لندن وبرمنجهام
ومانشستر وليفربول وك��ذل��ك مشاريع في

تركيا ف��ي اسطنبول وب���دروم وكوشاداسي
باالضافة الى شقق في مواقع متنوعة بوسط
مدينة تورنتو في كندا وقد حرصت املجموعة
خالل هذا املعرض على تخصيص جناح خاص
ملشروع سباركل تاورز والواقع في دبي مارينا
والذي من املتوقع االنتهاء من بنائه خالل الربع
الثالث من هذا العام واضاف فرغلي ان ما مييز
مشاريع املجموعة هو مواقعها االستراتيجية
ب��االض��اف��ة ال��ى تنافسية اس��ع��اره��ا وم��رون��ة
الدفعات وال��س��داد والتي قد تصل في بعض
املشاريع لغاية  48شهر.
وأش��ار فرغلي إلى أن املجموعة تعد واحدة
من أكبر الشركات املتخصصة في التسويق
العقاري في دولة الكويت ,حيث تقدم املجموعة
الدراسات واالستشارات التسويقية باإلضافة
إل��ى التسويق املباشر للمشاريع العقارية
ملجموعة م��ن ال��ش��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة ملشاريع
متنوعة خليجية وبريطانية وعاملية .وأضاف
ب��أن املجموعة تسعى م��ن خ�لال مشاريعها
املنتقاة بعناية تامة أن تقدم خدمة مميزة
وفرص استثمارية ناجحة لعمالئها في الكويت
واخلليج م��ن خ�لال خبرتها ال��رائ��دة ف��ي هذا
املجال.

الكويتية  -السورية توقع عقد تنازل عن شركة تابعة بـ 3.6مليون

سعر صرف العمالت

بالعملة األجنبية ليقابله زيادة كبيرة في
الودائع ألجل بالدينار .كما تراجعت أيضا
الودائع احلكومية بواقع  95مليون دينار
محافظة رغم ذلك على قوة منوها عند 20
باملئة على أساس سنوي.
وحتسنت سيولة القطاع املصرفي في
أكتوبر لتواصل دعم مستوياتها اجليدة.
إذ سجلت إحتياطات البنوك السائلة
(ال��ت��ي تشمل النقود وال��ودائ��ع ل��دى بنك
الكويت املركزي إضافة إلى سندات البنك
املركزي) ارتفاعا بواقع  953مليون دينار
لتصل إلى  5.7مليار دينار أو  9.5باملئة
من إجمالي األصول .وقد جاء االرتفاع في
الودائع ألجل وسندات البنك املركزي.
وق����د ت���زام���ن ذل����ك م���ع ارت���ف���اع في
االح��ت��ي��اط��ات األج��ن��ب��ي��ة للبنك امل��رك��زي

محمد العثمان خالل البرنامج التدريبي

لتصل إلى  9مليارات دينار .وقد استقرت
إصدارات وزارة املالية احمللية والتي عادة
ما متثل عبئا على السيولة املصرفية.
حيث ارتفعت أدوات الدين العام القائمة
بواقع  200مليون دينار في أكتوبر لتصل
إلى  2.97مليار دينار.
وشهدت أسعار فائدة اإلنتربنك استقرار
نسبيا .فقد تراجعت قليال أسعار الفائدة
ألجل ثالثة أشهر (كايبور) في شهر أكتوبر
إلى  1.54باملئة وبقيت مستقرة نسبيا منذ
ذلك الوقت لينهي العام  2016عند 1.44
باملئة دون أن يتأثر بقرار البنك املركزي
برفع سعر اخلصم في ديسمبر بواقع 25
نقطة أساس.
وظلت أسعار الفائدة على ودائع العمالء
خالل أكتوبر دون تغيير.

قالت شركة الكويتية السورية القابضة (،)KSHC
إنه قامت بتوقيع عقد تنازل كامل عن أسهمها في الشركة
الكويتية األول��ى للمشروعات السياحية ،لصالح إحدى
املجموعات االستثمارية ،بقيمة  12مليون دوالر ( 3.6مليون
دينار).
وأضافت السورية في بيانها لبورصة الكويت ،امس
االثنني ،أن الشركة املباعة ،وهي تابعة ومملوكة لها بنسبة
 100باملئة ،متتلك  10باملئة في أسهم الشركة السورية
السعودية لالستثمارات السياحية.
وأوضحت الشركة أنها ستُحقق أرباحا من البيع بنحو
 740ألف دينار بعد خصم أتعاب عموالت الصفقة ،وسيتم
إدراجها ببيان الدخل فور االنتها من إمتام التعاقد.
وبلغت أرباح السورية في التسعة أشهر األولى من العام
املاضي  112.85ألف دينار ،مقابل  675.75ألف دينار أرباح
نفس الفترة من عام  ،2015بتراجع نسبته  83.3باملئة.
واستقر سهم الشركة عند انتصاف تعامالت اليوم
ببورصة الكويت ،عند سعر  31.5فلس ،وذل��ك من خالل
تداول  820.9ألف سهم ،بقيمة  25.9ألف دينار.

 740ألف دينار أرباح السورية من إمتام الصفقة

