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 كما بني فرغلي أن " يوتوبيا للعقارات " ال تمثل فقط 
مــشــروعــا تــجــاريــًا هــادفــًا لــلــربــح بــل تــمــثــل مــشــروعــًا 
ثــقــافــيــًا وإنــســانــيــًا ومــجــتــمــعــيــًا فــي الــوقــت ذاتـــه حيث 
تــتــضــمــن إســتــراتــيــجــيــتــنــا مــنــذ الــتــأســيــس فــي 2011 
آلــيــات وتــوجــهــات لــربــط الــنــاس بــعــضــهــم بــبــعــض من 
خالل إقامة وتأسيس مجتمعات متكاملة من العمالء 
إلــى  الــعــقــاري  نــمــارس فيها نشاطنا  الــتــي  ــــدول  ال فــي 
واملبادئ  القيم  جانب نجاحنا في خلق مجموعة من 
التي ألزمنا بها أنفسنا أوًال في كيفية ضمان حقوق 
الــعــمــالء وتـــزويـــدهـــم بــاملــعــرفــة الــقــانــونــيــة والــحــيــاتــيــة 
والخبرات الالزمة لتسهيل تجربتهم املعيشية في تلك 
إلى  باإلضافة  فيها  قاموا بشراء عقارات  التي  الــدول 
أعلى  تزويدهم بخدمات دعــم وتواصل مستمر على 
بعد  أو  قبل  الــبــال ســـواء  راحـــة  لهم  لتضمن  مستوى 

إتمام عملية الشراء.
وأكـــد فــرغــلــي أن الــتــعــاون مــع اإلعــالمــي املــتــألــق خالد 
جاسم سوف يمثل إضافة كبرى لجهود الشركة في 
هــذا الــصــدد ملــا يتمتع بــه خــالــد مــن حــضــور إعــالمــي 

طاٍغ باإلضافة إلى ما يمتلكه من سمعة طيبة وخبرة 
عريضة في مجال اإلعالم منذ عام 1993 إلى جانب 
ــلــه بـــه مـــن مــحــبــة الـــنـــاس وتــمــتــعــه بــقــدرات  مـــا حــبــاه ال
املعلومة بشكل مبسط وفعال  إيصال  إستثنائية في 
في نفس الوقت وليس أدل على ذلك من وصول أرقام 
اإلجتماعي  الــتــواصــل  لخالد على منصات  املتابعني 
والــرقــمــي إلــى أكــثــر مــن 700 ألــف شخص إلــى جانب 
املاليني التي تتابعه من خالل برامجه ولقاءاته املتميزة 

وحضوره اإلعالمي الدائم والالفت.  
الكبير خالد جاسم  اإلعالمي  أشــاد  ومــن جانبه فقد 
للعالمة  بتمثيله  عــن ســعــادتــه  الــخــطــوة وعــبــر  بــهــذه 
والــتــي سبق   " للعقارات  يوتوبيا   " املتميزة  التجارية 
لـــه الـــتـــعـــاون مــعــهــا عــلــى املــســتــوى الــشــخــصــي طـــوال 
الطيبة  إلى جانب سمعتها  املاضية  الخمس  السنوات 
العمالء  داخل وخــارج دولة قطر والتي ملسها من كل 
الــذيــن تــعــامــلــوا مــعــهــا عــلــى مــــدار الــســنــوات املــاضــيــة، 
مــع مجموعة  مــتــمــيــزة  بــعــالقــات  الــشــركــة  تتمتع  كــمــا 
ــعــقــاري عــلــى مستوى  مــن أكــبــر شــركــات الــتــطــويــر ال

العقارية  الــفــرص  مــن  العديد  توفير  بما يكفل  العالم 
املتميزة واملربحة لعمالئها . كما أكد خالد جاسم أن 
أســمــى نسعى  هــدفــًا  فــي طياتها  الخطوة تحمل  هــذه 

ــع الــوعــي ونــشــر الــثــقــافــة  لــه بــشــكــل أســاســي وهـــو رفـ
العقارية الخارجية ألهلنا في الخليج وتعريفهم بطرق 
االستثمار الصحيح واملضمون في العقارات في دول 
 ، ، جــورجــيــا  أمــريــكــا   ، كــنــدا   ، تركيا   ، بريطانيا  مثل 
الـــذي قد  الــبــوســنــة وغــيــرهــا لحمايتهم مــن االحــتــيــال 
لترويج عقاراتهم  الخارجيني  الــوكــالء  له بعض  يلجأ 
مــســتــغــلــني ضــعــف الــثــقــافــة الـــعـــقـــاريـــة وعـــــدم مــعــرفــة 

العمالء بدروب القانون في تلك الدول. 
واحــدة  تعتبر   " للعقارات  يوتوبيا   " أن  بالذكر  جدير 
العقارية في  والوساطة  اإلستثمار  أكبر شركات  من 
الخليج وتعمل من داخل دولة قطر على توفير فرص 
عــقــاريــة فــي دول مــثــل بــريــطــانــيــا ، تــركــيــا ، أمــريــكــا ، 
وفــق  والــقــطــري  الــخــلــيــجــي  للمستثمر  وغــيــرهــا  كــنــدا 
بتجربة  العميل  تمتع  شروط ومعايير معينة تضمن 
إلى  والتعقيدات  املصاعب  شــراء متميزة وخالية من 
للمشتريني  القانونية  الحقوق  لكافة  جانب ضمانها 
لهم  الـــدول وبما يحقق  تلك  فــي  املتبعة  الــقــوانــني  وفــق 

مستويات ربحية عالية. 

 يوتوبيا للعقارات تختار اإلعالمي
خالد جاسم سفيرًا لعالمتها التجارية 

¶   محمد فرغلي  

¶   اإلعالمي خالد جاسم  

 
 حرصًا على تعزيز املشاريع الصغيرة الناشئة 
واملتناهية الصغر، ودعم مشاركتها في األسواق 
والــفــعــالــيــات املــنــعــقــدة فــي مختلف أنــحــاء دولــة 
قــطــر، وتــمــكــني هـــذه املــشــاريــع مــن االســتــفــادة من 
خدمات االحتضان، يشارك مركز "نماء" — أحد 
املــراكــز املنضوية تحت مظلة املؤسسة القطرية 
ــمــــاعــــي، مــــن خــــــالل عــــــرض ســبــعــة  ــتــ لــلــعــمــل االجــ
مـــشـــاريـــع إنــتــاجــيــة نــفــذهــا الـــشـــبـــان والـــشـــابـــات 
القطريني املستفيدين من خدمات حاضنة "نماء"، 
في السوق املقام على هامش "بطولة قطر إكسون 
مــوبــيــل 2018"، املــنــعــقــدة فــي الــفــتــرة مــن 1 إلـــى 6 
يناير 2018، من الساعة 4:30 عصًرا إلى الساعة 
10 مــــســــاًء، فــــي مـــالعـــب مــجــمــع خــلــيــفــة الـــدولـــي 

للتنس واالسكواش في منطقة الدفنة.
ــم بــنــت  ــيــــدة مــــريــ ــالــــت الــــســ ــة، قــ ــبــ ــنــــاســ ــــذه املــ ــهـ ــ وبـ
عــبــدالــلــطــيــف املـــنـــاعـــي، الــقــائــمــة بـــأعـــمـــال املــديــر 

التنفيذي ملركز اإلنماء االجتماعي "نماء":
ــاء"، عن  ــمــ "يــســعــى مـــركـــز اإلنـــمـــاء االجــتــمــاعــي "نــ
طــريــق املــشــاركــة املــتــمــيــزة فـــي هـــذا الـــســـوق، إلــى 
دعم وتعزيز جهود التنمية املستدامة عبر إنماء 
املشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر، وتشجيع 
أبناء املجتمع على املضي قدًما في مجال ريادة 

األعمال، وتمهيد الطريق لرواد األعمال املبدعني 
ــنـــجـــاح وتــحــقــيــق  لـــالنـــطـــالق بــأعــمــالــهــم نـــحـــو الـ
املــنــشــودة. نتوجه بالشكر الجزيل إلى  األهـــداف 
"االتــحــاد القطري للتنس واالســكــواش والريشة 
الــــطــــائــــرة"، لـــدعـــمـــه املـــســـتـــمـــر لـــتـــوجـــهـــات املـــركـــز 
اإلســنــراتــيــجــيــة، ولــتــقــديــمــه مــســاحــات ترويجية 
مــجــانــيــة كـــي تــتــمــكــن تــلــك املـــشـــاريـــع مـــن مـــزاولـــة 
الــواقــع. كما ندعو  نشاطها التجاري على أرض 
كافة أفراد املجتمع ومؤسساته إلى املشاركة في 
املــشــاريــع لنكون جميعًا  الــدعــم ملثل هــذه  تقديم 

مساهمني في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".
تهدف املشاركة في مثل هــذه الفعاليات الكبرى 
الــتــرويــج للمشاريع املستفيدة مــن خدمات  إلــى 
بــاملــركــز، وتمكينها مــن ممارسة  ريــــادة األعــمــال 
ــة الـــنـــاجـــحـــة عـــبـــر تــحــقــيــق  ــاريــ ــتــــجــ ــة الــ ــطــ األنــــشــ
ــادة األعــمــال  االســتــفــادة الــقــصــوى مــن خــدمــات ريـ
التي يوفرها املركز، ورصد نقاط القوة والضعف 
مــن أجــل تحسني هــذه األعــمــال واملــشــاريــع بشكل 
تـــحـــســـني األداء  إلـــــــى جــــانــــب  مـــــــــــدروس،  ــلـــي  ــمـ عـ
التفاعل املباشر مع الجمهور، في  والجودة عبر 
ظــل ســعــي املــركــز إلـــى تــعــزيــز مــا يــثــمــره اإلنــتــاج 
املحلي في دولــة قطر. وكذلك تعد هــذه املشاركة 
الــوعــي بــريــادة  أســلــوبــًا مثاليًا لتعزيز مــســتــوى 
األعــمــال في املجتمع، والــذي يمثل بــدوره إحدى 

الـــقـــنـــوات األســـاســـيـــة املــــؤديــــة إلــــى تــطــويــر رأس 
املــال البشري، الــذي يقود عملية تنمية وازدهــار 
واستدامة االقتصاد القطري. وفــي هــذا الصدد، 
وجــهــت إحـــدى رائــــدات األعــمــال كلمة شكر ملركز 
"نماء" على احتضانه مشروع العطور والكريمات 
والخلطات الطبيعية الذي شاركت به في السوق 
املــراكــز التي  "نــمــاء" هو من أكثر  : "إن مركز 

ً
قائلة

دعمتني واهتمت بي وشجعتني على االستمرار 
في مشروعي. ففي كل فعالية ُتعقد في الدوحة 
ويــمــكــن املـــشـــاركـــة بــهــا، يــتــم الـــتـــواصـــل مــعــي من 
ــم كــافــة  ــديـ ــقـ ــك، وتـ ــذلــ ــن أجـــــل دعــــوتــــي لــ قــبــلــهــم مــ
التسهيالت حــيــال ذلـــك، ومــن ثــم تــجــري املتابعة 
معي للوقوف على كل ما من شأنه تحسني عملي 

الخاص".
ومــن بني املنتجات املعروضة في السوق، ضمن 
املــشــاريــع املحتضنة، الــعــديــد مــن أصــنــاف املــواد 
الغذائية، والعطور والبخور، والهدايا التذكارية، 
والفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي، وغير 
ــك كــثــيــر، مــا يــقــف شـــاهـــًدا عــلــى الــجــهــود التي  ذلـ
يــبــذلــهــا املــركــز إلنــجــاح املــشــاريــع املــســتــفــيــدة من 

خدمات االحتضان.
ُيــذكــر أن مركز "نــمــاء" مــن املــقــرر أن يــشــارك أيضًا 
فــي مــزيــد مــن الــفــعــالــيــات املــقــامــة عــلــى مـــدار عــام 
2018، وقـــد وضـــع عــلــى قــائــمــة أعــمــالــه املــشــاركــة 

الفاعلة في "بطولة قطر توتال املفتوحة للتنس 
لــلــســيــدات 2018" الــتــي ســتــقــام مــن 12 وحــتــى 18 
فــبــرايــر، عبر عــرض مــا ينتجه عــدد مــن مشاريع 
االحتضان املبتكرة، وذلك إللقاء املزيد من الضوء 
الــريــاديــة فــي قطر، وتعريف  على واقــع املشاريع 
أكبر عدد من أفراد املجتمع بما يقدمه "نماء" من 
خدمات متميزة للمبدعني من رواد املشاريع التي 
يحتضنها املركز، إلى جانب التعريف والترويج 

لتلك املشاريع ومنتجاتها.
يجدر بالذكر أن مركز اإلنماء االجتماعي "نماء" 
تــأســس فــي عــام 1996 رغــبــة مــن صاحبة السمو 
الــشــيــخــة مـــــوزا بــنــت نـــاصـــر (حــفــظــهــا الـــلـــه) في 
تحقيق التنمية البشرية واالجتماعية في الدولة 
لتوفير بيئة محفزة تسهم في استثمار الطاقات 
الــكــامــنــة والــــقــــدرات اإلبـــداعـــيـــة لــلــشــبــاب، وتلبية 
احتياجاتهم وطموحاتهم ليكونوا شــركــاء في 
الــفــرص واالبتكار  املــدنــي، وتــحــري أفضل  العمل 
لـــقـــيـــادة نــهــضــة مــجــتــمــعــاتــهــم. "بـــالـــشـــبـــاب ومــن 

الشباب نشكل املواقف التي نريد تجاه قطر".
ــارًا مــــن عــــــام 2013 تــحــت  ــبــ ــتــ ــمـــل املــــركــــز اعــ ــعـ ويـ
مــظــلــة املـــؤســـســـة الــقــطــريــة لــلــعــمــل االجــتــمــاعــي، 
واملـــركـــز عــضــو فـــي كـــل مـــن املــجــلــس االقــتــصــادي 
واالجــتــمــاعــي لــألمــم املــتــحــدة، والــشــبــكــة العربية 

للمنظمات األهلية، ومنظمة األسرة العاملية. 

مشاريع االحتضان في مركز {نماء} تشارك في السوق 
املقام على هامش بطولة إكسون موبيل

الدوحة -  الشرق

أعلنت « يوتوبيا للعقارات « الشركة الرائدة في مجال اإلستثمار العقاري الدولي 
عن تعيني اإلعالمي املتألق خالد جاسم سفيرًا للعالمة التجارية الخاصة بها 
ضمن جهودها لتعزيز ثقافة اإلستثمار العقاري الدولي وإثراء للدور املجتمعي 
الــذي تقوم به املجموعة في رفع الوعي بمفاهيم العقار وآلياته للجمهور 
الخليجي . وقد أعرب السيد محمد فرغلي املدير التنفيذي ليوتوبيا للعقارات 

عن سعادته بتوقيع هذا االتفاق وثقته في أن تساهم هذه الخطوة في نقل 
الوعي واملعرفة الصحيحة بطرق اإلستثمار الخارجي وقواعده ومفاهيمه 
بطريقة مبسطة وواضحة لجموع املهتمني باإلستثمار العقاري في الخارج وبما 
يكفل للجميع حق الوصول للمعلومات بطرق مبسطة ومباشرة ودون التقيد 
بأوقات أو أماكن معينة حيث سيتيح التعاون مع اإلعالمي خالد جاسم إنسيايبة 
في انتقال املعلومة بطريقة مصورة إلى متابعينه على منصات التواصل 

االجتماعي في أي وقت ومن أي مكان وبشكل شيق وفعال في الوقت ذاته. 

الدوحة -  الشرق
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»شباب العزيزية« 
يدرب الناشئة على فن 

صناعة الفعاليات

ــاب الــعــزيــزيــة  ــبـ ــز شـ ــركـ ــام مـ ــ قـ
بتنظيم ورشة عمل ملنتسبيه، 
ــوات  ــطــ ــوان »7 خــ ــ ــنــ ــ ــت عــ ــحــ تــ
أســــاســــيــــة لـــتـــنـــظـــيـــم فـــعـــالـــيـــة 
ــة« وذلــــــــك لــلــحــيــلــولــة  ــاجــــحــ نــ
فــــي األخـــطـــاء  ــم  ــهـ دون وقـــوعـ
ــة  ــعــ ــوقــ ــتــ الـــــبـــــشـــــريـــــة غـــــيـــــر املــ
واملــقــصــودة، عند تحضيرهم 
لــلــفــعــالــيــات املــخــتــلــفــة ســــواء 
كـــانـــت اجــتــمــاعــيــة أم رســمــيــة 

وغيرها.
وخالل ورشة »مبادئ تنظيم 
الفعاليات«، التي نفذها املركز 
مـــؤخـــرًا، بــالــتــعــاون مــع نــادي 
الــريــاضــي، واستهدفت  الــســد 
ــاب مـــــن ســـــن 15 عـــامـــا  ــبــ ــشــ الــ
فما فـــوق، عــرف املـــدرب نايف 
الشهراني، املشاركني بأنواع 
الفعاليات، ومــراحــل التنظيم 

وخطواتها األساسية.
ــا مـــا تــقــع أخــطــاء  ــال: دائـــمـ ــ وقــ

ــد تــنــظــيــمــنــا لــلــفــعــالــيــات  ــنـ عـ
ــا  ــــى اخـــــــتـــــــالف مــــجــــاالتــــهــ ــلـ ــ عـ
وأحجامها، بسبب افتقارها 
لــلــتــخــطــيــط الـــســـلـــيـــم، نــتــيــجــة 
شـــروع املنظمني فــي الجانب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي، بـــفـــعـــل الــضــغــط 
الـــواقـــع عــلــيــهــم، لـــذا ال بـــد من 
ــي لــكــافــة  ــنــ وضــــــع جــــــــدول زمــ
مــــراحــــل الــتــنــفــيــذ، بــاعــتــبــاره 
مـــن أهـــم عـــوامـــل الــنــجــاح، مع 
ضـــــــرورة مـــعـــرفـــة الــتــصــاريــح 
الــحــصــول عليها،  الــتــي يجب 
ــة صـــاحـــبـــة  ــهــ ــجــ ــي الــ ــ ومـــــــن هــ
االخــــــتــــــصــــــاص الــــــتــــــي تـــجـــب 
ــا، إضــــــافــــــة إلــــى  ــتــــهــ ــبــ مــــخــــاطــ
تـــصـــمـــيـــم بــــرنــــامــــج مــتــكــامــل 
لــلــحــفــل الـــخـــتـــامـــي، ومــتــابــعــة 
ــا بــعــد  ــ ــيــــة مــ ــالــ ــفــــعــ أصـــــــــــداء الــ
ــا تـــلـــك  ــ ــــوصـ ــــصـ الــــتــــنــــفــــيــــذ، خـ
ــال رســـالـــة  املـــــــراد مــنــهــا إيــــصــ
للجمهور، سيما وأن التنظيم 
ــد يـــرفـــع مــــن ســمــعــة  الـــجـــيـــد قــ

املؤسسة والعكس صحيح.

ضمن جهودها لتعزيز ثقافة االستثمار العقاري الدولي

»يوتوبيا للعقارات« تعين اإلعالمي 
خالد جاسم سفيرا لعالمتها التجارية

قــد أعــــرب الــســيــد مــحــمــد فرغلي 
املـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــيـــوتـــوبـــيـــا 
لــلــعــقــارات عــن ســعــادتــه بتوقيع 
هــــــــذا االتـــــــفـــــــاق وثــــقــــتــــه فــــــي أن 
تــســاهــم هــــذه الـــخـــطـــوة فـــي نقل 
ــة الــصــحــيــحــة  ــ ــــرفـ ــعـ ــ الـــــوعـــــي واملـ
ــثــــمــــار الـــخـــارجـــي  ــتــ ــرق االســ ــطــ بــ
ــده ومــفــاهــيــمــه بــطــريــقــة  ــ ــواعـ ــ وقـ
ــمـــوع  ــجـ مــــبــــســــطــــة وواضــــــــحــــــــة لـ
املــهــتــمــني بــاالســتــثــمــار الــعــقــاري 
الــخــارج وبما يكفل للجميع  في 
حق الوصول للمعلومات بطرق 
مبسطة ومباشرة ودون التقيد 
بــأوقــات أو أمــاكــن معينة، حيث 
ســيــتــيــح الــتــعــاون مـــع اإلعــالمــي 
خالد جاسم انسيايبة في انتقال 
املــعــلــومــة بــطــريــقــة مـــصـــورة إلــى 
متابعيه على منصات التواصل 
االجتماعي في أي وقت ومن أي 
مــكــان وبــشــكــل شــيــق وفــعــال في 

الوقت ذاته.

مشروع ثقافي 

كــمــا بـــني فــرغــلــي أن »يــوتــوبــيــا 
فـــقـــط  ــــل  ــثـ ــ ــمـ ــ تـ لـــــــلـــــــعـــــــقـــــــارات« ال 
مشروعا تجاريا هــادفــا للربح، 
ــيـــا  ــقـــافـ ــل مـــــشـــــروعـــــا ثـ ــثــ ــمــ ــل تــ ــ ــ بـ
وإنـــــســـــانـــــيـــــا ومــــجــــتــــمــــعــــيــــا فـــي 
الــــــوقــــــت ذاتــــــــــه حــــيــــث تــتــضــمــن 
إستراتيجيتنا مــنــذ التأسيس 
آلـــــيـــــات وتــــوجــــهــــات  فـــــي 2011 
لـــربـــط الـــنـــاس بــعــضــهــم ببعض 
ــيــــس  ــأســ ــة وتــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــن خـــــــــالل إقـ ــ ــ مـ
مجتمعات متكاملة من العمالء 
فـــي الــــــدول الـــتـــي نـــمـــارس فيها 

نــشــاطــنــا الـــعـــقـــاري إلـــــى جــانــب 
نجاحنا فــي خلق مجموعة من 
القيم واملــبــادئ التي ألزمنا بها 
أنــفــســنــا أواًل فـــي كــيــفــيــة ضــمــان 
ــم  ــ ــدهـ ــ ــزويـ ــ ــــالء وتـ ــمـ ــ ــعـ ــ حـــــقـــــوق الـ
الــقــانــونــيــة والحياتية  بــاملــعــرفــة 
ــة لــتــســهــيــل  ــ ــــالزمــ ــرات الــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ والـ
ــــي تــلــك  تـــجـــربـــتـــهـــم املـــعـــيـــشـــيـــة فـ
الدول التي قاموا بشراء عقارات 
فــيــهــا بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــزويــدهــم 
بخدمات دعــم وتــواصــل مستمر 
على أعلى مستوى لتضمن لهم 
ــواء قــبــل أو بعد  ــ ــة الـــبـــال سـ ــ راحـ

إتمام عملية الشراء. وأكد فرغلي 
أن التعاون مع اإلعالمي املتألق 
خالد جاسم سوف يمثل إضافة 
كــبــرى لــجــهــود الــشــركــة فـــي هــذا 
الـــصـــدد ملـــا يــتــمــتــع بـــه خــالــد من 
حضور إعــالمــي طــاٍغ باإلضافة 
إلــى ما يمتلكه من سمعة طيبة 
ــة فـــــــي مــــجــــال  ــ ــــضـ ــريـ ــ ــبـــــــرة عـ وخـــــ
اإلعالم منذ عام 1993 إلى جانب 
ما حباه الله به من محبة الناس 
بــقــدرات استثنائية في  وتمتعه 
املــعــلــومــة بشكل مبسط  إيــصــال 
وفـــعـــال فـــي نــفــس الـــوقـــت ولــيــس 
أدل عــلــى ذلـــك مــن وصـــول أرقـــام 
املــتــابــعــني لــخــالــد عــلــى منصات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــرقــمــي 
إلـــى أكــثــر مـــن 700 ألـــف شخص 
إلــى جانب املاليني التي تتابعه 
ــه  اتــ ــاء ــقــ ــه ولــ ــجــ ــرامــ ــــالل بــ ــ مـــــن خـ
املـــتـــمـــيـــزة وحــــضــــوره اإلعـــالمـــي 

الدائم والالفت.

تعاون ممتد 

ومن جانبه فقد أشاد اإلعالمي 
ــم بـــهـــذه  ــ ــاسـ ــ ــــد جـ ــالـ ــ الـــكـــبـــيـــر خـ

ــن ســعــادتــه  الـــخـــطـــوة وعـــبـــر عــ
بــتــمــثــيــلــه لـــلـــعـــالمـــة الـــتـــجـــاريـــة 
املتميزة »يوتوبيا للعقارات« 
والــتــي سبق لــه الــتــعــاون معها 
على املستوى الشخصي طوال 
الــخــمــس ســنــوات املــاضــيــة إلــى 
جــانــب سمعتها الطيبة داخــل 
وخارج دولة قطر والتي ملسها 
الــذيــن تعاملوا  مــن كــل العمالء 
ــنــــوات  ــلــــى مـــــــــدار الــــســ ــا عــ ــهـ ــعـ مـ
املـــاضـــيـــة كــمــا تــتــمــتــع الــشــركــة 
بعالقات متميزة مع مجموعة 
مـــــن أكــــبــــر شـــــركـــــات الـــتـــطـــويـــر 
الــعــقــاري عــلــى مــســتــوى العالم 
بــمــا يــكــفــل تــوفــيــر الـــعـــديـــد من 
ــة املـــتـــمـــيـــزة  ــاريــ ــقــ ــعــ الـــــفـــــرص الــ

واملربحة لعمالئها.
كــمــا أكـــد خــالــد جــاســم أن هــذه 
الـــخـــطـــوة تـــحـــمـــل فــــي طــيــاتــهــا 
هــدفــا أســمــى نــســعــى لـــه بشكل 
أساسي وهو رفع الوعي ونشر 
الــثــقــافــة الـــعـــقـــاريـــة الــخــارجــيــة 
ألهلنا فــي الخليج وتعريفهم 
ــار الــصــحــيــح  ــمـ ــثـ ــتـ بـــطـــرق االسـ
ــمـــون فـــي الـــعـــقـــارات في  واملـــضـ
بـــريـــطـــانـــيـــا، تــركــيــا،  دول مـــثـــل 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــورجـ ــ كـــــــنـــــــدا، أمــــــريــــــكــــــا، جـ
الــبــوســنــة وغــيــرهــا لحمايتهم 
ـــذي قــــد يــلــجــأ  ــ مــــن االحـــتـــيـــال الـ
لــه بــعــض الـــوكـــالء الــخــارجــيــني 
لـــتـــرويـــج عــقــاراتــهــم مستغلني 
ضعف الثقافة العقارية وعــدم 
معرفة العمالء بدروب القانون 

في تلك الدول.

■ محمد فرغلي■  خالد جاسم

أعلنت »يوتوبيا للعقارات« الشركة املتميزة والرائدة في مجال االستثمار العقاري الدولي عن تعيني اإلعالمي املتألق خالد 
جاسم سفيرًا للعالمة التجارية الخاصة بها ضمن جهودها لتعزيز ثقافة االستثمار العقاري الدولي وإثراء للدور املجتمعي 

الذي تقوم به املجموعة في رفع الوعي بمفاهيم العقار وآلياته للجمهور الخليجي.

الدوحة - 

الدوحة - 

»بركات« يهندس 
»الطبيعة« في »كتارا«

بخطوط تعرجت بانحناءات متقاطعة حينا ومتوازية حينا آخر 
مستوحاة مــن الطبيعة ومــا تحتويه مــن أشــكــال معقدة ومحكمة 
الــتــنــســيــق، كــــّون الــفــنــان واملــهــنــدس املــعــمــاري مــحــمــد مــهــنــد بــركــات 
أعــمــالــه الـــتـــي قــدمــهــا فـــي مـــعـــرض هــنــدســة الــطــبــيــعــة فـــي الــتــكــويــن 
املعماري، والذي افتتحه الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي املدير 
العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا مساء الثالثاء في املبنى 

22، بحضور نخبة من املهندسني والفنانني واإلعالميني.
وأثنى »السليطي« على هذا املعرض قائال إن الفنان املعماري محمد 
مهند بــركــات قــدم أعــمــاال تلفت االنــتــبــاه تمزج بــني جمال الطبيعة 

وقوة الهندسة.
وأكد أن كتارا تعمل على أن تقدم لجمهورها تجارب فنية متنوعة 
لتفتح أمامهم مسالك اإلبداع املختلفة وتطلعهم على أفق جديدة من 
االبتكار، داعيا الجمهور لزيارة هذا املعرض الذي يتواصل إلى غاية 
14 يناير الجاري واالطالع على ما قدمه من تجربة فنية ومعمارية 

متفردة.
واســتــلــهــم بـــركـــات مـــن الــطــبــيــعــة هــنــدســتــهــا املــخــتــلــفــة لــتــشــكــيــل 10 
مجسمات و11 لوحة نحتية ومجموعة من الصور قدمها في هذا 
املعرض، واختار أن يقتصر على إبرازها باللونني األبيض واألسود.

■ بركات يستعرض تجاربه الفنية في المعرض

عروض مثيرة واستثنائية للعائالت في قطر مول خالل 2018

أعلن قطر مــول عــن اســتــمــراره فــي تقديم 
العروض املثيرة واالستثنائية للعائالت 
ــي مــنــطــقــة  ــي قـــطـــر خـــــالل عـــــام 2018 فــ فــ

الواحة الرائعة.
 Baía ومــن ضمن هــذه الفعاليات عــرض
الـــذي تــجــري فــعــالــيــاتــه في   ،dos Piratas
املـــركـــز الـــتـــجـــاري مـــن تـــاريـــخ 7 حــتــى 20 
يناير، والذي سيأخذ الزوار في رحلة إلى 
أعالي البحار. وسيشهد العرض الفريد 

مــن نــوعــه اســتــعــراضــات مــمــيــزة يؤديها 
ــن املــمــثــلــني مــــن جــمــهــوريــة  مــجــمــوعــة مــ
ــبـــرتـــغـــال،  ــتـــرا والـ ــلـ الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان وإنـــجـ
ــاء فــريــدة، تــم تصميمها من  مــرتــديــن أزيـ

قبل كبار املصممني العامليني.
قـــال ســتــيــوارت  الــفــعــالــيــة،  وتعليقا عــلــى 
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــقــطــر مــــول:  ــرئـ إلـــــــدر، الـ
»نـــهـــدف فـــي قــطــر مــــول أن نـــقـــدم لــأســر 
والــــزوار تجربة ال تنسى، ونحن نتطلع 
إلــــى تــقــديــم عـــــروض رائـــعـــة الصــطــحــاب 
ــة نــــــــادرة ومــــمــــيــــزة مــع  ــلــ الــــــــــزوار فــــي رحــ

القراصنة.
ــم أفــضــل  ــديـ ــقـ ــى تـ ــ ــهــــدف دائــــمــــا إلــ ــا نــ ــمـ كـ
لــزوارنــا،  املــجــانــيــة  الــخــدمــات الترفيهية 
في إطار مواصلتنا لنقل مفهوم التسوق 
إلــى مستوى جــديــد كليا على  والــتــرفــيــه 
صعيد املنطقة«. وتركز أحــداث الفعالية 
على هــروب طاقم القراصنة من السجن، 
»جنة  ليجدوا مـــالذًا جــديــدًا لهم سمي بـ
القراصنة«، حيث يعيشون بسعادة في 
أجـــــواء رائـــعـــة ومــشــمــســة مـــع الــكــثــيــر من 

الكنوز.

الدوحة - 

جاسم: الخطوة 
تهدف لرفع الوعي 

ونشر الثقافة 
العقارية الخارجية 

ألهلنا في الخليج

على مستوى قطاع بطاقات الدفع العالمي

QPAY إنترناشونال أول شركة قطرية تحصل على الشهادة األمنية األعلى عالميًا 

الــشــركــة القطرية   ،‘QPAY’ أصبحت
الــرائــدة في حلول الدفع اإللكتروني، 
أول شركة في دولة قطر تحصل على 
شــهــادة مــعــيــار أمـــن الــبــيــانــات لقطاع 
 PCI-DSS بطاقات الدفع اإللكتروني
 –)3.2 version( وفق نسختها األحدث
ل هذه الشهادة أعلى املستويات 

ّ
وتمث

األمـــنـــيـــة فــــي قــــطــــاع بـــطـــاقـــات الـــدفـــع 
العاملي.

الــصــادرة عــن شركة  ووفــقــا للبيانات 
’نيلسون إنترناشيونال ريسرتش‘، 
ــن جــمــيــع  ــ نـــســـبـــة 94.5% مـ تـــصـــنـــف 
حاالت االحتيال ذات الصلة ببطاقات 
الدفع بمثابة عمليات احتيال داخلية، 

ففي حال تم اختراق معلومات بطاقة 
أحد املستخدمني، من املرجح أن يكون 
ســـبـــب ذلـــــك هــــو تـــســـريـــب مــعــلــومــات 
ــل أحـــــــد املـــوظـــفـــني  ــبــ ــن قــ ــ ــة مــ ــاقــ ــطــ ــبــ الــ

الداخليني في البنك.
وفي إطار مساعيها الحثيثة لتعزيز 
مكانتها كشركة رائـــدة لالبتكار في 
القطاع املالي بدولة قطر، استثمرت 
الــــوقــــت  ــرًا مـــــن  ــيــ ــبــ كــ قـــــــــدرًا   ‘QPAY’
فـــي مـــجـــاالت التكنولوجيا  واملــــــوارد 
الــتــحــتــيــة لتحصيل  ــــن والــبــنــيــة  واألمـ
شــــهــــادة PCI-DSS وفــــــق نــســخــتــهــا 
األحدث )version 3.2(، إذ تضمن هذه 
الشهادة الحفاظ على سرية معلومات 
 
ً
بطاقات املستخدمني وإبقائها بعيدة

عــن مــتــنــاول املــوظــفــني الــداخــلــيــني في 

مــزود خــدمــات البطاقات والقراصنة 
الخارجيني على حد سواء.

 من 
ً
وتــعــتــبــر هـــذه الــشــهــادة مــعــتــمــدة

ــبـــكـــات الــــدفــــع الــعــاملــيــة  ــبـــل أبـــــــرز شـ قـ
الــــرائــــدة مـــن أمـــثـــال ’فـــيـــزا‘ و’مــاســتــر 
كـــــــــــــارد‘ و’أمـــــــريـــــــكـــــــان إكــــســــبــــريــــس‘ 
ــاي‘ وديــســكــفــر  و’تــشــايــنــا يــونــيــون بــ

كارد‘ وغيرها الكثير.
ــنـــي  ويـــضـــمـــن كــــل مــــن املـــســـتـــوى األمـ
والبنية التحتية املطلوبني للحصول 
قــــدرة  ــادة PCI-DSS عـــــدم  ــهــ عـــلـــى شــ
أي مـــوظـــف مــصــرفــي عــلــى الـــوصـــول 
إلــــى مــعــلــومــات الـــبـــطـــاقـــات أو أرقــــام 
التعريف الشخصية )PIN( الخاصة 

باملستخدمني.
وكــانــت ’QPAY‘ قــد أطلقت مشروعا 

ــــادة  ــام كـــامـــل إلعـ ــ ــدار عـ ــ يــمــتــد عـــلـــى مــ
ــن الـــتـــعـــلـــيـــمـــات  ــ ــر مــ ــطــ ــل ســ ــ ــة كــ ــابــ ــتــ كــ
البرمجية وإعــــادة تــكــويــن كــل مــخــّدم 
وإعـــــــــــــادة تــــــدريــــــب املـــــوظـــــفـــــني، وهــــو 
 للبنوك 

ً
ــة  واضـــحـ

ً
ــة ــالـ أمـــر يــحــمــل رسـ

وجـــهـــات الـــقـــطـــاع املـــالـــي مـــفـــادهـــا أن 
املـــوثـــوق في  ’QPAY‘ هـــي شــريــكــهــم 
مجال تقديم خــدمــات دفــع إلكتروني 

آمنة وال مثيل لها.
ولــم يسبق ألي بنك أو شــركــة تأمني 
أو اتــصــاالت أو دار صيرفة فــي قطر 
الــحــمــايــة األمنية  أن حققت مــســتــوى 

.PCI DSS املتكامل لشهادة
وبــهــذا الـــصـــدد، قـــال الــســيــد نــبــيــل بن 
عيسى، الرئيس التنفيذي ومؤسس 
شركة ’QPAY إنترناشونال‘: »نحن 

املــالــيــة النقدية  نعتقد أن التعامالت 
املــطــالــف لتحل  فــي نــهــايــة  ستختفي 

محلها بدائل دفع إلكترونية.
ومع ذلــك، في حال لم تكن املدفوعات 
، ســـيـــكـــون مــن 

ً
ــة ــنــ ــة مــــؤمــ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ اإللـ

ــهـــل لـــلـــغـــايـــة بـــالـــنـــســـبـــة ملــجــرمــي  الـــسـ
يـــقـــومـــوا  ــنــــة أن  ــرنــــت والــــقــــراصــ ــتــ اإلنــ
ــمــــالء الـــقـــطـــريـــني  ــعــ بـــســـرقـــة أمـــــــــوال الــ

املطمئنني.
ومــن خــالل سعينا لنكون أول شركة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــالـــيـــة تــتــحــصــل عــلــى 
نــتــبــوأ  شـــهـــادة PCI DSS 3.2، نــحــن 
أمــام الجميع   ونتعهد 

ً
 ريــاديــة

ً
مكانة

بــأن تكون بيانات املستهلك القطري 
فائقة األهمية وينبغي تأمينها وفق 

أعلى املعايير .

الدوحة - 
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انطالقاً من حرصه على التواجد في المحافل االقتصادية والمالية الدوليةفي إطار رؤيته اإلستراتيجية لدعم الكوادر الوطنية

»الوطني« يستقطب 696 موظفًا جديدًا
من الكوادر الوطنية

مشاركة فاعلة لـ »بيتك«
في مؤمتر WIBC في البحرين

أعلن بنك الكويت الوطني 
استقطابه 696 موظفا جديدا 
مــن الكــوادر الوطنيــة من 
خريجي اجلامعات الكويتية 
الواليات املتحدة  وجامعات 
األميركية واململكة املتحدة، 
وذلك خالل الفترة من العام 
2015 إلــى العام 2017، حيث 
استحوذ خريجو اجلامعات 
الكويتية على احلصة األكبر 
من التعيينات اجلديدة بنسبة 
بلغت 87%، بينما بلغت نسبة 
املوظفني اجلدد من خريجي 
جامعــات أميــركا واململكــة 
املتحــدة نحــو 13%، ويأتي 
ذلك فــي إطار رؤيــة البنك 
االستراتيجية لدعم الكوادر 

الوطنية.
واحتــل خريجــو الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريــب الصــدارة فــي 
تعيينات بنك الكويت الوطني 
وذلك بنسبة بلغت 31%، تالهم 
خريجو جامعــة الكويت بـ 
16%، وجاءت جامعة اخلليج 
للعلــوم والتكنولوجيا في 
املركــز الثالث بنســبة %13 
ثم جامعة الشــرق األوسط 
 %7 بنســبة  األميركيــة 
واجلامعــة األميركيــة فــي 
الكويــت بنســبة 7% وكلية 
الشرق األوســط األميركية 
بنسبة 6% والكلية االسترالية 

5% وكلية بوكسهل %2.
وتعليقا على هذه األرقام، 
قال مدير عام املوارد البشرية 
فــي مجموعة بنــك الكويت 
العبالنــي:  الوطنــي عمــاد 

التمويــل  شــارك بيــت 
الكويتــي )بيتــك( للســنة 
الثالثــة علــى التوالي كراع 
بالتينــي في املؤمتر العاملي 
 WIBC للمصارف اإلسالمية
الذي عقد في دورته الرابعة 
والعشرين بالبحرين حتت 
رعاية األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة رئيس الوزراء.
وشـــــــارك »بيتــك« في 
عدة جلســات بالتعاون مع 
مصــرف البحريــن املركزي 
وبحضــور احملافظ رشــيد 
املعراج، انطالقا من حرصه 
علــى التواجــد فــي احملافل 
االقتصادية واملالية الدولية 
التي تبــرز أهميــة صناعة 
التمويــل االســالمي وتعمل 
علــى تعزيــز دورهــا على 
املستوى االقليمي والعاملي، 
وكذلــك لالطالع على أحدث 
التطــــورات االقتصــــادية 
ومناقشــتها مــع مختصني 
وخبراء ماليــني، حيث يعد 
املؤمتر منصة رائدة لتبادل 
املعلومات املالية بني العديد 
من اخلبراء االقتصاديني في 
القطاع املالي اإلسالمي على 
الصعيدين احمللي واإلقليمي. 
وتناول املوضــــوع الرئيسي 
ملؤمتر هــذا العام »محركات 
النمو االقتصادي واملخاطر: 
صناع ومنظمي السياسات«، 

إن بنــك الكويــت الوطنــي 
يواصــل تكريــس موقعــه 
الريادي في صدارة مؤسسات 
القطاع اخلــاص التي دأبت 
على فتــح أبوابهــا للكوادر 
الوطنية الشابة، إميانا منه 
بــدوره وواجبه الوطني في 
توظيــف الشــباب الكويتي 
وتنميــة قدراته، وبضرورة 
استقطاب الكفاءات الوطنية 
وتشجيع الشباب على دخول 

القطاع اخلاص.
وأشــار العبالني إلى أن 
البنك الوطنــي قام بالعديد 
من الشراكات االستراتيجية 
مع اجلامعات الكويتية وفي 
مقدمتهــا جامعــة الكويــت 
العامــة للتعليــم  والهيئــة 
التطبيقــي وجامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا، حيث 
تهدف هــذه الشــراكات إلى 
تقدمي مختلف ســبل الدعم 
الكويتي ملساعدته  للشباب 
علــى اكتســاب املزيــد مــن 
الفرص  اخلبــرات واتاحــة 
التدريبية والتأهيلية لدخول 

سوق العمل.
ويحــرص بنــك الكويت 
الوطني دائما على أن يكون 

حيــث شــهد إطــالق احتاد 
التكنولوجيا املالية االسالمي 
الــذي يتألــف مــن »بيتك- 
البحريــن« وبنــك البحرين 
البركة  للتنمية، ومجموعة 
املصرفيــة وهــو أكبر مركز 
متخصص في التكنولوجيا 
الشــرق  املاليــة مبنطقــة 
األوســط وأفريقيــا، تأكيدا 
على ضرورة مواكبة التطور 
الرقمي والتركيز على توظيف 
التكنولوجيــا فــي طــرح 
اخلدمات املصرفية من قبل كل 
البنوك دون استثناء بهدف 

من أكبر الداعمني للمسؤولية 
االجتماعيــة فــي الكويــت، 
السيما قطاع التعليم ودعم 
الطلبة والكــوادر الوطنية، 
وذلك إميانا منه بأهمية توفير 
الفرص التي يحتاجها الشباب 
الكويتي إلثبات نفسه وإظهار 
قدراته، كما يوفر البنك سبال 
مختلفة الســتثمار الشباب 
الكويتــي، وذلــك من خالل 
التــي  التدريبيــة  برامجــه 
يطلقهــا علــى مــدار العــام 
ملساعدتهم على اكتساب املزيد 
من اخلبرات وإتاحة الفرص 
التدريبية والتأهيلية لدخول 

سوق العمل بقوة.
كما يحرص بنك الكويت 
الوطني علــى دعم موظفيه 
بشــكل مســتمر ومتكينهم 
وتأهيلهم عبر طرح البرامج 
املتخصصــة،  التدريبيــة 
واملصممــة وفــق معاييــر 
منهجية وعلمية تتنوع بني 
التدريــب والتطوير إلعداد 
الكوادر املهنية املتخصصة، 
ويوفر البنك ألجل ذلك نخبة 
العمل  مــن أفضــل خبــراء 
املصرفــي الذيــن يقدمــون 

خبراتهم لهؤالء الكوادر.

تسريع عملية إيجاد حلول 
مصرفية مبتكرة ومتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
ملنح العميل جتربة مصرفية 

تلبي تطلعاته ومتطلباته.
ومــن املتوقــع أن تنضم 
8 بنوك إســالمية اخرى الى 
املالية  التكنولوجيا  احتــاد 
االسالمي في املرحلة الثانية، 
حيــث مت وضــع خطة عمل 
طموحة تهدف إلى طرح 15 
منصة تكنولوجيا مالية في 
القطاع املصرفي في غضون 

5 سنوات.

عماد العبالني

رسم بياني لنسب اخلريجني اجلدد حسب اجلامعة

مشاركة وفد »بيتك« برئاسة مازن الناهض في املؤمتر

العبالني:
البنك يعزز

موقعه الريادي
في صدارة 
مؤسسات

القطاع اخلاص 
التي تفتح أبوابها 
للكوادر الوطنية 

الشابة

املؤمتر شهد 
إطالق احتاد 

التكنولوجيا املالية 
اإلسالمي

خالل مؤتمر عرب نت في الرياض

»التجاري« يدعو عمالءه حلضور السحب الكبير

»يوتوبيا للعقارات« تعيّ سفيراً لعالمتها التجارية

»وربة« ينظم اليوم 3 سحوبات عبر املارينا إف إم

»اخلليج« يستعرض خدمة »وايز« االستثمارية

ينظــم البنــك التجــاري 
الســحب  الكويتي مهرجان 
الكبير جلائزة حساب النجمة، 
حيث تبلغ قيمة اجلائزة 250 
ألف دينار وكذلك السحب على 
حملة »حول راتبك للتجاري 
واربح هدايا ربع ســنوية«، 
واجلائزة عبارة عن سيارة 
مرسيدس GLE Coupe وذلك 
يوم اجلمعة املوافق 5 يناير 
2018 - الســاعة 7.00 مساء 
مبجمــع األڤنيوز.وســوف 
يتخلل هذا املهرجان العديد 
مــن املفاجــآت والعــروض 
الترفـــيهية  واألنشطـــــــة 
واملسابقـــــات املخصصـــة 
للحضـــــور واملشــاركني، 
باإلضافة إلى اإلعالن عن اسم 
الفائز في ســحب »النجمة« 
للربــع األخيــر لعــام 2017 
والــــذي ســوف تذهب إليه 
اجلائــزة الكبــرى البالغــة 

أعلنت »يوتوبيا للعقارات« 
الزميلــة  الشــركات  احــدى 
ملجموعة توب العقارية، عن 
تعيني اإلعالمي خالد جاســم 
التجاريــة  ســفيرا للعالمــة 
اخلاصة بها ضمــن جهودها 
لتعزيــز ثقافــة االســتثمار 
وإثــراء  الدولــي  العقــاري 
للدور املجتمعــي الذي تقوم 
به املجموعــة في رفع الوعي 
العقــار وآلياتــه  مبفاهيــم 

للجمهور اخلليجي.
وأعــرب املديــر التنفيذي 
لـ»يوتوبيا للعقارات« محمد 
فرغلي عن ســعادته بتوقيع 
هــذا االتفــاق وثقتــه في أن 
تساهم هذه اخلطوة في نقل 
الوعي واملعرفــة الصحيحة 
بطــرق االســتثمار اخلارجي 
وقواعــده ومفاهيمه بطريقة 
مبســطة وواضحــة جلموع 
املهتمني باالستثمار العقاري 
في اخلارج ومبا يكفل للجميع 
حــق الوصــول للمعلومــات 
بطــرق مبســطة ومباشــرة 
أو  بأوقــات  التقيــد  ودون 
أماكن معينة حيث ســيتيح 

ينظــم بنك وربــة اليوم 
الخميــس الموافــق 4 يناير 
المارينا  2018، فــي مجمــع 
عبر محطــة المارينا اف إم، 
3 ســحوبات منها ما يتعلق 
بحمــالت ترويجيــة كان قد 
أطلقها البنك في وقت سابق 
خالل عام 2017 باإلضافة الى 
ســحوباته الشــهرية وهي: 
الســنبلة  ســحب حســاب 
الشهري، وســحب »فاتورة 
اكسبرس«، والسحب األخير 
على رحلــة أحالمــك وذلك 
بحضور ممثلين عن وزارة 
التجارة والصناعة وممثلي 

بنك وربة.
وبناء عليــه، يدعو بنك 

اختتم بنك اخلليج بنجاح 
مشاركته في منتدى التجارة 
الرقمية »عرب نت -2017«، 
والذي أقيمــت فعالياته في 
الريــاض باململكــة العربية 
أواخر ديسمبر  الســعودية 
املاضــي. وقد شــارك طارق 
الصالح، مســاعد مدير عام 
إدارة االســتثمار لــدى بنك 
اخلليــج، فــي أكبــر جتمع 
اململكــة،  فــي  إلكترونــي 
واســتعرض آخر ما قدمته 
خدمة »وايز« االستثمارية، 
وذلك من خالل حلقة نقاشية 
بعنــوان »االبتكار املصرفي 
– التحول في تقدمي اخلدمة 
والفروع«. وجتدر اإلشارة إلى 
أن خدمة »وايز« االستثمارية 
من بنك اخلليج هي اخلدمة 
االســتثمارية اإللكترونيــة 
األولى من نوعها في الكويت 
التي متنــح عمالءها فرصة 
تنويــع اســتثماراتهم مــن 
العامليــة،  خــالل األســواق 
بطريقة سهلة وشفافة وبأقل 

التكاليف.
وتعليقا على مشاركة بنك 
اخلليج، قال الصالح: جنح 
عرب نت فــي تقدمي منصة 
الكتشاف االســتراتيجيات 
املبتكرة التي تســعى بنوك 
الشــرق األوســط  منطقــة 

250 ألف دينار، كما ســيتم 
اإلعـــالن عن اسم الفائز في 
ســحب حملة حــول راتبك 

التعــاون مــع اإلعالمي خالد 
انتقال  جاسم انســيايبة في 
املعلومة بطريقة مصورة إلى 
متابعيه على منصات التواصل 
االجتماعــي في أي وقت ومن 
أي مكان وبشكل شائق وفعال 

في الوقت ذاته.
وأكد فرغلي أن التعاون مع 
اإلعالمي خالد جاسم سيمثل 
إضافة كبرى جلهود الشركة 
فــي هذا الصدد ملــا يتمتع به 
خالد من حضور إعالمي طاغ 

وربة العمالء لالستماع إلى 
محطة المارينا اف ام اليوم 
الخميــس في تمام الســاعة 
الواحدة ظهرا لسماع الحدث 

أفريقيــا نحــو  وشمــــــال 
تطبيقها في ســبيل تعزيز 
جتربة عمالئها االلكترونية 
وغيرها. وتعد خدمة »وايز« 
االستثمارية واحدة من بني 
تلــك األدوات، حيــث توفر 
محافظ استثمارية متنوعة 
وفقا لألهداف االســتثمارية 
اخلاصة بــكل عميل، وفترة 
االســتثمار، ودرجــة حتمل 

املخاطر املناسبة للعميل.
الفكــرة  ولتوضيــح 
خدمــة  وراء  األساســية 
»وايز«، قــال الصالح: يركز 
العمالء اليوم على اخلدمات 
وتطبيقــات  اإللكترونيــة 
الذكيــة. وبعــد  الهواتــف 

للتجاري واربــح، علما بأن 
جائزة هذا السحب هي سيارة 
مرســيدس كوبيــه فارهة. 
ويتميــز حســاب »النجمة« 
بتأهيل عمالئه للفوز بجائزة 
يومية قدرهــا 7 آالف دينار 
تعد أكبر جائزة سحب يومي 
في الكويــت، باإلضافة إلى 
ذلك يقدم احلساب سحوبات 
ربع ســنوية تتيح للعمالء 
الفوز بجوائز كبرى متكنهم 
من حتقيــق جميع أحالمهم 
تبدأ من 100 ألف دينار للربع 
األول ثم تزيـــــد مبعدل 50 
ألف دينار لكل فترة فصلية 
فيما بعد لتصل إلى 250 ألف 
دينار فــي الربع األخير من 

العام. 
املناســبة يدعو  وبهــذه 
البنك التجاري الكويتي جميع 
العمالء حلضور هذا املهرجان 

واملشاركة في هذا احلدث.

باإلضافة إلى مــا ميتلكه من 
سمعة طيبة وخبرة عريضة 
في مجال اإلعالم منذ عام 1993 
إلى جانب محبة الناس ومتتعه 
بقدرات استثنائية في إيصال 
املعلومة بشكل مبسط وفعال 
في الوقت نفسه، وليس أدل 
علــى ذلك من وصــول أرقام 
املتابعني خلالد على منصات 
التواصل االجتماعي والرقمي 
إلى أكثر من 700 ألف شخص 
إلى جانب املاليني التي تتابعه 
من خــالل برامجــه ولقاءاته 
املتميزة وحضوره اإلعالمي 

الدائم والالفت.
من جانبه، أشاد اإلعالمي 
خالد جاسم بهذه اخلطوة وعبر 
عن سعادته بتمثيله للعالمة 
التجاريــة املتميزة »يوتوبيا 
للعقــارات« مؤكــداً أن هــذه 
اخلطوة حتمل في طياتها هدفا 
أسمى نسعى له بشكل أساسي 
وهو رفع الوعي ونشر الثقافة 
العقاريــة اخلارجيــة ألهلنا 
في اخلليج وتعريفهم بطرق 
االستثمار الصحيح واملضمون 

في العقارات الدولية.

المميز الذي ســوف تتخلله 
مســابقات وتقديــم جوائز 
للمســتمعين، باإلضافة الى 
تكريم الفائزين بالسحوبات.
كما يســر بنــك وربة أن 
يلتقــي عمــالءه وألول مرة 
عبر محطة المارينا اف. ام، 
لتتويــج 19 رابحــا، وتأتي 
مبــادرة بنــك وربــة ضمن 
جهوده للمحافظة على رضا 
العمالء بــأن يكون خيارهم 
األول للعمليــات المصرفية 
يــدأب  كمــا  اإلســالمية، 
البنك جاهــدا لتلبية جميع 
احتياجاتهم ومتطلباتهم بما 
يقدمه من حلــول مصرفية 

حصرية وخدمات مميزة.

أن أصبحــت دول مجلــس 
التعاون اخلليجي جزء من 
عالم مترابط وأصبح من بني 
أكثر املجتمعات اســتخداما 
للتكنولوجيا احلديثة، كان 
البد أن يعمل القطاع املصرفي 
علــى مواكبة هــذا التغيير 
بتوفيــر خدمات ترقى لتلك 
املتطلبات. لقد استطلعنا آراء 
عمالئنا وقمنا بتوفير جتربة 
استثمارية عاملية املستوى 
بنــاء على ما وصلنــا إليه، 
مستخدمني أحدث التقنيات 
لنوفــر منصة اســتثمارية 

فريدة من نوعها.
وتستند »وايز« الى مبدأ 
أن أفضــل العوائــد مقارنة 
باملخاطــر تنشــأ عن طريق 
االستثمار في محافظ عاملية 
متنوعة طويلة األجل. وفي 
هذا قال الصالح: »تعد القيمة 
املضافة التي نقدمها لعمالئنا 
مــن خالل »وايــز«، هي أننا 
نقدم لهم النصح واإلرشــاد 
بشكل شخصي ووجها لوجه، 
ونحرص على التواصل معهم 
بشكل مســتمر أثناء إجراء 
االســتثمارية،  العمليــات 
اللمســة اإلنسانية  إلضافة 
للعمليات الرقمية، من خالل 
مدراء عالقــات العمالء لدى 

البنك.

محمد فرغلي خالد جاسم

طارق الصالح

جانب من احللقة النقاشية 

اخلطوة ستسهم 
في التوعية

بطرق االستثمار 
اخلارجي وقواعده 
بطريقة مبسطة 

وواضحة

»وايز« توفر 
محافظ استثمارية 

متنوعة وفقًا 
لألهداف 

االستثمارية اخلاصة 
بكل عميل



أقامت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
بحضور الرئيس التنفيذي ابراهيم اخلزام 
و قطاع التأمني التابع للدائرة القانونية و 
بالتعاون مع شركة بوبيان للتأمني التكافلي 
، عرضا  مرئيا  إلدارة الكويتية ، استعرضت 
من خالله املزايا التأمينية اجلديدة املمنوحة 

ملوظفي الكويتية.
و قال الرئيس التنفيذي ابراهيم اخلزام 
، أنه انطالقا من شعور إدارة الكويتية نحو 
تقدمي أفضل امل��زاي��ا و توفير اخل��دم��ات و 
تسهيلها للموظفني ، فقد مت التعاقد مع شركة 
بوبيان للتأمني التكافلي و ذلك لتقدمي أفضل 
االمتيازات للموظفني ، من خالل توفير بطاقة 
التأمني الصحي ملوظفي الشركة ، و أننا 
اليوم نفخر بتوفير أفضل االمتيازات ملوظفي 
الكويتية ضمن جهودها لتنمية امل��وارد 
البشرية ، و يأتي هذا الدور لشعور الكويتية 
مبسؤوليتها نحو ما يقدمه موظفيها من 
عمل يسمو إلى تطوير عجلة الكويتية نحو 
مزيد من التقدم و خصوصا ملا وصلت إليه 

الكويتية من تطور في الفترات السابقة .
و من جانبه ق��ال مساعد مدير الدائرة 
القانونية للتأمني محمد البحر أنه بتوجيهات 

من رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي 
نحو توفير أف��ض��ل اخل��دم��ات للموظفني 
فقد مت التعاقد مع شركة بوبيان للتأمني 
التكافلي حيث يتم استقطاع رسوم رمزية 
من املوظفني و ذلك بحسب الشريحة التي 
يتم اختيارها من قبل املوظفني و أسرهم ، 
و تتوفر شرائح التأمني بامتيازات مختلفة 
متكن املوظفني من االستفادة منها بحسب 
االختيار و قد اخذنا بعني االعتبار أن يكون 
التأمني مخصص للموظفني الكويتيني و 
الغير كويتيني، بحيث يكون توفير هذه 
االمتيازات و التعامل معها على مستوى 

واحد . 
و اجلدير بالذكر أن الكويتية قد قامت 
بالتعاقد مع شركة بوبيان للتأمني التكافلي 
من خالل توفير بطاقات التأمني الصحية 
للموظفني و تتميز ه��ذه البطاقة بتغطية 
أغلب املستشفيات و ال��ع��ي��ادات اخلاصة 
باإلضافة إلى تغطية املؤمن عليه داخ��ل و 
خارج الكويت ، و قد شارك في هذا العرض 
ع��دد من موظفي الكويتية و ال��ذي تخلله 
عدد من األسئلة و اإلجابات حول تفاصيل 

التأمني .
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جانب من العرض املرئي

اخلزام: نفخر بتوفير أفضل االمتيازات للموظفن لتنمية املوارد البشرية

الكويتية تزيد امتيازات خدمة التأمن الصحي ملوظفيها

ضمن جهودها لتعزيز ثقافة االستثمار العقاري الدولي

»يوتوبيا للعقارات« تعن اإلعالمي خالد جاسم سفيرا لعالمتها التجارية
أعلنت “ يوتوبيا للعقارات “ 
ع��ن تعيني اإلع��الم��ي املتألق خالد 
ج��اس��م سفيراً للعالمة التجارية 
اخلاصة بها ضمن جهودها لتعزيز 
ثقافة اإلستثمار العقاري الدولي 
وإث��راءا للدور املجتمعي الذي تقوم 
به املجموعة في رفع الوعي مبفاهيم 
العقار وآلياته للجمهور اخلليجي . 
وقد أعرب املدير التنفيذي ليوتوبيا 
للعقارات محمد فرغلي عن سعادته 
بتوقيع ه��ذا األت��ف��اق وثقته ف��ي  أن 
تساهم هذه اخلطوة في نقل الوعي 
واملعرفة الصحيحة بطرق اإلستثمار 
اخل���ارج���ي وق��واع��ده��وم��ف��اه��ي��م��ه 
بطريقة مبسطة وواضحة جلموع 
املهتمني باإلستثمار العقاري في 
اخل���ارج ومب��ا يكفل للجميع حق 
الوصول للمعلومات بطرق مبسطة 
ومباشرة ودون التقيد بأوقات أو 
أماكن معينة حيث سيتيح التعاون 
مع اإلعالمي خالد جاسم إنسيايبة 
في انتقال املعلومة بطريقة مصورة 
إلى متابعينه على منصات التواصل 
اإلجتماعي في أي وقت ومن أي مكان 
وبشكل شيق وفعال في الوقت ذاته . 
كما ب��ني فرغلي أن “ يوتوبيا 
للعقارات “ ال متثل فقط مشروعا 
جت���اري���اً ه���ادف���اً ل��ل��رب��ح ب��ل متثل 

مشروعاً ثقافياً وإنسانياً ومجتمعياً 
ف���ي ال���وق���ت ذات����ه ح��ي��ث تتضمن 
إستراتيجيتنا منذ التأسيس في 
2011 آليات وتوجهات لربط الناس 
بعضهم ببعض م��ن خ���الل إق��ام��ة 
وتأسيس مجتمعات متكاملة من 
العمالء في الدول التي منارس فيها 
نشاطنا العقاري إلى جانب جناحنا 
في خلق مجموعة من القيم واملبادئ 
التي ألزمنا بها أنفسنا أوالً في كيفية 
ضمان حقوق العمالء وتزويدهم 
ب��امل��ع��رف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة واحلياتية 
واخلبرات الالزمة لتسهيل جتربتهم 
املعيشية في تلك ال��دول التي قاموا 
بشراء ع��ق��ارات فيهاباإلضافة إلى 
تزويدهم بخدمات دع��م وتواصل 
مستمر على أعلى مستوى لتضمن 
لهم راح��ة البال س��واء قبل أو بعد 

إمتام عملية الشراء .
وأكد فرغلي على أن التعاون مع 
األعالمي املتألق خالد جاسم سوف 
ميثل إضافة كبرى جلهود الشركة 
في هذا الصدد ملا يتمتع به خالد من 
حضور إعالمي ط��اٍغ باإلضافة إلى 
ما ميتلكه من سمعة طيبة وخبرة 
عريضة في مجال اإلع��الم منذ عام 
1993 إل��ى جانب ما حباه الله به 
م��ن محبة الناسومتتعه ب��ق��درات 

إستثنائية ف��ي إي��ص��ال املعلومة 
بشكل مبسط وفعال في نفس الوقت 
ول��ي��س أدل ع��ل��ى ذل���ك م��ن وص��ول 
أرق��ام املتابعني خلالد على منصات 
التواصل اإلجتماعي والرقمي إلى 
أكثر من 700 ألف شخص إلى جانب 
املاليني التي تتابعه من خالل برامجه 
ولقاءاته املتميزه وحضوره اإلعالمي 

الدائم والالفت . 
وم��ن جانبه فقد أش��اد اإلعالمي 
الكبير خالد جاسم بهذه اخلطوة 
وعبر عن سعادته بتمثيله للعالمة 
ال��ت��ج��اري��ة امل��ت��م��ي��زة “ يوتوبيا 

للعقارات “ والتي سبق له التعاون 
معها على املستوي الشخصي طوال 
اخلمس سنوات املاضية إلى جانب 
سمعتها الطيبة داخل وخارج دولة 
قطر وال��ت��ي ملسها م��ن ك��ل العمالء 
ال��ذي��ن ت��ع��ام��ل��وا معها ع��ل��ى م��دار 
السنوات املاضية كما تتمتع الشركة 
بعالقات متميزةمع مجموعة من 
أك��ب��ر ش��رك��ات التطوير العقاري 
على مستوي العاملبما يكفل توفير 
العديد من الفرص العقارية املتميزة 
واملربحة لعمالئها . كما أك��د خالد 
جاسم علىأن ه��ذه اخلطوة حتمل 

ف��ي طياتها ه��دف��اً أسمي نسعى له 
بشكل أساسيوهو رفع الوعي ونشر 
الثقافة العقارية اخلارجيةألهلنا في 
اخلليجوتعريفهم بطرق األستثمار 
الصحيح واملضمون في العقارات 
في دول مثل بريطانيا ، تركيا ، كندا ، 
أمريكا ، جورجيا ، البوسنة و غيرها 
حلمايتهم من األحتيال الذي قد يلجأ 
له بعض الوكالء اخلارجيني لترويج 
عقاراتهم مستغلني ضعف الثقافة 
ال��ع��ق��اري��ة وع���دم م��ع��رف��ة العمالء 

بدروب القانون في تلك الدول. 
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن “ يوتوبيا 
للعقارات “ وه��ي اح��دى الشركات 
الزميلة ملجموعة ت��وب العقارية، 
تعتبر واح����دة م��ن أك��ب��ر ش��رك��ات 
اإلس��ت��ث��م��ار وال��وس��اط��ة العقارية 
في اخلليج وتعمل من داخ��ل دولة 
قطر علىتوفير ف��رص عقارية في 
دول مثل بريطانيا ، تركيا ، أمريكا 
، كندا وغيرها للمستثمر اخلليجي 
وال��ق��ط��ري وف��ق ش���روط ومعايير 
معينة تضمن متتع العميل بتجربة 
شراء متميزة وخالية من املصاعب 
والتعقيدات إلى جانب ضمانها لكافة 
احلقوق القانونية للمشتريني وفق 
القوانني املتبعة في تلك الدول ومبا 

يحقق لهم مستويات ربحية عالية.

خالد جاسم
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اخلطوط الكويتية توفر افضل اخلدمات ملوظفيها

االنضمام  ملؤشر فوتسي دفع األسواق نحو االرتفاع

»كامكو«: العام بدأ بوتيرة إيجابية مع حتقيق سوقي الكويت والسعودية ارتفاعات متواصلة
قال تقرير شركة بحوث كامكو عن اداءأسواق 
األوراق املالية لدول مجلس التعاون اخلليجي 
عن العام 2017 – العام الذي انقضى أن األسواق 
اخلليجية تشهد تأثيراً م��ح��دوداً من االرتفاع 
الكبير الذي شهدته األسواق الناشئة العاملية في 

العام 2017.
وش��ه��دت األس���واق الناشئة العاملية أفضل 
اداًء سنوياً في العام 2017 مقارنة باألسواق 
املتقدمة وغيرها م��ن ف��ئ��ات األص���ول األخ��رى 
بتحقيقها من��واً بنسبة 34.3 ف��ي امل��ائ��ة خالل 
العام. إال ان هذا النمو الهائل لم ينتج عنه سوى 
تأثيراً ضئيالً على أسواق األسهم اخلليجية التي 
انهت تداوالت العام مبكاسب إيجابية محدودة 
بلغت نسبتها 0.7 في املائة وفقاً ملؤشر مورجان 
ستانلي لألسواق اخلليجية حيث أن املخاوف 
اجليوسياسية اإلقليمية أثرت على تدفق األموال 
الدولية، وكذلك على االستثمارات احمللية من قبل 
املستثمرين احملليني في املنطقة. كما كان التأثير 
ال��ع��ام للنفط على اجت��اه أس���واق دول مجلس 
التعاون اخلليجي متواضعا نسبيا مقارنة 
بالسنوات السابقة. حيث اغلق النفط فوق 
مستوى 60 دوالر أمريكي للبرميل، فيما يعد 
أعلى اغ��الق سنوي على مدى السنوات األربع 
املاضية، حيث يبدو أن اضطرابات العرض من 
قبل بعض املنتجني تعمل فيما يبدو على دفع 
أسواق النفط نحو حتقيق إعادة التوازن بوتيرة 
أسرع في العام 2018 باملقارنة مع التوقعات 
السابقة. كما أن هيمنة مستثمري التجزئة 
احملليني في أس��واق األسهم اخلليجية جعلها 
شديدة التفاعل نحو القضايا اإلقليمية وحالة 
االقتصاد الكلي احلالية، مما أدى إلى عمليات 
بيعية متكررة. إال انه على الرغم من ذلك، عملت 
عدد من التطورات اإليجابية على تقدمي الدعم 
من وقت آلخر مما أدى إلى سحب بعض األسواق 

نحو حتقيق بعض املكاسب.
وق��د ب��دأ العام بوتيرة إيجابية مع حتقيق 
سوقي الكويت والسعودية ارتفاعات متواصلة 
ألعلى مستوياتها على مدى عدة أشهر لتواصل 
بذلك الزخم الذي شهدته بنهاية العام 2016. إال 
انه وعلى الرغم من قدرة الكويت على احملافظة 
على ذلك الزخم، إال ان املؤشرات السعودية قد 
منيت بالتراجع بفقدها نسبة 6 في املائة خالل 
العام على خلفية تراجع أسعار النفط والقضايا 
اإلقليمية. كما دف��ع��ت املعنويات اإليجابية 

املتعلقة بتأهيل سوقي الكويت والسعودية 
لالنضمام ملؤشر فوتسي إلى دفع األسواق نحو 
االرتفاع. وعلى الرغم من عدم متكن السعودية 
من االنضمام ملؤشر فوتسي لألسواق الناشئة 
الثانوية نظراً لتأجيل البت في هذا القرار حتى 
مارس 2018، إال ان االرتفاعات التي مت تسجيلها 
قبل اتخاذ القرار قد انعكست بالفعل على مؤشر 
السوق. وأدى قرار ضم بورصة الكويت للمؤشر 
سالف الذكر إلى تعزيز السوق احمللي بقوة ودعم 
انشطته. في املقابل، كانت أسواق قطر واالمارات 
األكثر تراجعاً على مستوى األسواق اخلليجية 
مما أدى إل��ى جعلها األس��وأ اداًء على مستوى 

األسواق الناشئة العاملية.
وت��راج��ع��ت أنشطة ال��ت��داول ف��ي األس���واق 
اخلليجية مبعدل اخلمس وبلغت 304 مليار 
دوالر أمريكي مقابل 399 مليار دوالر أمريكي 
في العام 2016. وق��د نتج ه��ذا األداء السلبي 
في األس��اس على خلفية تراجع ال��ت��داوالت في 
السعودية بنسبة 28 في املائة واالمارات بواقع 
14 في املائة. في حني كان من املالحظ تضاعف 
ت���داوالت السوق الكويتي خ��الل العام 2017 

بتداوالت بلغت قيمتها 19 مليار دوالر أمريكي.
األسواق العاملية 

اكتسب منو أسواق رأس املال العاملية مزيداً 
م��ن ال��زخ��م ف��ي ال��ع��ام 2017، ب��ري��ادة ك��ل من 
األس���واق الناشئة واملتقدمة. وسجل مؤشر 
مورجان ستانلي لألسواق الناشئة أفضل أداًء 
سنوياً وحقق مكاسب بنسبة 34.3 في املائة بعد 
حتقيق مكاسب مرتفعة أحادية الرقم خالل العام 
السابق. ومن أبرز العوامل اإليجابية امللحوظة 
خ��الل العام تسجيل مؤشر األس���واق املتقدمة 
لنمو بلغت نسبته 20.1 في امل��ائ��ة، مبا يبرز 
األداء القياسي ألسواق األوراق املالية االمريكية 
واليابانية واألهم من ذلك التحول الذي شهدته 
سوق األسهم األوروبية بتحقيقها مكاسب بلغت 
حوالي 9 في املائة باملقارنة ب��أداء باهت خالل 
العام السابق. وتتمثل أحد العوامل الرئيسية 
التي ساهمت في دعم منو األس��واق املتقدمة في 
حتسن النمو العاملي مبا دفع أرب��اح الشركات 
نحو االرتفاع باإلضافة إلى االفاق االقتصادية 
اإلي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ع���ززت أن��ش��ط��ة االس��ت��ث��م��ار. 
عالوة على ذلك، ظلت مستويات التضخم حتت 
السيطرة مبا ساعد على صياغة سياسات نقدية 

تيسيرية ونتج عن ذلك تشكيل نظرة توسعية. 
ووفقاً لوكالة رويترز، متكنت الشركات الكبيرة 
واملتوسطة التي يتكون منها مؤشر مورجان 
ستانلي لألسواق العاملية من إضافة أكثر من 8 
تريليون دوالر أمريكي لقيمتها السوقية خالل 
العام 2017. كما شهدت السلع ارتفاعاً بنهاية 
العام، مع ارتفاع العقود اآلجلة للنحاس بنسبة 
30 في املائة بنهاية العام في حني سجلت املعادن 
األساسية األخرى ارتفاعات هائلة بنهاية العام. 
اما من جهة النفط، فقد اكتسبت أسعاره زخماً 
خالل ديسمبر 2017 بعد ان شهدت فترة خمول 
مع بزوغ انباء عن تأثر اإلمدادات النفطية من قبل 
اثنني من املنتجني فيما أدى إلى دفع أسعار النفط 
لتتخطى حاجز ال�  60 دوالر امريكي واالستقرار 
عند تلك املستويات لفترة ممتدة من الزمن على 

الرغم من املخاطر املرتبطة بالنفط الصخري. 
الكويت

 سجلت ال��ك��وي��ت أف��ض��ل أداًء س��ن��وي��اً على 
مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي وظلت 
محتفظة بهذا املستوى منذ بداية العام بدعم 
من زيادة االقبال على شراء األسهم ذات القيمة 
السوقية الكبرى. أما بالنسبة ألداء املؤشرات 
القياسية، سجل مؤشر الكويت السعري منواً 
بنسبة 11.5 في املائة في حني ارتفع كال من 
املؤشر الوزني ومؤشر الكويت 15 بنسبة 5.6 
في املائة و3.4 في املائة على التوالي.وتعزى 
مكاسب السوق الكويتي في األس��اس لالرتفاع 
الذي طال انتظاره والذي بدأ بنهاية العام املاضي 
مع استمرار الزخم في بداية العام 2017. وقد 
حظي هذا االرتفاع مبزيد من الدعم الناجت عن 
احلماس املتعلق بضم السوق الكويتي ضمن 
مؤشر فوتسي الذي دفع املؤشرات نحو االرتفاع 
لتحقق من��واً بلغت نسبته 17.1 في املائة في 
سبتمبر 2017. ع��الوة على ذل��ك، فإن الدعائم 
االقتصادية القوية لالقتصاد الكويتي باإلضافة 
لتمتع الكويت ب��أدن��ى سعر للتعادل النفطي 
في املوازنة على مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي مبا وفر دعماً أساسياً للسوق خالل 
العام. أما من حيث األداء القطاعي، فقد سجل 
مؤشر املواد األساسية أعلى عائد سنوي بنسبة 
33.8 في املائة على خلفية املكاسب التي حققتها 
ثالثة من أصل أربعة أسهم ضمن هذا القطاع. 
وق��د ك��ان ه��ذا األداء اإليجابي مدعوماً بتحسن 

الدعائم الرئيسية لسوق النفط مبا أدى إلى 
حتقق مستويات أعلى من صافي الربح. وارتفع 
املؤشر الصناعي بواقع 24.3 في املائة بدعم من 
األداء اإليجابي للشركات الكبرى ضمن القطاع 
مثل سهم اجيليتي الذي سجل منواً بنسبة 42.3 
في املائة تبعته أسهم االفكو وهيومن سوفت 
وأسمنت الكويت بنسبة 56.3 في املائة و38.5 
في املائة و 14.6 في املائة على التوالي. وحل 
مؤشر قطاع البنوك ثالثاً بنمو بلغت نسبته 
12 في املائة بدعم من النمو ال��ذي حققه سهم 
بنك الكويت الوطني )17.6+ في املائة( وبيت 
التمويل الكويت )17.3+ في املائة( وبنك بوبيان 
)15.9+ في املائة( في حني أدى تراجع سعر 
سهمي البنك األهلي املتحد والبنك األهلي الكويتي 
بنسبة 8.1 في املائة و3.3 في املائة على التوالي 

إلى تباطؤ أداء القطاع.   
أم��ا على صعيد أنشطة ال��ت��داول فقد شهد 
السوق مؤشرات قوية منذ بداية العام 2017. 
حيث تضاعفت قيمة األسهم املتداولة وبلغت 5.7 
مليار دينار كويتي )19 مليار دوالر امريكي(، في 

حني ارتفعت كمية األسهم املتداولة بنسبة 66 في 
املائة بتداول 50.2 مليار سهم مقابل 30.3 مليار 
سهم مت تداولها في العام 2016. وتصدر سهم 
زين قائمة أكثر األسهم ت��داوال من حيث القيمة 
بتداول 1.22 مليار سهم من أسهم الشركة خالل 
العام بقيمة إجمالية بلغت 586.9 مليون دينار 
كويتي. وتبعه سهمي بيت التمويل الكويتي 
وبنك الكويت الوطني بتداوالت بلغت قيمتها 
533.9 مليون دينار و403.5 دينار كويتي على 
التوالي خ��الل العام 2017. وتضمنت قائمة 
أكثر الشركات الرابحة سهم االمتياز لالستثمار 
بنمو بلغت نسبته 63.8 في املائة تبعه سهمي 
االفكو والقرين للبتروكيماويات بنسبة 56.2 في 
املائة و47.8 في املائة على التوالي. اما من جهة 
األسهم املتراجعة فكان من ضمنها سهم الكويتية 
لألغذية )امريكانا( بفقده نسبة 46.5 في املائة 

من قيمته.   
السعودية

 ظل أداء السوق السعودي متقلباً خالل العام 

باعتبار حجمه حيث تداول مؤشر السوق في 
حدود تراوحت ما بني 3.9+ في املائة و6- في 
املائة وأنهى ت��داوالت العام دون تغير يذكر 
بنمو هامشي بلغت نسبته 0.2 ف��ي املائة. 
كما ساهم عدد من التغييرات التنظيمية التي 
أعلنتها هيئة أس���واق امل���ال خ��الل ال��ع��ام في 
مساندة أداء املؤشر من وقت آلخر، حيث بذلت 
اجلهات التنظيمية ج��ه��وداً ملحوظة لتأهيل 
السوق لبلوغ وضع األس��واق الناشئة.وجاء 
م��ؤش��ر ق��ط��اع االع���الم ف��ي ص���دارة امل��ؤش��رات 
القطاعية من حيث األداء السنوي للمؤشرات 
بنمو بلغت نسبته 51.1 في املائة على خلفية 
النمو ال��ذي سجله سهم املجموعة السعودية 
لألبحاث والتسويق بنسبة 74.6 في املائة 
بدعم من حتسن ربحية الشركة وتوقيعها 
لعقود جديدة خالل العام. في حني جاء قطاع 
جتزئة السلع الكمالية ثانياً بنمو بلغت نسبته 
14.7 في املائة تبعه مؤشري قطاع جتزئة 
األغذية والبنوك بنمو بلغت نسبته 11.0 في 

املائة و8.2 في املائة على التوالي.

الصرامي: »اجلميع مدعو للمشاركة في املنتدى والتسجيل من خالل املوقع اإللكتروني«

»ملتقى اإلبداع« يفتح الباب لدعم األفكار 
اجلديدة في قطاعي اإلعالم والترفيه

قالت شركة بسمة ميديا، املنظم ملنتدىاال
ستثمارفياإلعالموالترفيه،أن النسخة االولى 
من املنتدى وال��ذي ستقام فعالياته يومي 3 
و4 أبريل ال��ق��ادم، في فندق ريتز كارلتون، 
مبركز دبي املالي العاملي، سيفتح املجال أمام 
أصحاب األفكار الريادية واإلبداعية، وأصحاب 
الشركات الصغيرة واملتوسطة للمشاركة 
واستعراض أعمالهم وأفكارهم ضمن قطاعات 
اإلعالم والترفيه أمام احلضور في سبيل عقد 
اتفاقات على هامش امللتقى لتنمية وتطوير هذه 

األفكار املطروحة.
حيث سيخصص اليوم الثاني من املنتدى )4 
أبريل( لتقدمي ومناقشة هذه األفكار واملشاريع 
على جمهور امللتقى احلضور، من مختصني 
ومهتمني وممثلني ملؤسسات إعالمية وتسويقية 
وممثلني لشركات استثمارية، من مختلف دول 

العالم.
وتعقيباً على ذل��ك، ق��ال ناصر الصرامي، 
الرئيس التنفيذي لشركة بسمة ميديا:”إن 
منتدى االستثمارفياإلعالموالترفيه يعد فرصة 
حقيقية الكتشاف مواهب إبداعية من مختلف 
دول العالم، إلى جانب تقدمي فرص استثمارية 
مجدية ملختلف املستثمرين املهتمني ضمن 
قطاعات اإلعالم والتسويق والترفيه، وطبعاً 
ندعو اجلميع للمشاركة في تقدمي أفكارهم 
وأعمالهم اجلديدة على مستوى فئة الشباب 

ال��ط��م��وح، كما أن ال��دع��وة مفتوحة جلمهور 
املستثمرين ورجال األعمال الراغبني في تبني 

أي من هذه األفكار العصرية”.
وق����ال ال��ص��رام��ي: “يعد ال��ي��وم ال��ث��ان��ي 
م��ن منتدى االستثمارفياإلعالموالترفيه، 
وال��ذي سيكون حتت عنوان “ملتقى االبداع” 
)PITCHFEST(، منبراً شفافاً الستكشاف 
امل��واه��ب الشبابية وإب���راز األع��م��ال الناجحة 
املتخصصة في العديد من املجاالت، نذكر منها، 
اإلع���الم، والتواصل االجتماعي، وتطبيقات 
الهواتف الذكية، واحللول االلكترونية املختصة 
باإلعالم واالعالن والتسويق، إلى جانب كونها 
تعد ف��رص استثمار مستقبلية تعد بالكثير، 
وتبحث عن جهة استثمارية تتبنى هذه األفكار 
وتترجمها على أرض الواقع، ومما ال شك فيه 
أننا في بسمة ميديا سنكون أولى هذه اجلهات 
الداعمة لألفكار املطروحة والتي تتماشى مع 
توجهات الشركة الرامية إلى املساهمة في دعم 

مشاريع الشباب وتنميتها”.
وأك��د الصرامي على أن “ملتقى االبداع” 
)PITCHFEST(، والذي يقام للمرة االولى 
على مستوى املنطقة وال��ع��ال��م، سيستقطب 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ت��ق��دم��ني ال��راغ��ب��ني مبشاركة 
أف��ك��اره��م ومشاريعهم الصغيرة م��ع قطاع 
األعمال واملستثمرين، والدخول في شراكات 

استراتيجية لتنفيذ هذه املشاريع.

محمد فرغلي

رسم توضيحي 

الكبرى السوقية  القيمة  ذات  األسهم  شراء  على  اإلقبال  بزيادة  سنوي  أداء  أفضل  سجلت  الكويت 

2017 العام  بداية  في  الزخم  استمرار  مع  لالرتفاع  األساس  في  تعزى  الكويتي  السوق  مكاسب 
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 ´É£b »a QÉμàH’G IOÉjQ Rõ©J "âjƒμjEG"
"»H ¬jEG ¢SEG" ∫ƒ∏ëH äÉjhÉª«chôàÑdG

 IõFÉL ó°üëj âjƒμdG äÉ©eÉL øe ≥jôa
á«dhódG …hGƒg á≤HÉ°ùe »a õ«ªàdG

�  áéàæªdG  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG áéàæªdG  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  " "âjƒμjEGâjƒμjEG"  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  â`̀æ`̀ ∏`̀YCG    á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  â`̀æ`̀ ∏`̀YCG   
 ™e  É¡àcGô°T  øe  á«dÉàdG  á∏MôªdG  ¥ÓWEG  øY  ,äÉjhÉª«chôàÑ∏d ™e  É¡àcGô°T  øe  á«dÉàdG  á∏MôªdG  ¥ÓWEG  øY  ,äÉjhÉª«chôàÑ∏d
 É¡dÉªYCG  ƒªf  ™aód  á«eGôdG  É¡«YÉ°ùe  QÉWEG  »a  , É¡dÉªYCG  ƒªf  ™aód  á«eGôdG  É¡«YÉ°ùe  QÉWEG  »a  ,"»H  ¬jEG  ¢SEG»H  ¬jEG  ¢SEG"
 »a IOQGƒdG …OÉ°üàb’G ™jƒæàdG ±GógCG ºYOh á«ªdÉ©dG ájQÉéàdG »a IOQGƒdG …OÉ°üàb’G ™jƒæàdG ±GógCG ºYOh á«ªdÉ©dG ájQÉéàdG

.20352035 IójóédG âjƒμdG ájDhQ IójóédG âjƒμdG ájDhQ
 á∏eÉY äÉcô°T »a ø«jò«ØæàdG øjôjóªdG øe áÄªdÉH  á∏eÉY äÉcô°T »a ø«jò«ØæàdG øjôjóªdG øe áÄªdÉH 9494 ™bƒàjh ™bƒàjh
 IOÉjR  ,á«dÉ©dG  á«°ùaÉæàdG  IQó≤dG  …P  ,äÉjhÉª«chôàÑdG  ´É£≤H IOÉjR  ,á«dÉ©dG  á«°ùaÉæàdG  IQó≤dG  …P  ,äÉjhÉª«chôàÑdG  ´É£≤H
 ,áeOÉ≤dG çÓãdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN á«ªbôdG äGQó≤dG »a QÉªãà°S’G ,áeOÉ≤dG çÓãdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN á«ªbôdG äGQó≤dG »a QÉªãà°S’G

 . ."ô°ûàæ°ùcCGô°ûàæ°ùcCG" ácô°T øY k ÉãjóM Qó°U ôjô≤àd k É≤ah ácô°T øY k ÉãjóM Qó°U ôjô≤àd k É≤ah
 ájQÉéàdG É¡dÉªYCG á©HÉàe ≈∏Y IQó≤dÉH ájQÉéàdG É¡dÉªYCG á©HÉàe ≈∏Y IQó≤dÉH " "âjƒμjEGâjƒμjEG" ácô°T ™àªàJh ácô°T ™àªàJh
 äÉfÉ«Ñ∏d  ájQƒa  äÓ«∏ëJ  AGô``̀LEG  øY  kÓ°†a  ,πeÉc  ìƒ°VƒH äÉfÉ«Ñ∏d  ájQƒa  äÓ«∏ëJ  AGô``̀LEG  øY  kÓ°†a  ,πeÉc  ìƒ°VƒH
 ¬jEG  ¢SEG ¬jEG  ¢SEG"  ™e  óeC’G  á∏jƒW É¡àcGô°T  π°†ØH  ∂dPh  ,á«∏«¨°ûàdG ™e  óeC’G  á∏jƒW É¡àcGô°T  π°†ØH  ∂dPh  ,á«∏«¨°ûàdG
 ∫ƒëàdG  »a  á°ü°üîàªdG  á«ªdÉ©dG  äÉcô°ûdG  RôHCG  ióMEG  , ∫ƒëàdG  »a  á°ü°üîàªdG  á«ªdÉ©dG  äÉcô°ûdG  RôHCG  ióMEG  ,"»H»H

 .»ªbôdG .»ªbôdG
 á«æ≤J  ≥jôa  ¢ù«FQ  ,ˆG  ∫Ée  π°ü«a  ∫Éb  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh á«æ≤J  ≥jôa  ¢ù«FQ  ,ˆG  ∫Ée  π°ü«a  ∫Éb  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 √ò¡d ±GógCG áKÓK äOóM ¬àcô°T ¿EG , √ò¡d ±GógCG áKÓK äOóM ¬àcô°T ¿EG ,"âjƒμjEGâjƒμjEG" iód äÉeƒ∏©ªdG iód äÉeƒ∏©ªdG
 ¥Gƒ°SCG  ≈dEG  ∫ƒNódG  á∏éY ™aOh á«LÉàfE’G  õjõ©J »g ,IQOÉÑªdG ¥Gƒ°SCG  ≈dEG  ∫ƒNódG  á∏éY ™aOh á«LÉàfE’G  õjõ©J »g ,IQOÉÑªdG
 ≈dEG »ªbôdG ∫ƒëàdG ™e ≈dEG »ªbôdG ∫ƒëàdG ™e" :±É°VCGh ,ΩGóà°ùªdG ƒªædG ºYOh IójóL :±É°VCGh ,ΩGóà°ùªdG ƒªædG ºYOh IójóL
 ∫ƒ∏ëdG Éæjód , ∫ƒ∏ëdG Éæjód ,"»H ¬jEG ¢SEG»H ¬jEG ¢SEG" øe øe " "OhÓc õjGôHôàfEG ÉfÉgOhÓc õjGôHôàfEG ÉfÉg" á°üæe á°üæe

 …ôãJh ,á«ªdÉ©dG Éæª¶f § q°ùÑJh è peóJ ¿CG øμªj »àdG á«HÉë°ùdG …ôãJh ,á«ªdÉ©dG Éæª¶f § q°ùÑJh è peóJ ¿CG øμªj »àdG á«HÉë°ùdG
 ,ájQÉéàdG  á°ùaÉæªdG  ≈∏Y  ÉæJQób  ™aóJh  ,AÓª©dG  ™e  ÉæJÉbÓY ,ájQÉéàdG  á°ùaÉæªdG  ≈∏Y  ÉæJQób  ™aóJh  ,AÓª©dG  ™e  ÉæJÉbÓY
 »a IOQGƒdG …OÉ°üàb’G ƒªædG ±GógCG ºYO ≈∏Y ¿ƒ°üjôM øëfh »a IOQGƒdG …OÉ°üàb’G ƒªædG ±GógCG ºYO ≈∏Y ¿ƒ°üjôM øëfh
 ∫Éée »a IóFGQ ácô°T ÉæØ°UƒH , ∫Éée »a IóFGQ ácô°T ÉæØ°UƒH ,20352035 IójóédG âjƒμdG ájDhQ IójóédG âjƒμdG ájDhQ

."OÓÑdG »a QÉμàH’GOÓÑdG »a QÉμàH’G

�  õ«ªàdG IõFÉéH á«àjƒμdG äÉ©eÉédG áÑ∏W øe ≥jôa RÉa  õ«ªàdG IõFÉéH á«àjƒμdG äÉ©eÉédG áÑ∏W øe ≥jôa RÉa 
 äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J äGQÉ¡ªd  á«dhódG  …hGƒg á≤HÉ°ùe »a äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J äGQÉ¡ªd  á«dhódG  …hGƒg á≤HÉ°ùe »a
 »°ù«FôdG  ô≤ªdG  »a  É¡JÉ«FÉ¡f  âª¶f  »àdG  ä’É°üJ’Gh »°ù«FôdG  ô≤ªdG  »a  É¡JÉ«FÉ¡f  âª¶f  »àdG  ä’É°üJ’Gh
 ≥jôØdG πª°Th .á«æ«°üdG ¿õæ°T áæjóªH …hGƒg ácô°ûd ≥jôØdG πª°Th .á«æ«°üdG ¿õæ°T áæjóªH …hGƒg ácô°ûd
 »ª°ü≤ÑdG  ÖæjR  h  …ô«£ªdG  ódÉN  ÜÓ£dG  øe πc ∫h’G »ª°ü≤ÑdG  ÖæjR  h  …ô«£ªdG  ódÉN  ÜÓ£dG  øe πc ∫h’G
 ™e ≈dhC’G  IõFÉédG  ≈∏Y Gƒ°ùaÉæJ å«M ,¿Éà«°ûdG  ó©°S h ™e ≈dhC’G  IõFÉédG  ≈∏Y Gƒ°ùaÉæJ å«M ,¿Éà«°ûdG  ó©°S h
 ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN á«FÉ¡ædG ádƒédG »a ácQÉ°ûªdG iôNC’G ¥ôØdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN á«FÉ¡ædG ádƒédG »a ácQÉ°ûªdG iôNC’G ¥ôØdG
 Gƒ∏gCÉJ  ób  á≤HÉ°ùªdG  √òg  »a  ¿hõFÉØdG  ¿É`̀ch  .…QÉédG Gƒ∏gCÉJ  ób  á≤HÉ°ùªdG  √òg  »a  ¿hõFÉØdG  ¿É`̀ch  .…QÉédG
 áª°SÉëdG  π«gCÉàdG  ä’ƒL  RÉ«àLG  ó©H  á«FÉ¡ædG  á∏Môª∏d áª°SÉëdG  π«gCÉàdG  ä’ƒL  RÉ«àLG  ó©H  á«FÉ¡ædG  á∏Môª∏d
 1010 øe É≤jôa  øe É≤jôa 1313 ácQÉ°ûªH ô¡°TCG  ácQÉ°ûªH ô¡°TCG 5 Ióªd äôªà°SG »àdG Ióªd äôªà°SG »àdG
 ≈∏Y  âjƒμdG  á©eÉL  äRÉ`̀ah  .§°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ∫hO ≈∏Y  âjƒμdG  á©eÉL  äRÉ`̀ah  .§°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ∫hO

.»ªjOÉcC’G õ«ªàdG IõFÉL.»ªjOÉcC’G õ«ªàdG IõFÉL
 ¥ô°ûdG á≤£æe øe áÑdÉW  ¥ô°ûdG á≤£æe øe áÑdÉW 1515 º¡æ«H øe k É≤jôa  º¡æ«H øe k É≤jôa 1313 πgCÉJh πgCÉJh
 Gƒ°VÉN  å«M  ø«°üdG  »a  á«FÉ¡ædG  ádƒédG  ≈dEG  §°ShC’G Gƒ°VÉN  å«M  ø«°üdG  »a  á«FÉ¡ædG  ádƒédG  ≈dEG  §°ShC’G
 k É°†jCG  GƒcQÉ°Th  Ωƒ«dG  QGóe  ≈∏Y IójóY á«°ùaÉæJ  ä’ƒL k É°†jCG  GƒcQÉ°Th  Ωƒ«dG  QGóe  ≈∏Y IójóY á«°ùaÉæJ  ä’ƒL
 ø«°ü°üîàe  AGôÑN  ±Gô°TEÉH  á«æ≤àdG  πª©dG  äÉ°TQh  »a ø«°ü°üîàe  AGôÑN  ±Gô°TEÉH  á«æ≤àdG  πª©dG  äÉ°TQh  »a
 AÉ`̀LQCG  ∞∏àîe  øe  ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  »a AÉ`̀LQCG  ∞∏àîe  øe  ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  »a
 äÉ°ù∏L á«FÉ¡ædG ádƒédG ≈dEG ¿ƒ∏gCÉàªdG ô°†M Éªc .ºdÉ©dG äÉ°ù∏L á«FÉ¡ædG ádƒédG ≈dEG ¿ƒ∏gCÉàªdG ô°†M Éªc .ºdÉ©dG
 IóaƒªdG äÉ«°üî°ûdG QÉÑc ø«H iƒà°ùªdG á©«aQ ¢TÉ≤ædG IóaƒªdG äÉ«°üî°ûdG QÉÑc ø«H iƒà°ùªdG á©«aQ ¢TÉ≤ædG

 GƒcQÉ°Th ø«°üdG ≈dEG §°ShC’G ¥ô°ûdG øe ∫hO á«fÉªK øe GƒcQÉ°Th ø«°üdG ≈dEG §°ShC’G ¥ô°ûdG øe ∫hO á«fÉªK øe
 äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  ÖgGƒe á«ªæàd äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  ÖgGƒe á«ªæàd  " "…hGƒg…hGƒg"  ôªJDƒe »a ôªJDƒe »a

 .ä’É°üJ’Gh .ä’É°üJ’Gh

��    "»H ¬jEG ¢SEG"h "âjƒμjG" ƒdhDƒ°ùe

��    IõFÉédÉH õFÉØdG ≥jôØdG

á«ªbôdG ßaÉëªdG IQGOEGh á«fhôàμdE’G ájQÉªãà°S’G áeóîdG øY kÉMô°T Ωób ídÉ°üdG

"¢VÉjôdG - âf ÜôY" »a ájQÉªãà°S’G "õjGh" áeóN ¢Vô©à°SG è«∏îdG ∂æH
�  ÜôY ÜôY" á«ªbôdG IQÉéàdG ióàæe »a ¬àcQÉ°ûe ìÉéæH è«∏îdG ∂æH ºààNG  á«ªbôdG IQÉéàdG ióàæe »a ¬àcQÉ°ûe ìÉéæH è«∏îdG ∂æH ºààNG 

 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ¢VÉjôdG  »a  ¬JÉ«dÉ©a  âª«bCG  …ò`̀dGh  , á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ¢VÉjôdG  »a  ¬JÉ«dÉ©a  âª«bCG  …ò`̀dGh  ,“20172017-  âf-  âf
.»°VÉªdG ôÑª°ùjO ôNGhCG ájOƒ©°ùdG.»°VÉªdG ôÑª°ùjO ôNGhCG ájOƒ©°ùdG

 ,è«∏îdG ∂æH iód QÉªãà°S’G IQGOEG ΩÉY ôjóe óYÉ°ùe ,ídÉ°üdG ¥QÉW ∑QÉ°T ,è«∏îdG ∂æH iód QÉªãà°S’G IQGOEG ΩÉY ôjóe óYÉ°ùe ,ídÉ°üdG ¥QÉW ∑QÉ°T
 " "õjGhõjGh" áeóN ¬àeób Ée ôNBG ¢Vô©à°SGh ,áμ∏ªªdG »a »fhôàμdEG ™ªéJ ôÑcCG »a áeóN ¬àeób Ée ôNBG ¢Vô©à°SGh ,áμ∏ªªdG »a »fhôàμdEG ™ªéJ ôÑcCG »a
 – – »aô°üªdG QÉμàH’G »aô°üªdG QÉμàH’G" ¿Gƒæ©H á«°TÉ≤f á≤∏M ∫ÓN øe ∂dPh ,ájQÉªãà°S’G ¿Gƒæ©H á«°TÉ≤f á≤∏M ∫ÓN øe ∂dPh ,ájQÉªãà°S’G
 " "õjGhõjGh"  áeóN ¿CG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  QóéJh . áeóN ¿CG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  QóéJh ."´hôØdGh áeóîdG  ºjó≤J »a ∫ƒëàdG´hôØdGh áeóîdG  ºjó≤J »a ∫ƒëàdG
 ≈dhC’G á«fhôàμdE’G ájQÉªãà°S’G áeóîdG »g è«∏îdG ∂æH øe ájQÉªãà°S’G ≈dhC’G á«fhôàμdE’G ájQÉªãà°S’G áeóîdG »g è«∏îdG ∂æH øe ájQÉªãà°S’G
 øe º¡JGQÉªãà°SG ™jƒæJ á°Uôa ÉgAÓªY íæªJ »àdG âjƒμdG »a É¡Yƒf øe øe º¡JGQÉªãà°SG ™jƒæJ á°Uôa ÉgAÓªY íæªJ »àdG âjƒμdG »a É¡Yƒf øe

.∞«dÉμàdG πbCÉHh áaÉØ°Th á∏¡°S á≤jô£H ,á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ∫ÓN.∞«dÉμàdG πbCÉHh áaÉØ°Th á∏¡°S á≤jô£H ,á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ∫ÓN
 ºjó≤J »a âf ÜôY íéf ºjó≤J »a âf ÜôY íéf" :ídÉ°üdG ∫Éb ,è«∏îdG ∂æH ácQÉ°ûe ≈∏Y k É≤«∏©Jh :ídÉ°üdG ∫Éb ,è«∏îdG ∂æH ácQÉ°ûe ≈∏Y k É≤«∏©Jh
 á≤£æe  ∑ƒæH  ≈©°ùJ  »àdG  IôμàÑªdG  äÉ«é«JGôà°S’G  ±É°ûàc’  á°üæe á≤£æe  ∑ƒæH  ≈©°ùJ  »àdG  IôμàÑªdG  äÉ«é«JGôà°S’G  ±É°ûàc’  á°üæe
 áHôéJ  õjõ©J  π«Ñ°S  »a  É¡≤«Ñ£J  ƒëf  É«≤jôaCG  ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥ô°ûdG áHôéJ  õjõ©J  π«Ñ°S  »a  É¡≤«Ñ£J  ƒëf  É«≤jôaCG  ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥ô°ûdG
 øe IóMGh  ájQÉªãà°S’G øe IóMGh  ájQÉªãà°S’G  " "õjGhõjGh"  áeóN ó©Jh .Égô«Zh á«fhôàμd’G  É¡FÓªY áeóN ó©Jh .Égô«Zh á«fhôàμd’G  É¡FÓªY
 ±GógCÓd  k É≤ah  áYƒæàe  ájQÉªãà°SG  ßaÉëe  ôaƒJ  å«M  ,äGhOC’G  ∂∏J  ø«H ±GógCÓd  k É≤ah  áYƒæàe  ájQÉªãà°SG  ßaÉëe  ôaƒJ  å«M  ,äGhOC’G  ∂∏J  ø«H
 ôWÉîªdG πªëJ áLQOh ,QÉªãà°S’G Iôàah ,π«ªY πμH á°UÉîdG ájQÉªãà°S’G ôWÉîªdG πªëJ áLQOh ,QÉªãà°S’G Iôàah ,π«ªY πμH á°UÉîdG ájQÉªãà°S’G

".π«ª©∏d áÑ°SÉæªdG.π«ª©∏d áÑ°SÉæªdG
 AÓª©dG õcôj AÓª©dG õcôj" :ídÉ°üdG ∫Éb , :ídÉ°üdG ∫Éb ,"õjGhõjGh" áeóN AGQh á«°SÉ°SC’G IôμØdG í«°Vƒàdh áeóN AGQh á«°SÉ°SC’G IôμØdG í«°Vƒàdh
 ¿CG  ó©Hh  .á«còdG  ∞JGƒ¡dG  äÉ≤«Ñ£Jh  á«fhôàμdE’G  äÉeóîdG  ≈∏Y  Ωƒ«dG ¿CG  ó©Hh  .á«còdG  ∞JGƒ¡dG  äÉ≤«Ñ£Jh  á«fhôàμdE’G  äÉeóîdG  ≈∏Y  Ωƒ«dG
 øe íÑ°UCGh §HGôàe ºdÉY øe AõL »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO âëÑ°UCG øe íÑ°UCGh §HGôàe ºdÉY øe AõL »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO âëÑ°UCG
 πª©j ¿CGh óH’ ¿Éc ,áãjóëdG É«Lƒdƒæμà∏d k ÉeGóîà°SG äÉ©ªàéªdG ôãcCG ø«H πª©j ¿CGh óH’ ¿Éc ,áãjóëdG É«Lƒdƒæμà∏d k ÉeGóîà°SG äÉ©ªàéªdG ôãcCG ø«H
 ∂∏àd  ≈bôJ  äÉeóN  ô«aƒàH  ô««¨àdG  Gòg  áÑcGƒe  ≈∏Y  »aô°üªdG  ´É£≤dG ∂∏àd  ≈bôJ  äÉeóN  ô«aƒàH  ô««¨àdG  Gòg  áÑcGƒe  ≈∏Y  »aô°üªdG  ´É£≤dG
 ájQÉªãà°SG  áHôéJ  ô«aƒàH  Éæªbh  ÉæFÓªY AGQBG  Éæ©∏£à°SG  ó≤d  .äÉÑ∏£àªdG ájQÉªãà°SG  áHôéJ  ô«aƒàH  Éæªbh  ÉæFÓªY AGQBG  Éæ©∏£à°SG  ó≤d  .äÉÑ∏£àªdG
 äÉ«æ≤àdG  çóMCG  ø«eóîà°ùe ,¬«dEG  Éæ∏°Uh Ée ≈∏Y AÉæH iƒà°ùªdG  á«ªdÉY äÉ«æ≤àdG  çóMCG  ø«eóîà°ùe ,¬«dEG  Éæ∏°Uh Ée ≈∏Y AÉæH iƒà°ùªdG  á«ªdÉY

".É¡Yƒf øe Iójôa ájQÉªãà°SG á°üæe ôaƒæd.É¡Yƒf øe Iójôa ájQÉªãà°SG á°üæe ôaƒæd
 øY  CÉ°ûæJ  ôWÉîªdÉH  áfQÉ≤e  óFGƒ©dG  π°†aCG  ¿CG  CGóÑe  ≈∏Y øY  CÉ°ûæJ  ôWÉîªdÉH  áfQÉ≤e  óFGƒ©dG  π°†aCG  ¿CG  CGóÑe  ≈∏Y  " "õjGhõjGh"  óæà°ùJh óæà°ùJh
 ∫Éb Gòg »ah .πLC’G á∏jƒW áYƒæàe á«ªdÉY ßaÉëe »a QÉªãà°S’G ≥jôW ∫Éb Gòg »ah .πLC’G á∏jƒW áYƒæàe á«ªdÉY ßaÉëe »a QÉªãà°S’G ≥jôW
 »g , »g ,"õjGhõjGh" ∫ÓN øe ÉæFÓª©d É¡eó≤f »àdG áaÉ°†ªdG áª«≤dG ó©J ∫ÓN øe ÉæFÓª©d É¡eó≤f »àdG áaÉ°†ªdG áª«≤dG ó©J" :ídÉ°üdG :ídÉ°üdG
 ≈∏Y ¢Uôëfh ,¬Lƒd k É¡Lhh »°üî°T πμ°ûH OÉ°TQE’Gh í°üædG º¡d Ωó≤f ÉæfCG ≈∏Y ¢Uôëfh ,¬Lƒd k É¡Lhh »°üî°T πμ°ûH OÉ°TQE’Gh í°üædG º¡d Ωó≤f ÉæfCG
 áaÉ°VE’ ,ájQÉªãà°S’G äÉ«∏ª©dG AGôLEG AÉæKCG ôªà°ùe πμ°ûH º¡©e π°UGƒàdG áaÉ°VE’ ,ájQÉªãà°S’G äÉ«∏ª©dG AGôLEG AÉæKCG ôªà°ùe πμ°ûH º¡©e π°UGƒàdG
 iód AÓª©dG äÉbÓY AGQóe ∫ÓN øe ,á«ªbôdG äÉ«∏ª©∏d á«fÉ°ùfE’G á°ùª∏dG iód AÓª©dG äÉbÓY AGQóe ∫ÓN øe ,á«ªbôdG äÉ«∏ª©∏d á«fÉ°ùfE’G á°ùª∏dG

."∂æÑdG∂æÑdG��    "¢VÉjôdG -âf ÜôY" äÉ«dÉ©a »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN ídÉ°üdG ¥QÉW

»eÓ°SE’G á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG OÉëJG ¥ÓWEG ó¡°T

øjôëÑdÉH WIBC ôªJDƒe »a "∂à«H"`d á∏YÉa ácQÉ°ûe

Gô«Ø°S  º°SÉL ódÉN ø«©J "äGQÉ≤©∏d É«HƒJƒj"
…QÉ≤©dG QÉªãà°S’G áaÉ≤K  õjõ©J ±ó¡H É¡àeÓ©d

�  π`̀ ``̀ jƒ`̀ª`̀à`̀ dG â``̀«``̀H ∑QÉ```̀°```̀T  π`̀ ``̀ jƒ`̀ª`̀à`̀ dG â``̀«``̀H ∑QÉ```̀°```̀T 
 áãdÉãdG  áæ°ù∏d áãdÉãdG  áæ°ù∏d  " "∂à«H∂à«H"  »`àjƒμdG »`àjƒμdG
 »a  »æ«JÓH  ´Gô``c  »`̀dGƒ`̀à`̀dG  ≈∏Y »a  »æ«JÓH  ´Gô``c  »`̀dGƒ`̀à`̀dG  ≈∏Y
 ±QÉ°üª∏d  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  ô`̀``̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG ±QÉ°üª∏d  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  ô`̀``̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG
 ó≤Y  …ò``dG   ó≤Y  …ò``dG  WIBCWIBC  á«eÓ°S’G á«eÓ°S’G
 øjô°û©dGh  á`̀©`̀HGô`̀dG  ¬``̀ JQhO  »`̀a øjô°û©dGh  á`̀©`̀HGô`̀dG  ¬``̀ JQhO  »`̀a
 ÖMÉ°U  ájÉYQ  âëJ  øjôëÑdG  »a ÖMÉ°U  ájÉYQ  âëJ  øjôëÑdG  »a
 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 .AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S .AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 äÉ°ù∏L  IóY »a äÉ°ù∏L  IóY »a  " "∂à«H∂à«H"  ∑QÉ°Th ∑QÉ°Th
 øjôëÑdG  ±ô°üe  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH øjôëÑdG  ±ô°üe  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH
 ó«°TQ  ßaÉëªdG  Qƒ°†ëHh …õcôªdG ó«°TQ  ßaÉëªdG  Qƒ°†ëHh …õcôªdG
 ≈∏Y  ¬°UôM  øe  ÉbÓ£fG  ,êGô©ªdG ≈∏Y  ¬°UôM  øe  ÉbÓ£fG  ,êGô©ªdG
 ájOÉ°üàb’G  πaÉëªdG  »a  óLGƒàdG ájOÉ°üàb’G  πaÉëªdG  »a  óLGƒàdG
 á«ªgG RôÑJ »àdG á«dhódG á«dÉªdGh á«ªgG RôÑJ »àdG á«dhódG á«dÉªdGh
 πª©Jh »eÓ°S’G  πjƒªàdG  áYÉæ°U πª©Jh »eÓ°S’G  πjƒªàdG  áYÉæ°U
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ÉgQhO  õjõ©J  ≈∏Y iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ÉgQhO  õjõ©J  ≈∏Y
 ´ÓWÓd ∂dòch ,»ªdÉ©dGh »ª«∏b’G ´ÓWÓd ∂dòch ,»ªdÉ©dGh »ª«∏b’G
 ájOÉ°üàb’G  äGQƒ£àdG  çóMCG  ≈∏Y ájOÉ°üàb’G  äGQƒ£àdG  çóMCG  ≈∏Y
 AGôÑNh  ø«°üàîe  ™e  É¡à°ûbÉæeh AGôÑNh  ø«°üàîe  ™e  É¡à°ûbÉæeh
 ôªJDƒªdG  ôÑà©j  å«M  ,ø««dÉe ôªJDƒªdG  ôÑà©j  å«M  ,ø««dÉe
 äÉeƒ∏©ªdG  ∫OÉÑàd  Ió`̀FGQ  á°üæe äÉeƒ∏©ªdG  ∫OÉÑàd  Ió`̀FGQ  á°üæe
 AGôÑîdG  øe  ójó©dG  ø«H  á«dÉªdG AGôÑîdG  øe  ójó©dG  ø«H  á«dÉªdG
 »dÉªdG  ´É£≤dG  »a  ø«jOÉ°üàb’G »dÉªdG  ´É£≤dG  »a  ø«jOÉ°üàb’G
 »∏ëªdG  øjó«©°üdG  ≈∏Y  »eÓ°SE’G »∏ëªdG  øjó«©°üdG  ≈∏Y  »eÓ°SE’G

.»ª«∏bE’Gh.»ª«∏bE’Gh
 »°ù«FôdG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀ dG  ∫hÉ``̀æ``̀Jh »°ù«FôdG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀ dG  ∫hÉ``̀æ``̀Jh
 ƒªædG äÉcôëe ƒªædG äÉcôëe" ΩÉ©dG Gòg ôªJDƒªd ΩÉ©dG Gòg ôªJDƒªd

 ´Éæ°U  :ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dGh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ´Éæ°U  :ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dGh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ó¡°T å«M , ó¡°T å«M ,"äÉ°SÉ«°ùdG ø«ª¶æehäÉ°SÉ«°ùdG ø«ª¶æeh
 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  OÉëJG  ¥ÓWG á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  OÉëJG  ¥ÓWG
 ∂à«H ∂à«H"  øe  ∞dCÉàj  …òdG  »eÓ°S’G øe  ∞dCÉàj  …òdG  »eÓ°S’G
 ,á«ªæà∏d øjôëÑdG ∂æHh ,á«ªæà∏d øjôëÑdG ∂æHh " "øjôëÑdGøjôëÑdG
 á«aô°üªdG  á`̀cô`̀Ñ`̀dG  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀eh á«aô°üªdG  á`̀cô`̀Ñ`̀dG  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀eh
 »a  ¢ü°üîàe  õ`̀cô`̀e  ô`̀Ñ`̀cCG  ƒ`̀gh »a  ¢ü°üîàe  õ`̀cô`̀e  ô`̀Ñ`̀cCG  ƒ`̀gh
 á≤£æªH  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG á≤£æªH  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG
 Gó«cCÉJ  ,É«≤jôaGh  §°ShC’G  ¥ô°ûdG Gó«cCÉJ  ,É«≤jôaGh  §°ShC’G  ¥ô°ûdG
 »ªbôdG Qƒ£àdG áÑcGƒe IQhô°V ≈∏Y »ªbôdG Qƒ£àdG áÑcGƒe IQhô°V ≈∏Y
 É«LƒdƒæμàdG ∞«XƒJ ≈∏Y õ«côàdGh É«LƒdƒæμàdG ∞«XƒJ ≈∏Y õ«côàdGh
 øe  á«aô°üªdG  äÉeóîdG  ìôW  »a øe  á«aô°üªdG  äÉeóîdG  ìôW  »a

 AÉæãà°SG  ¿hO  ∑ƒæÑdG  áaÉc  πÑb AÉæãà°SG  ¿hO  ∑ƒæÑdG  áaÉc  πÑb
 ∫ƒ∏M  OÉéjEG  á«∏ªY ™jô°ùJ  ±ó¡H ∫ƒ∏M  OÉéjEG  á«∏ªY ™jô°ùJ  ±ó¡H
 ™e  á≤aGƒàeh  IôμàÑe  á«aô°üe ™e  á≤aGƒàeh  IôμàÑe  á«aô°üe
 íæªd  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ΩÉμMCG íæªd  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ΩÉμMCG
 »Ñ∏J  á«aô°üe  áHôéJ  π«ª©dG »Ñ∏J  á«aô°üe  áHôéJ  π«ª©dG

.¬JÉÑ∏£àeh ¬JÉ©∏£J.¬JÉÑ∏£àeh ¬JÉ©∏£J
 8  º`̀°`̀†`̀æ`̀J  ¿CG  ™`̀bƒ`̀ à`̀ª`̀ dG  ø```̀eh º`̀°`̀†`̀æ`̀J  ¿CG  ™`̀bƒ`̀ à`̀ª`̀ dG  ø```̀eh
 OÉëJG  ≈`̀dG  iô`̀NG  á«eÓ°SG  ∑ƒæH OÉëJG  ≈`̀dG  iô`̀NG  á«eÓ°SG  ∑ƒæH
 »a  »eÓ°S’G  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG »a  »eÓ°S’G  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG
 ™°Vh  ºJ  å«M  ,á«fÉãdG  á∏MôªdG ™°Vh  ºJ  å«M  ,á«fÉãdG  á∏MôªdG
 ≈`̀dEG  ±ó`̀¡`̀J  áMƒªW  πªY  á£N ≈`̀dEG  ±ó`̀¡`̀J  áMƒªW  πªY  á£N
 á«dÉe É«LƒdƒæμJ á°üæe  á«dÉe É«LƒdƒæμJ á°üæe 1515 ìôW ìôW

 ¿ƒ°†Z  »a  »aô°üªdG  ´É£≤dG  »a ¿ƒ°†Z  »a  »aô°üªdG  ´É£≤dG  »a
 …òdG  OÉëJ’G  ºgÉ°ùjh  .äGƒæ°S   …òdG  OÉëJ’G  ºgÉ°ùjh  .äGƒæ°S  5
 " "øjôëÑdG  ƒμdCGøjôëÑdG  ƒμdCG"  º°SG  âëJ  ≥∏£fG º°SG  âëJ  ≥∏£fG
 ácôà°ûªdG Iƒ≤dG ±GógCG ≥«≤ëJ »a ácôà°ûªdG Iƒ≤dG ±GógCG ≥«≤ëJ »a
 ¥ƒ°ùdÉH  áaô©ªdG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG ¥ƒ°ùdÉH  áaô©ªdG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG
 ,á«dÉªdG  OQGƒªdGh  AÓª©dG  IóYÉbh ,á«dÉªdG  OQGƒªdGh  AÓª©dG  IóYÉbh
 øe  QÉμàH’ÉH  OÉëJ’G  ≈æ©j  å«M øe  QÉμàH’ÉH  OÉëJ’G  ≈æ©j  å«M
 ¿CG ≈dG Éàa’ ,»YÉªàL’G ô«KCÉàdG πLCG ¿CG ≈dG Éàa’ ,»YÉªàL’G ô«KCÉàdG πLCG
 Qó°UCG  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe Qó°UCG  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe
 πjƒªàdG  ∫É`̀ª`̀YCG  º«¶æàd  í`̀FGƒ`̀d πjƒªàdG  ∫É`̀ª`̀YCG  º«¶æàd  í`̀FGƒ`̀d
 äGô««¨J  çhóëd  k ÉÑ°ùëJ  »YÉªédG äGô««¨J  çhóëd  k ÉÑ°ùëJ  »YÉªédG

.áYÉæ°üdG √òg »a.áYÉæ°üdG √òg »a

�  …QÉ≤©dG QÉªãà°S’G »a á°ü°üîàªdG ácô°ûdG …QÉ≤©dG QÉªãà°S’G »a á°ü°üîàªdG ácô°ûdG " "äGQÉ≤©∏d É«HƒJƒjäGQÉ≤©∏d É«HƒJƒj" âæ∏YCG  âæ∏YCG 
 á°UÉîdG  ájQÉéàdG  áeÓ©∏d  kGô«Ø°S  º°SÉL  ódÉN  »eÓYE’G  ø««©J  øY  »dhódG á°UÉîdG  ájQÉéàdG  áeÓ©∏d  kGô«Ø°S  º°SÉL  ódÉN  »eÓYE’G  ø««©J  øY  »dhódG
 Qhó∏d  GAGôKEGh  »dhódG  …QÉ≤©dG  QÉªãà°SE’G  áaÉ≤K  õjõ©àd  ÉgOƒ¡L  øª°V  É¡H Qhó∏d  GAGôKEGh  »dhódG  …QÉ≤©dG  QÉªãà°SE’G  áaÉ≤K  õjõ©àd  ÉgOƒ¡L  øª°V  É¡H
 ¬JÉ«dBGh QÉ≤©dG º«gÉØªH »YƒdG ™aQ »a áYƒªéªdG ¬H Ωƒ≤J …òdG »©ªàéªdG ¬JÉ«dBGh QÉ≤©dG º«gÉØªH »YƒdG ™aQ »a áYƒªéªdG ¬H Ωƒ≤J …òdG »©ªàéªdG

.»é«∏îdG Qƒ¡ªé∏d.»é«∏îdG Qƒ¡ªé∏d
 ºgÉ°ùJ  ¿CG   »a  ¬à≤K  øY  ácô°û∏d  …ò«ØæàdG  ôjóªdG  »∏Zôa  óªëe  ÜôYCG ºgÉ°ùJ  ¿CG   »a  ¬à≤K  øY  ácô°û∏d  …ò«ØæàdG  ôjóªdG  »∏Zôa  óªëe  ÜôYCG
 »LQÉîdG QÉªãà°SE’G ¥ô£H áë«ë°üdG áaô©ªdGh »YƒdG π≤f »a Iƒ£îdG √òg »LQÉîdG QÉªãà°SE’G ¥ô£H áë«ë°üdG áaô©ªdGh »YƒdG π≤f »a Iƒ£îdG √òg
 QÉªãà°SE’ÉH ø«ªà¡ªdG ´ƒªéd áë°VGhh á£°ùÑe á≤jô£H ¬ª«gÉØeh √óYGƒbh QÉªãà°SE’ÉH ø«ªà¡ªdG ´ƒªéd áë°VGhh á£°ùÑe á≤jô£H ¬ª«gÉØeh √óYGƒbh
 ¥ô£H  äÉeƒ∏©ª∏d  ∫ƒ°UƒdG  ≥M  ™«ªé∏d  πØμj  ÉªHh  êQÉîdG  »a  …QÉ≤©dG ¥ô£H  äÉeƒ∏©ª∏d  ∫ƒ°UƒdG  ≥M  ™«ªé∏d  πØμj  ÉªHh  êQÉîdG  »a  …QÉ≤©dG
 í«à«°S  å«M  áæ«©e  øcÉeCG  hCG  äÉbhCÉH  ó«≤àdG  ¿hOh  Iô°TÉÑeh  á£°ùÑe í«à«°S  å«M  áæ«©e  øcÉeCG  hCG  äÉbhCÉH  ó«≤àdG  ¿hOh  Iô°TÉÑeh  á£°ùÑe
 á≤jô£H  áeƒ∏©ªdG  ∫É≤àfG  »a  áÑjÉ«°ùfEG  º°SÉL  ódÉN  »eÓYE’G  ™e  ¿hÉ©àdG á≤jô£H  áeƒ∏©ªdG  ∫É≤àfG  »a  áÑjÉ«°ùfEG  º°SÉL  ódÉN  »eÓYE’G  ™e  ¿hÉ©àdG
 øeh âbh …CG »a »YÉªàLE’G π°UGƒàdG äÉ°üæe ≈∏Y ¬æ«©HÉàe ≈dEG IQƒ°üe øeh âbh …CG »a »YÉªàLE’G π°UGƒàdG äÉ°üæe ≈∏Y ¬æ«©HÉàe ≈dEG IQƒ°üe

.¬JGP âbƒdG »a ∫É©ah ≥«°T πμ°ûHh ¿Éμe …CG.¬JGP âbƒdG »a ∫É©ah ≥«°T πμ°ûHh ¿Éμe …CG
 k ÉaOÉg k ÉjQÉéJ ÉYhô°ûe §≤a πãªJ ’ k ÉaOÉg k ÉjQÉéJ ÉYhô°ûe §≤a πãªJ ’ " "äGQÉ≤©∏d É«HƒJƒjäGQÉ≤©∏d É«HƒJƒj" ¿CG »∏Zôa ø«H Éªc ¿CG »∏Zôa ø«H Éªc
 å«M ¬JGP âbƒdG »a k É«©ªàéeh k É«fÉ°ùfEGh k É«aÉ≤K k ÉYhô°ûe πãªJ πH íHô∏d å«M ¬JGP âbƒdG »a k É«©ªàéeh k É«fÉ°ùfEGh k É«aÉ≤K k ÉYhô°ûe πãªJ πH íHô∏d
 §Hôd  äÉ¡LƒJh  äÉ«dBG   §Hôd  äÉ¡LƒJh  äÉ«dBG  20112011  »a  ¢ù«°SCÉàdG  òæe  Éæà«é«JGôà°SEG  øª°†àJ »a  ¢ù«°SCÉàdG  òæe  Éæà«é«JGôà°SEG  øª°†àJ
 øe á∏eÉμàe äÉ©ªàée ¢ù«°SCÉJh áeÉbEG  ∫ÓN øe ¢†©ÑH º¡°†©H ¢SÉædG øe á∏eÉμàe äÉ©ªàée ¢ù«°SCÉJh áeÉbEG  ∫ÓN øe ¢†©ÑH º¡°†©H ¢SÉædG
 »a ÉæMÉéf ÖfÉL ≈dEG …QÉ≤©dG ÉæWÉ°ûf É¡«a ¢SQÉªf »àdG ∫hódG »a AÓª©dG »a ÉæMÉéf ÖfÉL ≈dEG …QÉ≤©dG ÉæWÉ°ûf É¡«a ¢SQÉªf »àdG ∫hódG »a AÓª©dG

 á«Ø«c »a k’hCG  Éæ°ùØfCG  É¡H ÉæeõdCG  »àdG  ÇOÉÑªdGh º«≤dG  øe áYƒªée ≥∏N á«Ø«c »a k’hCG  Éæ°ùØfCG  É¡H ÉæeõdCG  »àdG  ÇOÉÑªdGh º«≤dG  øe áYƒªée ≥∏N
 äGôÑîdGh  á«JÉ«ëdGh  á«fƒfÉ≤dG  áaô©ªdÉH  ºgójhõJh  AÓª©dG  ¥ƒ≤M  ¿Éª°V äGôÑîdGh  á«JÉ«ëdGh  á«fƒfÉ≤dG  áaô©ªdÉH  ºgójhõJh  AÓª©dG  ¥ƒ≤M  ¿Éª°V
 AGô°ûH  GƒeÉb  »àdG  ∫hódG  ∂∏J  »a  á«°û«©ªdG  º¡àHôéJ  π«¡°ùàd  áeRÓdG AGô°ûH  GƒeÉb  »àdG  ∫hódG  ∂∏J  »a  á«°û«©ªdG  º¡àHôéJ  π«¡°ùàd  áeRÓdG
 ≈∏Y ôªà°ùe π°UGƒJh ºYO äÉeóîH ºgójhõJ ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH É¡«a äGQÉ≤Y ≈∏Y ôªà°ùe π°UGƒJh ºYO äÉeóîH ºgójhõJ ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH É¡«a äGQÉ≤Y
 á«∏ªY  ΩÉªJEG  ó©H  hCG  πÑb  AGƒ°S  ∫ÉÑdG  áMGQ  º¡d  øª°†àd  iƒà°ùe  ≈∏YCG á«∏ªY  ΩÉªJEG  ó©H  hCG  πÑb  AGƒ°S  ∫ÉÑdG  áMGQ  º¡d  øª°†àd  iƒà°ùe  ≈∏YCG

.AGô°ûdG.AGô°ûdG

��    ôªJDƒªdG »a ¢†gÉædG ¿RÉe á°SÉFôH "∂à«H" óah ácQÉ°ûe

 Öë°ùdG Qƒ°†ëd √AÓªY ƒYój "…QÉéàdG" 
QÉæjO 250^000 `dG IõFÉL ≈∏Y ô«ÑμdG

äÉHƒë°S 3 º q¶æj áHQh ∂æH
 Ωƒ«dG ÉæjQÉªdG á£ëe ôÑY 

QÉæjO ∞dCG 30 õFGƒéH GõFÉa 13 êƒà«d

�  Öë°ùdG  ¿ÉLô¡e  »àjƒμdG  …QÉéàdG  ∂æÑdG  º¶æj   Öë°ùdG  ¿ÉLô¡e  »àjƒμdG  …QÉéàdG  ∂æÑdG  º¶æj  
  IõFÉédG áª«b ≠∏ÑJ å«M ,áªéædG ÜÉ°ùM IõFÉéd ô«ÑμdG  IõFÉédG áª«b ≠∏ÑJ å«M ,áªéædG ÜÉ°ùM IõFÉéd ô«ÑμdG
 ∫ƒM ∫ƒM" á∏ªM  ≈∏Y Öë°ùdG ∂dòch QÉæjO ∞dCG  á∏ªM  ≈∏Y Öë°ùdG ∂dòch QÉæjO ∞dCG 250,000250,000
 IõFÉédGh ,ájƒæ°S ™HQ ÉjGóg  íHQGh IõFÉédGh ,ájƒæ°S ™HQ ÉjGóg  íHQGh " "…QÉéà∏d  ∂ÑJGQ…QÉéà∏d  ∂ÑJGQ
 " "  ( (GLE CoupeGLE Coupe)   ¢Só«°Sôe  IQÉ«°S  øY  IQÉÑY)   ¢Só«°Sôe  IQÉ«°S  øY  IQÉÑY
 áYÉ°ùdG -  áYÉ°ùdG - 20182018 ôjÉæj  ôjÉæj 5 ≥aGƒªdG á©ªédG óZ Ωƒj ∂dPh ≥aGƒªdG á©ªédG óZ Ωƒj ∂dPh

.Rƒ«æa’G ™ªéªH.Rƒ«æa’G ™ªéªH – – kAÉ°ùe  kAÉ°ùe 7^007^00
 äBÉLÉØªdG  øe  ójó©dG  ¿ÉLô¡ªdG  Gòg  π∏îàj  ±ƒ°Sh äBÉLÉØªdG  øe  ójó©dG  ¿ÉLô¡ªdG  Gòg  π∏îàj  ±ƒ°Sh
 á°ü°üîªdG äÉ≤HÉ°ùªdGh á«¡«aôàdG á£°ûfC’Gh ¢Vhô©dGh á°ü°üîªdG äÉ≤HÉ°ùªdGh á«¡«aôàdG á£°ûfC’Gh ¢Vhô©dGh
 º°SCG  øY  ¿ÓYE’G  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ø«cQÉ°ûªdGh  Qƒ°†ë∏d º°SCG  øY  ¿ÓYE’G  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ø«cQÉ°ûªdGh  Qƒ°†ë∏d
 20172017  ΩÉ©d  ô«NC’G  ™Hô∏d ΩÉ©d  ô«NC’G  ™Hô∏d  " "áªéædGáªéædG"  Öë°S  »a  õFÉØdG Öë°S  »a  õFÉØdG
 250250 á¨dÉÑdG iôÑμdG IõFÉédG ¬«dEG ÖgòJ ±ƒ°S …òdGh á¨dÉÑdG iôÑμdG IõFÉédG ¬«dEG ÖgòJ ±ƒ°S …òdGh
 õFÉØdG  º°SG  øY  ¿ÓYE’G  ºà«°S  Éªc  ,»àjƒc  QÉæjO  ∞dCG õFÉØdG  º°SG  øY  ¿ÓYE’G  ºà«°S  Éªc  ,»àjƒc  QÉæjO  ∞dCG
 ¿CÉH k Éª∏Y ,íHQGh …QÉéà∏d ∂ÑJGQ ∫ƒM á∏ªM Öë°S »a ¿CÉH k Éª∏Y ,íHQGh …QÉéà∏d ∂ÑJGQ ∫ƒM á∏ªM Öë°S »a
  .ágQÉa ¬«Hƒc ¢Só«°Sôe IQÉ«°S »g Öë°ùdG Gòg IõFÉL  .ágQÉa ¬«Hƒc ¢Só«°Sôe IQÉ«°S »g Öë°ùdG Gòg IõFÉL
 IõFÉéH RƒØ∏d ¬FÓªY π«gCÉàH IõFÉéH RƒØ∏d ¬FÓªY π«gCÉàH " "áªéædGáªéædG" ÜÉ°ùM õ«ªàjh ÜÉ°ùM õ«ªàjh
 Öë°S  IõFÉL  ôÑcCG  ó©J  QÉæjO   Öë°S  IõFÉL  ôÑcCG  ó©J  QÉæjO  70007000  ÉgQób  á«eƒj ÉgQób  á«eƒj
 ÜÉ°ùëdG  Ωó≤j  ∂dP  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,âjƒμdG  »a  »eƒj ÜÉ°ùëdG  Ωó≤j  ∂dP  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,âjƒμdG  »a  »eƒj
 iôÑc õFGƒéH RƒØdG AÓª©∏d í«àJ ájƒæ°S ™HQ äÉHƒë°S iôÑc õFGƒéH RƒØdG AÓª©∏d í«àJ ájƒæ°S ™HQ äÉHƒë°S

 ∞dCG  ∞dCG 100100 øe CGóÑJ º¡eÓMCG ™«ªL ≥«≤ëJ øe º¡æμªJ øe CGóÑJ º¡eÓMCG ™«ªL ≥«≤ëJ øe º¡æμªJ
 ∞dCG   ∞dCG  5050  ∫ó©ªH  ójõJ  ºK  ∫hC’G  ™Hô∏d   »àjƒc  QÉæjO ∫ó©ªH  ójõJ  ºK  ∫hC’G  ™Hô∏d   »àjƒc  QÉæjO
 ≈dEG  π°üàd  ó©H Éª«a á«∏°üa Iôàa πμd »àjƒc QÉæjO ≈dEG  π°üàd  ó©H Éª«a á«∏°üa Iôàa πμd »àjƒc QÉæjO

 .ΩÉ©dG øe ô«NC’G ™HôdG »a QÉæjO ∞dCG  .ΩÉ©dG øe ô«NC’G ™HôdG »a QÉæjO ∞dCG 250250

�  ÉæjQÉªdG  ™ qªée  »a  ¢ù«ªîdG  Ωƒ«dG  áHQh  ∂æH  º¶æj ÉæjQÉªdG  ™ qªée  »a  ¢ù«ªîdG  Ωƒ«dG  áHQh  ∂æH  º¶æj
 Ée É¡æe äÉHƒë°S çÓK .ΩCG  .±CG  ÉæjQÉªdG  á£ëe ôÑY Ée É¡æe äÉHƒë°S çÓK .ΩCG  .±CG  ÉæjQÉªdG  á£ëe ôÑY  – –
 âbh »a ∂æÑdG É¡≤∏WCG ób ¿Éc á«éjhôJ äÓªëH ≥∏©àj âbh »a ∂æÑdG É¡≤∏WCG ób ¿Éc á«éjhôJ äÓªëH ≥∏©àj
 ájô¡°ûdG ¬JÉHƒë°S ≈dG áaÉ°VE’ÉH  ájô¡°ûdG ¬JÉHƒë°S ≈dG áaÉ°VE’ÉH 20172017 ΩÉY   ∫ÓN ≥HÉ°S ΩÉY   ∫ÓN ≥HÉ°S
 IQƒJÉa IQƒJÉa"  Öë°Sh  ,…ô¡°ûdG  á∏Ñæ°ùdG  ÜÉ°ùM Öë°S  :»gh Öë°Sh  ,…ô¡°ûdG  á∏Ñæ°ùdG  ÜÉ°ùM Öë°S  :»gh
 ∂dPh  ∂eÓMCG  á∏MQ  ≈∏Y  ô«NC’G  Öë°Sh  , ∂dPh  ∂eÓMCG  á∏MQ  ≈∏Y  ô«NC’G  Öë°Sh  ,"¢SôÑ°ùcG¢SôÑ°ùcG
 »∏ãªeh  áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG  IQGRh  øY  ø«∏ãªe  Qƒ°†ëH »∏ãªeh  áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG  IQGRh  øY  ø«∏ãªe  Qƒ°†ëH
 ,  √AÓªY  á`̀HQh  ∂æH  ƒYój  ,¬«∏Y  kAÉ`̀æ`̀Hh  .á`̀ HQh  ∂æH ,  √AÓªY  á`̀HQh  ∂æH  ƒYój  ,¬«∏Y  kAÉ`̀æ`̀Hh  .á`̀ HQh  ∂æH
 ¢ù«ªîdG Ωƒj ô¡X  ΩCG  ±CG  ÉæjQÉªdG á£ëe ≈dEG  ´Éªà°S’G ¢ù«ªîdG Ωƒj ô¡X  ΩCG  ±CG  ÉæjQÉªdG á£ëe ≈dEG  ´Éªà°S’G
 õ«ªªdG  çóëdG  ´Éª°ùd  Gô¡X  IóMGƒdG  áYÉ°ùdG  ΩÉªJ  »a õ«ªªdG  çóëdG  ´Éª°ùd  Gô¡X  IóMGƒdG  áYÉ°ùdG  ΩÉªJ  »a
 ø«©ªà°ùª∏d õFGƒL ºjó≤Jh äÉ≤HÉ°ùe ¬∏∏îàJ ±ƒ°S …òdG ø«©ªà°ùª∏d õFGƒL ºjó≤Jh äÉ≤HÉ°ùe ¬∏∏îàJ ±ƒ°S …òdG
 1313  êƒà«°S  .äÉHƒë°ùdÉH  øjõFÉØdG  ºjôμJ  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH êƒà«°S  .äÉHƒë°ùdÉH  øjõFÉØdG  ºjôμJ  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH
 ∞dCG  ∞dCG 3030 ≠∏ÑJ õFGƒL »dÉªLEÉH áHQh ∂æH AÓªY øe kGõFÉa ≠∏ÑJ õFGƒL »dÉªLEÉH áHQh ∂æH AÓªY øe kGõFÉa
 ,∫hC’G  õFÉØ∏d  ±’BG   ,∫hC’G  õFÉØ∏d  ±’BG  1010  :»dÉàdÉc  áYRƒe  »àjƒc  QÉæjO :»dÉàdÉc  áYRƒe  »àjƒc  QÉæjO
 øjõFÉØ∏d  QÉæjO  ∞dCGh  ,ådÉãdGh  »fÉãdG  øjõFÉØ∏d  ±’BG   øjõFÉØ∏d  QÉæjO  ∞dCGh  ,ådÉãdGh  »fÉãdG  øjõFÉØ∏d  ±’BG  5h
 á∏Ñæ°ùdG  ÜÉ°ùM  ≥∏WCG  ób  áHQh  ∂æH  ¿CG  ôcòj  .Iô°û©dG á∏Ñæ°ùdG  ÜÉ°ùM  ≥∏WCG  ób  áHQh  ∂æH  ¿CG  ôcòj  .Iô°û©dG
 m™jOhh  ÉHÉ°ùM  á∏Ñæ°ùdG  ¿G  .™jOhh  ÉHÉ°ùM  á∏Ñæ°ùdG  ¿G  .20162016  ΩÉY  ™∏£e  »a ΩÉY  ™∏£e  »a
 ≈dG  ¿ƒaó¡j  øjòdG  AÓª©∏d  πãeC’G  QÉ«îdG  ,Ωƒ«dG  ôÑà©j ≈dG  ¿ƒaó¡j  øjòdG  AÓª©∏d  πãeC’G  QÉ«îdG  ,Ωƒ«dG  ôÑà©j
 ≈∏Y á«dÉe óFGƒY ≥«≤ëJ ¬°ùØf âbƒdG »ah ∫GƒeC’G ô«aƒJ ≈∏Y á«dÉe óFGƒY ≥«≤ëJ ¬°ùØf âbƒdG »ah ∫GƒeC’G ô«aƒJ
 ájó≤f õFGƒéH RƒØ∏d ájô¡°T k É°Uôa º¡ëæªj Éªc ,º¡©FGOh ájó≤f õFGƒéH RƒØ∏d ájô¡°T k É°Uôa º¡ëæªj Éªc ,º¡©FGOh

.ΩÉ©dG ∫GƒW.ΩÉ©dG ∫GƒW

 ¢SôÑ°ùcG IQƒJÉa á∏ªM Öë°S
 á°ùªN  èjƒààH  ≥∏©àj  ƒ¡a  ,»fÉãdG  Öë°ù∏d  áÑ°ùædÉHh á°ùªN  èjƒààH  ≥∏©àj  ƒ¡a  ,»fÉãdG  Öë°ù∏d  áÑ°ùædÉHh

 ¿Éc å«M .∫É≤ædG ∞JÉ¡dG IQƒJÉØd á∏eÉμdG áª«≤dÉH ø«ëHGQ ¿Éc å«M .∫É≤ædG ∞JÉ¡dG IQƒJÉØd á∏eÉμdG áª«≤dÉH ø«ëHGQ
 á«Yƒf á«fhôàμdG áeóN ≥HÉ°S âbh »a ≥∏WCG ób ∂æÑdG á«Yƒf á«fhôàμdG áeóN ≥HÉ°S âbh »a ≥∏WCG ób ∂æÑdG
 áª«b ójó°ùàH AÓª©∏d íª°ùJ »àdGh áª«b ójó°ùàH AÓª©∏d íª°ùJ »àdGh " "¢SôÑ°ùcG IQƒJÉa¢SôÑ°ùcG IQƒJÉa " "
 AÓª©dG  ∫ qƒîJ  Éªc  ;»fhôàμd’G  ¬≤«Ñ£J  ôÑY  ºgô«JGƒa AÓª©dG  ∫ qƒîJ  Éªc  ;»fhôàμd’G  ¬≤«Ñ£J  ôÑY  ºgô«JGƒa
 º¡à∏FÉY  OGôaCG  ô«JGƒah  ájô¡°ûdG  ºgô«JGƒa  ójó°ùJ  øe º¡à∏FÉY  OGôaCG  ô«JGƒah  ájô¡°ûdG  ºgô«JGƒa  ójó°ùJ  øe
 ádhóéd á«aô°üe á«∏ªY ≥ahh IóMGh ká©aO k É«FÉ≤∏J É°†jCG ádhóéd á«aô°üe á«∏ªY ≥ahh IóMGh ká©aO k É«FÉ≤∏J É°†jCG
 á£«°ùH äGƒ£N ´É qÑJG ôÑY k É«FÉ≤∏J ô«JGƒØdG √òg ´É£≤à°SG á£«°ùH äGƒ£N ´É qÑJG ôÑY k É«FÉ≤∏J ô«JGƒØdG √òg ´É£≤à°SG

.á∏¡°Sh.á∏¡°Sh

ÖJGôdG ÜÉ°ùM á∏ªM Öë°S
 òæe É¡≤∏WCG …òdG ÖJGôdG á∏ªëH ≥∏©àe ådÉãdG Öë°ùdG ÉeCG òæe É¡≤∏WCG …òdG ÖJGôdG á∏ªëH ≥∏©àe ådÉãdG Öë°ùdG ÉeCG
 ≈∏Y …ƒæ°S ™HQ Öë°S É¡JGõ«ªe øe »àdGh ΩÉ©dG ájGóH ≈∏Y …ƒæ°S ™HQ Öë°S É¡JGõ«ªe øe »àdGh ΩÉ©dG ájGóH
 QÉæjO   QÉæjO  5,000000  ájÉ¨d  É¡àØ∏μJ  π°üJ  Iõ«ªe   ôØ°S  á∏MQ ájÉ¨d  É¡àØ∏μJ  π°üJ  Iõ«ªe   ôØ°S  á∏MQ
 ƒdƒM  øªe  AÓª©dG  ™«ªL  Öë°ùdG  Gòg  πª°ûjh  ,»àjƒc ƒdƒM  øªe  AÓª©dG  ™«ªL  Öë°ùdG  Gòg  πª°ûjh  ,»àjƒc
 π°üëj  å«M  á∏ªëdG  ¿Éjô°S  ∫Ó`̀Nh  πÑb  øe  º¡ÑJGhQ π°üëj  å«M  á∏ªëdG  ¿Éjô°S  ∫Ó`̀Nh  πÑb  øe  º¡ÑJGhQ
 øe  ∑.O   øe  ∑.O  100100  πc  πHÉ≤e  Ió`̀MGh  á°Uôa  ≈∏Y  π«ª©dG πc  πHÉ≤e  Ió`̀MGh  á°Uôa  ≈∏Y  π«ª©dG

.ÖJGôdG »dÉªLEG.ÖJGôdG »dÉªLEG

��    º°SÉédG ódÉN ��    »∏Zôa óªëe



ارتفاع أسعار املستهلكني في تركيا  
ف��ي البالد  ال��ت��رك��ي إن م��ؤش��ر أس��ع��ار المستهلكين  ق��ال معهد اإلح��ص��اء   - اسطنبول )روي��ت��رز( 
ل��زي��ادة 0.5  زاد 0.69 بالمئة على أس��اس شهري في ديسمبر متجاوزا التوقعات التي أش��ارت 
بالمئة في استطالع لرويترز، ليصعد المؤشر 11.92 بالمئة على أساس سنوي. وتفوق الزيادة 
السنوية كثيرا التوقعات البالغة 9.5 بالمئة في برنامج الحكومة لألمد المتوسط وهدف البنك 
المركزي البالغ خمسة في المئة. وزادت أسعار المنتجين 1.37 بالمئة على أساس شهري في 

ديسمبر وبلغت الزيادة على أساس سنوي 15.47 في المئة. 14

الخميس 17 ربيع اآلخر 1439هـ
04 يناير 2018م- العدد 3267 مالوأعمال

أرباح الشركات الخليجية ارتفعت رغم تحديات البيئة التشغيلية في 2018

املستثمرون يتوقعون تواصل زخم األسواق العاملية 

»يوتوبيا« عينت جاسم سفيرًا لعالمتها التجارية

الذهب يواصل مكاسبه
نيويورك/لندن )رويترز( - واصل الذهب مكاسبه في 
بداية قوية لعام 2018 ليالمس المستويات المرتفعة 
التي كان قد بلغها في سبتمبر الماضي بفعل تراجع 
ال��ى مستويات قياسية  ال��دوالر بينما قفز البالديوم 
بفعل المخاوف من نقص المعروض بعد أن ارتفع 57 
بالمئة في ع��ام 2017. وارت��ف��ع الذهب في المعامالت 
ل��ألوق��ي��ة   

ً
ال���ى 1318.61 دوالرا ب��ال��م��ئ��ة  ال��ف��وري��ة 1.24 

)األونصة( وزاد في تسوية العقود األميركية اآلجلة 
للتسليم في فبراير شباط 6.80 دوالرات، أو ما يعادل 

 لألوقية. 
ً
0.52 بالمئة، الى 1316.10 دوالرا

وانخفض مؤشر ال��دوالر الى أدن��ى مستوى في أكثر 
م��ن ث��الث��ة أش��ه��ر بفعل ت��وق��ع��ات بتباطؤ وت��ي��رة رف��ع 
أسعار الفائدة األميركية.  وقفز البالديوم 2.8 بالمئة 
ف���ي وق��ت  ب��ل��غ  ب��ع��د أن  ل��ألوق��ي��ة   

ً
ال���ى 1090.72 دوالرا

 لألوقية. 
ً
سابق من الجلسة 1094.10 دوالرا

وم��ن بين المعادن النفيسة األخ��رى زادت الفضة في 
 
ً
ال���ى 17.18 دوالرا ب��ال��م��ئ��ة  ال��ف��وري��ة 1.26  ال��م��ع��ام��الت 
ل��ألوق��ي��ة وارت���ف���ع ال��ب��الت��ي��ن 1.59 ب��ال��م��ئ��ة ال���ى 940.50 

.
ً
دوالرا

أع���ل���ن���ت »ي���وت���وب���ي���ا ل���ل���ع���ق���ارات« ع��ن 
ت���ع���ي���ي���ن االع�������الم�������ي خ�����ال�����د ج���اس���م 
 ل��ل��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة الخاصة 

ً
س��ف��ي��را

ب��ه��ا ض��م��ن ج��ه��وده��ا ل��ت��ع��زي��ز ثقافة 
االس��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري ال��دول��ي واث���راء 
ل����ل����دور ال��م��ج��ت��م��ع��ي ال������ذي ت���ق���وم ب��ه 
المجموعة في رف��ع الوعي بمفاهيم 
العقار وآلياته للجمهور الخليجي. 
وق�����د أع������رب م��ح��م��د ف���رغ���ل���ي ال��م��دي��ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ي��وت��وب��ي��ا ل��ل��ع��ق��ارات عن 
سعادته بتوقيع ه��ذا االتفاق وثقته 
ف��ي أن تسهم ه���ذه ال��خ��ط��وة ف��ي نقل 
ال��وع��ي وال��م��ع��رف��ة الصحيحة بطرق 
االس����ت����ث����م����ار ال�����خ�����ارج�����ي وق�����واع�����ده 
ومفاهيمه بطريقة مبسطة وواضحة 
ل���ج���م���وع ال���م���ه���ت���م���ي���ن ب���االس���ت���ث���م���ار 
ال����ع����ق����اري ف����ي ال����خ����ارج وب���م���ا ي��ك��ف��ل 
ال���وص���ول للمعلومات  للجميع ح��ق 
ب����ط����رق م���ب���س���ط���ة وم����ب����اش����رة ودون 
التقيد بأوقات أو أماكن معينة حيث 
سيتيح التعاون مع االعالمي خالد 
جاسم انسيابية في انتقال المعلومة 
بطريقة مصورة الى متابعينه على 
م��ن��ص��ات ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي في 
أي وقت ومن أي مكان وبشكل شيق 

وفعال في الوقت ذاته. 
ف����رغ����ل����ي أن »ي����وت����وب����ي����ا  ب����ي����ن  ك����م����ا 
ل���ل���ع���ق���ارات« ال ت��م��ث��ل ف��ق��ط م��ش��روع��ا 
 ل���ل���رب���ح ب�����ل ت��م��ث��ل 

ً
 ه�����ادف�����ا

ً
ت����ج����اري����ا

 
ً
 وان�����س�����ان�����ي�����ا

ً
 ث�����ق�����اف�����ي�����ا

ً
م�������ش�������روع�������ا

 ف���ي ال���وق���ت ذات�����ه حيث 
ً
وم��ج��ت��م��ع��ي��ا

ت����ت����ض����م����ن اس����ت����رات����ي����ج����ي����ت����ن����ا م���ن���ذ 
التأسيس في 2011 آليات وتوجهات 
ل���رب���ط ال���ن���اس ب��ع��ض��ه��م ب��ب��ع��ض من 
خ����الل اق���ام���ة وت���أس���ي���س م��ج��ت��م��ع��ات 
ال��دول التي  متكاملة من العمالء في 
ال��ع��ق��اري الى  ن��م��ارس فيها نشاطنا 
ج��ان��ب ن��ج��اح��ن��ا ف��ي خ��ل��ق مجموعة 
م����ن ال���ق���ي���م وال����م����ب����ادئ ال���ت���ي أل��زم��ن��ا 
أن��ف��س��ن��ا أواًل ف��ي كيفية ضمان  ب��ه��ا 
حقوق العمالء وتزويدهم بالمعرفة 
ال���ق���ان���ون���ي���ة وال���ح���ي���ات���ي���ة وال���خ���ب���رات 

الالزمة لتسهيل تجربتهم المعيشية 
ف���ي ت��ل��ك ال������دول ال���ت���ي ق���ام���وا ب��ش��راء 
عقارات فيها باالضافة الى تزويدهم 
بخدمات دعم وتواصل مستمر على 
أع���ل���ى م��س��ت��وى ل��ت��ض��م��ن ل��ه��م راح���ة 
البال سواء قبل أو بعد اتمام عملية 
الشراء. وأكد فرغلي على أن التعاون 
م��ع االع���الم���ي ال��م��ت��أل��ق خ��ال��د جاسم 
س����وف ي��م��ث��ل اض���اف���ة ك��ب��رى ل��ج��ه��ود 
الشركة في هذا الصدد لما يتمتع به 

خالد من حضور اعالمي طاٍغ.
وم�����ن ج���ان���ب���ه ف���ق���د أش�������اد االع����الم����ي 

ال��ك��ب��ي��ر خ��ال��د ج��اس��م ب��ه��ذه الخطوة 
وعبر عن سعادته بتمثيله للعالمة 
ال����ت����ج����اري����ة ال���م���ت���م���ي���زة »ي���وت���وب���ي���ا 
ل��ه التعاون  ل��ل��ع��ق��ارات« وال��ت��ي سبق 
م���ع���ه���ا ع���ل���ى ال���م���س���ت���وى ال��ش��خ��ص��ي 
ط������وال ال���خ���م���س س����ن����وات ال��م��اض��ي��ة 
ال���ى ج��ان��ب س��م��ع��ت��ه��ا ال��ط��ي��ب��ة داخ���ل 
دول���ة قطر وخ��ارج��ه��ا وال��ت��ي لمسها 
من كل العمالء الذين تعاملوا معها 
ع��ل��ى م����دار ال��س��ن��وات ال��م��اض��ي��ة كما 
تتمتع الشركة بعالقات متميزة مع 
مجموعة من أكبر شركات التطوير 
ال���ع���ق���اري ع��ل��ى م��س��ت��وي ال��ع��ال��م بما 
ي���ك���ف���ل ت���وف���ي���ر ال���ع���دي���د م����ن ال���ف���رص 
ال����ع����ق����اري����ة ال����م����ت����م����ي����زة وال���م���رب���ح���ة 
لعمالئها. كما أكد خالد جاسم على 
ف��ي طياتها  ال��خ��ط��وة تحمل  أن ه��ذه 
 أسمى نسعى له بشكل أساسي 

ً
هدفا

وه������و رف������ع ال�����وع�����ي ون����ش����ر ال���ث���ق���اف���ة 
ال����ع����ق����اري����ة ال����خ����ارج����ي����ة أله���ل���ن���ا ف��ي 
الخليج وتعريفهم بطرق االستثمار 
ف��ي العقارات  الصحيح والمضمون 
في دول مثل بريطانيا، تركيا، كندا، 
أميركا، جورجيا، البوسنة و غيرها 
ل��ح��م��اي��ت��ه��م م���ن االح���ت���ي���ال ال�����ذي قد 
ال��وك��الء الخارجيين  ل��ه بعض  يلجأ 
لترويج عقاراتهم مستغلين ضعف 
ال����ث����ق����اف����ة ال����ع����ق����اري����ة وع��������دم م���ع���رف���ة 
ال���ع���م���الء ب�������دروب ال���ق���ان���ون ف����ي ت��ل��ك 

الدول. 

قال الموجز االقتصادي لبنك الكويت الوطني ان معظم أس��واق دول 
مجلس التعاون الخليجي شهدت أداء أضعف من نظيراتها العالمية 
في عام 2017 على خلفية التوترات االقليمية، اال انه وعلى الرغم من 
ذلك تمكنت الكويت من تسجيل أفضل أداء لها منذ عامين. وفي ذات 
الوقت، أدى التحسن المتزامن في النمو العالمي، واألوض��اع المالية 
الميسرة، وصعود أسعار السلع الى ارتفاع أسعار األسهم العالمية 
الى مستويات قياسية، مع توقع استمرار هذا الزخم خالل عام 2018.

وأن��ه��ت األس��ه��م ال��ع��ال��م��ي��ة ت�����داوالت ع���ام 2017 ع��ل��ى ارت���ف���اع، وسجل 
العديد منها مكاسب قياسية، مدعومة بمقومات متجددة، وارتفاع 
ال��ذي ط��رأ على معنويات المستثمرين.  في أسعار السلع والتحسن 
كما أن الظروف النقدية الميسرة والتي طال أمدها على خلفية تدني 
 في دفع أسعار األسهم نحو االرتفاع. 

ً
معدالت التضخم، أسهمت أيضا

وعلى الرغم من تحقق المخاطر السياسية العالمية على مدار العام، 
اال أنها لم يكن لها تأثير يذكر في عرقلة االرتفاعات السائدة. وأنهى 
مؤشر مورغان ستانلي للعائد االجمالي العالمي تداوالت عام 2017 
 بنسبة 5 في المئة في الربع الرابع 

ً
عند مستوى 6386 نقطة، مرتفعا

من عام 2017 وبنسبة 19 في المئة للعام بأكمله.
وفي الواليات المتحدة، أنهى كل من مؤشر »ستاندرد أند بورز 500« 
ت���داوالت ع��ام 2017 عند مستويات  وم��ؤش��ر »داو ج��ون��ز« الصناعي 
قياسية، فيما يعد أق��وى أداء لهما على مدى عقود. وعلى الرغم من 
التعرض لبعض العوائق في مطلع عام 2017، اال أنه ما لبث أن تنامت 
 في وقت الحق من العام، مدعومة باستمرار 

ً
مستويات الزخم أخيرا

األوضاع االقتصادية المشجعة وأحداث السياسات العامة. وفي واقع 
 أو فاقت التوقعات 

ً
األم��ر، تكشفت أح��داث عام 2017 كما كان متوقعا

من حيث: تشديد ظروف العمل، وتعزيز ثقة المستهلكين، وتحقيق 
الشركات لنتائج مالية مفاجئة. ومن المتوقع أن تؤدي التخفيضات 
الضريبية والغاء الضوابط التنظيمية الى زيادة أرباح الشركات في 

عام 2018، ما أسهم في تعزيز أداء األسهم األميركية. 
 نحو تحقيق أداء قياسي 

ً
وانتهجت أسهم األس���واق األورب��ي��ة م��س��ارا

 ل��ع��ودة ظهور 
ً
ل��ه��ذا ال���ع���ام، اال أن زخ��م��ه��ا ق��د خ��ب��ى ال���ى ح��د م��ا ن��ظ��را

المخاطر السياسية وارتفاع اليورو. اال أنه وعلى الرغم من ذلك، فان 
قوة النشاط االقتصادي، وارتفاع أرباح الشركات، وانخفاض معدالت 
ان��ه��اء البنك المركزي األوروب���ي  البطالة، والتباطؤ المتوقع نتيجة 
لبرنامج التيسير الكمي، أدت الى تسجيل المؤشر االوروب��ي »يورو 
 بنسبة 10 في المئة بنهاية العام على الرغم من 

ً
ستوكس 50« نموا

تراجعه بنسبة 2 في المئة في الربع الرابع من عام 2017 على خلفية 
غموض الوضع السياسي االسباني.

، حيث 
ً
م��ن جهة أخ���رى، ك��ان أداء أس���واق األس��ه��م الخليجية ضعيفا

ت����أث����رت ب���س���ي���اس���ات ال��ت��ق��ش��ف ال���م���ال���ي واالض�����ط�����راب�����ات ال��س��ي��اس��ي��ة. 
وبالفعل، تفاقمت ح��دة بيئة التحديات المالية االقليمية م��ن ج��راء 
التوترات الجيوسياسية ما أدى ذلك الى تآكل بعض من جاذبيتها 
اي���رادات  ف��ي انخفاض  للمستثمرين األج��ان��ب. وق��د تمت ترجمة ه��ذا 
الشركات وتراجع أنشطة التداول. وكان أداء مؤشر »مؤشر مورغان 
 على مدار العام 2017، وتراجع 

ً
ستانلي السعري لدول الخليج« ثابتا

بنسبة 0.4 في المئة في الربع الرابع من عام 2017.
وأثرت الخالفات االقليمية مع قطر على أداء أسواق األوراق المالية في 
المنطقة لتنهي أغلبية البورصات العام على تراجع بصدارة السوق 
ال��ق��ط��ري. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال��م��ؤش��رات األخ��ي��رة الس��ت��ق��رار تدفقات 
رأس المال ساعدت على تعزيز السوق القطري في الربع األخير من 
 بنسبة 18 في 

ً
ف��ي 2017 ظ��ل متراجعا ال��ع��ام  ع��ام 2017، اال أن األداء 

المئة. كما تراجع سوقا دب��ي وأب��و ظبي في ع��ام 2017 بنسبة 5 في 
 بضعف 

ً
المئة و3 في المئة على التوالي، حيث تأثر أداؤه��م��ا أيضا

 
ً
األس�����واق ال��ع��ق��اري��ة ال��م��ح��ل��ي��ة. ك��م��ا س��ج��ل ال��س��وق ال��س��ع��ودي ت��راج��ع��ا
ف��ي المئة بنهاية 2017، حيث س��اع��دت األرب��اح   بنسبة 0.2 

ً
هامشيا

القوية، واالصالحات الداعمة للسوق، والموازنة التوسعية، وتمديد 
اتفاقية األوبك على موازنة حالة عدم اليقين التي رافقت االضطرابات 

السياسية.
وكانت األسهم الكويتية ضمن أفضل األسهم أداء على مستوى دول 
مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 12 
في المئة في حين أضاف المؤشر الوزني نسبة 6 في المئة الى قيمته. 
وحققت بورصة الكويت مكاسب جيدة على مدار عام 2017 بدعم من 

صفقة شراء مستثمرين اماراتيين لحصة األقلية في شركة أميركانا 
ف��ي أواخ����ر ع���ام 2016، وت��أه��ل ال��ب��ورص��ة ل��الن��ض��م��ام ل��م��ؤش��ر فوتسي 
ل��ألس��واق الناشئة واس��ت��ح��واذ عمانتل على أس��ه��م »زي����ن«. اال  راس���ل 
أن��ه وعلى ال��رغ��م م��ن ذل��ك، فقد أث��رت ال��ت��ط��ورات االقليمية التي ط��رأت 
في أواخر العام على مجريات السوق في الربع األخير من عام 2017. 

ال��ت��داول في األس���واق الخليجية  واستمرت أرب��اح الشركات وأنشطة 
في عكس التحديات التي تواجه البيئة التشغيلية. وعلى الرغم من 
ارتفاع األرب��اح بنسبة 3 في المئة في األشهر التسعة األولى من عام 
ال��ع��ام، اال أن اجمالي  الثالث م��ن  ال��رب��ع  ق��وة نتائج  2017 على خلفية 
االيرادات انخفض بنسبة 7 في المئة. وفي ذات الوقت، سجلت أنشطة 
التداول في عام 2017 أضعف أداء لها على مدى سبع سنوات، حيث 
ال��ي��وم��ي 1.1 م��ل��ي��ار دوالر. اال أن حجم  ال���ت���داول  ب��ل��غ م��ت��وس��ط ح��ج��م 
التداول قد ارتفع في الربع األخير من عام 2017 مقارنة بالربع السابق 
على خلفية الصفقات الدفاعية في أعقاب الحملة السعودية لمكافحة 
ال��ذي أعقب تمديد اتفاقية  الكسب غير المشروع وال��زخ��م االيجابي 
أوب����ك واالع�����الن ع���ن ال��م��ي��زان��ي��ات ال��ت��وس��ع��ي��ة ل����دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 

الخليجي.
ي��ت��واص��ل زخ��م ع��ام 2017 خالل  ال��دول��ي��ون أن  وي��ت��وق��ع المستثمرون 
ع���ام 2018، م��ع م��راق��ب��ة ال��ب��ن��وك ال��م��رك��زي��ة وال��ن��م��و ال��ع��ال��م��ي ع��ن كثب. 
ومن ناحية أخ��رى، ستظل األسهم االقليمية مدفوعة بأسعار النفط 
والتوترات االقليمية الجارية. اال أن مخاطر التراجع تظل موجودة. 
وقد تشهد األسواق تسارع وتيرة التشديد المالي، كما أن االقتصاد 
الصيني قد يتباطأ، وقد تتفاقم النزاعات الجيوسياسية والتجارية 
ف��ي أوروب����ا قد  العالمية. كما أن ع���ودة ح��ال��ة ع��دم اليقين السياسي 
 للقلق بالنسبة لألسواق. وعلى مستوى المنطقة، قد 

ً
يشكل مصدرا

التأثير  ال��ى  ي��ؤدي ح��دوث مزيد من التدهور في العالقات االقليمية 
 على األسواق.  

ً
سلبا

تأجيل دعوى »مواشي« ضد »التجارة« 

مباحثات بني »بوينغ« و»إمبراير«

الصني تبني مجمعًا لـ »الذكاء الصناعي«

أع���ل���ن���ت ش���رك���ة ن���ق���ل وت�����ج�����ارة ال����م����واش����ي أن 
ال��م��ح��ك��م��ة ق����ررت ت��أج��ي��ل ال��ن��ظ��ر ف���ي ال��دع��وى 
ال��ش��رك��ة  ال��ُم��ق��ام��ة م��ن  ال��ق��ض��ائ��ي��ة )4416/16( 
ضد وكيل وزارة التجارة بصفته، لجلسة 23 
يناير الحالي للحكم. وقالت الشركة في بيان 
ال���دع���وى القضائية  ال��ك��وي��ت��ي��ة، ان  ل��ل��ب��ورص��ة 
ال���ُم���ش���ار ال��ي��ه��ا ك����ان ُم���ح���دد ل��ن��ظ��ره��ا جلسة 
ال��ث��الث��اء 2 يناير 2018، اال أن  اول م��ن  أم��س 
ال��دع��وى لجلسة  ف��ي  المحكمة أرج���أت الحكم 
ال���دع���وى  ال���ش���ه���ر. وي���ع���ود أص����ل  23 م���ن ذات 

ت��ق��دم��ت  ل���ت���اري���خ 23 أغ��س��ط��س 2016، ح��ي��ث 
»مواشي« آنذاك بدعوى ضد وكيل »التجارة« 
ب��ص��ف��ت��ه؛ ل��وق��ف ان��ع��ق��اد اج��ت��م��اع ال��ع��م��وم��ي��ة 
ال��ع��ادي��ة ل��ل��ش��رك��ة ال����ذي دع���ت ل���ه وح�����ددت له 
 لالنعقاد في 6 سبتمبر 2016. 

ً
الوزارة موعدا

ان��ع��ق��اد العمومية  وط��ل��ب��ت »م���واش���ي« وق���ف 
آن�����ذاك ل��ح��ي��ن ال��ف��ص��ل ف���ي م���وض���وع ال���دع���وى، 
ك��م��ا ط��ال��ب��ت ف���ي ال���دع���وى ب��ب��ط��الن أي دع���وة 
النعقاد العمومية الُمشار اليها وبطالن أي 

اجتماعات منبثقة عنها.

س������او ب����اول����و )روي������ت������رز( - ذك�������رت ص��ح��ي��ف��ة أن 
مباحثات االتحاد بين امبراير وبوينغ ال تنطوي 
على تغيير في السيطرة على الشركة البرازيلية 
ل��ل��ط��ائ��رات وس��ت��رك��ز ع��ل��ى م��ش��روع��ات  المنتجة 
وات���ف���اق���ي���ات م��ش��ت��رك��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ أن���ش���ط���ة أع���م���ال. 
ونقلت صحيفة ف��ال��ور ايكونوميكو البرازيلية 
ع��ن م��ص��ادر ل��م تسمها أن الشركتين تتطلعان 
البرام اتفاقيات أنشطة مشتركة تتقاسمان فيها 
التكاليف والدخل في مجاالت محددة، أو لتنفيذ 

مشروعات مشتركة تدخل فيها كل منهما بشكل 
مستقل في شراكة. وقالت الصحيفة ان من بين 
ال��م��ج��االت ال��ت��ي تتطلع ب��وي��ن��غ للتركيز عليها 
تكملة محفظتها م���ن ال���ط���ائ���رات وال��ت��وس��ع في 
منصات المبيعات وت��ط��وي��ر منتجات ج��دي��دة. 
ولم ترد بوينغ وال امبراير الى اآلن على طلبات 
للتعليق.  وفي 21 ديسمبر، قالت الشركتان انهما 
تدرسان »اندماجا محتمال« في اج��راء قد يعزز 

احتكارا عالميا ثنائيا لطائرات الركاب.

ب��ك��ي��ن - »روي����ت����رز«: ق��ال��ت وك���ال���ة أن���ب���اء الصين 
الجديدة الرسمية )شينخوا( ان بكين تخطط 
ال��ذك��اء الصناعي بقيمة  لبناء مجمع ألب��ح��اث 
ي���وان )2.12 مليار دوالر( ف��ي غرب  13.8 مليار 
العاصمة في اطار سعي البالد لتحقيق طموح 
ال��م��ج��ال بحلول عام  ف��ي ه��ذا  ال��ري��ادة العالمية 
2025.  ونقلت شينخوا عن تقرير للسلطات في 
حي مينتوقوه ان المجمع سيضم ما يصل الى 
400 شركة بانتاج سنوي يصل الى 50 مليون 
يوان.  وأضافت أن مجموعة تشونغقوانغسون 
للتنمية مطورة المشروع ستبحث عن شراكة 
م��ع ج��ام��ع��ات أجنبية وستبني معمال للذكاء 
ال���ص���ن���اع���ي »ع����ل����ى ال���م���س���ت���وى ال���م���ح���ل���ي« ف��ي 
المنطقة. ولم يتسن الوصول الى مسؤولين من 
مجموعة تشونغقوانغسوان للتنمية وممثلين 
من حي مينتوقوه للتعليق. وتأتي خطة الصين 
لتطوير قطاع الذكاء الصناعي في ظل تصاعد 
التوتر بين بكين وواشنطن بشأن التطبيقات 
ف��ي التكنولوجيا  التنافسية للذكاء الصناعي 
ال��ع��س��ك��ري��ة. وق�����ال م��ج��ل��س ال����دول����ة )ال��ح��ك��وم��ة 
الصينية( ان الصين تسعى لتعزيز الصناعة 
ال��م��ح��ل��ي��ة ف��ي ال��ق��ط��اع ال���ى أك��ث��ر م��ن 150 مليار 

ي��وان  ي���وان بحلول ع��ام 2020 وال���ى 400 مليار 
بحلول ع��ام 2025.  ومحليا كشفت الصين عن 
سلسلة خ��ط��ط ل��دع��م ال��ك��ف��اءات واالس��ت��ث��م��ارات 
واألب���ح���اث ف��ي ال��ق��ط��اع وح��ث��ت ش��رك��ات القطاع 
ال���ع���ام وال����خ����اص وال���ش���رك���ات ال��ع��س��ك��ري��ة على 
التعاون بشأن تحقيق األهداف الوطنية للذكاء 
الصناعي المذكورة في خارطة طريق التنمية 
المعلنة في عام 2017.  كما جذب قطاع الذكاء 
الصناعي المزدهر في الصين شركات أجنبية 
أي����ض����ا. وف�����ي ال���ش���ه���ر ال���م���اض���ي أع���ل���ن���ت ش��رك��ة 
جوجل المملوكة أللفابت أنها ستطلق فريقا 
للذكاء الصناعي يتخذ من بكين مقرا له يركز 
على كفاءات البحث المحلية على الرغم من أن 
الصين ما زالت تحجب محرك البحث األميركي 
ال��ع��م��الق.  وق���ال ت��ق��ري��ر شينخوا ي���وم األرب��ع��اء 
ان م��ج��م��ع أب���ح���اث ال����ذك����اء ال��ص��ن��اع��ي ال��ج��دي��د 
سيركز على ج��ذب الشركات العاملة في مجال 
البيانات والكشف الحيوي والتعليم المتعمق 
والحوسبة السحابية. وأعلنت بكين في اآلونة 
األخيرة خططا النشاء منطقة للقيادة الذاتية 
ف����ي ض����واح����ي ال���ع���اص���م���ة م��خ��ص��ص��ة الخ��ت��ب��ار 

وتطوير سيارات ذاتية القيادة محلية.

خالد جا�سمحممد فرغلي

 ،
ً
 م��م��ت��ازا

ً
وش��ه��دت أس��ه��م األس����واق الناشئة ع��ام��ا

ح��ي��ث اس��ت��ف��ادت م��ن ض��ع��ف ال�����دوالر وال��ت��ش��دي��د 
ال��م��ت��وق��ع ل��ل��س��ي��اس��ات ال��ن��ق��دي��ة ل��ل��ب��ن��وك ال��م��رك��زي��ة 
المستثمرين. وبالفعل،  اق��ب��ال  ال��رئ��ي��س��ة، وت��زاي��د 
ت��ش��ي��ر ت��وق��ع��ات م��ع��ه��د ال��ت��م��وي��ل ال���دول���ي ال����ى أن 

ت��دف��ق��ات ال��م��ح��اف��ظ ال���ى األس�����واق ال��ن��اش��ئ��ة ك��ان��ت 
 متتالية في نوفمبر 

ً
ايجابية لمدة اثني عشر شهرا

اذ  وبلغت قيمتها االج��م��ال��ي��ة 250 مليار دوالر. 
ارتفع مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة 
بمعدل كبير بلغ 31 بالمئة في عام 2017. اال أن 

الرابع من ع��ام 2017 كان  الربع  المؤشر في  أداء 
 بنسبة 6 في المئة 

ً
األضعف خالل العام، مرتفعا

الربع األخير  المؤشر في  أداء  فقط. ويعزى تأثر 
الشمالية  المرتبطة بكوريا  ال��ع��ام بالتوترات  م��ن 

والمخاوف المتعلقة باالقتصاد الصيني.

األسواق الناشئة استفادت من التشدد النقدي

أسواق دول مجلس التعاون الخليجيأسعار النفط واألسواق الخليجيةمؤشرات العوائد اإلجمالية لألسواق
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النفط

الدوالر

اليورو

الذهب

نقطة 

دوالراً

فلس

فلسًا

ديناراً لألوقية

88.56

63.78

301

363

395.57

سعر البيع سعر الشراء
-

0.080073

0.081765

0.796788

0.075137

0.780633

0.001179

0.42245

0.000197

0.000195

0.016893

عملة
دينار كويتي

ريال سعودي
درهم اماراتي
دينار بحريني
ريال قطري
ريال عماني
ريال يمني
دينار أردني
ليرة سورية
ليرة لبنانية

جنيه مصري

-

0.08085

0.082541

0.803759

0.083255

0.786902

0.001211

0.427563

0.000206

0.000204

0.017127

النفط يتراجع بسبب مخاوف 
من تنامي المعروض

�أم�س  تر�جعا  �آ�سيا  يف  �لنفط  �أ�سعار  �سجلت 
بحر  يف  للنفط  �نبوب  فتح  �إع��ادة  �عالن  بعد 
حماوالت  على  �لقلق  من  �أج��و�ء  يف  �ل�سمال، 

خف�ض العر�ض املفرط يف الأ�سواق.
»ليت  اخلفيف  النفط  برميل  �سعر  وانخف�ض 
لي�سل  �سنتني  فرب�ير  ت�سليم  ك��رود«  �سويت 
اللكرتونية  املبادلت  يف  دولرًا   60،35 �إلى 
املرجعي  النفط  الربنت  برميل  اآ�سيا.اأما  يف 
الأوروبي ت�سليم مار�ض، فقد خ�رس �ستة �سنتات 

وبلغ �سعره 66،51 دولرًا.
واأعلنت املجموعة النفطية »اينيو�ض« يف نهاية 
انبوب  »فورتيز«  فتح  اإعادة  املا�سي  الأ�سبوع 
�لربيطاين.  �ل�سمال  بحر  يف  �لرئي�سي  �لنفط 
اأدى  عطل  ب�سبب  املن�ساأة  هذه  اغللاق  وكللان 
اإلى ارتفاع الأ�سعار اإلى م�ستوى مل تبلغه منذ 
لدى  املحلل  ت�سانل  �سني  ذكر  كما  �سنتني، 
لكن  ادفللايللزر«.  ويلث  اآر  ا�ض  »ايلله  جمموعة 

�الأ�سعار بقيت مرتفعة ب�سبب �لتوتر يف �إير�ن 
التي حتتل املرتبة الثالثة بني الدول املنتجة 
امل�سدرة  البلدان  منظمة  يف  الأ�سود  للذهب 
املحلل  قال  اطول،  اأمد  وعلى  »اوبك«.  للنفط 
الأمريكي  اخلام  انتاج  يف  »الزيادة  اإن  نف�سه 
تبقى �لتهديد �لرئي�سي للجهود من �أجل �عادة 
اتفاق  ابرامها  اأوبك مع  التوازن« التي تبذلها 
من  للحد  رو�سيا  مثل  اآخللرى  منتجة  دول  مع 

�النتاج حتى نهاية �لعام.
ترتاجع  اأن  ميكن  رو�سيا  اأن  »اعتقد  واأ�ساف 
يف  املقررة  التفاق  تقييم  اعادة  عملية  خال 

يونيو املقبل«.
خ�رس  اخلفيف  النفط  برميل  �سعر  وكللان 
على  ليغلق  �سنتات  خم�سة  املا�سي  الثاثاء 
انخف�ض  بينما  نيويورك،  يف  دولرا   60،37
�سعر برميل �لربنت 30 �سنتا يف لندن ليغلق 

على 66،57 دوالر�.

سعر برميل النفط 
الكويتي ارتفع ليبلغ 

63.78 دوالراً
�لكويتي  �لنفط  برميل  �سعر  �رتفع 
28 �سنتًا يف تداولت اأول اأم�ض ليبلغ 
 63.50 مقابل  امريكي  دولرًا   63.78
يوم  تلللداولت  يف  للربميل  دولرًا 
اجلمعة املا�سي وفقا لل�سعر املعلن 

من موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية.
انخف�ست  العاملية  الأ�للسللواق  ويف 
عمل  ع��ودة  مع  �أم�س  �لنفط  �أ�سعار 
ليبيا  يف  كللبللرييللن  اأنللابلليللب  خللطللي 
الإنتاج  وارتفاع  املتحدة  واململكة 
من  �أكرث  يف  م�ستوى  الأعلى  �المريكي 

�أربعة عقود.
خام  نفط  برميل  �سعر  وانخف�ض 
�سنتا   30 مزيج  العاملي  القيا�ض 
م�ستوى  �إل��ى  �لت�سوية  عند  لي�سل 
66.57 دولرًا كما انخف�ض �سعر برميل 
الو�سيط  تك�سا�ض  غللرب  خللام  نفط 
اإلى  لي�سل  �سنتات  خم�سة  الأمريكي 

م�ستوى 60.37 دولرًا. 

نتائج الأ�سهر الت�سعة 2017

البنوك

التغري »%«20162017�ل�رشكة

440%0.884.75بنك وربة

9%219.26238.36بنك الكويت الوطني

10%32.8036.15بنك اخلليج

»47%«27.4914.44البنك التجاري الكويتي

12%19.8022.09البنك الهلي الكويتي

6%442.12468.71الأهلي املتحد - البحرين مليون دولر

0%13.4813.47بنك الكويت الدويل

11%48.6153.91بنك برقان

12%123.13137.87بيت التمويل الكويتي »بيتك«

15%29.6334.07بنك بوبيان

2%39.1340.04البنك الأهلي املتحد - الكويت

مقابل 2,7 % هي نسبة نموها في البنوك اإلسالمية

إيرادات الفوائد في البنوك التقليدية ترتفع 8.8% نهاية الربع الثالث
إيرادات التمويل %3.1

من إجمالي محفظة التمويل
في البنوك اإلسالمية 

8.5 % نسبة النمو في البنوك اإلسالمية  
مقابل  1.8% في التقليدية

كتب حممد م�صطفى:
عائدًا  الإ�سامية  البنوك  حققت 
على حمفظة التمويل يفوق العائد 
املحقق على حمفظة قرو�ض البنوك 
التقليدية بن�سبة طفيفة وذلك خال 
العام  من  الولى  الت�سعة  الأ�سهر 
بني  �ل��ف��ارق  بلغ  حيث  �حل���ايل 
البنوك  يف  التمويل  عوائد حمفظة 
القرو�ض  حمفظة  وعائد  ال�سامية 
بعد   %0.4 التقليدية  البنوك  يف 
ن�سبة  �لتمويل  �إي��ر�د�ت  و�سلت  �أن 
من اجمايل حمفظة التمويل   %3.1
يف البنوك ال�سامية يف حني كانت 
من   %2.7 متثل  الفوائد  اإيلللرادات 
وذلك  التقليدية  القرو�ض  حمفظة 
املعلنة  املالية  البيانات  ح�سب 
العام  من  الثالث  الربع  نهاية  يف 

�حلايل.
يف  التمويل  اإيلللللرادات  و�للسللهللدت 
الإ�للسللاملليللة منلللوًا بلغت  الللبللنللوك 
ن�سبتة 2.7 % حيث �سجلت �إير�د�ت 
�لتمويل يف نهاية �سبتمرب 2017 ما 
506.5 ماليني دينار  يقدر بحو�يل 
مقابل 493 مليون دينار هي عوائد 
اإيرادات التمويل املحققة يف نف�ض 
�إي��ر�د�ت  لكن   ،2016 من  �لفرتة 
التمويل مقابل حمفظة القرو�ض قد 
انخف�ست بن�سبة 0.2% حيث بلغت 
يف نهاية �سبتمرب 2016 نحو %3.3 

مقابل 3.1% يف �سبتمرب 2018.
يف املقابل �سهدت حمفظة التمويل 
يف البنوك الإ�سامية منوًا ملحوظًا 
�سجلت  حيث   %  8.5 ن�سبته  بلغت 
يف  �الإ�سالمية  �لتمويالت  �جمايل 
نهاية الربع الثالث 16.195 مليار 
مليار   14.914 مع  مقارنًة  دينار 

�لعام  من  نف�سها  �لفرتة  يف  دينار 
املا�سي يف حني مل تتجاوز ن�سبة 
النمو يف حمفظة القرو�ض بالبنوك 

�لتقليدية حاجز �ل� %1.8.
البنوك التقليدية

الل  اأعدتها  اإح�سائية  واأو�سحت 
»ال�ساهد« اأن ن�سبة اإيرادات الفوائد 
مقابل حمفظة القرو�ض يف البنوك 
التقليدية �سهدت منوًا طفيفًا بلغت 
�إير�د�ت  حيث كانت   %  0.2 ن�سبته 
�جمايل  %من   2.7 متثل  الفوائد 
�سجلت  ان  بعد  القرو�ض  حمفظة 
نهاية  يف  دي��ن��ار  مليون   760.2
بحوايل  مقارنة  املا�سي  �سبتمرب 
اإيللرادات  هي  دينار  مليون   698.6
 2016 من  �لفرتة  نف�س  �لفو�ئد يف 
من  �لفو�ئد  �إي��ر�د�ت  ن�سبة  لت�سل 
يف   %  2.5 اإلللى  القرو�ض  حمفظة 
�لعام  2016 من  نف�سها من  �لفرتة 
اأن  الإح�سائية  وبينت  املا�سي. 
القرو�ض  حمفظة  يف  النمو  ن�سبة 
 %1.8 كانت  القليدية  بالبنوك 
حيث بلغ اجمايل حمفظة القرو�ض 
نهاية  عند  التقليدية  البنوك  يف 
املا�سي  العام  من  الثالث  الربع 
مقابل  دينار  مليار   27.9 ح��و�يل 
اجمايل  هللي  ديللنللار  مليار   27.4
حمفظة القرو�ض يف الفرتة نف�سها 

من العام املا�سي.
حمفظة  يف  الطفيف  النمو  ورغللم 
التقليدية  بالبنوك  الللقللرو�للض 
عك�س  على   %2 يتجاوز  مل  الذي 
ن�سبة  ان  اإل  الإ�سامية  البنوك 
الفوائد للبنوك  اإيرادات  النمو يف 
حيث  ملحوظة  كانت  التقليدية 
يف   %2.7 مقابل   %8.8 بلغت 

الإ�سامية. البنوك 

»التجاري« يدعو عمالءه 
للسحب على 250 ألف دينار 

وسيارة مرسيدس

»يوتوبيا للعقارات«
تعين جاسم سفيراً 

لعالمتها التجارية
ينظم البنك التجاري الكويتي مهرجان ال�سحب الكبري جلائزة 
دينار  �ألف   250 اجلائزة   قيمة  تبلغ  حيث  النجمة،  ح�ساب 
كويتي وكذلك ال�سحب على  حملة »حول راتبك  للتجاري« واربح  
 GLE  هدايا ربع �سنوية ،»واجلائزة عبارة عن �سيارة مر�سيد�ض
2018 - �ل�ساعة  Coupe« وذلك يوم اجلمعة املوافق 5 يناير 

7.00 م�ساًء – مبجمع الفنيوز .
والعرو�ض  املفاجاآت  العديد من  يتخلل هذا املهرجان  و�سوف 
للح�سور  املخ�س�سة  وامل�سابقات  الرتفيهية  والأن�سطة 
�سحب  يف  الفائز  ا�سم  عن  الإعان  اإلى  بالإ�سافة  وامل�ساركني، 
اإليه  تذهب  �سوف  والذي   2017 لعام  الأخري  للربع  »النجمة« 
�سيتم  كما   ، كويتي  دينار  �ألف   250 البالغة  الكربى  اجلائزة 
للتجاري  راتبك  حول  حملة  �سحب  يف  الفائز  ا�سم  عن  الإعللان 
واربح، علمًا باأن جائزة هذا ال�سحب هي �سيارة مر�سيد�ض كوبيه 

فارهة.  
بجائزة  للفوز  عمائه  بتاأهيل  »النجمة«  ح�ساب  ويتميز 
يف  يومي  �سحب  جائزة  �أكرب  تعد  دينار   7000 قدرها  يومية 
ربع  �سحوبات  احل�ساب  يقدم  ذلك  اإلى  بالإ�سافة  الكويت، 
الفوز بجوائز كربى متكنهم من حتقيق  للعماء  تتيح  �سنوية 
جميع �أحالمهم تبد�أ من 100 األف دينار  للربع الأول ثم تزيد 
�إلى  لت�سل  بعد   فيما  ف�سلية  لكل فرتة  دينار  �ألف   50 مبعدل 
للعميل  وميكن  العام.  من  الأخري  الربع  يف  دينار  األف   250
وهي  النجمة  ح�ساب  يوفرها  التي  الإ�سافية  باملزايا  التمتع 
احل�سول على بطاقة �سحب اآيل، واحل�سول على بطاقة ائتمان 
التي  امل�رسفية  اخلدمات  بجميع  والتمتع  احل�ساب،  ب�سمان 

البنك. يوفرها 
العماء  الكويتي جميع  التجاري  البنك  يدعو  املنا�سبة  وبهذه 

حل�سور هذا املهرجان وامل�ساركة يف هذا احلدث. 

اأعلنت »يوتوبيا للعقارات« لا�ستثمار العقاري الدويل تعيني 
�سمن  بها  اخلا�سة  التجارية  للعامة  �سفريًا  جا�سم  خالد 
جهودها لتعزيز ثقافة ال�ستثمار العقاري الدويل واإثراء للدور 
الوعي مبفاهيم  رفع  املجموعة يف  به  تقوم  الذي  املجتمعي 
فرغلي  حممد  اأعرب  وقد  اخلليجي.  للجمهور  واآلياته  العقار 
املدير التنفيذي ليوتوبيا للعقارات عن �سعادته بتوقيع هذا 
التفاق وثقته يف اأن ت�ساهم هذه اخلطوة يف نقل الوعي واملعرفة 
ومفاهيمه  وقواعده  اخلارجي  ال�ستثمار  بطرق  ال�سحيحة 
بطريقة مب�سطة ووا�سحة جلموع املهتمني بال�ستثمار العقاري 
يف اخلارج ومبا يكفل للجميع حق الو�سول للمعلومات بطرق 
معينة حيث  اأماكن  اأو  باأوقات  التقيد  ودون  ومبا�رسة  مب�سطة 
�سيتيح التعاون مع الإعامي خالد جا�سم اإن�سيابية يف انتقال 
املعلومة بطريقة م�سورة اإلى متابعيه على من�سات التوا�سل 
�سيق وفعال يف  وب�سكل  مكان  اأي  اأي وقت ومن  الجتماعي يف 

الوقت ذاته.
كما بني فرغلي اأن » يوتوبيا للعقارات » ل متثل فقط م�رسوعا 
واإن�سانيًا  ثقافيًا  م�رسوعًا  متثل  بل  للربح  هادفًا  جتاريًا 
منذ  اإ�سرتاتيجيتنا  تت�سمن  حيث  ذاته  الوقت  يف  وجمتمعيًا 
بع�سهم  النا�ض  لربط  وتوجهات  اآليات   2011 يف  �لتاأ�سي�س 
ببع�ض من خال اإقامة وتاأ�سي�ض جمتمعات متكاملة من العماء 
جانب  اإلللى  العقاري  ن�ساطنا  فيها  منار�ض  التي  الللدول  يف 
األزمنا  التي  واملبادئ  القيم  من  جمموعة  خلق  يف  جناحنا 
وتزويدهم  العماء  حقوق  �سمان  كيفية  يف  اأوًل  اأنف�سنا  بها 
لت�سهيل  الازمة  واخلللربات  واحلياتية  القانونية  باملعرفة 
قاموا ب�رساء عقارات  التي  الدول  تلك  جتربتهم املعي�سية يف 
فيها بالإ�سافة اإلى تزويدهم بخدمات دعم وتوا�سل م�ستمر على 
اأعلى م�ستوى لت�سمن لهم راحة البال �سواء قبل اأو بعد اإمتام 

عملية �ل�رش�ء.
�سعادته  عن  وعرب  اخلطوة  بهذه  جا�سم  خالد  فقد  جانبه  ومن 
بتمثيله للعامة التجارية املتميزة »يوتوبيا للعقارات« والتي 
ال�سخ�سي طوال اخلم�ض  امل�ستوى  التعاون معها على  له  �سبق 
�سنوات املا�سية اإلى جانب �سمعتها الطيبة داخل وخارج دولة 
على  معها  تعاملوا  الذين  العماء  كل  من  مل�سها  والتي  قطر 
متميزة  بعاقات  ال�رسكة  تتمتع  كما  املا�سية  ال�سنوات  مدار 
م�ستوى  على  العقاري  التطوير  �رسكات  اأكرب  من  جمموعة  مع 
العقارية املتميزة  الفر�ض  العديد من  يكفل توفري  العامل مبا 
واملربحة لعمائها. كما اأكد خالد جا�سم على اأن هذه اخلطوة 
حتمل يف طياتها هدفًا اأ�سمى ن�سعى له ب�سكل اأ�سا�سي وهو رفع 
اخلليج  يف  لأهلنا  اخلارجية  العقارية  الثقافة  ون�رس  الوعي 
وتعريفهم بطرق ال�ستثمار ال�سحيح وامل�سمون يف العقارات يف 
دول مثل بريطانيا، تركيا، كندا، امريكا، جورجيا، البو�سنة 
وغريها حلمايتهم من الحتيال الذي قد يلجاأ له بع�ض الوكاء 
اخلارجيني لرتويج عقاراتهم م�ستغلني �سعف الثقافة العقارية 

وعدم معرفة العماء بدروب القانون يف تلك الدول. 

البحرين في المركز الثاني والسعودية الثالثة بعد رفع األسعار 

الكويت أرخص دول الخليج
في أسعار بنزين 95 

بنزين  اأ�سعار  اأن  حتليل  اأظهر 
95 يف �ل�سعودية بعد �لزيادة، 
ت�سبح �ل�14 عامليًا بني اأرخ�ض 
ريال   2.04 ب�سعر  العامل،  دول 
تت�سدر  فيما  دوالر«،   0.54«
كاأرخ�ض  وللليللبلليللا  فللنللزويللا 

�لدول.
�أ�سعار بيع  ووفقا للتحليل تقل 
بنزين 95 »�أوكتان« بن�سبة %6 
عن �سعره العاملي، حيث يبلغ 
ريال   2.04 حمليا  �للرت  �سعر 
�سعره  فيما  دوالر«،   0.54«
 2.16« دوالر   0.58 العاملي 

ريال«.
 91 بنزين  بيع  �أ�سعار  وتقل 
�لزيادة،  بعد  �ل�سعودية،  يف 
بن�سبة 35 % عن �سعره عامليا، 
حمليا  �للرت  �سعر  يبلغ  حيث 
بعد �لزيادة، 1.37 ريال »0.37 
العاملي  ال�سعر  فيما  دولر«، 

0.56 دوالر »2.09 ريال«.
وبعد �لزيادة، جاءت �ل�سعودية 
يف  خليجية  دولة  اأرخ�ض  ثالث 
�لكويت  بعد   ،91 بنزين  �أ�سعار 
فيما  �لتو�يل،  على  و�لبحرين 
جاءت الرابعة خليجيا كاأرخ�ض 
�سعر لبنزين 95. وي�ستند �لتقرير 
يف  �لبنزين  �أ�سعار  بيانات  �إلى 
globalpetrolprices. موقع 
اأ�سعار  يف  املتخ�س�ض   com
اإلى  اإ�سافة  العاملية،  البنزين 
�إعالنات �لدول ر�سميا عن �أ�سعار 

�لبنزين لديها.
حتديد  يف  التحليل  واعللتللمللد 
ال�سعر العاملي لأ�سعار البنزين 
حاليًا  املطبقة  الأ�سعار  على 
يناير«،  »�سهر  الإمللللارات  يف 
اإماراتي  درهم   2.05 والبالغة 
يبلغ  فيما   ،91 بل�س  لبنزين 
 2.12 نحو   ،95 �لبنزين  �سعر 

درهم.
من ناحية اأخرى، يبلغ متو�سط 
العامل  95 يف دول  بنزين  �سعر 
الأ�سعار  وف��ق��ا  دوالر،   1.12
البنزين يف املوقع، وتقل اأ�سعار 
هذا  عن  ال�سعودية  يف  البنزين 
%.ولكن   51 بن�سبة  املتو�سط 
ب�سكل  تتفاوت  �لبنزين  �أ�سعار 
نتيجة  العامل،  دول  يف  كبري 
والللدعللم  اللل�للرسائللب  لعاملي 
ال�سرت�ساد  مت  لللذا  احلكومي، 
�الإمار�ت  95 يف  �لبنزين  ب�سعر 
على  العاملي  لل�سعر  كمتو�سط 
ح��ررت  �الإم�����ار�ت  �أن  �ع��ت��ب��ار 
كامل.وبح�سب  ب�سكل  �أ�سعاره 
�لتحليل، تعد �أ�سعار بنزين 95 
يف ال�سعودية حاليا، والبالغة 
بني  الل14  هي  دولر«   0.54«

اأرخ�ض دول يف العامل.
دول  كاأرخ�ض  فنزويا  وحلت 

العامل ب�سعر »0.01 دوالر«.
فنزويا  رفع  من  الرغم  وعلى 
�أنها  �إال  �ل��ب��ن��زي��ن،  الأ���س��ع��ار 
كاأرخ�ض  مركزها  على  حافظت 
 95 لبنزين  الللعللامل  يف  دولللة 
لعملتها  �حلاد  للرت�جع  نتيجة 
الو�سع  وهللو  اللللدولر،  مقابل 
الللذي جللاء يف م�رس بني  ذاتلله 
اأ�سعار  يف  دول  ع�رس  اأرخلل�للض 

�لبنزين.
�لرتتيب  ج��اء  فنزويال  وبعد 
يلي:  كما  دول  خم�ض  اأرخلل�للض 
ليبيا ثانيا »0.10 دولر«، ثالثا 
دوالر«،   0.28« تركمان�ستان 
دوالر«،   0.31« اجلزائر  رابعا 
»0.34«.وعلى  الكويت  خام�سا 
هونغ  جللاءت  الآخللر،  اجلانب 
يف  الأغلى  دولر«   2.02« كونغ 
 ،95 بنزين  اأ�سعار  يف  العامل 
وثالثا   ،»1.97« �آي�سلند�  تلتها 

ور�ب��ع��ا م��ون��اك��و و�ل��روي��ج 
بال�سعر نف�سه »1.90 دوالر«.

فقد  العاملي،  للموقع  ووفقا 
للبنزين  املتو�سط  ال�سعر  بلغ 
للرت،  دوالر   1.12 اإلى  عامليا 
ما  ملحوظة  فروق  توجد  لكنه 
بني �لدول. وتكون �الأ�سعار يف 
مقارنة  مرتفعة  الغنية  الدول 
�لدول  �أم��ا  �لفقرية،  ب��ال��دول 
للبرتول  وامل�سدرة  املنتجة 
فتكون الأ�سعار اأقل منها بكثري.
وتعترب الوليات املتحدة حالة 
ا�ستثنائية، حيث تتميز بالتقدم 
ولكن  املللتللفللوق  القللتلل�للسللادي 
اأ�سعار  تكون  ذاتلله  الوقت  يف 
البنزين فيها منخف�سة. وتعود 
فروق �أ�سعار �لبنزين يف �لدول 
احلكومي  الدعم  اإلى  املختلفة 
ال�رسائب.  وحللجللم  للبنزين 
فت�سرتي جميع الدول يف العامل 
ولكنها  ذاتها  بالأ�سعار  النفط 
فيما بعد تفر�ض �رسائب خمتلفة 
اأ�سعار  اختاف  اإلللى  يللوؤدي  ما 
�إلى  للبنزين.ي�سار  �لتجزئة 
�أ�سبحت   91 �لبنزين  �أ�سعار  �أن 
�أم�س،  من  �عتبار�  ريال،   1.37
فيما   ،%  83 زيلللادة  بن�سبة 
�أ�سعار بنزين 95 �أ�سبحت 2.04 

ريال، بن�سبة زيادة 127 %.
�ل�سعودية  رفعت  �أن  و�سبق 
دي�سمرب  يف  الللوقللود  اأ�للسللعللار 
بينها  وم��ن   ،2015 ع��ام  م��ن 
�أ�سعار  رفعت  حيث  �لبنزين، 
بن�سبة  �أوكتان«   91« �لبنزين 
45 هللة »12 �سنتا«  من   %  67
للرت �إلى 75 هللة »20 �سنتا«، 
�أوكتان«   95« البنزين  وزيادة 
هللة   60 م��ن   %  50 بن�سبة 
 24« هللة   90 �إلى  �سنتا«   16«

�سنتا«.
• سحب »التجاري«
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