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ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻼﻧﻴﺔ

ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻣﻨﺠﻬﺎم

ﻳﻮﺗﻮﺑﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻠﻘﺎء
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﻟﻠﻔﺮص اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﺪوﺣﺔ  -اﻟﺸﺮق

ﺻﺮح ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻏﻠﻲ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ » ﻳﻮﺗﻮﺑﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات »
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮب اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮف ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻔﺮص اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮﻣﻨﺠﻬﺎم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﺷﻴﺮاﺗﻮن اﻟﺪوﺣﺔ -دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ-
ﻏﺪا اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻮاﻓﻖ  8ﻳﻨﺎﻳﺮ واﳌﺨﺼﺺ ﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺮاﻏﺒﲔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮﻣﻨﺠﻬﺎم واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻟﻨﺪن ﺣﻴﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ  3ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ

ﺛﻼث ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻛﺒﺮى ﺑﺎﻻﺻﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
اﳌﺘﻤﻴﺰة  .وذﻛﺮ ﻓﺮﻏﻠﻲ أن » ﻳﻮﺗﻮﺑﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات » ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ » ﺳﻔﻦ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل » واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات
ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻣﻨﺠﻬﺎم ﺗﻨﺘﻘﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻔﺮص اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮﻗﻊ واﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﺠﺪوى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

ﻓﺮﻏﻠﻲ :ﻻ ﻧﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪﴽ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﺮض أﻓﻀﻞ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ
ﻓﻮﺗﻲ  :ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ راﺋﻌﺔ وﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ
أﻛــﺪ ﻓﺮﻏﻠﻲ أن اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫــﻮ أﻓﻀﻞ وﻗﺖ
ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﺮﻣ ـﻨ ـﺠ ـﻬ ــﺎم ﺣـﻴــﺚ
ﺗﺼﺎﻋﺪت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﺧﻼل  2017ﺑﻨﺤﻮ
 % 17ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻞ أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋ ــﺎﺋ ــﺪ ﻧ ـﻤ ــﻮ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻘــﺎر ﻓــﻲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻋــﻮاﺋــﺪ اﻹﻳـﺠــﺎر
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي ﻧـﺴـﺒــﺔ ﺗ ـﺘ ــﺮاوح ﻣ ــﺎ ﺑ ــﲔ  7%-6واﻟ ـﺘــﻲ
ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣ ــﻦ أﻋ ـﻠ ــﻰ اﳌـ ـﻌ ــﺪﻻت ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﻓﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ
ﺑﻌﻮاﺋﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻓﻲ ﻟﻨﺪن واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ  % 2ﻓﻲ
اﳌﺘﻮﺳﻂ .وذﻛــﺮ ﻓﺮﻏﻠﻲ أن ﻳﻮﺗﻮﺑﻴﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات
ﻫ ـ ــﻲ أول ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻋ ـ ـﻘـ ــﺎرات
ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺮﻣ ـﻨ ـﺠ ـﻬــﺎم ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻋ ـ ــﺎم  2015وﻗ ـ ــﺪ ﻗـﻤـﻨــﺎ
ﺑـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ وﺑـﻴــﻊ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  12ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎ ﺳﻜﻨﻴﺎ
ﻓـ ــﻲ وﺳ ـ ــﻂ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﺮﻣ ـﻨ ـﺠ ـﻬ ــﺎم ﳌ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ
ﻗـﻄــﺮﻳــﲔ وﻛــﻮﻳـﺘـﻴــﲔ وﺧـﻠـﻴـﺠـﻴــﲔ .وﻣ ــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻓﻘﺪ أﻋﺮب أﻧﺪي ﻓﻮﺗﻲ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﺸﺌﻮن
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ » ﺳﻔﻦ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل » ﻋﻦ
ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﻫــﺬا اﻟـﻠـﻘــﺎء اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮص
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ اﳌـ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺑ ـﻴــﺮﻣ ـﻨ ـﺠ ـﻬــﺎم
وﺗﻄﻠﻌﻪ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼء واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ
وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺒﻬﺮ اﻟﺬي
ﻳـﺘــﻢ ﺑ ـﻨــﺎؤه ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ أرض ﺑـﻴــﺮﻣـﻨـﺠـﻬــﺎم ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل اﻟـﺨـﻄــﺔ اﻟـﻄـﻤــﻮﺣــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘـﺒـﻨــﺎﻫــﺎ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﺑﻴﺮﻣﻨﺠﻬﺎم إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ﺑـﻴـﺌــﺔ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ﺑـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻹﻋ ــﻼن
ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻃ ـﻤــﻮﺣــﺔ وﻋ ـﻤ ــﻼﻗ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎﻻت
اﻟﻨﻘﻞ واﳌــﻮاﺻــﻼت واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ وﺗــﻮﻃــﲔ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟـﺒـﻨــﻮك وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﺣـﻴــﺚ ﺗـﻌــﺪ ﺑـﻴــﺮﻣـﻨـﺠـﻬــﺎم أﻛﺒﺮ
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﻣ ــﺎﻟ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﺑ ـﻤــﺎ ﺗ ـﺤ ـﺘــﻮﻳــﻪ ﻣــﻦ
ﻣـﻘــﺮات رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﻨﻮك ﻣﺜﻞ اﺗــﺶ اس ﺑــﻲ ﺳﻲ
و دوﺗ ـﺸــﻪ ﺑـﻨــﻚ اﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻹﻋ ــﻼن ﻣــﺆﺧــﺮا ﻋﻦ
ﺧﻄﻂ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻨﻚ اوف
اﻧـﺠــﻼﻧــﺪ ﳌـﻘــﺮه اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟــﻰ ﺑﻴﺮﻣﻨﺠﻬﺎم ﻣﻤﺎ
أﺿﻔﻰ زﺧﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع واﻧﻌﻜﺲ

¶ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻏﻠﻲ

¶ ﺟﻮن ﺗﺮﻳﺴﻲ

¶ أﻧﺪي ﻓﻮﺗﻲ

ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ
وﺗ ـﺨ ـﻄــﻂ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ
ﻓــﻲ وﺳــﻂ اﳌــﺪﻳـﻨــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺿــﺦ ﺣــﻮاﻟــﻲ أرﺑــﻊ
ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرات ﺟ ـﻨ ـﻴــﻪ اﺳ ـﺘــﺮﻟ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ ﻛـﻤــﺎ
ﺳ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺖ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻂ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﻞ ﺧــﻂ
اﻟﻘﻄﺎر اﻟﻔﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ إﻟﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ إﺧﺘﺼﺎر
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻣــﻦ ﻟﻨﺪن اﻟــﻰ ﺑﻴﺮﻣﻨﺠﻬﺎم ﻟﺘﺼﺒﺢ 40
دﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ ﻓ ـﻘــﻂ ﻣ ـﻤــﺎ اﻧ ـﻌ ـﻜــﺲ إﻳ ـﺠــﺎﺑــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻗـﻄــﺎع
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرات اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ اﻹﻳ ـﺠ ــﺎري
واﻹﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎري ﻟ ـﻬ ــﺎ .وذﻛ ــﺮ ﻓــﻮﺗــﻲ أن ﻣـﻨـﺘــﺪى
اﻹﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر واﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺮي اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ــﻲ
اﻟ ــﺬي ﻋـﻘــﺪ ﻓــﻲ ﻣ ــﺎرس اﻟ ـﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ ﻟـﻨــﺪن
ﺗـﺤــﺖ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﻜــﺮﻳـﻤــﺔ ﳌـﻌــﺎﻟــﻲ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮزراء اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑــﻦ ﻧــﺎﺻــﺮ ﺑﻦ
ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﻔــﺔ آل ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ وإﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄ ــﺐ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻔ ــﻮق 1000
ﻣـﺸــﺎرك ﻣــﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ورﺟــﺎل أﻋﻤﺎل
وأﺻ ـﺤــﺎب ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣــﻦ ﻛــﻼ اﻟـﻄــﺮﻓــﲔ ﻗــﺪ أﺿﻔﻰ

زﺧـﻤــﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻠﺴﻮق اﻟـﻌـﻘــﺎري ﻓــﻲ ﺑﻴﺮﻣﻨﺠﻬﺎم
ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ــﻢ ﺗـﺨـﺼـﻴــﺺ ﻳ ــﻮﻣ ــﲔ ﻛــﺎﻣ ـﻠــﲔ ﳌـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ
اﻟﻔﺮص اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﻴﺮﻣﻨﺠﻬﺎم
ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄــﺎﻋــﺎت ﻣ ـﺘ ـﻌــﺪدة وﻗ ــﺪ أﺛ ـﻤــﺮ ﻫ ــﺬا اﳌـﻨـﺘــﺪى
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻹﺗـﻔــﺎﻗــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻت
ﻣﺘﻌﺪدة .أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺸﺎرﻳﻊ
» ﺳ ـﻔــﻦ ﻛــﺎﺑ ـﻴ ـﺘــﺎل » ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺮﻣـﻨـﺠـﻬــﺎم ﻓ ـﻘــﺪ ذﻛــﺮ
اﺟ ــﻮن ﺗــﺮﻳـﺴــﻲ اﳌــﺪﻳــﺮ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت أن
ﺣـﺠــﻢ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﳌـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺮﻣ ـﻨ ـﺠ ـﻬ ــﺎم ﻳ ـﻘ ـﺘ ــﺮب ﻣـ ــﻦ ﺣ ــﺎﺟ ــﺰ اﳌ ـﻠ ـﻴ ــﺎر
وﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺗـﺘــﻮزع ﻋﻠﻰ
 16ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎ ﺳﻜﻨﻴﺎ ﺗـﻘــﻊ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣــﻮاﻗــﻊ
ﻣﺘﻤﻴﺰة داﺧ ــﻞ ﺳﻨﺘﺮ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺑﻴﺮﻣﻨﺠﻬﺎم ﻣﻤﺎ
ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻄﻮر ﻋـﻘــﺎري ﺧــﺎص ﻓــﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ  .ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﻨﺎدق
ﺑ ــﺎرك رﻳ ـﺠ ـﻴــﺲ إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ذراﻋ ـﻬ ــﺎ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻫﻮ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻠﻤﻮر ﺗﺎﻧﺞ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
ﻣــﻦ أﻛ ـﺒــﺮ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻹﻧـ ـﺸ ــﺎء ات ﻓــﻲ ﺑﻴﺮﻣﻨﺠﻬﺎم

¶ أدرﻳﺎن أﻧﺪرﺳﺒﻲ
 .وﻗ ــﺪ أﺿ ــﺎف ﺟ ــﻮن ﺗــﺮﻳـﺴــﻲ ﻗــﺎﺋــﻼ إن ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗــﺪ ﺗـﺠــﺎوزت ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺜﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن
ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺧــﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻋ ــﻮام اﻷﺧﻴﺮة
ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﻌ ــﺪ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮا ﻗ ــﻮﻳ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ـﺠ ــﻢ اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ
اﳌــﻮﺟــﻮد ﻓــﻲ اﳌــﺪﻳـﻨــﺔ .وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﻘﺪ أﺿــﺎف
أدرﻳ ــﺎن أﻧﺪرﺳﺒﻲ أن ﺑﺮﻣﻨﺠﻬﺎم ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻴﺰة
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗـ ـﻘ ــﺪم ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﺎ ﻛ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﻋـﻈـﻴـﻤــﺔ
ﻟـ ـﻠ ــﺪراﺳ ــﺔ واﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ واﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﻦ .وﻳـ ـﺨـ ـﺘ ــﺎر ﻋ ــﺪد
ﻣ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻄ ــﻼب اﻷﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ اﻟـ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﲔ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺨــﺎرج اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار ﻓــﻲ ﺑــﺮﻣـﻨـﺠـﻬــﺎم ﺣـﻴــﺚ إﻧﻬﺎ
ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ ﻧ ـﻤ ــﻂ ﺣ ـﻴ ــﺎة ﻣ ـﻔ ـﻌــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎة واﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺎط
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﻴﺸﺔ ورواﺑﻂ
اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻞ واﳌ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﻼت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺑــﺎﻗــﻲ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـﺘـﺤــﺪة وﺧــﺎرﺟـﻬــﺎ ﻟ ــﺬا ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺼﻨﻒ
ﺑﻴﺮﻣﻨﺠﻬﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻘﺒﻞ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﺑ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ ﺑ ــﺄﺳـ ـﻌ ــﺎرﻫ ــﺎ اﻟ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ـﻠــﺔ
وﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ وﻣـﻌــﺪﻻت ﻧﻤﻮﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺳﻴﻨﺎﺟﲔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ واﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﺣ ـﺘ ـﻔــﺎل ﻣـﺘـﻤـﻴــﺰ اﺟـﺘـﻤـﻌــﺖ ﻓ ــﻲ ﻓـﻨــﺪق
اﳌ ــﺎرﻳ ــﻮت ﻳ ــﻮم اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء اﳌ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﺷــﺮﻛــﺔ
ﺳـﻴـﻨــﺎﺟــﲔ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ اﺑ ــﻦ ﺳﻴﻨﺎ
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻴ ــﻊ ﻋ ـﻘ ــﺪ ﺷـ ــﺮاﻛـ ــﺔ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤــﺎ
ﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار ﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪواء ﻣــﻦ
اﳌ ـﺼ ــﺎدر اﳌ ـﺘ ـﻌــﺪدة وﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﺑ ــﻦ ﺳﻴﻨﺎ
ﻓـ ـ ــﻰ دﻋـ ـ ـ ــﻢ اﺗ ـ ـ ـﺠ ـ ــﺎه اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﺔ ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ ﺗـ ـﻨ ــﻮع
ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدراﻟ ـ ــﺪواء ﺿ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎ ﻟ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ أﻓ ـﻀــﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ.
ان ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻨﺎﺟﲔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺼﺎﻧﻊ
ﻟﻬﺎ وﻣــﺮﻛــﺰﴽ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أوﻟــﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺪﺧ ــﻞ دوﻟ ـ ــﺔ ﻗ ـﻄ ــﺮ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗ ــﻮاﺟ ــﺪﻫ ــﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪان ﻣـﺜــﻞ :ﺳﻴﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
واﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ واﻻردن وﻣــﻮﻟــﺪوﻓــﺎ واﻟﺴﻨﻐﺎل
واﻻﻛـ ـ ـ ــﻮادور  ..وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ .وﻗ ـ ــﺪ ﺷـ ــﺎرك ﻓﻲ
اﻻﺣـﺘـﻔــﺎل ﺳ ـﻌــﺎدة ﺳﻔﻴﺮ دوﻟ ــﺔ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﻓﻲ
ﻗـﻄــﺮ اﻟـﺴـﻴــﺪ ﻓــﺮﻛـﻴــﺖ اوزار ﻣــﻊ وﻓ ــﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺳـﻴـﻨــﺎﺟـﻴـ ــﻦ ﻳ ــﺮأﺳ ــﻪ اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮرة

ﻫ ــﺎﻟ ــﺔ ﻫــﺎﻣ ـﻴــﺪﻓــﺮ ﻣ ــﻊ اﻟ ــﺪﻛ ـﺘ ــﻮر ﻓــﺮﺣــﺎت
ﻓﺎرﺳﻲ وﻗﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺷﺤﺎﺗﻪ
اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ اﺑــﻦ ﺳﻴﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻨﺎﺟﲔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪواء
ﻓــﻲ دوﻟ ــﺔ ﻗـﻄــﺮ ﺗـﻤــﺎﺷـﻴــﴼ ﻣــﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت
وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪواء ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎدره وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ﻧـﻈــﺮﴽ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟــﺪاﺋــﻢ واﻟـﻘــﻮي
ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي.
وﻗﺪ أﺿﺎف اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺮﻳﻒ أﻧﻪ ﺑﺎﻻﻧﺎﺑﺔ
ﻋﻦ ﺳﻌﺎدة اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ آل
ﺛﺎﻧﻲ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺳﻴﻨﺎﺟﲔ ﻛﺸﺮﻳﻚ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﺗ ـﺤــﺖ ﻣ ـﻈ ـﻠــﺔ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﺑـ ــﻦ ﺳﻴﻨﺎ
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ واﻧـ ـ ــﻪ ﻛ ـ ــﺎن داﺋ ـ ـﻤـ ــﴼ ﻳ ـﺒ ـﺤــﺚ ﻋــﻦ
ﺷﺮاﻛﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ واﻧﻪ
ﻳــﺮى أن ﺷــﺮﻛــﺔ ﺳﻴﻨﺎﺟﲔ ﻫــﻲ اﻟﺸﺮﻳﻚ
اﳌـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻟ ـﻌــﻼﻗــﺔ ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ اﻻﻣـ ــﺪ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺪواء ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ.

اﻛﺔ
ﻋﻘﻮد اﻟﺸ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻘ
¶ ﺧﻼل ﺗ ﻗ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ
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أخباركـــــم

للراغبين في التعرف على الفرص العقارية واالستثمارية الحصرية

«يوتوبيا للعقارات» تنظم اللقاء التعريفي
للفرص العقارية في بيرمنجهام
الدوحة -

أكد محمد فرغلي املدير التنفيذي لشركة
«يــوتــوب ـيــا ل ـل ـع ـق ــارات» ال ـشــركــة الــزمـيـلــة
ملجموعة ت ــوب الـعـقــاريــة ،أن «يــوتــوبـيــا»
س ــوف ت ـق ــوم بـتـنـظـيــم ال ـل ـق ــاء الـتـعــريـفــي
الخاص بالفرص العقارية املطروحة في
مدينة بيرمنجهام البريطانية في فندق
شيراتون الدوحة -دولة قطر  -يوم اإلثنني
امل ــواف ــق  8ي ـنــايــر وامل ـخ ـص ــص لـجـمـهــور
العمالء الراغبني في التعرف على الفرص
ال ـع ـقــاريــة واالس ـت ـث ـمــاريــة الـحـصــريــة في
م ــواق ــع مـتـمـيــزة ف ــي مــدي ـنــة بـيــرمـنـجـهــام
والـتــي تعد ثــانــي أكـبــر مدينة بريطانية
ب ـع ــد ل ـ ـنـ ــدن ،ح ـي ــث ي ــزي ــد ع ـ ــدد س ـكــان ـهــا
على  3مــايــن نسمة كما تتضمن ثالث
جامعات كبرى ،باإلضافة إلــى مجموعة
من الكليات الجامعية املتميزة.
وذكر فرغلي أن «يوتوبيا للعقارات» من
خالل شراكتها مع شركة «سفن كابيتال»
وال ـت ــي تـعــد ال ــاع ــب الــرئـيـســي ف ــي ســوق
الـعـقــارات فــي بيرمنجهام تنتقي أفضل
الفرص املناسبة لعرضها على عمالئها
مـ ــن حـ ـي ــث املـ ــوقـ ــع والـ ـقـ ـيـ ـم ــة وال ـ ـجـ ــدوى
االسـتـثـمــاريــة .كـمــا أكــد فــرغـلــي أن الــوقــت
الـحــالــي هــو أفـضــل وق ــت لــاسـتـثـمــار في
م ــدي ـن ــة ب ـي ــرم ـن ـج ـه ــام ،ح ـي ــث ت ـص ــاع ــدت
قيمة ال ـع ـقــارات خ ــال  2017بنحو %17
ل ـت ـس ـجــل أعـ ـل ــى ع ــائ ــد ن ـم ــو ل ـل ـع ـق ــار فــي
بــري ـطــان ـيــا بــال ـكــامــل ك ـمــا ت ـح ـقــق عــوائــد
اإليـجــار السنوي نسبا تـتــراوح ما بني 6
  %7والتي تعتبر من أعلى املعدالت فيبريطانيا في الوقت الحالي خصوصا إذا
قمنا بمقارنتها بعوائد اإليجار في لندن
والتي تبلغ  %2في املتوسط.
وذك ــر فرغلي أن يوتوبيا لـلـعـقــارات هي
أول ش ــرك ــة خ ـل ـي ـج ـيــة تـ ـع ــرض عـ ـق ــارات
فـ ــي ب ـي ــرم ـن ـج ـه ــام م ـن ــذ ع ـ ــام  2015وق ــد

¶ محمد فرغلي

¶ أدريان

¶ جون تريسي

¶ اندي فوتي

قـ ـمـ ـن ــا بـ ـتـ ـس ــوي ــق وبـ ـ ـي ـ ــع أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن 12
م ـ ـشـ ــروعـ ــا سـ ـكـ ـنـ ـي ــا فـ ـ ــي وسـ ـ ـ ــط م ــدي ـن ــة
ب ـ ـيـ ــرم ـ ـن ـ ـج ـ ـهـ ــام ملـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن قـ ـط ــري ــن
وكويتيني وخليجيني.
ومن جانبه فقد أعرب أندي فوتي العضو
املـنـتــدب لـشــؤون التسويق فــي مجموعة
«سـ ـف ــن ك ــابـ ـيـ ـت ــال» عـ ــن سـ ـع ــادت ــه بـعـقــد
هــذا الـلـقــاء التعريفي بــالـفــرص العقارية
املـتــاحــة فــي مدينة بيرمنجهام وتطلعه
ملـقــابـلــة ال ـع ـمــاء واملـسـتـثـمــريــن املهتمني
وج ـ ـهـ ــا لـ ــوجـ ــه ل ـت ـع ــري ـف ـه ــم بــامل ـس ـت ـق ـبــل
املبهر الــذي يتم بـنــاؤه حاليا على أرض
بيرمنجهام مــن خــال الخطة الطموحة
ال ـت ــي تـتـبـنــاهــا ب ـلــديــة بـيــرمـنـجـهــام إلــى
ج ــان ــب ال ـح ـكــومــة ال ـبــري ـطــان ـيــة لـتـطــويــر
بيئة األع ـمــال بـهــا مــن خ ــال اإلع ــان عن
مـشــاريــع طـمــوحــة وعـمــاقــة فــي مـجــاالت
ال ـن ـقــل واملـ ــواصـ ــات وال ـت ــرف ـي ــه وتــوطــن
ص ـن ــاع ــة الـ ـبـ ـن ــوك وغـ ـي ــره ــا ،ح ـي ــث تـعــد
بيرمنجهام أكبر مركز مالي في بريطانيا
بـمــا تحتويه مــن مـقــرات رئيسية لبنوك
م ـثــل اتـ ــش اس ب ــي س ــي ودوتـ ـش ــه بــانــك
إل ـ ــى ج ــان ــب اإلع ـ ـ ــان م ــؤخ ــرا ع ــن خـطــط

لنقل البنك املركزي البريطاني بانك اوف
انجالند ملقره الرئيسي إلــى بيرمنجهام
مما أضفى زخما كبيرا على هذا القطاع
وان ـع ـك ــس ب ـش ـكــل إي ـج ــاب ــي ع ـلــى ال ـســوق
ال ـع ـقــاري فــي املــديـنــة وتـخـطــط الحكومة
لتطوير البنية التحتية في وسط املدينة
م ــن خ ــال ض ــخ ح ــوال ــي أرب ـع ــة م ـل ـيــارات
جنيه إسترليني لتطويرها كما ساهمت
الخطط الحكومية لتوصيل خط القطار
الفائق السرعة إلــى املدينة فــي اختصار
املسافة من لندن إلى بيرمنجهام لتصبح
 40دقيقة فقط مما انعكس إيجابا على
ق ـطــاع ال ـع ـقــارات الـسـكـنـيــة وع ـلــى الـعــائــد
اإليجاري واالستثماري لها.
وذك ـ ـ ـ ــر فـ ــوتـ ــي أن مـ ـنـ ـت ــدى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
واألع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـقـ ـط ــري الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي الـ ــذي
عـقــد ف ــي م ــارس ال ـعــام امل ــاضــي ف ــي لـنــدن
ت ـح ــت ال ــرع ــاي ــة ال ـك ــري ـم ــة مل ـع ــال ــي رئ ـيــس
مجلس ال ــوزراء ووزيــر الداخلية القطري
الـشـيــخ عـبــدالـلــه بــن نــاصــر بــن خليفة آل
ثــانــي واستقطب مــا يـفــوق  1000مشارك
م ــن مــؤس ـســات حـكــومـيــة ورج ـ ــال أع ـمــال
وأصـ ـح ــاب ش ــرك ــات م ــن ك ــا ال ـطــرفــن قد

أضفى زخما كبيرا للسوق الـعـقــاري في
بيرمنجهام ،حيث تم تخصيص يومني
كاملني ملناقشة الفرص االستثمارية التي
تقدمها بيرمنجهام في قطاعات متعددة
وقد أثمر هذا املنتدى عن توقيع العديد
من االتفاقات في مجاالت متعددة.
أم ـ ــا ع ـل ــى ص ـع ـيــد اسـ ـتـ ـع ــراض م ـشــاريــع
«سفن كابيتال» في بيرمنجهام فقد ذكر
جــون تريسي املدير اإلقليمي للمبيعات
أن حجم محفظة املـشــاريــع الـتــي تملكها
الشركة في بيرمنجهام يقترب من حاجز
املليار ومائتي مليون جنيه إسترليني
تـ ـت ــوزع ع ـلــى  16م ـش ــروع ــا س ـك ـن ـيــا تـقــع
جميعها في مواقع متميزة داخــل سنتر
مــدي ـنــة بـيــرمـنـجـهــام م ـمــا يـجـعـلـنــا أكـبــر
مطور عقاري خاص في املدينة بأسرها.
كما تمتلك املجموعة سلسلة فنادق بارك
ريـجـيــس إل ــى جــانــب ذراع ـه ــا التنفيذية
للمشاريع وهي شركة كلمور تانج والتي
ت ـع ــد م ــن أكـ ـب ــر ش ــرك ــات اإلنـ ـ ـش ـ ــاءات فــي
بـيــرمـنـجـهــام .وق ــد أض ــاف ج ــون تريسي
قــائــا إن مـبـيـعــات ال ـشــركــة ق ــد ت ـجــاوزت
حاجز الثالثمائة مليون جنيه إسترليني

خ ــال ال ـثــاثــة أع ـ ــوام األخـ ـي ــرة م ـمــا يعد
مــؤشــرا قــويــا على حجم الطلب املــوجــود
ف ــي امل ــديـ ـن ــة .وعـ ــن ال ـخ ـط ــط املـسـتـقـبـلـيــة
للشركة فـقــد ص ــرح تــريـســي ب ــأن الشركة
ل ــدي ـه ــا خ ـط ــط ط ـم ــوح ــة ل ـت ـطــويــر وب ـن ــاء
حوالي خمسة آالف شقة في وسط املدينة
اس ـت ـك ـمــاال الس ـت ـث ـمــارات ـهــا طــوي ـلــة األم ــد
في بيرمنجهام .ومــن جانبه فقد أضاف
أدري ــان أندرسبي أن بيرمنجهام تتمتع
بميزة كبيرة ،حيث تقدم نفسها كمدينة
عظيمة للدراسة والعمل والسكن.
ويختار عدد متزايد من الطالب األجانب
الـ ـق ــادم ــن مـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
بيرمنجهام ،حيث إنها توفر نمط حياة
مفعما بالحياة والنشاط باإلضافة إلى
مــاء مــة تكاليف املعيشة ورواب ــط النقل
واملـ ـ ــواصـ ـ ــات االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة إل ـ ــى بــاقــي
امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة وخ ــارج ـه ــا ،ل ــذا فنحن
نصنف بيرمنجهام على أنها املستقبل
امل ـق ـب ــل ل ـص ـنــاعــة ال ـع ـق ــار ف ــي بــريـطــانـيــا
بــأسـعــارهــا القليلة وخططها الطموحة
ومـعــدالت نموها العالية املتوقعة خالل
السنوات القادمة.

في إطار مهرجان قطر للتسوق 2018
دوحة فستيفال سيتي
تستضيف فعالية األزياء والتجميل
الدوحة -

¶ خالل حفل توقيع االتفاقية

بهدف ضمان استمرار توفير الدواء من المصادر المتعددة

شراكة بين «ابن سينا الطبية»
وشركة سيناجين التركية
الدوحة -

وق ـعــت شــركــة اب ــن سينا الـطـبـيــة اتـفــاقـيــة شــراكــة
م ــع شــركــة سـيـنــاجــن الـتــركـيــة بـفـنــدق امل ــاري ــوت،
الثالثاء املــاضــي ،لضمان استمرار توفير الــدواء
من املصادر املتعددة ومشاركة ابن سينا في دعم
اتـجــاه الــدولــة نحو تنوع مـصــادر ال ــدواء ضمانا
لتوفير أفضل الخدمات للقطاع الصحي بدولة
قطر.
وش ــارك فــي االحـتـفــال سـعــادة سفير دول ــة تركيا
فــي قطر السيد /فركيت اوزار مــع وفــد كبير من
شركة سيناجني يرأسه الدكتورة /هالة هاميدفر
والدكتور /فرحات فارسي.
وعـ ـب ــر الـ ـسـ ـي ــد /ش ــري ــف شـ ـح ــات ــة املـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
لـشــركــة اب ــن سـيـنــا الـطـبـيــة عــن س ـعــادتــه بتوقيع
عـقــد ال ـشــراكــة م ــع شــركــة سـيـنــاجــن تـمــاشـيــا مع

توجيهات وزارة الصحة العامة لتوفير الدواء من
جميع م ـصــادره وخــاصــة مــن الـشــركــات التركية،
نظرًا لدعمها الدائم والقوي للسوق القطري.
أض ــاف شـحــاتــة أن ــه بــاإلنــابــة عــن س ـعــادة الشيخ
فيصل بن قاسم آل ثاني يرحب بشركة سيناجني
ك ـش ــري ــك ج ــدي ــد ت ـح ــت م ـظ ـل ــة ش ــرك ــة اب ـ ــن سـيـنــا
الطبية وأنه كان دائمًا يبحث عن شراكة قوية مع
الشركات التركية وأنــه يــرى أن شركة سيناجني
هــي الشريك املتميز لعالقة طويلة األمــد لتوفير
الدواء في دولة قطر.
إن شــركــة سـيـنــاجــن وال ـتــي تمتلك مـصــانــع لها
وم ــركـ ـزًا لـلـبـحــث وال ـت ـطــويــر ف ــي تــرك ـيــا ت ـعــد من
أول ـ ــى ال ـش ــرك ــات ال ـب ـيــوت ـك ـنــولــوجــي ال ـت ــي تــدخــل
دولــة قطر بعد تــواجــدهــا فــي العديد مــن البلدان
مـثــل سـيــريــانـكــا وال ـج ــزائ ــر واألردن ومــولــدوفــا
والسنغال واإلكوادور ..وغيرها.

أطـلـقــت دوح ــة فـسـتـيـفــال سـيـتــي ،وج ـهــة الـتــرفـيــه
وال ـت ـس ـ ّـوق وال ـض ـيــافــة األك ـب ــر ف ــي ق ـطــر« ،فـعــالـيــة
األزيــاء والتجميل» في إطــار احتفاالت «مهرجان
ق ـط ــر ل ـل ـت ـســوق  .»2018وقـ ــد ت ــم ت ـص ـم ـيــم مــوقــع
ال ـف ـعــال ـيــة بـ ــإعـ ــادة ت ــدوي ــر واسـ ـتـ ـخ ــدام ح ــاوي ــات
بأسلوب مبتكر الستضافة ورش العمل
الشحن
ٍ
املجانية وفعاليات األزياء والتجميل التي ستكون
متاحة للزوار من عشاق املوضة طيلة أيــام شهر
يناير.
ومن املقرر أن تقام الفعالية بني األربعاء والسبت
مــن كــل أس ـبــوع اعـتـبــارًا مــن  10يـنــايــر ولـغــايــة 27
يناير ،حيث سيحظى زوار املول بفرصة املشاركة
في ورش عمل مجانية وجلسات خاصة تتناول
مختلف مواضيع األزي ــاء والعناية بالجمال في
ً
«خزانة األزيــاء» و«صندوق التجميل» ،فضال عن
مقابالت مع خبراء عالم املوضة والجمال في «ركن
الورش ومقابالت خبراء التجميل واألزياء».
وسيحظى الزوار من الرجال والسيدات كل أسبوع

¶ مهرجان دوحة فستيفال سيتي

بفرصة االطالع على نصائح قيمة الرتداء األزياء
امل ــائ ـم ــة ف ــي م ـخ ـت ـلــف املـ ـن ــاسـ ـب ــات ،م ــن امل ــاب ــس
العملية وأزياء العمل الرسمية إلى أزياء السهرات
وحفالت الزفاف.
ُ
حيث ستعرفهم خبيرة اإلطاللة واألزياء إليزابيث
ري ــس وامل ــدون ــة املـخـتـصــة بـمـجــال امل ــوض ــة إملـيــرا
كهروباي ،بكيفية إثراء إطاللتهم من خالل اختيار
ما يناسبهم من األزي ــاء واإلكـسـســوارات وقصات
الشعر ومستحضرات التجميل.
كما يمكن للزوار في هذه الفعالية اتباع نصائح
خـبــراء «خــزانــة األزي ــاء» حــول األل ــوان الختيار ما
يـنــاسـبـهــم م ــن مـسـتـحـضــرات امل ـك ـيــاج والتجميل
وزينة األظافر ومنتجات العناية بالشعر والبشرة
بمساعدة خبراء متخصصني.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ع ـ ــرض م ـج ـم ــوع ــة م ـت ـن ــوع ــة مــن
ع ــام ــات الـعـنــايــة بــالـجـمــال املــرت ـبــة حـســب الـلــون
لتسهل لـلـمـشــاركــن فــي الـفـعــالـيــة اخـتـيــار املنتج
امل ـنــاســب .كـمــا سـتـقــوم خـبـيــرة امل ـك ـيــاج الـشـهـيــرة
ج ــوي ــس ب ــون ـي ـل ــي الـ ـت ــي ع ـم ـل ــت مـ ــع أملـ ـ ــع ن ـج ــوم
هوليوود بزيارة املول في  26يناير.

٣٩
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ﻣﺮﻳﺾ ﻳﻬﺮب
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺑﺴﻴﺎرة إﺳﻌﺎف
ﻫﺮب ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أدﺧﻞ
إﻟــﻴــﻪ ﻟـﻠـﻤـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ ﻣ ــﻦ إﺻ ــﺎﺑ ــﺎت ﻋــﺪة
ﺗـﻌــﺮض ﻟﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎدث ﺳـﻴــﺮ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﻗـ ــﺪم ﻋ ـﻠــﻰ ﺳــﺮﻗــﺔ ﺳ ـﻴــﺎرة إﺳ ـﻌــﺎف،
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﻏﺮاﺗﺲ ﺟﻨﻮب
اﻟ ـﻨ ـﻤ ـﺴــﺎ ،وﻳ ــﺮﺟ ــﺢ أن ﻳ ـﻜــﻮن اﻟــﺮﺟــﻞ
ذرﻋـ ــﺎ ﻟ ـﻌــﺪم ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ
اﻟ ــﺬي ﺿ ــﺎق
ً
ﺗﻤﻀﻴﺔ أﻋﻴﺎد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﻓــﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻣﻌﻄﻔﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗﺪى
ً
ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳـﺼـﻌــﺪ إﻟ ــﻰ ﺳ ـﻴــﺎرة إﺳ ـﻌــﺎف
ﻟـﻠـﻌــﻮدة إﻟــﻰ ﻣـﻨــﺰﻟــﻪ ،ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎ أوﺿــﺢ
ﻣـﺘـﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ ،وذﻫــﻞ
أﻗــﺎرﺑــﻪ ﻟﺮؤﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺰال
ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟ ـ ــﻰ ﻋــﻨــﺎﻳــﺔ ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ اﻷﻣ ـ ــﺪ،
ﻓﺄﺑﻠﻐﻮا اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر واﻟــﺬي
أرﺳــﻞ ﺳـﻴــﺎرة إﺳـﻌــﺎف أﺧــﺮى ﻹﻋــﺎدة
اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﻬﺎرب.

ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻟﻠﺼﻴﺪ اﻟﺠﻠﻴﺪي ﺑﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺳﻴﻮل  -وﻛﺎﻻت :ﺑﺪأت أﻣﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﺻﻴﺪ أﺳﻤﺎك اﻟﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻧﻬﺮ ﻫﻮاﺷﻴﻮن اﻟﻤﺘﺠﻤﺪ
ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻟﻤﺪة ٣
أﺳﺎﺑﻴﻊ ،وﻳﻌﺮف اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺑﺎﺳﻢ »ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺼﻴﺪ
اﻟﺠﻠﻴﺪي اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﻫﻮاﺷﻴﻮن« ،وﺗﺠﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺮ ﻫــﻮاﺷـﻴــﻮن اﻟﻤﺠﻤﺪ،
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﺷﻤﺎل ﺷﺮق
اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﻟﻲ ١٢٠
ً
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺳﻮل،
وﺗﺤﺪﻳﺪا ﺟﻨﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺰوﻋﺔ
ً

ﺗﺠﻤﺪ ﻧﻬﺮ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ

ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻣــﻮﺟــﺔ اﻟـﺒــﺮد اﻟـﻘــﺎرس
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮب اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻷﻣــﺮﻳ ـﻜ ـﻴــﺔ
ﺑﺘﺠﻤﺪ ﻧﻬﺮ »ﺑــﻮﺗــﻮﻣــﺎك« اﻟــﻮاﻗــﻊ
ّ
ﺑﻴﻦ وﻻﻳﺘﻲ واﺷﻨﻄﻦ وﻓﻴﺮﺟﻴﻨﻴﺎ،
وأدى اﻟﺒﺮد اﻟﺬي ﺿﺮب اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،إﻟــﻰ ﺗﺠﻤﺪ
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻧ ـﻬــﺎر واﻟﺒﺤﻴﺮات
ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم
أﺣــﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل اﻟﺸﺘﺎء ﺑــﺮودة
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ،وﻧ ـﻬــﺮ
ﺑﻮﺗﻮﻣﺎك اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ أﺣــﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﺷﻨﻄﻦ ،أﺗﺎح اﻟﻔﺮﺻﺔ
أﻣ ــﺎم ﺳ ـﻜــﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟـﺴـﻴــﺎح
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮر ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻟ ـ ــﻢ ﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻌــﻮا إﺧـ ـﻔ ــﺎء
اﻧــﺪﻫــﺎﺷ ـﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻟ ـﻈــﻮاﻫــﺮ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺠﻤﺪ.

اﻟ ـﺴــﻼح اﻟـﺘــﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟـﻜــﻮرﻳـﺘـﻴــﻦ ،وﻳـﺘــﻢ ﺻﻴﺪ
اﻷﺳــﻤــﺎك ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل  ٢١أﻟ ــﻒ ﻓـﺘـﺤــﺔ ﺻـﻴــﺪ ﺗﻔﺘﺢ
ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻨﻬﺮ اﻟﻤﺠﻤﺪ .وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﻗ ــﺮاﺑ ــﺔ ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺷ ـﺨــﺺ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎر،
وﻳـﺼـﻄــﺎدون ﻣــﺎ ﻳـﻘــﺮب ﻣــﻦ  ١٧٠ﻃــﻨًــﺎ ﻣــﻦ ﺳﻤﻚ
اﻟﺴﻠﻤﻮن ،وﻳﺠﺮي اﺻﻄﻴﺎد اﻷﺳﻤﺎك وﺳﻂ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟﻔﺮح واﻻﺣﺘﻔﺎل ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺑﺌﻴﻦ ﺑﺒﺮودة
اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﻢ.

ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺣﻴﻲ ﺑﻮﻏﺎﻧﻢ اﻟﺴﻠﻴﻄﻲ

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ..

اﻷﻣﻴﺮة ﺷﺎرﻟﻮت ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻠﻜﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ﺑــﺪأت اﻷﻣ ـﻴــﺮة »ﺷــﺎرﻟــﻮت«،
ذات اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻴــﻦ ،اﻟ ــﺬﻫ ــﺎب إﻟــﻰ
اﻟـ ـﺤـ ـﻀ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻘ ـﺼــﺮ
ﻛ ـﻴ ـﻨ ـﺠ ـﺴ ـﺘــﻮن ،ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﺪرب ﻋـﻠــﻰ
اﻷﻣـ ـ ــﻮر اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪاد
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ،
ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﻠﻜﺔ
ً
وذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »دﻳﻠﻲ ﺳﺘﺎر«
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،أن اﻷﻣﻴﺮة ﺷﺎرﻟﻮت
ﺑﺪأت ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع أول أﻳﺎﻣﻬﺎ
ﻓــﻲ ﺣﻀﺎﻧﺔ »وﻳـﻠـﻜــﻮﻛــﺲ« ﻓﻲ
ﻟﻨﺪن واﻟﻤﻮﺟﻮدة داﺧﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﻛﻴﻨﺠﺴﺘﻮن،
وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺼــﺎﺣـﺒـﻬــﺎ
واﻟــﺪﺗـﻬــﺎ اﻟــﺪوﻗــﺔ ﻛﻴﺖ واﻷﻣـﻴــﺮ
وﻳ ـﻠ ـﻴــﺎم ،وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
أن اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻃـﻔــﺎل
اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗ ـﺘــﺮاوح أﻋ ـﻤــﺎرﻫــﻢ ﺑﻴﻦ
ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ،ﺧﻤﺴﺔ

أﻳــﺎم ﻓﻲ اﻷﺳـﺒــﻮع ،وﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﻲ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ٩٠٠٠
أﻳﻀﺎ
ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ .وﻛﺸﻔﺖ ً
أن اﻷﻣ ـﻴــﺮة ﺷــﺎرﻟــﻮت ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ
دروﺳ ـ ــﺎ ﻋــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻤــﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ً
اﻟ ــﻮاﺟ ــﺐ ﺗــﻮاﻓــﺮﻫــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻠــﻚ

واﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ ،وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻴـﻄــﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻣﻬﺎرات اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮوﺗﻴﻦ
اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﻤﻠﻜﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺪرس
ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆﻫﻠﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻠﻜﺔ
ً

ﻓــﻲ اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ دﺷــﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻗـ ـﻄ ــﺮ ،وذﻟــ ــﻚ ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻋــﺪد
ﻣــﻦ أﺻ ـﺤــﺎب اﻟ ـﺴ ـﻌــﺎدة اﻟ ـ ــﻮزراء وﻛـﺒــﺎر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ.
وﺗـﻬــﺪف اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ رؤﻳـ ـ ــﺔ ﻗـ ـﻄ ــﺮ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ
 ٢٠٣٠ورﻛــﺎﺋــﺰﻫــﺎ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ،اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺘﻢ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
وﺗﻮاﺟﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗـ ـﻬ ــﺪف ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺨ ـﻄــﺔ ﻟـﺘـﻜــﻮن
ﺑـﻤـﺜــﺎﺑــﺔ ﺗــﺮﺟـﻤــﺔ ﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻟــﺮؤﻳــﺔ ﻗﻄﺮ
اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ،وﺣــﺎﻛــﻤــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻤــﻮ واﻟ ـﺘــﻮﺳــﻊ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﺮاﻧــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠــﻲ ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ ،وﻗــﺪ
ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ إﻃــﺎر وﻃﻨﻲ ﻳﻀﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺪﻻﺋﻞ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ.
ﺑــﻼ ﺷــﻚ ﻓــﺈن وﺟــﻮد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺳﻮف ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺠﻬﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ
واﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ،ﻟـﻤـﻌــﺮﻓــﺔ ﻣ ـﺴــﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
واﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺑـﺼــﻮرة ﻻ ﻣﺠﺎل
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻀﺎرب واﻻزدواﺟﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺧﻞ
ﻣﻊ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﻋ ـﻠــﻰ وزارة اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ ،ﺑﻌﺪ
إﻗــﺮار ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد،
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻷﺧــﺮى،
ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺳﻬﻼً وﻣﻴﺴﺮا ً.
ah.alsulaiti@yahoo.com
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في الكويت ودبي واألردن ومصر وتركيا

نال اللقب من «سي بي آي فاينانشال»

«بيتك» :مزايا وتسهيالت
لشراء عقار حتى  70ألف دينار

«وربة» ...أفضل بنك في استشارات الشركات

ي ـ ــوف ـ ــر «بـ ـ ـي ـ ــت الـ ـتـ ـم ــوي ــل
الـ ـك ــويـ ـت ــي» (بـ ـيـ ـت ــك) م ــزاي ــا
عـ ـ ــديـ ـ ــدة ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال خ ــدم ــة
تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوي ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـس ـ ـكـ ــن
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ،ع ـ ـبـ ــر م ـج ـم ــوع ــة
حـ ـل ــول م ـت ـكــام ـلــة لـلـتـمــويــل
العقاري تناسب احتياجات
الـ ـعـ ـم ــاء ،ل ـت ـس ـه ـيــل اق ـت ـن ــاء
العقار السكني (بيت  -أرض
 شقة) ســواء داخــل الكويتأوخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي تـ ــرك ـ ـيـ ــا،
واألردن ،ومصر ،ودبي.
ويتيح البنك للمواطنني
وامل ـق ـي ـمــني إم ـكــان ـيــة تـمــويــل
امـ ـ ـت ـ ــاك ال ـ ـع ـ ـقـ ــار ال ـس ـك ـن ــي،
وفــق سلسلة مــن اإلج ــراءات
السهلة وامليسرة واملتوافقة
مع أحكام الشريعة وضوابط
وتعليمات الجهات الرقابية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ــدي ـ ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات الـ ـتـ ـم ــويـ ـلـ ـي ــة
ل ــأف ــراد ف ــي «ب ـي ـت ــك» ،ع ــادل
ال ــرش ــود ،إن الـخــدمــة حاليًا
مـتــاحــة ف ــي  6فـ ــروع مــوزعــة
على مناطق متنوعة ،وهي
املركز الرئيسي ،واألنــدلــس،
وخ ـي ـطــان ،وم ـب ــارك الـكـبـيــر،
ً
والفيحاء ،وحطني ،تسهيا
على الـعـمــاء ولـخــدمــة أكبر
ش ــرائ ــح م ـم ـك ـنــة.وأضــاف أن
خدمة تمويل العقار الدولي
ت ـق ــدم ف ــي ت ــرك ـي ــا ،واألردن،
ومـصــر ،ودب ــي ،دون تحديد
ألي نطاق جغرافي ،موضحًا
أنه بمقدور «بيتك» أن يوفر
ل ـ ـع ـ ـمـ ــائـ ــه م ـ ـ ــن امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــني

عادل الرشود:
الخدمة متاحة حاليًا
في  6فروع ّ
موزعة
على مناطق متنوعة

عادل الرشود

واملقيمني الراغبني في شراء
وح ــدات سكنية بالتقسيط،
العقار الــذي يطمحون إليه،
مـ ـ ــع ت ـ ـقـ ــديـ ــم ب ـ ـعـ ــض اآلراء
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ض ـ ــوء
تحركات السوق والتطورات
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة
امل ـخ ـت ـل ـفــة م ـح ـل ـيــًا ودول ـ ـيـ ــًا،
ك ـمــا ي ـخ ـضــع ال ـع ـق ــار أيـضــًا
لتقييم عــادل من قبل خبراء
فــي مـجــال التقييم العقاري
م ـع ـت ـم ــدي ــن لـ ـضـ ـم ــان س ـعــر
عـ ـ ـ ــادل عـ ـن ــد ال ـ ـشـ ــراء.ول ـ ـفـ ــت
الــرشــود إل ــى أن أب ــرز املــزايــا
املهمة التي يقدمها «بيتك»
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،ت ـ ـش ـ ـمـ ــل إتـ ــاحـ ــة
الخدمة بالتضامن مع أكثر
مـ ــن ع ـم ـيــل القـ ـتـ ـن ــاء ال ـع ـقــار
املناسب وبحد أعلى  70ألف
ديـنــار لكل عميل متضامن،
م ــع إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ـم ـلــك ال ـحــر

ل ـل ـع ـقــار ،وت ـس ـج ـيــل ملكيته
ب ــاس ــم ال ـع ـم ـيــل أو ال ـع ـمــاء
املتضامنني معه ،باإلضافة
إل ـ ــى إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ـع ــام ــل مــع
املبالغ من بنك االئتمان إذا
كان للعميل دفعة لديه.
وت ــاب ــع أن «ب ـي ـت ــك» يـقــوم
ب ـ ـ ـ ـ ــدور املـ ـ ـس ـ ــان ـ ــد وال ـ ـ ــداع ـ ـ ــم
واملـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع الـ ـ ــدائـ ـ ــم ل ـج ـم ـيــع
م ــراح ــل ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـب ـي ـع ـيــة،
ل ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان حـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوق جـ ـمـ ـي ــع
أطــراف ـهــا ،وتسخير خبراته
وإم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــاتـ ــه الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة
التمام الصفقة بنجاح ،مثل
ضمان حق الواعد بالشراء،
بـ ـحـ ـي ــث ال ي ـ ـتـ ــم صـ ـ ـ ــرف أي
مـ ـب ــال ــغ لـ ـلـ ـب ــائ ــع حـ ـت ــى ي ـتــم
ن ـق ــل امل ـل ـك ـيــة ب ــاس ــم ال ــواع ــد
بالشراء ،ومتابعة استخراج
وث ـي ـقــة الـتـسـجـيــل ال ـع ـقــاري
نيابة عن العميل لدى وزارة

الـ ـع ــدل.وأش ــار ال ــرش ــود إلــى
أن املزايا والتسهيات التي
يقدمها «بيتك» ،على خدمة
ال ـت ـم ــوي ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ،تــؤكــد
اس ـتـمــرار دوره فــي النشاط
العقاري منذ نشأته ،ودعمه
لحركة الـســوق وفــق منظور
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وق ـ ـي ـ ـمـ ــي ي ــرك ــز
على أهمية العقار السكني،
وت ـحــدي ـدًا فــي ح ـيــاة األس ــرة
الكويتية ،واستقرار املجتمع
بشكل عام ،وتحقيق رسالته
ف ــي خ ــدم ــة ج ـه ــود الـتـنـمـيــة.
وأفـ ـ ــاد أن خ ــدم ــات «ب ـي ـتــك»
الـعـقــاريــة أحــدثــت نقلة منذ
ط ــرح ـه ــا ،إذ وف ـ ــرت ال ـخ ـيــار
الـ ـ ـش ـ ــرع ـ ــي املـ ـ ـن ـ ــاس ـ ــب أم ـ ـ ــام
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
احتياجاتهم الـعـقــاريــة ،من
خ ـ ــال م ـن ـت ـجــات عـ ـ ــدة ،مـثــل
املرابحة ،واإلجارة وغيرهما،
مـ ـبـ ـيـ ـن ــًا أن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ي ـت ـم ـ ّـي ــز
ب ـت ـقــديــم م ـج ـمــوعــة خــدمــات
م ـســانــدة ،وأب ــرزه ــا التقييم
العقاري املعتمد ،باإلضافة
إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرة وال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة
الواسعة التي توفر للعماء
الثقة واالطمئنان بالتعامل
والتواصل مع فريق متكامل
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــاءات والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادر
الـكــويـتـيــة ،املــؤهـلــة واملــدربــة
بـ ـح ــرفـ ـي ــة ك ــامـ ـل ــة وم ـه ـن ـي ــة
عالية ،وفي ضوء الضوابط
واإلجــراءات والنظم املعمول
بـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات
والجهات الرقابية املختلفة.

«البورصة» تقيم ورشة
«استحقاقات األسهم»
أق ـ ـ ــام ـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة بـ ــورصـ ــة
الكويت ،ورشــة عمل بعنوان
«اسـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــاق ـ ــات األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم»،
ب ـح ـض ــور م ـم ـث ـلــي ال ـش ــرك ــات
والـ ـبـ ـن ــوك املـ ــدرجـ ــة ومـمـثـلــي
اتـ ـ ـح ـ ــاد مـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـك ــوي ــت،
ت ــزامـ ـن ــًا م ـ ــع انـ ـتـ ـه ــاء ال ـس ـنــة
امل ــالـ ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات املـ ــدرجـ ــة،
ومـ ــا ي ـس ـفــر ع ـن ـهــا م ــن إقــامــة
جمعيات عمومية وتوزيعات
لأرباح.
وت ـض ـم ـن ــت ورش ـ ـ ــة ال ـع ـمــل
شـ ــرحـ ــًا ت ـف ـص ـي ـل ـي ــًا مل ـفــاه ـيــم
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاق ـ ـ ــات األس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم،
وتــاريــخ حيازة السهم ،ويوم
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ،وي ـ ـ ــوم تـ ـ ــداول
السهم دون االستحقاق ،ويوم
التوزيع ،كما تناولت شرحًا
وافيًا لــدورة التسوية «»T+3
مع عرض أمثلة توضيحية.
وتم من خال ورشة العمل
بـ ـي ــان اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي يـتــم
ات ـخ ــاذه ــا م ــن ق ـبــل ال ـشــركــات
بـ ـع ــد ك ـ ــل حـ ــالـ ــة م ـ ــن ح ـ ــاالت
االس ـت ـح ـقــاق ،سـ ــواء ف ــي حــال
ت ــوزي ــع أربـ ـ ــاح ن ـقــديــة أو في
ح ـ ـ ــال ت ـ ــوزي ـ ــع أس ـ ـهـ ــم م ـن ـحــة
مجانية من دون أرباح نقدية،
وفي حال توزيع أرباح نقدية
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أس ـهــم منحة
مجانية.
وت ـ ـنـ ــاولـ ــت ورشـ ـ ـ ــة ال ـع ـمــل

تكريم العبيد خالل الحفل

وقـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـبـ ـي ــد «ي ـ ـس ـ ـعـ ــدنـ ــا أن
نختتم ال ـعــام  2017بـهــذه الـجــائــزة
املرموقة مــن نوعها ،والـتــي تضاف
إل ــى سـجـلـنــا الــذه ـبــي ،وت ــؤك ــد مــرة
جديدة مكانتنا في السوق الكويتي
بــوص ـفــه ال ـخ ـيــار األف ـض ــل لـلـعـمــاء
سواء أكانوا أفردًا أم شركات».
وأعرب عن سعادته بهذه الجائزة
وبالنتائج التي حققها البنك خال
م ـس ـيــرتــه ال ـق ـص ـي ــرة ،ك ــأح ــدث بـنــك
إسامي في السوق الكويتي ،األمر
ال ــذي يعكس الـنـشــاط املـتـنــامــي لــه،
وسـعـيــه ال ــدائ ــم لتلبية احـتـيــاجــات
العماء ،والبحث عن فرص جديدة
ومجدية بوسائل وخدمات مبتكرة،
السيما في قطاع تمويل الشركات،
وت ــوف ـي ــر م ـت ـط ـل ـبــات ـهــم ال ـت ـمــوي ـل ـيــة
بأسلوب عصري متوافق مع أحكام
الشريعة اإلسامية.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ت ـم ـكــن «ورب ـ ـ ـ ــة» مــن
االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى ثـقــة عـمــائــه من
فئة الـشــركــات ،إذ أصـبــح وجهتهم

األول ــى للحصول على التمويات
امل ــال ـي ــة ف ــي م ـخ ـت ـلــف امل ـ ـجـ ــاالت أو
ال ـخــدمــات املـصــرفـيــة امل ـم ـيــزة التي
يمتلكها ،نظرًا للتسهيات الكبيرة
ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــدمـ ـه ــا ،وس ـ ــرع ـ ــة إنـ ـج ــاز
امل ـعــامــات ،كــاشـفــًا عــن نـجــاحــه في
قيادة قطاع تمويل الشركات وعقد
صفقات كبيرة في السوق الكويتي.
وأضاف العبيد أن «وربة» حقق
خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــة ن ـجــاحــات
كبيرة فــي قطاع تمويل الشركات،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى دع ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
الشركات واألفراد التجار ،والدخول
في شــراكــات إستراتيجية مع عدد
م ــن امل ـش ــاري ــع ال ـتــي ت ـقــدم خــدمــات
مبتكرة ومساعدتها في النهوض
بأعمالها.
وأشار إلى نجاح «وربة» بفضل
خ ـب ــرت ــه الـ ـت ــي اك ـت ـس ـب ـه ــا فـ ــي ه ــذا
املـ ـج ــال ،ب ـف ـتــح قـ ـن ــوات ت ـعــامــل مع
شــركــات محلية وإقليمية وعاملية
مــرمــوقــة ،مكنته مــن تحقيق مزيد

مــن الـتـفــوق وس ــط منافسة عالية،
مـبـيـنــًا أن ال ـج ــائ ــزة جـ ــاءت لـتـتــوج
جهوده في هذا القطاع.
ون ــوه الـعـبـيــد بــاملـسـتــوى الــراقــي
ال ــذي يقدمه موظفو الـبـنــك ،مشيدًا
بـمـهـنـيـتـهــم وح ــرف ـي ـت ـه ــم ال ـعــال ـيــة،
ب ـح ـي ــث ي ـ ـقـ ــوم الـ ـبـ ـن ــك ب ـت ــدري ـب ـه ــم
ل ـي ـك ــون ــوا ع ـل ــى أهـ ـب ــة االسـ ـتـ ـع ــداد
لتقديم أفـضــل االس ـت ـشــارات املالية
لـلـعـمــاء ،م ــع ال ـح ــرص عـلــى تقييم
هــذه الـحـلــول معهم والــوقــوف على
درجة رضاهم عن الخدمات املقدمة،
والتعامل مع كل االقتراحات املقدمة
من جانبهم لتطوير منتجات قائمة
أو ابتكار أخرى جديدة.
وذك ــر أن «وربـ ــة» ن ــال خ ــال عــام
 2017ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـج ــوائ ــز ،ومــن
ضمنها «البنك األسرع ّ
نموًا» والتي
حصدها للمرة الثالثة على التوالي،
باالضافة الى جائزتي «أفضل بنك
للشركات» وأفضل بنك استثماري
للعام نفسه.

ّ
فوز سمر املحمود شكل عالمة فارقة في حياتها لتحقيق أحالمها

«املتحد» يعلن الرابح بربع مليون دينار
في سحب «الحصاد اإلسالمي» الكبير

ّ
متحدثًا خالل الورشة
أشرف سمير

أيـضــًا اس ـت ـعــراض ق ــرار هيئة
أسـ ـ ـ ــواق املـ ـ ــال رق ـ ــم  63لـسـنــة
 ،2017وال ــذي يـلــزم الـشــركــات
امل ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة بـ ــإخ ـ ـطـ ــار ال ـه ـي ـئ ــة
بـ ـ ـج ـ ــدول أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـج ـم ـع ـي ــة،
وموعد ومكان االجتماع قبل
تاريخ االنعقاد بنحو  10أيام
عمل على األق ــل ،وبموافاتها

حـ ـ ـص ـ ــد بـ ـ ـن ـ ــك وربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ــائ ـ ــزة
مــرمــوقــة مــن مــؤسـســة «س ــي بــي آي
ف ــاي ـن ــان ـش ــال» ،ج ــائ ــزة أف ـض ــل بـنــك
لتقديم استشارات للشركات ،تقديرًا
لتفوقه في قطاع تمويل الشركات،
وتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــه ن ـ ـتـ ــائـ ــج م ـ ـم ـ ـيـ ــزة ع ـلــى
الـصـعـيــد الـتـمــويـلــي ،وعـلــى صعيد
الخدمات املبتكرة التي يقدمها في
هذا املجال ،ما انعكس إيجابًا على
مؤشراته األدائية واملالية خال عام
.2017
وتـع ـت ـبــر مــؤس ـســة «س ــي ب ــي آي
ف ــايـ ـن ــانـ ـش ــال» ،واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن أف ـضــل
امل ــؤس ـس ــات ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـعــالــم،
ُ
والـتــي تعنى بتقييم ومــراقـبــة أداء
م ـخ ـت ـلــف امل ــؤسـ ـس ــات فـ ــي ال ـق ـط ــاع
امل ــال ــي ،كـمــا تــديــر ج ــوائ ــز الـتـمــويــل
والعمل املصرفي ،وتنشر عــددًا من
أهم املجات املالية في العالم ،ومن
بينها مجلة «بانكر ميدل إيست».
وت ـت ــم عـمـلـيــة اخ ـت ـيــار الـفــائــزيــن
بالجوائز ً
بناء على توصيات لجنة
تـحـكـيــم خ ــاص ــة مــؤل ـفــة م ــن خ ـبــراء
مـسـتـقـلــني ف ــي ق ـطــاع ال ـص ـيــرفــة ،ما
ي ـض ـفــي ع ـل ــى الـ ـج ــوائ ــز امل ـم ـنــوحــة
املصداقية والشفافية ،ومــن بعدها
تـ ـ ـق ـ ــوم ب ـت ـق ـي ـي ــم املـ ــرش ـ ـحـ ــني وفـ ــق
مـجـمــوعــة م ــن األسـ ــس وامل ــؤش ــرات
املــالـيــة ومــن ثــم التصويت الختيار
الـ ـف ــائ ــزي ــن م ـ ــن ضـ ـم ــن ق ــائـ ـم ــة مــن
املرشحني.
وت ـس ـلــم ال ـج ــائ ــزة بــال ـن ـيــابــة عــن
«وربــة» ،رئيس املجموعة املصرفية
ل ـل ـش ــرك ــات ،ب ــاس ــل ج ــاس ــم الـعـبـيــد،
خــال الحفل ال ــذي أقــامـتــه مؤسسة
«سـ ـ ــي ب ـ ــي آي فـ ــاي ـ ـنـ ــان ـ ـشـ ــال» فــي
دولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة امل ـت ـحــدة
بــدبــي ،بحضور شخصيات كبيرة
وم ـ ــرم ـ ــوق ـ ــة ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع امل ـ ـصـ ــارف
اإلســام ـيــة والـتـقـلـيــديــة فــي الـشــرق
األوسط وشمال أفريقيا.

بـمـحـضــر اج ـت ـم ــاع الـجـمـعـيــة
الـ ـع ــام ــة امل ـ ـصـ ــدق خ ـ ــال م ــدة
أقصاها أسبوعان من تاريخ
عقده ،واإلفصاح في البورصة
عن بياناتها املالية املرحلية
واملــراجـعــة خــال  45يومًا من
تاريخ انتهاء الفترة املالية.
وت ــأت ــي ورشـ ـ ــة ال ـع ـم ــل فــي

إط ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج الـ ـت ــوع ــوي ــة
الـ ـت ــي تـ ـح ــرص «الـ ـب ــورص ــة»
عـلــى إقــامـتـهــا بـشـكــل دوري،
ل ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق أكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ق ـ ـ ـ ـ ــدر م ــن
االس ـت ـف ــادة لـجـمـيــع األطـ ــراف
ذات الـصـلــة ،تـعــزيـزًا لــدورهــا
ال ــري ــادي ال ـب ــارز فــي املجتمع
االقتصادي الكويتي.

أجـ ــرى ال ـب ـنــك األه ـل ــي امل ـت ـحــد في
 27ديـسـمـبــر امل ــاض ــي ،الـسـحــب على
الجائزة ربع السنوية الكبرى (راتب
مدى الحياة) ،التي يقدمها من خال
برنامج جــوائــز الحصاد اإلســامــي،
والتي شكلت لحظة فارقة في حياة
سمر نجيب عبدالكريم املحمود التي
ربحت ربع مليون دينار كراتب مدى
الحياة ملدة  250شهرًا.
وهـ ـن ــأ «املـ ـتـ ـح ــد» الـ ـف ــائ ــزة ال ـتــي
أصبح بإمكانها اآلن تحقيق الكثير
مــن أحامها املــاديــة ،ســواء بامتاك
منزل العمر او شراء السيارة املفضلة
لديها أو السفر للخارج أو تأسيس
م ـش ــروع اس ـت ـث ـم ــاري ،أوغ ـي ــره ــا من
األحام والتطلعات.
وأك ـ ـ ــد الـ ـبـ ـن ــك اعـ ـ ـت ـ ــزازه ب ـن ـج ــاح
بــرنــامــج جــوائــز الـحـصــاد اإلســامــي
فـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أحـ ـ ـ ـ ــام وط ـ ـمـ ــوحـ ــات
ع ـمــائــه ،م ــن خ ــال أض ـخــم بــرنــامــج
لـلـجــوائــز فــي الـكــويــت ،شــاكـرًا إيــاهــم
ع ـ ـلـ ــى ثـ ـقـ ـتـ ـه ــم امل ـ ـت ـ ـنـ ــام ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي
ت ـضــاعــف م ــن ال ـت ــزام ــه ت ـجــاه تـقــديــم
املـ ــزيـ ــد مـ ــن امل ـن ـت ـج ــات والـ ـخ ــدم ــات
ً
املـصــرفـيــة املـتـمـيــزة ،وآم ــا للجميع
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن مـ ـمـ ـي ــزات ب ــرن ــام ــج
الحصاد اإلسامي ،الذي يقدم أعلى

ّ
سمر املحمود ووالدها يتسلمان الجائزة من رئيس الفروع في البنك عامر نجم

قيمة من الجوائز التي تصل إلى 3.4
مليون دينار سنويًا ،باإلضافة إلى
 26جائزة أسبوعية ،وهي أكبر عدد
مــن الـفــائــزيــن أسـبــوعـيــًا .وذكــرالـبـنــك
أن شروط االستفادة من السحوبات
عـ ـل ــى ج ـ ــوائ ـ ــز ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد ل ـل ـتــوف ـيــر
اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ،تـ ـشـ ـم ــل ف ـ ـتـ ــح ح ـس ــاب
تــوفـيــر بقيمة  100دي ـن ــار ،إذ تتيح

ك ــل  50ديـ ـن ــارا ف ــي ح ـس ــاب الـعـمـيــل
فرصة واحدة للمشاركة فى السحب
الـ ــربـ ــع سـ ـن ــوي بـ ـش ــرط أن ي ـحــافــظ
ع ـلــى رصـ ـي ــده مل ـ ـ ّـدة أس ـب ــوع ــني عـلــى
ّ
األق ــل قـبــل تــاريــخ الـسـحــب .وأوض ــح
أن ــه بــالـنـسـبــة لـلـسـحــب األس ـبــوعــي،
يحصل العميل على فــرصــة واحــدة
للمشاركة فيه عبر إيــداع  50ديناار،

بشرط أن يحافظ على رصـيــده ملـ ّـدة
ّ
ّ 7أيام على األقل قبل تاريخه ،منوهًا
بــأنــه كـلـمــا زاد املـبـلــغ امل ـ ــودع ،زادت
فــرص املـشــاركــة وال ـفــوز ،وكــاشـفــًا أن
عـمــاء حـســاب الحصاد فــي الكويت
والـبـحــريــن مــؤهـلــون لـلـمـشــاركــة في
س ـحــوبــات ال ـح ـصــاد طـبـقــا ل ـشــروط
وأحكام البرنامج.

تعقد غدًا ً
لقاء تعريفيًا في «شيراتون» الدوحة

«يوتوبيا» تستعرض الفرص العقارية في برمنغهام
ك ـش ــف املـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
لشركة «يوتوبيا للعقارات»،
ال ـش ــرك ــة الــزم ـي ـلــة ملـجـمــوعــة
ت ـ ـ ـ ــوب ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــة ،م ـح ـم ــد
ّ
فــرغـلــي ،أن الـشــركــة ستنظم
ال ـل ـق ــاء ال ـت ـعــري ـفــي ال ـخ ــاص
بالفرص العقارية املطروحة
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة بـ ــرم ـ ـن ـ ـغ ـ ـهـ ــام
الـ ـ ـب ـ ــريـ ـ ـط ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي ف ـ ـنـ ــدق
شيراتون الدوحة بقطر غدًا
اإلثنني ،مبينًا أنه مخصص
لـجـمـهــور ال ـع ـمــاء الــراغـبــني
فـ ــي الـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى ال ـف ــرص
الـ ـعـ ـق ــاري ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
الحصرية في مواقع متميزة
في املدينة ،والتي تعد ثاني
أكـبــر مــديـنــة بريطانية بعد
لندن.
وقال إن عدد سكان املدينة
يتجاوز  3مليون نسمة ،كما
تـتـضـمــن  3جــام ـعــات كـبــرى

باإلضافة إلــى مجموعة من
الكليات الجامعية املتميزة.
وذكر فرغلي أن «يوتوبيا
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات» ،ومـ ـ ـ ــن خـ ــال
شــراكـتـهــا م ــع شــركــة «سـفــن
كابيتال» والتي تعد الاعب
الرئيسي في سوق العقارات
ف ـ ـ ــي ب ـ ــرمـ ـ ـنـ ـ ـغـ ـ ـه ـ ــام ،ت ـن ـت ـق ــي
أف ـ ـضـ ــل الـ ـ ـف ـ ــرص امل ـن ــاس ـب ــة
لـ ـع ــرضـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى ع ـم ــائ ـه ــا
مـ ــن ح ـي ــث املـ ــوقـ ــع وال ـق ـي ـمــة
وال ـ ـ ـجـ ـ ــدوى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة،
مؤكدًا أن الوقت الحالي هو
أفـضــل وق ــت لاستثمار في
امل ــديـ ـن ــة ،ب ـح ـيــث ت ـصــاعــدت
قيمة ال ـع ـقــارات خ ــال 2017
بنحو  17فــي املـئــة ،لتسجل
أع ـ ـلـ ــى عـ ــائـ ــد نـ ـم ــو ل ـل ـع ـق ــار
ف ـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ب ــالـ ـك ــام ــل،
ك ـمــا تـحـقــق ع ــوائ ــد اإلي ـجــار
ال ـس ـنــوي نـسـبــا تـ ـت ــراوح ما

محمد فرغلي

أدريان أندرسبي

أندي فوتي

جون تريسي

بني  6و 7في املئة تعتبر من
أعلى املعدالت في بريطانيا
في الوقت الحالي ،مقابل 2
في املئة كعوائد لإليجار في
لندن.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن «ي ــوت ــوبـ ـي ــا
ل ـل ـع ـق ــارات» ه ــي أول شــركــة

خليجية تعرض عقارات في
بــرمـنـغـهــام مـنــذ ع ــام ،2015
وقامت بتسويق وبيع أكثر
مــن  12مـشــروعــًا سكنيًا في
وس ـ ــط امل ــدي ـن ــة ملـسـتـثـمــريــن
قـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــني وك ـ ـ ــويـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــني
وخليجيني.

ومـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،أع ـ ـ ـ ــرب
الـ ـعـ ـض ــو امل ـ ـن ـ ـتـ ــدب لـ ـش ــؤون
ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق فـ ـ ــي م ـج ـم ــوع ــة
«سفن كابيتال» أندي فوتي،
عـ ـ ــن سـ ـ ـع ـ ــادت ـ ــه بـ ـعـ ـق ــد هـ ــذا
ال ـل ـقــاء ال ـتـعــري ـفــي بــالـفــرص
العقارية املتاحة فــي مدينة

برمنغهام ،وتطلعه ملقابلة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن
املـ ـ ـهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــني وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــًا لـ ــوجـ ــه
لتعريفهم باملستقبل املبهر
ال ــذي يـتــم ب ـنــاؤه حــالـيــًا ،من
خال الخطة الطموحة التي
تتبناها بـلــديــة املــديـنــة إلــى

جانب الحكومة البريطانية
لتطوير بيئة األعمال بها.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى اإلع ـ ـ ـ ـ ــان
ع ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع ط ـ ـمـ ــوحـ ــة
وعماقة في مجاالت النقل
واملـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــات وال ـ ـتـ ــرف ـ ـيـ ــه،
وتـ ــوطـ ــني ص ـن ــاع ــة ال ـب ـنــوك
وغيرها ،إذ تعد برمنغهام
أكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز م ـ ـ ــال ـ ـ ــي ف ــي
ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا بـ ـم ــا ت ـح ـتــويــه
مــن م ـقــرات رئـيـسـيــة لبنوك
م ـث ــل «إتـ ـ ــش إس ب ــي س ــي»
و«دوتشه بنك» ،إلى جانب
اإلعـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن خـ ـط ــط ل ـن ـقــل
الـبـنــك امل ــرك ــزي الـبــريـطــانــي
«ب ـنــك أوف إن ـغــانــد» ملـقــره
الرئيسي إلى برمنغهام.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ذك ــر املــديــر
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ـل ـم ـب ـي ـع ــات فــي
ال ـش ــرك ــة جـ ــون ت ــري ـس ــي ،أن
حـ ـج ــم م ـح ـف ـظ ــة املـ ـش ــاري ــع

التي تملكها في برمنغهام
يقترب من حاجز  1.2مليار
ج ـن ـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي ،ت ـتــوزع
ع ـلــى  16م ـشــروعــًا سـكـنـيــًا،
ت ـق ــع ج ـم ـي ـع ـهــا فـ ــي م ــواق ــع
متميزة داخل سنتر املدينة،
م ـ ــا ي ـج ـع ـل ـه ــا أك ـ ـبـ ــر م ـط ــور
عقاري خاص بها.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال أدري ـ ــان
أنـ ــدرس ـ ـبـ ــي إن بــرم ـن ـغ ـهــام
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا كـ ـم ــديـ ـن ــة
ع ـظ ـي ـمــة لـ ـل ــدراس ــة وال ـع ـمــل
وال ـ ـس ـ ـكـ ــن ،إذ ي ـخ ـت ــار ع ــدد
متزايد من الطاب األجانب
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار فـ ـيـ ـه ــا ،كــون ـهــا
ت ــوف ــر ن ـم ــط حـ ـي ــاة مـفـعـمــة
ب ــال ـن ـش ــاط ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
م ــاء م ــة ت ـكــال ـيــف املـعـيـشــة
ورواب ــط النقل واملــواصــات
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة إلـ ـ ـ ــى ب ـق ـيــة
اململكة املتحدة وخارجها.
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انخفاض عجز املوازنة اإليطالي

األحد  20ربيع اآلخر 1439هـ
 07يناير 2018م  -العدد 3270

روم��ا ( -ك��ون��ا) :اعلن المعهد القومي االيطالي لالحصاء (اي�س�ت��ات) ان عجز ال�م��وازن��ة العامة
االي�ط��ال�ي��ة س�ج��ل خ��الل أول تسعة أش�ه��ر م��ن ع��ام  2017أف�ض��ل مستوياته م�ن��ذ ع�ش��ر س�ن��وات
بالتزامن مع انخفاض العبء الضريبي الى أدنى مستوى خالل األعوام الستة األخيرة.
وقال المعهد الرسمي في تقرير عن األداء االقتصادي لعام  2017اليوم الجمعة ان صافي العجز
المالي االجمالي المتحقق بنهاية فترة الربع الثالث من العام المنصرم تراجع بمقدار  0٫2نقطة
مئوية ال��ى  2٫3في المئة من الناتج المحلي االجمالي مقارنة بالفترة نفسها من ع��ام .2016

طرح برنامج بعثات دراسية للماجستير للسنة الرابعة

الهاشل« :املركزي» يتبنى استراتيجية شاملة
لتطوير وتنمية الكوادر الوطنية

ص��رح محافظ بنك الكويت المركزي ،رئيس
م�ج�ل��س ادارة م�ع�ه��د ال ��دراس ��ات ال�م�ص��رف�ي��ة،
ال��دك �ت��ور م�ح�م��د ي��وس��ف ال �ه��اش��ل ،ب ��أن بنك
ال �ك��وي��ت ال �م ��رك ��زي ،وب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال�ب�ن��وك
ال �ك��وي �ت �ي ��ة ،ق� ��د ط � ��رح ل �ل �س �ن��ة ال ��راب� �ع ��ة ع�ل��ى
ال �ت��وال��ي م �ب��ادرة تتمثل ف��ي ب��رن��ام��ج بعثات
دراسية للكويتيين اليفادهم للحصول على
درج��ة الماجستير ف��ي تخصصات التمويل،
االق �ت �ص��اد ،ال�م�ح��اس�ب��ة ،وادارة األع �م��ال ،من
أفضل الجامعات في العالم.
في اطار التعاون المستمر بين بنك الكويت
المركزي والبنوك الكويتية لتجسيد أهمية
ال�م�س�ئ��ول�ي��ة ال�م�ج�ت�م�ع�ي��ة ل�ل�ب�ن��وك ال�ك��وي�ت�ي��ة
ف��ي ال�ع��دي��د م��ن ال�م�ج��االت المرتبطة بخدمة
المجتمع ،بما ف��ي ذل��ك بناء ك��وادر وك�ف��اء ات
وط� �ن� �ي ��ة ق � � � ��ادرة ع� �ل ��ى ال� �م� �س ��اه� �م ��ة ف� ��ي دع ��م
المسيرة التنموية في دولة الكويت
ً
وأش� � � ��ار ال� �م� �ح ��اف ��ظ ال� � ��ى أن� � ��ه ت� �ن� �ف� �ي ��ذا ل �ه��ذه
ال�م�ب��ادرة فقد ت��م تشكيل لجنة تضم أعضاء
من بنك الكويت المركزي ،والبنوك الكويتية
التقليدية واالسالمية ،حيث قامت باالعداد
ل� �ه ��ذا ال �ب ��رن ��ام ��ج وب ��اش ��ر م �ع �ه��د ال� ��دراس� ��ات
ال �م �ص��رف �ي��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذه وم �ت��اب �ع �ت��ه واالش � ��راف
عليه.
وأوضح المحافظ بأن الالئحة الخاصة بهذا
ال �ب��رن��ام��ج ،وال �ت ��ي ت�ش�ت�م��ل ع �ل��ى ال�ت�ف��اص�ي��ل
ال�خ��اص��ة ب�ش��روط وض��واب��ط االس�ت�ف��ادة منه،
م �ن �ش��ورة ع �ل��ى ال �م��وق��ع االل �ك �ت��رون��ي لمعهد
الدراسات المصرفية ،وأنه بامكان الكويتيين
م��ن ح�م�ل��ة ال �ش �ه��ادة ال�ج��ام�ع�ي��ة ال��راغ�ب�ي��ن في
االستفادة من هذا البرنامج االطالع على هذه
التفاصيل وم��دى ان�ط�ب��اق ش��روط�ه��ا عليهم،
ً
وتقديم الطلبات وذلك اعتبارا من يوم األحد
الموافق  7يناير  2018ولغاية يوم الخميس
الموافق  31مايو .2018
وف ��ي ه ��ذا ال �ش��أن أك ��د ال �م �ح��اف��ظ ع ��دم وج��ود
أي ��ة ش ��روط ف��ي ال �ب��رن��ام��ج ت �ل��زم ال�م��رش�ح�ي��ن
ل�ت�ل��ك ال �ب �ع �ث��ات ،ب �ع��د ت �خ��رج �ه��م وح�ص��ول�ه��م
على درج��ة الماجستير ،بالعمل ف��ي القطاع

د .حممد الها�شل
ال�م�ص��رف��ي أو ب�ن��ك ال �ك��وي��ت ال �م��رك��زي ،حيث
أن ل �ه��ؤالء المبتعثين ح��ري��ة ال�ع�م��ل ل��دى أي
م��ؤس�س��ة س��واء ف��ي ال�ق�ط��اع ال �ع��ام أو القطاع
ً
ال �خ��اص .وي��أت��ي ه��ذا ال�خ�ي��ار ان�ط��الق��ا م��ن أن
هذه المبادرة موجهة لتنمية قدرات الكوادر
الوطنية في دعم الجوانب المختلفة لمسيرة
التنمية االقتصادية واالجتماعية ف��ي دول��ة
الكويت وفي جميع القطاعات.
ً
أخ�ي��را أع��رب الدكتور محمد يوسف الهاشل
عن تقديره للبنوك الكويتية والتي ساهمت
ودع� �م ��ت ه� ��ذا ال �م �ش ��روع ال��وط �ن��ي ال�م�ت�م�ي��ز،
ً
م � �ش � �ي� ��را ال � � ��ى أن ب � �ن ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت ال � �م ��رك ��زي
وب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ب �ن��وك ال �ك��وي �ت �ي��ة ي�ت�ب�ن��ى
استراتيجية شاملة لتطوير وتنمية الكوادر
الوطنية ف��ي القطاعات المصرفية والمالية
وأطلق في ه��ذا االط��ار خمسة برامج حيوية
م��وج�ه��ه للكويتيين ت�س�ت�ه��دف ف�ي�ه��ا ك��ل من
حديثي التخرج والشباب الراغبين في دراسة

«يوتوبيا» نظمت اللقاء التعريفي
للفرص في بيرمنغهام
م ��ن  12م �ش��روع��ا س�ك�ن�ي��ا في
ص� � ��رح م �ح �م��د ف ��رغ� �ل ��ي ال �م��دي��ر
وس � � ��ط م ��دي � �ن ��ة ب �ي��رم �ن �غ �ه��ام
ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل� �ش ��رك ��ة «ي��وت��وب �ي��ا
ل� � �م� � �س� � �ت� � �ث� � �م � ��ري � ��ن ق � �ط� ��ري � �ي� ��ن
ل � �ل � �ع � �ق� ��ارات» ال � �ش ��رك ��ة ال��زم �ي �ل��ة
وكويتيين وخليجيين.
ل �م �ج �م��وع��ة ت � ��وب ال� �ع� �ق ��اري ��ة ،أن
وم ��ن ج��ان�ب��ه ف�ق��د أع� ��رب أن��دي
ال �ش ��رك ��ة ق ��ام ��ت ب�ت�ن�ظ�ي��م ال �ل �ق��اء
فوتي العضو المنتدب لشئون
ال �ت �ع ��ري �ف ��ي ال � �خ � ��اص ب��ال �ف��رص
التسويق في مجموعة «سفن
ال�ع�ق��اري��ة ال�م�ط��روح��ة ف��ي مدينة
ك��اب �ي �ت��ال» ع��ن س �ع��ادت��ه بعقد
ب �ي��رم �ن �غ �ه��ام ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ف ��ي -
ه��ذا اللقاء التعريفي بالفرص
دول��ة قطر -ي��وم األثنين الماضي
ال�ع�ق��اري��ة ال�م�ت��اح��ة ف��ي مدينة
وال�م�خ�ص��ص ل�ج�م�ه��ور ال�ع�م��الء
حممد فرغلي
بيرمنغهام وتطلعه لمقابلة
ال� ��راغ � �ب � �ي� ��ن ف � ��ي ال � �ت � �ع� ��رف ع �ل��ى
ال � � �ع � � �م� � ��الء وال � �م � �س � �ت � �ث � �م ��ري ��ن
ال�ف��رص العقارية واالستثمارية
الحصرية في مواقع متميزة في
ال � �م � �ه � �ت � �م � �ي ��ن وج � � �ه� � ��ا ل ��وج ��ه
لتعريفهم بالمستقبل المبهر
م��دي �ن��ة ب�ي��رم�ن�غ�ه��ام وال �ت ��ي تعد
ال� ��ذي ي �ت��م ب �ن ��اؤه ح��ال �ي��ا على
ثاني أكبر مدينة بريطانيه.
أرض ب �ي��رم �ن �غ �ه��ام م ��ن خ��الل
وذك � � � ��ر ف ��رغ� �ل ��ي أن «ي ��وت ��وب� �ي ��ا
الخطة الطموحة التي تتبناها
ل �ل �ع �ق��ارات» م��ن خ ��الل شراكتها
م � ��ع ش� ��رك� ��ة «س � �ف� ��ن ك ��اب� �ي� �ت ��ال»
بلدية بيرمنغهام.
أم � ��ا ع �ل��ى ص �ع �ي��د اس �ت �ع��راض
والتي تعد الالعب الرئيسي في
م �ش��اري��ع «س �ف��ن ك��اب �ي �ت��ال» في
س��وق ال�ع�ق��ارات ف��ي بيرمنغهام
تنتقي أفضل الفرص المناسبة
ب �ي��رم �ن �غ �ه��ام ف �ق��د ذك � ��ر اج� ��ون
ل� �ع ��رض� �ه ��ا ع� �ل ��ى ع� �م ��الئ� �ه ��ا م��ن
ت� ��ري � �س� ��ي ال � �م � ��دي � ��ر االق� �ل� �ي� �م ��ي
اأندي فوتي
ل �ل �م �ب �ي �ع��ات أن ح �ج��م محفظة
حيث الموقع والقيمة والجدوى
المشاريع التي تملكها الشركة
االس �ت �ث �م��اري��ة .ك �م��ا أك ��د ف��رغ�ل��ي
ع� �ل ��ى أن ال� ��وق� ��ت ال� �ح ��ال ��ي ه� ��و أف� �ض ��ل وق ��ت ف ��ي ب �ي��رم �ن �غ �ه��ام ي �ق �ت��رب م ��ن ح ��اج ��ز ال �م �ل �ي��ار
ل��الس �ت �ث �م��ار ف ��ي م��دي �ن��ة ب �ي��رم �ن �غ �ه��ام ح�ي��ث ومائتي مليون جنيه استرليني تتوزع على 16
ت �ص��اع��دت ق�ي�م��ة ال� �ع� �ق ��ارات ف ��ي خ� ��الل  2017مشروعا سكنيا تقع جميعها في مواقع متميزة
بنحو  17ف��ي المئة لتسجل أعلى عائد نمو داخل سنتر مدينة بيرمنغهام مما يجعلنا أكبر
ل�ل�ع�ق��ار ف ��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ب��ال �ك��ام��ل ك �م��ا تحقق مطور عقاري خاص في المدينة بأسرها.
عوائد االيجار السنوي نسبا تتراوح ما بين وم��ن جانبه فقد أض ��اف أدري ��ان أن��درس�ب��ي أن
 7-6في المئة والتي تعتبر من أعلى المعدالت ب��رم�ن�ج�ه��ام تتمتع ب�م�ي��زة ك�ب�ي��رة ح�ي��ث تقدم
ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي خصوصا ن �ف �س �ه��ا ك �م��دي �ن��ة ع �ظ �ي �م��ة ل� �ل ��دراس ��ة وال �ع �م��ل
اذا قمنا بمقارنتها بعوائد االيجار في لندن والسكن ،فنحن نصنف بيرمنغهام على أنها
المستقبل المقبل لصناعة العقار في بريطانيا
والتي تبلغ  2في المئة في المتوسط.
وذك ��ر ف��رغ�ل��ي أن ي��وت��وب�ي��ا ل�ل�ع�ق��ارات ه��ي أول ب ��أس� �ع ��اره ��ا ال �ق �ل �ي �ل��ة وخ �ط �ط �ه��ا ال �ط �م��وح��ة
شركة خليجية تعرض عقارات في بيرمنغهام وم � �ع ��دالت ن �م��وه��ا ال �ع��ال �ي��ة ال �م �ت��وق �ع��ة خ��الل
منذ ع��ام  2015وق��د قمنا بتسويق وبيع أكثر السنوات القادمة.

ارتفاع األسهم األوروبية
لندن (رويترز)  -حققت األسهم األوروبية أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل الماضي  ،مع ارتفاع
المؤشرين البريطاني وال�س��وي�س��ري ال��ى مستويين قياسيين ب��دع��م م��ن ال�ت�ف��اؤل ازاء قوة
اقتصاد المنطقة وتسجيل بورصة وول ستريت مستويات قياسية جديدة.
وزاد المؤشر ستوكس  600األوروبي  0.9بالمئة ليبقى عند أعلى مستوى في شهرين فيما
ارتفع المؤشر ستوكس  50لألسهم القيادية في منطقة اليورو  1.1بالمئة ليسجل أفضل أداء
أيضا منذ أبريل .وحققت أسواق خارج منطقة اليورو ارتفاعات الى مستويات قياسية .وزاد
المؤشر اس.ام.آي السويسري لألسهم القيادية  0.5بالمئة الى أعلى مستوى على االطالق.
وس�ج��ل ال�م��ؤش��ر فايننشال تايمز ألس�ه��م ال�ش��رك��ات البريطانية ال�ك�ب��رى مستوى قياسيا
مرتفعا جديدا على الرغم من أنه أنهى الجلسة مرتفعا  0.4بالمئة ،وهي زيادة أقل كثيرا من
مكاسب المؤشرات الرئيسية األخرى في أوروبا.

الماجستير والمتخصصين في مجاالت أمن
المعلومات والباحثين في الشأن االقتصادي
اضافة ال��ى القيادات الوسطى في القطاعات
ً
ال �م �ص��رف �ي��ة وال� �م ��ال� �ي ��ة راج � �ي� ��ا أن ت �ت��واص��ل

ال �ج �ه��ود ال��رام �ي��ة ال �ت��ي ي�ب��ذل�ه��ا ب�ن��ك ال�ك��وي��ت
المركزي لتلبية طموحات ال�ك��وادر الوطنية
في االرتقاء بدورها في تدعيم مقومات بناء
وتطوير وطننا الغالي.

«دار القرار» طرح نسخة 2018
من برنامج املحكمني
طرح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية «دار القرار» نسخة  2018من برنامجه االحترافي تأهيل
واعداد المحكمين في كل من الرياض وجدة والبحرين وأبوظبي
وعمان.
وأوض ��ح األم �ي��ن ال �ع��ام ل�م��رك��ز التحكيم ال�ت�ج��اري ل ��دول مجلس
التعاون أحمد نجم ب��أن «المركز مستمر في ادخ��ال تحسينات
ج��دي��دة ف��ي ب��رن��ام�ج��ه االح �ت��راف��ي لتطوير ج��ودت��ه وم�خ��رج��ات��ه؛
ً
وذل��ك ليكون الخريج مؤهال لتسلم قضايا ون��زاع��ات وبالتالي
لديه ال�ق��درة على ال�ق��راءة السليمة لمجريات ال�ن��زاع التحكيمي
واالل � �ت� ��زام ب � ��االج � ��راءات ال�ص�ح�ي�ح��ة ل�ل�ت�ح�ك�ي��م ب �ح �ي��ث يتجنب
الخوض في مسألة الطعن في الحكم لعدم االلتزام في االجراءات
الصحيحة للتحكيم» .وأش ��ار نجم
ال��ى ان ال�م��رك��ز مستمر ف��ي شراكاته
االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ف � ��ي دع� � ��م ت ��دري ��ب
وت �ط��وي��ر اب� �ن ��اء ال �خ �ل �ي��ج ف ��ي م�ج��ال
التحكيم وذل��ك بالتعاون مع جهات
وأج � � �ه� � ��زة رس � �م � �ي ��ة وأه � �ل � �ي� ��ة ح �ي��ث
سيعقد البرنامج ف��ي سلطنة عمان
بالتعاون مع وزارة العدل العمانية
وف��ي ال��ري��اض ب��ال�ت�ع��اون م��ع الغرفة
التجارية الصناعية بالرياض وفي
جدة بالتعاون مع الهيئة السعودية
�أحمد جنم
للمهندسين ،وفي أبوظبي بالتعاون
مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم
ال �ت �ج��اري وف ��ي ال �ب �ح��ري��ن ب��دع��م من
«تمكين» .وأك��د نجم ب��أن ب��رن��ام��ج «ت��أه�ي��ل واع ��داد المحكمين»
كان وال يزال البرنامج الرائد في المنطقة في مجاله ،ويعتبر من
أوائ��ل ان لم يكن اول برنامج يقدم ص��ورة متكاملة عن العملية
ً
التحكيمية ب ��دءا م��ن ات �ف��اق التحكيم وان �ت �ه��اء ب �ص��دور الحكم
والتأكد من عدم خضوعه للبطالن وضمان تنفيذه».
وتابع «المركز مستمر في التأكيد على الجودة عبر المتطلبات
التي وضعها فباالضافة الى نسبة الحضور التي يجب أن ال تقل
عن  75في المئة من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل
فهناك متطلبات تتمثل ف��ي امتحان شامل ع��ن جميع المراحل
ي�ك��ون ف��ي خ�ت��ام ال�م��رح�ل��ة ال��راب�ع��ة وك��ذل��ك ض ��رورة ت�ق��دي��م ورق��ة
بحثية تتكون من  20ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم.
وتابع «يسعى المركز لالرتقاء بمخرجات البرنامج ليس فقط
ليتم اعتماد المؤهلين في قوائم «دار القرار» فقط بل في وزارات
ً
العدل ومراكز التحكيم الخليجية ،حيث يشهد المركز اهتماما
ً
م �ت��زاي��دا م��ن ق�ب��ل وزارات وه�ي�ئ��ات ال ��دول الق��ام��ة ه��ذا البرنامج
بشكل خ��اص لموظفيهم ،ب��ل أصبح هناك تكالب غير مسبوق
على التسجيل في البرنامج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده
بدول مجلس التعاون».

الخياط :توقعات بانتعاش العقار في 2018
مع استقرار «االستثماري» و«التجاري»
أك� ��د ي��وس��ف ال �خ �ي��اط رئ �ي��س مجلس
ادارة ش��رك��ة «ال �ف��رق��دان» االقليمية أن
ً
قطاع العقار االستثماري شهد تراجعا
ملحوظا خالل العام الماضي الفتا الى
ان ابراز العوامل التي دفعت الى تراجع
هذا القطاع هي قانون البناء ساهمت
بشكل كبير في ن��زول اسعار العقارات
االس �ت �ث �م��اري��ة وادت ال� ��ى ع� ��دم ال�ث�ق��ة
بهذه النوعية من العقارات ،باالضافة
ال��ى خ ��روج المستثمرين ال�ص�غ��ار من
ال �س��وق ب�ع��د أن ارت�ف�ع��ت تكلفة البناء
وشح قنوات التمويل.
وأشار الخياط الى أن أن تحسن سوق
العقار االستثماري مرتبط بالظروف
ف��ي ال� �ع ��راق ،وال س�ي�م��ا م��ع ع ��دم ق��درة
موظفي ال�ش��رك��ات العاملة ف��ي ال�ع��راق
على السكن داخ�ل�ه��ا ،وعلى اعتبار ان
الكويت هي اق��رب مجتمع سكني ،فان
ذل��ك سيخلق هامشا كبيرا من الطلب
على العقار االستثماري ف��ي الكويت،
كما انه سيساعد على زي��ادة االشغال
ف ��ي ال� �غ ��رف ال �ف �ن��دق �ي��ة م ��ن ف �ئ��ة األرب� ��ع
نجوم.
وع ��ن أداء ق �ط��اع ال �ع �ق��ار ال�س�ك�ن��ي بين
ال �خ �ي ��اط أن ه� ��ذا ال �ق �ط ��اع ي �ع��د ال�ف�ئ��ة
ال � �ع � �ق� ��اري� ��ة ال � �ت� ��ي ال ت� �ت ��أث ��ر ب � � ��أي م��ن

ال�ق��رارات ،س��واء االيجابية ام السلبية،
وذل ��ك ك��ون��ه يلبي ح��اج��ة اس��اس�ي��ة من
متطلبات الحياة للمواطن ،حيث يبقى
دائما محافظا على نسب الطلب عليه،
خصوصا ان ع��دد الطلبات المتراكمة
ل � � ��دى ال � �م� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ة
السكنية تزيد عن  65الف طلب.
ال �ب �ن��وك ل��دي �ه��ا ال� �م ��الءة ال �م��ال �ي��ة ال�ت��ي
ب��ام �ك��ان �ه��ا ت��وف �ي��ر ال �س �ي��ول��ة ال ��الزم ��ة
ع �ن��د ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون ،ال� ��ذي س�ي�ك��ون
ل ��ه ان �ع �ك��اس اي �ج��اب��ي ع �ل��ى االق �ت �ص��اد
المحلي.
وب�ي��ن ان ال �س��وق ي�ض��م  340أل��ف شقة
وال �س �م��اح ل �ل��واف��د ل��ن ي�ش�ك��ل أك �ث��ر من
ً
 2ف ��ي ال �م �ئ��ة م ��ن ه ��ذا ال� �س ��وق ،م�ع��رب��ا
ع��ن أس �ف��ه أن ت��ؤس��س ال�ح�ك��وم��ة هيئة
لتشجيع االستثمار األجنبي وترفض
ت�م�ل�ي��ك ش �ق��ق األج ��ان ��ب .م ��ؤك ��دا ك��ان��ت
اح �ص��ائ �ي��ات ال ��رب ��ع ال �ث��ال��ث م ��ن ال �ع��ام
الحالي قد أكدت أن هناك نموا ملحوظا
في التداوالت العقارية من حيث العدد
والقيمة ما ينبئ بتحسن متوقع خالل
الفترة المقبلة بحسب تقارير األبحاث
ال�ص��ادرة عن بنكي «بيتك» و«ال��دول��ي
مؤكدا أن أداء العقار في  2018سيكون
م �خ �ت �ل �ف��ا ت �م��ام��ا ع �ن��ه ف ��ي ع� ��ام ،2017

ف��ي ظ��ل تحسن األوض ��اع االقتصادية
وتوجهات الحكومة الكويتية الجديدة
وع ��دد ال �ج��راح ال �ع��وام��ل ال�ت��ي سيكون
لها تأثير اي�ج��اب��ي على ال�س��وق العام
القادم وأبرزها استيعاب رفع الفائدة
على ال��ودائ��ع ،والسياسات الحكومية
ال� �ج ��دي ��دة ت �ج ��اه ال ��واف ��دي ��ن ،وارت� �ف ��اع
أس �ع��ار ال �ب �ت��رول ورأى أن أداء ق�ط��اع
ع �ق��ار ال�س�ك��ن ال �خ��اص سيستمر على
ن� �ف ��س ال � �م � �ن� ��وال ال � �ح� ��ال� ��ي ،م � ��ن ح �ي��ث
األس� � �ع � ��ار ف � ��ال ان� �خ� �ف ��اض ��ات ألس� �ع ��ار
ال �س �ك �ن ��ي ف� ��ي  ،2018ف �ي �م��ا س �ي �ك��ون
ال� ��وض� ��ع م �خ �ت �ل �ف��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ع �ق��ار
االس� �ت� �ث� �م ��اري ،م �ت��وق �ع��ا ت �ق �ل �ب��ات ف��ي
أس �ع��اره وان�ت�ق��ائ�ي��ة ح�س��ب المحافظة
وأنه يتوقع انخفاضا طفيفا باألسعار
في ظل انخفاض نمو أع��داد الوافدين
خالل العامين األخيرين.
ان أداء ال� �ع� �ق ��ار ف� ��ي  2018ل� ��ن ي �ك��ون
بعيدا عن  2017بل انه قد يكون أفضل
م�ن��ه ،ذل��ك أن دورة ال��رك��ود ال�ت��ي ب��دأت
م �ن��ذ ال� �ع ��ام  2014ت �ق��ري �ب��ا ق ��د وص�ل��ت
ال ��ى ن�ه��اي�ت�ه��ا ت �ق��ري �ب��ا ،ب��دل �ي��ل أن أداء
ال �ق �ط��اع��ات ال �ع �ق��اري��ة خ ��الل  2017قد
بدأت باالستقرار بشكل واضح .يشهده
ال �ق �ط��اع ال �ت �ج��اري ن�م��و ق��وي��ا ف��ي ه��ذه

يو�شف اخلياط
األون� ��ة وي��رج��ع ذل ��ك ال ��ى ع ��دة اس �ب��اب،
منها االنفتاح االقتصادي الذي تمر به
ال�ب��الد ،وق ��رارات البلدية التي شجعت
بشكل واضح البناء التجاري المتميز،
وزوال الهاجس االمني عن البالد ،وثقة
ال�م�س�ت�ث�م��ري��ن ف��ي ال� �س ��وق ،ف �ض��ال عن
دخول شركات ومؤسسات جديدة الى
السوق المحلي وبحثها عن مقرات لها
داخل العاصمة.

«بروماس» و«الداخلية» نظما برنامجًا
تدريبيًا لتنمية مهارات القياديني
أقامت وزارة الداخلية برنامجا تدريبيا
وت ��أه �ي �ل �ي ��ا ل �ل �ق �ي��ادي �ي��ن ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
م�ع�ه��د ب ��روم ��اس ل�ل�ت��دري��ب األه �ل��ى ل�ع��دد
م��ن ال �م �ت��درب �ي��ن وال�م�ه�ت�م�ي��ن ب��ال �م �ه��ارات
السلوكية المطلوبة للدور القيادي الفعال
وال �م �ه ��ارات ال ��الزم ��ة ل�ب�ي�ئ��ة ع �م��ل ق�ي��ادي��ة
ب �غ��رض ال ��وص ��ول ألف �ض��ل م �ن��اخ وظيفي
وذل � ��ك ب�م�ن�ت�ج��ع ون � ��ادى ص� �ح ��ارى خ��الل
الفترة من  03الى  07ديسمبر .2017
وأشرف على البرنامج نائب المديرالعام
ومدير التدريب بالمعهد حسين سعيد
وال� ��ذي اوض ��ح ان ال �ب��رن��ام��ج ي �ه��دف ال��ى
ت �س �ل �ي��ط ال� � �ض � ��وء ب �ش �ك ��ل م �ب �س ��ط ع �ل��ى
القيادة بين التعريف والتطبيق والقيادة
ف � ��ي ال � �ق � ��رن ال � �ج ��دي ��د وأث � � � ��ره ع� �ل ��ى ن�م��و
المنظمة واألدوار القيادية التي يمثلها
ال �ق��ائ��د ف��ي ق �ي��ادة اآلخ��ري��ن ودور ال��رم��ز
األع�ل��ى للمجموعة .وق��ال حسين سعيد

ان البرنامج الذي قد أقيم على مدار  5ايام
استعرض انواع القيادة الحديثة وتنمية
ال�ع��الق��ة الفعالة بين ال �ق��ادة وخصوصا
ف��ي ح��ال ال�ت�ف��اوت الوظيفي بالمناصب
االداري��ة وال��ذي ب��دوره سيشكل حالة من
االح� �ب ��اط ال��وظ �ي �ف��ي ان ل��م ي �ت��م ال�ت��أه�ي��ل
الفعال للقادة ب��ال�م�ه��ارات ال�ت��ي تمكنهم
م��ن ق �ي��ادة ال�ق�ي��ادي�ي��ن وارت �ك��ز ال�ب��رن��ام��ج
على طرح المهارات التي تمكن القائد من
القيادة السليمة.
وت��وج��ه سعيد بالشكر وال�ت�ق��دي��ر ل�ل��واء
ان��ورع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال �ب��رج��س م ��دي ��ر ع��ام
االدارة العامة للتدريب والعقيد مشعل
الفودري مدير ادارة التنسيق والمتابعة
وال��دك �ت��ور راش ��د ع�ب��دال�ل��ه ال�ش�ط��ي خبير
اس � �ت � �ش� ��اري ت � ��دري � ��ب وت � �ط� ��وي� ��ر اع� �م ��ال
ل �ت �غ �ط �ي��ة ال �ب ��رن ��ام ��ج م ��ن ك ��اف ��ة ج��وان �ب��ه
القيادية واالدارية.

اقتصاد
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ّأكد عدم وجود أية شروط في البرنامج تلزم املرشحني لتلك البعثات

الهاشل« :املركزي» يطرح مبادرة «بعثات دراسية
للكويتيني» للسنة الرابعة على التوالي
في إطار التعاون املستمر بني بنك
الكويت املركزي والبنوك الكويتية
لتجسيد أهمية املسئولية املجتمعية
للبنوك الكويتية ف��ي ال��ع��دي��د من
املجاالت املرتبطة بخدمة املجتمع،
مب��ا ف��ي ذل��ك بناء ك���وادر وك��ف��اءات
وطنية قادرة على املساهمة في دعم
املسيرة التنموية في دولة الكويت،
صرّح محافظ بنك الكويت املركزي،
رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات
املصرفية ،الدكتور محمد يوسف
الهاشل ،بأن بنك الكويت املركزي،
وبالتعاون مع البنوك الكويتية ،قد
ط��رح للسنة الرابعة على التوالي
م��ب��ادرة تتمثل في برنامج بعثات
دراس���ي���ة ل��ل��ك��وي��ت��ي�ين إلي��ف��اده��م
للحصول على درج���ة املاجستير
في تخصصات التمويل ،االقتصاد،
احملاسبة ،وإدارة األعمال ،من أفضل

اجلامعات في العالم.
وأش���ار احمل��اف��ظ إل��ى أن��ه تنفيذا ً
لهذه امل��ب��ادرة فقد مت تشكيل جلنة
ت��ض��م أع���ض���اء م���ن ب��ن��ك ال��ك��وي��ت
املركزي ،والبنوك الكويتية التقليدية
واإلسالمية ،حيث قامت باإلعداد لهذا
البرنامج وباشر معهد الدراسات
امل��ص��رف��ي��ة ب��ت��ن��ف��ي��ذه ومتابعته
واإلشراف عليه.
وأوض�����������ح احمل������اف������ظ ب����أن
الالئحة اخل��اص��ة بهذا البرنامج،
وال���ت���ي ت��ش��ت��م��ل ع��ل��ى التفاصيل
اخلاصةبشروط وضوابط االستفادة
منه ،منشورة على املوقع االلكتروني
ملعهد ال��دراس��ات املصرفية ،وأن��ه
بإمكان الكويتيني من حملة الشهادة
اجلامعية الراغبني في االستفادة
من هذا البرنامج االط�لاع على هذه
التفاصيل وم��دى انطباق شروطها

محمد الهاشل

ع��ل��ي��ه��م ،وت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ات وذل��ك
إعتبارا ً من يوم األحد املوافق 7يناير
2018ولغاية يوم اخلميس املوافق

31مايو .2018
وفي هذا الشأن أكّد احملافظ عدم
وج���ود أي��ة ش���روط ف��ي البرنامج
تلزم املرشحني لتلك البعثات ،بعد
تخرجهم وحصولهم على درج��ة
امل��اج��س��ت��ي��ر ،بالعمل ف��ي القطاع
املصرفي أو بنك الكويت املركزي،
ح��ي��ث أن لهؤالءاملبتعثني حرية
العمل ل��دى أي مؤسسة س��واء في
القطاع ال��ع��ام أو القطاع اخل��اص.
وي��أت��ي ه��ذا اخل��ي��ار انطالقاً م��ن أن
هذه املبادرة موجهة لتنمية قدرات
الكوادر الوطنية في دعم اجلوانب
املختلفة ملسيرة التنمية االقتصادية
واالجتماعية في دول��ة الكويتوفي
جميع القطاعات.
أخيرا ً أعرب الدكتور محمد يوسف
الهاشل عن تقديره للبنوك الكويتية
والتي ساهمت ودعمت هذا املشروع

الوطني املتميز ،مشيرا ً إلى أن بنك
الكويت امل��رك��زي وبالتنسيق مع
البنوك الكويتية يتبنى استراتيجية
شاملة لتطوير وتنمية ال��ك��وادر
الوطنية ف��ي القطاعات املصرفية
واملالية وأطلق في هذا اإلطار خمسة
ب��رام��ج حيوية موجهه للكويتيني
تستهدف فيها كل من حديثي التخرج
وال��ش��ب��اب ال��راغ��ب�ين ف��ي دراس���ة
املاجستير واملتخصصني في مجاالت
أمن املعلومات والباحثني في الشأن
االق��ت��ص��ادي إض��اف��ة إل��ى القيادات
الوسطى في القطاعات املصرفية
واملالية راجياً أن تتواصل اجلهود
الرامية التي يبذلها بنك الكويت
املركزي لتلبية طموحات الكوادر
الوطنية ف��ي اإلرت��ق��اء ب��دوره��ا في
تدعيم مقوّمات بناء وتطوير وطننا
الغالي.

بحضور الشركات والبنوك املدرجة واحتاد مصارف الكويت

سحب مليونير الدانة يقام  11يناير على الهواء مباشرة

البورصة تقيم ورشة عمل حول
استحقاقات األسهم

«اخلليج» يعلن عن الفائز في
السحب األخير حلساب red

تزامناً مع انتهاء السنة املالية
للشركات املدرجة في البورصة
وما يسفر عنها من إقامة جمعيات
عمومية وت��وزي��ع��ات ل�لأرب��اح،
أق��ام��ت ش��رك��ة ب��ورص��ة الكويت
ورشة عمل بعنوان “استحقاقات
األسهم” ،وذل���ك ي���وم اخلميس
املوافق  4يناير  ،2018بحضور
ممثلي الشركات والبنوك املدرجة
في البورصة وكذلك ممثلي احتاد
مصارف الكويت.
تضمنت ورش���ة العمل شرح
تفصيلي ملفاهيم ه��ام��ة شملت
اس��ت��ح��ق��اق��ات األس��ه��م ،وت��اري��خ
حيازة السهم ،ويوم االستحقاق،
وي������وم ت�������داول ال���س���ه���م دون
االس��ت��ح��ق��اق ،وي����وم ال��ت��وزي��ع،
كما تناولت شرحاً واف��ي�اً ل��دورة
التسوية  T+3م��ع ع��رض أمثلة
توضيحية .كما مت من خالل ورشة
العمل بيان اإلج���راءات التي يتم
اتخاذها من قبل الشركات بعد كل
حالة من حاالت االستحقاق ،سواء
في حال توزيع أرباح نقدية أو في
حال توزيع أسهم منحة مجانية
بدون أرباح نقدية وكذلك في حال
توزيع أرباح نقدية باإلضافة إلى
أسهم منحة مجانية.
وتناولت ورش��ة العمل أيضاً

اشرف سمير

اس��ت��ع��راض ق���رار هيئة أس���واق
املال رقم  63لسنة  ،2017والذي
يلزم الشركات امل��درج��ة بإخطار
الهيئة بجدول أعمال اجلمعية،
وموعد ومكان االجتماع قبل تاريخ
االن��ع��ق��اد بعشرة أي��ام عمل على
األق��ل ،ومب��واف��اة الهيئة مبحضر
اجتماع اجلمعية العامة املصدق
خ�لال م��دة أقصاها أسبوعني من
ت��اري��خ ع��ق��د االج��ت��م��اع ،وك��ذل��ك
اإلفصاح في البورصة عن بياناتها

املالية املرحلية املراجعة ،وذلك
خ�لال خمسة وأربعينيوماً من
تاريخ انتهاء الفترة املالية.
ت��أت��ي ورش���ة العمل ف��ي إط��ار
البرامج التوعوية التي حترص
ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت ع��ل��ى إقامتها
بشكل دوري ،لتحقيق أكبر قدر
من االستفادة جلميع األطراف ذات
الصلة ،تعزيزا ً لدورها الريادي
ال��ب��ارز ف��ي املجتمع االقتصادي
الكويتي.

فرغلي :ال ندخر جهدا في سبيل عرض أفضل الفرص االستثمارية احلصرية لعمالئنا

«يوتوبيا للعقارات» تنظم اللقاء
التعريفي للفرص العقارية في بيرمنجهام
ص��رح املدير التنفيذي لشركة
“ يوتوبيا للعقارات “ الشركة
الزميلة ملجموعة توب العقارية,
محمد فرغلي  :أن الشركة سوف
ت��ق��وم بتنظيم ال��ل��ق��اء التعريفي
اخل�����اص ب���ال���ف���رص ال��ع��ق��اري��ة
املطروحة في مدينة بيرمنجهام
البريطانية ف��ي فندق شيراتون
الدوحة -دول��ة قطر -يوم األثنني
املوافق  8يناير واملخصص جلمهور
العمالء الراغبني في التعرف على
الفرص العقارية واإلستثمارية
احلصرية ف��ي م��واق��ع متميزة في
مدينة بيرمنجهام والتي تعد ثاني
أكبر مدينة بريطانيه بعد لندن
حيثيزيد عدد سكانها عن  3مليون
نسمة كما تضمن ث�لاث جامعات
كبرى باألصافة إلى مجموعة من
الكليات اجلامعية املتميزة  .وذكر
فرغلي أن “ يوتوبيا للعقارات “
م��ن خ�لال شراكتها م��ع ش��رك��ة “
سفن كابيتال “ والتي تعد الالعب
الرئيسي في س��وق العقارات في
بيرمنجهام تنتقي أفضل الفرص
املناسبة لعرضها على عمالئها
من حيث املوقع والقيمة واجلدوى
اإلستثمارية .
كماأكد فرغلي على أن الوقت
احلالي هو أفضل وقت لإلستثمار
ف���ي م��دي��ن��ة ب��ي��رم��ن��ج��ه��ام حيث
ت��ص��اع��دت ق��ي��م��ة ال��ع��ق��ارات في
خالل  2017بنحو  % 17لتسجل
أعلىعائد منو للعقار في بريطانيا
بالكامل كما حتقق عوائد اإليجار
السنوي نسبا تتراوح ما بني -6
 7%والتي تعتبر من أعلى املعدالت
ف��ي بريطانيا ف��ي ال��وق��ت احلالي
خصوصا إذا قمنا مبقارنتها بعوائد
اإليجار في لندن والتي تبلغ % 2
في املتوسط .
وذك�����ر ف��رغ��ل��ي أن ي��وت��وب��ي��ا

محمد فرغلي

أندي فوتي

للعقارات هي أول شركة خليجية
تعرض عقارات في بيرمنجهام منذ
عام  2015وقد قمنا بتسويق وبيع
أكثر م��ن  12مشروعا سكنيا في
وسط مدينة بيرمنجهام ملستثمرين
قطريني وكويتيني وخليجيني.
ومن جانبه فقد أعرب أندي فوتي
العضو املنتدب لشئون التسويق
في مجموعة “ سفن كابيتال “ عن
سعادته بعقد هذا اللقاء التعريفي
بالفرص العقارية املتاحة في مدينة
بيرمنجهام وتطلعه ملقابلة العمالء
واملستثمرين املهتمني وجها لوجه
لتعريفهم باملستقبل املبهر الذي يتم
بناءه حاليا على أرض بيرمنجهام
م��ن خ�لال اخلطة الطموحة التي
تتبناها بلدية بيرمنجهام إلى
جانب احلكومة البريطانيةلتطوير
بيئة األعمال بها من خالل اإلعالن
عن مشاريع طموحة وعمالقة في
مجاالت النقل واملواصالت والترفيه
وتوطني صناعة البنوك وغيرها
حيث تعد بيرمنجهام أكبر مركز
مالي في بريطانيا مبا حتتويه من
مقرات رئيسية لبنوك مثل اتش اس
بي سي و دوتشه بانك الى جانب
اإلع��ل�ان م��ؤخ��را ع��ن خ��ط��ط لنقل

البنك املركزي البريطاني بانكاوف
اجن�ل�ان���د مل���ق���ره ال��رئ��ي��س��ي ال��ى
بيرمنجهام مما أضفى زخما كبيرا
على ه��ذا القطاع وأنعكس بشكل
إيجابي علي السوق العقاري في
املدينة وتخطط احلكومة لتطوير
البنية التحتيه في وسط املدينة من
خالل ضخ حوالي اربع مليار جنيه
استرليني لتطويرها كما ساهمت
اخلطط احلكومية لتوصيل خط
القطار الفائق السرعه إلى املدينة
في إختصار املسافة من لندن الى
بيرمنجهام لتصبح  40دقيقة
فقط مما أنعكس إيجابا على قطاع
العقارات السكنية وعلى العائد
اإليجاري واإلستثماري لها .
وذكر فوتي أن منتدى اإلستثمار
واألعمال القطري البريطاني الذي
عقد ف��ي م��ارس ال��ع��ام امل��اض��ي في
لندن حتت الرعاية الكرمية ملعالي
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء القطري
الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة
آل ثانيوإستقطب ما يفوق 1000
م��ش��ارك م��ن م��ؤس��س��ات حكومية
ورجال أعمال وأصحاب شركات من
كال الطرفني قد أضفى زخما كبيرا
للسوق العقاري في بيرمنجهام.

يقيم بنك اخلليج السحب السنوي على جائزة الدانة الكبرى
البالغ قيمتها مليون دينار كويتي ،وذل��ك في مت��ام الساعة
السابعة من مساء اخلميس املوافق  11يناير  ،2018مبجمع
األفنيوز .وخ�لال نفس الفعالية سيتم إج��راء السحب األخير
حلساب .red
يقدم السحب اإلعالمي الشهير السيد عمر العثمان ،كذلك
تستضيف الفعالية فرقة املاص للفنون الشعبية .ويعد سحب
الدانة األكبر من نوعه في الكويت ،حيث يتم من خالله تقدمي أكبر
جائزة نقدية مرتبطة بحساب بنكي على مستوى العالم ،بحسب
موسوعة غينيس لألرقام القياسية .وكالعادة يقام السحب حتت
إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.
يعد ال��دان��ة احل��س��اب الرئيسي ل��دى بنك اخلليج ،ويتيح
لعمالئه فرصة الفوز في سحوبات يومية وأخرى ربع سنوية
تصل قيمتها إلى  500,000دينار كويتي .للمشاركة في السحب
ليس على العمالء سوى احملافظة على احلد أدنى للرصيد 200
د.ك وزيادة فرص الفوز بزيادة املبالغ النقدية التي يتم إيداعها
في احلساب.
ميكن للراغبني في فتح حساب الدانة القيام بذلك من خالل
زي��ارة أحد ف��روع بنك اخلليج الـ  ،57وإي��داع النقود من خالل
خدمة ال��دف��ع اآلل��ي اجل��دي��دة “ ”ePayامل��ت��وف��رة عبر املوقع
اإللكتروني لبنك اخلليج أو تطبيق بنك اخلليج للهواتف الذكي.
كما يوفر حساب الدانة أيضاً العديد من اخلدمات املتميزة منها
خدمة “بطاقة الدانة لإليداع احلصري” التي متنح عمالء الدانة
حرية إي��داع النقود في أي وق��ت يناسبهم ،إضافة إل��ى خدمة
“احلاسبة” التي متكِن عمالء الدانة من احتساب ما لديهم من
فرص للفوز في سحب الدانة.

استمرارا لدوره الرائد منذ نشأته

«بيتك» :مزايا وتسهيالت
على متويل شراء العقار
احمللي والدولي في  6فروع
ي��وف��ر ب��ي��ت التمويل
الكويتى “بيتك” مزايا
ع��دي��دة م��ن خ�ل�ال خدمة
مت���وي���ل ش�����راء ال��س��ك��ن
اخل����اص ع��ب��ر مجموعة
حلول متكاملة للتمويل
ال�����ع�����ق�����اري ت���ن���اس���ب
إح���ت���ي���اج���ات ال��ع��م�لاء
لتسهيل اق��ت��ن��اء العقار
السكني (بيت  -ارض -
شقه) سواء داخل الكويت
أوخ��ارج��ه��ا فى” تركيا،
األردن ،مصر ،دبي” مما
ي��ت��ي��ح ل��ع��م�لاء “بيتك”
امل���واط���ن�ي�ن وامل��ق��ي��م�ين
إم��ك��ان��ي��ة مت��وي��ل إم��ت�لاك عادل الرشود
ال��ع��ق��ار ال��س��ك��ن��ي وف��ق
سلسلة م��ن اإلج����راءات
السهلة وامليسرة واملتوافقة مع احكام الشريعة وضوابط
وتعليمات اجلهات الرقابية .
وقال املدير التنفيذي للمنتجات التمويلية لألفراد فى “بيتك”
عادل الرشود بأن اخلدمة حاليا متاحة فى  6فروع موزعة على
مناطق متنوعة “املركز الرئيسي -األندلس  -خيطان -مبارك
الكبير -الفيحاء -حطني” تسهيال على العمالء وخلدمة اكبر
شرائح ممكنة ،كما ان خدمة متويل العقار الدولى تقدم فى “
تركيا -األردن -مصر -دبي” دون حتديد ألي نطاق جغرافي ،
ومبقدور”بيتك” أن يوفر لعمالئه من املواطنني واملقيمني الراغبني
في شراء وحدات سكنية بالتقسيط  ،العقارالذي يطمحون إليه،
مع تقدمي بعض االراء االستشارية في ضوء حتركات السوق
والتطورات التشريعية والتنظيمية املختلفة محليا ودوليا ،كما
يخضع العقار ايضا لتقييم عادل من قبل خبراء في مجال التقييم
العقاري معتمدين لضمان سعر عادل عند الشراء .
واضاف  :من ابرز املزايا املهمة التى يقدمها “بيتك” للعمالء،
اتاحة اخلدمة بالتضامن مع أكثر من عميل إلقتناء العقار املناسب
وبحد أعلى  70الف دينار لكل عميل متضامن ،مع إمكانية التملك
احلر للعقار وتسجيل ملكيته بإسم العميل أوالعمالء املتضامنني
معه ،باالضافة الى امكانية التعامل مع املبالغ من بنك االئتمان اذا
كان للعميل دفعة لديه ،كما يقوم “بيتك” بدور املساند والداعم
واملتابع الدائم جلميع مراحل العملية البيعية لضمان حقوق
جميع اطرافها وتسخير خبراته وامكانياته القانونية المتام
الصفقة بنجاح ،ومن ذلك ضمان حق الواعد بالشراء ،بحيث
اليتم صرف أي مبالغ للبائع حتى يتم نقل امللكية بإسم الواعد
بالشراء ،ومتابعة استخراج وثيقة التسجيل العقاري نيابة عن
العميل لدى وزارة العدل .

انفوغرافيك

«التجاري» يدعم حملة توزيع
«بطانيات الشتاء» حملافظة الفروانية

البنك يدعم حملة توزيع”بطانيات الشتاء”

ف��ي إط���ار ت��ع��اون��ه ال��دائ��م مع
م��ؤس��س��ات املجتمع امل��دن��ي غير
الهادفة للربح والقائمة على خدمة
املجتمع والفعاليات املجتمعية
ال��ت��ي تصب ف��ي خ��دم��ة امل��واط��ن،
ي��ج��دد البنك ال��ت��ج��اري الكويتي
ع��ه��ده بتقدمي ال��دع��م وامل��س��ان��دة
وال��رع��اي��ة ل��ع��دد م��ن األن��ش��ط��ة
االجتماعية التي تنظمها محافظات
الكويت خلدمة أفراد املجتمع ومنها
محافظة الفروانية.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ق��ام البنك
ب��دع��م حملة توزيع”بطانيات
الشتاء” ال��ت��ي نظمتها إدارة
محافظة الفروانية بالتعاومنع
بلدية احملافظة ،لتوزيع البطانيات
ال��ش��ت��وي��ة ع��ل��ى ع��م��ال البلدية

واحملتاجني.
وفي تعقيبها على تعاون البنك
ال���دائ���م م��ع م��ؤس��س��ات املجتمع
املدني واحملافظات ومنها محافظة
الفروانية ،قالت مساعدة املدير
العام – إدارة اإلع�لان والعالقات
العامة – أماني الورع”يدرك البنك
التجاري الكويتي مفهوم اجلهود
املكرسة خلدمة املجتمع الكويتي
بكافة أطيافه ،وم��ن ه��ذا املنطلق
جدد البنك مبادرته بدعم الفعاليات
املجتمعية التي تقوم محافظات
الكويت على تنظيمها” ،وتابعت
أماني ال��ورع مبينة أن دعم البنك
حلملة توزيع “بطانيات الشتاء”
التي نظمتها محافظة الفروانية
جاء لينسجم مع اجلهود احلثيثة

التي يبذلها البنك للمحافظة على
البيئة م��ن خ�ل�ال م��د ي��د ال��ع��ون
واملساعدةلعمال النظافة الذين
يعملون على تنظيف وجتميل
الشوارع.
وأضافت ال��ورع مؤكدة حرص
البنك ال��دائ��م على ترسيخ ثقافة
العمل االجتماعي املشترك مبد
ي��د ال��ع��ون وامل��س��اع��دة ملؤسسات
املجتمع املدني تعزيزا ً للمبادئ
ال��س��ام��ي��ة للتكافل وال��ت��ض��ام��ن
االجتماعي ،وه��و م��ا ملسه فريق
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة بالبنك أثناء
م��ش��ارك��ت��ه م��س��ئ��ول��ي محافظة
ال��ف��روان��ي��ة وب��ل��دي��ة محافظة
الفروانية عند توزيع البطانيات
على العمال.

«بروماس» و «الداخلية» نظما برنامج ًا
تدريبي ًا لتنمية مهارات القياديني

تكرمي مدير بروماس على هامش البرنامج

أقامت وزارة الداخلية برنامجا تدريبيا وتأهيليا
للقياديني بالتعاون مع معهد بروماس للتدريب األهلى
لعدد من املتدربني واملهتمني باملهارات السلوكية
املطلوبة للدور القيادي الفعال واملهارات الالزمة لبيئة
عمل قيادية بغرض الوصول ألفضل مناخ وظيفي
وذل��ك مبنتجع ون��ادى صحارى خالل الفترة من 03
  07ديسمبر . 2017وأش��رف على البرنامج نائب املديرالعام ومدير
ال��ت��دري��ب باملعهد حسني سعيد وال���ذي اوض���ح ان
البرنامج يهدف الى تسليط الضوء بشكل مبسط على
القيادة بني التعريف والتطبيق والقيادة في القرن
اجلديد وأثره على منو املنظمة واألدوار القيادية التي
ميثلها القائد في قيادة اآلخرين ودور الرمز األعلى
للمجموعة.

وقال حسني سعيد ان البرنامج الذي قد أقيم على
مدار  5ايام استعرض انواع القيادة احلديثة وتنمية
العالقة الفعالة بني القادة وخصوصا في حال التفاوت
الوظيفي باملناصب اإلداري��ة وال��ذي ب��دوره سيشكل
حالة من اإلحباط الوظيفي إن لم يتم التأهيل الفعال
للقادة باملهارات التي متكنهم من قيادة القياديني
وارتكز البرنامج على طرح املهارات التي متكن القائد
من القيادة السليمة.
وت���وج���ه س��ع��ي��د ب��ال��ش��ك��ر وال���ت���ق���دي���ر ل��ل��واء
انورعبداللطيف البرجس مدير عام اإلدارة العامة
للتدريب والعقيد مشعل الفودري مدير ادارة التنسيق
واملتابعة وال��دك��ت��ور راش��د عبدا لله الشطي خبير
استشاري تدريب وتطوير اعمال لتغطية البرنامج من
كافة جوانبه القيادية واإلدارية.

