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KUWAIT: NBK Personal Banking Services
Deputy General Manager Mohammed
Al-Othman said that local banks are
capable of facing credit declines espe-
cially in personal loans with the help of
special packages that could attract new
clients, focus on mega projects and geo-
graphical expansion in various markets. 

Speaking to trainees attending NBK’s
training course organized for economics
reporters in various audio-visual media,

Al-Othman said that NBK was keen on
implementing the regulations and
guidelines issued by the central bank
regarding personal loans. 

He also discussed the new regula-
tions issued in this regard. The training
course was launched on October 22 and
is scheduled to last till April. 

Al-Othman said NBK launched special
services for people with special needs by
providing special ATM machines with

vocal instructions. He also noted that
some employees received special train-
ing on using sign language and printing
forms with Braille language  and ATM
cards with clients’ photos. 

Al-Othman said NBK operates the
largest network of branches in Kuwait
with 68 branches and 270 ATM machines,
over 1600 employees and over a million
clients. “Some clients are the fourth gen-
eration of our clients”, he pointed out.

NBK holds training course 

for economics journalists

KUWAIT: As a part of its policy to
frequently visit and follow up the
projects marketed by the Group
and to ensure that such projects
have been or are executed accord-
ing to the agreed standards, Waleed
Al-Qaddoumi, Managing Director of
Top Real Estate Group and
Mohamed Farghaly, the Group’s
Exective manager have recently vis-
ited the projects located in the
Turkish Republic, which are promot-
ed by the Group. 

The visit covered the regions of
Istanbul, Bodrum and Kusadasi. Al-
Qaddoumi expressed his full satis-
faction with the progress of the
projects under construction, which,
will be delivered on time. The visit
also included a meeting with a
number of the Company’s clients
who took over their residential
apartments in several projects,
notably Terrace Tema and Terrace
Mix, which were executed by

Inanlar Real Estate Development
Company. On the other hand, the
customers expressed their satisfac-
tion with the projects quality and
variety of services offered therein
with utmost happiness to have a
property in Turkey.

Al-Qaddoumi stated that Inanlar
projects have significantly attracted
customers from Kuwait, Qatar and
Saudi Arabia where Top Real Estate
Group managed to market and sell
the largest proportion in these proj-
ects due to its great confidence in
the developer who executes the
projects according to the highest
engineering standards. Their proj-
ects offer high quality and commit-
ment to high-end distinctive finish-
ing in those projects. Al-Qaddoumi
added: Furthermore, confidence in
the Turkish real estate market is a
critical factor, which enabled the
Group to market the largest num-
ber of units despite negative events

that took place during 2016 in
Turkey or other regions of the
world. Such events had impact on
the performance of various sectors
including real estate industry, which
witnessed slowdown and decline in
sales in the majority of world coun-
tries including Turkey. AlQaddoumi
added that the events that took
place in Turkey such as failed coup
attempt, terrorist acts in several
areas or the decline the Turkish cur-
rency etc., did not hinder the eco-
nomic and urban activity in the
country, and did not limit the
demand for acquisition of property
in Turkey. Confidence in Turkey’s
economic and political potential
and its ability to overcome adversity
and hardships enhanced the contin-
uing attraction of different seg-
ments of investors, particularly in
the real estate sector.

Al-Qaddoumi added that the
Group is currently doing highly suc-

cessful business with Inanlar
Company over the past five years
and continues to promote the
Company’s projects in Kuwait, Qatar
and a number of Arab countries.
There comes on the top of such
projects the Terrace Lotus Project
located in Beylikduzu, Istanbul. He
added that the project offers unique
prime location on E-65 Highway,
which provides easy transportation
where it is possible to access the
main education, health and shop-
ping centers within few minutes. He
pointed out that the project is locat-
ed just 10 minute drive from Ataturk
Airport, 3 minutes from TIM
Highway, 6 minutes from Edo Naval
Bus Station and 15 minutes from the
Marmara. The distance will also be
only minutes from the new under-
ground station, which is set to be
completed in 2019.

Al-Qaddoumi added that Terrace
Lotus apartments, which are locat-
ed in the most expensive and most
beautiful sites in the area, have dif-
ferent sizes ranging from 90 to 240
square meters. The project compris-
es 40 floor at height of 150 meters.
The project has 149 residential units
and 44 retail shops in the shopping
mall. Apartment spaces vary from 1,
2, 3 or 4 bedrooms with prices start-
ing from TL 567 thousand. The
advance payment is 20% and the
progress payment is 20% while the
remaining amount will be paid in 40
monthly installments. The project is
set to be completed by Q4 in 2017
with estimates and projections that
there will be an increase of 40% in
the property value upon comple-
tion of the project implementation.

On the other hand, Al-Qaddoumi
said that the Group would offer a
limited number of units in the
Terrace Mix and Terrace Tema proj-
ects, which are ready for immediate
occupation with payment facilities
up to 24 months. Al-Qaddoumi stat-
ed that the acquisition in Turkey
remains a demand by investors
seeking to utilize the promising
opportunities offered by the real
estate market, particularly at the
present period as the Turkish Lira
have been declining against the
Kuwaiti Dinar, which constitutes a
great benefit for the buyers.

Investor-demand prompts Top Real 

Estate Group acquisitions in Turkey

Al-Qaddoumi sees opportunities in Turkey property market

Serdar Inan, Inanlar owner explains to Al-Qadddoumi the stages of construction in the Terrace
Lotus Project in the presence of Farghali and Gulson.

DETROIT: Fiat Chrysler representative Tim Kuniskis addresses the media
after the Pacifica minivan from Fiat Chrysler won utility vehicle of the year at
the North American International Auto show yesterday. —AP

WASHINGTON: Fiat Chrysler on Sunday
announced it was creating 2,000 jobs in the
United States, coming as President-elect
Donald Trump has been publicly scolding
automakers for investing in Mexico. The
American-Italian firm will invest $1 billion
by 2020 in two of its factories in the
Midwestern states of Michigan and Ohio,
where the new jobs will be based, the com-
pany said in a statement coming on the eve
of the Detroit auto show.

The Warren Truck Assembly Plant in
Michigan will produce the Jeep Wagoneer
and Grand Wagoneer, as well as the Ram
heavy duty truck which is currently pro-
duced in Mexico, the company said.

The Toledo Assembly Complex in Ohio
will build a new Jeep pickup truck. “FCA US
is further demonstrating its commitment to
strengthening its US manufacturing base,”
it said, adding that it has created 25,000
jobs in the country since 2009.

Trump, who campaigned on promises
of creating industrial jobs in the American
heartland, took to Twitter this past week
to blast automakers with operations or
plans to build plants in Mexico.  He
slammed General Motors for making some
of its Chevy Cruze models south of the
border, and Toyota, which is building a
new plant there.

Today, US automaker Ford announced it
was scrapping construction of a $1.6 billion
plant in Mexico to instead invest in the
United States and create 700 jobs, citing a
“vote of confidence” in the economic agen-

da of the incoming president.  Fiat Chrysler
so far has escaped Trump’s Twitter wrath,
but it ’s due to start importing Jeep
Compass models from Mexico as soon as
this month.

The company was rebuilt in 2009 after
its predecessor the Chrysler Group went
bankrupt and required a federal bailout to
stay in business. It has three manufacturing
sites in Mexico-in Toluca, Ramos Arizpe and
Saltillo-where it produces pickups as well
as the Fiat Fremont and the Fiat 500.

Other auto groups have preemptively
said they will be flexible in the new era of
American politics.

“We are pragmatic, we will adapt to
any situation,” said the chief  of  the
Renault-Nissan alliance, Carlos Ghosn,
speaking at the Consumer Electronics
Show in Las Vegas. 

In December, American air conditioner
manufacturer Carrier backed off a planned
transfer of 1,000 jobs to the Mexico, after a
deal with Trump-and for $7 million in tax
cuts. 

Mexico’s relatively low wages, its prox-
imity to the US market and the free trade
deals the country has with 46 countries
make it attractive to foreign investors.

The main pact is the North American
Free Trade Agreement (NAFTA) that Mexico
enacted with the United States and Canada
in 1994. During the campaign Trump
relentlessly attacked NAFTA, promising to
renegotiate or withdraw from the agree-
ment all together. —AFP

Fiat Chrysler announces 

creation of 2,000 US jobs

KUWAIT: Gulf Bank held its Al-
Danah daily draws on 8 January
2017 announcing the names of its
winners for the week of 2 January
- 5 January 2017. The Al-Danah
daily draws include draws each
and every working day for two
prizes of KD 1,000 per winner.  

The winners are: 
(Monday 2/1): Ibrahim Ahmad

Ibrahim Al-Rashed, Abdulredha
Abdullah Ali Ashkanani

(Tuesday 3/1): Khalid Fahad
Abdullah Al-Raqem, Abdullah
Jasem Mohammed Al-Durea

( Wednesday 4/1): Khalifa
Mohammed Ibrahim Al-Baloushi,
Ahmad Hussain Ahmad Bahrouh

(Thursday 5/1): Waleed Hamad
Mohammed Al-Sumait, Fahad
Nasser Fahad Al-Mutawa

Gulf Bank’s Al-Danah 2017
draw lineup includes daily draws
(2 winners per working day each
receive KD1000). Al-Danah’s 1st
Quarterly draw for the prize of
KD200,000 will be held on 30
March, the 2nd quarterly draw for
the prize of KD250,000 will be
held on 29 June and the 3rd quar-
terly draw for the prize of
KD500,000 will be held on 28
September. 

The final Al-Danah draw for
KD1 million will be held on 11
January, 2018 whereby the Al-
Danah millionaire will be
announced.

Five reasons why the Al-Danah
account is the best:
1) Kuwait’s single biggest yearly

cash prize of KD 1 million
2) Kuwait’s biggest quarterly cash

prizes, up to KD500,000 
3) Two winners of KD1,000 every

working day
4) The most chances to win
5) Only Bank that transfers your

chances to win from year to
year
Only Al-Danah makes million-

aires. 
Al-Danah also offers a number

of unique services including: the
Al-Danah Deposit Only ATM card
which helps account holders
deposit their money at their con-
venience; as well as the Al-Danah
calculator to help customers cal-
culate their chances of becoming
an Al-Danah winner. 

Gulf Bank’s Al-Danah account is
open to Kuwaiti and non-Kuwaiti
residents of Kuwait. Customers
who open an account and/or
deposit more will enter the draw
within two days. To take part in
the Al-Danah 2017 upcoming
quarterly and yearly draws, cus-
tomers must have an Al-Danah
account containing at least KD
200; customers can visit one of
Gulf Bank’s 56 branches, transfer
on line, or call the Customer
Contact Center on 1805805 for
assistance and guidance. 

DETROIT: The Volkswagen executive who once
was in charge of complying with US emissions
regulations has been arrested in connection with
the company’s emissions-cheating scandal, a per-
son briefed on the matter said yesterday.

Oliver Schmidt, who was general manager of
the engineering and environmental office for VW
of America, was arrested during the weekend in
the federal criminal investigation, said the per-
son, who didn’t want to be identified because
they are not authorized to speak on the case.

Schmidt is the second VW employee to be
arrested as the probe led by the US Attorney’s
Office in Detroit continues. The New York Times
reported that he’s expected to be arraigned
Monday on a conspiracy charge in a federal
courtroom in Detroit.

Schmidt’s bio for a 2012 auto industry confer-
ence said Schmidt was responsible for ensuring
that vehicles built for sale within the US and
Canada comply with “past, present and future air
quality and fuel economy government standards
in both countries.” It says he served as the com-
pany’s direct factory and government agency
contact for emissions regulations.

Volkswagen has admitted that it programmed
diesel-powered vehicles to turn pollution con-
trols on during tests and turn them off in real-
world driving. The scandal has cost VW sales and
has tarnished its brand worldwide. A lawsuit filed
last year by the New York state attorney general
said that Schmidt “played an important role” in
concealing the deception from regulators.

Volkswagen said in a statement yesterday that
it is cooperating with the Justice Department in
the probe. “It would not be appropriate to com-
ment on any ongoing investigations or to discuss
personnel matters,” the statement said. A mes-
sage was left Monday for a Justice Department
spokeswoman in Detroit. Peter Carr, a Justice
spokesman in Washington, did not immediately
return an email seeking comment. Herbert Diess,
a member of Volkswagen AG’s board of manage-
ment, appeared in Detroit Sunday evening to

introduce a new version of VW’s Tiguan SUV
ahead of the North American International Auto
Show. He wouldn’t comment when asked if some
Volkswagen executives refused to come to the
auto show for fear of being arrested.

“I’m here, at least,” he said.
Asked about the Justice Department investi-

gation, Diess also wouldn’t comment, but said he
hopes it’s resolved “as soon as possible.”

The company has agreed to either repair the
cars or buy them back as part of a $15 billion set-
tlement approved by a federal judge in October.
Volkswagen agreed to pay owners of 2-liter
diesels up to $10,000 depending on the age of
their cars. In October, VW engineer James Robert
Liang, of Newbury Park, California, pleaded guilty
to one count of conspiracy to defraud the gov-
ernment and agreed to cooperate with investiga-
tions in the U.S. and Germany. Liang was the first
person to enter a plea in the wide-ranging case,
and authorities were expected to use him to go
after higher-ranking VW officials.

A grand jur y indic tment against  L iang
detailed a 10-year conspiracy by Volkswagen
employees in the US and Germany to repeatedly
dupe US regulators by using sophisticated emis-
sions software. The indictment detailed e-mails
between Liang and co-workers that initially
admitted to cheating in an almost cavalier man-
ner but then turned desperate after the decep-
tion was uncovered.

Tests commissioned by the nonprofit
International Council on Clean Transportation in
2014 found that certain Volkswagen models with
diesel engines emitted more than the allowable
limit of pollutants.  More than a year later,
Volkswagen admitted to installing the software
on about 500,000 2-liter diesel engines in VW
and Audi models in the US Later the company
said some 3-liter diesels also cheated.

The Environmental Protection Agency found
that the 2-liter cars emitted up to 40 times the
legal limit for nitrogen oxide, which can cause
human respiratory problems. —AP
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Venezuela 

boosts minimum 

wage by 50%

CARACAS: Embattled President Nicolas
Maduro on Sunday raised the minimum wage
by 50 percent in Venezuela, a country with
astronomical inflation. Maduro said he was
raising the minimum wage to 40 bolivars,
about 60 dollars at the highest official
exchange rate, or $12 on the black market.

“To get the year started, I have decided
to raise the minimum wage,” the president
sad on his weekly show on state television.
The wage comes with an additional food
bonus of about 93 dollars, which did not
change. Venezuela grapples with the
world’s highest inflation rate-set to hit 475
percent this year,  according to the
International Monetary Fund.

As the Latin American country flounders
through a devastating economic crisis, infla-
tion has gutted the value of the bolivar.

Venezuela has been rocked by low prices
for its key export, oil. Now in its third year of
a deep recession, it is facing severe short-
ages of  food, medicine and basic house-
hold goods.

Maduro blames the crisis on a “capitalist
conspiracy” backed by the United States. His
opponents say it was caused by the failure of
18 years of leftist policies under Maduro and
Chavez.

Nearly 80 percent of Venezuelans disap-
prove of Maduro’s leadership, according to a
recent survey by polling firm Datanalisis. —AFP
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قام العضو المنتدب لمجموعة توب العقارية وليد القدومي والمدير التنفيذي 
للمجموعة محمد فرغلي مؤخرا بزيارة المشاريع التي تعمل المجموعة على 

تسويقها في الجمهورية التركية حيث شملت الزيارة مناطق إسطنبول وبدروم 
وكوشاداسي، وتأتي هذه الزيارة ضمن سياسات توب العقارية في متابعة المشاريع 
التي تعمل المجموعة على تسويقها من فترة أخرى وللتأكد من أنها نفذت أو تنفذ 
وفقا للمعايير المتفق عليها والتي تعمل المجموعة على تسويقها من فترة أخرى. 

  ̂   الدوحة   

كشفت س��وني النقاب عن أحدث 
منتجاته��ا لع��ام 2017 وذلك من 
 CES خال مشاركتها في معرض
2017 الذي عقد حديثا في مدينة 

اس فيجاس بالوايات المتحدة.
وع��رض جناح س��وني خال هذا 
وعروض  مب��ادرات  أح��دث  الع��ام 
عل��ى  التركي��ز  م��ع  الش��ركة 
 HDR المنتجات الم��زودة بتقنية
والت��ي م��ن ش��أنها تع��زز جودة 
الص��ورة. وحرص��ت س��وني على 
توفير أشكال الدعم لزوار جناحها 
إذ توفر لهم فرصا لتجربة منتجات 
س��وني المتنوعة على أرض الواقع 
ب��دءا م��ن المنتج��ات المنزلي��ة 
 4K الترفيهي��ة مث��ل التلفزيونات
الس��معية  واأجهزة   HDR TVs

الت��ي تنتج تجرب��ة صوتية ثاثية 
اأبعاد بشكل تفصيلي. باإضافة 

إل��ى ذل��ك تمك��ن ال��زوار تجربة 
الضوئ��ي،  والع��رض  الكامي��رات 
لوحة المفاتيح الخاصة باألعاب. 
والجدي��ر بالذكر أن تلك المنتجات 
مصممة خصيصا لتوفير العديد 
من التجارب الممتعة للمستخدم 
بما ف��ي ذلك دقة وجمال المحتوى 

الذي يهتم به المستهلك.
وخال المؤتم��ر الصحافي الذي 
عقدته شركة س��وني، قدم رئيس 
الشركة والرئيس التنفيذي السيد 
كازو هيراي للجمهور باقة واسعة 
م��ن المنتجات والمحت��وى المزود 
بتقني��ة HDR. ث��م أعل��ن هيراي 
عن قائمة مختلف��ة من منتجات 
سوني التي تسهم في إثراء الحياة 
اليومية للعماء وتلبي لهم كافة 
توقعاتهم،  تفوق  مما  متطلباتهم 
فضا عن مبادرات الشركة الرامية 
إلى توسيع إمكانيات اإلكترونيات 

ااستهاكية.

 »سوني« تطرح أحدث منتجاتها 
»CES« في معرض

وليد القدومي

 القدومي: التملك في
 تركيا مطلب لكثير
من المستثمرين

  ̂   الدوحة   

وقد أعرب القدومي عن ارتياحه التام لسير 
أعمال المشاريع التي هي قيد اإنشاء والتي 
ستسلم في مواعيدها فيما شملت الزيارة 
أيض��ا االتق��اء بعدد من عماء الش��ركة 
الذين اس��تلموا شققهم الس��كنية في 
عدة مشاريع من أبرزها مشروعا تيراس تيما 
وتي��راس ميكس، واللذان نفذتهما ش��ركة 
أنانار للتطوير العقاري فيما أعرب العماء 
ع��ن رضاهم من مس��توى المش��اريع وما 
تتضمنه من خدمات متنوعة وس��عادتهم 

اأكبر بتملك عقار في تركيا.

الثقة بالمطور
وقال السيد وليد القدومي: إن مشاريع 
ش��ركة أنانار قد اقت استقطابا كبيرا 
للعماء من الكويت وقطر والس��عودية 
فيم��ا قام��ت مجموعة ت��وب العقارية، 
بتس��ويق وبيع النس��بة اأكبر في هذه 
الكبي��رة بمط��ور  لثقته��ا  المش��اريع 
المش��روع والذي يلتزم بتنفيذ المشاريع 
وفقا أعلى المعايير الهندس��ية وتمتاز 
مش��اريعهم بالجودة العالي��ة واالتزام 
بالتش��طيبات الراقية والمميزة في تلك 
المش��اريع, وأضاف: إن عام��ل الثقة في 
الس��وق العقارية التركية ه��و ما مكن 
المجموع��ة أيض��ا من تس��ويق العدد 
اأكبر من الوحدات بالرغم مما ش��هده 
العام 2016 من أحداث سلبية سواء في 
تركي��ا أو معظم دول العال��م وانعكاس 
ذلك على أداء مختلف القطاعات ومنها 

العقار الذي ش��هد تباط��ؤا وتراجعا في 
المبيع��ات في معظم دول العالم ومنها 
تركيا. إا أن ذلك وغيره لم يوقف النشاط 
ااقتص��ادي والعمراني ف��ي الدولة ولم 
يوق��ف الطلب عل��ى تمل��ك العقار في 
تركيا فالثق��ة بالقوة ااقتصادية لتركيا 
وقدرتها على تج��اوز المحن والمصاعب 
عززت من اس��تمرار استقطابها لشرائح 
المس��تثمرين وخصوصا  م��ن  متنوعة 

بالقطاع العقاري. 
وألمح الس��يد القدومي أن المجموعة 
تعم��ل حالي��ا وبنجاح مميز مع ش��ركة 
أنانار منذ خمس س��نوات وهي مستمرة 
بعرض مشاريع الشركة في الكويت وقطر 
وعدد من الدول العربية وسيكون على رأس 
تلك المشاريع مش��روع تيراس لوتس في 
المشروع  ويمتاز  بإس��طنبول.  بيليكدوزو 
بموقعه الفريد على طريق أي65- السريع 

مما يوفر سهولة اانتقال بصورة ممتازة 
حيث م��ن الممكن الوصول إل��ى مراكز 
التعليم والصحة والتسوق الرئيسية في 
المنطقة خال دقائق معدودة. ويقع على 
بع��د 10 دقائق من مطار أتاتورك و3 دقائق 
من طريق تي أي أم الس��ريع و6 دقائق من 
محطة باصات أي��دو البحرية و15 دقيقة 
من مرمرة. وس��وف تكون المسافة أيضا 
دقيقت��ان فقط من محط��ة مترو اأنفاق 

الجديدة التي سوف يتم اانتهاء منها في 
عام 2019.

مواقع متميزة
وأكد الس��يد وليد القدومي أن شقق 
تي��راس لوت��س تق��ع في أغل��ى وأجمل 
المواقع ف��ي المنطقة تتراوح أحجامها 
م��ن 90 إل��ى 240 مترا مربع��ا, ويتكون 
المشروع من 40 طابقا بارتفاع 150 مترا 
, ويتضمن المشروع 149 وحدة سكنية 
و44 مح��ا تجاري��ا في مول التس��وق. 
وتتنوع مس��احات الش��قق من 1، 2، 3 
أو 4 غ��رف نوم وأس��عارها تبدأ من 567 
ألف ليرة تركية فيما تبلغ قيمة الدفعة 
المقدم��ة 20% ودفع��ة اإنج��از %20 
ويس��دد الباقي على 40 قسطا شهريا. 
وس��وف يت��م اانته��اء من المش��روع 
بحل��ول الربع اأخير من ع��ام 2017 مع 
تقدي��رات وتوقعات بزيادة بنس��بة %40 
ف��ي قيم��ة العقار عن��د اانته��اء من 
تنفيذ المش��روع. ومن جانب آخر أوضح 
القدومي أن المجموعة س��تطرح عددا 
محدودا من الوحدات في مشاريع تيراس 
ميكس وتيما الجاهزين للسكن الفوري 
بتسهيات سداد تصل لغاية 24 شهرا. 
وقائا: إن التملك في تركيا يبقى مطلبا 
للعديد من المستثمرين الذين يسعون 
لاس��تفادة م��ن الفرص الواع��دة التي 
العقارية وخصوصا في  السوق  تؤمنها 
الوق��ت الراهن الذي تش��هد فيه الليرة 
التركية تراجع��ا مقابل الدينار الكويتي 

وهو ما يشكل فائدة كبيرة للمشترين.

رئيس شركة أنانار يشرح للقدومي مراحل البناء في مشروع تيراس لوتس

تلفزيون برافيا بين المنتجات الرائدة التي قامت سوني بعرضها

 »كريستال اجونز« تستهدف الشراكة 
مع المطورين العقاريين في قطر

  ̂   الدوحة   

عقدت شركة »كريستال اجونز« العالمية 
المتخصصة في مج��ال تطوير البحيرات 
ااجتماعات  من  سلس��لة  الكريس��تالية 
مع أبرز ش��ركات التطوير العقاري في قطر 
لتس��ليط الض��وء على الف��رص المتاحة 
لاس��تفادة م��ن النمو في أعداد الس��ياح 
واإي��رادات المتوقعة في قطاع الس��ياحة 

خال السنوات المقبلة.
وقال كارلوس س��ااس المدي��ر اإقليمي 
لمنطق��ة الش��رق اأوس��ط في ش��ركة 
العدي��د  »يبح��ث  اجون��ز«:  »كريس��تال 
م��ن المطوري��ن ف��ي ه��ذه المنطقة عن 
المزاي��ا الخاصة والفري��دة مثل البحيرات 
الكريستالية التي نطورها باعتبارها تشكل 
إضافة جمالية واضح��ة ومرافق ترفيهية 
عملية ومستدامة. وتتميز شركتنا بتقديم 
معدات مميزة للعوائد ااستثمارية بفضل 
العقارات والخيارات السكنية الراقية التي 
يمكنها ااس��تفادة م��ن إطالتها المائية 

على البحيرات الكريستالية«.
وته��دف قط��ر اس��تقبال ما بي��ن 7 و9 
مايين سائح س��نويا وفقا للهيئة العامة 
للسياحة وذلك بفضل استثمارات ضخمة 
في قطاع السياحة تقدر بنحو 40-45 مليار 
دوار ضم��ن إطار ااس��تراتيجية الوطنية 
لقطاع الس��ياحة 2030. وق��د وصل عدد 
الزوار في عام 2013 إلى 3 مايين ش��خص، 
ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما بين 4.3 
و5 مايين زائر في ع��ام 2022 بالتزامن مع 
استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة 

القدم. 
وأضاف سااس قائا: »تتمتع قطر بوجود 
العديد من ناطحات السحاب المستقبلية 
والوجهات البارزة ولديها القدرة والمقومات 
أن تصب��ح واح��دة م��ن أه��م اأس��واق 
الس��ياحية والعقارية على مستوى العالم 
وخاصة بفضل ااس��تثمارات الكبيرة في 

مش��اريع البني��ة التحتية الرئيس��ية في 
جميع أنحاء الباد«.

وتش��مل المش��اريع الجدي��دة في قطر 
مجموع��ة متنوعة من الش��قق والفيات 
ومجمعات  والفنادق  الس��كنية  والوحدات 
والجامعات  الطبي��ة  والمراف��ق  اأعم��ال 
والمدارس ومنافذ التجزئة الواسعة ومركزا 

ثقافيا.
وأردف كارلوس س��ااس بالقول: »حرصنا 
على تطوي��ر تقنياتن��ا المتط��ورة لتوفير 
قيم��ة كبي��رة بتكلفة منخفض��ة، حيث 
يس��تهلك نظام الترش��يح بالموجات فوق 
الصوتية طاقة تعادل 2% من الطاقة التي 
التقليدية.  الترش��يح  أنظمة  تستهلكها 
وتحت��اج بحيراتن��ا الكريس��تالية لنصف 
كمية المياه التي تحتاجها حديقة بنفس 
الحج��م وأق��ل بنس��بة 30% م��ن ملعب 
للجول��ف. وهذا ما يس��اعدنا على تحقيق 
المزي��د من النمو والتوس��ع ف��ي مختلف 

أنح��اء العالم، م��ن خال تقدي��م أفضل 
وبأس��عار منافس��ة  اأمد  الحلول طويلة 
لش��ركائنا في منطقة الش��رق اأوس��ط 
وش��مال إفريقي��ا والهند رغ��م التحديات 
المناخي��ة والجغرافية، وخاصة مع قدرتنا 
على استخدام أي نوع من المياه مما يقلل 
بالتالي م��ن الحاجة إلى اس��تهاك موارد 

المياه العذبة«.
واس��تعرض س��ااس تقنية منع التبخر 
الجدي��دة أول م��رة ف��ي الدوح��ة، وه��ي 
تكنولوجي��ا متط��ورة تس��هم بخف��ض 
معدات هدر المياه بنسبة تصل إلى %70 
ما يعزز مكانة »كريستال اجونز« في مجال 
ااس��تدامة، ويتم تطويره��ا خصيصا في 
كندا وتشمل مادة خاصة تضاف إلى الماء 
لنش��ر طبقة غير مرئية مض��ادة للتبخر 
يمكن اس��تخدامها في مختل��ف درجات 
ح��رارة المياه وتتمي��ز بقدرتها على تحمل 

كافة ظروف الرياح والمطر.

كارلوس سااس



اقتصاد
االحد ٨ يناير ٢٠١٧

41
الكويت الـ 4 باملنطقة في ترسية عقود املشاريع

محمود عيسى

ذكــرت مجلة »ميــد« أن الكويت حلت في 
املركز الرابع بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
ودول منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
– مينا – من حيث قيمة املشروعات التي متت 
ترســيتها خالل ديسمبر املاضي بقيمة بلغت 
٨6٧ مليون دوالر، فيما حلت الســعودية في 
املركــز االول بقيمة ٢.٨ مليــار دوالر، وتلتها 
االمــارات بواقع ١.3 مليــار دوالر ثم قطر في 

املركز الثالث بواقع ١.٢ مليار دوالر.
ومن بني العقود التي أرســيت في الكويت 
إنشــاء قاعدتــني جويتــني ومركــز معلومات 
وتنسيق ومبنى مركزي حلساب وزارة الدفاع 
بقيمــة 46 مليــون دوالر، وبناء مستشــفيني 
احدهما في محافظة اجلهراء واالخر في محافظة 

االحمدي بـ 53٠ مليون دوالر.

وأضافــت املجلة ان النمو الذي حققته كل 
من الكويت وقطر والسعودية والزيادة الكبيرة 
في قيمة عقود املشاريع التي متت ترسيتها لم 
متكنها من مجاراة قيمة العقود التي ارســيت 
فــي نوفمبر، حيــث ان ترســيات العقود في 
منطقــة مينا في ديســمبر املاضــي بلغت ٧.١ 
مليارات دوالر مقارنة مع ١5.6 مليار دوالر في 
نوفمبر مبا نســبته 45.5%، والذي كان ثاني 
اعلى قيمة تسجلها ترسيات العقود خالل عام 
٢٠١6، ولم تتفوق عليها اال قيمة العقود التي 
ارســيت في يناير من العام ذاته والتي بلغت 

١6.٨ مليار دوالر.
واشارت املجلة الى ان قطاع النفط والغاز 
استمر بوتيرته السابقة في ترسيات العقود 
حيث ســاهمت عقود ارامكو بقيمة ٢.٧ مليار 
دوالر واستحوذت عقود مصفاة النفط والوقود 
النظيف في راس تنورة على نصيب االسد منها.

»مركز اآلراء اخلليجية« يختتم ورشته 
التدريبية »إدارة مراكز الدراسات«

اختتم مركز اآلراء اخلليجية الستطالعات 
الرأي ورشــته التدريبية »ورشة ادارة مراكز 
الدراسات واملشــاريع البحثية« والتي عقدها 
في مقر املركز، حتت إدارة املشرف العام على 
املركز د. سامر أبو رمان، ومبشاركة نخبة من 

املشاركني من الكويت وخارجها.
وقــد تناولت محــاور الورشــة التعريف 
مبراكز الدراسات ودورها وأهميتها ومهامها، 
باإلضافــة الــى توصيات العمــل باملراكز مبا 
يتعلق في الصورة الذهنية، واملنتجات البحثية، 
والنشاطات، وادارة امليزانية، وادارة الباحثني.

 كما متت مناقشة معايير تقييم مراكز الفكر 
والدراسات وحتقيق الشروط من بعض اجلهات 
 Global Go العاملية كمشروع جامعة بنسلفانيا
To Think Tank Index، ومركز االمارات للدراسات 
االستراتيجية، حيث مت تصنيف هذه املعايير 
حسبما يرتبط بطبيعة عمل املؤسسة البحثية 
ذاتها، ودورها ومهماتها، وما يرتبط بالقدرة 
على دعــم اتخاذ القرار وصناع السياســات، 

والقدرة على اإلسهام األكادميي الفعال، وأخيرا 
ما يرتبط بالكفاءة في التواصل مع املجتمع.

ويأتي من اهم املتطلبات التي حتقق الوصول 
ملركز دراسات مؤثر وقوي وفاعل على املستوى 
احمللي والدولي، كل من: املضمون، والشــكل، 
والتوقيت، واملرونة، والسرعة، واحللول أكثر 
من التشخيص، والتجاوب مع األحداث. باإلضافة 
الســتراتيجية التأثير لدى مراكز الدراســات 
والبحوث والعالقة مع باملجتمع وآلية التعامل 
معها، ومن هذه الفئات: متخذ القرار، واإلعالم، 
النخبة، واألكادمييني، واجلمهور العام، واملراكز 
األخرى. وأخيرا، أهم مالمح قوة وتأثير املشاريع 

البحثية وكيفية تنفيذها وادارتها.
اجلديــر بالذكر أن مركــز اآلراء اخلليجية 
هو بيت خبرة كويتي مســتقل، وقد سبق أن 
عقد عشرات اللقاءات والبرامج التدريبية في 
مجال بحوث الرأي العام والدراسات، باإلضافة 
لتنفيذه عشرات الدراسات االستطالعية لصالح 

جهات في الكويت وخارجها.

تكرمي مشارك آخرتكرمي احد املشاركني في الورشة

جانب من الورشة التدريبية 

ال يوجد سعر مستهدف محدد للنفط

»أوپيك«: الكويت تلعب دوراً مهماً في استقرار سوق النفط
قال األمني العام ملنظمة 
البلــدان املصــدرة للنفــط 
)أوپيك( محمد باركيندو إن 
الكويت اضطلعت على مدى 
سنوات طويلة بدور قيادي 
وبّناء داخل »أوپيك« من أجل 
التوازن واالستقرار  إعادة 
العامليــة ما  الســوق  الــى 
أكســبها احترامــا من قبل 
دول املنظمة ومن خارجها.
وأضــاف باركيندو في 
مقابلــة أجرتهــا »كونــا« 
أن الــدور الكويتي ســاهم 
فــي التوصل الــى االتفاق 
لــوزراء نفــط  التاريخــي 
)أوپيــك( في ڤيينــا نهاية 
نوفمبــر املاضي والقاضي 
بخفض اإلنتاج مبقدار ١.٢ 

مليون برميل يوميا.
وأشــار الــى أن اختيار 
الكويــت لرئاســة جلنــة 
املراقبة الوزارية باالجماع 
للتنسيق بني الدول املنتجة 
للنفــط الـــ٢4 األعضاء في 
»أوپيك« وخارجها يعكس 
مكانــة وأهمية الكويت في 
حتقيــق اســتقرار ســوق 

النفط.

ان  باركينــدو  وذكــر 
الكويت تعد من بني الدول 
اخلمس األولى التي أسست 
منظمة »أوپيك« واصبح لها 
على مدى ســنوات طويلة 
صوتــا قائــدا ومعتدال في 
تثبيت استقرار سوق النفط 

العاملية.
وكشف أمني عام »أوپيك« 
أن اللجنة الوزارية املعنية 
اتفــاق  مبراقبــة تطبيــق 
خفض انتاج النفط ستعقد 
اجتماعها القادم بفيينا في 
٢١ يناير اجلاري ملدة يومني.

وأوضــح أن الهدف من 
هذا االجتماع مراجعة اتفاق 
ڤيينــا اخلــاص بخفــض 
اإلنتاج والنظر في تطورات 
ســوق النفط فيما يتعلق 
مبعادلة اإلنتاج واألسعار 
بعد اعالن ڤيينا التاريخي 

اخلاص بخفض اإلنتاج.
وقال انه ســيجتمع مع 
وزير النفط ووزير الكهرباء 
واملاء عصام املرزوق خالل 
املقــررة للكويت  زيارتــه 
اليوم االحد بعد زيارة قطر 
للتباحث معه بشأن اجتماع 

جلنــة املراقبــة الوزاريــة 
القادم في ڤيينا ومســائل 
اخــرى معنيــة بتطورات 

السوق النفطية العاملية.
التــزام  وحــول مــدى 
املنتجــني باتفــاق ڤيينــا 
خلفض اإلنتــاج، قال أمني 
عــام »أوپيــك«: ليس لدي 
أي شــك في التــزام الدول 
املنتجــة الـــ٢4 مــن داخل 
املنظمــة وخارجهــا بهــذا 
االتفاق والعمل على تطبيقه 
الفائض اإلنتاجي  وسحب 
املوجود في الســوق ومبا 

يدعم األسعار.
وحــول إمكانية حتديد 
سقف رسمي ألسعار النفط 
عند معدل 55 دوالرا للبرميل 
في اليوم، قال باركيندو انه 
»في اطار سياسة املنظمة 
ال يوجد ســعر مســتهدف 
محدد فنحن نركز على إعادة 
التوازن واالستقرار لسوق 
النفــط العامليــة والحظنا 
بالفعل اســتجابة إيجابية 
جدا من الســوق بعد قرار 
املنتجــني األخير في ڤيينا 

بخفض معدالت اإلنتاج«.

محمد باركيندو

الكويت تخفض إنتاج النفط في يناير وفقاً التفاق »أوپيك«
رويترز: قال مسؤول في قطاع النفط 
إن الكويت قلصت إنتاج النفط في يناير إلى 
نحو 2.707 مليون برميل يوميا لتصل إلى 
املستوى املستهدف إلنتاجها في إطار اتفاق 

املنظمة على خفض اإلمدادات.
وتنضم الكويت بذلك للســعودية أكبر 
مصدر للنفط في العالم والتي قلصت إنتاجها 
أيضا هذا الشــهر مبا ال يقل عن 486 ألف 

برميل يوميا إلى املستوى املستهدف البالغ 
10.058 ماليني. ومبوجب اتفاق أوپيك وافقت 
الكويت على تقليص اإلنتاج بواقع 131 ألف 
برميل يوميا اعتبــارا من األول من يناير 
مقارنة مع إنتاجها األساسي في أكتوبر الذي 

بلغ 2.838 مليون برميل يوميا.
وقال مصدر مطلع في القطاع إن الكويت 
أنتجت 2.9 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

»الشال«: 2017.. ينذر ببدء سياسة نقدية انكماشية
الشــال  تقريــر  ذكــر 
االقتصادي ان بورصة الكويت 
فقــدت ٢٧.5% من ســيولتها 
في ٢٠١6 مقارنة بالسنة التي 
سبقتها، وما يتم تداوله حاليا 
من إجــراءات محتملة حول 
نوايــا حكوميــة، للتدخــل 
بضخ ســيولة لشراء أسهم، 
أي تنشيط جانب الطلب، أو 
التدخل للشراء من أجل الدعم، 
هو استنساخ لنفس اخلطايا 

القدمية، فاألثر سيكون وقتيا، 
ومعظم األموال ستذهب في 
االجتاه اخلاطئ، ثم تسحب 
حصيلتها من سيولة السوق، 
لتعود أوضاع السوق أسوأ 

مما كانت.
وقــال التقريــر انه قد ال 
يصدق ما يتردد حاليا حول 
نوايا تدخل احملفظة الوطنية، 
ولكننــا مع التدخل من دون 
استنســاخ لتجارب املاضي 

الفاشلة، فانحسار الثقة طال 
كثيرا، والظروف االقتصادية 
واجليوسياسية صعبة، وعام 
٢٠١٧ ينذر ببدء سياسة نقدية 
انكماشية والتدخل يفترض 
أن يكون مدروس ومحترف، 
والهدف هو وقف انتقال أزمة 
أســعار األصول إلى القطاع 
املصرفــي، عندها ســترتفع 
تكلفة مواجهتها عدة أضعاف.
ولفــت التقريــر الــى ان 

انحســار الثقــة على مدى 9 
ســنوات، يحتــاج إلى رؤية 
مركبة محترفة وليس إلبرة 
تنشيط وقتي، فلو افترضنا 
أن احلكومــة راغبة وقادرة 
على ضخ سيولة بنحو مليار 
دينار، فاملليار أقل قليال من 
الســوقية  القيمــة  4% مــن 
للشركات املدرجة، ودورته 
ـ أي مضاعفاتــه ـ ســتكون 
قصيــرة األمــد أي أن أثرها 

مؤقــت، ويتبــع زوال أثرها 
مزيد من انحسار الثقة. وكل 
التجارب املماثلة في السابق 
فشــلت، االســتثناء الوحيد 
كان عندمــا قامــت احلكومة 
بالتركيــز بشــكل أكبر على 
جانب العرض، وقامت بخفض 
جانب املعروض من األسهم، 
أو سحب مدروس لعدد كبير 
من الشركات من التداول بدءا 

من عام ١9٨6.

ارتفاع اإلصدارات أدى لتحويل مسار السيولة بعيداً عن أسواق األسهم

»الوطني«: إصدار السندات قد ينعش األسهم اخلليجية
ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن أسواق 
األسهم اخلليجية شــهدت أداء جيدا في الربع 
األخير من العام ٢٠١6، حيث سجل مؤشر مورغان 
ستانلي للعائد اإلجمالي لدول مجلس التعاون 
اخلليجي ارتفاعا ملحوظا بنسبة ١6% خالل ربع 
السنة ومتكن من ان ينهي تداوالت العام بنمو 
9.5% بفضل األداء القوي للســوق الســعودي 
خالل الربع الرابع، إال ان األســواق األخرى لم 
تبل نفس البالء، وأنهى البعض منها تداوالته 
دون تغيير يذكر. واســتقرت القيمة السوقية 
ألســواق دول مجلس التعاون عند 95١ مليار 
دوالر مــع نهاية الربع مســجلة منوا بلغ ١٠6 
مليــارات دوالر في الربع الرابع وما قيمته 5٠ 

مليار دوالر في ٢٠١6.
وارتفعت مستويات السيولة في األسواق 
بصورة ملحوظة في الربــع الرابع، بدافع من 
ازدياد أنشطة السوق السعودي. فقد بلغ متوسط 

إجمالي التحــركات اليومية فــي الربع الرابع 
من العام ٢٠١6 حوالي ١.٢ مليار دوالر مسجال 
ارتفاعا بواقع 5٠% مقارنة مبتوســطات الربع 
الثالث من العام ٢٠١6. وقد أدى ارتفاع إصدارات 
السندات السيادية إلى حتويل مسار السيولة 

بعيدا عن أسواق األسهم.
ومــع توجــه احلكومــات اخلليجيــة فــي 
الوقــت احلاضر إلى جمع األمــوال عن طريق 
إصدار سندات عاملية عوضا عن االعتماد على 
االقتراض احمللي، فقد تشــهد أنشــطة أسواق 
األســهم مزيدا مــن االنتعاش. ولفــت التقرير 
إلــى أن األســهم الكويتية ســجلت منوا جيدا 
وارتفــع املؤشــر الوزني بواقــع ٨% في الربع 
الرابع، وارتفعت معنويات املستثمرين بدافع 
من إمتام االستحواذ الذي طال انتظاره لشركة 
إماراتية على »امريكانا«. كما كان الرتفاع أرباح 
الشركات املدرجة في التسعة أشهر األولى من 

العــام املاضي وقعا مفاجئا على الســوق على 
الرغم من تراجعها 6% على أساس سنوي، حيث 
أتت نتائج عينة من ١١ شركة كبرى أكثر ارتفاعا 
عن املتوســطات املتوقعة وبنسبة ١9%. وكان 
إجمالي كمية األســهم املتداولة اعلى في الربع 
الرابــع بعد ان تراجعت إلى أدنى مســتوياتها 

في األشهر السابقة.
وبلغ متوســط القيمــة املتداولة يوميا 46 
مليون دوالر في الربع الرابع، مقابل ٢٢ مليون 
دوالر بالربع الثالث. وكان أداء السوق السعودي 
متميــزا في الربع الرابع من العام ٢٠١6، بدافع 
من جناح برنامج مبيعات السندات احلكومية، 
حيث يبدو أن قيام احلكومة ببيع سندات عاملية 
بقيمة قياسية بلغت ١٧.5 مليار دوالر قد أحدث 
نقلة في معنويات الســوق. وقد ارتفع مؤشر 
تداول بواقع 33% منذ بداية ربع السنة وحتى 

تاريخه وانهى تداوالت العام مرتفعا %5.

»توب العقارية«: االنتهاء من »تيراس لوتس« بتركيا نهاية 2017
املنتــدب  زار العضــو 
ملجموعــة تــوب العقارية 
القدومــي واملديــر  وليــد 
التنفيذي للمجموعة محمد 
فرغلــي مؤخرا املشــاريع 
التي تعمل املجموعة على 
تســويقها في اجلمهورية 
التركيــة، حيــث شــملت 
الزيارة مناطق اسطنبول 
وبــدروم وكوشاداســي. 
وذلك ضمن سياســتها في 
زيارة ومتابعة املشــاريع 
التي تعمل املجموعة على 
تسويقها من فترة ألخرى 
وللتأكد مــن انها نفذت او 
تنفذ وفقا للمعايير املتفق 

عليها.
القدومــي عن  وأعــرب 
ارتياحه التام لسير أعمال 
املشــاريع التــي هــي قيد 
اإلنشــاء والتــي ستســلم 
في مواعيدها، فيما شملت 
الزيارة ايضا االلتقاء بعدد 
مــن عمالء الشــركة الذين 
تسلموا شــققهم السكنية 
في عدة مشاريع من أبرزها 
مشــروعي »تيراس تيما« 
و»تيراس ميكس« واللذين 
نفذتهما شــركة »انانالر« 

للتطوير العقاري.
وأعــرب العمــالء عــن 
مســتوى  عــن  رضاهــم 
املشاريع وما تتضمنه من 
خدمات متنوعة وسعادتهم 
الكبــرى بتملــك عقار في 

تركيا.
ان  القدومــي  وقــال 
مشاريع شــركة »انانالر« 
قد القت اســتقطابا كبيرا 
للعمالء من الكويت وقطر 
والســعودية، فيمــا قامت 
مجموعــة تــوب العقارية 
النســبة  بتســويق وبيع 

الكبرى في هذه املشــاريع 
لثقتهــا الكبيــرة مبطــور 
املشــروع والــذي يلتــزم 
بتنفيذ املشاريع وفقا ألعلى 
املعايير الهندسية ومتتاز 
مشاريعهم باجلودة العالية 
وااللتــزام بالتشــطيبات 
الراقية واملميــزة في تلك 

املشاريع.
الثقة  وأضاف: »عامــل 
في السوق العقاري التركي 
هو ما مكن املجموعة ايضا 
من تســويق العدد األكبر 
مــن الوحدات علــى الرغم 
مما شــهده العام ٢٠١6 من 
أحداث ســلبية ســواء في 
تركيا او معظم دول العالم 
وانعــكاس ذلك علــى أداء 
مختلــف القطاعات ومنها 
العقار الذي شــهد تباطؤا 
وتراجعــا في املبيعات في 
معظــم دول العالم ومنها 

تركيا«.
القدومــي قائال:  ولفت 
»على الرغــم من األحداث 
التــي حصلت فــي تركيا 
ســواء من حيث االنقالب 
الفاشل او األعمال اإلرهابية 
التــي حدثــت فــي عــدة 

مواقــع او تراجــع ســعر 
العملة التركية إال ان ذلك 
وغيره لم يوقف النشــاط 
االقتصــادي والعمرانــي 
فــي الدولــة ولــم يوقــف 
الطلب على متلــك العقار 
في تركيــا، فالثقة بالقوة 
االقتصادية والسياســية 
لتركيا وقدرتها على جتاوز 
احملن واملصاعب عززت من 
استمرار استقطابها لشرائح 
متنوعة من املســتثمرين 
بالقطــاع  وخصوصــا 

العقاري«.
ان  القدومــي  وأضــاف 
املجموعــة تعمــل حاليــا 
وبنجاح مميز مع شــركة 
خمــس  منــذ  »انانــالر« 
ســنوات وهــي مســتمرة 
بعرض مشــاريع الشركة 
في الكويت وقطر وعدد من 
الدول العربية، وســيكون 
علــى رأس تلك املشــاريع 
مشروع تيراس لوتس في 

بيليكدوزو باسطنبول.
وقال: »ميتاز املشروع 
علــى  الفريــد  مبوقعــه 
طريــق أي-65 الســريع، 
ما يوفر ســهولة االنتقال 
بصورة ممتازة، حيث من 
املمكن الوصول إلى مراكز 
التعليم والصحة والتسوق 
الرئيسية في املنطقة خالل 
دقائــق معــدودة. ويقــع 
املشــروع علــى بعــد ١٠ 
دقائق من مطار أتاتورك و3 
دقائق من طريق تي أي أم 
السريع و6 دقائق من محطة 
باصات ايدو البحرية و١5 
دقيقة من مرمرة. وستكون 
املسافة أيضا دقيقتني فقط 
مــن محطة متــرو األنفاق 
اجلديدة التي سيتم االنتهاء 

منها في عام ٢٠١9«.
وأردف قائــال: »شــقق 
)تيــراس لوتس( تقع في 
اغلــى واجمــل املواقع في 
املنطقــة تتراوح أحجامها 
من 9٠ إلى ٢4٠ مترا مربعا، 
ويتكون املشــروع من 4٠ 
طابقا بارتفــاع ١5٠ مترا، 
ويتضمن املشروع على ١49 
وحدة ســكنية و44 محال 
جتاريا في مول التسوق. 
وتتنوع مساحات الشقق 
من ١، ٢، 3 أو 4 غرف نوم 
وأسعارها تبدأ من 56٧ ألف 
ليرة تركية فيما تبلغ قيمة 
الدفعة املقدمة ٢٠% ودفعة 
اإلجناز ٢٠% ويسدد الباقي 
علــى 4٠ قســطا شــهريا. 
وسيتم االنتهاء من املشروع 
بحلول الربع األخير من عام 
٢٠١٧ مع تقديرات وتوقعات 
بزيــادة بنســبة 4٠% في 
قيمة العقــار عند االنتهاء 

من تنفيذ املشروع«.
مــن جانب آخر، أشــار 
القدومي الى ان املجموعة 
ستطرح عددا محدودا من 
الوحــدات فــي مشــروعي 
تيــراس ميكــس وتيمــا 
اجلاهزين للسكن الفوري 
بتسهيالت سداد تصل لغاية 

٢4 شهرا.
وقال ان التملك في تركيا 
يبقــى مطلبــا للعديد من 
املستثمرين الذين يسعون 
لالســتفادة مــن الفــرص 
الواعدة التي يؤمنها السوق 
العقــاري وخصوصــا في 
الوقت الراهن الذي تشهد 
فيه الليرة التركية تراجعا 
مقابل الدينار الكويتي وهو 
مــا يشــكل فائــدة كبيرة 

للمشترين.

سردار انان يشرح للقدومي وفرغلي مراحل تطور مشروع تيراس لوتس 
بحضور جلسان 

القدومي: الثقة 
بتركيا عّززت 

من استقطاب 
املستثمرين

املجموعة مستمرة 
بعرض مشاريع 

الشركة في الكويت 
وعدد من الدول 

العربية
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»Ooredoo« تستعرض إدارة 
الحسابات على مواقع التواصل 

تدريبية  حلقة   ،»Ooredoo« شــركــة  نظمت 
والتنمية،  للتخطيط  األعلى  املجلس  ملوظفي 
اإلنمائي،  املتحدة  األمم  برنامج  بالتعاون مع 
في مقرها الرئيسي، قدمها مدير أول الرعايات 
واملسؤولية االجتماعية والتواصل االجتماعي 

يوسف الشالل. 
تم اختيار »Ooredoo« لكونها من رواد إدارة 
بــرامــج الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي الــكــويــت في 
القطاع الخاص، ملا قدمته من أعمال وأنشطة 
مــمــيــزة، وكــونــهــا األســــرع نــمــوًا بــن حــســابــات 

التواصل االجتماعي في القطاع الخاص. 
وتضمنت الدورة التدريبية املقدمة ملوظفي 
إدارة الــعــالقــات الــعــامــة واإلعـــــالم، فــي األمــانــة 
العديد  والتخطيط،  األعــلــى  للمجلس  الــعــامــة 

من األنشطة، ومشاركة الخبرات.
واشـــتـــمـــلـــت الــــــــدورة عـــلـــى كــيــفــيــة تــأســيــس 
ــة، الســـتـــمـــراريـــة  ــ ــــويـ ــابــــات عـــلـــى أســــــس قـ حــــســ
ومن  االجتماعي،  الــتــواصــل  عالم  فــي  التفاعل 
والصعوبات،  التحديات  تذليل  كيفية  أبرزها 
سيديرون  الذين  املوظفون  يواجهها  قد  التي 

هذه الحسابات. 
والعمل  الحسابات  إدارة  كيفية  شــرح  وتــم 
فــريــق جــمــاعــي، مبني على مهام  على أســـاس 
واضــــــحــــــة، ومــــــركــــــزة لـــتـــقـــســـيـــم املــــســــؤولــــيــــات 
املوجهة  واملــســؤولــيــات  موظف  لكل  واملتابعة 

إليه.
وتــــــم تـــقـــديـــم أبــــرزاألنــــشــــطــــة والـــفـــعـــالـــيـــات 

عالم  فــي   ،»Ooredoo« قدمتها  الــتــي  الناجحة 
التواصل االجتماعي ومشاركتها مع املوظفن، 
لتزويدهم بالخبرات الالزمة، وكيفية استغالل 
التي  الدائمة ألهم األحــداث،  الفرص واملتابعة 
التواصل  في حسابات  منها  االستفادة  يمكن 
الفئة  تحديد  على  التركيز  وتــم  االجــتــمــاعــي.  
الــعــمــريــة والــشــريــحــة املــخــتــارة مــن املــتــابــعــن، 
ويـــرجـــع لــتــحــديــد تــوجــه الــحــســاب فـــي بــرامــج 
التواصل االجتماعي، إليصال الرسائل الالزمة 

ولتحقيق األهداف املطلوبة على أكمل وجه.
ــم فــتــح بــــاب األســئــلــة  فـــي نــهــايــة الــــــــدورة، تـ
الــعــامــة واإلعــــالم، في  الــعــالقــات  إدارة  ملوظفي 
والتخطيط،  األعــلــى  للمجلس  الــعــامــة  األمــانــة 
ــهـــات النظر  وتـــم اســتــقــبــال اقــتــراحــاتــهــم ووجـ

واإلجابة عن جميع األسئلة.
الــشــبــاب  تـــولـــي  ــا  أنـــهـ  »Ooredoo« ــدت  ــ ــ وأكـ
النصيب األكبر من إستراتيجيتها للمسؤولية 
االجــتــمــاعــيــة، بــحــيــث تــســعــى عــلــى مــــدار الــعــام 
القطاعن  فــي  الــجــهــات  مــع مختلف  لــلــتــعــاون 

الحكومي والخاص، إلثراء تجربة الشباب. 
ووقـــعـــت الــشــركــة فـــي وقـــت ســـابـــق، اتــفــاقــيــة 
الــشــبــاب،  لـــشـــؤون  ــة  ــدولــ الــ تـــعـــاون مـــع وزارة 
الشبابية  املـــبـــادرات  لــدعــم  مــن خاللها  تسعى 
التي ترعاها الوزارة، كما شاركت كراٍع رسمي 
أقامته  الــذي  التطوعية،  الجهات  تكريم  لحفل 
للتطوع في  العاملي  الــيــوم  مــع  تزامنًا  الــــوزارة 

أوائل ديسمبر املاضي.

الشالل متحّدثًا خالل الدورة

إطالق »نيسان درايف إنوفيشن«

ــــط،  أطــلــقــت شـــركـــة نــيــســان الـــشـــرق األوسـ
بــرنــامــج اخــتــبــار قــيــادة الــســيــارات »نيسان 
ــم خــّصــيــصــًا  ــّمــ درايـــــــــف إنــــوفــــيــــشــــن«، املــــصــ
شخصيتهم،  حــســب  املــحــتــمــلــن  لــعــمــالئــهــا 
ــار تـــجـــربـــة غــيــر  ــبــ ــتــ والـــــــــذي يـــتـــيـــح لـــهـــم اخــ

مسبوقة. 
وتــــنــــدرج هــــذه الـــخـــطـــوة فـــي إطـــــار سعي 
توقعات عمالئها  لتخطي حدود  »نيسان«، 
لهم،  األفضل  وتقديم  واملحتملن  الحالين 
ــد ركــــزت عــلــى مـــوضـــوع اخــتــبــار الــقــيــادة  وقـ
الــذي بقي مــن الــتــجــارب الثابتة فــي القطاع 

لعقود طويلة من الزمن. 
التنفيذي في الشركة، سمير  وقــال املدير 
شرفان، إن »نيسان« ترفع شعار »إبداع يثير 
أال يقتصر  الــحــمــاس«، وهـــو شــعــار ينبغي 
عــلــى عــمــالئــهــا الــحــالــيــن فــقــط، مــشــيــرًا إلــى 
إحــدى  بــقــيــادة  املهتمن  لجميع  تتيح  أنــهــا 
ســيــاراتــهــا الــجــديــدة فــرصــة خـــوض تجربة 

مصممة خصيصًا ملواكبة تطلعاتهم. 
وأضاف شرفان أن السيارات التي يقودها 
الــجــمــيــع تــشــكــل انـــعـــكـــاســـًا لــشــخــصــيــاتــهــم، 
ولهذا فإن توفير تجربة مصممة خصيصًا 
لــلــتــفــاعــل مـــع الــعــمــالء املــحــتــمــلــن ومــواكــبــة 
تطلعاتهم الشخصية، يظهر التزام »نيسان« 
الــراســخ بــإرســاء معايير جــديــدة فــي مجال 

خدمة وكسب رضا العمالء.

ويشكل اختبار »نيسان درايف إنوفيشن« 
 ملــســيــرة الــعــمــالء املحتملن، 

ً
 قــويــة

ً
انــطــالقــة

بطريقة تمّيز الشركة عن منافسيها. 
ــه بــاالســتــفــادة من  وأشــــار شــرفــان إلـــى أنـ
االنتشار الهائل ملواقع التواصل االجتماعي، 
يــــمــــكــــن ملـــســـتـــخـــدمـــي مــــنــــصــــات »تــــويــــتــــر« 
و»فيسبوك« حجز مواعيد إلجراء اختبارات 
من  أو   ،)NissanME#( الــوســم  عــبــر  الــقــيــادة 
خالل »إعادة تغريد« املنشور الرئيسي عبر 
حساب )@NissanME(، مبينًا أنه قبل أن يتم 
يطلب  القيادة،  اختبار  موعد  وتأكيد  حجز 
مــن املشاركن اإلجــابــة عــن عــدد مــن األسئلة 
املباشرة، بما فيها كتابة أسمائهم الكاملة، 
يملكونها حــالــيــًا، وأي من  الــتــي  والــســيــارة 
ســــيــــارات »نـــيـــســـان« يـــرغـــبـــون بــاخــتــبــارهــا 
)»ســـنـــتـــرا«، »ألــتــيــمــا«، »مــاكــســيــمــا«، »إكـــس 
ــرول«(، ومـــن هــم موسيقييهم  ــاتــ تـــريـــل«، »بــ

املفضلن. 
ولفت إلى أنه سيتم استخدام املعلومات 
القصير،  املــســح  تــم جمعها عــبــر هـــذا  الــتــي 
ــيــــر تــــجــــربــــة قــــــيــــــادة مـــخـــصـــصـــة مــع  ــتــــوفــ لــ
للمشاركن  املفضلة  األغــانــي  إلــى  االستماع 
أثناء اختبار القيادة، كما يتم أيضًا تحديد 
ــة عـــلـــى طـــرقـــات  ــرديـ ــفـ ــار الـ ــبـ ــتـ ــارات االخـ ــســ مــ
مــخــتــلــفــة، لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الـــقـــدرات 

االستثنائية لكل طراز.

طرازات مناسبة لجميع العمالء

من مجلة »World Finance« العاملية

»بيتك للوساطة« تحصد جائزة 
»أفضل وسيط مالي إسالمي«

للوساطة  »بيتك  شــركــة  فـــازت 
املـــالـــيـــة«، الــتــابــعــة لــشــركــة بيتك 
كـــابـــيـــتـــال لـــالســـتـــثـــمـــار، بــجــائــزة 
»أفــــضــــل وســـيـــط مـــالـــي إســـالمـــي 
ــــز  ــــوائـ جـ ــــن  ــمـ ــ ضـ  ،»2016 ــام  ــ ــعــ ــ لــ
الــتــي  الــتــمــويــل اإلســـالمـــي 2016، 
 World« ــنــظــمــهــا ســنــويــًا مــجــلــة

ُ
ت

Finance« العاملية في لندن.
وتأتي الجائزة بهدف االحتفاء 
ــرز الــــشــــركــــات االســـتـــثـــمـــاريـــة  ــأبــ بــ
واملــؤســســات املــالــيــة، الــتــي تعمل 
ــاع الـــتـــمـــويـــل اإلســــالمــــي،  ــطـ فــــي قـ
أهــم وأكبر  الضوء على  وتسليط 
التطويرية،  املشروعات والبرامج 
ــــي مــعــامــالتــهــا  ــتــــوافــــق فـ ــي تــ ــتــ الــ

املالية مع أحكام الشريعة.
إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  وقــــــــال 
ــلـــه  ــبـــدالـ ــة«، عـ ــ ــاطـ ــ ــــوسـ ــلـ ــ ــك لـ ــتــ ــيــ »بــ
بهذه  التتويج  إن  العلي،  عيسى 
ــقــــديــــرًا لـــلـــدور  ــأتــــي تــ الــــجــــائــــزة يــ
الفاعل في توفير خدمة ذات قيمة 
مضافة للعمالء في سوق الكويت 
للكفاءة  وتأكيدًا  املالية،  لــأوراق 
صول والسلع 

ُ
املهنّية في تداول األ

في األسواق املحلية العاملية.

وأشار إلى أن »بيتك للوساطة« 
توفر لعمالئها خدمات الوساطة 
املالية، في سوق الكويت لأوراق 
ــيــــة، عـــبـــر فـــريـــق مــتــخــصــص  ــالــ املــ
أي وقـــت، من  فــي  العمالء  لخدمة 
خــــالل تــقــنــيــة حــديــثــة ومــوظــفــن 
أكــفــاء ومــنــتــجــات مــالــيــة متوافقة 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
الـــشـــركـــة  ان  الـــعـــلـــي  وأضـــــــــاف 
املرخص  الشركات  إحــدى  تعتبر 

لـــهـــا، بـــمـــزاولـــة نـــشـــاط الــوســاطــة 
في سوق الكويت لــأوراق املالية 
ــل هـــيـــئـــة أســـــــــــواق املــــــــال،  ــبــ ــن قــ ــ مــ
ومــزاولــة تـــداول السلع واألصـــول 
فـــي األســـــواق املــحــلــيــة والــدولــيــة، 
ــــرى أســـــــواق  ــبـ ــ بـــتـــرخـــيـــص مـــــن كـ

السلع في العالم.
ولــفــت إلــى أن الــجــائــزة تعكس 
ريـــــــــــــــادة »بـــــيـــــتـــــك لـــــلـــــوســـــاطـــــة«، 
الوساطة  الواسعة في  وخبراتها 

ــتــــداول، بما  املــالــيــة، وعــمــلــيــات الــ
يــــتــــوافــــق مـــــع أحـــــكـــــام الـــشـــريـــعـــة 
اإلســـــــالمـــــــيـــــــة، كـــــمـــــا تــــــؤكــــــد ثـــقـــة 
ــن الـــشـــركـــات واألفــــــراد  الـــعـــمـــالء مـ
تــهــا وتــمــيــزهــا فـــي تــقــديــم  بــكــفــاء
الـــحـــلـــول املــبــتــكــرة لــلــعــمــالء، بما 
يــلــبــي طــمــوحــاتــهــم وتــوقــعــاتــهــم 

االستثمارية.
وتـــحـــرص »بــيــتــك لــلــوســاطــة« 
على مواصلة تميزها واملحافظة 

ــلــــى ريـــــادتـــــهـــــا، وفـــــــق الـــخـــطـــط  عــ
املوضوعة في كافة األســواق، مع 
الــتــركــيــز عــلــى الـــســـوق الــكــويــتــي، 
الـــــذي  الــــنــــجــــاح  يــــرســــخ هـــــــذا  إذ 
حـــقـــقـــتـــه مــــــــدى مـــهـــنـــيـــة وتــــنــــوع 
األعمال وتميزها على مستويات 
املنافسة  عـــديـــدة، وقــدرتــهــا عــلــى 
اإلقليمية  واألســــواق  الكويت  فــي 
والــعــاملــيــة، مـــن خــــالل اســتــنــادهــا 
فــريــد  وأداء  أرضـــيـــة صــلــبــة  إلــــى 
باإلضافة  العاملية،  املعايير  وفــق 
إلــــى اإلســتــراتــيــجــيــة املــوضــوعــة 
والتي تهدف إلى االرتقاء بخدمة 

العميل بالدرجة األولى.
 World« ــة  ــلــ مــــجــ واخـــــــــتـــــــــارت 
بــالــشــأن  املــتــخــصــصــة   »Finance
األكثر  واملجلة  واملصرفي،  املالي 
ــــأوراق  شـــهـــرة فـــي ســــوق لـــنـــدن لـ
املالية«  للوساطة  »بيتك  املــالــيــة، 
لهذه الجائزة، بناًء على توصيات 
من  مؤلفة  خــاصــة،  تحكيم  لجنة 
خــــبــــراء ومـــحـــلـــلـــن مــتــخــصــصــن 
الــعــالــم، إذ تــم التقييم وفق  حــول 
ــرات 

ّ
مجموعة من األســس واملــؤش

واملعطيات واملعايير املعتمدة.

عبدالله العلي

العلي: التتويج 
بالجائزة يأتي 

تقديرًا للدور الفاعل 
في توفير خدمات 

ذات قيمة مضافة

اطلع على سير مشاريع »توب« في عدد من املدن

القدومي: األحداث املختلفة لم توقف 
ك العقار في تركيا

ّ
الطلب على تمل

ــــدب  ــتــ ــ ــنــ ــ ــو املــ ــ ــ ــــضـ ــ ــعـ ــ ــ قـــــــــــــام الـ
وليد  العقارية  تــوب  ملجموعة 
الـــقـــدومـــي، واملـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــجــمــوعــة مـــحـــمـــد فـــرغـــلـــي، 
بـــزيـــارة املــشــاريــع الــتــي تعمل 
في  عــلــى تسويقها  املــجــمــوعــة 
الــجــمــهــوريــة الـــتـــركـــيـــة، ضمن 
زيــارة ومتابعة  سياستها في 
املشاريع التي تعمل املجموعة 
ــتــــرة  ــا مـــــــن فــ ــهــ ــقــ ــويــ ــــى تــــســ ــلـ ــ عـ
ألخرى، وللتأكد من أنها نفذت 
املتفق  للمعايير  أو تنفذ وفقًا 

عليها.
ــارة مــنــاطــق  ــ ــزيــ ــ ــ ــلـــت ال ــمـ وشـ
اســــــــــطــــــــــنــــــــــبــــــــــول وبـــــــــــــــــــــــــدروم 
ــرب  ــ وكـــــــوشـــــــاداســـــــي، وقـــــــد أعــ
الـــقـــدومـــي عـــن ارتـــيـــاحـــه الــتــام 
لسير أعمال املشاريع التي هي 
قــيــد اإلنـــشـــاء، والـــتـــي ستسلم 
فـــي مـــواعـــيـــدهـــا، فــيــمــا شملت 
الزيارة ايضًا االلتقاء بعدد من 
العمالء الذين تسلموا شققهم 
ــدة مـــشـــاريـــع،  ــ الــســكــنــيــة فــــي عـ
مــن ابــرزهــا مــشــروعــا »تــيــراس 
تـــيـــمـــا« و»تــــــيــــــراس مـــيـــكـــس«، 
ــا شــــركــــة  ــمــ ــهــ ــفــــذتــ والـــــــــلـــــــــذان نــ

»أنانالر« للتطوير العقاري.
وأعــرب العمالء عن رضاهم 
ــع، ومـــا  ــاريــ ــن مـــســـتـــوى املــــشــ مــ
متنوعة  خدمات  من  تتضمنه 
وسعادتهم األكبر بتملك عقار 

في تركيا.
الــقــدومــي إن مشاريع  وقـــال 
»أنـــانـــالر« قــد القــت استقطابًا 
كـــبـــيـــرًا لـــلـــعـــمـــالء مــــن الـــكـــويـــت 
وقطر والسعودية، فيما قامت 
»تــــــــوب« الـــعـــقـــاريـــة بــتــســويــق 
وبــيــع النسبة األكــبــر فــي هــذه 
ــــع، لــثــقــتــهــا الـــكـــبـــيـــرة  ــاريـ ــ ــــشـ املـ
بمطور املشروع، والذي يلتزم 
وفقًا ألعلى  املــشــاريــع،  بتنفيذ 
املــعــايــيــر الــهــنــدســيــة، وتــمــتــاز 
ــزام  ــتــ ــالـــجـــودة الـــعـــالـــيـــة وااللــ بـ
واملميزة  الراقية  بالتشطيبات 

في تلك املشاريع.
وأضـــاف الــقــدومــي أن عامل 
ــــوق الـــعـــقـــاري  ــــسـ ــــي الـ الـــثـــقـــة فـ
الـــتـــركـــي، هـــو مـــا مــكــن »تــــوب« 
أيضًا من تسويق العدد األكبر 
مــــن الــــــوحــــــدات، بــــالــــرغــــم مــمــا 
شهده الــعــام 2016 مــن أحــداث 
ــواء فــــي تـــركـــيـــا أو  ــ ســلــبــيــة، ســ
وانعكاس  الــعــالــم،  دول  معظم 
مـــخـــتـــلـــف  أداء  عــــــلــــــى  ذلــــــــــــك 
القطاعات، ومنها العقار الذي 
ــًا فــي  ــعــ شـــهـــد تـــبـــاطـــؤًا وتــــراجــ
املبيعات في معظم دول العالم 

ومنها تركيا. 
بالرغم  أنــه  القدومي  وتابع 
ــن األحـــــــــــداث الــــتــــي حــصــلــت  مـــ
فــــي تــــركــــيــــا، ســـــــواء مــــن حــيــث 
االنـــقـــالب الــفــاشــل، أو األعــمــال 
اإلرهابية التي حدثت في عدة 
مــواقــع أو تــراجــع سعر العملة 
لم  ذلــك وغــيــره  أن  إال  التركية، 
ــتـــصـــادي  ــنـــشـــاط االقـ يـــوقـــف الـ
والـــعـــمـــرانـــي فـــي الــــدولــــة، ولــم 
يـــــوقـــــف الــــطــــلــــب عــــلــــى تــمــلــك 
الـــعـــقـــار فـــي تـــركـــيـــا، مــبــيــنــًا أن 
ــقــــوة االقـــتـــصـــاديـــة  ــالــ الـــثـــقـــة بــ
والــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة لــــــتــــــركــــــيــــــا، 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى تـــجـــاوز املــحــن 
واملصاعب، عززت من استمرار 
متنوعة  لــشــرائــح  استقطابها 
مـــن املــســتــثــمــريــن وخــصــوصــًا 

بالقطاع العقاري. 
وذكر القدومي أن املجموعة 
تعمل حاليًا وبنجاح مميز مع 
»أنانالر« منذ 5 سنوات، وهي 

سردار أنان يشرح للقدومي وفرغلي وجلسان مراحل تطور »تيراس لوتس«

املجموعة مستمرة 
بعرض مشاريعها 
في الكويت وقطر

وعدد من الدول العربية

مــســتــمــرة بــعــرض مــشــاريــعــهــا 
فـــي الــكــويــت وقــطــر وعــــدد من 
ــكـــون  ــيـ الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، وسـ
على رأســهــا مــشــروع »تــيــراس 
لــــــــوتــــــــس« فــــــــي بــــيــــلــــيــــكــــدوزو 

باسطنبول. 
أن  الــــــــقــــــــدومــــــــي  وأوضـــــــــــــــــح 
املشروع يمتاز بموقعه الفريد 
السريع، ما  على طريق أي65- 
يوفر سهولة االنتقال بصورة 
ممتازة، إذ من املمكن الوصول 
إلـــى مــراكــز الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والــــــتــــــســــــوق الــــرئــــيــــســــيــــة فـــي 
املنطقة خالل دقائق معدودة. 

ولــفــت إلـــى أن املــشــروع يقع 
على بعد 10 دقــائــق مــن مطار 
أتــاتــورك، و3 دقائق من طريق 
»تي أي أم« السريع، و6 دقائق 
ــدو«  ــ ــ مــــن مـــحـــطـــة بــــاصــــات »إيـ
مــن  ــة  ــقــ ــيــ دقــ و15  ــــة،  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
املسافة  تكون  أن  مــرمــرة، على 

أيضًا دقيقتن فقط من محطة 
مــتــرو األنـــفـــاق الــجــديــدة الــتــي 

يتم االنتهاء منها عام 2019.
ــــي إلـــــــى أن  ــــدومـ ــقـ ــ وأشــــــــــار الـ
ــيــــراس لـــوتـــس« الــتــي  شــقــق »تــ
تــقــع فــي أغــلــى وأجــمــل املــواقــع 
أحجامها  تتراوح  املنطقة،  في 
من 90 إلى 240 مترًا مربعًا، إذ 
مــن 40 طابقًا  املــشــروع  يتكون 
مــتــرا، ويتضمن   150 بــارتــفــاع 
 
ً
149 وحــدة سكنية و 44 محال

ــول الــــتــــســــوق،  ــ ــ ــًا فـــــي مـ ــاريــ ــجــ تــ
بينما تتنوع مساحات الشقق 
من 1، 2، 3 أو 4 غرف نوم وتبدأ 
أســـعـــارهـــا مـــن 567 ألــــف لــيــرة 
تركية، فيما تبلغ قيمة الدفعة 
املـــقـــدمـــة 20 فـــي املـــئـــة، ودفــعــة 
اإلنـــجـــاز 20 فــي املــئــة، ويــســدد 
الباقي على 40 قسطا شهريا. 

ولفت إلى أنه سيتم االنتهاء 
ــربـــع  ــلـــول الـ مــــن املـــــشـــــروع بـــحـ

مــع   ،2017 ــام  ــ ــ عـ مـــــن  األخـــــيـــــر 
ــادة  ــزيـ تـــقـــديـــرات وتـــوقـــعـــات بـ
ــة بــقــيــمــة  ــئــ بــنــســبــة 40 فــــي املــ
العقار عند االنتهاء من تنفيذ 

املشروع.
وتابع القدومي أن املجموعة 
ــدودًا مــن  ــ ــحـ ــ ــتـــطـــرح عـــــــددًا مـ سـ
ــــي  ــروعـ ــ ــشـ ــ الـــــــــــوحـــــــــــدات فــــــــي مـ
ــا«  ــمـ ــيـ ــكـــس« و»تـ ــيـ »تـــــيـــــراس مـ
ــفــــوري،  الـــجـــاهـــزيـــن لــلــســكــن الــ
لغاية  بتسهيالت ســداد تصل 
24 شــهــرًا، مــنــوهــًا بـــأن التملك 
في تركيا يبقى مطلبًا للعديد 
من املستثمرين الذين يسعون 
لالستفادة من الفرص الواعدة 
العقاري  السوق  يؤمنها  التي 
الراهن  الــوقــت  فــي  وخصوصًا 
الذي تشهد فيه الليرة التركية، 
تراجعًا مقابل الدينار، وهو ما 
يشكل فائدة كبيرة للمشترين.
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 تعاقدت مع »إعمار« اإلماراتية لتكون وكيلها التسويقي في الكويت

41 مليون دينار 5 مشاريع في هولندا بقيمة   فتحي لـ                            : »القصور احلديثة« لديها 

حوار: هشام املنشاوي 

 أكد رئيس مجلس اإلدارة في شركة القصور احلديثة 
إلدارة تطوير األراض���ي والعقارات وشركة »آب كويت 
العقارية« محمد فتحي خالل مقابلة ل� »الوسط« ان املجموعة 
تسعى ومن خالل مشاريعنا في هولندا ودبي ان تزيد قاعدة 
العمالء، والسيما االنتقال من شركة تسويقية للمشاريع 
العقارية إلى شركة تقوم على تطوير العقارات في بلدان 

عدة«.
 وأش��ار فتحي إل��ى أن املجموعة تعاقدت على تسويق 
مشاريع عقارية كثيرة خالل العام 2016، وجتدد اتفاقيات 
جديدة خالل العام اجلديد، بعد ان استطاعت ان تكون لديها 
الريادة في أسواق عدة منها السوق الهولندي، الفتا إلى أنه 
خالل ال� 6 أشهر املاضية قامت املجموعة بتكثيف أعمالها 
من خالل توقيع 4 اتفاقيات تسويقية إقليمية حصرية في 
هولندا من خالل أربع مدن في اململكة هي ارنهيم وروتردام 
وماستريخت وأمستردام وقمنا بالتنويع من الفكر التسويقي 

للمجموعه من خالل طرح بيوت وشقق وشاليهات.
وفيما يلي نص املقابلة على النحو التالي :

 
> ما هي التعاقدات اجلديدة للشركة وأيضا التي قامت 

بتوقيعها؟
املجموعة قامت بالتعاقد مع أكبر أسماء من الشركات 
املطورة في عالم العقار سواء في هولندا أو دبي، منها 
ــورو بــاركــس وتعتبر مــن الشركات الكبيرة  شركة ي
لتسويق مشروع بــورت فان أمستردام، وكذلك شركة 
سيتا رومانا مبشروع رائع في مدينة روتــردام وأيضا 
شركة تو باركن التي تعاقدنا معها من خالل مشروع 
فالكينبيرج، وشركة دروم بارك التي قمنا بتجديد عقدنا 
معهم باتفاقية تسويقة على مدار العام املاضي لتسويق 

مشروع درووم بارك سبارنفودا
وان املجموعة تعمل على ان يكون عمالئها يتمتعون 
بنسبة أمــان كبيرة من خالل وثيقة ملكية صــادرة من 
مكتب الــعــدل فــي هــوالنــدا، باإلضافة إلــى فتح مكتب 
تابع للمجموعة في روتــردام بهدف إدارة جميع األمور 

العقارية التي تخص العمالء.
> ما الذي متيز به املجموعة من بني الشركات التسويقية 

في الكويت؟
ـ ما مييزنا في أعمالنا هو اننا نقوم ببيع العقار من 
خالل دفع قيمة التعاقد والتي حتول مباشرة إلى كاتب 
العدل في هولندا باسم العميل حتى يتم توثيق التعاقد 
هناك ما ميثل ذلك مصداقية وشفافية عالية للشركة، 
وضمان حق العميل، وكذلك متابعة املكتب اخلاص لنا 

هناك باقي االجراءات املتعلقة بالعقار«.
ورغــم ان عمر املجموعة ال يتعدى الـ 6 سنوات، إال 
أنها استطاعت ومــن خــالل فريق عمل وإدارة مصرية 
100 في املئة حتقيق جناحات كبيرة في عالم التسويق 

العقاري داخــل الكويت مبشاريع مميزة عبر شركات 
كبيرة في دول عدة وتسويق ما يقارب من 25 مشروعا 
ومت تسليمهم للعمالء، كما أن عام 2016 كان سعيدا 
عليها بعد بيع 150 وحدة في مشاريع مبختلف البلدان 

التي تعمل فيها.
> ما هدف املجموعة خالل العام 2017 بعد جناحها في 

2016؟
ـ املجموعة تهدف من خالل التسويق املتميز ملشاريعها 
ان تسعى الستقطاب عمالء جدد عبر العمالء احلاليني في 
الشركة وذلك يأتي من خالل تعاقداتنا مع شركات مميزة 
ــراءات  وتسليم مشاريع في الوقت احملــدد وكذلك االج
السليمة في حتويل ملكية العقار إلى العميل عبر مكتب 

العدل في البلد التي نعمل بها«.
وان املجموعة احتفلت مؤخرا بتسليم 50 وثيقة ملكية 
شاليهات لعمالئها خالل العام احلالي، الفتا في الوقت 
نفسه إلى أن املجموعة جددت عديد من االتفاقيات مع 

شركات«.

في حني ان املجموعة تسعى ملخاطبة العمالء من 
ــالل مشاريعها بشكل يليق بــهــم، وذلـــك مــن خالل  خ
الرحلة االستكشافية التي تقوم بها الشركة للعمالء 
حتى يشاهدون املشروع قبل توقيع العقود، وهي فكرة 
تسويقية ناجحة وتضمن للعميل ان يرى على الطبيعة 

وحدته التي سيقوم بشرائها.
> ما هي مشاريع هولندا التي تقوم الشركة بتسويقها؟

ـ املجموعة جنحت بنسبة 100 في املئة من خالل 
تسليم الوثائق للعمالء وانها تسعى لزيادة هذا الرقم 
خالل العام املقبل، بعد ان تأكدت انها تقدم خدمة مميزة 
للعمالء وأيضا تسويق مشاريع فريدة من نوعها في 

السوق الكويتي.
واملجموعة تسوق 5 مشاريع في هولندا بإجمالي 
1200 وحــدة ما بني بيوتا وشقق وشاليهات بقيمة 
إجمالية تقارب الـ 41 مليون دينار، الفتا إلى أن املجموعة 
حققت السبق فــي الــســوق الكويتي مــن خــالل تسليم 

اخلمسني وثيقة وتسليمهم الوحدات في الوقت احملدد.

> وماذا عن سوق دبي؟
ـ فيما يتعلق بسوق دبي نسعى لتسويق مشاريع 
مميزة في دبي كما هو احلال في مشاريعنا في هولندا، 
وقمنا ببيع اراضي وحققنا نسبة مبيعات عالية خالل 
وقت قصير، باإلضافة إلى أن املجموعه استطاعت خالل 
العام احلالي، التعاقد مع شركات مطورة كبيرة ومميزة 
في دبي مثل شركة أعمار بصفة ان نكون الوكيل لها في 
الكويت وكذلك شركة دبي بروبرتز وشركة احلبتور 
وشركة شوبا هارتلند وشركة دانوب بروبريتز وشركة 
نشاما وفــي الوقت نفسه تركيز الشركة في تسويق 
مشاريع مهمة وكبيرة في دبي جاء بسبب اميان الشركة 
مبا يقدمه واملجهودات الكبيرة من قبل الشيخ محمد بن 
راشد ال مكتوم الرجل الذي البد وان ويفتخر به كل عربي 

ومتتعه بعقلية كبيرة قام من خاللها بتطوير دبي.
وسوق دبي سيكون سوقا مميزا قريبا وسيحقق طفرة 
مقبلة تعود على املستثمرين بالنجاح في استثماراتهم 

العقارية.
> ما هي طرق السداد للمشاريع التي تسوقها املجموعة؟

ـ طرق السداد في املشاريع املطروحة في املجموعة 
»كنا نعتمد سابقا على الدفع بنظام الكاش، ولكن حاليا 
نقوم على طــرق تسويقية جديدة ومنها اقساط على 

دفعات تصل إلى 7 سنوات في دبي«.
واملجموعة تتجه إلــى أســـواق جــديــدة منها املانيا 
والنمسا واجنلترا، باإلضافة إلى ان املجموعة تهدف 
في املقام األول واألخــيــر إلــى بيع عقار سكني وليس 

استثماري.
واملجموعة فتحت فرعا جديدا لها في السوق الكويتي 
خلدمة عمالئها بعد ان تضاعف عددهم بشكل الفت خالل 
الفترات السابقة، وبسبب املشاريع املميزة التي نقوم 

على تسويقها.

الــــعــــمــــاء قــــــــاعــــــــدة  تــــــزيــــــد  ان  ودبــــــــــــي  هــــــولــــــنــــــدا  فــــــــي  مـــــشـــــاريـــــعـــــهـــــا  خــــــــــال  ومــــــــــن  تــــســــعــــى  املـــــجـــــمـــــوعـــــة 

املــــــمــــــلــــــكــــــة فــــــــــــــي  مـــــــــــــــــــدن  أربـــــــــــــــــــــــع  خـــــــــــــــــــال  مــــــــــــــن  بــــــــــهــــــــــولــــــــــنــــــــــدا  حــــــــــصــــــــــريــــــــــة  إقــــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة  تــــــــســــــــويــــــــقــــــــيــــــــة  اتـــــــــــفـــــــــــاقـــــــــــيـــــــــــات   4 تــــــــــوقــــــــــيــــــــــع 

احلـــــالـــــي الــــــــعــــــــام  خــــــــــال  لــــعــــمــــائــــهــــا  شـــــالـــــيـــــهـــــات  مــــلــــكــــيــــة  وثـــــيـــــقـــــة   50 بــــتــــســــلــــيــــم  مــــــــؤخــــــــرا  احـــــتـــــفـــــلـــــت 

القدومي: التملك في تركيا يعد مطلبا للعديد من املستثمرين 
الذين يسعون لاستفادة من الفرص التي يؤمنها السوق العقاري

ضمن سياستها في زيارة ومتابعة املشاريع 
التي تعمل املجموعةعلى تسويقها من فترة 
ــرى وللتاكد مــن انها نفذت او تنفذ وفقا  الخ
للمعايير املتفق عليها فقد قام العضو املنتدب 
ملجموعة توب العقارية وليد القدومي واملدير 
التنفيذي للمجموعة محمد فرغلي مؤخرا بزيارة 
املشاريع التي تعمل املجموعة على تسويقها في 
اجلمهورية التركية حيث شملت الزيارة مناطق 
اسطنبول وبـــدروم وكــوشــاداســي وقــد اعــرب 
القدومي عن ارتياحه التام لسير اعمال املشاريع 
التي هي قيد االنشاء والتي باذن الله ستسلم في 
مواعيدها فيما شملت الزيارة ايضا االلتقاء بعدد 
من عمالء الشركة الذين استلموا شققهم السكنية 
في عدة مشاريع من ابرزها مشروعي تيراس 
تيما وتــيــراس ميكس والــذيــن نفذتهما شركة 
انانالر للتطوير العقاري فيما اعرب العمالء عن 
رضاهم من مستوى املشاريع وما تتضمنه من 
خدمات متنوعة وسعادتهم االكبر بتملك عقار 

في تركيا.
ــال القدومي ان مشاريع شركة انانالر  وق
قد القــت استقطابا كبيرا للعمالء من الكويت 
وقطر والسعودية فيما قامت وبتوفيق من الله 
مجموعة توب العقارية بتسويق وبيع النسبة 
االكبر في هذه املشاريع لثقتها الكبيرة مبطور 
ــذي يلتزم بتنفيذ املشاريع وفقا  املشروع وال
العلى املعايير الهندسية ومتتاز مشاريعهم 

باجلودة العالية وااللتزام بالتشطيبات الراقية 
واملميزة في تلك املشاريع، واضــاف القدومي 
وكــذلــك فــان عامل الثقة فــي الــســوق العقاري 
التركي هو ما مكن املجموعة ايضا من تسويق 
العدد االكبر من الــوحــدات بالرغم مما شهده 
العام 2016 من احداث سلبية سواء في تركيا 
او معظم دول العالم وانعكاس ذلك على اداء 
مختلف القطاعات ومنها العقار الــذي شهد 
تباطؤا وتراجعا في املبيعات في معظم دول 
العالم ومنها تركيا. واضاف القدومي انه بالرغم 
ــداث التي حصلت في تركيا ســواء من  من االح
حيث االنقالب الفاشل او االعمال االرهابية التي 
حدثت في عــدة مواقع او تراجع سعر العملة 
التركية اال ان ذلــك وغيره لم يوقف النشاط 
االقتصادي والعمراني في الدولة ولم يوقف 
الطلب على متلك العقار في تركيا فالثقة بالقوة 
االقتصادية والسياسية لتركيا وقدرتها على 
ــززت مــن استمرار  ــاوز احملــن واملصاعب ع جت
استقطابها لشرائح متنوعة من املستثمرين 

وخصوصا بالقطاع العقاري. 
واضاف القدومي بان املجموعة تعمل حاليا 
وبنجاح مميز مــع شركة انــانــالر منذ خمس 
سنوات وهي مستمرة بعرض مشاريع الشركة 
فــي الكويت وقطر وعــدد مــن الـــدول العربية 
وسيكون على راس تلك املــشــاريــع مشروع 

تيراس لوتس

في بيليكدوزو باسطنبول. واضاف وميتاز 
املــشــروع مبوقعه الفريد على طريق أي65- 
السريع ممــا يوفر سهولة االنــتــقــال بصورة 
ممــتــازة حيث مــن املمكن الــوصــول إلــى مراكز 
التعليم والصحة والتسوق الرئيسية في املنطقة 
خالل دقائق معدودة. واضــاف ويقع املشروع 
على بعد 10 دقائق من مطار أتاتورك و3 دقائق 
من طريق تي أي أم السريع و6 دقائق من محطة 
باصات ايــدو البحرية و15 دقيقة من مرمرة. 
وســوف تكون املسافة أيضا دقيقتان فقط من 
محطة مترو األنفاق اجلديدة التي سوف يتم 

االنتهاء منها في عام 2019.
واضاف القدومي وشقق تيراس لوتس التي 
تقع في اغلى واجمل املواقع في املنطقة تتراوح 
أحجامها من 90 إلى 240 متر مربع، ويتكون 
ــروع مــن 40 طــابــق بــارتــفــاع 150 متر،  ــش امل
ويتضمن املشروع على 149 وحدة سكنية و44 
محل جتاري في مول التسوق. وتتنوع مساحات 
الشقق من1، 2، 3 أو 4 غرف نوم واسعارها تبدأ 
من 567 الف ليرة تركية فيما تبلغ قيمة الدفعة 
املقدمة 20 باملئة ودفــعــة اإلجنـــاز 20 باملئة 
ويسدد الباقي على 40 قسط شهري. وسوف 
يتم االنتهاء من املشروع بحلول الربع االخير من 
عام 2017 مع تقديرات وتوقعات بزيادة بنسبة 
40 باملئة في قيمة العقار عند االنتهاء من تنفيذ 

املشروع.

سردار انان يشرح للقدومي مراحل البناء في مشروع تيراس لوتس بحضور فرغلي وجلسان

مشاريع ضخمة في هولنداالشركة تسعى لزيادة قاعدة عمالئهامحمد فتحي

يسر مكتب ميسان إي تي وشركاه اإلعــالن 
اميني مايكل يدغر وطارق  عن انضمام كل من احملحُ
يحيى كشريكني جديدين في املكتب اعتبارا من1 

يناير 2017.
وصَرحبدر اجليعان الشريك األول في املكتب 
»بأنه لشرف لنا انضمام كل من مايكل وطارق 
إلينا كشريكني جديدين وذلك نظرا ملساهمتهما 
القيمة على صعيد توسيع قاعدة عمالئنا وإرساء 

سمعتنا محليا وإقليميا«.
مايكل يدغر، متخصص في مجال الشركات 
ومتويلها واألوراق املالية وصناديق االستثمار 
وعمليات الدمج واالستحواذ وفي كافة املسائل 
التجارية واملالية وسيكون مايكل مسؤوال عن 
إدارة مكتب ميسان – البحرين وهو أول فروع 
مكتب ميسان خــارج الكويت في خطة التوسع 
اإلقليمية للمكتب. خالل السنوات املاضية، قدم 
مايكل املشورة إلى عدد من الشركات اإلقليمية 
والعائلية في دول مجلس التعاون اخلليجي 
وإلــى شركات أميركية عديدة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي. كما مثل مايكل شركات عامة 
وخاصة في كافة اجلوانب القانونية للصفقات 
واالمتثال الرقابي واستراتيجية األعمال. مايكل 
حائز على درجة البكالوريوس في األعمال وعلى 

اإلجازة في القانون من جامعة هوفسترا.
ــواق  طـــارق يحيم تخصص فــي قــوانــني أس
املــال ويتمتع بخبرة واسعة في مجال عمليات 
ــــدارات  ــعــام األولــــي واإلدراج وإص الــطــرح ال
األســهــم وأدوات الــديــن وصناديق االستثمار 

كما وتطبيق أحكام حوكمة الشركات وهو قاد 
بنجاح مجموعة من إصـــدارات األوراق املالية 
خالل العام املنصرم. ويشمل اختصاص طارق 
أيضا عمليات االندماج واالستحواذ وعمليات 
اخلصخصة ومشاريع اإلصالح املالي ومبادرات 
تطوير اإلجراءات التنظيمية في مجال الترخيص 
لألعمال واالستثمار في الكويت. وخالل السنوات 
املاضية، عمل طارق عن قحُرب مع عدد من الهيئات 
احلكومية على مشاريع تطوير قوانني وقواعد 

تنظيمية عديدة منها قانون الشركات، قواعد 
األسهم والسندات والصكوك وتطوير إجراءات 
التراخيص التجارية واالستثمارية وقوانني 
اخلدمة املدنية وغيرها من مــبــادرات التطوير 
التشريعي والرقابي في الكويت. طــارق حائز 
على اإلجـــازة في القانون من جامعة القديس 
يوسف في بيروت وعلى شهادة املاجستير في 
التحكيم وفــي األعــمــال التجارية من اجلامعة 

اللبنانية وجامعة باريس.

مايكل يدغر

شركاء جدد في مكتب ميسان وشركاه

طارق يحيم

Ooredoo تنظم حلقة تدريبية في التواصل 
االجتماعي ملوظفي املجلس األعلى للتخطيط والتنمية

نظمتOoredoo،، حلقة تدريبية ملوظفي 
ــى للتخطيط والتنمية وذلــك  املــجــلــس األعــل
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وذلك 
مبقر الشركة الرئيسي فيOoredoo الكويت، 
قدمها مدير أول الرعايات واملسؤولية االجتماعية 
والتواصل االجتماعي يوسف الشالل.  مت إختيار 
Ooredoo لكونها من رواد إدارة برامج التواصل 
اإلجتماعي في الكويت في القطاع اخلــاص ملا 
قدمته من أعمال وأنشطة مميزة وكونها األسرع 
ــوا بــني حسابات الــتــواصــل اإلجتماعي في  من
ـــدورة التدريبية  القطاع اخلـــاص. تضمنت ال
املقدمة ملوظفني إدارة العالقات العامة واإلعالم 
في األمانة العامة للمجلس األعلى والتخطيط 
العديد من األنشطة ومشاركة اخلبرات ومن أبرز 
محاور هذه الدورة هي كيفية تأسيس حسابات 
على أسس قوية إلستمرارية التفاعل في عالم 
التواصل اإلجتماعي، ومن أبرزها كيفية تذليل 

التحديات والصعوبات التي قد يواجهها املوظفني 
الذين سيديرون هذه احلسابات. من جانب آخر 
مت شــرح كيفية إدارة احلسابات والعمل على 

أســاس فريق جماعي مبني على مهام واضحة 
ومــركــزة لتقسيم املسؤوليات واملتابعة لكل 

موظف واملسؤوليات املوجهة إليه.

صورة جماعية





النفط يرتفع واملشترون حذرون
الــشــراء بعقود  نيويورك - «رويــتــرز»: سجل النفط ارتفاعا طفيفا بفعل اإلقــبــال المتزايد على 
آجلة لينهي الخام األسبوع على مكاسب محدودة بفعل صعود الدوالر والشكوك بشأن التزام 

منتجي أوبك باتفاق المنظمة الخاص بخفض اإلنتاج. 
 للبرميل 

ً
وارتفعت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 21 سنتا إلى 57.10 دوالرا

 للبرميل. وحقق العقد مكاسب 
ً
إلــى 57.47 دوالرا فــي التسوية بعد تحركها فــي نطاق 56.28 
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تحقيق األرباح بنهاية 2019 للمرة األولى في تاريخ الشركة 

م 10 طائرات بوينغ في 6 أشهر «الكويتية»: تسلُّ

حققت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت، 
نموا متسارعا في عام 2016 شهدت خالله العديد من االنجازات البارزة لمواكبة 

التطـورات العالمية واالقليمية في قطاع الطيران.
وقالت الشركة في بيان صحافي،أمس، أنه مع مرور عام 2016، أحــرزت الشركة 
 ملحوظا، بـــدأت باعتماد رؤيـــة واستراتيجية تغيير جــذريــة تــهــدف إلى 

ً
نــمــوا

«الكويتية»،  ترسيخ مفهوم الناقل الوطني لــدولــة الكويت وتعزيز الفخر بالـ
وعززتها مع وصول أسطول طائراتها الجديد.

للمرة األولى في تاريخ الكويتية سيتم استالم ١٠ طائرات بوينغ خالل ٦ أشهر 
 الكويتية أسطول من الناقالت الجوية 

ً
 إلسطول الناقل الوطني.تدير حاليا

ً
تعزيزا

الذي يصل إلى 24 ناقلة تخدم 36 وجهة إقليمية وعالمية. إن تطوير األسطول 
الــجــوي لتعزيز التنافسية واألداء التشغيلي كــان احــد ركــائــز انــجــازات 2016. 
استلمت الكويتية في ديسمبر من عــام 2016، أولــى طائراتها من طــراز بوينغ 
300ER-777 «فيلكا» ذات المدى الطويل وفي 2017/1/1 استلمت الكويتية ثاني 
طائراتها من طــراز بوينغ في 300ER-777 «أم الــمــرادم»، وهي من ضمن صفقة 
من عشر طائرات من نفس النوع يتم استكمال استالمها بحلول الربع الثالث 
2017. كما تعمل «الكويتية» على أن تضيف على اسطولها طائرات اخــرى من 
طراز ايرباص A350 عدد 10 طائرات وأخرى من طراز A320neo عدد 15 طائرة 

يستكمل استالمها بحلول عام 2021.

تحقيق الربحية 

أعلنت إدارة شركة الخطوط الكويتية في شهر ديسمبر من 2016 أن الكويتية 
ستصل إلــى الربحية في عــام 2019 وانها تتبع في هــذه الفترة منهجية مالية 

واضحة ستعمل من خاللها على خفض النفقات ورفع ايرادات الشركة. 
وبدأت الشركة في عام 2016 بتطبيق هذه السياسة وعمدت على تركيز عملياتها 
في رفع ايـــرادات الشركة، فقد ارتفعت الحصة السوقية للكويتية في عام 2016 
إلى %32 وزادت قدرة السعة المتوافرة بنسبة %40 وزادت عدد الرحالت اليومية 
بنسبة %15، كما أنها عــززت التنافسية من خالل التركيز على الوجهات التي 

تحقق ربحية على مدار العام وتعزيز شبكة المحطات الخارجية. 
ووضــعــت الشركة خطط مقارنة مــع عـــروض المبيعات تــم مــن خاللها تحديد 
األولويات التي تتناسب مع المعطيات السوقية والتنافسية لرفع كفاءة التشغيل 
ومعالجة احتياجات كل الوجهات. تحقيق معدل عوائد/إيرادات/ربحية لكل 
محطة. كما تم في عام 2016 رفع معدل إشغال مقاعد بشكل ملحوظ خالل الفترة 
 في الفترة 2017

ً
2016 ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر ثالثة ماليين راكب سنويا

وبعد أن قامت الكويتية بعمل دراســـة شاملة ألوضـــاع الــشــركــة، أعلنت شركة 
الخطوط الجوية الكويتية في في سبتمبر 2016 عن بدء تطبيق استراتيجية 
التغييروالخطة الخمسية، وضعت من خاللها أسس متطورة لمسيرتها وأهداف 
واضحة. ومن األمثلة البارزة على ذلك استبدال الطائرات التي أمضت فترة طويلة 
فــي الخدمة واطـــالق الهوية المؤسسية الــجــديــدة، كــذلــك العمل على استخدام 
التكنولوجيا المتطورة لتشغيل أسطولها لضمان كفاءة أكبر، باإلضافة إلى 
إعادة النظر في الممارسات التشغيلية لجميع عملياتها التجارية لتعود بالنفع 
على الــركــاب.  ولتحقيق هــذه الخطة، وضعت الشركة جــدول زمني سيستغرق 
خمس ســنــوات «الخطة الخمسية» بـــدأت بتنفيذه فــي عــام 2016، وخـــالل هذه 
الفترة الزمنية ستمر االستراتيجية بمراحل تنفيذية ستنعكس على أداء الشركة 
وقدراتها التنافسية لالستحواذ على حصة أكبر في السوق المحلية واألسواق 
الــمــجــاورة. لقد قامت بالفعل الكويتية على حصاد مكاسب مهمة خــالل فترة 

زمنية قصيرة، ليبدأ الجمهور بتلمس بوادر التغيير في هذا العام.
أطــلــقــت شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة الــكــويــتــيــة فــي أكــتــوبــرمــن عـــام 2016 الــعــالمــة 
التجارية الجديدة للشركة التي أعادت من خاللها طرح انسيابية الطائر األزرق 
الذي يعتز به الكويتيون، ليواكب العصر الجديد. ركزت الشركة في التغييرات 
التي أجريت على الهوية الجديدة على الطائر األزرق ليظهر وهو يلتقي بالبحر 

والسماء لتجسيد االسم الذي طالما ُسميت به الكويتية.
وللمرة األولـــى فــي تــاريــخ الكويتية، غيرت جــدول طيرانها مــع اطــالق الجدول 
الشتوي في شهر اكتوبر 2016، ومــن خــالل جهد مشترك بين فريق العمليات 
والفريق التجاري في الكويتية، قدم جدول الشتاء الجديد مزايا متعددة للركاب 

من حيث مواعيد الوصول والمغادرة من مجموع وجهات شبكتها إلى 36 وجهة 
دولية حول العالم. 

وتناسبت المواعيد الجديدة لوجهات «الكويتية» مع خطط ورحالت المسافرين 
من شرائح مختلفة، واصبحت الرحالت أكثر قدرة على تلبية متطلباتهم العملية، 
وشهدت زيـــادات في عــدد الــرحــالت لبعض الوجهات األكثر تـــرددا، منها لندن، 
المملكة المتحدة بمجموع 10 رحالت أسبوعيا، ورحلة يومية إلى نيويورك - 
 إلــى اسطنبول، لتصل مجموع 

ً
جــون كنيدي، وثــالث رحــالت إضافية أسبوعيا

.
ً
الرحالت إلى تركيا إلى 10 رحالت أسبوعيا

ووصــل مجموع عــدد الرحالت التي أضيفت إلــى «جــدول الشتاء» إلــى 32 رحلة 
إضافية في األسبوع على شبكة الخطوط الجوية الكويتية الحالية. وكنتيجة 
الطالق الجدول الشتوي الجديد، فإن زيادة عدد الرحالت بنسبة تصل إلى 15 في 
المئة بالمقارنة مع الجداول السابقة، كما أن جميع طائرات الكويتية ال تبيت في 

الخارج اآلن وهي خطوة أولى من نوعها في مسيرة الكويتية.
كم أعلنت الخطوط الجوية الكويتية في نوفمبر 2016 وكجزء من التعديالت 
االيجابية على جدول الرحالت الرامية إلى زيادة الرحالت وعدد الوجهات، عن 

خدمة وجهات رئيسية من خالل التحليق مباشرة من دون توقف من الكويت.

شراكات استراتيجية 

أماديوس: أعلنت الخطوط الجوية الكويتية في نوفمبر 2016 اعتمادها مجموعة 
متكاملة من حلول ألتيا أماديوس والتي تضم نظم إدارة الموارد وخدمة الزبائن 
مــن خــالل تطبيقات بــرامــج وأنظمة مراقبة حركة الــمــغــادرة ومــراقــبــة التحميل 
وخدمة الزبائن وبرامج والء المسافرين، واألنظمة الرقمية والتجارة اإللكترونية 

وأنظمة الهواتف النقالة وخدمات المسافر الذكية. 
الــمــطــار: تــم تخصيص بــوابــات خاصة للخطوط الجوية الكويتية فــي المطار 
بهدف تحسين الخدمة أمام المسافرين وتقديم تجربة سهلة لهم. كما حصلت 
شــركــة الــخــطــوط الكويتية عــلــى مــوافــقــة لتخصيص مبنى الــطــيــران المساند 

للكويتية وبدء العمل به في 2017.
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24 طائرة تخدم 
36 وجهة إقليمية 

ودولية

ارتفاع الحصة 
السوقية بنسبة
32 % والسعة

زادت 40 %

توقعات
ببلوغ الركاب

إلى 3 ماليني خالل 
العام الحالي

«زين» تجمع أكثر من 10 أطنان 
مالبس تبّرعات لالجئني السوريني 

أعلنت زين عن جمع أكثر من 10.5 أطنان من 
المالبس لصالح الالجئين السوريين، وذلك 
متها 

ّ
خــالل حملة التبّرع بالمالبس التي نظ

بــالــتــعــاون مـــع الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة لــإلغــاثــة 
واالتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت. 

وذكـــــرت الــشــركــة فـــي بــيــان صــحــافــي أن هــذه 
الحملة االجتماعية واإلنسانية التي أطلقتها 
للسنة الثالثة على التوالي تهدف إلى مد يد 
العون والمساعدة للمحتاجين من الالجئين 
السوريين للتخفيف عنهم مــع تــزامــن فصل 

الشتاء القارس.

وبينت زيــن أنها قامت بتنظيم هــذه الحملة 
على مدى أسبوعان من خالل تخصيص أربع 
عــة فــي مقر الشركة 

ّ
صناديق للتبّرعات مــوز

الرئيسي في الشويخ وكلّية اآلداب في كيفان 
وكلّية العلوم االجتماعية في الشويخ وكلّية 
الهندسة والبترول في الخالدية، حيث القت 
ــفــي زيــن 

ّ
 مـــن قــبــل مــوظ

ً
الــحــمــلــة إقـــبـــاًال كــبــيــرا

والــطــلــبــة والــطــالــبــات الــذيــن جــمــعــوا أكــثــر من 
10.5 أطنان من المالبس، وتم نقلها لالجئين 
السوريين ممن هم في أمس الحاجة لها من 

قبل الجمعية الكويتية لإلغاثة.

القدومي: تركيا توفر فرصًا واعدة
في السوق العقاري

قام العضو المنتدب لمجموعة توب العقارية 
وليد القدومي والمدير التنفيذي للمجموعة 
 بـــــزيـــــارة الـــمـــشـــاريـــع 

ً
مـــحـــمـــد فـــرغـــلـــي أخـــــيـــــرا

الــتــي تــعــمــل الــمــجــمــوعــة عــلــى تــســويــقــهــا في 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة حــيــث شــمــلــت الـــزيـــارة 

مناطق اسطنبول وبدروم وكوشاداسي. 
التام لسير  وقــد اعــرب القدومي عن ارتياحه 
اعمال المشاريع التي هي قيد االنشاء والتي 
باذن الله ستسلم في مواعيدها فيما شملت 
الزيارة ايضا االلتقاء بعدد من عمالء الشركة 
الـــذيـــن اســتــلــمــوا شــقــقــهــم الــســكــنــيــة فـــي عــدة 
مــشــاريــع مـــن ابـــرزهـــا فـــي مــشــروعــي تــيــراس 
تــيــمــا وتــــيــــراس مــيــكــس والـــلـــذيـــن نــفــذتــهــمــا 
الــعــقــاري فيما اعــرب  انــانــالر للتطوير  شركة 

الــعــمــالء عــن رضــاهــم مــن مــســتــوى المشاريع 
وما تتضمنه من خدمات متنوعة وسعادتهم 

االكبر بتملك عقار في تركيا.
انــانــالر قد  وقــال القدومي ان مشاريع شركة 
القـــت اســتــقــطــابــا كــبــيــرا لــلــعــمــالء مــن الكويت 
وقـــطـــر والـــســـعـــوديـــة فــيــمــا قـــامـــت مــجــمــوعــة 
تــوب العقارية بتسويق وبيع النسبة االكبر 
الــكــبــيــرة بمطور  الــمــشــاريــع لثقتها  فــي هـــذه 
المشروع والذي يلتزم بتنفيذ المشاريع وفقا 
العلى المعايير الهندسية. واضاف القدومي 
وشـــقـــق تـــيـــراس لـــوتـــس الـــتـــي تــقــع فـــي اغــلــى 
واجمل المواقع في المنطقة تتراوح أحجامها 
، ويتكون المشروع 

ً
 مربعا

ً
من 90 إلى 240 مترا

.
ً
 بارتفاع 150 مترا

ً
من 40 طابقا
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إن لم يكن من أجل املؤسسة.. فمن أجل الكويت!

إضراب العاملني ودمج اإلدارات أفقدا 
الروح املعنوية ملوظفي النفط

طــــــالــــــب الــــخــــبــــيــــر الــــمــــتــــخــــصــــص فـــي 
تــكــريــر وتــســويــق الــنــفــط عــبــد الحميد 
العوضي وزيـــر النفط وزيـــر الكهرباء 
والــــــــمــــــــاء عــــــصــــــام الـــــــــمـــــــــرزوق بـــطـــلـــب 
االلتقاء بموظفي النفط ومــن يمثلهم 
مــــن الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة بـــعـــد لــقــائــه 
بـــالـــقـــيـــادات وذلــــــك لــــالطــــالع عــــن قـــرب 
عـــــلـــــى مـــــشـــــاكـــــل الــــمــــوظــــفــــيــــن وعــــمــــل 
استبيان الغاية منه اجــراء تشخيص 
مــبــكــر لـــالطـــمـــئـــنـــان عــــن حـــالـــة الـــرضـــا 
واالرتـــبـــاط الوظيفي للقطاع النفطي 
ونــــحــــو تـــعـــزيـــز مـــشـــاعـــر الــمــســؤولــيــة 
لـــدى الــمــوظــف والـــقـــيـــادي، االســتــبــيــان 
هــــــــو مـــــــؤشـــــــر حــــقــــيــــقــــي ويـــــــعـــــــد أحـــــد 

مفاتيح النجاح لتنفيذ استراتيجية 
المؤسسة وتحقيق اهدافها ومعلوم 
ان المؤسسة وشركاتها لديهم خطط 
واستراتيجيات حتى عام 2030 وعام 
2040 تعتمد في نجاحها على وجود 
موظفين تتوافر فيهم قدرات ومهارات 
تمكنهم من العطاء واالســتــمــرار، فمن 
مــــن الــــقــــيــــادات الــــمــــوجــــودة ســيــســتــمــر 
فــي مــوقــعــه عــنــد حــلــول ســنــة 2030 او 
2040!؟ فال يمكن تحقيق ذلك في غياب 
الرضا الوظيفي عن الثروة الحقيقية 
وهم من سيقوم بتنفيذ ومتابعة تلك 

االستراتيجيات حاضرا ومستقبال.

4.5 تريليونات

 وقــــــال الـــعـــوضـــي قــــد ال أبــــالــــغ عــنــدمــا 
اقــول ان صناعة النفط والــغــاز هي من 
الــصــنــاعــات االكـــثـــر اهــمــيــة فـــي الــعــالــم 
وتحظى هذه الصناعة بأهمية خاصة 
لما لها من ارتباطات واسعة مع عدة 
صــــنــــاعــــات عـــالـــمـــيـــة فــــهــــذه الـــصـــنـــاعـــة 
لـــيـــســـت مـــرتـــبـــطـــة بـــتـــزويـــد الـــســـيـــارات 
بالبنزين فحسب بل تدخل المشتقات 
النفطية في تصنيع السيارة ذاتها من 
مــــواد بالستيكية واســــالك وارضــيــات 
واطـــــــارات وحـــتـــى الــــشــــوارع مــرصــوفــة 
بـــمـــواد اســفــلــتــيــة وغــيــرهــا مـــن وســائــل 
النقل العامة باالضافة الى الكثير من 
الــــمــــواد الـــتـــي تــســتــخــدم بــشــكــل يــومــي 
وقــد بلغت قيمة تــجــارة النفط والغاز 
حــوالــي 4.5 تريليونات دوالر اميركي 
سنوي قبل ان تهبط اسعار النفط في 

منتصف عام 2014.

موظفو النفط 

وأؤكــــــد هــنــا أن الـــمـــوظـــف هـــو الـــثـــروة 
الــحــقــيــقــيــة شـــعـــار تـــحـــرص الــمــؤســســة 
دائـــــمـــــا عــــلــــى الــــتــــأكــــيــــد عـــلـــيـــه وابــــــــراز 
مــوظــفــيــهــا اعــالمــيــا، ودون شـــك هــنــاك 
قـــيـــادات مخلصة تــعــمــل لتحقيق ذلــك 
على ارض الواقع والبعض االخر ابدى 
حــرصــا عــلــى الــظــهــور االعــالمــي كرجل 
العام بينما أداء قطاعه متدن! مؤشرات 
مـــــن الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي يـــجـــب الــــوقــــوف 

عندها ودراستها.
الـــمـــشـــاركـــة الــضــعــيــفــة والــضــئــيــلــة   1-

للموظفين فــي استبيان القيم العامة 
في فبراير عام 2016.

لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن فــي  الـــــعـــــام  -2 االضــــــــــراب 
الشركات النفطية في ابريل 2016.

-3 تــصــريــح احــــد الــقــاديــيــن بــالــتــعــاقــد 
مع عمالة اجنبية دون حل المواضيع 

العالقة من خالل التفاوض. 
إلــغــاء مناصب ودمـــج ادارات قلص   4-
فــــرص تــطــويــر الــمــوظــفــيــن مـــا اضــعــف 

الروح المعنوية والحماسة.
وأشار إلى أن حدوث مثل هذه الوقائع 
فــي أي شركة نفطية عالمية يستنبط 
منه افتقار بعض قياداتها الى مهارات 
اساسية في بناء فريق العمل الجماعي 
وبــــــنــــــاء عــــــالقــــــات عــــمــــل نــــاجــــحــــة مــع 
موظفيها وداللــة واضحة على افتقاد 
قـــدرات اجـــراء الــتــفــاوض الــنــاجــح وحل 
المشاكل دون تعقيد وتجنب االضراب 

وتبعاته. 

طاقات بشرية 

وقـــــــــال الــــعــــوضــــي انـــــــه وبــــســــبــــب هــــذه 
االختالفات التي تميز النفط عن باقي 
الـــصـــنـــاعـــات لــــــذى يـــتـــوجـــب ان تــكــون 
االدارة النفطية مختلفة وتــرقــى لهذا 
الـــتـــمـــيـــز، كـــيـــف تــســتــطــيــع ان تــكــتــســب 
وتحافظ على التقدم والمنافسة دون 
ان تكون لديها طاقات بشرية وقيادات 
متعطشة للتفوق على اقرب المنافسين 
لـــهـــا؟ تــشــتــهــر شـــركـــة اكــــســــون مــوبــيــل 
بــاالنــضــبــاط والـــمـــهـــارات الــمــؤســســيــة 

لــديــهــا فــي مختلف  الــعــالــيــة للعاملين 
المستويات حتى اصبحت االولى على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، وتــتــمــيــز شـــركـــة شل 
الــهــولــنــديــة بــمــهــارات تسويقية فائقة 
اثـــــارت اعـــجـــاب كـــل مــنــافــســيــهــا بسبب 
كوادرها البشرية وكما تشتهر شركة 
بــي بــي البريطانية بــدقــة المعلومات 
والـــــدراســـــات الــمــهــنــيــة الــرفــيــعــة الــتــي 
يستشهد بها اقوى منافسيها وهذا ما 
يدعونا اليوم للتساؤل بماذا تشتهر 
به مؤسسة البترول الكويتية؟ نتساءل 
هــــل تــعــيــيــن الـــمـــوظـــفـــيـــن وفــــــق عــقــود 
المقاولين افــضــل؟ كيف نــحــدد ادوات 
االختيار؟ ومعايير االختيار؟ قد يكون 
مـــن الــمــعــقــول ان تــشــتــرط درجــــة جيد 
لتعيين الكويتي ولكن هل من المعقول 
تــعــيــيــن االجــنــبــي بـــدرجـــة مــقــبــول؟ من 

المسؤول عن الخلل هنا؟!. 

اقتصاديات الدول

 وأشير هنا إلى أن النفط كسلعة ليس 
لها تأثير على حياة الفرد الواحد فقط 
بل لها تأثير مباشر على اقتصاديات 
الــــــدول وعـــلـــى الـــعـــالقـــات والــســيــاســات 
الــدولــيــة فهناك العديد مــن المنظمات 
والهيئات العالمية التي تهتم بشؤون 
النفط، وعلى خالف الصناعات االخرى 
فــالــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة تــحــتــاج الــــى كم 
كـــبـــيـــر مـــــن الـــــوظـــــائـــــف ومـــــــن مــخــتــلــف 
التخصصات ولذلك تحرص الشركات 
النفطية العالمية وبكثير من االهتمام 
لــتــطــويــر وتــنــمــيــة مــــواردهــــا الــبــشــريــة 
والمحافظة عليها وال تبتعد مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
عن هذا التوجه فهي تسعى الى حسن 
اخـــتـــيـــار مــوظــفــيــهــا والـــمـــفـــاضـــلـــة بــيــن 
قــيــاديــيــهــا لـــمـــلء الــمــنــاصــب الــشــاغــرة 
وان كـــانـــت بــعــض عــمــلــيــات االخــتــيــار 
والــــمــــفــــاضــــلــــة لــــــم تــــخــــلــــو مــــــن بــعــض 
المالحظات مــا دفــع بعض الموظفين 
الــــى رفــــع الــتــظــلــمــات والـــقـــضـــايـــا، كما 
تــســعــى الـــمـــؤســـســـة فــــي تـــقـــديـــم افــضــل 
البرامج التدريبية بهدف رفع الكفاءة 
وتــحــســيــن االنــتــاجــيــة وزيــــــادة الــوعــي 
بــاالمــن والــســالمــة وان قلصت الحصة 

التدريبية في الفترة الحالية.

أطالب الوزير 
بعمل استبيان 

لقياس مستوى 
الرضا الوظيفي بني 

العاملني

4.5 تريليونات 
دوالر حجم 

الصناعة النفطية 
حتى منتصف 

2014

اإلدارة النفطية ال 
يمكنها التميز دون 

طاقات بشرية
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أنس الصالح

»بيتك للوساطة« تفوز بجائزة أفضل وسيط 
مالي إسالمي لعام 2016

فازت شركة بيتك للوساطة المالية، التابعة لشركة 
بيتك كابيتال لالستثمار، بجائزة »أفضل وسيط مالي 
إسالمي لعام 2016«، ضمن جوائز التمويل اإلسالمي 
 World Finance 2016، الــتــي تنظمها سنويا مجلة
العالمية فــي لــنــدن، بــهــدف االحــتــفــاء بــأبــرز الــشــركــات 
االستثمارية والمؤسسات المالية التي تعمل في قطاع 
التمويل اإلســالمــي، وتسليط الــضــوء على أهــم وأكبر 
الــمــشــروعــات والــبــرامــج الــتــطــويــريــة الــتــي تــتــوافــق في 

معامالتها المالية مع أحكام الشريعة.
وقال رئيس مجلس ادارة »بيتك - للوساطة« عبدالله 
العلي، عقب تسلم الجائزة، إن التتويج بهذه الجائزة 
يأتي تقديرا للدور الفاعل في توفير خدمة ذات قيمة 
مــضــافــة للعمالء فــي ســـوق الــكــويــت لــــأوراق المالية، 
وتأكيدا على الكفاءة المهنية في تداول األصول والسلع 

في األسواق المحلية العالمية.

وأضــاف العلي ان »بيتك للوساطة« توفر لعمالئها 
خــدمــات الــوســاطــة المالية فــي ســوق الكويت لـــأوراق 
المالية، عبر فريق متخصص لخدمة العمالء في أي 
وقت، من خالل تقنية حديثة وموظفين أكفاء ومنتجات 

مالية متوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية.
وأشار الى ان الشركة تعتبر إحدى الشركات المرخص 
لها بمزاولة نشاط الوساطة في سوق الكويت لأوراق 
المالية من قبل هيئة أسواق المال، وكذلك مزاولة تداول 
السلع واألصول في األسواق المحلية والدولية بترخيص 
مــن كبرى أســـواق السلع فــي العالم. وذكــر ان الجائزة 
ــادة »بــيــتــك لــلــوســاطــة« وخــبــراتــهــا الــواســعــة  تعكس ريــ
في الوساطة المالية وعمليات التداول بما يتوافق مع 
أحكام الشريعة االسالمية، كما تؤكد ثقة العمالء شركات 
وأفرادا بكفاءتها وتميزها في تقديم الحلول المبتكرة 
للعمالء بما يلبي طموحاتهم وتوقعاتهم االستثمارية.

القدومي: التملك في تركيا مطلب العديد من المستثمرين
ضمن سياستها في زيارة ومتابعة المشاريع 
التي تعمل المجموعة على تسويقها من فترة 
ألخـــرى، وللتأكد مــن أنــهــا نــفــذت أو تنفذ وفقا 
للمعايير المتفق عليها، قــام العضو المنتدب 
لمجموعة توب العقارية وليد القدومي، والمدير 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة مــحــمــد فــرغــلــي مــؤخــرا، 
بــزيــارة المشاريع الــتــي تعمل المجموعة على 
تسويقها في تركيا، حيث شملت الزيارة مناطق 

إسطنبول وبدروم وكوشاداسي.
وأعرب القدومي عن ارتياحه التام لسير أعمال 
المشاريع التي قيد االنشاء والتي ستسلم في 
مواعيدها، وشملت الزيارة ايضا التقاء عدد من 
عمالء الشركة الذين تسلموا شققهم السكنية 
في عدة مشاريع، أبرزها مشروعي تيراس تيما 
وتيراس ميكس، واللذين نفذتهما شركة انانالر 
للتطوير العقاري، واعــرب العمالء عن رضاهم 
من مستوى المشاريع، وما تتضمنه من خدمات 
متنوعة وسعادتهم االكبر بتملك عقار في تركيا.
ــة انــــانــــالر القـــت  واضـــــــاف ان مـــشـــاريـــع شـــركـ
اســتــقــطــابــا كــبــيــرا لــلــعــمــالء مـــن الــكــويــت وقــطــر 
والسعودية، فيما قامت مجموعة توب العقارية 
بتسويق وبيع النسبة االكبر في هذه المشاريع، 
ــروع، والـــــذي  ــشــ ــمــ لــثــقــتــهــا الـــكـــبـــيـــرة بـــمـــطـــور الــ
يلتزم بتنفيذ المشاريع، وفقا ألعلى المعايير 
الهندسية، وتمتاز مشاريعه بالجودة العالية 

وااللتزام بالتشطيبات الراقية والمميزة.

تراجع المبيعات

ــذلــــك فــــإن عـــامـــل الــثــقــة  وذكـــــر الـــقـــدومـــي: »وكــ

بالسوق العقاري التركي هو ما مكن المجموعة 
أيضا من تسويق العدد األكبر من الوحدات، رغم 
ما شهده عام 2016 من أحداث سلبية، سواء في 
تركيا أو معظم دول العالم، وانعكاس ذلك على 
أداء مختلف القطاعات، ومنها العقار الذي شهد 
تباطؤا وتراجعا في المبيعات في معظم دول 

العالم ومنها تركيا«.
واوضـــح انــه رغــم األحـــداث الــتــي حصلت في 
تركيا، سواء من حيث االنقالب الفاشل أو األعمال 
اإلرهابية التي حدثت في عدة مواقع أو تراجع 
سعر العملة التركية، فإن ذلك وغيره لم يوقف 
النشاط االقتصادي والعمراني في الدولة، ولم 
يوقف الطلب على تملك العقار بتركيا، فالثقة 
بالقوة االقتصادية والسياسية لتركيا وقدرتها 
على تجاوز المحن والمصاعب عززت استمرار 
استقطابها لشرائح متنوعة من المستثمرين 

وخصوصا بالقطاع العقاري.
وأشار الى ان المجموعة تعمل حاليا وبنجاح 
مميز مع شركة انانالر منذ خمس سنوات، وهي 
مستمرة فــي عــرض مشاريع الشركة بالكويت 
وقطر وعــدد من الــدول العربية، وسيكون على 
رأس تلك المشاريع مشروع تيراس لوتس في 

بيليكدوزو باسطنبول. 
وتابع: »ويمتاز المشروع بموقعه الفريد على 
طريق أي65- السريع، ما يوفر سهولة االنتقال 
بصورة ممتازة، حيث من الممكن الوصول إلى 
مراكز التعليم والصحة والتسوق الرئيسية في 

المنطقة خالل دقائق معدودة«.
وزاد القدومي: »ويقع المشروع على بعد 10 
دقــائــق مــن مطار أتــاتــورك و3 دقــائــق مــن طريق 

تي أي أم السريع، و6 دقائق من محطة باصات 
ايدو البحرية، و15 دقيقة من مرمرة، وستكون 
المسافة أيضا دقيقتين فقط مــن محطة مترو 
األنفاق الجديدة التي سيتم االنتهاء منها عام 

.»2019
وبين ان شقق تــيــراس لــوتــس، التي تقع في 
أغـــلـــى وأجـــمـــل الـــمـــواقـــع فـــي الــمــنــطــقــة، تـــتـــراوح 
أحجامها من 90 إلى 240 مترا مربعا، ويتكون 
ــفـــاع 150 مــتــرا  ــارتـ ــمـــشـــروع مـــن 40 طــابــقــا بـ الـ
ويتضمن 149 وحدة سكنية و44 محال تجاريا 

في مول التسوق.
وقـــال إن مــســاحــات الــشــقــق تــتــكــون مــن 1 و2 
و3 و4 غرف نــوم، وأسعارها تبدأ من 567 ألف 
ليرة تركية، فيما تبلغ قيمة الدفعة المقدمة 20 
في المئة، ودفعة اإلنجاز 20 في المئة، ويسدد 
الباقي على 40 قسطا شهريا، وسيتم االنتهاء 
من المشروع بحلول الربع االخير من عام 2017، 
مع تقديرات وتوقعات بزيادة بنسبة 40 في المئة 
في قيمة العقار عند االنتهاء من تنفيذ المشروع.
ــى ان الــمــجــمــوعــة ســـتـــطـــرح عــــددا  ــ والــــمــــح الـ
محدودا من الوحدات في مشاريع تيراس ميكس 
وتــيــمــا الــجــاهــزيــن للسكن الـــفـــوري بتسهيالت 
سداد تصل إلى 24 شهرا، مضيفا ان التملك في 
تركيا يبقى مطلبا للعديد من المستثمرين الذين 
يــســعــون لــالســتــفــادة مــن الــفــرص الـــواعـــدة التي 
يؤمنها السوق العقاري، وخصوصا في الوقت 
الــراهــن الـــذي تشهد فيه الــلــيــرة تــراجــعــا مقابل 
الدينار، وهو ما يشكل فائدة كبيرة للمشترين.

قال القدومي إن التملك في 
تركيا يبقى مطلبا للعديد من 

المستثمرين الذين يسعون إلى 
االستفادة من الفرص الواعدة 

التي يؤمنها السوق العقاري، 
وخصوصا في الوقت الراهن 

الذي تشهد فيه الليرة تراجعا 
مقابل الدينار.

»ذي بانكر«: الصالح »وزير مالية عام 2017«
على مستوى الشرق األوسط

أعلنت مجلة »ذي بانكر« التابعة لجريدة فايننشال 
تايمز االقتصادية منحها أنــس الصالح لقب )وزيــر 

مالية عام 2017( على مستوى الشرق األوسط.
وقــالــت المجلة إن هــذا اللقب تمنحه فــي كــل عام 
لتكريم المسؤولين الذين قدموا إسهامات متميزة 
نحو تحقيق النمو واالستقرار االقتصادي لبلدانهم 
وقــت األزمــــات المالية. وأكـــدت أن دولـــة الــكــويــت تعد 
األنجح بين نظيراتها دول الخليج في تحييد آثار 
انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط، إذ مــن الــمــتــوقــع أن تحقق 
 بنسبة 2.5 في المئة من الناتج المحلي 

ً
البالد نموا

اإلجمالي عام 2016، نظرا لوضعها المالي المتين في 
الداخل والخارج. وأوضحت أن هذا النمو سيتحقق 
نتيجة اإلجراءات الحكومية لتحسين بيئة االستثمار، 
وااللتزام بالصرف السخي على المشاريع الرأسمالية، 

محذرة في الوقت نفسه أن الكويت ستتعرض على 
الــمــدى الــطــويــل لتحديات مالية أشـــد إذا مــا استمر 

اعتمادها الرئيسي على العائدات النفطية.
وأشارت المجلة إلى أن الوزير الصالح أعد لمواجهة 
تلك التحديات برنامجا طموحا لالصالحات بالتعاون 
مع باقي الجهات الحكومية، والذي يدل على الرغبة 
الجدية للحكومة الكويتية في استعادة التوازن المالي 

وتنويع االقتصاد.
ووصفت برنامج اإلصــالح الكويتي بأنه األفضل 
خليجيا »إال أن تنفيذ بــنــوده كاملة سيعتمد على 
المناخ السياسي للبالد ورغم ذلك فإن تكريم الوزير 
الصالح جاء لتقديمه ذلك المسار اإلصالحي، الذي 
يمثل رؤية بعيدة المدى للتعامل مع التحديات الكبيرة 

التي تواجه الدول المصدرة للنفط حول العالم«. 

»األعمال الكويتي« بدبي يطلق 
منصته اإللكترونية 

أطلق مجلس األعمال الكويتي في دبــي واإلمـــارات الشمالية منصته 
اإللكترونية الرسمية، التي تتضمن كل الخدمات التي يقدمها.

وقــال المجلس فــي بيان صحافي، إن »المنصة اإللكترونية ستتيح 
الفرصة الستقبال عضويات رجال األعمال والشركات الكويتية المرتبطة 

بأعمال تجارية ومهنية في دبي واإلمارات الشمالية«.
وأضــاف أن »المنصة التي تم إطالقها باللغتين العربية واإلنكليزية 
تهدف الــى التعريف بالمجلس واهــدافــه وخدماته وانشطته، باإلضافة 
 ألهم األخبار والمستجدات التي تهم مجتمع األعمال 

ً
الى كونها مصدرا

الكويتي«. وأوضــح المجلس أن الموقع اإللكتروني يتيح تقديم طلبات 
االشــتــراك فــي عضويته لمختلف الــشــركــات، ورواد األعــمــال والمهنيين 
الكويتيين المقيمين في اإلمارات أو ممن تربطهم عالقة تجارية أو مهنية 
 لعدد من فئات العضوية والمزايا 

ً
بسوق دبي واإلمارات الشمالية، وفقا

الممنوحة. وأشــار إلــى أن المنصة اإللكترونية تتضمن صفحة خاصة 
باألعضاء تشتمل على قائمة الخدمات الحصرية التي يوفرها المجلس، 
بما في ذلك الشراكات الموقعة مع الجهات الحكومية والخاصة اإلماراتية، 
لمنح أعضاء المجلس تسهيالت ومميزات حصرية لمزاولة أعمالهم، وفتح 

آفاق أرحب أمامهم.
 من الدراسات والتقارير المتخصصة بشأن 

ً
وبّين أن الموقع يوفر عددا

واقـــع األعــمــال بــدبــي واإلمــــارات الشمالية، واطـــالع رجـــال ورواد األعــمــال 
الكويتيين على الفرص التجارية والقوانين والمبادرات، بما يعزز سبل 
التعاون التجاري واالقتصادي بين مجتمعي األعمال في دبي والكويت.

يذكر أن مجلس األعمال الكويتي تأسس العام الماضي تحت مظلة غرفة 
دبي كمنظمة مستقلة غير ربحية، تهدف إلى تعزيز الخبرات والفرص، 
والعالقات لرجال األعمال والمهنيين والشركات الكويتية العاملة في امارة 

دبي واإلمارات الشمالية.

»رينو البابطين« تعلن الفائز 
 »Shake & Win« بحملة

أعـــلـــنـــت شـــركـــة عــبــدالــمــحــســن 
عــبــدالــعــزيــز الــبــابــطــيــن، الـــمـــوزع 
ــنــــو« في  الــمــعــتــمــد لـــســـيـــارات »ريــ
الكويت، الفائز األول جينو إبين 
بحملة »Shake & Win«، وقدمت 
له جائزة، وهي عام من الصيانة 
ــيـــة، بــمــنــاســبــة الــحــمــلــة  ــانـ الـــمـــجـ

أطلقتها في نوفمبر الماضي.
وأوضــحــت أن الحملة متاحة 
لجميع أصحاب سيارات »رينو« 
في دول مجلس التعاون ومصر، 
وبــــدأت فــي 27 نوفمبر الماضي 
حــــتــــى 10 الـــــــجـــــــاري. ومـــجـــمـــوع 
الرابحين سيصل إلى 25 رابحا، 
ــن أســمــائــهــم  وســـيـــتـــم اإلعــــــــالن عــ
أسبوعيا. ولفتت إلى أنه لالشتراك 
فـــي الــحــمــلــة يــجــب عــلــى الــعــمــالء 
 »My_Renault« تحميل تطبيق
على هواتفهم، ودخول حساباتهم، 
وهـــز أجــهــزتــهــم لـــدخـــول السحب 
عــــلــــى جــــــوائــــــز قــــيــــمــــة مــــــن بـــاقـــة 
اإلكسسوارات بقيمة 400 يورو، أو 
عام من الصيانة المجانية، فضال 
عن الجائزة الكبرى سيارة »رينو 
كابتشر«، التي سيتم اإلعــالن عن 

الفائز بها في 20 الجاري.
 »My_Renault« ويوفر تطبيق
الــراحــة للعمالء، بجعل حياتهم 
أسهل قليال، من خــالل توفير كل 

مـــا يــحــتــاجــونــه فـــي مـــكـــان واحـــد 
إلدارة ســـيـــارتـــهـــم. وبــاســتــخــدام 
التطبيق صيانة سيارات رينو لن 
تكون مربكة للعمالء، وستمنحهم 
سهولة أكثر للتواصل مع وكيل 
الــخــدمــة األقـــرب إليهم وتطلعهم 
إلى العروض الحصرية والكتيبات 
الخاصة بسياراتهم. أيضا يوفر 
التطبيق نصائح وأخبارا مفيدة 
بسيارات رينو ومواعيد صيانة 
 Shake« الــســيــارات.  وتعد حملة
ا من مبادرات رينو  Win &« جــزء
المستمرة في االستثمار، وإطالق 
التقنيات الرقمية الحديثة، لتوفير 
أحدث الخدمات لعمالئها، وتقديم 
تجربة مجزية ألصحاب سيارات 

»رينو« في السوق المحلي.
وأفادت رينو بأنه نظرا لزيادة 
استخدام العمالء لهواتفهم الذكية، 
فـــإنـــهـــا تــــحــــرص عـــلـــى الــتــعــريــف 
بــمــزايــا الــعــالمــة الـــرائـــدة »ريــنــو«، 
من خالل تطبيق صمم خصيصا 
لمواكبة تطلعاتهم، الـــذي يتيح 
ــلـــت »ريـــنـــو«  ــفـــوز لــلــجــمــيــع. وأمـ الـ
My_« ــــالق تــطــبــيــق مـــن خــــالل إطـ

Renault« أن تحقق قيمة مضافة 
للعمالء المخلصين، وأن يساهم 
في تعزيز العالقة التكنولوجية 

التي تربطها بهم على الدوام.
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القدومي: التملك في تركيا مطلب العديد من المستثمرين 

األسواق العربية فشلت في جذب سيولة 
جديدة رغم التحسن

وزيرة االستثمار: نجاح جهود بناء الثقة 
بين الحكومة والمستثمرين

المركزي: استمرار ارتفاع االحتياطيات الدولية

فالي إيجيبت تستعد لتدشين خط طيران 
جديد بين مصر وموسكو

951 مليار دوالر القيمة السوقية للبورصات 
الخليجية مع نهاية العام الماضي

السعودية تضخ استثمارات 
عمالقة بقطاع التكنولوجيا

لالستفادة من الفرص الواعدة التي يؤمنها السوق العقاري

مؤشرات األداء تدفع باتجاه زيادة التدفقات النقدية

ومتابعة  زي��ارة  يف  �سيا�ستها  �سمن 
املجموعةعلى  تعمل  التي  امل�ساريع 
وللتاكد  الخ��رى  فرتة  من  ت�سويقها 
من انها نفذت او تنفذ وفقا للمعايري 
املتفق عليها فقد قام الع�سو املنتدب 
وليد  ال��ع��ق��اري��ة  ت���وب  ملجموعة 
القدومي واملدير التنفيذي للمجموعة 
حممد فرغلي موؤخرا بزيارة امل�ساريع 
ت�سويقها  على  املجموعة  تعمل  التي 
�سملت  حيث  الرتكية  اجلمهورية  يف 
وب��دروم  ا�سطنبول  مناطق  ال��زي��ارة 
عن  القدومي  اعرب  وقد  وكو�سادا�سي 
ارتياحه التام ل�سري اعمال امل�ساريع 
باذن  والتي  االن�ساء  قيد  هي  التي 
الله �ست�سلم يف مواعيدها فيما �سملت 
من  ب��ع��دد  االل��ت��ق��اء  اي�سا  ال��زي��ارة 
�سققهم  ا�ستلموا  الذين  ال�رشكة  عمالء 
ابرزها  من  م�ساريع  عدة  ال�سكنية يف 
وتريا�س  تيما  ت��ريا���س  م�����رشوع��ي 
ميك�س والذين نفذتهما �رشكة انانالر 

للتطوير العقاري فيما اعرب العمالء 
عن ر�ساهم من م�ستوى امل�ساريع وما 
تت�سمنه من خدمات متنوعة و�سعادتهم 

االكرب بتملك عقار يف تركيا.
�رشكة  م�ساريع  ان  القدومي  وق��ال 
كبريا  ا�ستقطابا  الق��ت  ق��د  ان��ان��الر 
للعمالء من الكويت وقطر وال�سعودية 
فيما قامت وبتوفيق من الله جمموعة 
توب العقارية بت�سويق وبيع الن�سبة 
لثقتها  امل�ساريع  ه��ذه  يف  االك���رب 
الكبرية مبطور امل�رشوع والذي يلتزم 
بتنفيذ امل�ساريع وفقا العلى املعايري 
الهند�سية ومتتاز م�ساريعهم باجلودة 
العالية وااللتزام بالت�سطيبات الراقية 
واملميزة يف تلك امل�ساريع, وا�ساف 
يف  الثقة  عامل  فان  وكذلك  القدومي 
مكن  ما  هو  الرتكي  العقاري  ال�سوق 
العدد  ت�سويق  من  اي�سا  املجموعة 
االكرب من الوحدات بالرغم مما �سهده 
العام 2016 من احداث �سلبية �سواء يف 

تركيا او معظم دول العامل وانعكا�س 
ذلك على اداء خمتلف القطاعات ومنها 
العقار الذي �سهد تباطوؤا وتراجعا يف 
املبيعات يف معظم دول العامل ومنها 
انه بالرغم  تركيا. وا�ساف القدومي 
تركيا  يف  ح�سلت  التي  االح��داث  من 
او  الفا�سل  االنقالب  حيث  من  �سواء 
االعمال االرهابية التي حدثت يف عدة 
مواقع او تراجع �سعر العملة الرتكية 
الن�شاط  يوقف  مل  وغريه  ذلك  ان  اال 
الدولة  يف  وال��ع��م��راين  االقت�سادي 
العقار  متلك  على  الطلب  يوقف  ومل 
االقت�سادية  بالقوة  فالثقة  تركيا  يف 
على  وقدرتها  لرتكيا  وال�سيا�سية 
من  عززت  وامل�ساعب  املحن  جتاوز 
متنوعة  ل�رشائح  ا�ستقطابها  ا�ستمرار 
بالقطاع  وخ�سو�سا  امل�ستثمرين  من 

العقاري.
وا�ساف القدومي اأن املجموعة تعمل 
حاليا وبنجاح مميز مع �رشكة انانالر 

م�ستمرة  وه��ي  �سنوات  خم�س  منذ 
الكويت  يف  ال�رشكة  م�ساريع  بعر�س 
العربية  ال����دول  م��ن  وع���دد  وق��ط��ر 
امل�ساريع  تلك  را���س  على  و�سيكون 
بيليكدوزو  لوت�س يف  م�رشوع تريا�س 

با�سطنبول. 
بان  القدومي  ق��ال  اخ��ر  جانب  وم��ن 
من  حم��دود  ع��دد  �ستطرح  املجموعة 
ميك�س  تريا�س  م�ساريع  يف  الوحدات 
الفوري  لل�سكن  اجل��اه��زي��ن  وتيما 
 24 لغاية  ت�سل  ���س��داد  بت�سهيالت 

�سهر. 
وقال بان التملك يف تركيا يبقى مطلبا 
للعديد من امل�ستثمرين الذين ي�سعون 
التي  الواعدة  الفر�س  من  لال�ستفادة 
وخ�سو�سا  العقاري  ال�سوق  يوؤمنها 
فيه  ت�سهد  ال��ذي  الراهن  الوقت  يف 
اللرية الرتكية تراجعا مقابل الدينار 
كبرية  فائدة  ي�سكل  ما  وهو  الكويتي 

للم�سرتين.

الن�شاط  اأن  اأ�شبوعي  تقرير  اأو�شح 
اجليد الذي �سجلته بور�سات اأ�سواق 
املال العربية واخلليجية, كان له 
دور كبري يف حت�سني املزاج االإيجابي 
العام للم�ستثمرين, و�ساهم يف فرز 
التي  اال�ستثمار  فر�س  من  املزيد 
اال�ستثمارية  واملحافظ  االأفراد  قام 
جذب  يف  ف�سل  لكنه  باقتنا�سها, 

�سيولة وم�ستثمرين جدد حتى االآن.
واأو�سح التقرير ال�سادر عن جمموعة 
املالية,  للخدمات  »���س��ح��ارى« 
الذي  الوقت  يف  جاء  االأداء  هذا  اأن 
اجته فيه امل�ستثمرون واملتعاملون 
االأ�سهم  على  االنتقائي  ال�رشاء  اإلى 
كان  التي  والدفاعية,  املتو�سطة 
ظروف  حت�سني  يف  مبا�رش  دور  لها 
االأ�سهم  من  كبري  عدد  على  التجميع 

وتعزيز موؤ�رشات اال�ستقرار.
االأداء  موؤ�رشات  اأن  اإلى  االإ�سارة  مع 
املنطقة,  بور�سات  لدى  امل�سجلة 
تدفع باجتاه زيادة التدفقات النقدية 
خالل  واملوؤ�س�سات  االأف��راد  قبل  من 
جل�سات التداول القادمة؛ لال�ستفادة 
املحيطة  االإيجابية  ال��ظ��روف  من 

التي تعترب حمفزة لال�ستثمار.
قيم ال�سيولة

امل�سجل  التح�سن  اأن  التقرير  وبني 
ال��ت��داول  جل�سات  اأظ��ه��رت��ه  ال���ذي 
املا�سية, مل ينعك�س حتى االآن على 
قيم ال�سيولة املتداولة للو�سول اإلى 
امل�ستويات امل�ستهدفة, التي تعمل 
ب�سكل مبا�رش وغري مبا�رش على جذب 
املزيد من املتعاملني اجلدد, ودعم 
االأ�سهم  على  املراكز  زيادة  قرارات 
والقطاعات  االأحجام  من  املتداولة 

كافة.
واأ�سار اإلى اأن ا�ستمرار تركز ال�سيولة 
بتوزيعات  املعروفة  االأ�سهم  على 

نقدية مرتفعة ومالءة مالية قوية, 
االإيجابية  ال��ت��اأث��ريات  م��ن  قللت 
مت  التي  ال�سيولة  لقيم  االإجمالية 
املا�سي؛  االأ�سبوع  خ��الل  تداولها 
اأ�سهم  على  تركزها  ال�ستمرار  نظرا 
متتد  اأن  دون  حم���ددة,  وقطاعات 
على  كافة  اجليدة  االأ�سهم  لت�سمل 
النمو  وموؤ�رشات  االأ�سعار  م�ستوى 

خالل الفرتة القادمة.
مكا�سب جيدة يف دبي

معتربة  مكا�سب  دب��ي  �سوق  حققت 
املا�سي  االأ�سبوع  تعامالت  خ��الل 
ويف  معينة,  اأ�سهم  م��ن  مدفوعة 
ارتفاع  مع  التاأمني  اأ�سهم  مقدمتها 
كبري ل�سهم اأمان, حيث ارتفع موؤ�رش 
ال�سوق العام بواقع 86.52 نقطة اأو 
ما ن�سبته 2.45% ليقفل عند م�ستوى 

3530.88 نقطة.
كما ارتفعت اأحجام وقيم التعامالت 
االأ�سبق,  االأ�سبوع  مع  باملقارنة 
حيث قام امل�ستثمرون بتناقل ملكية 
مليار   2.15 بقيمة  �سهم  مليار   2.34
القطاعي,  ال�سعيد  وعلى  دره��م. 
 %7.6 بن�سبة  التاأمني  قطاع  ارتفع 

تاله قطاع العقارات بن�سبة %3.5
�سا�سات خ�رشاء يف اأبوظبي

جيدة  مكا�سب  اأبوظبي  �سوق  حققت 
املا�سي  االأ�سبوع  تعامالت  خ��الل 
وذلك  التاأمني,  اأ�سهم  قادته  بدعم 
الوثيقة  تطبيق  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
املركبات  على  للتاأمني  املوحدة 
وحالة التفاوؤل يف نتائجها املالية 
موؤ�رش  ارتفع  حيث  اجلاري,  للعام 
نقطة,   55.59 بواقع  العام  ال�سوق 
عند  ليقفل   %1.22 ن�سبته  ما  اأو 

م�ستوى 4601.96 نقطة.
وقام امل�ستثمرون بتناقل ملكية 566 

مليون �سهم بقيمة 803 مليون درهم. 
ارتفع  القطاعي,  ال�سعيد  وعلى 
تاله   %11.94 بن�سبة  التاأمني  قطاع 
تاله   %1.67 بن�سبة  البنوك  قطاع 

قطاع العقارات بن�سبة %1.21.
ال�سعودية ترتاجع

تراجعا  ال�سعودية  ال�سوق  �سجلت 
االأ�سبوع  ت����داوالت  خ���الل  طفيفا 
االأ�سهم  اأداء  تباين  و�سط  املا�سي, 
املوؤ�رش  تراجع  حيث  والقطاعات, 
ما  اأو  نقطة,   11.70 بواقع  العام 
م�ستوى  عند  ليقفل   %0.16 ن�سبته 
انخفا�س  و�سط  نقطة,   7198.73
قام  حيث  التداوالت,  وقيم  اأحجام 
امل�ستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون 

�سهم بقيمة 24.9 مليار ريال.
ارتفاع جماعي يف الكويت

الكويتية  ال�سوق  موؤ�رشات  �سجلت 
خالل  اأدائ��ه��ا  يف  ارتفاعا  الثالثة 
ظل  يف  املا�سي,  االأ�سبوع  تداوالت 
ال�سيولة,  وقيم  االأح��ج��ام  تراجع 
ال�سعري  ال�سوق  موؤ�رش  ارتفع  حيث 
ن�سبته  ما  اأو  نقطة,   83.1 بواقع 
1.45% ليقفل عند م�ستوى 5831.19 
الوزين  املوؤ�رش  ارتفع  كما  نقطة, 
نقطة,  لريبح4.77   %1.25 بن�سبة 
و�سعد موؤ�رش كويت 15 بن�سبة %1.5 

رابحا 13.22 نقطة.
التداول  وقيم  اأح��ج��ام  وانخف�ست 
على التوايل,  و%9.6   %5.9 بن�سبة 
بتداول  امل�ستثمرون  ق��ام  حيث 
 80.73 بقيمة  �سهم  مليون   885.56
مليون دينار, نفذت من خالل 18.07 

األف �سفقة.
لل�سوق  ال�سوقية  القيمة  وارتفعت 
ما  اأو  دينار,  مليون   330 مبقدار 
م�ستوى  اإلى  لت�سل   %1.26 ن�سبته 

بنحو  مقارنة  دينار,  مليار   26.59
االأ�سبوع  يف  دي��ن��ار  مليار   26.26

املا�سي.
�سعود قيا�سي يف قطر

خالل  القطرية  ال�����س��وق  ارت��ف��ع��ت 
و�سط  املا�سي  االأ�سبوع  ت���داوالت 
واالأحجام,  ال�سيولة  قيم  يف  تباين 
اإلى  ال��ع��ام  امل��وؤ���رش  ارت��ف��ع  حيث 
 280 بواقع  نقطة,   10717 م�ستوى 

نقطة اأو ما ن�سبته %2.69.
بينما  التداوالت  اأحجام  وانخف�ست 
 %4.51 بن�سبة  قيمتها  ارتفعت 
قام  حيث  الرتتيب,  على  و%16.4 
مليون   39.2 بتداول  امل�ستثمرون 

�سهم بقيمة 1.13 مليار ريال.
�رشكة,   32 اأ�سهم  اأ�سعار  وارتفعت 
 10 اأ�سهم  اأ�سعار  تراجعت  بينما 
اأ�سهم  اأ�سعار  وا�ستقرت  ���رشك��ات 
القيمة  وارتفعت  اثنتني.  �رشكتني 
ريال  مليار  اإلى575.797  ال�سوقية 
بن�سبة 2.19%, مقارنة ب� 563.466 

مليار ريال يف االأ�سبوع ال�سابق.
خ�سائر يف البحرين

�سجلت البور�سة البحرينية تراجعا 
املا�سي  االأ�سبوع  ت���داوالت  خ��الل 
حيث  كافة,  القطاعات  من  ب�سغط 
تراجعت بواقع 14.05 نقطة, اأو ما 
م�ستوى  عند  ليقفل   %1.15 ن�سبته 

1206.40 نقطة.
التداوالت,  واأحجام  قيم  وانخف�ست 
حيث قام امل�ستثمرون بتناقل ملكية 
25.9 مليون �سهم, بقيمة 2.7مليون 

دينار نفذت من خالل 361 �سفقة.
�رشكات,   5 اأ�سهم  اأ�سعار  وارتفعت 
 10 اأ�سهم  الأ�سعار  ت��راج��ع  مقابل 
 3 اأ�سهم  الأ�سعار  وا�ستقرار  �رشكات 

�رشكات.

داليا  اال�ستثمار  وزي���رة  قالت 
خور�سيد اإن فريق عمل اال�ستثمار 
يف  ال�سابقة  الفرتة  خالل  جنح 
جمتمع  يلم�سها  اإجنازات  حتقيق 
لبناء  الواقع  اأر�س  على  االأعمال 
الثقة بني احلكومة وامل�ستثمرين 
اإدارة  جمل�س  اجتماع  ذلك  جاء 
لال�ستثمار  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
واملناطق احلرة الدوري برئا�سة 
وزيرة اال�ستثمار وح�سور اأع�ساء 
التنفيذي  والرئي�س  املجل�س 

وا�ستعر�س  خ�سري  حممد  للهيئة 
املجل�س -خالل اجتماعه م�سودة 
اال�ستثمار اجلديد  قانون  م�رشوع 
يف �سورتها النهائية واملعرو�س 
على جمل�س الدولة حاليا واأكدوا 
ترحيب اأع�ساء احتاد امل�ستثمرين 
التجاريه  والغرف  وال�سناعات 
به  االأع��م��ال  رج���ال  وجمعيات 
االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  واأ���س��اد 
علق  حيث  املتميز  الهيئة  باأداء 
فريد  حممد  االإدارة  جمل�س  ع�سو 

املتميز  الهيئة  اأداء  اإن  خمي�س 
فاق  احلالية  التحديات  ظل  يف 
ق��ال ع�سو  ب���دوره  ال��ت��وق��ع��ات 
الوكيل  اأح��م��د  االإدارة  جمل�س 
قد  التجارية  الغرف  احت��اد  اإن 
قانون  مل�����رشوع  تاأييده  اأب���دى 
اال�ستثمار  واإن  اجلديد  اال�ستثمار 
م�ساألة حتمية لالقت�ساد امل�رشي 
االأن�سطة  كافه  دعم  يجب  وعليه 
الدعم  كل  وتقدمي  اال�ستثمارية 

والت�سهيالت له.

االجتاه  ا�ستمرار  امل�رشي  املركزي  البنك  توقع 
االحتياطيات  �سايف  لرقم  ال�سعودي  االإيجابي 
تبنته  الذي  االإ�سالح  لربنامج  كنتيجة  الدولية 
البالد  ت�سهدها  التي  اال�ستقرار  وحالة  الدولة 
�سوق  يف  االختناق  اإزال���ة  ع��ن  اأ�سفرت  وال��ت��ي 
اإلى  االأجنبي  النقد  تدفقات  وع��ودة  ال�رشف 
قيادة  مكانته يف  ا�ستعاد  الذي  اجلهاز امل�رشيف 
�سوق ال�رشف االأجنبي واأ�سار البنك املركزي اإلى 
ايجابيا يف  تطور  �سهد  املا�سي  العام  نهاية  اأن 
رقم �سايف االإحتياطيات الدولية الذي ارتفع اإلى 
للمركز يف  وفقا  اأمريكي  دوالر  مليار   24.3 نحو 
م�ستوى  اأعلى  الرقم  هذا  يعد  كما   31/12/2016
اأغ�سط�س  منذ  االأجنبي  النقد  احتياطي  اإليه  ي�سل 
اأمريكي  دوالر  3ر1مليار  قدرها  وبزيادة   2011
عن �سهر نوفمرب 2015  يذكر اأن هذا الرقم يغطي 

الواردات ملدة خم�سة اأ�سهر وهو اأعلى من احلدود 
االآمنة املتعارف عليها عامليا والتي تبلغ ثالثة 
�سهور وتت�سح مدى اإيجابية هذا التعايف يف رقم 
االإحتياطي مبقارنته باأدنى م�ستوى و�سل اإليه هذا 
اأمريكي  دوالر  14.3مليار  نحو  بلغ  والذي  الرقم 
يف نهاية مار�س 2013 ولفت املركزي اإلى اأن هذ 
طراأت  اإيجابية  موؤ�رشات  عدة  مع  تزامن  التطور 
نوفمرب   3 يف  ال�رشف  �سعر  حترير  تاريخ  منذ 
البنوك من العملة  2016 متثلت يف زيادة موارد 
وقيام  اأمريكي  دوالر  مليارات   7 لنحو  االجنبية 
البنوك بتنفيذ عمليات التجارة اخلارجية بنحو 
9 مليارات دوالر اأمريكي تت�سمن ال�سلع الغذائية 
االآالت  ال��ى  باال�سافة  والتموينية  االأ�سا�سية 
االإنتاج  وم�ستلزمات  الغيار  وقطع  وامل��ع��دات 

واالأدوية واالأم�سال.

اأعلنت م�سادر مطلعة بقطاع الطريان 
املدين مب�رش اأن �رشكة فالي اإيجيبت 
جديد  طريان  خط  لتد�سني  ت�ستعد 
ا�ستئناف  بعد  ومو�سكو  م�رش  بني 
البلدين خالل  احلركة اجلوية بني 
االأيام القادمة بعد توقفها اأكرث من 
الرو�شية  الطائرة  �شقوط  منذ  عام 

يف  امل�سادر  وقالت  �سيناء  بو�سط 
ال�سبت:  ام�س  �سحافية  ت�رشيحات 
من  تعد  اإيجيبت  ف��الي  �رشكة  اإن 
والتي  اخلا�سة  الطريان  �رشكات 
وهي  التكاليف  منخف�سة  ت�سمى 
حتتفظ  م�رشية  م�ساهمة  �رشكة 
م�سطفى  طلعت  �رشكات  جمموعة 

بالن�سيب االأكرب وت�ستخدم طائرات 
من طراز بوينج 737\800 اجلديدة 
اأ�سطولها  لزيادة  ال�رشكة  وت�سعى 
اإلى 12 طائرة خالل خم�س �سنوات 
لتد�سني  ال�����رشك��ة  ت�ستعد  ك��م��ا 
لندن  من  كل  اإل��ى  جديدين  خطني 

وباري�س.

قال تقرير البنك الوطني اأن اأ�سواق 
جيدًا  اأداًء  �سهدت  اخلليجية  االأ�سهم 
 2016 العام  من  االأخ��ري  الربع  يف 
حيث �سجل موؤ�رش مورغان �ستانلي 
جمل�س  ل���دول  االإج��م��ايل  للعائد 
التعاون اخلليجي ارتفاعًا ملحوظًا 
بن�سبة 16% خالل ربع ال�سنة ومتكن 
بنمو  العام  ت��داوالت  ينهي  ان  من 
االأداء  بف�سل   %9.5 ن�سبته  بلغت 
خالل  ال�سعودي  لل�سوق  ال��ق��وي 
اإال   .2016 العام  من  الرابع  الربع 
نف�س  تبل  مل  االأخ��رى  االأ�سواق  ان 
البالء واأنهى البع�س منها تداوالته 
دون تغيري يذكر. وا�ستقرت القيمة 
جمل�س  دول  الأ���س��واق  ال�سوقية 
مع  دوالر  مليار   951 عند  التعاون 
بلغت  من��وًا  م�سجلة  الربع  نهاية 
قيمته 106 مليارات دوالر يف الربع 
قيمته  وما   2016 العام  من  الرابع 

50 مليار دوالر يف العام 2016.
واأ�ساف اما على ال�سعيد العاملي, 
االأ�سهم  اأ���س��واق  معظم  حققت  فقد 
الرابع  ال��رب��ع  يف  جيدة  اأرب��اح��ًا 
ال�سوق  ب��ري��ادة   2016 العام  من 
موؤ�رش  ارت��ف��ع  حيث  االأم���ريك���ي. 
االإجمايل  للعائد  �ستانلي  مورغان 
االأ�سهم  اأداء  يقي�س  الذي  العاملي 
 %5 بواقع  املتقدمة  االأ���س��واق  يف 
 ,2016 العام  من  الرابع  الربع  يف 
بلغت  بنمو  العام  ت��داوالت  منهيًا 
ن�سبته 10%.وقد ا�ستمرت م�ستويات 
نهاية  م�ستويات  عن  تقل  التذبذب 
العام  وب���داي���ات   2015 ال��ع��ام 
االرتفاعات  من  الرغم  2016على 
عند  واالآخ���ر  احل��ني  بني  العابرة 
ال���ك���ربى مثل  االأح������داث  ح��ل��ول 
واجتماعات  االأمريكية  االنتخابات 

الفيدرايل االأمريكي.
وتابع التقرير قد �سكلت االنتخابات 
خالل  اأ�سا�سيًا  ح��اف��زًا  االأمريكية 
ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام 2016 

وترية  املفاجئة  نتائجها  وحددت 
حيث  باأكمله.  والعام  الربع  هذا 
االأمريكية  االأ�سهم  اأ�سواق  ا�ستقبلت 
االأمر  كبري,  بحما�س  ترامب  ف��وز 
 500 بي  اأند  اأ�س  دفع مبوؤ�رش  الذي 
�ستاندرد اأند بورز وموؤ�رش داو جونز 
حتقيق  موا�سلة  اإل���ى  ال�سناعي 
واأنهى  م�سبوقة,  غري  ارتفاعات 
املوؤ�رشين تداوالت الربع الرابع من 
العام 2016 بنمو بلغت ن�سبته %3 
و9% على التوايل. من جهة اأخرى, 
الفيدرايل  االحتياطي  خطوة  كانت 
الفائدة يف  اأ�سعار  املتمثلة يف رفع 
منت�سف دي�سمرب قد انعك�ست بالفعل 
االأ�سهم  اأ�سواق  ان  اإال  االأ�سعار,  على 

النظرة  من  جديدة  دفعة  ا�ستمدت 
امل�ستقبلية االأكرث ت�سددًا لالحتياطي 

الفيدرايل.
الكويتية  االأ�سهم  ان  التقرير  وبني 
املوؤ�رش  وارتفع  جيدًا  منوًا  �سجلت 
الوزين بواقع 8%يف الربع الرابع. 
وقد ارتفعت معنويات امل�ستثمرين 
الذي  اال�ستحواذ  امت��ام  من  بدافع 
اإماراتية على  طال انتظاره ل�رشكة 
اأرباح  الرتفاع  كان  كما  امريكانا. 
الت�سعة  يف  امل��درج��ة  ال�رشكات 
اأ�سهر االأولى من العام 2016 وقعًا 
مفاجئًا على ال�سوق على الرغم من 
اأ�سا�س  على   %6 بواقع  تراجعها 

�سنوي. 

يوا�سل �سندوق روؤية �سوفت بنك ا�ستهدافه للفر�س 
بني  ب�رشاكة  اإطالقه  بعد  الواعدة,  اال�ستثمارية 
�سندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي, وجمموعة 
يحقق  اأن  له  املتوقع  ومن  اليابانية,  بنك  �سوفت 
هدفه بالو�سول اإلى قيمة 100 مليار دوالر ت�ستثمر 

بقطاعات التكنولوجيا املتطورة.
ويعتزم موؤ�س�س �رشكة اأوراكل, الري اإلي�سون, اإلى 
جانب كل من �رشكة كوالكوم وفوك�سكون, اال�ستثمار 
اأبل  اإلى  واالن�سمام  بنك  �سوفت  روؤية  �سندوق  يف 
الذي  التكنولوجي  لل�سندوق  املالية  التغطية  يف 
اأكرب  ال�سعودي  العامة  اال�ستثمارات  �سندوق  يعد 

امل�ستثمرين فيه بح�سب فاينان�سال تاميز.
اأكرث  و�سخ �سندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي 
من 184 مليار ريال »49 مليار دوالر« يف ا�ستثمارات 
بح�سب   ,2015 عام  هيكلته يف  اإعادة  بعد  خمتلفة 

االقت�سادية.
وتوزع هذه اال�ستثمارات بني 168.8 مليار ريال »45 

�سوفت  العاملي  التقنية  �سندوق  يف  دوالر«  مليار 
يف  دوالر«  مليارات   3.5« ريال  مليار  و13.1  بنك, 
الهواتف  على  تطبيق  عرب  االأج��رة  �سيارات  �رشكة 
الذكية اأوبر ل�سيارات االأجرة.واإ�سافة اإلى 1.9 مليار 
ريال ن�سف مليار دوالر يف من�سة نون االإلكرتونية, 
اأديبتيو  من جمموعة   %  50 اإليها �رشاء يف  ي�ساف 
القاب�سة املحدودة التي مل يتم حتديد قيمة ال�سفقة 

خاللها.
فيما اأعلنت وكاالت االأنباء عن نية ال�سندوق التقدم 
بعر�س �رشاء مركز امللك عبدالله املايل بقيمة 30 
مليار ريال ثمانية مليارات دوالر, ودرا�سته ل�رشاء 

ح�سة يف �رشكة اأكوا باور ال�سعودية.
ويف ال�سياق ذاته, اأظهرت بيانات وزارة املالية اأن 
العوائد املتحققة من �سندوق اال�ستثمارات العامة 
قد بلغت 15 مليار ريال يف 2016, ونف�س العوائد 
عام 2015, ما يعني حتقيق ال�سندوق عوائد قيمتها 

30 مليار ريال اآخر عامني بعد اإعادة هيكلته.

Ooredoo تنظم حلقة تدريبية لموظفي المجلس األعلى للتخطيط والتنمية

الساير تشارك في هوريكا الكويت 2017

ملوظفي  تدريبية  حلقة   Ooredoo �رشكة  نظمت 
املجل�س االأعلى للتخطيط والتنمية وذلك بالتعاون 
مبقر  وذل��ك  االإمنائي  املتحدة  االأم��م  برنامج  مع 
قدمها  الكويت,   Ooredoo يف  الرئي�سي  ال�رشكة 
االجتماعية  وامل�سوؤولية  الرعايات  اأول  مدير 

والتوا�سل االجتماعي يو�سف ال�سالل.
ملوظفني  املقدمة  التدريبية  ال��دورة  ت�سمنت  و 
العامة  االأمانة  العامة واالإعالم يف  العالقات  اإدارة 
االأن�سطة  من  العديد  والتخطيط  االأعلى  للمجل�س 
وم�ساركة اخلربات ومن اأبرز حماور هذه الدورة هي 
كيفية تاأ�سي�س ح�سابات على اأ�س�س قوية الإ�ستمرارية 

التفاعل يف عامل التوا�سل االإجتماعي, ومن اأبرزها 
قد  التي  وال�سعوبات  التحديات  تذليل  كيفية 
يواجهها املوظفني الذين �سيديرون هذه احل�سابات. 
احل�سابات  اإدارة  كيفية  �رشح  مت  اآخ��ر  جانب  من 
مهام  على  مبني  فريق جماعي  اأ�سا�س  على  والعمل 
واملتابعة  امل�سوؤوليات  لتق�سيم  ومركزة  وا�سحة 

لكل موظف وامل�سوؤوليات املوجهة اإليه.
االأن�سطة  اأب���رز  تقدمي  مت  ذل��ك,  اإل��ى  باالإ�سافة 
يف   Ooredoo قدمتها  التي  الناجحة  والفعاليات 
عامل التوا�سل االإجتماعي وم�ساركتها مع املوظفني 
ا�ستغالل  وكيفية  الالزمة  باخلربات  لتزويدهم 

الفر�س واملتابعة الدائمة الأهم االأحداث التي ميكن 
االإجتماعي.  التوا�سل  ح�سابات  منها يف  االإ�ستفادة 
العمرية  الفئة  حت��دي��د  على  ال��رتك��ي��ز  مت  كما 
هذا  ويرجع  املتابعني,  من  املختارة  وال�رشيحة 
الرتكيز املبا�رش والتام لتحديد توجه احل�ساب يف 
برامج التوا�سل االإجتماعي الإي�سال الر�سائل الالزمة 

ولتحقيق االأهداف املطلوبة على اأكمل وجه.
ملوظفني  االأ�سئلة  باب  فتح  مت  ال��دورة  نهاية  يف 
العامة  االأمانة  العامة واالإعالم يف  العالقات  اإدارة 
للمجل�س االأعلى والتخطيط ومت ا�ستقبال اقرتاحاتهم 

ووجهات النظر واالإجابة على جميع االأ�سئلة.

يف اإطار االإقبال املتوا�سل من ال�رشكات 
العاملة يف قطاع ال�سيافة وال�سناعات 
علي  الفندقية  والتجهيزات  الغذائية 
 ,2017 هوريكا  معر�س  يف  امل�ساركة 
ان�سمامها  عن  ال�ساير  �رشكة  اأعلنت 
�رشكة  تنظمه  ال���ذي  امل��ع��ر���س  اإيل 
والتطوير  لال�ست�سارات  جروب  ليدرز 

هو�سبيتاليتي  �رشكة  مع  بالتعاون 
رعاية  حتت  دورته  وتنطلق  �سريف�سيز 
ل�سوؤون  الدولة  ووزي��ر  االإع��الم  وزي��ر 
خالل  احلمود,  �سلمان  ال�سيخ  ال�سباب 
احلايل  يناير   18 اإل��ى   16 من  الفرتة 
املعار�س,  ب��اأر���س   8 رق��م  �سالة 
وموؤ�س�سة  �رشكة   80 من  اأكرث  مب�ساركة 

رائدة يف جماالت ال�سيافة وال�سناعات 
الفندقية  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال��غ��ذائ��ي��ة 

وال�سياحة والنقل والطاقة.
وقال املدير التجاري عبدالكرمي وحيد 
ا�ستهلت  للمرطبات  ال�ساير  م�سنع  اإن 
اأن�سطته باحل�سول على وكاالت ح�رشية 
ملنتجات العالمة التجارية اأر�سي كوال 

RC cola, ومازا - Maaza , وكلوب 
اإلى  الفتا   ,CLUB SODA  - �سودا 
يف  ذات��ه  الوقت  يف  جنح  امل�سنع  اأن 
عالمة  تعبئة  امتياز  على  احل�سول 
 ,ROYAL CROW  - كروان  رويال 
ل��ل��م�����رشوب��ات ال��ع��امل��ي��ة وم�����رشوب 

.MAGIC -الطاقة

أخبار مصرية

المعنويات االقتصادية بمنطقة 
اليورو ترتفع أكثر من المتوقع

اأن  االأوروب��ي��ة  املفو�سية  بيانات  اأظهرت 
املعنويات االقت�سادية مبنطقة اليورو فاقت 
زيادة  بف�سل  دي�سمرب  يف  بكثري  التوقعات 
التفاوؤل يف فرن�سا واأملانيا وهولندا وارتفاع 

توقعات الت�سخم بني امل�ستهلكني.
واأظهر امل�سح ال�سهري للمفو�سية اأن موؤ�رش 
املعنويات االقت�سادية بالدول الت�سع ع�رشة 
االأع�ساء مبنطقة اليورو ارتفع اإلى 107.8 يف 
دي�سمرب من 106.6 يف نوفمرب متجاوزا بكثري 

متو�سط االأمد الطويل البالغ 100 .
موؤ�رش  ارتفاع  توقعوا  اقت�ساد  خرباء  وكان 

املعنويات اإلى 106.8 فقط.
املفو�سية  موؤ�رش  زاد  منف�سل  �سعيد  على 
اأعلى  م�سجال   0.79 اإل��ى  االأع��م��ال  ملناخ 
بلغ  ح��ني   2011 يونيو  منذ  م�ستوياته 

.1.03
املعنويات  موؤ�رش  مكونات  وحت�سنت جميع 
يف  املعنويات  موؤ�رش  ارتفع  اإذ  االقت�سادية 
يف   1.1- من  نقطة   0.1 اإلى  ال�سناعة  قطاع 
نوفمرب ليتجاوز بكثري متو�سط االأمد الطويل 

البالغ -6.5 .
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القدومي: التملك في تركيا مطلب للعديد من املستثمرين 

 فيما أعــــرب الــعــمــالء عــن رضــاهــم 
من مستوى املشاريع وما تتضمنه 
مــن خــدمــات مــتــنــوعــة وســعــادتــهــم 
األكبر بتملك عقار في تركيا. وقال 
القدومي إن مشاريع شركة انانالر 
قد القــت استقطابا كبيرا للعمالء 
من الكويت وقطر والسعودية، فيما 
قامت وبتوفيق من الله مجموعة 
تـــــوب الـــعـــقـــاريـــة بـــتـــســـويـــق وبــيــع 
ــذه املــشــاريــع  الــنــســبــة األكــبــر فــي هـ
لثقتها الــكــبــيــرة بــمــطــور املــشــروع 
والـــــــذي يـــلـــتـــزم بــتــنــفــيــذ املـــشـــاريـــع 
وفـــقـــا ألعـــلـــى املــعــايــيــر الــهــنــدســيــة 
ــم بـــالـــجـــودة  ــهـ ــعـ ــاريـ ــاز مـــشـ ــتــ ــمــ وتــ
الــعــالــيــة وااللــــتــــزام بالتشطيبات 
الراقية واملميزة في تلك املشاريع. 
وأضاف القدومي وكذلك فإن عامل 
الثقة فــي الــســوق العقاري التركي 
ـــا من 

ً
هـــو مـــا مــكــن املــجــمــوعــة أيـــض

تسويق العدد األكبر من الوحدات 
بالرغم مما شهده العام ٢٠١٦ من 
ــواء فـــي تــركــيــا  ــ ــداث ســلــبــيــة ســ ــ ــ أحـ
أو مــعــظــم دول الــعــالــم وانــعــكــاس 
ذلـــك على أداء مختلف القطاعات 
ومنها العقار الـــذي شهد تباطؤا 
وتــراجــعــا فــي املبيعات فــي معظم 
دول العالم ومنها تركيا. وأضاف 
الــقــدومــي أنــــه رغــــم األحــــــداث الــتــي 
حـــصـــلـــت فــــــي تــــركــــيــــا ســــــــــواء مــن 
حيث االنقالب الفاشل أو األعمال 
اإلرهـــابـــيـــة الـــتـــي حـــدثـــت فـــي عــدة 
مــــواقــــع أو تــــراجــــع ســـعـــر الــعــمــلــة 
التركية إال أن ذلك وغيره لم يوقف 
الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي والــعــمــرانــي 
فــي الــدولــة ولــم يوقف الطلب على 
ــي تـــركـــيـــا فــالــثــقــة  ــار فــ ــقـ ــعـ تــمــلــك الـ
بــالــقــوة االقــتــصــاديــة والسياسية 

لتركيا وقدرتها على تجاوز املحن 
ــن اســـتـــمـــرار  ــززت مــ ــ واملـــصـــاعـــب عــ
استقطابها لــشــرائــح متنوعة من 
املــســتــثــمــريــن خــصــوصــا بالقطاع 
ــاف الـــقـــدومـــي أن  ــ الـــعـــقـــاري.  وأضــ
املــجــمــوعــة تــعــمــل حــالــيــا وبــنــجــاح 
مميز مع شركة انانالر منذ خمس 
ــي مــســتــمــرة بــعــرض  ــ ــوات وهـ ــنــ ســ
مشاريع الشركة في الكويت وقطر 
وعدد من الــدول العربية وسيكون 
عــلــى رأس تــلــك املــشــاريــع مــشــروع 
تــــيــــراس لــــوتــــس فــــي بــيــلــيــكــدوزو 

بـــإســـطـــنـــبـــول.  وأضــــــــاف ويـــمـــتـــاز 
املشروع بموقعه الفريد على طريق 
أي - ٦٥ السريع مما يوفر سهولة 
االنتقال بصورة ممتازة حيث من 
املمكن الوصول إلى مراكز التعليم 
والصحة والتسوق الرئيسية في 
املــنــطــقــة خـــــالل دقــــائــــق مــــعــــدودة.  
وأضـــاف ويــقــع املــشــروع على بعد 
١٠ دقــائــق مــن مــطــار أتـــاتـــورك و ٣ 
دقائق من طريق تي أي أم السريع 
و ٦ دقائق من محطة باصات ايدو 

¶    سردار انان رئيس شركة انانالر يشرح للقدومي مراحل البناء في مشروع تيراس لوتس بحضور فرغلي وجلسان البحرية.

خالل قمة شركاء سيسكو بالواليات املتحدة

 السالم للتكنولوجيا تفوز بجائزة أفضل شريك لعام 2016 
  أعلنت شركة سيكسو، إحدى أبرز رّواد صناعة 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــي الــعــالــم، مــنــح شــركــة الــســالم 
للتكنولوجيا في قطر جائزة أفضل شريك في 
الشرق األوسط لعام 2016 نظير أدائها املتميز، 
وذلـــك خـــالل قــمــة شــركــاء سيسكو الــتــي ُعــقــدت 
في سان فرنسيسكو بكاليفورنيا.  وتأّسست 
شركة السالم للتكنولوجيا قبل 28 عاًما، وهي 
إحــدى الشركات املتخّصصة فــي تقديم حلول 
تكنولوجية تتسم بتنوعها وتكاملها في قطر 
ا عــلــى هــذا 

ً
الــشــرق األوســـــط.  وتعليق ومنطقة 

التكريم، قال محمود الديب، املدير العام لشركة 
السالم للتكنولوجيا:  «نعتز بعالقتنا املتينة 
والــدائــمــة مــع شــركــائــنــا فــي ســيــســكــو، فبفضل 
هـــــذه الــــشــــراكــــة يــتــســنــى لـــنـــا تــــزويــــد عــمــالئــنــا 
بحلول تقنية على أعلى مستوى. لذا، يسعدنا 

الحصول على هذه الجائزة التي تأتي تتويًجا 
إلنــجــازاتــنــا االســتــثــنــائــيــة.  نــحــظــى فـــي شــركــة 
السالم للتكنولوجيا بمكانة رائــدة في تقديم 
حلول تكنولوجيا متنوعة ومعقدة ومتكاملة 
 

ً
بــتــكــلــفــة مــعــقــولــة، وهــــذه الـــجـــائـــزة تــقــدم مــثــاال
املــســتــمــر».  ُصممت جوائز  آخــر على نجاحنا 
قمة شركاء سيسكو تكريًما ألفضل الشركات 
الشريكة لسيسكو نظير ممارساتها املتميزة 
ولكي ترسي نموذًجا لقطاع التكنولوجيا في 

املناطق والدول التي تنشط فيها سيسكو. 
وتــتــضــمــن أبـــرز مــجــاالت الــجــوائــز: املــمــارســات 
املبتكرة، والنجاح القائم على البنية الهيكلية، 
والــــبــــرامــــج اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــــركــــز عــلــى 
الــفــرص الجديدة،  مخرجات األعــمــال، واغتنام 

ومقاربات املبيعات.  من جهته. ¶    خالل التكريم 

مع مجموعتها املميزة من العالمات التجارية الفاخرةخدمات إعالنيةخدمات إعالنية

 إيفر فاشن لكجري تتبوأ موقعها في {جاليري الفاييت} كتارا بالزا ـ  قطر 

ايــفــر فــاشــن لكجري تلعب   إن مجموعة 
دوًرا رئيسيا فــي مجال املــوضــة فــي كل 
من قطر والبحرين والكويت، باعتبارها 
الــوكــيــل املــعــتــمــد لــتــســويــق الــعــديــد من 
الــعــالمــات التجارية الــرائــدة فــي األزيـــاء 
الفاخرة بما في ذلك دولتشي آند غابانا 
اتــرو،  (النسائية والرجالية واألطــفــال)، 
جــيــانــفــيــتــو روســــــــي، جــيــمــي تـــشـــو، إل 
كــي بينيت، لــي ســيــال، مــانــولــو بالنيك، 
ــيــــال،  ــاوفــ ــه كــ ــيــ ــنــ روبــــــرتــــــو كـــــافـــــالـــــي، ريــ
ــو، تـــــــوم فـــــورد  ــ ــامـ ــ ــراغـ ــ ــيـ ــ ســــلــــفــــاتــــوري فـ

وفالنتينو. 
وتــســعــى املــجــمــوعــة مــن خـــالل االفــتــتــاح 
في غاليري الفاييت إلى تحقيق انتشار 
أكــبــر لعالماتها التجارية ضمن قطاع 
ــة فــــي قـــطـــر ـ مـــمـــا ُيـــنـــظـــر إلــيــه  ــاهـــيـ ــرفـ الـ
كخطوة ذكية من شأنها أن تولد فرصا 

قَيمة في مجال البيع بالتجزئة.

ــذ اإلعـــــــالن عـــنـــهـــا، يــحــظــى تـــواجـــد  ــنـ ومـ
ــي قـــطـــر بــاهــتــمــام  ــيـــت فــ ــايـ ــيـــري الفـ ــالـ غـ
كــبــيــر فــي هـــذه الــصــنــاعــة، حــيــث مهدت 
مــجــمــوعــة عــلــى بـــن عــلــى الــطــريــق أمـــام 
غـــالـــيـــري الفـــايـــيـــت لــلــتــواجــد فـــي قــطــر، 

ومنح هــذه العالمة الفرنسية العمالقة 
والــراقــيــة مــوقــعــا فــي كــتــارا بــــالزا حيث 
ســيــتــم قــريــبــا افـــتـــتـــاح وجـــهـــة أيــقــونــيــة 
لـــلـــتـــجـــزئـــة، الـــضـــيـــافـــة، الـــتـــرفـــيـــه، الــفــن 

والثقافة بإدارة مجموعة على بن علي.
وقــــال الــســيــد نــبــيــل عــلــي بــن عــلــي نائب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة في حديث 
لوسائل اإلعالم: "يسعدنا قرار مجموعة 
ــفــــر فــــاشــــن لـــكـــجـــري بـــحـــجـــز مــســاحــة  ايــ
ضــمــن واحـــد مــن أكــثــر املــتــاجــر الــفــاخــرة 
فــــي الـــعـــالـــم مــســتــفــيــدة بـــذلـــك مــــن بــيــئــة 
الــتــي توفرها غاليري  الــراقــيــة  التجزئة 
الفاييت" وأضاف: بهذه الخطوة ستعزز 
مــجــمــوعــة ايــفــر فــاشــن لــكــجــري انــتــشــار 
عــالمــاتــهــا الــعــاملــيــة فــي ســـوق املنتجات 
الــفــاخــرة املحلية، وكــذلــك ستساهم في 
إرضــاء عشاق التسوق الذين يتطلعون 

إلى تجربة تسوق محلية استثنائية. 
وأكد السيد نبيل علي بن علي في ختام 
الــعــام بأكمله في  الــجــو  حديثه على أن 
كــتــارا بـــالزا وبــوجــود غــالــيــري الفاييت 
ــهـــدف إلـــــى خـــلـــق تـــجـــربـــة تـــســـوق غــيــر  يـ

مسبوقة. 
وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة علي بن 
علي تجري حاليا مباحثات مع العديد 
مـــن الــعــالمــات الــتــجــاريــة الــعــاملــيــة الــتــي 
تسعى إلى حجز موقع لها في غاليري 

الفاييت وكتارا بالزا. 

 زيارات ميدانية ملمثلي {توب العقارية} ملشروعات تركيا 
  ضمن سياستها في زيارة ومتابعة املشاريع التي تعمل املجموعة على تسويقها من فترة ألخرى وللتأكد من 
أنها نفذت أو تنفذ وفقا للمعايير املتفق عليها فقد قام العضو املنتدب ملجموعة توب العقارية وليد القدومي 
واملدير التنفيذي للمجموعة محمد فرغلي مؤخرا بزيارة املشاريع التي تعمل املجموعة على تسويقها في 
الجمهورية التركية، حيث شملت الزيارة مناطق إسطنبول وبدروم وكوشاداسي وآعرب القدومي عن ارتياحه 
ا 

ً
التام لسير أعمال املشاريع التي هي قيد اإلنشاء والتي بإذن الله ستسلم في مواعيدها، فيما شملت الزيارة أيض

االلتقاء بعدد من عمالء الشركة الذين استلموا شققهم السكنية في عدة مشاريع من أبرزها مشروعا تيراس تيما 
وتيراس ميكس واللذان نفذتهما شركة انانالر للتطوير العقاري.

  مجموعة من العالمات التجارية الفاخرة: دولتشي آند غابانا، اترو، جيانفيتو روسي 
جيمي تشو، إل كي بينيت، لي سيال، مانولو بالنيك، روبرتو كافالي، رينيه كاوفيال، 
سلفاتوري فيراغامو، توم فورد وفالنتينو تحجز لها منفذا مهما للتجزئة تحت مظلة 

مجموعة إيفر فاشن في "غاليري الفاييت" كتارا بالزا. 
أكدت مجموعة ايفر فاشن لكجري في قطر والتي تجمع تحت مظلتها العديد من 
العالمات التجارية الرائدة حجز مساحات التجزئة مع جاليري الفاييت في كتارا بالزا، 
من خالل إبرام اتفاقية مع سلسلة املتاجر الفرنسية الراقية واألكثر شهرة حول 

العالم.
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