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»نستله بروفيشنال« و»متر وعسل«
ينضمان إلى »هوريكا الكويت 2017«

»توب العقارية« تشارك في معرض الفرص العقارية شفروليه تريل بليزر اجلديدة.. مستعدة لكل شيء

كشفت شركة ليدرز جروب 
لالستشارات والتطوير عن 
انضمام مركز »متر وعسل« 
وشركة »نستله بروفيشنال« 
عمــالق الصناعات الغذائية 
على مستوى منطقة الشرق 
األوسط والعالم إلى املشاركني 
»هوريــكا  معــرض  فــي 
الكويت 2017«، الذي تنظمه 
الشركة بالتعاون مع شركة 
هوســبيتاليتي سيرفيسز، 
ليرتفع العدد إلى أكثر من 80 
شركة ومؤسسة في الدورة 
اجلديدة التي ســتقام خالل 
الفترة من 16 إلــى 18 يناير 
حتــت رعاية وزيــر اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشــيخ سلمان احلمود، في 
صالة رقم 8 بأرض املعارض.

وبهذا الصدد، أشاد املدير 
التنفيذي في شركة نستلة 
بروفيشنال سامر جرجورة 
الكويت،  مبعرض هوريــكا 
الفتا إلى أنه يسهم بفاعلية 
في دعم الشباب وتشجيعهم 
على العمل بقطاعات جديدة 
عليهــم، فضــال عــن دوره 
احليــوي فــي توفير فرص 
العمل وتنويع مصادر الدخل، 
إضافة إلى كونه منصة مهمة 
للقــاء اخلبــراء واملختصني 
ورجال األعمال لفتح نوافذ 
جديدة لالتفاقات فيما بيهم 
لتوفير احتياجات الســوق 
ودعم خطط الشركات نحو 
التوسع والتطور، مشيرا الى 

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

أطلقت شفروليه الغامن، 
الوكيل احلصري لســيارات 
الكويــت،  فــي  شــفروليه 
تريل بليــزر 2017 اجلديدة 
مــن  فائقــة  مبســتويات 
التحســينات، والتصميــم، 
والراحــة، والتكنولوجيــا، 
مع قدرات رائدة ضمن فئتها 
وأداء قيادة يلبي املتطلبات 
املتنوعــة للســائقني. هــذه 
السيارات الرياضية متعددة 
االســتخدامات ومتوســطة 
احلجــم، مســتعدة لتأخــذ 
سائقها إلى أي مكان من خالل 
تقدمي قدرات الدفع الرباعي 
برفقــة جتربة قيادة مريحة 
وديناميكيات حتكم متميزة.
مــن اخلــارج، تضفــي 
اخلطوط الرشيقة في تريل 
بليــزر اجلديــدة املزيد من 
الصالبة احملددة إلى السيارة، 
في حني حتافظ على توزيعها 
القــوي الذي يرســم معالم 
قدراتهــا خلــوض أي نــوع 
من الطرقات ومن أبرز هذه 
املزايا شبك التهوية والصادم 
التي  واملصابيــح األماميــة 
تأتي مــع مصابيح اإلضاءة 
النهارية، لتمنح تريل بليزر 

متيزا ضوئيا خاصا.
الداخــل، عــززت  وفــي 
تريــل بليزر بلوحــة قيادة 
جديدة التصميم وكونسول 
أمامــي عصــري املظهر، مت 
تعزيزه مبواد ناعمة امللمس 
وتطريزات متناقضة. ومن 
خالل مقاعد الركاب السبعة 
»بالتصميم املسرحي« يحصل 
ركاب الصف الثاني والثالث 
على إمكانية الرؤية احمليطة 

ان الشركة تشارك في املعرض 
برعاية ذهبية.

وقال جرجورة إن الشركة 
تقدم أجود املكونات واملعرفة 
العمليــة، بجانــب قدرتهــا 
الدعم  الفائقــة على تقــدمي 
الكامــل ملشــغلي اخلدمــات 
أن  إلــى  الفتــا  الغذائيــة، 
الشركة لديها حلول األغذية 
واملشــروبات تســاعد على 
التشغيل  تبســيط عمليات 
وإسعاد الضيوف عبر أربع 

فئات رئيسية.
وزاد أن الشــركة تقــدم 
حلوال مميزة ومبتكرة سواء 
للجماهير مباشرة أو لصناع 

السوق.
ودعا جرجورة اجلماهير 
إلى زيارة جناح شركة نستله 
في معرض هوريكا الكويت 
بقاعــة 8 بــأرض املعارض 

كبيــرا مــن املســتثمرين، 
باإلضافــة ملــا تشــكله هذه 
املعــارض أيضا مــن أهمية 
في فتح قنوات اســتثمارية 
جديــدة واســتقطاب عمالء 
ومستثمرين جدد للمشاريع 

التي تعرضها املجموعة. 
وأضـــــاف فرغلـــــي ان 
التــي تعرضهــا  املشــاريع 
املجموعة تتنوع ما بني شقق 

بشكل أفضل، مع املقدرة على 
التحكم الفردي مبكيف الهواء 
لتعزيز الراحة القصوى في 

أشهر الصيف.
بليــزر  تريــل  وتأتــي 
اجلديدة مع محرك 3.6 ليترات 
يضمــن تقــدمي أداء أفضــل 
وقدرات مطورة في استهالك 
الوقود، وهو يولد قوة تبلغ 
275 حصانا وهي األقوى في 
فئتها، و350 نيوتن متر من 

عزم الدوران.
للمحــرك  واســتكماال 
املطور، حصلت تريل بليزر 
على شاســيه أكثــر صالبة 
وقوة بإطار الصندوق الكامل، 
وذلك لتطوير ثبات السيارة 
وراحة القيادة، وتوفير قدرات 
حتكم غير مسبوقة للسائق.

وإضافة إلى ذلك، تتضمن 
تريل بليــزر نظام التوجيه 
 )EPS( الكهربائي اإللكتروني
الذي يجعل جهــد التوجيه 
أكثر خفة داخل املدينة وعند 
القيادة بسرعات منخفضة. 
ومت حتقيــق ذلــك من خالل 
الكهربائي  الدعــم  تخفيــف 
مع ازدياد السرعة، ليحظى 
الســائق بشــعور مناســب 
الوزن للتوجيه عند القيادة 
بســرعات مرتفعــة. وعلى 
املســافات الطويلة، يعوض 
هــذا النظــام ميالن املســار 
ويخفف من االهتزاز الناجم 
عن عدم التوازن في العجالت.
ولضمان أقصى درجات 
الهدوء خالل القيادة، تستفيد 
تريل بليزر من حزمة جديدة 
إللغــاء ضجيــج الهــواء مت 
تطويرها مع أبواب ونوافذ 
وزجاج أمامي جديدة، زجاج 
الباب األمامي أصبح أســمك 
والتصميــم   ،%10 بنســبة 
اإليروديناميكي للمصابيح 
األماميــة. ونتيجــة لذلــك، 
أصبــح تريــل بليــزر أكثر 
هدوء بنسبة 8% عن طرازها 

السابق.
وحتافــظ الســالمة على 
إلــى  بالنســبة  أولويتهــا 

جناح E16 ،E15 لالطالع على 
املزيد مــن احللول اجلديدة 
واملبتكرة التي توفرها جلميع 

عمالئها.
مــن جانبه، صرح املدير 
العــام ملركــز متــر وعســل 
أحمــد عبداألمير خــان بأن 
املعارض املتخصصة تساعد 
فــي الوقــوف علــى رغبات 
الزبائــن وتفتــح مجــاالت 
االتفاقات التجارية الثنائية 
مع الشركات املختلفة، مضيفا 
أن معرض »هوريكا الكويت« 
يلعب دورا محوريا في تعزيز 
الربط بني الشركات والعمالء 
من جميع أنحاء املنطقة، كما 
أنه يســهم في فتــح قنوات 
جديــدة لألعمــال التجارية 
ذات الصلة بقطاع الضيافة 
والصناعات الغذائية، إضافة 
إلــى تســليط الضــوء على 
الدور االستراتيجي للتجارة 
والصناعــة فــي املجــاالت 
الغذائية الفريدة، فضال عن 
كونه منصة للعمالء في هذا 

القطاع سريع النمو.
وحتدث خان عن منتجات 
مركــز متــر وعســل، الفتــا 
إلــى أن املركز يقــدم أفضل 
أنواع التمــور، مثل خالص 
وصقعي ومبروم وخضري، 
إضافة إلى التمور احملشوة 
بالكاكاو واملكســرات والتي 
عادة ما يزيد الطلب عليها من 
الشركات والبنوك خالل شهر 
رمضان لتقدميها لعمالئهم.

سكنية جاهزة للتسلم الفوري 
وأخرى قيد اإلنشاء في عدة 
مناطق من بريطانيا أبرزها 
لندن وبرمنغهام ومانشستر 
وليڤربول، وكذلك مشاريع في 
تركيا في اسطنبول وبدروم 
وكوشاداسي، باإلضافة الى 
شــقق فــي مواقــع متنوعة 
بوسط مدينة تورنتو في كندا، 
وقد حرصت املجموعة خالل 
هذا املعرض على تخصيص 
جناح خاص ملشروع سباركل 
تاورز والواقع في دبي مارينا 
والذي من املتوقع االنتهاء من 
بنائه خالل الربع الثالث من 

هذا العام.
وأضــاف أن املجموعــة 
تسعى من خالل مشاريعها 
املنتقــاة بعنايــة تامــة أن 
تقدم خدمــة مميزة وفرصا 
استثمارية ناجحة لعمالئها 
فــي الكويــت واخلليج من 
خــالل خبرتهـــا الرائدة في 

هذا املجال.

شــفروليه في هذه السيارة 
وغيرها، وتأتي تريل بليزر 
مع مجموعــة من جتهيزات 
السالمة النشطة واملتجاوبة 
تتضمن نظام التحكم باجلر، 
والفرامــل املانعة لالنغالق، 
املفاجئــة،  الفرملــة  ودعــم 
والتوزيع اإللكتروني لقوة 
الفرملة، والنظام اإللكتروني 
للتحكــم بالثبــات، ونظــام 
التحكــم علــى املنحــدرات، 
ونظام دعــم االنطالق على 
املنحــدرات، واحلمايــة من 
االنقــالب، ونظــام التحكــم 
باملقطــورة. هــذا باإلضافة 
إلى وسادات هوائية أمامية 

للسائق والراكب.
املزايــا  وتتضمــن 
التكنولوجية األخرى نظام 
التنبيه من املنطقة اجلانبية 
مــن  والتنبيــه  العميــاء، 
السيارات العابرة من اخللف، 
ومنبه مغادرة املسار، وتنبيه 
االصطدامات األمامية، ونظام 
دعم الفرملة األمامية، ونظام 
مراقبة ضغط اإلطارات. وهي 
تتضمن أيضا ميزة التشغيل 
عن بعــد، وهي ميزة عملية 
جدا في أجواء املنطقة احلارة. 
وميكــن تشــغيل احملــرك 
باستخدام املفتاح، ما يسمح 
للمقصــورة بالوصــول إلى 
احلرارة املرغوبة قبل دخول 

الركاب إليها.
وإدراكا ألهمية التواصل 
بالنســبة إلى عمالء اليوم، 
بليــزر  تريــل  جهــزت 
بتكنولوجيات جديدة توجد 
عادة في السيارات الفاخرة 
 .®Apple CarPlay مثــل 
ويسمح هذا النظام للسائق 
أو الــركاب بعرض نســخة 
مبسطة من هواتفهم الذكية 
على شاشة السيارة امللونة 
التــي تعمل باللمــس. ومع 
نظام Siri وبرمجيات التعرف 
على الصوت، ميكن للسائق 
التحكم باألوامر الصوتية – 
لضمان بقاء يديه على عجلة 

القيادة طوال الوقت.

جناح توب العقارية في املعرض

محرك يضمن تقدمي أداء أفضل

مقصورة عصرية

شفروليه تريل بليزر

جرجورة:
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فائقة على تقدمي 

الدعم الكامل 
ملشغلي اخلدمات 

الغذائية

فرغلي:
نقدم خدمة مميزة 

وفرصًا استثمارية 
ناجحة لعمالئنا مزايا سالمة 

متطورة 
وتكنولوجيات 

وقدرات تواصل 
رائدة ضمن

فئتها

خالد علوانفالح املطيري

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

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

األربعة.

»أموال الكويت«
أمــوال  وأعلنــت شــركة 
الكويت العقارية مشــاركتها 
فــي املعــرض الــذي تطــرح 
خالله مجموعة من مشاريعها 
العقاريــة الضخمــة داخــل 

الكويت وخارجها.
التنفيــذي  املديــر  وقــال 
والشــريك في شــركة أموال 
الكويت العقارية السيد فالح 
املطيري ان الشركة تسعى من 
خالل هذا املعرض إلى مواصلة 
التعريف مبشاريعها املتنوعة 
والتواصل املباشر مع العمالء 
وتطرح خاللــه مجموعة من 
مشاريعها العقارية الضخمة 
الكويــت وخارجهــا،  داخــل 
وأضاف: »أموال الكويت« من 
أكبر الشــركات العقارية في 
الكويت واكتسبت ثقة عمالئها 
مبصداقية مشاريعها اجلاهزة 
للتســليم الفوري ومميزاتها 

املتنوعة.
وباحلديث عن املشــاريع 
التي  والفرص االســتثمارية 
سيتم عرضها خالل املعرض 

قــال املطيري: نطــرح خالله 
مشروعاتنا املميزة في الكويت 
باإلضافة ملشاريعنا الضخمة 
فــي كل مــن جمهورية مصر 
العربية واجلمهورية التركية 
وجمهورية البوسنة والهرسك 
باإلضافة إلى جديد مشروعاتنا 
في اسبانيا في مدينة برشلونة 
بالتحديد وجميعها مشاريع 
قائمــة وجاهــزة للتســليم 

الفوري.
وحول مشاريع تركيا قال 
املطيري: نطرح 4 مشــاريع 
مميزة في محافظة طربزون 
التركية ذات الطبيعة الساحرة 
واخلالبــة، وهي محافظة في 
شمال تركيا مكتملة اخلدمات 
وتتميــز بطقــس رائــع فــي 
أحضــان الطبيعــة اجلميلة، 
ومشــروعاتنا عبــارة عــن 
مجمعــات ســكنية متكاملــة 
وحتتوي على مجمع جتاري 
ضخــم ومالعــب وأســواق 
وتشتمل على جميع اخلدمات 
وتتوافر احلراســة على مدار 
الســاعة وتوجــد مســاحات 
مختلفة من الوحدات السكنية 
حيث نطرح بشــكل حصري 

وأجنحــة وأجنحــة أميريــة 
واملشــروع جاهز للتســليم 

الفوري.
وعن مشروع اسبانيا قال: 
مشــروعنا عبارة عن مجمع 
ســكني متكامل اخلدمات في 
الســاحرة  مدينة برشــلونة 
واملشــروع جاهز للتســليم 
الوحدات  الفــوري وأســعار 
تبدأ من 20 ألف دينار كويتي.

واختتم املطيري تصريحه 
بقوله: شــركة أموال الكويت 
ليست مجرد شركة تسويق، 
واملطــور  املالــك  هــي  بــل 
جلميع مشاريعها، وتعرض 
مشاريع قائمة وجاهزة للبيع 
والتسليم، واستطعنا خالل 
ســنوات عملنا املمتدة داخل 
الســوق الكويتي من تكوين 
قاعدة عمــالء كبيرة ومميزة 
العمــالء  وأصبحــت عالقــة 
بالشركة عالقة ثقة ومصداقية 
املشــاريع  حــول  ســواء 
وجاهزيتها أو حول تســديد 
االيجارات للمالك قبل موعدها 
بشكل منتظم، تنتظر زوارنا 
في املعرض هدايا فورية قيمة 
وسيارات حديثة، باإلضافة إلى 
تقدمي عرض خاص باملعرض 
وتسهيالت غير مسبوقة في 

الدفع.

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

على موقع مشــاريع الشركة 
وهــي مــن أكبر نقــاط القوة 
 RP للبيع حيث يبعد مشروع
HEIGHTS دقيقتني سيرا على 
األقدام عن برج خليفة ودبي 
مول في منطقة الداون تاون 
ويتميز بتشــطيبات داخلية 

رائعة وأسعار ال تقارن. 
وكشف ايضا عن واحد من 
اهم املشاريع وهو »بلغرافيا« 
والذي يقع في »جنوب قرية 
جميرا« بدبي، وهو عبارة عن 
مجمــع من املباني الســكنية 
املؤلفة من 4 طوابق، ويضم 
181 وحدة سكنية عصرية تضم 
غرفة نوم واحــدة أو اثنتني 

أو ثالث.
وعــن صاللــة بســلطنة 
عمان التــي تتميــز بخريف 
رائع وجو لندني ومساحات 
خضراء وشالالت مائية فعال 
بحــق تســمى جنــة اخلليج 
وهــذا يتوافــق مــع فصــل 
الصيف لدينا بالكويت ودول 
اخلليج والسياحة اإلجنليزية 
والســويدية طوال العام ومت 
افتتاح فندق روتانا واجلويرة 
وصاللة جاردنز وكروان بالزا 
الســتيعاب العدد األكثر من 
السائحني خالل الثالثة أعوام 
املاضية والذي وصل الى 600 
ألف سائح فقط ملدينة صاللة 
ومحبي احلداق وصيد األسماك 
ويقوم فــرع الشــركة هناك 
بتنظيم رحالت صيد والترتيب 
مــع مالك الشــقق لدينا ممن 
يحبون هذه الهواية فضال عن 
األماكن السياحية الترفيهية 
التي جتذب املسافرين عليها 
خاصة في فصل اخلريف وهذا 
من ضمــن خدماتنا فيما بعد 

البيع بصاللة.
واستدرك بقوله: مت تسليم 

وخــاص فــي هــذا املعــرض 
وحــدات جاهــزة للتســليم 
الفوري تتكــون من غرفتني 
وصالــة مؤثثــة ومفروشــة 
بالكامل بأســعار تبدأ من 15 

ألف دينار كويتي.
وعــن مشــروع الشــركة 
اجلديد فــي جمهورية مصر 
العربية قال املطيري: نطرح 
كذلك مشروعا مميزا في مصر 
هو مشــروع جنوب اجليزة، 
مســاحة املشــروع الكاملة 6 
آالف فدان وننفذ حاليا املرحلة 
االولى منه على مساحة 1550 
فدانا وهي جاهزة للتســليم 
الفوري، املشروع عبارة عن 
فلــل متميزة، كل فيال مكونة 
من طابقــني وحتتوي على 7 
غرف أربع غرف منهم ماستر 
باإلضافة إلى مطبخ أميركي 
في الطابــق األرضي ومطبخ 
حتضيري في الطابق االول، 
باإلضافة غلــى غرفة خادمة 
وغرفة غسيل ومنطقة شواء 
على السطح، ولكل فيال حمام 
سباحة خاص مبساحة 5*10 
أمتار وكل املســاحة احمليطة 

بالفيال مزروعة بالكامل.
وأضاف: يتميز املشــروع 
مبوقــع ممتــاز حيــث يبعد 
15 دقيقــة فقــط عــن مدينة 
6 اكتوبــر ويبعــد عن مطار 
القاهرة الدولي 60 كيلومترا 
وعــن اهرامــات اجليــزة 45 
كيلومترا وعن مدينة زويل 40 
كيلومترا وعن بحيرة قارون 
20 كيلومترا وعن نهر النيل 
15 كيلومترا، وأســعار الفلل 
تبدأ من 47 ألف دينار كويتي.

وعن مشروع شرم الشيخ 
قال املطيري: املشروع عبارة 
عن فندق على أعلى مستوى، 
ويتكــون من وحدات فندقية 

فهنــاك حاجة ماســة لوجود 
شــركات متخصصــة برؤية 
وأفــكار جديــدة تدعــم هــذا 
التوجــه وحتقــق التطلعات 

الطموحة.
وأكــد انــه لتحقيــق هذه 
الرسالة التزمت شركة الهدف 
الذكــي بالصــدق واألمانــة 
والشــفافية جتــاه عمالئهــا 
وتوفير بيئة احترافية ورؤية 
استراتيجية شــفافة، هدفها 
األساسي توفير االحتياجات 
الفعلية لشريحة كبيرة جدا 
من املجتمــع الكويتي ودول 
الشــرق األوســط وبأســعار 

مناسبة.
وعن املشاريع التي تقوم 
الشركة بتســويقها حصريا 
حتــدث علوان عن مشــروع 
اســبانيا HOYO 19 وأضــاف 
أن هذا املشروع يعتبر قيمة 
الشــركة  مضافــة ملشــاريع 
أوروبــا  فــي  وجناحاتهــا 
خاصــة أن املشــروع جاهــز 
للتســليم فــورا ويقــع فــي 
منطقة بني حافظ الشــهيرة 
والتــي تبعــد 5 كيلومترات 
فقط عــن بورتوبانوس أكبر 
مرســى لليخوت فــي العالم 
والشهيرة مبحالتها الفاخرة 
واملطاعم والكافيهات التي تلبي 
حاجات مالك هـــذه الشــقق 

والعقارات.
وأضــاف: وللوحـــــــدات 
السكنية إطالالت مميزة على 
البحر األبيض املتوسط وعلى 
جبل طارق باإلضافة الى كونه 
مجمعا سكنيا وحراسة عالية 
جــدا على مدار الـ 24 ســاعة 
وخدمــات أخــرى تضيــف 
قيمة عالية ملالك هذه الشقق 

السكنية.
وعن مدينة دبي ركز علوان 

ما يقارب 110 شــقق ســكنية 
حتــى اآلن والتمليــك مــدى 
احلياة ويتم حاليا تســويق 
خريــف صاللــة )5( والتــي 
ســيكون موعد تسليمها في 
30 يونيو القادم مبواصفات 
وتشــطيبات تناســب الذوق 

الكويتي الرفيع.
وأوضح خالــد علوان ان 
سياسة الشركة في االهتمام 
وخدمة ما بعــد البيع ال تقل 
أهمية عن مرحلة البيع نفسها 
حيــث حتافظ على شــريحة 
عمالئنا وتنميتها وهذا سبب 
اســتمراريتنا وجناحنا لآلن 
وبفضل تضامن جميع اجلهود 
املبذولة مــن فريق املبيعات 
بالشركة والذي يعد من أكفأ 
فــرق البيــع على مســتوى 

الكويت.
العقارية  املعــارض  وعن 
ركز علوان على سبب مشاركة 
الشــركة مع مجموعة إسكان 
جلوبل التــي تنظم معارض 
النخبــة في كل مــن الكويت 
وقطر وأبوظبي بشكل خاص 
حلرص القائمــني على إدارة 
هذه الشــركة فــي تقدمي كل 
ما هــو جديد في عالم امليديا 
والصحافــة وبــذل املزيد من 
العمل واجلهد في جذب أكبر 
شــريحة من العمالء لزيارة 
أجنحة الشــركات املشــاركة 

مبعارضها.
وأكــد علــوان احلــرص 
بشكل عام للتواجد بالساحة 
اإلقليميــة والعاملية وتقدمي 
وإبــراز مشــاريعنا وتطوير 
الشركة وفريق العمل لدينا في 
مخاطبة بذلك أصحاب العقول 
املستنيرة من العمالء الراغبني 
في التملك بالكويت والوطن 

العربي.

املطيري: 
عروض حصرية 
خالل املعرض 

ملشروعات جاهزة 
للتسليم الفوري

علوان: حاجة ماسة 
لوجود شركات 
متخصصة برؤية 

وأفكار جديدة في 
ظل النمو املتسارع 

لسوق العقار

أحمد عبداألمير خان سامر جرجورة





مشاريعها  شــركــة   33 طــرحــت 
العقارية،  »الــفــرص«  فــي مــعــرض 
الــــــــذي تـــنـــظـــمـــه شــــركــــة »أرومـــــــــا« 
ــرات،  ــمـ ــؤتـ لــتــنــظــيــم املــــعــــارض واملـ
وذلك في فندق »ريجنسي« البدع 

بني 8 و11 الجاري.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــشــركــة »أرومــــــا« حــســام جــاهــني، 
إن املــــعــــرض يــــهــــدف إلـــــى عـــرض 
واملشاريع  العقارية  الــفــرص  أهــم 
ــة حــــــــول الــــعــــالــــم،  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
ـــة إلـــــــى الــــبــــنــــوك الـــتـــي  ــافــ ــ ــاإلضـ ــ بـ
ستشارك أيضًا لتقديم خدماتها 
ومــنــتــجــاتــهــا املــتــعــلــقــة بــالــقــطــاع 
ــدًا بـــــأن املـــعـــرض  ــؤكــ ــاري، مــ ــقــ ــعــ الــ
يشمل مجموعة مميزة ومختارة 
الــعــقــاريــة املتنوعة  مــن املــشــاريــع 
واإلقليمي  املحلي  املستوى  على 

والعاملي.
وأضــــاف جــاهــني بـــأن املــعــرض 
ــر بــــالــــفــــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة  يــــزخــ
واملشاريع العقارية املختلفة، بما 
يناسب معظم شرائح املستثمرين 
الــــراغــــبــــني فــــي تـــطـــويـــر أعــمــالــهــم 
الــتــجــاريــة واالســتــفــادة مــن طفرة 
الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري عــلــى مــســتــوى 
ــًا بـــــــأن مــعــظــم  ــعـــــالـــــم، مــــوضــــحــ الـــ
في  واملستثمرين  األعــمــال  رجـــال 
الوقت الحالي يبحثون عن فرص 
ــع اســتــثــمــاريــة  ــاريـ ــشـ عـــقـــاريـــة ومـ
مــضــمــونــة وبــعــيــدة عـــن املــخــاطــر 
ــا تـــعـــانـــي مــنــه  نــســبــيــًا فــــي ظــــل مــ
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة األخـــرى 
مــن مــشــاكــل ومــعــوقــات ومخاطر 
وركــــود، الفــتــًا إلــى أن الــتــنــوع في 
الـــجـــهـــات املـــشـــاركـــة فـــي املــعــرض 
ــة  ــ ــعـ ــ ــًا فـــــريـــــدة وواسـ ــ ــــرصـ ــــدم فـ ــقـ ــ يـ
ــثـــمـــار  ــتـ ــي االسـ ــ لـــكـــل الــــراغــــبــــني فـ
ــقــــاري فــــي أهـــم  أو الـــتـــطـــويـــر الــــعــ

العواصم العربية والعاملية.

»النموذجية املتحدة«
بــــدوره، قـــال املــتــحــدث الرسمي 
ــدة،  ــتـــحـ ــة املـ ــيـ ــمـــوذجـ ــنـ لـــلـــشـــركـــة الـ
واملستشار القانوني لها، الدكتور 
ــة  ــاركــ ــشــ مــ إن  املـــــغـــــربـــــي  ــح  ــ ــامــ ــ ســ
»النموذجية املتحدة« في معرض 
الفرص يندرج ضمن استراتيجية 
الشركة لتوفير مجموعة متنوعة 
ــة لــتــلــبــيــة  ــاريـ ــقـ ــعـ ــن املــــشــــاريــــع الـ مــ
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــعـــمـــيـــل الـــكـــويـــتـــي، 
الدائم  الشركة  مؤكدًا على حــرص 
والـــكـــامـــل لــتــحــقــيــق نـــمـــوذج فــريــد 
العمالء مع  التعامل مع  من حيث 
احترام القوانني واللوائح السارية 
ــان والــــجــــودة  ــ ــ بـــهـــدف ضـــمـــان األمـ
في  والرفاهية  الجديدة  والعوائد 

الوقت نفسه.
ــــاف املــغــربــي بـــأن الــشــركــة  وأضـ
ــنـــت جــــســــورًا مــتــيــنــة مــــن الــثــقــة  بـ
والــتــفــاهــم مــع عــمــالئــهــا مــن خــالل 
طريقة تعاملها إجرائيًا ومعنويًا 
ــنــــدات  ــتــ مــــــن خــــــــالل ســـــالمـــــة املــــســ
ــقـــود الـــتـــي تــقــدمــهــا الــشــركــة  والـــعـ
وزارة  قـــــــــــــرارات  ــع  ــ مــ وتــــوافــــقــــهــــا 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة وخــصــوصــًا 
إلى  باإلضافة   ،2016 /  202 القرار 
وجــــــــود فــــريــــق عــــمــــل مــتــخــصــص 
مـــؤلـــف مـــن كــــــوادر مــهــنــيــة عــالــيــة 
الــتــدريــب ومــســتــشــاريــن عــقــاريــني 
ــهــــم مـــنـــظـــومـــة  ــعــ ــيــ ــمــ ويـــــشـــــكـــــل جــ

متكاملة للخدمات العقارية.
ــة  ــركـ وبـــــــني املــــغــــربــــي بـــــــأن الـــشـ
مــع شركات  ريــاديــة  حققت مكانة 
ــــي مـــجـــال  ــل فـ قـــلـــيـــلـــة أخــــــــرى قــــالئــ
ــل تــركــيــا، وخــصــوصــًا  الــعــمــل داخــ
ــنــــبــــول وكـــــوشـــــاداســـــي،  فـــــي اســــطــ
عليها ملوقعها  اإلقــبــال  زاد  والتي 
الجغرافي املميز ولألسعار املميزة 
كل  توفيرها  إلــى  باإلضافة  فيها، 
أنـــــواع الــرفــاهــيــة املــمــكــنــة إلعــطــاء 
املــشــاريــع الــعــقــاريــة فــيــهــا عنصر 
والسياحي،  االســتــثــمــاري  الــجــذب 
موضحًا بأن الشركة تقوم بثالثة 
مشاريع في اسطنبول في منطقة 
ايـــســـنـــيـــورت مــخــتــلــفــة املــســاحــات 
مـــــــن غــــــرفــــــة وصـــــــالـــــــة وغــــرفــــتــــني 
وصالة وثــالث غرف وصالة تامة 
الــتــشــطــيــب وذلـــــك بـــجـــوار مجمع 
فــــــوري  الـــتـــســـلـــيـــم  وأن  مـــــــرمـــــــرة، 

والسداد على أقساط متنوعة.
كــــــمــــــا تـــــــحـــــــدث املـــــــغـــــــربـــــــي عـــن 
أحـــــــدث مــــشــــروعــــات الــــشــــركــــة فــي 
كـــــــــوشـــــــــاداســـــــــي، وهــــــــــو مـــنـــتـــجـــع 
»فــيــســتــا بـــانـــورامـــا« عــلــى امــتــداد 
شاطئ منطقة كوشاداسي، مبينًا 
ــأن املــنــتــجــع يــتــكــون مـــن خمسة  بــ
ومــن 133 شقة  بــلــوكــات منفصلة 
سكنية في أكبر املناطق نموا في 
كوشاداسي، باإلضافة إلى الكثير 
ــة األخـــــرى  ــاذبــ ــيــــزات الــــجــ ــمــ مــــن املــ
بشكل  عنها  الكشف  والتي سيتم 

تفصيلي للعمالء أثناء املعرض.

»ريماكس«
من ناحيته، أكد مدير عام شركة 
ــة الـــعـــقـــاريـــة  ــيــ »ريــــمــــاكــــس« الــــدولــ
خالد قطوم على استمرار الشركة 
ريـــمـــاكـــس عــلــى نــهــجــهــا الــحــثــيــث 
في طرح املشاريع العقارّية اآلمنة 
ــدول  ــ ـــدد مــــن الــ ـــدة فــــي عـــ ــ ـــواعـ ــ و الـ
ة من 

ّ
املــهــمــة فـــي الـــعـــالـــم، »مـــتـــخـــذ

األصداء الجميلة و اإلقبال الالفت 
لــلــمــشــاريــع الــتــي قــدمــتــهــا فـــي كل 
مــن تــركــيــا و جــمــهــوريــة البوسنة 
وإسبانيا، دافعا ملواصلة ذلك، بل 

التنويع أيضا«.
وأضاف قطوم بأن أهم ما يمّيز 
العقارّية  الدولية  شركة ريماكس 

ــالــــك الــفــعــلــي  ــا تـــشـــّكـــل املــ ــهـ هــــو أنـ
الــتــي تطرحها  املـــشـــاريـــع  ألغــلــب 
ــة الـــبـــوســـنـــة، مــمــا  ــهـــوريـ ــمـ فــــي جـ
يضيف ثقة و اطمئنانًا أكثر لدى 
لربما  و   

َ
حالّيا بالشراء  املهتمني 

أن  إلــى  ، مشيرًا 
َ
االستثمار الحــقــا

الشركة ســوف تطرح خــالل فترة 
املــعــرض أراضـــي سكنية صالحة 
لــلــبــنــاء مــقــّســمــة ملــســاحــات كبيرة 
تبدأ من 1000 متر مربع بأسعار 
مــنــافــســة تـــبـــدأ مـــن 2650 ديـــنـــارا 
كويتيا، باإلضافة إلى تسهيالت 
السداد  بإمكانية  تتمثل  بالتملك 

على 24 شهرًا و دون دفعة أولى.
قــال  بــتــركــيــا،  يتعلق  فيما  أمـــا 
قـــطـــوم إن الـــشـــركـــة تـــعـــتـــزم طـــرح 
ــــروع الـــســـلـــطـــان الـــــــذي ُيـــعـــّد  ــــشـ مـ
العقاري  السوق  في  فارقة  عالمة 
ــــي مـــديـــنـــة اســـطـــنـــبـــول  إذ يـــقـــع فـ
فـــي منطقة   

َ
الـــتـــركـــيـــة، وتـــحـــديـــدا

ــــى تــمــيــز  ــًا إلـ ــتـ ــا«، الفـ ــاشــ »بــــيــــرم بــ
املـــشـــروع وفــخــامــة بــنــائــه وروعـــة 
الــواســعــة  ومــســاحــاتــه  تصاميمه 
وقــــربــــه مــــن الـــخـــدمـــات الــحــيــويــة 
كــــاملــــيــــتــــرو وفــــــــــــورم إســـطـــنـــبـــول 
الشهيرة، مشيرًا إلى إمكانية دفع 
املئة مقدمًا، والباقي على  50 في 
أقـــســـاط عــلــى مـــدى 18 شــهــرًا مع 

التسلم الفوري.

»تألق«
أما رئيس مجلس إدارة شركة 
ــتـــور أحــمــد  ــدكـ تـــألـــق الـــعـــقـــاريـــة الـ
هــذال املــزيــد، فقد قــال إن املعرض 
يعتبر فرصة مهمة لكل الشركات 
املهتمني  واملستثمرين  العقارية 
بــالــقــطــاع الـــعـــقـــاري، مــشــيــرًا إلــى 
أن الــشــركــة ســتــطــرح الــعــديــد من 
شرائح  لكافة  املناسبة  املــشــاريــع 
املستثمرين من حيث املواصفات 

والتوزع الجغرافي.
ــة  ــركــ ــشــ وبـــــــــني املـــــــزيـــــــد بـــــــــأن الــ
ســـتـــطـــرح فــــي املــــعــــرض مـــشـــروع 
منتجع »كنتري سايد« في مدينة 
ســرايــيــفــو عــاصــمــة الــبــوســنــة في 
الطبيعة  بقلب  هاجيتش  منطقة 
أكثر  املنتجع  ويتضمن  الخالبة 
ــقـــًا ومــــركــــز خـــدمـــات  مــــن 18 مـــرفـ
وأكثر من 130 فيال متنوعة و48 
احتياجات  لتلبية  سكنية  شــقــة 
ــــى أن شــركــة  الـــعـــمـــالء، مـــشـــيـــرًا إلـ
الــعــقــاريــة املــالــكــة للمنتجع  تــألــق 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــا 
املئة(  األولــيــة بإتمام بيع )70فـــي 
ــظــــروف  ــل الــ ــ ــــي ظـ ــــن املـــنـــتـــجـــع فـ مـ

االقتصادية الحالية.
ــا أشـــــــــار املـــــزيـــــد إلـــــــى عــــدة  ــمــ كــ
ــع أخــــــــرى مـــثـــل مـــشـــروع  ــاريــ ــشــ مــ

مـــنـــطـــقـــة  فــــــــي  الـــــــعـــــــوالـــــــي  أرض 
الــبــوســنــيــة(  ــرامــــات  )األهــ فيسكو 
قيمة  وذات  للبناء  جــاهــزة  وهـــي 
في  ومشاريع  عالية،  استثمارية 
أيوب وبورصة  اسطنبول مدينة 
ومــودانــيــا وطـــرابـــزون وصبنجه 
وكوشاداسى، وكذلك مشاريع في 
في  الطلبة  ســكــن  مــثــل  بريطانيا 
منطقة ليفربول بعائد استثماري 
آمن ومواقف السيارات في منطقة 

براد فورد.
وخــتــم املــزيــد بـــأن شــركــة تألق 
أقــســاط  بتقديم  تتميز  الــعــقــاريــة 
تنافسية  وأســعــار  للعمالء  مــرنــة 
تناسب جميع الفئات دون فوائد، 
ــدًا حـــــرص الـــشـــركـــة الــكــامــل  ــؤكــ مــ
لـــالرتـــقـــاء إلــــى مــركــز الــــريــــادة في 
مــســتــوى خــدمــة الــعــمــالء وجـــودة 
األداء من خالل فريق عمل يلتزم 
بــاملــصــداقــيــة والــشــفــافــيــة وتقديم 
ــة حـــول  ــ ــنـ ــ ــارات اآلمـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــل الـ أفــــضــ

العالم.

»البستان«
كـــمـــا أعـــلـــنـــت شـــركـــة الــبــســتــان 
مشاركتها  عن  للعقارات  الدولية 
ــال رئــيــس  ــ فــــي املــــعــــرض، حـــيـــث قـ
يــوســف  الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
الــــشــــركــــة  إن  ــار  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـ مــــحــــمــــود 
تحرص كل الحرص على أرضــاء 
ــًا بــــأن  ــنـ ــيـ ــبـ عـــمـــالئـــهـــا الـــــــكـــــــرام، مـ
الشركة ســوف تفتح بــاب الحجز 
ــيـــة فــــي أرقــــى  ــانـ ــثـ فــــي املـــرحـــلـــة الـ
مشروعات الشركة في دولة تركيا 
)مشروع برادايس ( في املعرض، 
ــروع يــحــمــل  ــ ــشــ ــ املــ إلــــــى أن  الفــــتــــًا 
والخصائص  املــيــزات  مــن  الكثير 
املميزة مثل املوقع املتميزالقريب 
مــن مــطــار أتـــاتـــورك وقــربــه ايضا 
التجارية  املـــوالت  العديد مــن  مــن 
واألسواق املركزية، مشيرًا إلى أن 
الــشــركــة ســـوف تــقــدم خــصــومــات 
وعــــروضــــا أخـــــرى مـــن خــــالل هــذا 
املـــعـــرض عــلــى املــرحــلــتــني األولـــى 

والثانية.
بــــــدوره، قــــال املـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
ــان إن  ــتــ لـــلـــشـــركـــة إبـــــراهـــــيـــــم بــــســ
ــعـــرض  ــتـــطـــرح فــــي املـ الــــشــــركــــة سـ
أيضًا أراضي متميزة في أسبانيا 
وفــيــالت راقــيــة بالقرب مــن البحر 
بــمــنــطــقــة كـــاســـتـــلـــيـــون فــالــنــســيــا 
وهي من أرقــى املناطق املوجودة 
في أسبانيا مع إمكانية التقسيط 

في السداد.

»دار العز«
من ناحيته، بني مدير املبيعات 
الـــعـــقـــاريـــة  ــز  ــعــ الــ ــة دار  ــركــ ــــي شــ فـ

الشركة  مشاركة  ان  املــطــوع،  فهد 
تأتي تماشيًا مع استراتيجيتها 
فـــي الـــتـــواجـــد فـــي كـــل املــنــاســبــات 
الـــعـــقـــاريـــة املـــهـــمـــة لـــلـــتـــواصـــل مــع 
ــــالء وطـــــــــــرح مــــشــــاريــــعــــهــــا  ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
وفرصها العقارية املتميزة، مبينًا 
الــشــركــة تعتزم طــرح العديد  بــأن 
مــن املــشــاريــع املــتــمــيــزة لعمالئها 
في املعرض بما يتناسب مع كافة 
شرائح املستثمرين والراغبني في 
الـــشـــراء وخـــاصـــة فـــي الــعــديــد من 
املـــدن الــتــركــيــة والــكــويــت ومملكة 
الــــبــــحــــريــــن واملــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية.
وأضـــــــــــــــاف املــــــــطــــــــوع بــــــــــأن مـــا 
يميز »دار الــعــز« هــو أنــهــا املــالــك 
تمتاز  التي  ملشاريعها  واملــســوق 
بــاملــنــهــج الــعــلــمــي والــعــمــلــي بــدء 
مــرورًا  األرض  اختيار  عملية  مــن 
ــال اإلنـــشـــائـــيـــة والــفــنــيــة  ــمــ ــاألعــ بــ
وانتهاء بالتسليم بشكل قانوني 

سليم.
كـــــمـــــا أوضـــــــــــــح املــــــــطــــــــوع بـــــأن 
ــا  ــهـ ــطـــرحـ ــتـ املــــــشــــــاريــــــع الــــــتــــــي سـ
ــدن  الـــشـــركـــة تــقــع فـــي مــنــاطــق ومـ
تقع  حيث  واستراتيجية  حيوية 
املشاريع في تركيا في قلب املدن 
الــتــركــيــة فــي بــورصــة وطـــرابـــزون 
واســـطـــنـــبـــول و فــــي الـــكـــويـــت فــي 
مــديــنــة صــبــاح األحـــمـــد الــبــحــريــة 
وفي البحرين في منطقة السيف 
ــة فــــــي مــنــطــقــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ وفــــــــي الـ
ــقـــديـــم  ــــف، إلــــــــى جـــــانـــــب تـ ــائــ ــ ــطــ ــ الــ
اســتــثــمــارات عــقــاريــة فــي متناول 

الجميع.
كـــل  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ ــوع  ــ ــ ــطـ ــ ــ املـ وأكـــــــــــد 
تطرحها  التي  العقارية  املشاريع 
بــقــربــهــا مــن كافة  الــشــركــة تتميز 
والترفيهية  األساسية  الخدمات 
ــيــــة مــثــل  ــيـــة والــــصــــحــ ــيـــمـ ــلـ ــتـــعـ والـ
ــريــــن الـــــــــذي يــقــع  ــبــــحــ مـــــشـــــروع الــ
سنتر  سيتي  مجمع  مــن  بالقرب 
السيف  ومجمع  املعالي  ومجمع 
و يــبــعــد عـــلـــى مــجــمــع االفـــنـــيـــوز 
ــــى أن  ــرات، مـــشـــيـــرًا إلـ ــتــ 3 كــيــلــو مــ
ــــرج يــضــم  املــــشــــروع عــــبــــارة عــــن بـ
ستوديو  شقق  ويضم  طابقًا   29
كـــبـــيـــرة الـــحـــجـــم و شــقــقــا بــغــرفــة 
غــرف باإلضافة  وغرفتني وثــالث 
ــــف ســـــيـــــارات داخـــلـــيـــه  ــواقـ ــ إلــــــى مـ
ــتـــوعـــب مـــــا يـــزيـــد  4 طـــــوابـــــق تـــسـ
على 185 ســيــارة و سطح واســع 
االستجمام  و  للترفيه  مخصص 
يـــضـــم مــلــعــبــًا لــلــتــنــس و مــلــعــبــًا 
لــلــشــواء و  لــالســكــواش و منطقة 
مضمارا للجري و قاعة للسينما 
و قاعة متعددة األغراض و ملعبا 
البلياردو و  السلة و  لكرة  مغلقا 

منطقة مخصصة أللعاب األطفال 
في الهواء الطلق و ناديا صحيا 
مــنــفــصــال لــلــرجــال و الــســيــدات و 
غــرفــة بــخــار و ســونــا و جــاكــوزي 
مــنــفــصــال لـــلـــرجـــال والـــســـيـــدات و 
حمام سباحة كبيرا على السطح 
مع غرفة جاكوزي بالهواء الطلق 
و قــــاعــــة اســـتـــقـــبـــال مـــرتـــفـــعـــة مــن 
تشطيبات  مــع  مكيفة  و  طــابــقــني 

عالية الجودة.

»يسر« 
التنفيذي  الرئيس  أعــلــن  كما 
لــشــركــة يــســر الــدولــيــة الــعــقــاريــة 
أشــــــرف يـــســـرى الـــصـــبـــاحـــي عــن 
ــة فــــي مــعــرض  ــركـ ــشـ ــة الـ ــاركـ ــشـ مـ
الـــفـــرص الـــعـــقـــاريـــة، كــاشــفــًا عن 
مــرة  الــتــســويــق حــصــريــًا وألول 
ــا  ــة الــبــرتــغــال فــي أوروبــ فــي دولــ
ــدة مــع  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لــــشــــركــــة يــــســــر املـ
مبينًا  هــنــاك،  الشركات  كبريات 
ــركــــة ســـتـــطـــرح حـــزمـــة  بــــــأن الــــشــ
كبيرة من املشاريع املتنوعة فى 
أجمل مدن البرتغال مثل مدينة 
ــو ولـــشـــبـــونـــة  ــ ــورتــ ــ ــارف وبــ ــ ــجــ ــ الــ
ــار مــــغــــريــــة بــــمــــا يــتــيــح  ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ بـ

للعمالء اختيار األفضل لهم. 
إلــى توجه  الصباحي  وأشـــار 
التسويق  شركة يسر أيضًا إلى 
ــة  ــ ــنـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ فـــــــــي جــــــمــــــهــــــوريــــــة الـ
والهرسك، حيث جمال الطبيعة 
وتــوافــر كــافــة الــخــدمــات بالقرب 
من »مشاريعنا سواء في مدينة 
فيسيكو  مــديــنــة  أو  أوســيــنــيــك 
وبـــأســـعـــار تــنــافــســيــة لـــألراضـــي 
بشكل سيالحظه جميع عمالئنا 
أثـــنـــاء املـــعـــرض، مـــؤكـــدًا عــلــى أن 
ــل الـــحـــرص  ــة تـــحـــرص كــ ــركـ ــشـ الـ
املتمثلة  بمبادئها  االلتزام  على 
باملصداقية والشفافية واملهنية 
العالية لتعزيز الثقة على املدى 
بتقديم  وذلــك  والبعيد،  القريب 
األوراق الثبوتية التي تثبت بأن 
األرض مــرخــصــة ســكــنــيــًا وتــقــع 

داخل املناطق العمرانية. 
ــــأن  ــــي بـ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــــصـ ــــني الـ ــ ــا بـ ــ ــمـ ــ كـ
شركة يسر تعاقدت مع كبريات 
ــاري  ــقــ ــعــ ــر الــ ــويــ ــطــ ــتــ ــات الــ ــ ــركــ ــ شــ
فــــي جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
لإلنشاء  الــــرواد  وهــى مجموعة 
الكبيرة  الــخــبــرة  ذات  والتعمير 
القاهرة  فــي  املتميزة  والسمعة 
الخامس  التجمع  فــي  الــجــديــدة 
األميركية  الجامعة  مــن  بالقرب 
ــع  ــاريــ ــن املــــشــ ــ ــة مــ ــ ــزمـ ــ ــم حـ ــ ــــضـ وتـ
ــــوري  ــفـ ــ ــزة لـــلـــتـــســـلـــيـــم الـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ الـ
ــافـــة إلــــى وحــــــدات أخـــرى  بـــاإلضـ
الــســنــوات  خـــالل  تسليمها  يــتــم 

الثالثة املقبلة، الفتًا إلى العرض 
الــتــنــافــســي الــكــبــيــر لــلــمــواطــنــني 
واملــصــريــني بــالــخــارج ألول مــرة 
بمقدم 15 في املئة فقط وتقسيط 
حتى 7 سنوات وذلك خالل فترة 

املعرض. 

»امليثاق«
ــه، ذكـــــــــــر مــــديــــر  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ
التسويق في شركة مركز امليثاق 
العقارية، شريف محمد،  املتحدة 
ان الشركة تعتزم طرح مشروعها 
ــد  ــ ــمــ ــ ــة صـــــــبـــــــاح األحــ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ فــــــــي مــ
أراض  تسويق  وسيتم  البحرية، 
ســكــنــيــة عــلــى الــبــحــر بــمــســاحــات 
وواجــــهــــات بــحــريــة مــخــتــلــفــة في 
املشروع بوثائق حرة، مبينًا بأن 
مــديــنــة صــبــاح األحـــمـــد الــبــحــريــة 
أرقــــــــى  مــــــــن أضــــــخــــــم و  ــر  ــبــ ــتــ ــعــ تــ
املــــشــــاريــــع الــــتــــي نــــفــــذت مــــن قــبــل 
القطاع الخاص في دولة الكويت 
ــن إطـــــــالالت بــحــريــة  بـــمـــا فــيــهــا مــ
مــمــيــزة بــاإلضــافــة إلـــى الــخــدمــات 
واملـــشـــاريـــع الــتــجــاريــة حــيــث يتم 
ــع تــجــاريــة  ــاريـ تــشــيــيــد عـــــدة مـــشـ

.»outlet« عامليه ممثلة بمشروع
ــــاف مــحــمــد بـــأن املــشــروع  وأضـ
يــضــم أربـــع مــراحــل ويــضــم ثالثة 
مــداخــل رئــيــســيــة مــن طــريــق امللك 
فــهــد بــن عــبــد الــعــزيــز عــبــر طريق 
ــل  ــراحــ ــمــ ــلــ لــ مــــــدخــــــل  وهـــــــــو   278
الثالثة وعبر  الثانية و  األولــى و 
 
ً
الــذي سيكون مدخال  285 طريق 
لــلــمــرحــلــة الــــرابــــعــــة فـــقـــط والـــتـــي 
تــمــتــاز بــالــخــصــوصــيــة والـــهـــدوء 
ــم الـــقـــلـــيـــل  ــائــ ــقــــســ ــدد الــ ــ ــعـ ــ ــرًا لـ ــ ــظـ ــ نـ
فــيــهــا ووجــــــود مـــرســـى لــلــقــوارب 
والـــيـــخـــوت الـــخـــاصـــة ومــدخــلــهــا 

املنفصل عن بقية املراحل.
بــــأن التمليك  كــمــا بـــني مــحــمــد 
في مدينة صباح األحمد البحرية 
الــحــيــاة بوثيقة  مـــدى  تمليك حــر 
ــة لــــــشــــــروط بــنــك  ــقــ ــابــ ــلــــك مــــطــ تــــمــ
االدخار والتسليف، موضحًا بأن 
مــديــنــة صــبــاح األحـــمـــد الــبــحــريــة 
تـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة الـــطـــلـــب فــــي ظــل 
ــع  ــاريـ الـــتـــنـــافـــس الــــعــــقــــاري واملـــشـ
الــقــائــمــة فـــي دولــــة الــكــويــت نــظــرًا 
ــة بـــاملـــنـــاطـــق  ــا مــــقــــارنــ ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ ألسـ
ــيـــك  ــلـ ــمـ ــتـ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ األخـــــــــــــرى وبـ
ــور االنـــتـــهـــاء مــن  ــ ومــســتــقــبــلــهــا فـ

املشاريع التجارية القائمة.

»مسلك«
أمـــا الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
مسلك الخير العقارية إيهاب عالم، 
فقال إن شركة مسلك الخير قامت 
أخيرًا باستقطاب مشاريع متنوعة 

في انجلترا ودول مجلس التعاون 
الخليجي وتركيا ومنها املشاريع 
االستثمارية  واملــشــاريــع  السكنية 
املـــتـــنـــوعـــة األخــــــــــرى، مـــشـــيـــرًا إلـــى 
فــي مكة  مــشــروع حصري للشركة 
ــن شــقــق  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــة وهــــــو عـ ــرمــ ــكــ املــ
الخدمات  متكاملة  فخمة  فندقية 
تبعد 6 كم عن الحرم املكي بنظام 
تــمــلــك 99 ســنــة وتــســلــيــم فــــوري و 
بــأســعــار مــغــريــة و تــســهــيــالت في 

السداد حتى 5 سنوات. 
وأضاف عالم بأن الشركة قامت 
بتوقيع عقود لبعض املشاريع في 
دبـــي ومــنــهــا مـــشـــروع عــلــى طــريــق 
الشيخ زايد بإطاللة على قناة دبي 
وأيضا مشاريع أخــرى في منطقة 
الفورجان ملا تتميز به املنطقة من 
قربها من سيتي سنتر دبي وكلها 

بأسعار مناسبة للجميع.
وأشـــار عــالم بــأن الشركة قامت 
أيــــضــــًا بـــتـــوقـــيـــع عــــقــــود حــصــريــة 
لبعض املشاريع في أوروبا ومنها 
ــا بـــمـــديـــنـــة  ــغــــاريــ ــلــ مـــــشـــــروع فـــــي بــ
بــورغــاس الــتــي تعتبر واحــــدة من 
أجمل املدن السياحية في بلغاريا 
ــــدات بــإطــاللــة  ــــوحـ حـــيـــث تــتــمــيــز الـ
بحرية رائعة )صف أول(، و أسعار 
تبدأ من 12 ألف دينار كويتي فقط. 
وأكد عالم على أن شركة مسلك 
الــــخــــيــــر، وكــــمــــا اعــــــتــــــادت دائــــمــــا، 
تــحــرص كـــل الـــحـــرص عــلــى تلبية 
ــتــــي فــي  ــويــ ــكــ ــر الــ ــمـ ــثـ ــتـ ــة املـــسـ ــ ــبـ ــ رغـ
االســتــثــمــار فــي انجلترا مــن خالل 
الـــتـــعـــاقـــد عـــلـــى مـــشـــاريـــع مــتــمــيــزة 
فــــي لــــنــــدن ومـــانـــشـــســـتـــر بـــأســـعـــار 
تـــنـــافـــســـيـــة واســــتــــثــــمــــار مــضــمــون 
ملـــدة 2-5 ســنــوات و عــوائــد إيــجــار 
عــالــيــة تــصــل إلــــى 8 فـــي املـــئـــة من 
قيمة الوحدة حيث يتسلم العميل 
عوائده من مقر الشركة في الكويت 

مباشرة.

»كي بي آر«
بـــــــدوره، قــــال املـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
الـــعـــقـــاريـــة  آر«  ــــي  بـ »كــــــي  ــة  ــركـ ــشـ لـ
حــســني األبـــاصـــيـــري إن مــشــاركــة 
الـــــشـــــركـــــة فــــــي مـــــعـــــرض الــــفــــرص 
أفضل  تقديم  إلى  يهدف  العقارية 
مؤكدًا  لديها،  العقارية  الــعــروض 
على حرص الشركة على التواصل 
في  مــع عمالئها  واملستمر  الــدائــم 
تقديم أفــضــل الــخــدمــات والــفــرص 

العقارية املميزة. 
ــأن  ــ وأضــــــــــــــاف األبـــــــاصـــــــيـــــــري بـ
الشركة لديها العديد من املشاريع 
املميزة لديها في إنجلترا وتركيا 
الشركة  أن  إلى  والبوسنة، مشيرًا 
ســتــطــرح فــي املــعــرض الــعــديــد من 
املــشــروعــات فــي تــركــيــا وإنــجــلــتــرا 
والــبــوســنــة ومــنــهــا مــشــروعــان في 

مدينه إسطنبول األوربية.
ــأن  ــ وأوضـــــــــــــح األبـــــــاصـــــــيـــــــري بـ
أفــضــل  مــــن  يـــعـــد  األول  ــروع  ــ ــشـ ــ املـ
املــشــاريــع بــاملــنــطــقــة وذلــــك ملوقعه 
ــربـــه من  الــجــيــد وســــط املـــديـــنـــة وقـ
الخدمات  اتــاتــورك وجميع  مــطــار 
ــز املـــــــشـــــــروع بـــالـــتـــســـلـــيـــم  ــيــ ــمــ ــتــ ويــ
ــار تــنــافــســيــة مــع  ــ ــعـ ــ ــــوري وأسـ ــفـ ــ الـ
ــا املـــشـــروع  ــ ــالــــســــداد، أمـ ســـهـــولـــة بــ
الـــــثـــــانـــــي فــــهــــو مــــــشــــــروع فـــيـــالت 
بإطاللة مباشرة على بحر مرمرة 
تنافسية  وأســعــار  فــورى  بتسليم 

وسهولة بالسداد أيضًا.

»آفاق«
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مــــديــــر عــــام 
عبدالله  العقارية  آفــاق  مؤسسة 
املـــؤســـســـة  الـــعـــيـــســـى إن  عـــيـــســـى 
بهدف طرح  املعرض  في  تشارك 
فــــرص عـــقـــاريـــة آمـــنـــة فـــي أمــاكــن 
آمنة ومناسبة للسوق الكويتي، 
ــعــــي املـــؤســـســـة  ــلــــى ســ مـــــؤكـــــدًا عــ
ــراف  ــاء جــمــيــع األطــ ــ الـــدائـــم إلرضـ
ــتــــويــــات  وتــــحــــقــــيــــق أعــــــلــــــى مــــســ
النواحي  األمــان واملشروعية من 
اإلنشائية والقانونية مع تحقيق 
وتنوع  الرفاهية  معايير  أفضل 

األذواق واملتطلبات الفردية.
وأضــــــــــــــــــــاف الــــــعــــــيــــــســــــى بـــــــأن 
املــؤســســة ســــوف تــطــرح الــعــديــد 
ومنها  الــعــقــاريــة  مشاريعها  مــن 
ــنـــوعـــة فــي  ــتـ ــقـــق املـ مــــشــــروع الـــشـ
مبينًا  الــجــديــدة،  اسطنبول  قلب 
ــيـــز هـــــــذه املــــشــــاريــــع  ــمـ بـــــــأن مـــــا يـ
ــا جـــــــاهـــــــزة لـــلـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــهــ ــ هـــــــو أنــ
الــفــوري بــاإلضــافــة إلـــى موقعها 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ االســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي وجـ
طــبــيــعــتــهــا املـــحـــيـــطـــة ومــعــايــيــر 
الــفــخــامــة وتــوفــر الــخــدمــات مثل 
أســــــــواق  مــــــن 10  أكـــــثـــــر  وجــــــــــود 
مستشفى   20 من  وأكثر  مركزية 
مـــع إطـــاللـــة مــمــيــزة عــلــى حديقة 
ــة الـــــــتـــــــي يــــتــــوســــطــــهــــا  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــــى أن  ــدول مــــائــــي، ومـــشـــيـــرًا إلـ ــ جــ
ــم كـــافـــة  ــمــــع الـــســـكـــنـــي يــــضــ املــــجــ
املسابح  مثل  الترفيهية  املــرافــق 
واألســــــــواق واملـــقـــاهـــي واملــطــاعــم 

الفخمة.
ــر أن املـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة  ــ وذكـ
الــتــي تــطــرحــهــا املــؤســســة تتميز 
بإمكانية االستثمار مع التأثيث، 
مشيرًا إلى إمكانية التقسيط ملدة 
الفوري  التسليم  مــع  أشهر  ستة 
لــلــعــقــار لــصــاحــبــه بـــعـــد الــحــجــز 
ــع بـــعـــد املـــعـــايـــنـــة،  ــ ــدفـ ــ ــــون الـ ــكـ ــ ويـ
مــبــيــنــًا بــــأن املـــؤســـســـة مــســتــعــدة 
لدراسة ومناقشة كل املالحظات 
التي يتقدم بها املستثمر لتقديم 

خدمات أفضل.
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يشهد طرح مشاريع استثمارية مميزة في العديد من دول العالم

معرض »الفرص العقارية« يختتم فعالياته اليوم
جاهني:

مجموعة مختارة 
من املشاريع املتنوعة 

على املستويات املحلية 
واإلقليمية والعاملية

قطوم:
»ريماكس« تتميز بأنها 

املالك الفعلي ألغلب 
مشاريعها في البوسنة

املزيد:
أقساط مرنة للعمالء 

وأسعار تنافسية تناسب 
جميع الفئات دون فوائد

عالم:
مشاريع متنوعة 

في إنكلترا ودول 
»التعاون« وتركيا

املغربي:  
»النموذجية املتحدة«

بنت جسورًا متينة
من الثقة والتفاهم 

مع عمالئها

النجار: 
»البستان« تفتح 

باب الحجز 
في املرحلة الثانية 

ملشروع »برادايس« 

املطوع : 
»دار العز« تتميز

بكونها املالك 
واملسوق ملشاريعها 

العيسى: 
»آفاق« تطرح 

فرصًا في أماكن 
آمنة ومناسبة 

للمستثمر الكويتي

يوسف النجار

سامح املغربي

خالد قطوم فهد املطوع

أشرف يسريإيهاب عالم

أحمد هذال

حسني األباصيري

عبدالله العيسى

شريف محمد

وليد القدومي متوسطًا فريق عمل الشركة

ومانشستر  وبــرمــنــجــهــام  لــنــدن  أبـــرزهـــا 
ولــيــفــربــول، وكـــذلـــك مــشــاريــع فـــي تــركــيــا 
ــي،  ــاداســ بـــإســـطـــنـــبـــول، وبــــــــــدروم، وكــــوشــ
بــاإلضــافــة إلـــى شــقــق فــي مــواقــع متنوعة 
ــنــــدا، وقـــد  ــتـــو فــــي كــ بـــوســـط مـــديـــنـــة تـــورنـ

حــرصــت املــجــمــوعــة خــــالل هــــذا املــعــرض 
عــلــى تــخــصــيــص جـــنـــاح خــــاص ملــشــروع 
»سباركل تــاورز«، الواقع في دبي مارينا، 
واملــتــوقــع االنــتــهــاء مــن بــنــائــه خـــالل الــربــع 
ــام، مــوضــحــا أن ما  ــعــ ــ الـــثـــالـــث مـــن هــــذا ال

يــمــيــز مــشــاريــع املــجــمــوعــة هـــو مــواقــعــهــا 
إلـــى تنافسية  االســتــراتــيــجــيــة، بــاإلضــافــة 
أسعارها، ومرونة الدفعات والسداد والتي 
قــد تــصــل فــي بــعــض املــشــاريــع حــتــى 48 

شهرًا.

»توب«: تنافسية ومرونة في السداد
ــارك مـــجـــمـــوعـــة تــــــوب الـــعـــقـــاريـــة،  ــ ــــشـ تـ
املــشــاريــع  بمجموعة مــمــيــزة وكــبــيــرة مــن 
في عدة دول منها بريطانيا وتركيا وكندا 
للمجموعة،  التنفيذي  املدير  وقــال  ودبــي. 
محمد فرغلي، إن »توب« تحرص على أن 
تكون مشاركتها في هذا املعرض مميزة 
وفعالة، وتستهدف من خالل مشاركتها 
ــتـــقـــطـــاب شـــريـــحـــة مــــن املــســتــثــمــريــن  اسـ
ــع  ــاريــ ــي املــــشــ ــ ــار فــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لـــلـــتـــمـــلـــك واالسـ
ــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد ســلــســلــة  ــ ــروضـ ــ ــعـ ــ املـ
خــالل  للمجموعة  املــتــواصــلــة  الــنــجــاحــات 
السنوات املاضية في السوق املحلي، وفي 
األسواق الخليجية، ناهيك عن استقطابها 
لعدد كبير من املستثمرين، باإلضافة ملا 
تشكله هذه املعارض أيضا من أهمية في 
فتح قنوات استثمارية جديدة واستقطاب 

عمالء ومستثمرين جدد ملشاريعها. 
وأضــــــاف فـــرغـــلـــي، أن املـــشـــاريـــع الــتــي 
شقق  بــني  مــا  تتنوع  املجموعة  تعرضها 
سكنية جاهزة لالستالم الفوري، وأخرى 
قيد اإلنشاء في عدة مناطق من بريطانيا، 



انـــه قــامــت بتوقيع   ،(KSHC) الــقــابــضــة الــســوريــة  اعــلــنــت شــركــة الكويتية 
تــنــازل كــامــل عــن أسهمها فــي الشركة الكويتية األولـــى للمشروعات  عقد 
السياحية، لصالح احدى المجموعات االستثمارية، بقيمة 12 مليون دوالر 

(3.6 ماليين دينار).
وأضــافــت السورية أن الشركة المباعة، وهــي تابعة ومملوكة لها بنسبة 
100 %، تمتلك 10 % في أسهم الشركة السورية السعودية لالستثمارات 

السياحية.
 من البيع بنحو 740 ألف دينار بعد 

ً
حقق أرباحا

ُ
وأوضحت الشركة أنها ست

خصم أتعاب عموالت الصفقة، وسيتم ادراجها ببيان الدخل فور االنتها 
من اتمام التعاقد.

«السورية» توقع عقد تنازل عن 
شركة تابعة بـ3.6 ماليني دينار

أسهم أوروبا تنخفض
انخفضت األسهم األوروبية في التعامالت المبكرة على الرغم من ان ارتفاعا بين أسهم قطاع 
الــى مستوى  الــمــوارد األساسية ساعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على الصعود 
قياسي جديد. ونزل مؤشر ستوكس 600 ألسهم الشركات األوربية 0.1 في المئة وفاق مؤشر 
فايننشال تايمز البريطاني في أدائه نظراءه في القارة حيث صعد 0.3 في المئة الى مستوى 
قياسي غير مسبوق بلغ 7239.26 نقطة. ويتجه مؤشر األسهم القيادية البريطاني الى تسجيل 

مكاسب للجلسة العاشرة على التوالي. 14
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خالل الدورة التدريبية الرابعة للصحافيني االقتصاديني

العثمان: «الوطني» حريص على تطبيق جميع تعليمات «املركزي»
قــال نائب مدير عــام مجموعة الخدمات المصرفية 
الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان 
ان البنوك المحلية قادرة على مواجهة تراجع نمو 
الــقــروض الشخصية، وذلـــك من  االئــتــمــان، الســيــمــا 
خــالل حزمة حلول منها استقطاب شرائح جديدة 
والتركيز على تمويل المشروعات الكبرى والتوسع 

الجغرافي في عدة أسواق. 
واكــــــد الـــعـــثـــمـــان خـــــالل الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي الــــذي 
ينظمه البنك للصحافيين االقتصاديين العاملين 
في وسائل االعــالم المرئية والمكتوبة والتي بدأت 
فــي 22 أكــتــوبــر الــمــاضــي وتــمــتــد الـــى ابــريــل المقبل 
ان «الــوطــنــي» حــريــص على تطبيق تعليمات بنك 
الـــكـــويـــت الـــمـــركـــزي الـــــصـــــادرة بـــشـــأن ضـــبـــط ســـوق 
القروض الشخصية ومتابعة العمالء فيما يخص 
تــقــديــم الــفــواتــيــر الــتــي تــؤيــد اســتــخــدام الــقــرض في 

الغرض الممنوح من أجله .
الــصــادرة  واستعرض العثمان التعديالت األخــيــرة 
عـــن بــنــك الـــكـــويـــت الـــمـــركـــزي الــمــتــعــلــقــة بــالــقــروض 
الشخصية والتي منها تعديل أجل القرض وقيمة 
الــقــســط الــشــهــري فـــي أي وقـــت خـــالل أجـــل الــقــرض، 
بنفس نوعية القرض القائم (استهالكي او مقسط) 
شريطة انتظام العميل وعدم الحصول على تمويل 
اضـــافـــي مـــن تـــاريـــخ الــمــنــح ودون االخــــــالل بــالــحــد 
االقـــصـــى الــمــقــرر بــهــذه الــتــعــلــيــمــات، وكـــذلـــك اعــــادة 
ترتيب شروط التعاقد حيث يمكن للعميل المنتظم 
في سداد ما ال يقل عن 30 في المئة من عدد االقساط 
الـــمـــحـــددة لـــلـــقـــرض االســـتـــهـــالكـــي او الــمــقــســط فــي 
الــحــصــول على تمويل جديد  تــواريــخ استحقاقها 

بنفس نوع القرض القائم (استهالكي او مقسط).

الـــــى جــــانــــب اعــــطــــاء الـــعـــمـــالء نـــســـخـــة غـــيـــر مــوقــعــة 
الــقــرض لمراجعتها خــالل يومي  وغير نهائية مــن 
عمل وال يتم توقيع العقد النهائي اال بعد انتهاء 
فــتــرة الــمــراجــعــة – مــشــيــرا الـــى ان الــبــنــوك العالمية 
تــقــوم عـــادة بممارسة هــذا االجــــراء العــطــاء العمالء 
فــتــرة كــافــيــة لــمــعــرفــة الـــشـــروط واألحـــكـــام الــخــاصــة 
بــالــقــرض، وكـــذلـــك لــيــتــســنــى لــهــم الــمــقــارنــة مـــا بين 
البنوك المختلفة، فيما يتم تزويد العمالء بجداول 
ســداد افتراضية ليتمكنوا من تقييم اآلثــار المالية 
المترتبة على القرض، وتأثير التغييرات المحتملة 

في سعر الفائدة.

ذوو االحتياجات 

أنــه تماشيا مع  قــال العثمان  على صعيد متصل، 
مــتــطــلــبــات بـــنـــك الـــكـــويـــت الـــمـــركـــزي قـــــام «الـــوطـــنـــي 
 من بداية يناير بتوفير خدمات مصرفية 

ً
«اعتبارا

مميزة لشريحة العمالء ذوي االحتياجات الخاصة 
 أنـــــه تــــم تـــحـــديـــد فـــــرع فــــي كــــل مــحــافــظــة 

ً
مـــوضـــحـــا

باالضافة الــى تخصيص جهاز سحب آلــي في تلك 
الــخــدمــات المصرفية لــذوي  الــفــروع مجهز لتقديم 
االحتياجات الخاصة، باالضافة الى توفير أجهزة 
تسجيالت صــوتــيــة داخـــل الــفــروع لــقــراءة الــشــروط 

واألحكام التي تتضمنها العقود والنماذج. 
وتابع أنه تم وضع كود رمزي لتمييز العمالء ذوي 
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة لــســرعــة وتسهيل الــخــدمــات 
الــى أجهزة  الــوصــول  المصرفية المقدمة وتسهيل 
السحب اآللــي للعمالء الذين يستخدمون الكراسي 
المتحركة وتدريب بعض موظفي الفروع على لغة 
االشارة واستخدام نماذج خاصة بفتح الحسابات 
وعـــقـــود الــتــســهــيــالت وطــبــاعــة كـــشـــوف الــحــســابــات 
واالشــــعــــارات وفــقــا لــطــريــقــة بــرايــل واصـــــدار بطاقة 
ائـــتـــمـــانـــيـــة وبـــطـــاقـــة ســـحـــب آلـــــي مـــقـــتـــرنـــة بـــصـــورة 

للعميل.

شبكة الفروع

الــخــدمــات المصرفية  الــعــثــمــان ان مــجــمــوعــة  وذكــــر 
الشخصية لألفراد في «الوطني» تدير أكبر شبكة 
 على 

ً
فـــروع عــلــى مــســتــوى الــكــويــت وتــضــم 68 فــرعــا

مــســتــوى دولـــــة الـــكـــويـــت و 270 جـــهـــاز ســحــب آلــي 
وايــــــداع نــقــدي ولــديــهــا أكــبــر مــركــز اتـــصـــال لخدمة 
الــعــمــالء عــلــى مــســتــوى قــطــاع الــبــنــوك فـــي الــكــويــت 
حيث يضم أكثر من 1،600 موظف لخدمة أكثر من 
مــلــيــون عــمــيــل.  وذكــــر ان الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة في 
البنك تشمل جميع شرائح المجتمع العمرية بداية 
من الطفولة عبر حساب «زينة «كما توفر خدمات 
مــصــرفــيــة مــمــيــزة لــلــشــبــاب مــن خـــالل الــتــركــيــز على 
 ان «الــوطــنــي» بــات يتعامل 

ً
احتياجاتهم مستدركا

مع الجيل الرابع من العمالء. 
الــى ان العمل المصرفي يشهد تــحــوًال نحو  ونـــوه 
 ان «الـــوطـــنـــي» يــقــدم 

ً
الـــقـــنـــوات االلــكــتــرونــيــة مــبــيــنــا

خـــدمـــاتـــه لــلــعــمــالء مــــن خـــــالل قـــنـــواتـــهـــم الــمــفــضــلــة 
 ان الطرق 

ً
ســواء كانت تقليدية أو الكترونية مؤكدا

االلــكــتــرونــيــة لــلــتــعــامــالت الــمــصــرفــيــة تــقــدم للعميل 
 الجــراء المعامالت على مدار 

ً
 ومضمونا

ً
 آمنا

ً
مــالذا

الساعة .

عرضت تصاميمهم املعمارية ملبنى الركاب الجديد

«طيران الجزيرة» تستضيف طلبة العمارة

البورصة تواصل موجة الصعود الجماعي
ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية تعامالت 
امــــس، حــيــث صــعــد الــســعــري 0.94 % عند 
 55.35 نقطة، كما 

ً
النقطة 5951.84، رابــحــا

صعد المؤشران الوزني وكويت 15 بنسبة 
0.38 % و0.24 % على الــتــرتــيــب. وشهدت 
جلسة أمــس صــعــود مــؤشــرات 8 قطاعات، 
أبرزها العقارات بنسبة 1.83 % بدعم عدة 
أسهم تقدمها سهم مينا متصدر الرابحين 
بنحو 11.6 %، على الرغم من تصدر سهم 

عقار القائمة الحمراء بواقع 7.25 %.
وارتفع قطاع الخدمات المالية 1.33 % بدعم 
عدة أسهم تصدرها سهما االمتياز ومنازل 
بنفس النسبة البالغة 8.47 %، كما صعد 
قــطــاع الــصــنــاعــة 0.97 % بــدعــم عـــدة أسهم 
تــقــدمــهــا ســهــم امـــتـــيـــازات بــحــوالــي 5.7 %. 
وفي المقابل، تراجعت مؤشرات 4 قطاعات، 

أبرزها السلع االستهالكية بنسبة 0.83 % 
بضغط سهمي مــواشــي وأمــيــركــانــا بنحو 
4.7 % و0.8 % عــلــى الــتــرتــيــب. وارتــفــعــت 
الــكــمــيــات لتصل الـــى 574.12 مــلــيــون سهم 
مقابل 401.44 مليون سهم بــاألمــس، كما 
صــعــدت السيولة الــى 43.08 مليون دينار 

مقابل 29.96 مليون دينار بجلسة األحد.
وتـــصـــدر ســهــم أبـــيـــار نـــشـــاط الــــتــــداول من 
حــيــث الــكــمــيــات بــحــجــم بــلــغ 47.9 مــلــيــون 
 10.6 %، فيما تــصــدر سهم 

ً
ســهــم، مرتفعا

هيومن سوفت السيولة بقيمة 4.2 ماليين 
 3.6 %. وارتفعت المؤشرات 

ً
دينار، مرتفعا

الـــكـــويـــتـــيـــة بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي فـــــي مــســتــهــل 
 
ً
تعامالت امــس، حيث سجل السعري نموا

نسبته 0.55 %، كما ارتفع المؤشران الوزني 
وكويت 15 بنفس النسبة البالغة 0.34 %.

أعـــلـــنـــت شــــركــــة طـــــيـــــران الـــــجـــــزيـــــرة عــن 
 لطلبة 

ً
 خـــاصـــا

ً
اســتــضــافــتــهــا مـــعـــرضـــا

جامعة الكويت - كلية العمارة قــّدم من 
 
ً
 ونموذجا

ً
 15 تصميما

ً
خالله 30 طالبا

 لمبنى ركـــاب طــيــران الجزيرة 
ً
معماريا

الجديد في مطار الكويت الدولي، الذي 
 في 

ً
وافـــق عليه مجلس الـــــوزراء مــؤخــرا

يوليو 2016. وحضر المعرض الذي أقيم 
في مبنى طيران الجزيرة قياديون من 
جامعة الكويت واالدارة العامة للطيران 
الـــمـــدنـــي وشـــركـــة طـــيـــران الـــجـــزيـــرة من 
بينهم رئــيــس قــطــاع التشغيل والمدير 
الـــمـــفـــوض فـــي شـــركـــة طـــيـــران الــجــزيــرة 

عبدالله الحديد، ونائب الرئيس لشؤون 
الــعــمــلــيــات األرضـــيـــة فـــي شــركــة طــيــران 
الــجــزيــرة نــاصــر العبيد بــاالضــافــة الــى 
عميد كلية العمارة الدكتور عمر خطاب، 
ومـــــشـــــرف مـــــشـــــروع الـــطـــلـــبـــة الــــدكــــتــــور 
مــحــمــد الـــجـــســـار، حــيــث قـــامـــوا بــجــولــة 
على المشاريع الطالبية ذات التصاميم 
واألفـــكـــار الــمــتــنــوعــة والــمــبــتــكــرة والــتــي 
ركـــــزت أغــلــبــهــا عــلــى الــمــبــنــى الــصــديــق 
للبيئة. ومـــع نــهــايــة الــمــعــرض وســمــاع 
الـــشـــرح الــتــفــصــيــلــي لــلــطــلــبــة ومــنــاقــشــة 
األفكار المعمارية المطروحة والتعليق 
عــلــيــهــا وتــقــيــيــمــهــا، تــــم تـــكـــريـــم الـــفـــرق 

الثالثة األولــى التي حــازت على اعجاب 
القياديين في طيران الجزيرة وهم:

●  الـــمـــركـــز األول: الـــفـــريـــق الـــمـــكـــون من 
الطالبتين عــائــشــة الــصــرعــاوي ونــوف 

بن ناصر.
●  الــمــركــز الــثــانــي: الــفــريــق الــمــكــون من 
الــطــالــبــيــن مــحــمــد الـــمـــنـــصـــور ويــحــيــى 

عدنان.
●  الــــمــــركــــز الــــثــــالــــث: الــــفــــريــــق الـــمـــكـــون 
مــــن الــطــالــبــتــيــن حــصــة الـــــفـــــوزان وهــيــا 

العنجري.
وقــــال رئــيــس قــطــاع الــتــشــغــيــل والــمــديــر 
الـــمـــفـــوض فـــي شـــركـــة طـــيـــران الــجــزيــرة 
 ان نرى 

ً
عبدالله الــحــديــد: «يــســرنــا جـــدا

هذه الكوكبة من طلبة كلية العمارة في 
جامعة الكويت يشاركوننا تصوراتهم 
ونـــمـــاذجـــهـــم الــمــعــمــاريــة لــمــبــنــى ركـــاب 
طـــيـــران الــجــزيــرة الــجــديــد. لــقــد أثلجتم 
قــلــوبــنــا بـــتـــصـــورات ونـــمـــاذج مــعــمــاريــة 
فــــاقــــت الــــتــــوقــــعــــات، وأظــــــهــــــرت قـــــــدرات 
تــصــمــيــمــيــة واعــــــدة فـــي تــطــويــر الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لــقــطــاع الــطــيــران الــــذي يشهد 
 ويعد 

ً
 مستمرا

ً
تحديات متغيرة وتطورا

 للبلد لذا فهو بحاجة دائمة الى 
ً
شريانا

مــواكــبــتــه بــآخــر الـــدراســـات والتصاميم 
البيئية، والحلول ذات الكفاءة العالية 
والــكــلــفــة األقــــل فيما يــصــب فــي تسهيل 
حــركــة النقل وتــوظــيــف التكنولوجيات 

المتطورة بما يخدم المسافر.»

 مــــــا نــــــــرى طــلــبــة 
ً
 وأضـــــــــــــــاف: «كــــــثــــــيــــــرا

العمارة يركزون اهتمامهم على ابتكار 
التصاميم والمشاريع الخاصة بالبيوت 
والـــمـــنـــشـــآت الــســكــنــيــة، ولـــكـــن فــــي هـــذا 
 
ً
 طالبيا

ً
المعرض الــيــوم لمسنا توجها

 في قطاع البنية 
ً
 طموحة

ً
 وأفكارا

ً
محليا

الــتــحــتــيــة أظـــهـــرهـــا الـــطـــلـــبـــة مــــن خـــالل 
تــصــامــيــم مــعــمــاريــة مــبــتــكــرة نــابــعــة من 
الــمــشــاكــل والـــتـــحـــديـــات والــــفــــرص الــتــي 
يواجهونها فــي بيئتهم المحيطة. لذا 
أتقدم بجزيل الشكر لعميد كلية العمارة 
الدكتور/ عمر خطاب، والشكر موصول 
 لمشرف مشروع الطلبة/ الدكتور 

ً
أيضا

مـــحـــمـــد الــــجــــســــار الـــــذيـــــن قـــــامـــــوا بــهــذه 
ــفــوا الطلبة بهذا 

ّ
الــمــبــادرة الطيبة وكــل

المشروع الخاص بمبنى ركــاب طيران 
الجزيرة، وأبــارك للمكّرمين على أمل ان 
 فــي قــطــاع البنية التحتية 

ً
نــراكــم روادا

للطيران».
ولـــــقـــــد اســـــتـــــوحـــــى كـــثـــيـــر مــــــن الـــطـــلـــبـــة 
نـــمـــاذجـــهـــم الـــمـــعـــمـــاريـــة وتـــصـــوراتـــهـــم 
الهندسية من مطارات العالم مثل مطار 
 من 

ً
سنغافورة ومطار أبوظبي وأيــضــا

مبنى ركاب طيران الجزيرة الجديد. كما 
حــرص أغلبهم على ان يكون التصميم 
 لـــلـــبـــيـــئـــة، انـــســـيـــابـــي الـــحـــركـــة 

ً
صــــديــــقــــا

والتنقل بالنسبة للمسافرين، وقدموا 
تصاميم وأفــكــار خاصة بتسهيل سفر 

ذوي االحتياجات الخاصة.

«زين «هنأت البطل العاملي 
يوسف العبد الرزاق

أعلنت زين عن فخرها باالنجاز الجديد الذي 
حققه الــبــطــل الــكــويــتــي فــي ريــاضــة الــدراجــات 
الـــمـــائـــيـــة يــــوســــف الـــــعـــــبـــــدالـــــرزاق، والــمــتــمــثــل 
بتحقيقه لقب بطولة العالم للدراجات المائية 
للعام 2016، والتي اختتمت جولتها الخامسة 
 فـــــي مـــديـــنـــة الـــشـــارقـــة 

ً
ــــــرا

ّ
والـــخـــتـــامـــيـــة مــــــؤخ

االماراتية. 
ــــــرت الــــشــــركــــة فـــــي بـــــيـــــان صــــحــــافــــي عــن  وعــــــّب
سعادتها بهذا االنجاز الذي حققه العبدالرزاق 
الثالث على التوالي، والــذي جــاء ضمن  للعام 
الــدولــي  مها االتــحــاد 

ّ
الــتــي ينظ الــعــالــم  بطولة 

لرياضات المحّركات البحرية (UIM)، والتي 
نافس فيها البطل الكويتي كبار المحترفين 
مـــن مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم، وحـــقـــق فــيــهــا لقب 
المركز األول في فئة المعّدل لكبار المحترفين 

وفئة الساللم. 
وأشــارت زيــن الــى ان رعايتها ودعمها للبطل 
الـــكـــويـــتـــي يـــوســـف الـــعـــبـــد الــــــــرزاق عـــلـــى مـــدى 
ة 

ّ
السنوات العشر الماضية جــاءت تحت مظل

اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
واالســــتــــدامــــة تـــجـــاه الـــريـــاضـــة والــريــاضــيــيــن 
 وأن العبدالرزاق قد حقق 

ً
الكويتيين، خاصة

هـــذا االنـــجـــاز الــتــاريــخــي ألول مــــرة، ومـــا يــزال 
 في المحافل الدولية 

ً
يرفع اسم الكويت عاليا

 بعد عام. 
ً
عاما

ي المجاالت الرياضية 
ّ
وبّينت الشركة أنها تول

والشبابية أولوية خاصة في سلسلة برامجها 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــهـــي تــعــتــبــر دعــــــم الــــكــــفــــاءات 
 
ً
 أصــيــال

ً
الــوطــنــيــة والــمــجــاالت الــريــاضــيــة ركــنــا

مــن استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية، 
فــفــئــة الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة بـــمـــثـــابـــة الــســفــيــر 
الرسمي للشعوب والمجتمعات في المحافل 

والمشاركات الدولية .
الــرزاق  يذكر ان البطل الكويتي يوسف العبد 
قــــد حـــقـــق الـــعـــديـــد مــــن االنــــــجــــــازات عــــن جــهــد 
وجــــــــدارة فــــي مــخــتــلــف الـــمـــحـــافـــل الـــريـــاضـــيـــة، 
والـــتـــي رفــــع فــيــهــا اســــم الــكــويــت فـــي الـــــدورات 
ــز زيــــن على 

ّ
والـــبـــطـــوالت الــعــالــمــيــة، مــمــا يــحــف

 
ً
لــه، خصوصا مواصلة تشجيعها وتحفزيها 

وأنـــــه حــقــق لــقــب بــطــولــة الـــعـــالـــم فـــي مختلف 
فئات المحترفين سبع مــرات خــالل السنوات 
الماضية، ومن خالل انجازه األخير يكون قد 
حافظ على صدارته ألكثر من حقق اللقب على 
مستوى كبار المحترفين بعدد ثمانية ألقاب.

«توب العقارية» تعرض حزمة مشاريع 
في لندن وكندا ودبي

تـــشـــارك مــجــمــوعــة تــــوب الــعــقــاريــة فـــي مــعــرض 
الــفــرص العقارية والـــذي تنظمه شــركــة اورومـــا 
لــلــمــعــارض فـــي فـــنـــدق ريــجــنــســي الـــبـــدع خــالل 
الفترة من 8-11 يناير الجاري بمجموعة مميزة 
وكــبــيــرة مــن الــمــشــاريــع الــعــقــاريــة فــي عـــدة دول 

منها بريطانيا وتركيا وكندا ودبي. 
وقال المدير التنفيذي للمجموعة محمد فرغلي 
بأن المجموعة تحرص على ان تكون مشاركتها 
فــي هـــذا الــمــعــرض مــمــيــزة وفــعــالــة حــيــث تهدف 
من خالل مشاركتها الى استقطاب شريحة من 
المستثمرين للتملك واالستثمار في المشاريع 
المعروضة خصوصا بعد سلسلة النجاحات 
المتواصلة للمجموعة عبر السنوات الماضية 
فــي الــســوق الــمــحــلــي وفـــي االســـــواق الخليجية 
واســتــقــطــابــهــا لـــعـــدد كــبــيــر مــــن الــمــســتــثــمــريــن 
بـــاالضـــافـــة لــمــا تــشــكــلــه هــــذه الـــمـــعـــارض أيــضــا 
مــن أهمية فــي فتح قــنــوات استثمارية جديدة 
واستقطاب عمالء ومستثمرين جدد للمشاريع 
الــتــي تــعــرضــهــا الــمــجــمــوعــة.  وأضـــــاف فــرغــلــي 
بــــــان الـــمـــشـــاريـــع الــــتــــي تـــعـــرضـــهـــا الــمــجــمــوعــة 
تــتــنــوع مــابــيــن شــقــق سكنية جــاهــزة لالستالم 
الفوري واخرى قيد االنشاء في عدة مناطق من 
بريطانيا ابرزها لندن وبرمنجهام ومانشستر 
ولــــيــــفــــربــــول وكـــــذلـــــك مــــشــــاريــــع فـــــي تـــركـــيـــا فــي 
اسطنبول وبــدروم وكوشاداسي باالضافة الى 
شقق في مواقع متنوعة بوسط مدينة تورنتو 
فـــي كــنــدا وقــــد حــرصــت الــمــجــمــوعــة خــــالل هــذا 
المعرض على تخصيص جناح خاص لمشروع 
سباركل تــاورز والــواقــع في دبــي مارينا والــذي 
مـــن الــمــتــوقــع االنـــتـــهـــاء مـــن بــنــائــه خــــالل الــربــع 

الثالث من هذا العام واضاف فرغلي ان ما يميز 
مشاريع المجموعة هو مواقعها االستراتجية 
بـــاالضـــافـــة الـــــى تــنــافــســيــة اســـعـــارهـــا ومـــرونـــة 
الــدفــعــات والـــســـداد والــتــي قــد تــصــل فــي بعض 

المشاريع لغاية 48 شهرا.
وأشــــار فــرغــلــي الـــى ان الــمــجــمــوعــة تــعــد واحـــدة 
الــشــركــات المتخصصة فــي التسويق  أكــبــر  مــن 
العقاري في دولة الكويت، حيث تقدم المجموعة 
الــدراســات واالستشارات التسويقية باالضافة 
الــــى الــتــســويــق الــمــبــاشــر لــلــمــشــاريــع الــعــقــاريــة 
لــمــجــمــوعــة مـــن الـــشـــركـــات الــعــقــاريــة لــمــشــاريــع 
متنوعة خليجية وبريطانية وعالمية. وأضاف 
بــــأن الــمــجــمــوعــة تــســعــى مـــن خــــالل مــشــاريــعــهــا 
الــمــنــتــقــاة بــعــنــايــة تــامــة ان تــقــدم خــدمــة مميزة 
وفــــرصــــا اســـتـــثـــمـــاريـــة نـــاجـــحـــة لــعــمــالئــهــا فــي 
الكويت والخليج من خالل خبرتها الرائدة في 

هذا المجال.

¥GRôdG óÑ©dG k Éeôμe zøjR{

¢Vô©ŸÉH ácöûdG ìÉæL ‘ πª©dG ≥jôa kÉ£°Sƒàe »ehó≤dG

نتعامل في الوطني مع 
الجيل الرابع من العمالء 

و العمل املصرفي يشهد 
تحوًال نحو القنوات 

اإللكترونية 

استوفينا متطلبات 
«املركزي» بشأن خدمات 
ذوي االحتياجات الخاصة
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الــــعــــثــــمــــان  مــــحــــمــــد  ان  يــــــذكــــــر 
غـــديـــر  األفــــــــرع  ادارة  ومـــــديـــــرة 
العوضي قد رافقا الصحافيين 
في جولة داخل مركز اتصاالت 
الــــبــــنــــك الـــــــــذي يـــــقـــــدم خـــدمـــاتـــه 

لـــلـــعـــمـــالء عـــلـــى مـــــــدار الـــســـاعـــة 
خـــــــالل 7 أيــــــــام فـــــي األســـــبـــــوع، 
مــكــان تواجد  النظر عــن  بغض 
الــعــمــيــل والــــــذي يـــقـــدم الــخــدمــة 
التي تمكن  المجانية  الهاتفية 

الـــعـــمـــالء مـــن االتــــصــــال بــالــبــنــك 
المكالمة  بــدون تحمل تكاليف 
فــي كــل مــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
االمـــريـــكـــيـــة، وكــــنــــدا، وفـــرنـــســـا، 

المتحدة. والمملكة 

جولة في مركز االتصاالت 

فرغلي: نقدم خدمة 
مميزة وفرصًا 

استثمارية ناجحة 
لعمالئنا من خالل 
خبرتنا الرائدة في 

املجال العقاري
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¢UôØdG ¢Vô©e »a É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN

»HOh Góæch É«côJh É«fÉ£jôH »a ™jQÉ°ûe ìô£J "ájQÉ≤©dG ÜƒJ"
�  ¬ª¶æJ …òdGh ájQÉ≤©dG ¢UôØdG ¢Vô©e »a ájQÉ≤©dG ÜƒJ áYƒªée ∑QÉ°ûJ ¬ª¶æJ …òdGh ájQÉ≤©dG ¢UôØdG ¢Vô©e »a ájQÉ≤©dG ÜƒJ áYƒªée ∑QÉ°ûJ

 ™jQÉ°ûªdG øe áYƒªéªH ´óÑdG »°ùæéjQ ¥óæa »a ¢VQÉ©ª∏d ÉehQCG ácô°T ™jQÉ°ûªdG øe áYƒªéªH ´óÑdG »°ùæéjQ ¥óæa »a ¢VQÉ©ª∏d ÉehQCG ácô°T
 ôjóªdG  ∫Ébh  .»HOh  Góæch  É«côJh  É«fÉ£jôH  É¡æe  ∫hO  IóY  »a  ájQÉ≤©dG ôjóªdG  ∫Ébh  .»HOh  Góæch  É«côJh  É«fÉ£jôH  É¡æe  ∫hO  IóY  »a  ájQÉ≤©dG
 ¿ƒμJ  ¿CG  ≈∏Y  ¢UôëJ  áYƒªéªdG  ¿CÉH  »∏Zôa  óªëe áYƒªéª∏d  …ò«ØæàdG ¿ƒμJ  ¿CG  ≈∏Y  ¢UôëJ  áYƒªéªdG  ¿CÉH  »∏Zôa  óªëe áYƒªéª∏d  …ò«ØæàdG
 É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN øe ±ó¡J å«M ádÉ©ah Iõ«ªe ¢Vô©ªdG Gòg »a É¡àcQÉ°ûe É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN øe ±ó¡J å«M ádÉ©ah Iõ«ªe ¢Vô©ªdG Gòg »a É¡àcQÉ°ûe
 ™jQÉ°ûªdG »a QÉªãà°S’Gh ∂∏ªà∏d øjôªãà°ùªdG øe áëjô°T ÜÉ£≤à°SG ≈dEG ™jQÉ°ûªdG »a QÉªãà°S’Gh ∂∏ªà∏d øjôªãà°ùªdG øe áëjô°T ÜÉ£≤à°SG ≈dEG
 ôÑY  áYƒªéª∏d  á∏°UGƒàªdG  äÉMÉéædG  á∏°ù∏°S  ó©H  É°Uƒ°üN  á°Vhô©ªdG ôÑY  áYƒªéª∏d  á∏°UGƒàªdG  äÉMÉéædG  á∏°ù∏°S  ó©H  É°Uƒ°üN  á°Vhô©ªdG
 É¡HÉ£≤à°SGh á«é«∏îdG ¥Gƒ°S’G »ah »∏ëªdG ¥ƒ°ùdG  »a á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG É¡HÉ£≤à°SGh á«é«∏îdG ¥Gƒ°S’G »ah »∏ëªdG ¥ƒ°ùdG  »a á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG
 øe É°†jCG ¢VQÉ©ªdG √òg ¬∏μ°ûJ Éªd áaÉ°V’ÉH øjôªãà°ùªdG øe ô«Ñc Oó©d øe É°†jCG ¢VQÉ©ªdG √òg ¬∏μ°ûJ Éªd áaÉ°V’ÉH øjôªãà°ùªdG øe ô«Ñc Oó©d
 øjôªãà°ùeh AÓªY ÜÉ£≤à°SGh IójóL ájQÉªãà°SG äGƒæb íàa »a á«ªgCG øjôªãà°ùeh AÓªY ÜÉ£≤à°SGh IójóL ájQÉªãà°SG äGƒæb íàa »a á«ªgCG

.áYƒªéªdG É¡°Vô©J »àdG ™jQÉ°ûª∏d OóL.áYƒªéªdG É¡°Vô©J »àdG ™jQÉ°ûª∏d OóL
 ≥≤°T ø«HÉe ´ƒæàJ áYƒªéªdG É¡°Vô©J »àdG ™jQÉ°ûªdG ¿G »∏Zôa ±É°VCGh ≥≤°T ø«HÉe ´ƒæàJ áYƒªéªdG É¡°Vô©J »àdG ™jQÉ°ûªdG ¿G »∏Zôa ±É°VCGh
 øe ≥WÉæe  IóY »a  AÉ°ûf’G  ó«b  iôNGh  …QƒØdG  ΩÓà°SÓd  IõgÉL  á«æμ°S øe ≥WÉæe  IóY »a  AÉ°ûf’G  ó«b  iôNGh  …QƒØdG  ΩÓà°SÓd  IõgÉL  á«æμ°S
 ™jQÉ°ûe  ∂dòch  ∫ƒHôØ«dh  ôà°ù°ûfÉeh  ΩÉ¡éæeôHh  ¿óæd  ÉgRôHG  É«fÉ£jôH ™jQÉ°ûe  ∂dòch  ∫ƒHôØ«dh  ôà°ù°ûfÉeh  ΩÉ¡éæeôHh  ¿óæd  ÉgRôHG  É«fÉ£jôH
 ™bGƒe »a ≥≤°T ≈dG áaÉ°V’ÉH »°SGOÉ°Tƒch ΩhQóHh ∫ƒÑæ£°SG »a É«côJ »a ™bGƒe »a ≥≤°T ≈dG áaÉ°V’ÉH »°SGOÉ°Tƒch ΩhQóHh ∫ƒÑæ£°SG »a É«côJ »a
 Gòg ∫ÓN áYƒªéªdG â°UôM óbh Góæc »a ƒàfQƒJ áæjóe §°SƒH áYƒæàe Gòg ∫ÓN áYƒªéªdG â°UôM óbh Góæc »a ƒàfQƒJ áæjóe §°SƒH áYƒæàe
 »a ™bGƒdGh  RQhÉJ  πcQÉÑ°S  ´hô°ûªd  ¢UÉN ìÉæL ¢ü«°üîJ ≈∏Y ¢Vô©ªdG »a  ™bGƒdGh  RQhÉJ  πcQÉÑ°S  ´hô°ûªd  ¢UÉN ìÉæL ¢ü«°üîJ ≈∏Y ¢Vô©ªdG
 øe ådÉãdG  ™HôdG  ∫ÓN ¬FÉæH øe AÉ¡àf’G  ™bƒàªdG  øe …òdGh ÉæjQÉe »HO øe ådÉãdG  ™HôdG  ∫ÓN ¬FÉæH øe AÉ¡àf’G  ™bƒàªdG  øe …òdGh ÉæjQÉe »HO
 É¡©bGƒe  ƒg  áYƒªéªdG  ™jQÉ°ûe  õ«ªj  Ée  ¿G  »∏Zôa  ±É°VGh  ΩÉ©dG  Gòg É¡©bGƒe  ƒg  áYƒªéªdG  ™jQÉ°ûe  õ«ªj  Ée  ¿G  »∏Zôa  ±É°VGh  ΩÉ©dG  Gòg
 OGó°ùdGh  äÉ©aódG  áfhôeh  ÉgQÉ©°SG  á«°ùaÉæJ  ≈dG  áaÉ°V’ÉH  á«éJGôà°S’G OGó°ùdGh  äÉ©aódG  áfhôeh  ÉgQÉ©°SG  á«°ùaÉæJ  ≈dG  áaÉ°V’ÉH  á«éJGôà°S’G

.Gô¡°T .Gô¡°T 4848 ájÉ¨d ™jQÉ°ûªdG ¢†©H »a π°üJ ób »àdGh ájÉ¨d ™jQÉ°ûªdG ¢†©H »a π°üJ ób »àdGh

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

 áfGódG ÜÉ°ùëd

 1000 OÉØj’ ó©à°ùj "∂à«H"
"ô«îdG ábÉ£H" ôÑY ôªà©e

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

�  ÜÉ°ùëd á«eƒ«dG äÉHƒë°ùdÉH øjõFÉØdG øY ôjÉæj  ÜÉ°ùëd á«eƒ«dG äÉHƒë°ùdÉH øjõFÉØdG øY ôjÉæj 8 »a è«∏îdG ∂æH ø∏YCG »a è«∏îdG ∂æH ø∏YCG
 äÉHƒë°ùdG  πª°ûJh  . äÉHƒë°ùdG  πª°ûJh  .20172017  ôjÉæj   ôjÉæj  5  `  ôjÉæj   `  ôjÉæj  2  øe  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  áfGódG øe  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  áfGódG
 πμd »àjƒc QÉæjO  πμd »àjƒc QÉæjO 10001000 Éª¡æe πc áª«b ø«JõFÉL áfGódG ÜÉ°ùëd á«eƒ«dG Éª¡æe πc áª«b ø«JõFÉL áfGódG ÜÉ°ùëd á«eƒ«dG

 .πª©dG ΩÉjCG ∫ÓN õFÉa .πª©dG ΩÉjCG ∫ÓN õFÉa
 »∏Y  ˆGóÑY  É°VôdGóÑY  ,ó°TGôdG  º«gGôHG  óªMG  º«gGôHG  :ºg  ¿hõFÉØdGh »∏Y  ˆGóÑY  É°VôdGóÑY  ,ó°TGôdG  º«gGôHG  óªMG  º«gGôHG  :ºg  ¿hõFÉØdGh
 ¬Ø«∏N ,™jQódG óªëe º°SÉL ˆGóÑY ,ºbôdG ˆGóÑY ó¡a ódÉN   ,»fÉæμ°TG ¬Ø«∏N ,™jQódG óªëe º°SÉL ˆGóÑY ,ºbôdG ˆGóÑY ó¡a ódÉN   ,»fÉæμ°TG
 óªëe  óªM  ó«dh  ,√hôëH  óªMG  ø«°ùM  óªMG  ,»°Tƒ∏ÑdG  º«gGôHG  óªëe óªëe  óªM  ó«dh  ,√hôëH  óªMG  ø«°ùM  óªMG  ,»°Tƒ∏ÑdG  º«gGôHG  óªëe

.´ƒ£ªdG ó¡a ô°UÉf ó¡ah §«ª°ùdG.´ƒ£ªdG ó¡a ô°UÉf ó¡ah §«ª°ùdG

�  Iôª©dG AGO’ ¢üî°T Iôª©dG AGO’ ¢üî°T10001000 OÉØj’ z∂à«H{ ≈àjƒμdG πjƒªàdG â«H ó©à°ùj OÉØj’ z∂à«H{ ≈àjƒμdG πjƒªàdG â«H ó©à°ùj
 Gõ«a ábÉ£H ∫ÓN øe ,IÉcõdG â«H ™e ¿hÉ©àdÉH á∏Ñ≤ªdG ΩÉj’G ∫ÓN ÉfÉée Gõ«a ábÉ£H ∫ÓN øe ,IÉcõdG â«H ™e ¿hÉ©àdÉH á∏Ñ≤ªdG ΩÉj’G ∫ÓN ÉfÉée
 øe AõéH ´ôÑàjh GôNDƒe z∂à«H{ É¡MôW »àdG zô«îdG ábÉ£H{ ™aódG á≤Ñ°ùe øe AõéH ´ôÑàjh GôNDƒe z∂à«H{ É¡MôW »àdG zô«îdG ábÉ£H{ ™aódG á≤Ñ°ùe
 z∂à«H{ íàØjh ,Iôª©dGh èëdG AGOCG ≈∏Y øjQOÉ≤dG ô«Z IóYÉ°ùªd É¡eGóîà°SG z∂à«H{ íàØjh ,Iôª©dGh èëdG AGOCG ≈∏Y øjQOÉ≤dG ô«Z IóYÉ°ùªd É¡eGóîà°SG
 ,ô«îdG πªY »a ¬©e ¿hÉ©à∏d ábÉ£ÑdG √òg »eóîà°ùe ¬FÓªY ΩÉeCG ∫ÉéªdG ,ô«îdG πªY »a ¬©e ¿hÉ©à∏d ábÉ£ÑdG √òg »eóîà°ùe ¬FÓªY ΩÉeCG ∫ÉéªdG
 É¡«a ºàj Iôe πc »Øa ,™ªàéªdG OGôaCG ø«H ∞JÉμàdGh ¿hÉ©àdG ìhQ π«°UCÉJh É¡«a ºàj Iôe πc »Øa ,™ªàéªdG OGôaCG ø«H ∞JÉμàdGh ¿hÉ©àdG ìhQ π«°UCÉJh
 øe áÑ°ùæH z∂à«H{ ´ôÑàj ,äÉjôà°ûªdG  áª«b ójó°ùàd ábÉ£ÑdG  ΩGóîà°SG øe áÑ°ùæH z∂à«H{ ´ôÑàj ,äÉjôà°ûªdG  áª«b ójó°ùàd ábÉ£ÑdG  ΩGóîà°SG
 øjôNBG AÓª©d á°UôØdG áMÉJEGh ,èëdG AGOC’ øjQOÉ≤dG ô«Z ∫É°SQE’ ΩGóîà°S’G øjôNBG AÓª©d á°UôØdG áMÉJEGh ,èëdG AGOC’ øjQOÉ≤dG ô«Z ∫É°SQE’ ΩGóîà°S’G
 …CÉH  AÓª©dG  ΩGõdG  ¿hO  ∂dPh  ,ΩÉ©dG  øe  áØ∏àîe  äÉbhCG  »a  Iôª©dG  AGOC’ …CÉH  AÓª©dG  ΩGõdG  ¿hO  ∂dPh  ,ΩÉ©dG  øe  áØ∏àîe  äÉbhCG  »a  Iôª©dG  AGOC’

.ábÉ£ÑdG QGó°UG º°SQ GóY Éª«a á«aÉ°VG Ωƒ°SQ hCG ∞«dÉμJ.ábÉ£ÑdG QGó°UG º°SQ GóY Éª«a á«aÉ°VG Ωƒ°SQ hCG ∞«dÉμJ

�  RÉéfE’ÉH  øjR  ácô°T  äOÉ°TG RÉéfE’ÉH  øjR  ácô°T  äOÉ°TG
 π£ÑdG  ¬≤≤M  …ò``̀ dG  ó`̀jó`̀é`̀dG π£ÑdG  ¬≤≤M  …ò``̀ dG  ó`̀jó`̀é`̀dG
 äÉLGQódG  á°VÉjQ  »a  »àjƒμdG äÉLGQódG  á°VÉjQ  »a  »àjƒμdG
 ,¥GRôdGóÑ©dG  ∞°Sƒj  á«FÉªdG ,¥GRôdGóÑ©dG  ∞°Sƒj  á«FÉªdG
 ádƒ£H Ö≤d ¬≤«≤ëàH πãªàªdGh ádƒ£H Ö≤d ¬≤«≤ëàH πãªàªdGh
 ΩÉ©∏d  á«FÉªdG  äÉLGQó∏d  ºdÉ©dG ΩÉ©∏d  á«FÉªdG  äÉLGQó∏d  ºdÉ©dG
 É¡àdƒL  âªààNG  »àdGh  , É¡àdƒL  âªààNG  »àdGh  ,20162016
 »a kGô qNDƒe á«eÉàîdGh  á°ùeÉîdG »a kGô qNDƒe á«eÉàîdGh  á°ùeÉîdG

 .á«JGQÉeE’G ábQÉ°ûdG áæjóe .á«JGQÉeE’G ábQÉ°ûdG áæjóe
 ¿É«H  »`̀ a  á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  äô``̀ qÑ``̀Yh ¿É«H  »`̀ a  á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  äô``̀ qÑ``̀Yh
 Gò¡H  É¡JOÉ©°S  ø`̀Y  »aÉë°U Gò¡H  É¡JOÉ©°S  ø`̀Y  »aÉë°U
 ¥GRôdGóÑ©dG  ¬≤≤M …òdG  RÉéfE’G ¥GRôdGóÑ©dG  ¬≤≤M …òdG  RÉéfE’G
 ,»dGƒàdG  ≈∏Y  ådÉãdG  ΩÉ©∏d ,»dGƒàdG  ≈∏Y  ådÉãdG  ΩÉ©∏d
 ºdÉ©dG ádƒ£H øª°V AÉL …òdGh ºdÉ©dG ádƒ£H øª°V AÉL …òdGh
 »dhódG  OÉ`̀ë`̀J’G  É¡ª q¶æj  »àdG »dhódG  OÉ`̀ë`̀J’G  É¡ª q¶æj  »àdG
 ájôëÑdG  äÉcqôëªdG  äÉ°VÉjôd ájôëÑdG  äÉcqôëªdG  äÉ°VÉjôd
 É¡«a  ¢ùaÉf  »àdGh  ,( É¡«a  ¢ùaÉf  »àdGh  ,(UIMUIM)
 ø«aôàëªdG QÉÑc »àjƒμdG π£ÑdG ø«aôàëªdG QÉÑc »àjƒμdG π£ÑdG
 ≥≤Mh ,ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe ≥≤Mh ,ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe
 áÄa »a ∫hC’G õcôªdG Ö≤d É¡«a áÄa »a ∫hC’G õcôªdG Ö≤d É¡«a
 áÄah ø«aôàëªdG  QÉÑμd  ∫ qó©ªdG áÄah ø«aôàëªdG  QÉÑμd  ∫ qó©ªdG

 .ºdÓ°ùdG .ºdÓ°ùdG

 "…Gófƒ«g" è«∏îdG ∫Éª°T
IójóL äGQÉ«N ≥∏£J

É¡JGQÉ«°S ≈∏Y ádÉØμdG øe
�  ô«aƒàH ≥«ª©dG  É¡eÉªàgG øY kGô«Ñ©Jh ,É¡Yƒf øe IójóL Iƒ£N »a ô«aƒàH ≥«ª©dG  É¡eÉªàgG øY kGô«Ñ©Jh ,É¡Yƒf øe IójóL Iƒ£N »a

 Gkôjó≤Jh ,AÓª©dG ∫ÉH áMGQh É°VQ øª°†J »àdG äÉeóîdG øe iƒà°ùe ≈∏YCG Gkôjó≤Jh ,AÓª©dG ∫ÉH áMGQh É°VQ øª°†J »àdG äÉeóîdG øe iƒà°ùe ≈∏YCG
 " "…Gófƒ«g…Gófƒ«g"  â≤∏WCG  ,IOƒédG  á«ªdÉ©dG  É¡JGQÉ«°ùH  …Gófƒ«g  AÓªY  á≤ãd â≤∏WCG  ,IOƒédG  á«ªdÉ©dG  É¡JGQÉ«°ùH  …Gófƒ«g  AÓªY  á≤ãd
 ìƒàØe  OGó`̀Y  äGƒæ°S   ìƒàØe  OGó`̀Y  äGƒæ°S  4   -  :Ωó≤J  »àdG  ¿Éª°†dG  øe  IójóL  äGQÉ«N  -  :Ωó≤J  »àdG  ¿Éª°†dG  øe  IójóL  äGQÉ«N
 (IOóëe ôàeƒ∏«c  (IOóëe ôàeƒ∏«c 100,000100,000) äGƒæ°S ) äGƒæ°S 5 - (IOhóëe ô«Z äGôàeƒ∏«c) - (IOhóëe ô«Z äGôàeƒ∏«c)

:’hCG πëj Éª¡jCG:’hCG πëj Éª¡jCG
 IQÉ«°S AGô°ûd ájƒdhCG ¿ƒ©°†j øjòdG øjôà°ûª∏d ádÉØμdG äGQÉ«N í«àà°S IQÉ«°S AGô°ûd ájƒdhCG ¿ƒ©°†j øjòdG øjôà°ûª∏d ádÉØμdG äGQÉ«N í«àà°S
 äGQÉ«îdG øe IOÉØà°S’G øe ,∫ÉÑdG áMGQ º¡d ôaƒJh »Yƒf ¿Éª°†H RÉàªJ äGQÉ«îdG øe IOÉØà°S’G øe ,∫ÉÑdG áMGQ º¡d ôaƒJh »Yƒf ¿Éª°†H RÉàªJ
 øe º¡Ñ°SÉæj Ée QÉ«àNGh ,IóFGôdG …Gófƒ«g ácô°T É¡eó≤J »àdG IójóédG øe º¡Ñ°SÉæj Ée QÉ«àNGh ,IóFGôdG …Gófƒ«g ácô°T É¡eó≤J »àdG IójóédG

 .º¡JÉLÉ«àMG ™e Ö°SÉæàJ »àdG ¿Éª°†dG äGQÉ«N .º¡JÉLÉ«àMG ™e Ö°SÉæàJ »àdG ¿Éª°†dG äGQÉ«N
 á≤«ª©dG  …Gófƒ«g  á≤K  ≈∏Y  kGO qóée  ó qcDƒàd  IójóédG  ádÉØμdG  √òg  »JCÉJ á≤«ª©dG  …Gófƒ«g  á≤K  ≈∏Y  kGO qóée  ó qcDƒàd  IójóédG  ádÉØμdG  √òg  »JCÉJ
 Gòg  .k É«ªdÉY  É¡JÉéàæe  É¡H  ™àªàJ  »àdG  áfÉàªdGh  IOƒédG  iƒà°ùªH Gòg  .k É«ªdÉY  É¡JÉéàæe  É¡H  ™àªàJ  »àdG  áfÉàªdGh  IOƒédG  iƒà°ùªH
 ¿CG ó©H á≤£æªdG »a ádÉØμdG √òg ≥«Ñ£J ≈dEG , ¿CG ó©H á≤£æªdG »a ádÉØμdG √òg ≥«Ñ£J ≈dEG ,"è«∏îdG ∫Éª°Tè«∏îdG ∫Éª°T" äóªYh äóªYh
 ,»àjƒμdG ¥ƒ°ùdG »a kGƒªf ôãcC’G äÉcô°ûdG ióMEÉc É¡àfÉμe IQGóéH âàÑKCG ,»àjƒμdG ¥ƒ°ùdG »a kGƒªf ôãcC’G äÉcô°ûdG ióMEÉc É¡àfÉμe IQGóéH âàÑKCG

.§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a …Gófƒ«¡d RôHC’G AÓcƒdG øe IóMGhh.§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a …Gófƒ«¡d RôHC’G AÓcƒdG øe IóMGhh

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

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

�  á«dhDƒ°ùªdG èeGôHh á£°ûfCG »àjƒμdG …QÉéàdG ∂æÑdG ¢Vô©à°SG á«dhDƒ°ùªdG èeGôHh á£°ûfCG »àjƒμdG …QÉéàdG ∂æÑdG ¢Vô©à°SG
 IQGOEG äQÉ°TCG Oó°üdG Gòg »ah . IQGOEG äQÉ°TCG Oó°üdG Gòg »ah .20162016 ΩÉY ΩÉàN »a á«YÉªàL’G ΩÉY ΩÉàN »a á«YÉªàL’G
 Iõ«ªªdG  ∂æÑdG  Oƒ¡L  ≈`̀dEG  ∂æÑdÉH  áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh  ¿Ó`̀YE’G Iõ«ªªdG  ∂æÑdG  Oƒ¡L  ≈`̀dEG  ∂æÑdÉH  áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh  ¿Ó`̀YE’G
 á«dhDƒ°ùªdG ÖfGƒLh »YÉªàL’G ¬LƒdG RGôHEG »a  á«dhDƒ°ùªdG ÖfGƒLh »YÉªàL’G ¬LƒdG RGôHEG »a 20162016 ΩÉY ∫ÓN ΩÉY ∫ÓN

.á«YÉªàL’G.á«YÉªàL’G
 »a IOÉjôdG IõFÉL ≈∏Y ∂æÑdG ∫ƒ°üëH Oƒ¡édG √òg âLƒJ óbh »a IOÉjôdG IõFÉL ≈∏Y ∂æÑdG ∫ƒ°üëH Oƒ¡édG √òg âLƒJ óbh
 iƒà°ùe ≈∏Y  iƒà°ùe ≈∏Y 20162016 ΩÉ©d äÉcô°û∏d á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG ∫Éée ΩÉ©d äÉcô°û∏d á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG ∫Éée
 3333 IQhódG ¢ûeÉg AÉL ºjôμJ ôÑY »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO IQhódG ¢ûeÉg AÉL ºjôμJ ôÑY »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dG AGQRh ¢ù∏éªd ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dG AGQRh ¢ù∏éªd
 á∏ªMzQÉ«àNG ºJ ó≤d .¢VÉjôdG »a º«bCG …òdG »Hô©dG è«∏îdG ∫hód á∏ªMzQÉ«àNG ºJ ó≤d .¢VÉjôdG »a º«bCG …òdG »Hô©dG è«∏îdG ∫hód

.»YÉªàL’G πª©dG »a óFGQ ´hô°ûªc zº¡«∏Y ¿ƒg.»YÉªàL’G πª©dG »a óFGQ ´hô°ûªc zº¡«∏Y ¿ƒg
 ájÉYôdGh ºYódG ºjó≤àH  ájÉYôdGh ºYódG ºjó≤àH 20162016 ΩÉ©dG ∫Ó```N  ∂æÑdG QhO Rô``````H Éªc ΩÉ©dG ∫Ó```N  ∂æÑdG QhO Rô``````H Éªc
 ,…óªMC’G ,á«fGhôØdG ,»dƒM ,áª°UÉ©dG ) â°ùdG âjƒμdG äÉ¶aÉëªd ,…óªMC’G ,á«fGhôØdG ,»dƒM ,áª°UÉ©dG ) â°ùdG âjƒμdG äÉ¶aÉëªd

 á«dÉe  áªgÉ°ùe  ¢ü«°üîàH  ∂dPh  (AGô¡édGh  ,ô«ÑμdG  ∑QÉÑe á«dÉe  áªgÉ°ùe  ¢ü«°üîàH  ∂dPh  (AGô¡édGh  ,ô«ÑμdG  ∑QÉÑe
 ,á«YÉªàL’G  á£°ûfC’G  ∞∏àîe  ºYód  É¡bÉØfEG  ºàj  á¶aÉëe  πμd ,á«YÉªàL’G  á£°ûfC’G  ∞∏àîe  ºYód  É¡bÉØfEG  ºàj  á¶aÉëe  πμd
 ≈∏Y  Ωƒ≤J  »àdG  á«Ä«ÑdGh  á«°VÉjôdGh  á«ª«∏©àdGh  ,á«aÉ≤ãdG ≈∏Y  Ωƒ≤J  »àdG  á«Ä«ÑdGh  á«°VÉjôdGh  á«ª«∏©àdGh  ,á«aÉ≤ãdG
 ìÉéf ¿CÉH  ∂æÑdG  øe k ÉfÉªjEG  ∂dPh ,âjƒμdG  äÉ¶aÉëe É¡ª«¶æJ ìÉéf ¿CÉH  ∂æÑdG  øe k ÉfÉªjEG  ∂dPh ,âjƒμdG  äÉ¶aÉëe É¡ª«¶æJ

 .»àjƒμdG ™ªàéªdG ¿É«c  ìÉéf øe CGõéàj ’ AõL á°ù°SDƒªdG .»àjƒμdG ™ªàéªdG ¿É«c  ìÉéf øe CGõéàj ’ AõL á°ù°SDƒªdG
 áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh  ¿Ó`̀ YE’G  IQGOEG  â≤∏WCG  ,ôªà°ùe  ƒëf  ≈∏Yh áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh  ¿Ó`̀ YE’G  IQGOEG  â≤∏WCG  ,ôªà°ùe  ƒëf  ≈∏Yh
 »àdGh »dGƒàdG ≈∏Y ¢ùeÉîdG ΩÉ©∏d zÉæKGôJ øjR Éj { á∏ªM ∂æÑdÉH »àdGh »dGƒàdG ≈∏Y ¢ùeÉîdG ΩÉ©∏d zÉæKGôJ øjR Éj { á∏ªM ∂æÑdÉH
 »dÉëdG  π«édG  ô«còJh  ºjó≤dG  »àjƒμdG  çGôàdG  AÉ«MEG  ≈dEG  ±ó¡J »dÉëdG  π«édG  ô«còJh  ºjó≤dG  »àjƒμdG  çGôàdG  AÉ«MEG  ≈dEG  ±ó¡J
 øe ∫hC’G π«YôdGh OGóLCÓd á∏«°UC’G á«àjƒμdG ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dÉH øe ∫hC’G π«YôdGh OGóLCÓd á∏«°UC’G á«àjƒμdG ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dÉH
 É¡JÉ«dÉ©a ¿CGh á°UÉN kGô«Ñc k ÉMÉéf á∏ªëdG âb’ óbh ,âjƒμdG πgCG É¡JÉ«dÉ©a ¿CGh á°UÉN kGô«Ñc k ÉMÉéf á∏ªëdG âb’ óbh ,âjƒμdG πgCG
 çGôàdG  AÉ«MEÉH  á∏°üdG  äGP  á£°ûfC’G  øe  ™°SGh  ¥É£f  â£Z çGôàdG  AÉ«MEÉH  á∏°üdG  äGP  á£°ûfC’G  øe  ™°SGh  ¥É£f  â£Z

.»àjƒμdG.»àjƒμdG
 ∂æÑdG ΩÉb âjƒμdG ádhód á«æWƒdG OÉ«YC’ÉH ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæªHh ∂æÑdG ΩÉb âjƒμdG ádhód á«æWƒdG OÉ«YC’ÉH ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæªHh

 øe  IQÉàîe  á«æa  äÉMƒ∏H  »°ù«FôdG  ≈æÑªdG  IAÉ°VEGh  ø«jõàH øe  IQÉàîe  á«æa  äÉMƒ∏H  »°ù«FôdG  ≈æÑªdG  IAÉ°VEGh  ø«jõàH
 äõ«ªJ å«M ,Qƒ¡ªédG ÜÉéYEG ≈∏Y äRÉM »àdG ájƒæ°ùdG ¬àeÉfRQ äõ«ªJ å«M ,Qƒ¡ªédG ÜÉéYEG ≈∏Y äRÉM »àdG ájƒæ°ùdG ¬àeÉfRQ
 »°VÉªdG  ≥ÑY  øY  äôÑY  á«KGôJ  á¡μæH  ¬Yhôah  ∂æÑdG  ádÓWEG »°VÉªdG  ≥ÑY  øY  äôÑY  á«KGôJ  á¡μæH  ¬Yhôah  ∂æÑdG  ádÓWEG
 äÉÄa ácQÉ°ûe áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ¿ÓYE’G IQGOEG â∏°UGhh .ºjó≤dG äÉÄa ácQÉ°ûe áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ¿ÓYE’G IQGOEG â∏°UGhh .ºjó≤dG

   .áØ∏àîªdG äÉÑ°SÉæªdÉH ä’ÉØàM’G ™ªàéªdG   .áØ∏àîªdG äÉÑ°SÉæªdÉH ä’ÉØàM’G ™ªàéªdG
 äÉbÓ©dGh  ¿Ó`̀YE’G  IQGOEG  âeÉb  ,π«°†ØdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ÓNh äÉbÓ©dGh  ¿Ó`̀YE’G  IQGOEG  âeÉb  ,π«°†ØdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ÓNh
 øe  ójó©dG  øª°†J  πaÉM  »YÉªàLG  èeÉfôH  OGó`̀YEÉ`̀H  áeÉ©dG øe  ójó©dG  øª°†J  πaÉM  »YÉªàLG  èeÉfôH  OGó`̀YEÉ`̀H  áeÉ©dG
 õ«ªoJ  Ée  IOÉY  »àdG  á«fÉ°ùfE’Gh  ájô«îdG  á£°ûfC’Gh  äÉ«dÉ©ØdG õ«ªoJ  Ée  IOÉY  »àdG  á«fÉ°ùfE’Gh  ájô«îdG  á£°ûfC’Gh  äÉ«dÉ©ØdG

     .π«°†ØdG ô¡°ûdG Gò¡d Iô£©dG AGƒLC’G     .π«°†ØdG ô¡°ûdG Gò¡d Iô£©dG AGƒLC’G
 ô«Ñc OóY É¡«a ∑QÉ°T ,ΩódÉH ´ôÑà∏d á∏ªM º«¶æàH ∂æÑdG ΩÉbh ô«Ñc OóY É¡«a ∑QÉ°T ,ΩódÉH ´ôÑà∏d á∏ªM º«¶æàH ∂æÑdG ΩÉbh
 ΩÉb Éªc .á«Ø«XƒdG º¡JÉjƒà°ùe ±ÓàNG ≈∏Y ∂æÑdG »ØXƒe øe ΩÉb Éªc .á«Ø«XƒdG º¡JÉjƒà°ùe ±ÓàNG ≈∏Y ∂æÑdG »ØXƒe øe
 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒªd  äÉªgÉ°ùªdG  øe  ójó©dG  ºjó≤àH  ∂æÑdG ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒªd  äÉªgÉ°ùªdG  øe  ójó©dG  ºjó≤àH  ∂æÑdG

  .áØ∏àîªdG »fóªdG  .áØ∏àîªdG »fóªdG

 áeÉfRôdG QGó°UEÉH …QÉéàdG ∂æÑdG ΩÉb ájƒæ°ùdG ¬JOÉY ≈∏Y k ÉjôLh áeÉfRôdG QGó°UEÉH …QÉéàdG ∂æÑdG ΩÉb ájƒæ°ùdG ¬JOÉY ≈∏Y k ÉjôLh
 IRQÉH áeÓY âëÑ°UCGh »àjƒμdG çGôàdÉH â£ÑJQG »àdG ájƒæ°ùdG IRQÉH áeÓY âëÑ°UCGh »àjƒμdG çGôàdÉH â£ÑJQG »àdG ájƒæ°ùdG
 ™ªàéªdG  ™HÉW  É¡JÉMƒd  ¢ùμ©J  å«M  …QÉéàdG  ∂æÑdG  É¡H  õ«ªJ ™ªàéªdG  ™HÉW  É¡JÉMƒd  ¢ùμ©J  å«M  …QÉéàdG  ∂æÑdG  É¡H  õ«ªJ

.¬àWÉ°ùÑH RÉàeG …òdG ºjó≤dG »àjƒμdG.¬àWÉ°ùÑH RÉàeG …òdG ºjó≤dG »àjƒμdG
 ¬FÓªY áaÉc ™e ∫É©ØdG π°UGƒàdG ≈∏Y ∂æÑdG ¢UôM QÉWEG »ah ¬FÓªY áaÉc ™e ∫É©ØdG π°UGƒàdG ≈∏Y ∂æÑdG ¢UôM QÉWEG »ah
 ,áYƒª°ùªdGh á«FôªdG áØ∏àîªdG π°UGƒàdG Ö«dÉ°SCGh ¥ôW ôÑY ,áYƒª°ùªdGh á«FôªdG áØ∏àîªdG π°UGƒàdG Ö«dÉ°SCGh ¥ôW ôÑY
 z…QÉéJ ∑ôμØH ∂n∏N{ »fƒjõØ∏àdG ¬fÓYEG …QÉéàdG ∂æÑdG ≥∏WCG z…QÉéJ ∑ôμØH ∂n∏N{ »fƒjõØ∏àdG ¬fÓYEG …QÉéàdG ∂æÑdG ≥∏WCG
 ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ÓN  ¬ãH  ºJ  …ò`̀dGh  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°ûd ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ÓN  ¬ãH  ºJ  …ò`̀dGh  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°ûd

.∑QÉÑªdG.∑QÉÑªdG
 ôªãªdG  É¡fhÉ©J  IQGOE’G  â∏°UGh  ó≤a  »∏NGódG  ó«©°üdG  ≈∏Y  ÉeCG ôªãªdG  É¡fhÉ©J  IQGOE’G  â∏°UGh  ó≤a  »∏NGódG  ó«©°üdG  ≈∏Y  ÉeCG
 äÓªëdG øe ójó©dG º«¶æJ ∫ÓN øe ∂æÑdG »ØXƒe ™e AÉæÑdGh äÓªëdG øe ójó©dG º«¶æJ ∫ÓN øe ∂æÑdG »ØXƒe ™e AÉæÑdGh
 á«aô°üªdG  äÉeóî∏d  á«éjhôàdG  á£°ûfC’Gh  á«ë°üdG  ájƒYƒàdG á«aô°üªdG  äÉeóî∏d  á«éjhôàdG  á£°ûfC’Gh  á«ë°üdG  ájƒYƒàdG
 .QGôªà°SÉH ¬FÓª©d …QÉéàdG É¡eó≤j »àdG á«≤jƒ°ùàdG ¢Vhô©dGh .QGôªà°SÉH ¬FÓª©d …QÉéàdG É¡eó≤j »àdG á«≤jƒ°ùàdG ¢Vhô©dGh

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

�  øY  ôjƒ£àdGh  äGQÉ°ûà°SÓd  ÜhôL  RQó«d  ácô°T  âØ°ûc øY  ôjƒ£àdGh  äGQÉ°ûà°SÓd  ÜhôL  RQó«d  ácô°T  âØ°ûc
 ≈dEG z∫Éæ°û«ahôH ¬∏à°ùf{ ácô°Th zπ°ùYh ôªJ{ õcôe ΩÉª°†fG ≈dEG z∫Éæ°û«ahôH ¬∏à°ùf{ ácô°Th zπ°ùYh ôªJ{ õcôe ΩÉª°†fG
 ¬ª¶æJ …òdG , ¬ª¶æJ …òdG ,20172017 âjƒμdG ÉμjQƒg ¢Vô©e »a ø«cQÉ°ûªdG âjƒμdG ÉμjQƒg ¢Vô©e »a ø«cQÉ°ûªdG
 ,õ°ù«aô«°S  »à«dÉà«Ñ°Sƒg  ácô°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ácô°ûdG ,õ°ù«aô«°S  »à«dÉà«Ñ°Sƒg  ácô°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ácô°ûdG
 IQhódG »a á°ù°SDƒeh ácô°T   IQhódG »a á°ù°SDƒeh ácô°T  8080 øe ôãcCG ≈dEG Oó©dG ™ØJô«d øe ôãcCG ≈dEG Oó©dG ™ØJô«d
 âëJ ôjÉæj  âëJ ôjÉæj 1818 ≈dEG  ≈dEG 1616 øe IôàØdG ∫ÓN ΩÉ≤à°S »àdG IójóédG øe IôàØdG ∫ÓN ΩÉ≤à°S »àdG IójóédG
 ï«°ûdG  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ô`̀jRhh  ΩÓ`̀YE’G  ôjRh  ájÉYQ ï«°ûdG  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ô`̀jRhh  ΩÓ`̀YE’G  ôjRh  ájÉYQ

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

.πNódG QOÉ°üe ™jƒæJh πª©dG.πNódG QOÉ°üe ™jƒæJh πª©dG
 óªMCG  π°ùYh  ôªJ  õcôªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ∫É`̀b  ,¬ÑfÉL  øe óªMCG  π°ùYh  ôªJ  õcôªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ∫É`̀b  ,¬ÑfÉL  øe

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

 .á«FGò¨dG äÉYÉæ°üdGh .á«FGò¨dG äÉYÉæ°üdGh

��    äÉcô°û∏d á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG ∫Éée »a IOÉjôdG IõFÉéH ∂æÑdG ºjôμJ ��    ΩódÉH ´ôÑàdG á∏ªM øe ÖfÉL��    á«æWƒdG OÉ«Y’ÉH ∫ÉØàM’G AÉæKCG

"2017 âjƒμdG ÉμjQƒg" `d ¿Éª°†æj "π°ùYh ôªJ"h "∫Éæ«°û«ahôH ¬∏à°ùf"
…QÉédG 16 ¬dÉªYCG ≥∏£æJ

��    IQƒLôL ôeÉ°S��     ¿ÉN ô«eC’G óÑY óªMCG

��    ¥GRôdGóÑ©dG ∞°Sƒj ºjôμJ AÉæKCG
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فرغلي: توب تقدم مشاريع استثمارية في معرض الفرص العقارية

بنك الخليج أعلن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية للدانة
بال�سحوبات  الفائزين  عن  اخلليج  بنك  اأعلن 
 2 من  الأ�سبوع  خالل  الدانة  حل�ساب  اليومية 
ال�سحوبات  وت�سمل   .2017 يناير   5 الى  يناير 
اليومية حل�ساب الدانة جائزتني قيمة كل منهما 

1000 دينار لكل فائز خالل اأيام العمل. 
الرا�سد،  ابراهيم  احمد  ابراهيم  هم:  والفائزون 
فهد  وخالد  ا�سكناين،  علي  عبدالله  عبدالر�سا 
الدريع،  حممد  جا�سم  عبدالله  الرقم،  عبدالله 
ح�سني  احمد  البلو�سي،  ابراهيم  حممد  وخليفه 
فهد  ال�سميط،  حممد  حمد  وليد  بحروه،  احمد 

نا�رص فهد املطوع.
املجدولة  الدانة  �سحوبات  برنامج  ويت�سمن 
العمل  اأيام  يومية خالل  �سحوبات   2017 لعام 
دينار.   1000 منهما  كل  قيمة  جائزتني  على 
�سيبداأ ال�سحب الربع �سنوي الأول يف 30 مار�س 

على جائزة 200.000 دينار، يليه ال�سحب ربع 
ال�سنوي الثاين الذي �سيجرى يف 29 يونيو على 
جائزة 250.000 دينار ثم ال�سحب ربع ال�سنوي 
جائزة  على  �سبتمرب   28 يف  ف�سيقام  الثالث 
والأخري  الرابع  ال�سحب  اأما  دينار.   500،000
هذا  و�سيتخلل   2018 يناير   11 يف  ف�سيكون 
ال�سحب تتويج مليونري الدانة لعام 2017 الذي 

�سيح�سل على جائزة بقيمة مليون دينار. 
كاأكرب  الدانة  ح�ساب  لنجاح  اأ�سباب   5 وهناك 
اأكرب  الكويت:  يف  �سحوبات  ح�ساب  واأف�سل 
مليون  بقيمة   الكويت  يف  فردية  نقدية  جائزة 
دينار متنح �سنويًا، واأكرب اجلوائز النقدية ربع 
ال�سنوية يف الكويت وت�سل قيمتها اإلى 500.000 
دينار، ويح�سل فائزان على جائزتني نقديتني 
عمل،  يوم  كل  دينار يف   1000 منهما  كل  قيمة 

يف  الوحيد  والبنك  الفوز،  فر�س  اأكرث  ويتيح 
الكويت الذي يقوم برتحيل فر�س الفوز من �سنة 

لأخرى. 
كما مينح ح�ساب الدانة اأي�سًا العديد من اخلدمات 
لالإيداع  الدانة  »بطاقة  خدمة  منها  املتميزة 
اإيداع  الدانة حرية  التي متنح عمالء  احل�رصي« 
اإلى خدمة  اإ�سافة  اأي وقت ينا�سبهم،  النقود يف 
»احلا�سبة« التي متِكن عمالء الدانة من ح�ساب ما 

لديهم من فر�س للفوز يف �سحب الدانة.
الكوتيني  وغري  للكويتيني  متاح  احل�ساب  وهذا 
بحد  ح�ساب  فتح  وعند  الكويت.  يف  املقيمني 
اأدنى للر�سيد 200 دينار، يتاأهل العمالء تلقائيًا 
�رشط  املقبلة  ال��دان��ة  �سحوبات  يف  للدخول 
املحافظة على ذلك احلد الأدنى. وللم�ساركة يف 

�سحوبات الدانة 2017.

أسعار لقيم النافتا ارتفعت إلى مستوى 
510 دوالرات للطن األسبوع الماضي

اللعيبي: العراق سجل أعلى معدل لتصدير 
النفط من المنافذ الجنوبية 

ت�سارك جمموعة توب العقارية يف 
والذي  العقارية  الفر�س  معر�س 
تنظمه �رصكة اوروما للمعار�س يف 
الفرتة  البدع خالل  فندق ريجن�سي 
احلايل مبجموعة  يناير   11-8 من 
امل�ساريع  م��ن  وك��ب��رة  مم��ي��زة 
منها  دول  ع���دة  يف  ال��ع��ق��اري��ة 

بريطانيا وتركيا وكندا ودبي. 
للمجموعة  التنفيذي  املدير  وقال 
املجموعة  ب���اأن  ف��رغ��ل��ي  حم��م��د 
حتر�س على اأن تكون م�ساركتها يف 
وفعالة حيث  املعر�ض مميزة  هذا 
اإلى  م�ساركتها  خ��ال  م��ن  تهدف 
امل�ستثمرين  من  �رصيحة  ا�ستقطاب 
امل�ساريع  يف  وال�ستثمار  للتملك 
�سل�سلة  بعد  خ�سو�سا  املعرو�سة 
للمجموعة  املتوا�سلة  النجاحات 
ال�سوق  املا�سية يف  ال�سنوات  عرب 
اخلليجية  اال���س��واق  ويف  املحلي 
وا���س��ت��ق��ط��اب��ه��ا ل��ع��دد ك��ب��ر من 
ت�سكله  ملا  بال�سافة  امل�ستثمرين 
اأهمية  م��ن  اأي�سا  املعار�ض  ه��ذه 
جديدة  ا�ستثمارية  قنوات  فتح  يف 
وم�ستثمرين  ع��م��اء  وا�ستقطاب 
تعر�سها  ال��ت��ي  للم�ساريع  ج��دد 

املجموعة. 
امل�ساريع  ب��ان  فرغلي  وا���س��اف 
تتنوع  املجموعة  تعر�سها  التي 
مابني �سقق �سكنية جاهزة لال�ستالم 
يف  االن�ساء  قيد  واخ���رى  ال��ف��وري 

ابرزها  بريطانيا  من  مناطق  عدة 
ومان�س�سرت  وب��رم��ن��ج��ه��ام  ل��ن��دن 
وليفربول وكذلك م�ساريع يف تركيا 
وكو�سادا�سي  وبدروم  ا�سطنبول  يف 
مواقع  يف  �سقق  ال��ى  ب��اال���س��اف��ة 
يف  تورنتو  مدينة  بو�سط  متنوعة 
خالل  املجموعة  حر�ست  وقد  كندا 
جناح  تخ�سي�س  على  املعر�س  هذا 
ت��اورز  �سباركل  مل�����رشوع  خا�ض 
من  والذي  مارينا  دبي  يف  والواقع 
خالل  بنائه  من  النتهاء  املتوقع 

الربع الثالث من هذا العام.
 وا�ساف فرغلي ان ما مييز م�ساريع 
املجموعة هو مواقعها ال�سرتاجتية 
ا�سعارها  تناف�سية  الى  بال�سافة 
ومرونة الدفعات وال�سداد والتي قد 
ت�سل يف بع�س امل�ساريع لغاية 48 

�سهرًا.
املجموعة  اأن  اإل��ى  فرغلي  واأ�سار 
ال�رشكات  اأك���ر  م��ن  واح���دة  تعد 
العقاري  الت�سويق  يف  املتخ�س�سة 
املجموعة  تقدم  الكويت، حيث  يف 

الت�سويقية  وال�ست�سارات  الدرا�سات 
املبا�رش  الت�سويق  اإل��ى  باالإ�سافة 
ملجموعة  العقارية  للم�ساريع 
مل�ساريع  العقارية  ال�رصكات  من 
وبريطانية  خليجية  م��ت��ن��وع��ة 
املجموعة  باأن  واأ�ساف  وعاملية. 
ت�سعى من خالل م�ساريعها املنتقاة 
اأن تقدم خدمة مميزة  بعناية تامة 
وفر�س ا�ستثمارية ناجحة لعمالئها 
م��ن خال  ال��ك��وي��ت واخل��ل��ي��ج  يف 

خربتها الرائدة يف هذا املجال.

ارتفعت اأ�سعار لقيم النافتا الأ�سبوع املا�سي 
بارتفاع  للطن  دولرات   510 م�ستوى  الى 
الأ�سبوع  م�ستوى  عن  للطن  دولرا   25 قدره 

ال�سابق.
 اأ�سعار الربوبان و�سوائل الغاز الأخرى مثل 
البيوتان يتم حتديدها لل�رصكات ال�سعودية 
على اأ�سا�س خ�سم يبلغ 20 % مقارنة ب�سعر 

الت�سدير الى اليابان من راأ�س تنورة.
ارامكو  رفعت  اجلديد  العام  بداية  وم��ع   
ال�سعودية اأ�سعار عقود الربوبان ل�سهر يناير 
دولرا   55  + للطن  دولرا   435 اإل��ى   2017
للطن، كما رفعت اأ�سعار عقود البيوتان اإلى 

495 دولرا للطن +75 دولرًا للطن.
بعد  وذل��ك  لاأ�سواق  جم��ددا  الن�ساط  وع��اد 
اأ�سعار املواد  انتهاء مو�سم الأعياد و�سجلت 
تفاوتا مع بداية العام اجلديد حيث �سجلت 
اأ�سعار العطريات ارتفاعات معتربة فارتفع 
 85  + للطن  دولرا   885 الى  البنزين  �سعر 

وال�ستايرين الى 1245 دولرا للطن + 45.
البويل  اأ�سعار  �سجلت  اأخ��رى  ناحية  ومن   
بروبيلني تراجعا الى 1020 دولرا للطن - 
ايثيلني  البويل  اأ�سعار  ا�ستقرت  55 يف حني 

قريبا من امل�ستويات ال�سابقة.
منتج  اأك���ر  ميثانيك�ض  ���رشك��ة  ورف��ع��ت   
للميثانول يف العامل اأ�سعار عقود بيع مادة 
 80 الآ�سيوية مبقدار  الأ�سواق  امليثانول يف 
ل�سهر  للطن  دولرا   430 عند  للطن  دولرا 
عقود  باأ�سعار  مقارنة  وذلك   ،2017 يناير 
اأ�سعار  وتراجعت  احل��ايل.  دي�سمر  �سهر 
الى  بال�سني  الفورية  ال�سوق  امليثانول يف 
330 دولرا للطن - 25 بعد اأن كانت �سجلت 
اأعلى م�ستوى لها يف 26 �سهرا يف نهاية عام 

.2016

ان  ام�ض  اللعيبي  جبار  العراقي  النفط  وزي��ر  قال 
�سادرات بالده من النفط عرب املنافذ اجلنوبية �سجلت 
معدلت قيا�سية غري م�سبوقة اذ ارتفعت الى 3 ماليني 
ت�سديري  معدل  اعلى  وهو  يوميا  برميل  اآالف  و510 

يتحقق من حقول الو�سط واجلنوب.
وا�ساف ان حتقيق هذه املعدالت ال يتعار�ض مع قرار 
امل�سدرة  الدول  منظمة  وفق  النتاج  بخف�س  العراق 
للنفط اوبك والذي بداأ تطبيقه اعتبارا من مطلع العام 

احلايل.
حتقيق  اجل  من  التخفي�س  بقرار  بغداد  التزام  واكد 
تخمة  على  بال�سيطرة  للمنتجني  امل�سرتكة  االهداف 
العاملية م�سددا على  ال�سواق  النفطي يف  املعرو�س 
ان تلك املعدلت غري امل�سبوقة لن توؤثر على التزام 

بغداد بالتخفي�س املقرر عرب اوبك.
منوا  ت�سهد  العراقية  النفطية  ال�سادرات  ان  واو�سح 
م�سطردا بف�سل اخلطط التي و�سعتها الوزارة وجهود 
مع  بالتعاون  الوطنية  ال�رصكات  يف  العاملني 

ال�رصكات العاملية.
واعرب عن ارتياحه بتح�سن ا�سعار النفط التي ت�سهد 
املنتجة  ال��دول  اتفاق  تطبيق  بعد  ت�ساعديا  منوا 
ابرز  على  امل��ق��ررة  الن�سب  وف��ق  االن��ت��اج  بخف�ض 

املنتجني من داخل وخارج اوبك.
النتاج  بخف�س  بالده  التزام  اعلن  قد  العراق  وكان 
�ساملة  اطار خطة  برميل يوميا يف  الف   200 مبعدل 
لوبك تق�سي بخف�س النتاج مبعدل مليون و200 الف 

برميل يوميا.

اأ�سعار البرتوكيماويات 
الأ�سا�سية - الأ�سواق 

الآ�سيوية
ال�سعر 
احلايل

التغري 
خالل اأ�سبوع

التغري 
منذ 6 اأ�سهر

التغري
 منذ 12 �سهًرا

32%29 %5%510.00 النافتا*

26%47 %14%435.00 الربوبان **ارامكو

27%60 %18%495.00 البيوتان ** ارامكو

48%24 %7%3.34 اإيثان***امريكا

69%24 %3%339.00 الربوبان*** امريكا

ال�سعر املادة
احلايل

التغري 
خالل اأ�سبوع

التغري 
منذ 6 اأ�سهر

التغري 
منذ 12 �سهًرا

1%1 %0%1085.00 الإثيلني

51%17 %0%840.00 الربوبلني

54%38 %11%885.00 البنزين

35%20 %4%1245.00 ال�ستايرين

56%56 %23%430.00 امليثانول ميثانيك�س 

57%47 %7%330.00 امليثانول
 ميثيل ثالثي بوتيل الإيرث 

MTBE710.00%3% 46%25

في عدة دول منها بريطانيا وتركيا وكندا ودبي

مؤشر أرقام للبتروكيماويات ارتفع 0,9 نقطة 

ال يتعارض مع قرار خفض اإلنتاج 

أسعار اللقيم

أسعار البتروكيماويات األساسية - األسواق اآلسيوية

�سجلت اأ�سعار النفط يف التعامالت املبكرة ام�س تراجعًا؛ 
اإ�سافة  اإيران ل�سادراتها،  زيادة  الإعالن عن  وذلك عقب 
احلفر  من�سات  عدد  المريكية  الطاقة  �رصكات  لزيادة 
اأ�سعار  التوايل.هبطت  على  العا�رص  لالأ�سبوع  النفطية 
التعاقدات الآجلة ت�سليم مار�س خلام برنت القيا�سي 22 

�سنتًا اإلى 56.88 دولرًا للربميل، بن�سبة %0.39.
تك�سا�س  غرب  خلام  الآجلة  التعاقدات  اأ�سعار  وهبطت 
المريكي 0.46%، لي�سل �سعر الربميل ت�سليم فرباير اإلى 

53.74 دولرًا؛ مبا يعادل 25 �سنتًا.
هيوز  بيكر  النفطية  اخلدمات  �رصكة  بيانات  واأظهرت 
ارتفاع من�سات التنقيب عن النفط يف الوليات املتحدة 
مبقدار 4 من�سات اإلى 529 من�سة خالل الأ�سبوع املا�سي، 

موا�سلة ارتفاعها لالأ�سبوع العا�رص على التوايل.
اكت�سفت احتياطيات  اإنها  الإيرانية:  النفط  وقالت �رصكة 
بغرب  لور�ستان  منطقة  يف  ال�سخري  النفط  من  �سخمة 
�سيتم  ال��ذي  للنفط  مرتفعة  ج��ودة  متوقعة  ال��ب��اد، 

ا�ستخراجه من هذا النطاق.
من جانب اآخر انخف�ست اأ�سعار النفط مع جتدد املخاوف 
اخلام  التنقيب عن  ن�ساط  تزايد  االإمدادات يف ظل  ب�ساأن 
يف الوليات املتحدة، وب�سغط من ارتفاع الدولر وا�سع 

النطاق اأمام العمالت الرئي�سية.
القيا�سي  برنت  خلام  الآجلة  العقود  اأ�سعار  وتراجعت 
ت�سليم مار�س بن�سبة 0.45% اإلى 56.84 دولرًا للربميل، 
بن�سبة  فرباير  ت�سليم  المريكي  ناميك�س  خام  وانخف�س 
0.55% اإلى 53.70 دولرًا للربميل.وجاء ذلك تزامنًا مع 
من  �سلة  اأمام  اأداءه  يقي�س  –الذي  الدولر  موؤ�رص  ارتفاع 
نقطة،   102.41 اإلى   %0.2 بن�سبة  الرئي�سية-  العمالت 

وهو ما �سكل �سغوطًا على ال�سلع ومن بينها النفط.
هيوز  بيكر  النفطية  اخلدمات  �رصكة  بيانات  واأظهرت 
ارتفاع من�سات التنقيب عن النفط يف الوليات املتحدة 
مبقدار 4 من�سات اإلى 529 من�سة خالل الأ�سبوع املا�سي، 

موا�سلة ارتفاعها لالأ�سبوع العا�رص على التوايل.

ك�����س��ف��ت ����رشك���ة ل���ي���درز ج���روب 
ان�سمام  عن  والتطوير  لال�ست�سارات 
»ن�ستله  و�رصكة  وع�سل«  »متر  مركز 
ال�سناعات  عمالق  بروفي�سنال« 
الغذائية على م�ستوى منطقة ال�رصق 
امل�ساركني  اإل��ى  والعامل  االأو���س��ط 
 ،2017 الكويت  هوريكا  معر�س  يف 
مع  بالتعاون  ال�رصكة  تنظمه  الذي 
�سريفي�زس،  هو�سبيتاليتي  �رصكة 
لريتفع العدد اإلى اأكرث من 80 �رصكة 
التي  اجلديدة  الدورة  يف  وموؤ�س�سة 
 18 اإلى   16 من  الفرتة  �ستقام خالل 
االإع��ام  رع��اي��ة وزي��ر  يناير حت��ت 
ال�سباب  ل�سوؤون  ال��دول��ة  ووزي���ر 
�سالة  يف  احلمود،  �سلمان  ال�سيخ 

رقم 8 باأر�س املعار�س.
وبهذا ال�سدد، اأ�ساد املدير التنفيذي 
�سامر  بروفي�سنال  ن�ستلة  �رصكة  يف 
جرجورة مبعر�س هوريكا الكويت، 
اأنه ي�سهم بفاعلية يف دعم  اإلى  لفتا 
العمل  على  وت�سجيعهم  ال�سباب 
ف�سا  عليهم،  ج��دي��دة  بقطاعات 
فر�س  توفري  يف  احليوي  دوره  عن 
الدخل،  م�سادر  وتنويع  العمل 
للقاء  مهمة  من�سة  كونه  اإلى  اإ�سافة 
اخلرباء واملخت�سني ورجال الأعمال 
فيما  لالتفاقات  جديدة  نوافذ  لفتح 
ال�سوق  احتياجات  لتوفري  بيهم 
التو�سع  نحو  ال�رصكات  خطط  ودعم 
ال�رشكة  اأن  ال��ى  م�سرًا  والتطور 
ت�سارك يف املعر�س برعاية ذهبية.

تقدم  ال�رشكة  اإن  ج��رج��ورة  وق��ال 
اأجود املكونات واملعرفة العملية، 

تقدمي  على  الفائقة  قدرتها  بجانب 
اخلدمات  مل�سغلي  الكامل  الدعم 
ال�رشكة  اأن  اإل��ى  الفتا  الغذائية، 
وامل�رصوبات  الأغذية  حلول  لديها 
ت�ساعد على تب�سيط عمليات الت�سغيل 
فئات  اأرب��ع  عر  ال�سيوف  واإ�سعاد 

رئي�سية.
مميزة  حلوال  تقدم  ال�رشكة  اأن  وزاد 
ومبتكرة �سواء للجماهري مبا�رصة اأو 

ل�سناع ال�سوق.
من  املعر�س  يت�سمنه  مبا  واأ�ساد 
فعاليات مميزة، ال�سيما م�سابقات 
التي ي�سارك فيها  العاملية  الطهي 
اإ�رشاف  حتت  طاهيا   250 من  اأكرث 
اإلى  اإ�سافة  دولية،  حتكيم  جلنة 
ي�سهم  الذي  للطهي  هوريكا  نادي 
يف تدريب ال�سباب على اإنتاج اأ�سهى 
الأطباق والتوا�سل مع رواد ال�سوق 

والنطالق مب�ساريعهم اجلديدة.

العام  املدير  ���رشح  جانبه،  من 
ملركز »متر وع�سل« اأحمد عبدالأمري 
املتخ�س�سة  املعار�ض  ب��اأن  خان 
رغبات  على  ال��وق��وف  يف  ت�ساعد 
التفاقات  جمالت  وتفتح  الزبائن 
ال�رصكات  مع  الثنائية  التجارية 
معر�س  اأن  م�سيفا  املختلفة، 
هوريكا الكويت يلعب دورا حموريا 
ال�رصكات  بني  الربط  تعزيز  يف 
والعمالء من جميع اأنحاء املنطقة، 
قنوات  فتح  يف  ي�سهم  اأن���ه  كما 
ذات  التجارية  لاأعمال  ج��دي��دة 
ال�سلة بقطاع ال�سيافة وال�سناعات 
ت�سليط  اإل��ى  اإ�سافة  الغذائية، 
اال�سرتاتيجي  ال��دور  على  ال�سوء 
املجالت  يف  وال�سناعة  للتجارة 
الفريدة، ف�سال عن كونه  الغذائية 
من�سة للعمالء يف هذا القطاع �رصيع 

النمو.

أسعار النفط تتراجع عقب إعالن 
إيران عن زيادة صادراتها

80 شركة تشارك في معرض 
هوريكا الكويت 2017

مع تزايد نشاط التنقيب في أميركا

في أرض المعارض خالل الفترة من 16 إلى 18 الحالي

• وليد القدومي يتوسط فريق العمل في جناح الشركة باملعرض

االقتصاد العالمي يحقق انتعاشًا بدعم من النفط والحديد

ارتفاع أسعار السلع يصب 
في صالح االقتصاد العالمي

املنتجات  وحتى  الأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار  ظلت 
يف  الوقود  باأ�سعار  مرورًا  ال�سني  ت�سنعها  التي 
ل�سنوات،  منخف�سة  املتحدة  والواليات  اأوروب��ا 
لل�سعود،  متجهة  تبدو  املطاف  نهاية  يف  لكنها 

فهل يعد هذا الأمر جيدًا؟
البنوك  حمافظي  �سعور  من  طويلة  ف��رتة  فبعد 
اإلى  وال�سطرار  النكما�س  اإزاء  بالقلق  املركزية 
الفائدة  معدلت  مثل  تقليدية  اأ�ساليب غري  اتباع 
هي  ال�سابق  ال�سوؤال  اإج��اب��ة  �ستكون  ال�سالبة 

»نعم«، بح�سب تقرير ل�»بلومبرغ«.
لكن حتديد ما اإذا كان ت�سارع منو الأ�سعار يعني 
العظيم،  الك�ساد  من  العاملي  القت�ساد  تعايف 

يتطلب ا�ستك�ساف ما �سيحدث الحقًا.
يحقق  قد  ت��ف��اوؤاًل،  االأك��ر  الوردية  احلالة  ويف 
القت�ساد العاملي انتعا�سًا بدعم من ارتفاع اأ�سعار 
اإلى  ال�سلع الأ�سا�سية مثل النفط اخلام واحلديد، 
الوليات  يف  والإنفاق  الطلب  اآفاق حت�سن  جانب 

املتحدة مع رئا�سة »دونالد ترامب«.
بينما يف �سيناريو اآخر، فاإن �سل�سلة من املخاطر 
جانب  اإلى  نف�سه  »ترامب«  راأ�سها  على  ال�سيا�سية 
التخبط املحتمل من خروج بريطانيا من الحتاد 
الأوروبي قد تعرقل هذه الآفاق اجليدة مع تراجع 

الإنفاق ال�ستهالكي وال�ستثمار ومنو الأجور.
ويف اأملانيا ارتفعت الأ�سعار بن�سبة 1% اإلى %1.7 
خالل دي�سمرب، وهي اأكرب زيادة كبرية، واأ�سهمت 
اإلى  اليورو  منطقة  يف  الأ�سعار  موؤ�رص  تعزيز  يف 

اأعلى م�ستوياته منذ 2013.
لأول  اليورو  مبنطقة  املنتجني  اأ�سعار  ارتفعت 
مرة منذ اأكرث من ثالث �سنوات، م�سجلة منوًا قدره 
يف  الت�سخم  ت�سارع  فيما  نوفمرب،  خالل   %0.1
م�ستوياته  اأعلى  اإلى  ال�سني  املنتجني يف  اأ�سعار 

منذ عام 2011.
الفيدرايل  االحتياطي  جمل�ض  م��وؤ���رش  وارت��ف��ع 
خالل  �سنوي  اأ�سا�س  على   %1.4 بن�سبة  للت�سخم 
منذ  وترية  اأ�رصع  وهي  ونوفمرب،  اأكتوبر  �سهري 

عام 2014.
توقعات  اإلى  بالإ�سافة  التحولت  هذه  اأ�سهمت   
ت�سارع النمو يف اأمريكا والتحفيز النقدي امل�ستمر 
يف اأوروبا، يف انت�سال القت�ساد العاملي من دوامة 
 2016 عام  باأن  حمللون  يعتقد  حيث  النكما�س، 

�سهد نهاية ال�سغوط االنكما�سية العاملية.
النمو  ارتفاع  �سي«  بي  اإ���ض  »اإت�ض  بنك  ويتوقع 
خالل  العاملي  القت�ساد  �سعيد  على  والت�سخم 
اأن  ويرى   ،2018 حتى   2016 من  اأع��وام  الثاثة 
 %1.9 �سيبلغ  املتقدمة  القت�سادات  يف  الت�سخم 

خالل العام القادم.

يف اليابان حيث كان ال�رصاع مع النكما�س حادا 
للغاية، يوؤمن �سناع ال�سيا�سات اأن حت�سن الثقة 
اأن  ويرون  العاملي،  القت�ساد  �سي�سهم يف تعايف 
هذا  خالل  النكما�س  لإنهاء  طريقها  يف  بالدهم 

العام بف�سل تنامي الثقة.
بخف�س  »ترامب«  تعهد  املتحدة،  الوليات  ويف 
ال�رصائب وزيادة الإنفاق املايل وهو ما عزز من 
اآفاق الت�سخم، فيما اأ�سار العديد من امل�سوؤولني 
خف�ض  فر�ض  زي��ادة  اإلى  الفيدرايل  باالحتياطي 

البطالة اإلى ما دون امل�ستوى الطبيعي.
�سعر  لرفع  الفيدرايل  يحتاج  قد  لذلك،  ونتيجة 
من  للحد  متوقعًا  كان  مما  اأكر  ب�رشعة  الفائدة 

الرتاكم املحتمل لل�سغوط الت�سخمية.
والبيانات  موحدة  لي�ست  ال�سورة  اأن  املوؤكد  من 
فالبع�س  م�سللة،  تكون  قد  للت�سخم  الرئي�سية 
يرى اأن النتعا�س احلا�سل ما هو اإل ارتداد لأ�سعار 
الأ�سا�سية املنخف�سة ولي�س انتعا�سًا قويًا  ال�سلع 

بالأ�سا�سيات، وقد يكون الرتفاع غري م�ستدام.
يف منطقة اليورو حيث تقبع معدلت البطالة قرب 
الرتفاع  اإمكانية حتويل هذا  ي�سعب ت�سور   %10
بالت�سخم اإلى اأحد املكا�سب القوية لالأجور والتي 

ميكن اأن ت�ساعد يف خلق حلقة ن�سطة بالقت�ساد.
قرب  الرئي�سي  الأ�سعار  موؤ�رص  يرتفع  حينما 
 %2 عند  االأوروب���ي  امل��رك��زي  البنك  م�ستهدف 
با�ستثناء  الأ�سا�سي  الت�سخم  معدل  فاإن  �سنويًا، 
م�ستواه  يبقى عالقًا قرب  والغذاء  الطاقة  اأ�سعار 

احلايل عند %1.
الهيكلي  االنتعا�ض  اأن  البع�ض  ي��رى  ذل��ك،  مع 
اليورو  منطقة  اإظهار  مع  طويل،  لفرتة  �سي�ستمر 
من  جمموعة  مواجهة  يف  متوقعة  غري  مرونة 
التهديدات منها تباطوؤ النمو يف ال�سني وان�سحاب 

بريطانيا من الحتاد الأوروبي.
لي�س كل ت�سخم اأمرًا جيدًا، ففي القت�سادات التي 
امل�ستهلكون  يحافظ  �رصيعا  الأ�سعار  بها  ترتفع 
على اأموالهم ويكتنزونها ويتباطاأ الإنفاق وكذلك 

ال�رصكات �ستميل لالإبقاء على اأموالها.
يف  بحذر  للتعامل  املركزية  البنوك  و�ستحتاج 
ارتفاع  من  للحد  النقدية  لل�سيا�سة  توجيهها 
اأنها  كما  النمو،  مبعدلت  الإ�رصار  دون  الأ�سعار 
�ستواجه غ�سبًا من املدخرين الذين يرون الت�سخم 

يرتفع اأ�رصع من م�ستويات الفائدة.
»ترامب«  تعهد  يف  يتمثل  اآخ��ر  عائق  وه��ن��اك 
بت�سييق العجز التجاري الأمريكي مع ال�سني من 
خالل تعريفات جمركية عقابية اإلى جانب عدد من 
التدابري التي ت�سكل خطرًا على ثاين اأكرب اقت�ساد 

يف العامل.

• أحمد عبد األمير

• جبار اللعيبي

•  سامر جرجورة



قال نائب مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك الكويت 
الوطني محمد العثمان أن البنوك احمللية 
قادرة على مواجهة تراجع منو االئتمان، 
السيما ال��ق��روض الشخصية، وذل��ك 
من خالل حزمة حلول منها استقطاب 
شرائح جديدة والتركيز على متويل 
املشروعات الكبرى والتوسع اجلغرافي 

في عدة أسواق. 
واك����د ال��ع��ث��م��ان خ���الل ال��ب��رن��ام��ج 
التدريبي الذي ينظمه البنك للصحافيني 
االقتصاديني العاملني في وسائل االعالم 
املرئية واملكتوبة والتي ب��دأت في 22 
أكتوبر املاضي ومتتد الى ابريل املقبل 
أن » ال��وط��ن��ي« ح��ري��ص على تطبيق 
تعليمات بنك الكويت املركزي الصادرة 
بشأن ضبط سوق القروض الشخصية 
ومتابعة العمالء فيما يخص تقدمي 
الفواتير التي تؤيد استخدام القرض في 

الغرض املمنوح من أجله.
واس��ت��ع��رض العثمان التعديالت 
األخ��ي��رة ال��ص��ادرة ع��ن بنك الكويت 
املركزي املتعلقة بالقروض الشخصية 
والتي منها تعديل أجل القرض وقيمة 
القسط الشهري في أي وقت خالل أجل 
القرض، بنفس نوعية القرض القائم ) 
استهالكى او مقسط ( شريطة انتظام 
العميل وع���دم احل��ص��ول على متويل 
إضافي من تاريخ املنح ودون االخالل 
باحلد االقصى املقرر بهذه التعليمات، 
وكذلك إع��ادة ترتيب ش��روط التعاقد 
حيث ميكن للعميل املنتظم فى سداد ما 

ال يقل عن 30 باملئة من ع��دد االقساط 
احملددة للقرض االستهالكى او املقسط 
فى تواريخ استحقاقها احلصول على 
متويل جديد بنفس نوع القرض القائم 

)استهالكي او مقسط(.
ال��ى ج��ان��ب إع��ط��اء ال��ع��م��الء نسخة 
غير موقعة وغير نهائية من القرض 
ملراجعتها خ��الل يومني عمل وال يتم 
توقيع العقد النهائي إال بعد انتهاء 
فترة املراجعة – مشيرا إلى أن البنوك 
العاملية تقوم عادة مبمارسة هذا اإلجراء 
إلع��ط��اء ال��ع��م��الء ف��ت��رة كافية ملعرفة 
الشروط واألحكام اخلاصة بالقرض، 
وك��ذل��ك ليتسنى لهم امل��ق��ارن��ة م��ا بني 
البنوك املختلفة، فيما يتم تزويد العمالء 
بجداول س��داد افتراضية ليتمكنوا من 
تقييم اآلثار املالية املترتبة على القرض، 
وتأثير التغييرات احملتملة في سعر 

الفائدة.

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

أنه متاشيا مع متطلبات بنك الكويت 
املركزي قام » الوطني » اعتبارا من بداية 
يناير بتوفير خدمات مصرفية مميزة 
لشريحة العمالء ذوي االحتياجات 
اخلاصة موضحا أنه مت حتديد فرع في 
كل محافظة باإلضافة إلى تخصيص 
جهاز سحب آلي في تلك الفروع مجهز 
ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات امل��ص��رف��ي��ة ل��ذوي 
االحتياجات اخلاصة، باإلضافة الى 
توفير أجهزة تسجيالت صوتية داخل 
الفروع لقراءة الشروط واألحكام التي 

تتضمنها العقود والنماذج.
وت��اب��ع أن���ه مت وض���ع ك���ود رم��زي 
لتمييز ال��ع��م��الء ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
اخل��اص��ة لسرعة وتسهيل اخلدمات 
املصرفية املقدمة وتسهيل الوصول 
ال���ى أج��ه��زة ال��س��ح��ب اآلل���ي للعمالء 
الذين يستخدمون الكراسي املتحركة 
وتدريب بعض موظفي الفروع على لغة 
اإلشارة واستخدام مناذج خاصة بفتح 
احلسابات وعقود التسهيالت وطباعة 
كشوف احلسابات واإلش��ع��ارات وفقا 

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

للعميل.

شبكة الفروع
وذكر العثمان أن مجموعة اخلدمات 
امل��ص��رف��ي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة ل���أف���راد في 
»ال��وط��ن��ي« ت��دي��ر أك��ب��ر شبكة ف��روع 
على مستوى الكويت وتضم 68 فرعا 
على مستوى دول���ة ال��ك��وي��ت و270 
جهاز سحب آلي وإي��داع نقدي ولديها 
أكبر مركز اتصال خلدمة العمالء على 
مستوى قطاع البنوك في الكويت حيث 
يضم أكثر من 1،600 موظف خلدمة 

أكثر من مليون عميل. 
وذك���ر ان اخل��دم��ات املصرفية في 
البنك تشمل ك��اف��ة ش��رائ��ح املجتمع 
العمرية بداية م��ن الطفول��ة عب��ر 
حس��اب »زينة » ك��م��ا ت�وف���ر خدم��ات 
مصرفي�ة مميزة للشباب م��ن خالل 
التركيز على احتياجاتهم مستدركا 
أن » الوطني« بات يتعامل مع اجليل 

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

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

االلكترونية للتعامالت املصرفية تقدم 
للعميل م��الذا آمنا ومضمونا إلج��راء 

املعامالت على مدار الساعة.
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محمد العثمان خالل البرنامج التدريبي

خالل الدورة التدريبة الرابعة للصحافيني االقتصاديني

العثمان: »الوطني« حريص على تطبيق كافة تعليمات البنك املركزي 
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محمد العثمان في سطور
•جامعة الكويت – كلية اآلداب 

) 2001 - 1995(
•كلية ه���ارف���رد إلدارة األع��م��ال 
– برنامج تدريب القادة التنفيذيني 

) 2015 - 2014(

•التحق للعمل ببنك الكويت الوطني 
مبنصب مدير فرع )فبراير 2006 (

•مدير منطقة )فبراير 2009 (
•نائب مدير الفروع )يناير 2012(

•مدير الفروع )يناير 2014 (

•نائب مدير عام مجموعة اخلدمات 
امل��ص��رف��ي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة )أغ��س��ط��س 

)2014
•رئيس مجلس ادارة شركة الكي 

نت )فبراير 2015 (

جولة داخل مركز اتصاالت البنك
يذكر أن محمد العثمان ومديرة إدارة األفرع غدير العوضي قد رافقا الصحافيني في جولة داخل مركز اتصاالت البنك الذي 
يقدم خدماته للعمالء على مدار الساعة خالل 7 أيام في األسبوع، بغض النظر عن مكان تواجد العميل والذي يقدم اخلدمة 
الهاتفية املجانية التي متكن العمالء من االتصال بالبنك بدون حتمل تكاليف املكاملة في كل من الواليات املتحدة االمريكية، 

وكندا، وفرنسا، واململكة املتحدة.

»األبحاث« ينال براءة 
اختراع من أميركا 

للحد من تدفق املياه 
آلبار البترول

أعلن معهد الكويت لأبحاث العلمية حصول 
الباحث شوقي لهاليه على براءة اختراع للحد 
من تدفق املياه آلبار البترول والغاز وذلك من 
مركز ب��راءة االختراع والعالمة التجارية في 

الواليات املتحدة األميركية.
وقال املعهد في بيان صحافي امس االثنني إن 
اختراع الدكتور لهاليه الباحث في مركز أبحاث 
الطاقة والبناء التابع للمعهد يتعلق بتطوير 
مركبات بوليميرية هالمية تستخدم للحد 
والتقليل من تدفق املياه اجلوفية آلبار البترول 

والغاز املنتجة ومنع اختالطها بالبترول املنتج.
وأوضح بهذا الشأن أنه كلما ازداد عمر إنتاج 
آبار البترول ازدادت التشققات والتصدعات في 
جدارها نتيجة لضغوط ضخ النفط والعوامل 
الطبيعية مما يؤدي إلى اختالط املياه العالية 
امللوحة مع النفط داخل اآلبار ويزيد من تكاليف 

إنتاج النفط وفصله عن املياه املصاحبة.
وذكر أن تكاليف عمليات استخراج النفط 
املصاحبة للمياه تبلغ نحو 5ر1 مليار دوالر 
سنويا متوقعا ارتفاعها إلى نحو 8ر2 مليار 

دوالر سنويا في الكويت عام 2020.
وبني أن التكلفة املتوقعة في منطقة اخلليج 
العربي تقدر بحوالي 6ر15 مليار دوالر سنويا 
مقارنة بالتكاليف املتوقعة عامليا بحوالي 
7ر196 بليون دوالر سنويا بحلول عام 2020.
وق��ال املعهد إن أهمية االخ��ت��راع تكمن في 
إم��ك��ان استخدام امل���ادة امل��ط��ورة ف��ي ح��ل هذه 
املشكلة من خالل ضخ وحقن تلك التشققات 
باملركبات البوليميرية الهالمية امل��ط��ورة 
والتقليل من نفاذية الصخور للماء وزي��ادة 

نفاذيتها للنفط.
وذكر أن هذه املركبات البوليميرية حتتوي 
على ع��دة عناصر كيماوية للتحكم بطريقة 
انسيابها بني الطبقات والتشققات وحتولها 
من سائل إلى مادة هالمية ذات فعالية عالية 
ومقاومة لدرجات احلرارة داخل آبار البترول 

حيث حتافظ على ثبوتيتها العالية.

93 مليون دينار القروض الشخصية سجلت خالل أكتوبر قوة مرتفعة بواقع 

»الوطني«: تباطؤ منو االئتمان في أكتوبر إلى 
5.1 باملئة بعد قيام شركة محلية بسداد ديونها

قال التقرير الصادر عن البنك الوطني 
امس االثنني لقد تراجع االئتمان املصرفي 
خالل شهر أكتوبر إثر قيام شركة كويتية 
بسداد ديونها كما تباطأ النمو إلى 5.1 باملئة 
على أس��اس س��ن��وي. فقد سجل االئتمان 
تراجعا ب��واق��ع 700 مليون دي��ن��ار جاء 
معظمه في االئتمان املمنوح لشراء األوراق 
املالية. واكتسبت القروض الشخصية قوة 
خ��الل الشهر بينما ظل االئتمان املمنوح 
لقطاع األع��م��ال ضعيفا. وسجلت ودائ��ع 
القطاع اخلاص والودائع احلكومية تراجعا 
في أكتوبر فيما تسارع منو ع��رض النقد 

على خلفية تأثيرات قاعدية.  
سجلت القروض الشخصية قوة خالل 
شهر أكتوبر مرتفعة بواقع 93 مليون دينار 
مع ثبات منوها عند 7 باملئة على أساس 
سنوي بدعم من القروض املقسطة. وقد 
ج��اءت ه��ذه ال��زي��ادة بعد أن سجل القطاع 
ركودا في شهر سبتمبر. وتراجع متوسط 
النمو السنوي قليال الى 10.6 باملئة على 
أساس سنوي مقارنة بنمو بلغ 12.5 باملئة 
العام املاضي إال أنه حافظ على وتيرة جيدة 

نسبيا. 
وسجلت املؤسسات املالية غير املصرفية 
ارتفاعا جيدا في االئتمان وحافظت على 
متانتها مقارنة بعام مضى. وقد ارتفعت 
مديونية القطاع بواقع 24مليون دينار في 
الشهر، وبلغ النمو 6.6 باملئة على أساس 
سنوي. ويبدو أن القطاع قد أنهى فترة 
تراجع مديونيته والتي استمرت منذ األزمة 

املالية في 2008.
وسجلت بقية القطاعات تراجعا بواقع 
817مليون دينار كما تراجع منوها إلى4.1 
باملئة على أساس سنوي. فقد جاء التراجع 
مع قيام إح��دى الشركات بسداد ديونها 
بقيمة 688 مليون دينار بعد عملية بيع 
حصتها ف��ي إح���دى ال��ش��رك��ات امل��درج��ة. 
وج��اء معظم التراجع في ه��ذا القطاع إثر 
تراجع االئتمان املمنوح لشراء األوراق 
املالية بواقع 480 مليون دينار. وتراجع 
االئتمان أيضا في معظم قطاعات األعمال 
األخرى. إذ ظهر التراجع في كل من االئتمان 
املمنوح لقطاع البناء والتشييد وقطاع 
العقار وقطاع التجارة وقطاع الصناعة 
والقطاعات األخ��رى فيما ارتفع االئتمان 
امل��م��ن��وح لقطاع النفط وال��غ��از بصورة 

واضحة.
وواص���ل���ت ودائ�����ع ال��ق��ط��اع اخل���اص 
تراجعها خالل أكتوبر متراجعة بواقع 98 
مليون دينار بينما تسارع منو عرض النقد 
مبفهومه الواسع )ن2( إلى 5.0 باملئة على 
اس��اس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية. 
وحتسن أيضا منو عرض النقد مبفهومه 
الضيق )ن1( ليصل إل��ى 4.5 باملئة على 
أس��اس سنوي. وظهر معظم التراجع في 
ال��ودائ��ع حتت الطلب بالدينار والودائع 

بالعملة األجنبية ليقابله زيادة كبيرة في 
الودائع ألجل بالدينار. كما تراجعت أيضا 
الودائع احلكومية بواقع 95 مليون دينار 
محافظة رغم ذلك على قوة منوها عند 20 

باملئة على أساس سنوي. 
وحتسنت سيولة القطاع املصرفي في 

أكتوبر لتواصل دعم مستوياتها اجليدة.
إذ سجلت إحتياطات البنوك السائلة 
)ال��ت��ي تشمل النقود وال��ودائ��ع ل��دى بنك 
الكويت املركزي إضافة إلى سندات البنك 
املركزي( ارتفاعا بواقع 953 مليون دينار 
لتصل إلى 5.7 مليار دينار أو 9.5 باملئة 
من إجمالي األصول. وقد جاء االرتفاع في 

الودائع ألجل وسندات البنك املركزي.
 وق����د ت���زام���ن ذل����ك م���ع ارت���ف���اع في 
االح��ت��ي��اط��ات األج��ن��ب��ي��ة للبنك امل��رك��زي 

لتصل إلى 9 مليارات دينار.  وقد استقرت 
إصدارات وزارة املالية احمللية والتي عادة 

ما متثل عبئا على السيولة املصرفية.
 حيث ارتفعت أدوات الدين العام القائمة 
بواقع 200 مليون دينار في أكتوبر لتصل 

إلى 2.97 مليار دينار. 
وشهدت أسعار فائدة اإلنتربنك استقرار 
نسبيا. فقد تراجعت قليال أسعار الفائدة 
ألجل ثالثة أشهر )كايبور( في شهر أكتوبر 
إلى 1.54 باملئة وبقيت مستقرة نسبيا منذ 
ذلك الوقت لينهي العام 2016 عند 1.44 
باملئة دون أن يتأثر بقرار البنك املركزي 
برفع سعر اخلصم في ديسمبر بواقع 25 

نقطة أساس.
وظلت أسعار الفائدة على ودائع العمالء 

خالل أكتوبر دون تغيير.

توب العقارية تشارك مبعرض الفرص العقارية

فرغلي: نقدم خدمة مميزة وفرصا 
استثمارية ناجحة لعمالئنا من خالل 

خبرتنا الرائدة في املجال العقاري

تشارك مجموعة توب العقارية في معرض 
الفرص العقارية والذي تنظمه شركة اوروما 
للمعارض ف��ي ف��ن��دق ريجنسي ال��ب��دع خالل 
الفترة من 8-11 يناير اجلاري مبجموعة مميزة 
وكبيرة من املشاريع العقارية في ع��دة دول 
منها بريطانيا وتركيا وكندا ودبي. وقال املدير 
التنفيذي للمجموعة محمد فرغلي بأن املجموعة 
حترص على أن تكون مشاركتها في هذا املعرض 
مميزة وفعالة حيث تهدف من خالل مشاركتها 
إلى استقطاب شريحة من املستثمرين للتملك 
واالستثمار في املشاريع املعروضة خصوصا 
بعد سلسلة النجاحات املتواصلة للمجموعة 
عبر السنوات املاضية في السوق احمللي وفي 
االسواق اخلليجية واستقطابها لعدد كبير من 
املستثمرين باالضافة ملا تشكله هذه املعارض 
أيضا م��ن أهمية ف��ي فتح ق��ن��وات استثمارية 
جديدة واستقطاب عمالء ومستثمرين جدد 

للمشاريع التي تعرضها املجموعة. 
واضاف فرغلي بان املشاريع التي تعرضها 
املجموعة تتنوع مابني شقق سكنية جاهزة 
لالستالم الفوري واخرى قيد االنشاء في عدة 
مناطق من بريطانيا ابرزها لندن وبرمنجهام 
ومانشستر وليفربول وك��ذل��ك مشاريع في 

تركيا ف��ي اسطنبول وب���دروم وكوشاداسي 
باالضافة الى شقق في مواقع متنوعة بوسط 
مدينة تورنتو في كندا وقد حرصت املجموعة 
خالل هذا املعرض على تخصيص جناح خاص 
ملشروع سباركل تاورز والواقع في دبي مارينا 
والذي من املتوقع االنتهاء من بنائه خالل الربع 
الثالث من هذا العام واضاف فرغلي ان ما مييز 
مشاريع املجموعة هو مواقعها االستراتيجية 
ب��االض��اف��ة ال��ى تنافسية اس��ع��اره��ا وم��رون��ة 
الدفعات وال��س��داد والتي قد تصل في بعض 

املشاريع لغاية 48 شهر.
وأش��ار فرغلي إلى أن املجموعة تعد واحدة 
من أكبر الشركات املتخصصة في التسويق 
العقاري في دولة الكويت، حيث تقدم املجموعة 
الدراسات واالستشارات التسويقية باإلضافة 
إل��ى التسويق املباشر للمشاريع العقارية 
ملجموعة م��ن ال��ش��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة ملشاريع 
متنوعة خليجية وبريطانية وعاملية. وأضاف 
ب��أن املجموعة تسعى م��ن خ��الل مشاريعها 
املنتقاة بعناية تامة أن تقدم خدمة مميزة 
وفرص استثمارية ناجحة لعمالئها في الكويت 
واخلليج م��ن خ��الل خبرتها ال��رائ��دة ف��ي هذا 

املجال.

الكويتية - السورية توقع عقد تنازل عن شركة تابعة ب�3.6 مليون 
 ،)KSHC( قالت شركة الكويتية السورية القابضة
إنه قامت بتوقيع عقد تنازل كامل عن أسهمها في الشركة 
الكويتية األول��ى للمشروعات السياحية، لصالح إحدى 
املجموعات االستثمارية، بقيمة 12 مليون دوالر )3.6 مليون 

دينار(.
وأضافت السورية في بيانها لبورصة الكويت، امس 
االثنني، أن الشركة املباعة، وهي تابعة ومملوكة لها بنسبة 
100 باملئة، متتلك 10 باملئة في أسهم الشركة السورية 

السعودية لالستثمارات السياحية.
وأوضحت الشركة أنها سُتحقق أرباحا من البيع بنحو 
740 ألف دينار بعد خصم أتعاب عموالت الصفقة، وسيتم 

إدراجها ببيان الدخل فور االنتها من إمتام التعاقد.
وبلغت أرباح السورية في التسعة أشهر األولى من العام 
املاضي 112.85 ألف دينار، مقابل 675.75 ألف دينار أرباح 

نفس الفترة من عام 2015، بتراجع نسبته 83.3 باملئة.
واستقر سهم الشركة عند انتصاف تعامالت اليوم 
ببورصة الكويت، عند سعر 31.5 فلس، وذل��ك من خالل 

تداول 820.9 ألف سهم، بقيمة 25.9 ألف دينار.

وليد القدومي يتوسط فريق العمل في جناح الشركة باملعرض

الصفقة إمتام  من  السورية  أرباح  دينار  ألف   740

ودائع القطاع اخلاص والودائع احلكومية سجلت تراجعا في أكتوبر فيما تسارع منو عرض النقد

منو مكونات االئتمان

سعر صرف العمالت

املاضي بالعام  مقارنة  متانتها  على  وحافظت  ارتفاعا  سجلت  املصرفية  غير  املالية  املؤسسات 
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