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  في بيرمنجهام

يوتوبيا للعقارات تنظم اللقاء 
التعريفي  للفرص العقارية

 شراكة بني شركتي سيناجني التركية وابن سينا الطبية 
   فـــي احــتــفــال مــتــمــيــز اجــتــمــعــت فـــي فــنــدق 
ــاريــــوت يــــوم الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، شــركــة  املــ
ســيــنــاجــني الــتــركــيــة مــع شــركــة ابـــن سينا 
ــقـــد شــــراكــــة بــيــنــهــمــا  الـــطـــبـــيـــة لـــتـــوقـــيـــع عـ
لـــضـــمـــان اســــتــــمــــرار تـــوفـــيـــر الـــــــــــدواء مــن 
ــادر املــتــعــددة ومــشــاركــة ابـــن سينا  املـــصـ
ـــــــم اتــــــجــــــاه الـــــــدولـــــــة نــــحــــو تـــنـــوع  فــــــى دعـ
ــدواء ضـــمـــانـــا لــتــوفــيــر أفــضــل  ــ ــادرالـ ــ ــــصـ مـ

الخدمات للقطاع الصحي بدولة قطر.
ان شركة سيناجني والتي تمتلك مصانع 
لها ومــركــزًا للبحث والتطوير فــي تركيا 
تعد من أولــى الشركات البيوتكنولوجي 
ــة قـــطـــر بـــعـــد تـــواجـــدهـــا  ــ ــتـــي تـــدخـــل دولــ الـ
فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان مــثــل: سيريالنكا 
والــجــزائــر واالردن ومــولــدوفــا والسنغال 
واالكــــــــوادور .. وغـــيـــرهـــا. وقـــــد شــــارك في 
ــة تــركــيــا في  االحــتــفــال ســعــادة سفير دولـ
قــطــر الــســيــد فــركــيــت اوزار مــع وفـــد كبير 
مـــن شــركــة ســيــنــاجــيـــــن يـــرأســـه الــدكــتــورة 

هـــالـــة هــامــيــدفــر مـــع الـــدكـــتـــور فــرحــات 
فارسي وقد عبر السيد شريف شحاته 
ابــن سينا الطبية  الــعــام لشركة  املــديــر 
عــن سعادته بتوقيع عقد الشراكة مع 
شركة سيناجني لضمان توفير الدواء 
فــي دولـــة قــطــر تــمــاشــيــًا مــع توجيهات 
وزارة الصحة العامة لتوفير الدواء من 
جميع مصادره وبخاصة من الشركات 
الــتــركــيــة نــظــرًا لدعمها الــدائــم والــقــوي 

للسوق القطري.
 وقد أضاف السيد شريف أنه باالنابة 
عن سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل 
ثاني يرحب بشركة سيناجني كشريك 
جـــديـــد تــحــت مــظــلــة شـــركـــة ابــــن سينا 
الـــطـــبـــيـــة وانــــــه كـــــان دائــــمــــًا يــبــحــث عــن 
شراكة قوية مع الشركات التركية وانه 
يــرى أن شــركــة سيناجني هــي الشريك 
املــتــمــيــز لــعــالقــة طــويــلــة االمــــد لتوفير 

الدواء في دولة قطر. 

الــوقــت الحالي هــو أفضل وقت  أن   أكــد فرغلي  
ــــي مـــديـــنـــة بـــيـــرمـــنـــجـــهـــام حــيــث  ــثـــمـــار فـ ــتـ لـــالسـ
تصاعدت قيمة العقارات في خالل 2017 بنحو 
ــد نـــمـــو لــلــعــقــار فــي  ــائـ ــلـــى عـ 17 % لــتــســجــل أعـ
اإليــجــار  بريطانيا بالكامل كما تحقق عــوائــد 
ــتـــراوح مـــا بـــني 6-%7 والــتــي  الــســنــوي نــســبــة تـ
تــعــتــبــر مـــن أعـــلـــى املـــعـــدالت فـــي بــريــطــانــيــا في 
إذا قمنا بمقارنتها  الحالي خصوصا  الــوقــت 
2 % في  بعوائد اإليجار في لندن والتي تبلغ 
للعقارات  أن يوتوبيا  املتوسط.  وذكــر فرغلي 
عــــقــــارات  تــــعــــرض  هـــــي أول شــــركــــة خـــلـــيـــجـــيـــة 
فــــي بــيــرمــنــجــهــام مـــنـــذ عـــــام 2015 وقـــــد قــمــنــا 
بــتــســويــق وبــيــع أكــثــر مــن 12 مــشــروعــا سكنيا 
ــنـــة بـــيـــرمـــنـــجـــهـــام ملــســتــثــمــريــن  فــــي وســـــط مـــديـ
قــطــريــني وكــويــتــيــني وخــلــيــجــيــني.  ومـــن جانبه 
املنتدب لشئون  العضو  أندي فوتي  فقد أعرب 
فــي مجموعة « سفن كابيتال « عن  التسويق 
التعريفي بالفرص  الــلــقــاء  ســعــادتــه بعقد هــذا 
ــة بــيــرمــنــجــهــام  ــنـ ــديـ الـــعـــقـــاريـــة املــــتــــاحــــة فــــي مـ
املهتمني  العمالء واملستثمرين  وتطلعه ملقابلة 
الذي  املبهر  وجها لوجه لتعريفهم باملستقبل 
يــتــم بــنــاؤه حــالــيــا عــلــى أرض بــيــرمــنــجــهــام من 
خـــالل الــخــطــة الــطــمــوحــة الــتــي تــتــبــنــاهــا بلدية 
البريطانية  الحكومة  إلــى جــانــب  بيرمنجهام 
لــتــطــويــر بــيــئــة األعـــمـــال بــهــا مـــن خـــالل اإلعـــالن 
عـــن مـــشـــاريـــع طــمــوحــة وعـــمـــالقـــة فـــي مــجــاالت 
النقل واملــواصــالت والترفيه وتــوطــني صناعة 
الــبــنــوك وغــيــرهــا حــيــث تــعــد بــيــرمــنــجــهــام أكبر 
مـــركـــز مـــالـــي فـــي بــريــطــانــيــا بــمــا تــحــتــويــه مــن 
بــي سي  اتــش اس  مــقــرات رئيسية لبنوك مثل 
و دوتــشــه بــنــك الـــى جــانــب اإلعــــالن مــؤخــرا عن 
خطط لنقل البنك املركزي البريطاني بنك اوف 
الــى بيرمنجهام مما  الرئيسي  ملــقــره  انــجــالنــد 
القطاع وانعكس  أضفى زخما كبيرا على هــذا 

بشكل إيجابي على السوق العقاري في املدينة 
وتــخــطــط الــحــكــومــة لــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
فــي وســط املــديــنــة مــن خــالل ضــخ حــوالــي أربــع 
مـــلـــيـــارات جــنــيــه اســتــرلــيــنــي لــتــطــويــرهــا كــمــا 
ســـاهـــمـــت الـــخـــطـــط الــحــكــومــيــة لــتــوصــيــل خــط 
القطار الفائق السرعة إلى املدينة في إختصار 
 40 الــى بيرمنجهام لتصبح  املسافة مــن لندن 
دقــيــقــة فــقــط مــمــا انــعــكــس إيــجــابــا عــلــى قــطــاع 
ــقـــارات الــســكــنــيــة وعـــلـــى الـــعـــائـــد اإليـــجـــاري  ــعـ الـ
ــر فــوتــي أن مــنــتــدى  ــا.   وذكــ ــهـ واإلســـتـــثـــمـــاري لـ
اإلســـتـــثـــمـــار واألعـــــمـــــال الـــقـــطـــري الـــبـــريـــطـــانـــي 
الــــذي عــقــد فــي مــــارس الــعــام املــاضــي فــي لــنــدن 
تــحــت الــرعــايــة الــكــريــمــة ملــعــالــي رئــيــس مجلس 
نــاصــر بن  بــن  الشيخ عبدالله  القطري  الـــوزراء 
خــلــيــفــة آل ثـــانـــي وإســـتـــقـــطـــب مـــا يـــفـــوق 1000 
مــشــارك مــن مؤسسات حكومية ورجــال أعمال 
وأصــحــاب شــركــات مــن كــال الــطــرفــني قــد أضفى 

فــي بيرمنجهام  الــعــقــاري  زخــمــا كبيرا للسوق 
ــم تــخــصــيــص يـــومـــني كــامــلــني ملــنــاقــشــة  حــيــث تـ
التي تقدمها بيرمنجهام  الفرص اإلستثمارية 
فـــي قــطــاعــات مــتــعــددة وقـــد أثــمــر هـــذا املــنــتــدى 
فــي مجاالت  اإلتــفــاقــات  مــن  العديد  على توقيع 
أما على صعيد إستعراض مشاريع  متعددة.  
« ســفــن كــابــيــتــال « فـــي بــيــرمــنــجــهــام فــقــد ذكــر 
اجــــون تــريــســي املــديــر اإلقــلــيــمــي لــلــمــبــيــعــات أن 
الشركة  الــتــي تملكها  املــشــاريــع  حــجــم محفظة 
ــتـــرب مــــن حــــاجــــز املـــلـــيـــار  ــقـ فــــي بـــيـــرمـــنـــجـــهـــام يـ
تــتــوزع على  ومائتي مليون جنيه إسترليني 
مــواقــع  فــي  تــقــع جميعها  16 مــشــروعــا سكنيا 
متميزة داخـــل سنتر مــديــنــة بيرمنجهام مما 
املدينة  فــي  عــقــاري خــاص  أكبر مطور  يجعلنا 
. كما تمتلك املجموعة سلسلة فنادق  بأسرها 
ــا الــتــنــفــيــذي  ــهـ ــارك ريــجــيــس إلـــى جــانــب ذراعـ بــ
للمشاريع وهو شركة كلمور تانج والتي تعد 
فــي بيرمنجهام  ات  اإلنـــشـــاء أكــبــر شــركــات  مــن 

. وقـــد أضـــاف جـــون تــريــســي قــائــال إن مبيعات 
الثالثمائة مليون  تــجــاوزت حاجز  قــد  الشركة 
أعـــوام األخيرة  الثالثة  جنيه إسترليني خــالل 
ــا عـــلـــى حـــجـــم الــطــلــب  ــويــ ــرا قــ ــ ــــؤشـ مـــمـــا يـــعـــد مـ
املــوجــود فــي املــديــنــة.  ومــن جانبه فقد أضــاف 
أن برمنجهام تتمتع بميزة  أندرسبي  أدريـــان 
كـــبـــيـــرة حـــيـــث تـــقـــدم نــفــســهــا كــمــديــنــة عــظــيــمــة 
ــن. ويــــخــــتــــار عـــدد  ــكــ ــســ ــل والــ ــمــ ــعــ ــة والــ ــدراســ ــلــ لــ
ــادمــــني مــن  ــقــ ــــب الــ ــانـ ــ ــن الــــطــــالب األجـ ــزايـــد مــ ــتـ مـ
الــخــارج االســتــقــرار فــي بــرمــنــجــهــام حــيــث إنها 
ــاة مــفــعــم بـــالـــحـــيـــاة والـــنـــشـــاط  ــيـ ــر نـــمـــط حـ ــوفـ تـ
باإلضافة إلى مالئمة تكاليف املعيشة وروابط 
ــــى بــاقــي  الـــنـــقـــل واملـــــواصـــــالت االســتــثــنــائــيــة إلـ
لـــذا فنحن نصنف  املــتــحــدة وخــارجــهــا  اململكة 
بيرمنجهام على أنها املستقبل املقبل لصناعة 
ــا الــقــلــيــلــة  ــقــــار فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا بــــأســــعــــارهــ الــــعــ
العالية  الطموحة ومــعــدالت نموها  وخططها 

املتوقعة خالل السنوات القادمة. 

 فوتي : نتطلع لتقديم فرص استثمارية رائعة وحصرية للمشترين في قطر والكويت 

¶  جون تريسي  ¶  أدريان أندرسبي   ¶  أندي فوتي   ¶  محمد فرغلي    

اكة¶   خالل توقيع عقود الشراكة    الش ق ق ت خالل ¶

فرغلي: ال ندخر جهدًا في سبيل عرض أفضل الفرص االستثمارية الحصرية لعمالئنا 

الدوحة - الشرق

صرح محمد فرغلي املدير التنفيذي لشركة « يوتوبيا للعقارات « 
الشركة الشقيقة ملجموعة توب العقارية،  بأن الشركة سوف تقوم 
بتنظيم اللقاء التعريفي الخاص بالفرص العقارية املطروحة في 

مدينة بيرمنجهام البريطانية في فندق شيراتون الدوحة- دولة قطر- 
غدا االثنني املوافق 8 يناير واملخصص لجمهور العمالء الراغبني 
في التعرف على الفرص العقارية واالستثمارية الحصرية في مواقع 
متميزة في مدينة بيرمنجهام والتي تعد ثاني أكبر مدينة بريطانية 
بعد لندن حيث يزيد عدد سكانها على 3 ماليني نسمة كما تضمن 

ثالث جامعات كبرى باالصافة إلى مجموعة من الكليات الجامعية 
املتميزة . وذكر فرغلي أن « يوتوبيا للعقارات « من خالل شراكتها مع 
شركة « سفن كابيتال « والتي تعد الالعب الرئيسي في سوق العقارات 
في بيرمنجهام تنتقي أفضل الفرص املناسبة لعرضها على عمالئها 

من حيث املوقع والقيمة والجدوى االستثمارية. 
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أكد محمد فرغلي املدير التنفيذي لشركة 
»يــوتــوبــيــا لـــلـــعـــقـــارات« الــشــركــة الــزمــيــلــة 
الــعــقــاريــة، أن »يــوتــوبــيــا«  تـــوب  ملجموعة 
ســــوف تـــقـــوم بــتــنــظــيــم الـــلـــقـــاء الــتــعــريــفــي 
الخاص بالفرص العقارية املطروحة في 
مدينة بيرمنجهام البريطانية في فندق 
شيراتون الدوحة- دولة قطر - يوم اإلثنني 
املــــوافــــق 8 يــنــايــر واملـــخـــصـــص لــجــمــهــور 
العمالء الراغبني في التعرف على الفرص 
الــعــقــاريــة واالســتــثــمــاريــة الــحــصــريــة في 
مـــواقـــع مــتــمــيــزة فـــي مــديــنــة بــيــرمــنــجــهــام 
أكــبــر مدينة بريطانية  ثــانــي  والــتــي تعد 
بـــعـــد لــــنــــدن، حـــيـــث يــــزيــــد عـــــدد ســكــانــهــا 
على 3 مــاليــني نسمة كما تتضمن ثالث 
إلــى مجموعة  جامعات كبرى، باإلضافة 

من الكليات الجامعية املتميزة.
وذكر فرغلي أن »يوتوبيا للعقارات« من 
خالل شراكتها مع شركة »سفن كابيتال« 
والـــتـــي تــعــد الـــالعـــب الــرئــيــســي فـــي ســوق 
الــعــقــارات فــي بيرمنجهام تنتقي أفضل 
الفرص املناسبة لعرضها على عمالئها 
ــــدوى  ــــجـ ــع والـــقـــيـــمـــة والـ ــ ــوقـ ــ ــــن حـــيـــث املـ مـ
االســتــثــمــاريــة. كــمــا أكـــد فــرغــلــي أن الــوقــت 
الــحــالــي هــو أفــضــل وقـــت لــالســتــثــمــار في 
ــنـــة بـــيـــرمـــنـــجـــهـــام، حـــيـــث تـــصـــاعـــدت  مـــديـ
الــعــقــارات خـــالل 2017 بنحو %17  قيمة 
ــو لـــلـــعـــقـــار فــي  ــمـ ــد نـ ــائــ ــلــــى عــ لــتــســجــل أعــ
بــريــطــانــيــا بــالــكــامــل كــمــا تــحــقــق عــوائــد 
اإليــجــار السنوي نسبا تــتــراوح ما بني 6 
- 7% والتي تعتبر من أعلى املعدالت في 
بريطانيا في الوقت الحالي خصوصا إذا 
قمنا بمقارنتها بعوائد اإليجار في لندن 

والتي تبلغ 2% في املتوسط.
لــلــعــقــارات هي  وذكـــر فرغلي أن يوتوبيا 
ــقــــارات  ــعــــرض عــ تــ أول شــــركــــة خــلــيــجــيــة 
ــام 2015 وقـــد  ــ ــنـــذ عــ بـــيـــرمـــنـــجـــهـــام مـ فــــي 

ــتــــســــويــــق وبـــــيـــــع أكـــــثـــــر مــــــن 12  ــا بــ ــنــ ــمــ قــ
ــنـــة  ــا ســـكـــنـــيـــا فــــــي وســــــــط مـــديـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ
ــريــــن قـــطـــريـــني  ــمــ ــثــ ــتــ بــــيــــرمــــنــــجــــهــــام ملــــســ

وكويتيني وخليجيني.
ومن جانبه فقد أعرب أندي فوتي العضو 
لــشــؤون التسويق فــي مجموعة  املــنــتــدب 
ــه بــعــقــد  ــادتــ ــعــ ــــن ســ ــتــــال« عـ ــيــ ــابــ ــن كــ ــفــ »ســ
بــالــفــرص العقارية  الــلــقــاء التعريفي  هــذا 
املــتــاحــة فــي مدينة بيرمنجهام وتطلعه 
الــعــمــالء واملــســتــثــمــريــن املهتمني  ملــقــابــلــة 
ــه لـــتـــعـــريـــفـــهـــم بــاملــســتــقــبــل  ــ ــــوجـ ــا لـ ــ ــهـ ــ وجـ
بــنــاؤه حاليا على أرض  الــذي يتم  املبهر 
بيرمنجهام مــن خــالل الخطة الطموحة 
الـــتـــي تــتــبــنــاهــا بــلــديــة بــيــرمــنــجــهــام إلــى 
جـــانـــب الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة لــتــطــويــر 
بيئة األعــمــال بــهــا مــن خـــالل اإلعــــالن عن 
مــشــاريــع طــمــوحــة وعــمــالقــة فــي مــجــاالت 
ــــالت والـــتـــرفـــيـــه وتــوطــني  ــواصـ ــ الــنــقــل واملـ
ــيـــث تــعــد  ــا، حـ ــرهــ ــيــ ــة الـــبـــنـــوك وغــ ــاعـ ــنـ صـ
بيرمنجهام أكبر مركز مالي في بريطانيا 
بــمــا تحتويه مــن مــقــرات رئيسية لبنوك 
ــه بــانــك  ــشــ مــثــل اتــــش اس بـــي ســـي ودوتــ
ــرا عــــن خــطــط  إلـــــى جـــانـــب اإلعـــــــالن مــــؤخــ

لنقل البنك املركزي البريطاني بانك اوف 
إلــى بيرمنجهام  انجالند ملقره الرئيسي 
مما أضفى زخما كبيرا على هذا القطاع 
وانـــعـــكـــس بــشــكــل إيـــجـــابـــي عــلــى الــســوق 
الــعــقــاري فــي املــديــنــة وتــخــطــط الحكومة 
لتطوير البنية التحتية في وسط املدينة 
ــة مــلــيــارات  ــعـ ــوالـــي أربـ مـــن خــــالل ضـــخ حـ
جنيه إسترليني لتطويرها كما ساهمت 
الخطط الحكومية لتوصيل خط القطار 
إلــى املدينة فــي اختصار  الفائق السرعة 
املسافة من لندن إلى بيرمنجهام لتصبح 
40 دقيقة فقط مما انعكس إيجابا على 
قــطــاع الــعــقــارات الــســكــنــيــة وعــلــى الــعــائــد 

اإليجاري واالستثماري لها.
ــتــــدى االســــتــــثــــمــــار  ــنــ مــ ــي أن  ــ ــوتـ ــ فـ وذكـــــــــر 
ــــذي  ــقــــطــــري الـــبـــريـــطـــانـــي الـ واألعــــــمــــــال الــ
ــارس الـــعـــام املـــاضـــي فـــي لــنــدن  عــقــد فـــي مــ
تـــحـــت الـــرعـــايـــة الـــكـــريـــمـــة ملـــعـــالـــي رئــيــس 
الـــوزراء ووزيــر الداخلية القطري  مجلس 
الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة آل 
يــفــوق 1000 مشارك  ثــانــي واستقطب مــا 
ــال أعــمــال  ــ مـــن مــؤســســات حــكــومــيــة ورجــ
وأصـــحـــاب شـــركـــات مـــن كـــال الــطــرفــني قد 

الــعــقــاري في  أضفى زخما كبيرا للسوق 
بيرمنجهام، حيث تم تخصيص يومني 
كاملني ملناقشة الفرص االستثمارية التي 
تقدمها بيرمنجهام في قطاعات متعددة 
وقد أثمر هذا املنتدى عن توقيع العديد 

من االتفاقات في مجاالت متعددة.
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد اســــتــــعــــراض مــشــاريــع 
»سفن كابيتال« في بيرمنجهام فقد ذكر 
جــون تريسي املدير اإلقليمي للمبيعات 
الــتــي تملكها  املــشــاريــع  أن حجم محفظة 
الشركة في بيرمنجهام يقترب من حاجز 
املليار ومائتي مليون جنيه إسترليني 
تــــتــــوزع عـــلـــى 16 مـــشـــروعـــا ســكــنــيــا تــقــع 
جميعها في مواقع متميزة داخــل سنتر 
مــديــنــة بــيــرمــنــجــهــام مــمــا يــجــعــلــنــا أكــبــر 

مطور عقاري خاص في املدينة بأسرها.
كما تمتلك املجموعة سلسلة فنادق بارك 
إلـــى جــانــب ذراعـــهـــا التنفيذية  ريــجــيــس 
للمشاريع وهي شركة كلمور تانج والتي 
ــركــــات اإلنـــــشـــــاءات فــي  تـــعـــد مــــن أكـــبـــر شــ
بــيــرمــنــجــهــام. وقـــد أضــــاف جـــون تريسي 
قــائــال إن مــبــيــعــات الــشــركــة قـــد تــجــاوزت 
حاجز الثالثمائة مليون جنيه إسترليني 

ــوام األخــــيــــرة مــمــا يعد  ــ خــــالل الـــثـــالثـــة أعــ
مــؤشــرا قــويــا على حجم الطلب املــوجــود 
ــن الـــخـــطـــط املــســتــقــبــلــيــة  ــ فــــي املـــديـــنـــة. وعـ
بـــأن الشركة  فــقــد صـــرح تــريــســي  للشركة 
لـــديـــهـــا خـــطـــط طـــمـــوحـــة لــتــطــويــر وبـــنـــاء 
حوالي خمسة آالف شقة في وسط املدينة 
اســتــكــمــاال الســتــثــمــاراتــهــا طــويــلــة األمـــد 
في بيرمنجهام. ومــن جانبه فقد أضاف 
أدريـــان أندرسبي أن بيرمنجهام تتمتع 
بميزة كبيرة، حيث تقدم نفسها كمدينة 

عظيمة للدراسة والعمل والسكن.
ويختار عدد متزايد من الطالب األجانب 
ــــرار فــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن الـــــخـــــارج االسـ ــادمــــني مـ ــقــ الــ
بيرمنجهام، حيث إنها توفر نمط حياة 
مفعما بالحياة والنشاط باإلضافة إلى 
ــط النقل  مــالءمــة تكاليف املعيشة وروابــ
ــى بــاقــي  ــ واملــــــواصــــــالت االســـتـــثـــنـــائـــيـــة إلــ
ــا، لــــذا فنحن  ــهـ ــارجـ املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة وخـ
نصنف بيرمنجهام على أنها املستقبل 
املـــقـــبـــل لــصــنــاعــة الـــعـــقـــار فــــي بــريــطــانــيــا 
بــأســعــارهــا القليلة وخططها الطموحة 
ومــعــدالت نموها العالية املتوقعة خالل 

السنوات القادمة.

للراغبين في التعرف على الفرص العقارية واالستثمارية الحصرية

»يوتوبيا للعقارات« تنظم اللقاء التعريفي
 للفرص العقارية في بيرمنجهام 

¶  محمد فرغلي

¶   خالل حفل توقيع االتفاقية 

¶   مهرجان دوحة فستيفال سيتي

¶  اندي فوتي¶   جون تريسي ¶  أدريان

الدوحة -  

وقــعــت شــركــة ابـــن سينا الــطــبــيــة اتــفــاقــيــة شــراكــة 
مـــع شــركــة ســيــنــاجــني الــتــركــيــة بــفــنــدق املـــاريـــوت، 
الــدواء  الثالثاء املــاضــي، لضمان استمرار توفير 
من املصادر املتعددة ومشاركة ابن سينا في دعم 
اتــجــاه الــدولــة نحو تنوع مــصــادر الـــدواء ضمانا 
لتوفير أفضل الخدمات للقطاع الصحي بدولة 

قطر.
وشـــارك فــي االحــتــفــال ســعــادة سفير دولـــة تركيا 
فــي قطر السيد/ فركيت اوزار مــع وفــد كبير من 
شركة سيناجني يرأسه الدكتورة/ هالة هاميدفر 

والدكتور/ فرحات فارسي. 
ــام  ــعـ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــة املـ ــاتـ ــحـ ــريــــف شـ ــيــــد/ شــ ــر الــــســ ــبــ وعــ
لــشــركــة ابـــن ســيــنــا الــطــبــيــة عــن ســعــادتــه بتوقيع 
عــقــد الــشــراكــة مـــع شــركــة ســيــنــاجــني تــمــاشــيــا مع 

توجيهات وزارة الصحة العامة لتوفير الدواء من 
الــشــركــات التركية،  جميع مــصــادره وخــاصــة مــن 

نظرًا لدعمها الدائم والقوي للسوق القطري.
أضـــاف شــحــاتــة أنـــه بــاإلنــابــة عــن ســعــادة الشيخ 
فيصل بن قاسم آل ثاني يرحب بشركة سيناجني 
كـــشـــريـــك جــــديــــد تـــحـــت مـــظـــلـــة شــــركــــة ابـــــن ســيــنــا 
الطبية وأنه كان دائما يبحث عن شراكة قوية مع 
الشركات التركية وأنــه يــرى أن شركة سيناجني 
هــي الشريك املتميز لعالقة طويلة األمــد لتوفير 

الدواء في دولة قطر.
إن شــركــة ســيــنــاجــني والــتــي تمتلك مــصــانــع لها 
ومــــركــــزًا لــلــبــحــث والــتــطــويــر فـــي تــركــيــا تــعــد من 
أولـــــى الـــشـــركـــات الــبــيــوتــكــنــولــوجــي الـــتـــي تــدخــل 
دولــة قطر بعد تــواجــدهــا فــي العديد مــن البلدان 
مــثــل ســيــريــالنــكــا والـــجـــزائـــر واألردن ومــولــدوفــا 

والسنغال واإلكوادور.. وغيرها.

ــة فــســتــيــفــال ســيــتــي، وجــهــة الــتــرفــيــه  أطــلــقــت دوحــ
والـــتـــســـّوق والــضــيــافــة األكـــبـــر فـــي قــطــر، »فــعــالــيــة 
األزيــاء والتجميل« في إطــار احتفاالت »مهرجان 
تــــم تــصــمــيــم مــوقــع  ــد  ــ لــلــتــســوق 2018«. وقـ قـــطـــر 
ــاويـــات  الــفــعــالــيــة بــــإعــــادة تــــدويــــر واســــتــــخــــدام حـ
الشحن بأسلوٍب مبتكر الستضافة ورش العمل 
املجانية وفعاليات األزياء والتجميل التي ستكون 
أيــام شهر  متاحة للزوار من عشاق املوضة طيلة 

يناير.
ومن املقرر أن تقام الفعالية بني األربعاء والسبت 
مــن كــل أســبــوع اعــتــبــارًا مــن 10 يــنــايــر ولــغــايــة 27 
يناير، حيث سيحظى زوار املول بفرصة املشاركة 
في ورش عمل مجانية وجلسات خاصة تتناول 
مختلف مواضيع األزيـــاء والعناية بالجمال في 
 عن 

ً
»خزانة األزيــاء« و»صندوق التجميل«، فضال

مقابالت مع خبراء عالم املوضة والجمال في »ركن 
الورش ومقابالت خبراء التجميل واألزياء«.

وسيحظى الزوار من الرجال والسيدات كل أسبوع 

بفرصة االطالع على نصائح قيمة الرتداء األزياء 
املـــالئـــمـــة فــــي مــخــتــلــف املـــنـــاســـبـــات، مــــن املـــالبـــس 
العملية وأزياء العمل الرسمية إلى أزياء السهرات 

وحفالت الزفاف.
عرفهم خبيرة اإلطاللة واألزياء إليزابيث 

ُ
حيث ست

ريـــس واملـــدونـــة املــخــتــصــة بــمــجــال املـــوضـــة إملــيــرا 
كهروباي، بكيفية إثراء إطاللتهم من خالل اختيار 
ما يناسبهم من األزيـــاء واإلكــســســوارات وقصات 

الشعر ومستحضرات التجميل.
كما يمكن للزوار في هذه الفعالية اتباع نصائح 
خــبــراء »خــزانــة األزيــــاء« حــول األلـــوان الختيار ما 
املــكــيــاج والتجميل  يــنــاســبــهــم مـــن مــســتــحــضــرات 
وزينة األظافر ومنتجات العناية بالشعر والبشرة 

بمساعدة خبراء متخصصني.
ــــرض مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن  ــى عــ ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ بــ
عـــالمـــات الــعــنــايــة بــالــجــمــال املــرتــبــة حــســب الــلــون 
الــفــعــالــيــة اخــتــيــار املنتج  لــلــمــشــاركــني فــي  لتسهل 
املــنــاســب. كــمــا ســتــقــوم خــبــيــرة املــكــيــاج الــشــهــيــرة 
ــع أملــــــع نـــجـــوم  ــ ــتــــي عـــمـــلـــت مـ ــويــــس بـــونـــيـــلـــي الــ جــ

هوليوود بزيارة املول في 26 يناير. الدوحة -  

الدوحة -  

بهدف ضمان استمرار توفير الدواء من المصادر المتعددة

2018 في إطار مهرجان قطر للتسوق 

شراكة بين »ابن سينا الطبية« 
وشركة سيناجين التركية

دوحة فستيفال سيتي
 تستضيف فعالية األزياء والتجميل
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أخيرة

الخطة العمرانية 
الشاملة لدولة قطر..

فــي األســبــوع الــمــاضــي دشــن معالي 
الداخلية،  وزيــر  الــوزراء  مجلس  رئيس 
الشاملة  العمرانية  الخطة  مخرجات 
لــــدولــــة قـــطـــر، وذلــــــك بـــحـــضـــور عـــدد 
مــن أصــحــاب الــســعــادة الـــــوزراء وكــبــار 

المسؤولين.
الشاملة  العمرانية  الخطة  وتــهــدف 
إلــــــى تــحــقــيــق رؤيـــــــة قـــطـــر الــوطــنــيــة 
البيئية  الــرئــيــســيــة،  وركـــائـــزهـــا   ٢٠٣٠
والبشرية،  واالقتصادية  واالجتماعية 
السياسات  رسم  يتم  خاللها  من  والتي 
واالستراتيجيات التي تلبي االحتياجات 

وتواجه كافة التحديات.
كــمــا تـــهـــدف هــــذه الــخــطــة لــتــكــون 
بــمــثــابــة تــرجــمــة مــكــانــيــة لــرؤيــة قطر 
الـــوطـــنـــيـــة، وحـــاكـــمـــة لــلــنــمــو والــتــوســع 
الــعــمــرانــي الــمــســتــقــبــلــي لـــلـــدولـــة، وقــد 
يضم  وطني  إطــار  صياغة  على  عملت 
مجموعة متكاملة من االستراتيجيات 

والسياسات والدالئل اإلرشادية.
بــال شــك فــإن وجــود خطة عمرانية 
شاملة للدولة سوف يسهل على جميع 
التخطيطية  الجهات  فيها  بما  الجهات 
التنمية  مــســار  لــمــعــرفــة  والــتــنــفــيــذيــة، 
مجال  ال  بــصــورة  العمرانية  والنهضة 
والتداخل  واالزدواجية  للتضارب  فيها 
يعرقل  ما  تخطيطية،  جهات  عدة  مع 

التطور العمراني في البالد.
بعد  والــبــيــئــة،  الــبــلــديــة  وزارة  عــلــى 
البالد،  في  الهامة  الخطوة  هذه  إقــرار 
العمل على شرح وتوضيح هذه الخطة 
األخــرى،  المعنية  وللجهات  للجمهور 

حتى يكون تنفيذها سهالً وميسراً.
ah.alsulaiti@yahoo.com

عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي

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

صيد  ويــتــم  الــكــوريــتــيــن،  بين  تفصل  الــتــي  الــســالح 
األســـمـــاك مــن خـــالل ٢١ ألـــف فــتــحــة صــيــد تفتح 
على سطح النهر المجمد. ويشارك في المهرجان 
ـــة مــلــيــون شــخــص مـــن مــخــتــلــف األعـــمـــار،  قـــراب
ويــصــطــادون مــا يــقــرب مــن ١٧٠ طــنـًـا مــن سمك 
حالة  وسط  األسماك  اصطياد  ويجري  السلمون، 
من البهجة والفرح واالحتفال غير عابئين ببرودة 

الطقس المحيطة بهم.

مهرجان للصيد الجليدي بكوريا الجنوبية  مريض يهرب 
من المستشفى 
بسيارة إسعاف 

هرب مريض من مستشفى أدخل 
إلـــيـــه لــلــمــعــالــجــة مـــن إصــــابــــات عــدة 
تــعــرض لها فــي حـــادث ســيــر، بعدما 
أقــــدم عــلــى ســرقــة ســـيـــارة إســعــاف، 
بحسب المستشفى في غراتس جنوب 
الــنــمــســا، ويـــرجـــح أن يـــكـــون الــرجــل 
من  تمكنه  لــعــدم  ذرًعــــا  ضـــاق  الـــذي 
منزله  في  السنة  نهاية  أعياد  تمضية 
العاملين  من  اإلفــالت  من  تمكن  قد 
في المستشفى، بعدما ارتدى معطًفا 
قــبــل أن يــصــعــد إلـــى ســـيـــارة إســعــاف 
لــلــعــودة إلـــى مــنــزلــه، عــلــى مــا أوضــح 
مــتــحــدث بــاســم الــمــســتــشــفــى، وذهــل 
يزال  ال  أنــه  حين  في  لرؤيته  أقــاربــه 
يـــحـــتـــاج إلـــــى عـــنـــايـــة طـــويـــلـــة األمـــــد، 
والــذي  الفور  على  المستشفى  فأبلغوا 
أرســل ســيــارة إســعــاف أخــرى إلعــادة 

المريض الهارب. 

بـــدأت األمــيــرة «شــارلــوت»، 
إلــى  الــــذهــــاب  الــعــامــيــن،  ذات 
الــــحــــضــــانــــة الـــمـــلـــكـــيـــة بــقــصــر 
ـــتـــدرب عــلــى  ـــل كــيــنــجــســتــون، ل
األمــــــور الــمــلــكــيــة واالســـتـــعـــداد 
لشغل منصب الملكة مستقبًال، 
وذكرت صحيفة «ديلي ستار» 
البريطانية، أن األميرة شارلوت 
بدأت مطلع األسبوع أول أيامها 
في  حضانة «ويــلــكــوكــس»  فــي 
لندن والموجودة داخل الكنيسة 
بالقرب من قصر كينجستون، 
يــصــاحــبــهــا  أن  الــمــتــوقــع  ومــــن 
والــدتــهــا الــدوقــة كيت واألمــيــر 
الصحيفة  وأضـــافـــت  ويــلــيــام، 
األطــفــال  تستقبل  الحضانة  أن 
الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بين 
ثالثة إلى خمسة أعوام، خمسة 

أيــام في األســبــوع، وتبلغ تكلفة 
 ٩٠٠٠ فــيــهــا  الـــــدراســـــي  الــــعــــام 
جنيه إسترليني. وكشفت أيًضا 
ستتلقى  شــارلــوت  األمــيــرة  أن 
الملكية  الــســمــات  عــن  دروًســـــا 
الـــواجـــب تـــوافـــرهـــا فـــي الــمــلــك 

ــكــة، وكــيــفــيــة الــســيــطــرة  ــمــل وال
على النفس، ومهارات االعتماد 
الروتين  ومعرفة  النفس،  على 
ستدرس  كما  الملكي،  اليومي 
ستؤهلها  التي  القيادة  مهارات 

لتكون ملكة مستقبًال. 

األميرة شارلوت تستعد لتكون ملكة بريطانيا 
الــقــارس  الــبــرد  مــوجــة  تسببت 
من  الشرقي  القسم  تضرب  التي 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
الــواقــع  «بــوتــومــاك»  نهر  بتجّمد 
بين واليتي واشنطن وفيرجينيا، 
وأدى البرد الذي ضرب الواليات 
تجمد  إلــى  الشرقية،  األمريكية 
والبحيرات  األنــهــار  مــن  الــعــديــد 
العام  هــذا  تشهد  التي  الــبــالد  فــي 
بــرودة  الشتاء  فصول  أكثر  أحــد 
ــــرة، ونــهــر  فـــي الـــســـنـــوات األخــــي
معالم  أحــد  يعد  الــذي  بوتوماك 
العاصمة واشنطن، أتاح الفرصة 
والــســيــاح  المنطقة  ســكــان  أمـــام 
لالهتمام،  مثيرة  صور  بالتقاط 
حـــيـــث لـــــم يـــســـتـــطـــيـــعـــوا إخـــفـــاء 
انــدهــاشــهــم مـــن الــظــواهــر الــتــي 

تشكلت بفعل التجمد. 

تجمد نهر بأمريكا



يـــــوفـــــر »بـــــيـــــت الـــتـــمـــويـــل 
ــتــــك( مـــزايـــا  ــيــ الــــكــــويــــتــــي« )بــ
عــــــديــــــدة، مـــــن خـــــــال خـــدمـــة 
ــــن  ــكـ ــ ــــسـ تـــــــمـــــــويـــــــل شــــــــــــــــراء الـ
الـــــــخـــــــاص، عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة 
حــــلــــول مــتــكــامــلــة لــلــتــمــويــل 
العقاري تناسب احتياجات 
الــــعــــمــــاء، لــتــســهــيــل اقـــتـــنـــاء 
العقار السكني )بيت - أرض 
- شقة( ســواء داخــل الكويت 
أوخـــــــارجـــــــهـــــــا فـــــــي تــــركــــيــــا، 

واألردن، ومصر، ودبي.
للمواطنني  البنك  ويتيح 
واملــقــيــمــني إمــكــانــيــة تــمــويــل 
ـــقــــار الـــســـكـــنـــي،  ــعـ امـــــتـــــاك الــ
وفــق سلسلة مــن اإلجـــراءات 
واملتوافقة  وامليسرة  السهلة 
مع أحكام الشريعة وضوابط 
وتعليمات الجهات الرقابية.

وقـــــــــــال املـــــــديـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــتــــجــــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة  ــنــ ــمــ ــلــ لــ
لـــأفـــراد فـــي »بـــيـــتـــك«، عـــادل 
الــخــدمــة حاليًا  إن  الـــرشـــود، 
ــروع مــوزعــة  مــتــاحــة فـــي 6 فــ
وهي  متنوعة،  مناطق  على 
واألنــدلــس،  الرئيسي،  املركز 
وخــيــطــان، ومـــبـــارك الــكــبــيــر، 
 
ً
تسهيا وحطني،  والفيحاء، 

الــعــمــاء ولــخــدمــة أكبر  على 
شـــرائـــح مــمــكــنــة.وأضــاف أن 
خدمة تمويل العقار الدولي 
واألردن،  تـــركـــيـــا،  فــــي  ــقـــدم  تـ
ومــصــر، ودبـــي، دون تحديد 
ألي نطاق جغرافي، موضحًا 
أنه بمقدور »بيتك« أن يوفر 
ــــني  ــنـ ــ ــواطـ ــ لــــعــــمــــائــــه مـــــــن املـ

واملقيمني الراغبني في شراء 
بالتقسيط،  سكنية  وحـــدات 
إليه،  الــذي يطمحون  العقار 
اآلراء  بــــعــــض  تــــقــــديــــم  مــــــع 
االســــــتــــــشــــــاريــــــة فــــــــي ضـــــوء 
تحركات السوق والتطورات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة 
املــخــتــلــفــة مــحــلــيــًا ودولــــيــــًا، 
كــمــا يــخــضــع الـــعـــقـــار أيــضــًا 
لتقييم عــادل من قبل خبراء 
العقاري  التقييم  مــجــال  فــي 
ــمــــان ســعــر  ــمـــديـــن لــــضــ ــتـ ــعـ مـ
عــــــــادل عـــنـــد الــــشــــراء.ولــــفــــت 
الــرشــود إلـــى أن أبـــرز املــزايــا 
»بيتك«  يقدمها  التي  املهمة 
ــة  ــ ــاحـ ــ ــل إتـ ــمــ ــشــ ــــاء، تــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
أكثر  بالتضامن مع  الخدمة 
ــن عــمــيــل القـــتـــنـــاء الــعــقــار  مــ
املناسب وبحد أعلى 70 ألف 
متضامن،  عميل  لكل  ديــنــار 
مــــع إمـــكـــانـــيـــة الــتــمــلــك الــحــر 

ملكيته  وتــســجــيــل  لــلــعــقــار، 
الــعــمــاء  الــعــمــيــل أو  بـــاســـم 
باإلضافة  معه،  املتضامنني 
ــــى إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــع  إلـ
إذا  االئتمان  بنك  من  املبالغ 

كان للعميل دفعة لديه.
وتـــابـــع أن »بـــيـــتـــك« يــقــوم 
ــم  ــ ــ ــداعـ ــ ــ بـــــــــــدور املـــــســـــانـــــد والـ
واملـــــتـــــابـــــع الــــــدائــــــم لــجــمــيــع 
مــــراحــــل الــعــمــلــيــة الــبــيــعــيــة، 
ــيـــع  ــمـ ــان حـــــــقـــــــوق جـ ــ ــمــ ــ ــــضــ لــ
خبراته  وتسخير  أطــرافــهــا، 
ــه الــــقــــانــــونــــيــــة  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وإمـ
التمام الصفقة بنجاح، مثل 
الواعد بالشراء،  ضمان حق 
ــــرف أي  ـــ ــم صـ ــتــ يــ بـــحـــيـــث ال 
ــائـــع حــــتــــى يــتــم  ــبـ ــلـ مــــبــــالــــغ لـ
ــد  ــم الـــواعـ ــاسـ نـــقـــل املــلــكــيــة بـ
بالشراء، ومتابعة استخراج 
وثــيــقــة الــتــســجــيــل الــعــقــاري 
نيابة عن العميل لدى وزارة 

الــــعــــدل.وأشــــار الـــرشـــود إلــى 
التي  والتسهيات  املزايا  أن 
يقدمها »بيتك«، على خدمة 
ــتـــمـــويـــل الــــعــــقــــاري، تــؤكــد  الـ
النشاط  فــي  دوره  اســتــمــرار 
العقاري منذ نشأته، ودعمه 
الــســوق وفــق منظور  لحركة 
ــي يـــركـــز  ــمــ ــيــ ــاعــــي وقــ ــمــ ــتــ اجــ
السكني،  العقار  أهمية  على 
وتــحــديــدًا فــي حــيــاة األســـرة 
الكويتية، واستقرار املجتمع 
بشكل عام، وتحقيق رسالته 
فـــي خـــدمـــة جـــهـــود الــتــنــمــيــة.

وأفــــــاد أن خـــدمـــات »بــيــتــك« 
الــعــقــاريــة أحــدثــت نقلة منذ 
طـــرحـــهـــا، إذ وفـــــرت الــخــيــار 
ــام  ــ ــ الـــــشـــــرعـــــي املـــــنـــــاســـــب أمـ
ــلــــحــــصــــول عــلــى  ــاء لــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
من  الــعــقــاريــة،  احتياجاتهم 
ــــال مــنــتــجــات عــــــدة، مــثــل  خـ
املرابحة، واإلجارة وغيرهما، 
يـــتـــمـــّيـــز  الــــبــــنــــك  أن  مـــبـــيـــنـــًا 
بــتــقــديــم مــجــمــوعــة خــدمــات 
التقييم  ــا  وأبـــرزهـ مــســانــدة، 
باإلضافة  املعتمد،  العقاري 
ــة  ــربــ ــجــ ــتــ إلـــــــــى الـــــخـــــبـــــرة والــ
الواسعة التي توفر للعماء 
بالتعامل  واالطمئنان  الثقة 
والتواصل مع فريق متكامل 
مــــــن الــــــكــــــفــــــاءات والـــــــكـــــــوادر 
الــكــويــتــيــة، املــؤهــلــة واملــدربــة 
ــة ومـــهـــنـــيـــة  ــلــ ــامــ بـــحـــرفـــيـــة كــ
عالية، وفي ضوء الضوابط 
واإلجــراءات والنظم املعمول 
بـــــهـــــا مــــــــن قـــــبـــــل الــــهــــيــــئــــات 
والجهات الرقابية املختلفة.

عادل الرشود
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نال اللقب من »سي بي آي فاينانشال«

»وربة«... أفضل بنك في استشارات الشركات
ــزة  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــك وربــــــــــــــــة جـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــد بـ ــ ــ ــــصـ ــ حـ
مــرمــوقــة مــن مــؤســســة »ســـي بــي آي 
ــل بــنــك  ــائــــزة أفـــضـ ــانـــشـــال«، جــ ــنـ ــايـ فـ
لتقديم استشارات للشركات، تقديرًا 
الشركات،  تمويل  قطاع  في  لتفوقه 
وتــــحــــقــــيــــقــــه نــــتــــائــــج مــــمــــيــــزة عــلــى 
الــصــعــيــد الــتــمــويــلــي، وعــلــى صعيد 
في  يقدمها  التي  املبتكرة  الخدمات 
هذا املجال، ما انعكس إيجابًا على 
مؤشراته األدائية واملالية خال عام 

.2017
ــي بـــي آي  وتــعــتــبــر مــؤســســة »ســ
فــــايــــنــــانــــشــــال«، واحــــــــدة مــــن أفــضــل 
املـــؤســـســـات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
أداء  ومــراقــبــة  بتقييم  عنى 

ُ
ت والــتــي 

ــات فــــي الـــقـــطـــاع  ــســ مــخــتــلــف املــــؤســ
ــالـــي، كــمــا تــديــر جـــوائـــز الــتــمــويــل  املـ
من  عــددًا  وتنشر  املصرفي،  والعمل 
أهم املجات املالية في العالم، ومن 

بينها مجلة »بانكر ميدل إيست«. 
وتـــتـــم عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار الــفــائــزيــن 
بالجوائز بناًء على توصيات لجنة 
تــحــكــيــم خـــاصـــة مــؤلــفــة مـــن خــبــراء 
مــســتــقــلــني فـــي قــطــاع الــصــيــرفــة، ما 
ــز املــمــنــوحــة  ــوائــ ــلـــى الــــجــ يـــضـــفـــي عـ
بعدها  ومــن  والشفافية،  املصداقية 
تـــــقـــــوم بـــتـــقـــيـــيـــم املـــــرشـــــحـــــني وفــــق 
ــــس واملــــؤشــــرات  مــجــمــوعــة مـــن األسـ
التصويت الختيار  ثــم  املــالــيــة ومــن 
ــة مــن  ــمــ ــائــ ــمــــن قــ الــــفــــائــــزيــــن مـــــن ضــ

املرشحني.
وتـــســـلـــم الـــجـــائـــزة بــالــنــيــابــة عــن 
»وربــة«، رئيس املجموعة املصرفية 
لـــلـــشـــركـــات، بـــاســـل جـــاســـم الــعــبــيــد، 
الـــذي أقــامــتــه مؤسسة  خــال الحفل 
فــي  ــــال«  ــــشـ ــانـ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ فـ آي  بــــــي  »ســــــــي 
دولــــــة اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املــتــحــدة 
كبيرة  شخصيات  بحضور  بــدبــي، 
ومـــــرمـــــوقـــــة فــــــي قـــــطـــــاع املـــــصـــــارف 
اإلســامــيــة والــتــقــلــيــديــة فـــي الــشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

ــا أن  ــ ــــدنـ ــعـ ــ ــــسـ ــد »يـ ــيــ ــبــ ــعــ وقـــــــــــال الــ
الــجــائــزة  بــهــذه   2017 الــعــام  نختتم 
والــتــي تضاف  مــن نوعها،  املرموقة 
إلــــى ســجــلــنــا الـــذهـــبـــي، وتـــؤكـــد مــرة 
جديدة مكانتنا في السوق الكويتي 
ــل لــلــعــمــاء  بــوصــفــه الـــخـــيـــار األفـــضـ

سواء أكانوا أفردًا أم شركات«.
وأعرب عن سعادته بهذه الجائزة 
وبالنتائج التي حققها البنك خال 
مــســيــرتــه الـــقـــصـــيـــرة، كــــأحــــدث بــنــك 
األمر  الكويتي،  السوق  في  إسامي 
الـــذي يعكس الــنــشــاط املــتــنــامــي لــه، 
احــتــيــاجــات  لتلبية  الـــدائـــم  وســعــيــه 
والبحث عن فرص جديدة  العماء، 
ومجدية بوسائل وخدمات مبتكرة، 
الشركات،  تمويل  في قطاع  السيما 
وتـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــاتــهــم الــتــمــويــلــيــة 
بأسلوب عصري متوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسامية. 
ولــــفــــت إلـــــى تـــمـــكـــن »وربـــــــــة« مــن 
االســـتـــحـــواذ عــلــى ثــقــة عــمــائــه من 
إذ أصــبــح وجهتهم  الــشــركــات،  فئة 

التمويات  على  للحصول  األولـــى 
ــة فــــي مــخــتــلــف املــــجــــاالت أو  ــيـ ــالـ املـ
الــخــدمــات املــصــرفــيــة املــمــيــزة التي 
يمتلكها، نظرًا للتسهيات الكبيرة 
ــا، وســـــرعـــــة إنــــجــــاز  ــهــ ــقــــدمــ ــــي يــ ــتـ ــ الـ
املــعــامــات، كــاشــفــًا عــن نــجــاحــه في 
قيادة قطاع تمويل الشركات وعقد 
صفقات كبيرة في السوق الكويتي.

وأضاف العبيد أن »وربة« حقق 
ــيـــة نــجــاحــات  ــتـــرة املـــاضـ ــفـ ــال الـ ــ خـ
الشركات،  تمويل  قطاع  فــي  كبيرة 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى دعـــــــــم الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الشركات واألفراد التجار، والدخول 
إستراتيجية مع عدد  في شــراكــات 
مـــن املـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــقـــدم خــدمــات 
النهوض  في  ومساعدتها  مبتكرة 

بأعمالها. 
وأشار إلى نجاح »وربة« بفضل 
ــتــــي اكـــتـــســـبـــهـــا فــــي هـــذا  ــه الــ ــرتـ ــبـ خـ
ــال، بــفــتــح قـــنـــوات تــعــامــل مع  ــجــ املــ
وعاملية  وإقليمية  محلية  شــركــات 
مزيد  تحقيق  مــن  مكنته  مــرمــوقــة، 

عالية،  منافسة  الــتــفــوق وســـط  مــن 
مــبــيــنــًا أن الـــجـــائـــزة جــــاءت لــتــتــوج 

جهوده في هذا القطاع.
ونـــوه الــعــبــيــد بــاملــســتــوى الــراقــي 
الــبــنــك، مشيدًا  موظفو  يقدمه  الـــذي 
بــمــهــنــيــتــهــم وحـــرفـــيـــتـــهـــم الـــعـــالـــيـــة، 
ــك بـــتـــدريـــبـــهـــم  ــنــ ــبــ ــوم الــ ــ ــقـ ــ بـــحـــيـــث يـ
ــعــــداد  ــتــ ــة االســ ــبــ لـــيـــكـــونـــوا عـــلـــى أهــ
املالية  االســتــشــارات  أفــضــل  لتقديم 
لــلــعــمــاء، مـــع الـــحـــرص عــلــى تقييم 
هــذه الــحــلــول معهم والــوقــوف على 
درجة رضاهم عن الخدمات املقدمة، 
والتعامل مع كل االقتراحات املقدمة 
من جانبهم لتطوير منتجات قائمة 

أو ابتكار أخرى جديدة.
ــة« نـــال خـــال عــام  ــ وذكـــر أن »وربـ
الــــجــــوائــــز، ومـــن  مــــن  الـــعـــديـــد   2017
ضمنها »البنك األسرع نمّوًا« والتي 
حصدها للمرة الثالثة على التوالي، 
باالضافة الى جائزتي »أفضل بنك 
استثماري  بنك  وأفضل  للشركات« 

للعام نفسه.

تكريم العبيد خالل الحفل

فوز سمر املحمود شّكل عالمة فارقة في حياتها لتحقيق أحالمها

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

أجــــرى الــبــنــك األهـــلـــي املــتــحــد في 
27 ديــســمــبــر املـــاضـــي، الــســحــب على 
الجائزة ربع السنوية الكبرى )راتب 
مدى الحياة(، التي يقدمها من خال 
اإلســامــي،  الحصاد  جــوائــز  برنامج 
والتي شكلت لحظة فارقة في حياة 
سمر نجيب عبدالكريم املحمود التي 
ربحت ربع مليون دينار كراتب مدى 

الحياة ملدة 250 شهرًا. 
ــأ »املــــتــــحــــد« الــــفــــائــــزة الـــتـــي  ــنــ وهــ
الكثير  أصبح بإمكانها اآلن تحقيق 
املــاديــة، ســـواء بامتاك  مــن أحامها 
منزل العمر او شراء السيارة املفضلة 
أو تأسيس  للخارج  السفر  أو  لديها 
مـــشـــروع اســـتـــثـــمـــاري، أوغـــيـــرهـــا من 

األحام والتطلعات.
ــنــــك اعـــــــتـــــــزازه بـــنـــجـــاح  ــبــ وأكـــــــــد الــ
بــرنــامــج جــوائــز الــحــصــاد اإلســامــي 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق أحــــــــــام وطــــمــــوحــــات 
عــمــائــه، مـــن خــــال أضـــخـــم بــرنــامــج 
لــلــجــوائــز فــي الــكــويــت، شــاكــرًا إيــاهــم 
عــــلــــى ثـــقـــتـــهـــم املــــتــــنــــامــــيــــة، والــــتــــي 
تــضــاعــف مـــن الـــتـــزامـــه تـــجـــاه تــقــديــم 
ــن املـــنـــتـــجـــات والــــخــــدمــــات  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ املـ
 للجميع 

ً
املــصــرفــيــة املــتــمــيــزة، وآمــــا

ــيــــزات بـــرنـــامـــج  ــمــ ــــن مــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االسـ
الحصاد اإلسامي، الذي يقدم أعلى 

قيمة من الجوائز التي تصل إلى 3.4 
إلى  باإلضافة  دينار سنويًا،  مليون 
26 جائزة أسبوعية، وهي أكبر عدد 
مــن الــفــائــزيــن أســبــوعــيــًا. وذكــرالــبــنــك 
أن شروط االستفادة من السحوبات 
ــز الــــحــــصــــاد لـــلـــتـــوفـــيـــر  ــ ــوائــ ــ ــلــــى جــ عــ
اإلســــــــامــــــــي، تــــشــــمــــل فــــتــــح حـــســـاب 
تتيح  إذ  ديـــنـــار،   100 بقيمة  تــوفــيــر 

ــارا فـــي حـــســـاب الــعــمــيــل  ــنــ كـــل 50 ديــ
فرصة واحدة للمشاركة فى السحب 
ــرط أن يــحــافــظ  ــشــ ــنــــوي بــ ــــع ســ ــربـ ــ الـ
ــّدة أســـبـــوعـــني عــلــى  ــ عـــلـــى رصــــيــــده ملــ
 قــبــل تــاريــخ الــســحــب. وأوضـــح 

ّ
ــل األقــ

ــه بــالــنــســبــة لــلــســحــب األســبــوعــي،  أنــ
واحــدة  فــرصــة  على  العميل  يحصل 
للمشاركة فيه عبر إيــداع 50 ديناار، 

ملــّدة  أن يحافظ على رصــيــده  بشرط 
 قبل تاريخه، منوهًا 

ّ
7 أّيام على األقل

ــــودع، زادت  بــأنــه كــلــمــا زاد املــبــلــغ املــ
فــرص املــشــاركــة والــفــوز، وكــاشــفــًا أن 
الكويت  فــي  عــمــاء حــســاب الحصاد 
والــبــحــريــن مــؤهــلــون لــلــمــشــاركــة في 
ســحــوبــات الــحــصــاد طــبــقــا لــشــروط 

وأحكام البرنامج.

مان الجائزة من رئيس الفروع في البنك عامر نجم
ّ
سمر املحمود ووالدها يتسل

في الكويت ودبي واألردن ومصر وتركيا 

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

عادل الرشود:
الخدمة متاحة حاليًا
في 6 فروع موّزعة

على مناطق متنوعة

»البورصة« تقيم ورشة 
»استحقاقات األسهم«

ــة  ــ ــــورصـ ــة بـ ــ ــركــ ــ أقـــــــامـــــــت شــ
بعنوان  عمل  ورشــة  الكويت، 
ــم«،  ــ ــ ــهـ ــ ــ »اســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات األسـ
بـــحـــضـــور مــمــثــلــي الـــشـــركـــات 
والـــبـــنـــوك املــــدرجــــة ومــمــثــلــي 
ــكــــويــــت،  اتـــــحـــــاد مـــــصـــــارف الــ
ــاء الــســنــة  ــهــ ــتــ ــًا مـــــع انــ ــنــ ــزامــ تــ
املـــالـــيـــة لـــلـــشـــركـــات املــــدرجــــة، 
ومــــا يــســفــر عــنــهــا مـــن إقــامــة 
جمعيات عمومية وتوزيعات 

لأرباح. 
ــة الــعــمــل  ــ ــ وتـــضـــمـــنـــت ورشـ
شــــرحــــًا تـــفـــصـــيـــلـــيـــًا ملــفــاهــيــم 
اســـــــتـــــــحـــــــقـــــــاقـــــــات األســــــــهــــــــم، 
السهم، ويوم  وتــاريــخ حيازة 
ــاق، ويـــــــوم تــــــداول  ــقــ ــحــ ــتــ االســ
السهم دون االستحقاق، ويوم 
شرحًا  تناولت  كما  التوزيع، 
 »T+3« التسوية  لــدورة  وافيًا 

مع عرض أمثلة توضيحية.
وتم من خال ورشة العمل 
بـــيـــان اإلجـــــــــــراءات الـــتـــي يــتــم 
اتـــخـــاذهـــا مـــن قــبــل الــشــركــات 
ــة مـــــن حـــــاالت  ــ ــالـ ــ ــد كـــــل حـ ــعــ بــ
ــواء فـــي حــال  االســتــحــقــاق، ســ
تـــوزيـــع أربــــــاح نــقــديــة أو في 
حـــــــال تـــــوزيـــــع أســــهــــم مــنــحــة 
مجانية من دون أرباح نقدية، 
وفي حال توزيع أرباح نقدية 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى أســهــم منحة 

مجانية. 
وتــــنــــاولــــت ورشــــــــة الــعــمــل 

أيــضــًا اســتــعــراض قـــرار هيئة 
أســــــــواق املــــــال رقـــــم 63 لــســنــة 
2017، والــــذي يــلــزم الــشــركــات 
ــار الـــهـــيـــئـــة  ــ ــطـ ــ ــإخـ ــ املـــــــدرجـــــــة بـ
بـــــجـــــدول أعـــــمـــــال الـــجـــمـــعـــيـــة، 
قبل  وموعد ومكان االجتماع 
تاريخ االنعقاد بنحو 10 أيام 
وبموافاتها  األقـــل،  على  عمل 

بــمــحــضــر اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة املــــصــــدق خـــــال مـــدة 
تاريخ  من  أسبوعان  أقصاها 
عقده، واإلفصاح في البورصة 
املرحلية  املالية  بياناتها  عن 
واملــراجــعــة خــال 45 يومًا من 

تاريخ انتهاء الفترة املالية.
ــأتــــي ورشــــــة الـــعـــمـــل فــي  وتــ

إطـــــــــار الـــــبـــــرامـــــج الـــتـــوعـــويـــة 
ــة«  ــبــــورصــ ــتــــي تــــحــــرص »الــ الــ
عــلــى إقــامــتــهــا بــشــكــل دوري، 
لــــتــــحــــقــــيــــق أكـــــــبـــــــر قـــــــــــدر مـــن 
االســـتـــفـــادة لــجــمــيــع األطــــراف 
ذات الــصــلــة، تــعــزيــزًا لــدورهــا 
الـــريـــادي الـــبـــارز فــي املجتمع 

االقتصادي الكويتي.

أشرف سمير متحّدثًا خالل الورشة

كـــشـــف املــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لشركة »يوتوبيا للعقارات«، 
الـــشـــركـــة الــزمــيــلــة ملــجــمــوعــة 
تـــــــــوب الــــــعــــــقــــــاريــــــة، مـــحـــمـــد 
م 

ّ
الــشــركــة ستنظ أن  فــرغــلــي، 

ــقـــاء الــتــعــريــفــي الـــخـــاص  ــلـ الـ
بالفرص العقارية املطروحة 
ــة بــــرمــــنــــغــــهــــام  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ فــــــــي مــ
ــدق  ــنــ ــة فــــــــي فــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
الدوحة بقطر غدًا  شيراتون 
اإلثنني، مبينًا أنه مخصص 
لــجــمــهــور الــعــمــاء الــراغــبــني 
فــــي الـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــفـــرص 
ــقــــاريــــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة  الــــعــ
الحصرية في مواقع متميزة 
في املدينة، والتي تعد ثاني 
بعد  بريطانية  مــديــنــة  أكــبــر 

لندن.
وقال إن عدد سكان املدينة 
يتجاوز 3 مليون نسمة، كما 
تــتــضــمــن 3 جــامــعــات كــبــرى 

من  إلــى مجموعة  باإلضافة 
الكليات الجامعية املتميزة. 

وذكر فرغلي أن »يوتوبيا 
لــــــلــــــعــــــقــــــارات«، ومــــــــن خــــال 
شــراكــتــهــا مـــع شــركــة »ســفــن 
كابيتال« والتي تعد الاعب 
الرئيسي في سوق العقارات 
ــام، تـــنـــتـــقـــي  ــ ــهـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــرمـ ــ فـــــــي بـ
ــل الـــــفـــــرص املـــنـــاســـبـــة  ــ ــــضـ أفـ
لــــعــــرضــــهــــا عــــلــــى عـــمـــائـــهـــا 
مــــن حـــيـــث املــــوقــــع والــقــيــمــة 
والــــــجــــــدوى االســـتـــثـــمـــاريـــة، 
مؤكدًا أن الوقت الحالي هو 
في  لاستثمار  وقـــت  أفــضــل 
املـــديـــنـــة، بــحــيــث تــصــاعــدت 
الــعــقــارات خـــال 2017  قيمة 
املــئــة، لتسجل  بنحو 17 فــي 
ــمــــو لـــلـــعـــقـــار  ــــد نــ ــائـ ــ ــــى عـ ــلـ ــ أعـ
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا بـــالـــكـــامـــل، 
كــمــا تــحــقــق عـــوائـــد اإليــجــار 
الــســنــوي نــســبــا تـــتـــراوح ما 

بني 6 و7 في املئة تعتبر من 
أعلى املعدالت في بريطانيا 
 2 مقابل  الحالي،  الوقت  في 
في املئة كعوائد لإليجار في 

لندن.
»يـــوتـــوبـــيـــا  أن  وأضــــــــــاف 
لـــلـــعـــقـــارات« هـــي أول شــركــة 

خليجية تعرض عقارات في 
بــرمــنــغــهــام مــنــذ عـــام 2015، 
أكثر  وبيع  بتسويق  وقامت 
مــن 12 مــشــروعــًا سكنيًا في 
ــــط املـــديـــنـــة ملــســتــثــمــريــن  وسـ
قـــــــــطـــــــــريـــــــــني وكـــــــويـــــــتـــــــيـــــــني 

وخليجيني. 

ومــــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أعـــــــــرب 
ــتــــدب لـــشـــؤون  ــنــ الـــعـــضـــو املــ
الــــتــــســــويــــق فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
»سفن كابيتال« أندي فوتي، 
ــقــــد هــــذا  ــعــ عــــــن ســـــعـــــادتـــــه بــ
الــلــقــاء الــتــعــريــفــي بــالــفــرص 
مدينة  فــي  املتاحة  العقارية 

ملقابلة  وتطلعه  برمنغهام، 
ــن  ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ الــــــعــــــمــــــاء واملــ
املـــــهـــــتـــــمـــــني وجـــــــهـــــــًا لــــوجــــه 
املبهر  باملستقبل  لتعريفهم 
الـــذي يــتــم بــنــاؤه حــالــيــًا، من 
خال الخطة الطموحة التي 
إلــى  املــديــنــة  بــلــديــة  تتبناها 

البريطانية  الحكومة  جانب 
لتطوير بيئة األعمال بها.

وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى اإلعـــــــــــان 
عـــــــــن مـــــــشـــــــاريـــــــع طــــمــــوحــــة 
النقل  في مجاالت  وعماقة 
ــه،  ــيــ ــرفــ ــتــ واملــــــــواصــــــــات والــ
ــوطــــني صـــنـــاعـــة الــبــنــوك  وتــ
برمنغهام  تعد  إذ  وغيرها، 
أكـــــــبـــــــر مـــــــركـــــــز مـــــــالـــــــي فـــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا بــــمــــا تــحــتــويــه 
مــن مــقــرات رئــيــســيــة لبنوك 
مـــثـــل »إتــــــش إس بــــي ســـي« 
إلى جانب  بنك«،  و»دوتشه 
اإلعــــــــــان عـــــن خــــطــــط لــنــقــل 
الــبــنــك املـــركـــزي الــبــريــطــانــي 
»بــنــك أوف إنــغــانــد« ملــقــره 

الرئيسي إلى برمنغهام.
ــر املــديــر  مـــن نــاحــيــتــه، ذكــ
اإلقـــلـــيـــمـــي لـــلـــمـــبـــيـــعـــات فــي 
الـــشـــركـــة جــــون تـــريـــســـي، أن 
حــــجــــم مـــحـــفـــظـــة املــــشــــاريــــع 

برمنغهام  في  تملكها  التي 
يقترب من حاجز 1.2 مليار 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، تــتــوزع 
عــلــى 16 مــشــروعــًا ســكــنــيــًا، 
ــقـــع جــمــيــعــهــا فــــي مـــواقـــع  تـ
متميزة داخل سنتر املدينة، 
مـــــا يـــجـــعـــلـــهـــا أكــــبــــر مـــطـــور 

عقاري خاص بها.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال أدريـــــان 
بــرمــنــغــهــام  إن  أنــــدرســــبــــي 
ــدم نــــفــــســــهــــا كــــمــــديــــنــــة  ــ ــ ـــقـ ــ تــ
ــة والــعــمــل  ــلـــدراسـ عــظــيــمــة لـ
ــتـــار عـــدد  يـــخـ إذ  ــن،  ــكــ والــــســ
متزايد من الطاب األجانب 
ــرار فـــيـــهـــا، كــونــهــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــيــــاة مــفــعــمــة  تــــوفــــر نـــمـــط حــ
بـــالـــنـــشـــاط، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
ــة تــكــالــيــف املــعــيــشــة  مــ مــــاء
وروابـــط النقل واملــواصــات 
ــة إلــــــــى بــقــيــة  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ االســ

اململكة املتحدة وخارجها.

تعقد غدًا لقاًء تعريفيًا في »شيراتون« الدوحة

»يوتوبيا« تستعرض الفرص العقارية في برمنغهام

أندي فوتيأدريان أندرسبي جون تريسيمحمد فرغلي
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انخفاض عجز املوازنة اإليطالي  
ال��م��وازن��ة العامة  روم��ا - )ك��ون��ا(: اعلن المعهد القومي االيطالي لالحصاء )اي��س��ت��ات( ان عجز 
االي��ط��ال��ي��ة س��ج��ل خ���الل أول تسعة أش��ه��ر م��ن ع���ام 2017 أف��ض��ل مستوياته م��ن��ذ ع��ش��ر س��ن��وات 

بالتزامن مع انخفاض العبء الضريبي الى أدنى مستوى خالل األعوام الستة األخيرة. 
وقال المعهد الرسمي في تقرير عن األداء االقتصادي لعام 2017 اليوم الجمعة ان صافي العجز 
المالي االجمالي المتحقق بنهاية فترة الربع الثالث من العام المنصرم تراجع بمقدار 0٫2 نقطة 
ال��ى 2٫3 في المئة من الناتج المحلي االجمالي مقارنة بالفترة نفسها من ع��ام 2016. 12 مئوية 

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

 »دار القرار« طرح نسخة 2018
من برنامج املحكمني 

طرح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية »دار القرار« نسخة 2018 من برنامجه االحترافي تأهيل 
واعداد المحكمين في كل من الرياض وجدة والبحرين وأبوظبي 

وعمان.
وأوض����ح األم��ي��ن ال��ع��ام ل��م��رك��ز التحكيم ال��ت��ج��اري ل���دول مجلس 
ب��أن »المركز مستمر في ادخ��ال تحسينات  التعاون أحمد نجم 
ج��دي��دة ف��ي ب��رن��ام��ج��ه االح��ت��راف��ي لتطوير ج��ودت��ه وم��خ��رج��ات��ه؛ 
 لتسلم قضايا ون��زاع��ات وبالتالي 

ً
وذل��ك ليكون الخريج مؤهال

ال��ن��زاع التحكيمي  ال��ق��راءة السليمة لمجريات  ال��ق��درة على  لديه 
واالل�����ت�����زام ب�����االج�����راءات ال��ص��ح��ي��ح��ة ل��ل��ت��ح��ك��ي��م ب��ح��ي��ث يتجنب 
الخوض في مسألة الطعن في الحكم لعدم االلتزام في االجراءات 

الصحيحة للتحكيم«. وأش����ار نجم 
ف��ي شراكاته  ال��م��رك��ز مستمر  ال��ى ان 
االس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ف�����ي دع�������م ت����دري����ب 
وت���ط���وي���ر اب���ن���اء ال��خ��ل��ي��ج ف���ي م��ج��ال 
التحكيم وذل��ك بالتعاون مع جهات 
وأج�������ه�������زة رس����م����ي����ة وأه�����ل�����ي�����ة ح��ي��ث 
سيعقد البرنامج ف��ي سلطنة عمان 
بالتعاون مع وزارة العدل العمانية 
وف���ي ال��ري��اض ب��ال��ت��ع��اون م��ع الغرفة 
التجارية الصناعية بالرياض وفي 
جدة بالتعاون مع الهيئة السعودية 
للمهندسين، وفي أبوظبي بالتعاون 
مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم 
ال���ت���ج���اري وف����ي ال��ب��ح��ري��ن ب���دع���م من 

ب��رن��ام��ج »ت��أه��ي��ل واع����داد المحكمين«  ب��أن  »تمكين«. وأك���د نجم 
كان وال يزال البرنامج الرائد في المنطقة في مجاله، ويعتبر من 
أوائ��ل ان لم يكن اول برنامج يقدم ص��ورة متكاملة عن العملية 
ات��ف��اق التحكيم وان��ت��ه��اء ب��ص��دور الحكم   م��ن 

ً
ا ب����دء التحكيمية 

والتأكد من عدم خضوعه للبطالن وضمان تنفيذه«.
وتابع »المركز مستمر في التأكيد على الجودة عبر المتطلبات 
التي وضعها فباالضافة الى نسبة الحضور التي يجب أن ال تقل 
عن 75 في المئة من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل 
ف��ي امتحان شامل ع��ن جميع المراحل  فهناك متطلبات تتمثل 
ي��ك��ون ف��ي خ��ت��ام ال��م��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة وك��ذل��ك ض����رورة ت��ق��دي��م ورق��ة 
بحثية تتكون من 20 ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم.

وتابع »يسعى المركز لالرتقاء بمخرجات البرنامج ليس فقط 
ليتم اعتماد المؤهلين في قوائم »دار القرار« فقط بل في وزارات 
 
ً
العدل ومراكز التحكيم الخليجية، حيث يشهد المركز اهتماما

 م��ن ق��ب��ل وزارات وه��ي��ئ��ات ال����دول الق��ام��ة ه���ذا البرنامج 
ً
م��ت��زاي��دا

ب��ل أصبح هناك تكالب غير مسبوق  بشكل خ��اص لموظفيهم، 
على التسجيل في البرنامج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده 

بدول مجلس التعاون«.

�أحمد جنم

طرح برنامج بعثات دراسية للماجستير للسنة الرابعة

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

المركزي، رئيس  الكويت  ص��رح محافظ بنك 
ال��م��ص��رف��ي��ة،  ال���دراس���ات  م��ج��ل��س ادارة م��ع��ه��د 
ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ي���وس���ف ال���ه���اش���ل، ب����أن بنك 
ال��ك��وي��ت ال���م���رك���زي، وب���ال���ت���ع���اون م���ع ال��ب��ن��وك 
ال���ك���وي���ت���ي���ة، ق����د ط�����رح ل��ل��س��ن��ة ال����راب����ع����ة ع��ل��ى 
ب��رن��ام��ج بعثات  ف��ي  م���ب���ادرة تتمثل  ال��ت��وال��ي 
للكويتيين اليفادهم للحصول على  دراسية 
التمويل،  ف��ي تخصصات  الماجستير  درج��ة 
األع���م���ال، من  ال��م��ح��اس��ب��ة، وادارة  االق��ت��ص��اد، 

أفضل الجامعات في العالم. 
الكويت  المستمر بين بنك  التعاون  اطار  في 
الكويتية لتجسيد أهمية  المركزي والبنوك 
ال��م��س��ئ��ول��ي��ة ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��ب��ن��وك ال��ك��وي��ت��ي��ة 
المرتبطة بخدمة  ال��م��ج��االت  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ي 
ات  ك��وادر وك��ف��اء ف��ي ذل��ك بناء  المجتمع، بما 
وط���ن���ي���ة ق���������ادرة ع���ل���ى ال���م���س���اه���م���ة ف�����ي دع���م 

المسيرة التنموية في دولة الكويت
 ل���ه���ذه 

ً
وأش���������ار ال���م���ح���اف���ظ ال������ى أن������ه ت���ن���ف���ي���ذا

ت��م تشكيل لجنة تضم أعضاء  ال��م��ب��ادرة فقد 
الكويتية  المركزي، والبنوك  الكويت  من بنك 
التقليدية واالسالمية، حيث قامت باالعداد 
ل���ه���ذا ال���ب���رن���ام���ج وب����اش����ر م��ع��ه��د ال����دراس����ات 
ال��م��ص��رف��ي��ة ب��ت��ن��ف��ي��ذه وم��ت��اب��ع��ت��ه واالش�����راف 

عليه.
وأوضح المحافظ بأن الالئحة الخاصة بهذا 
ال���ب���رن���ام���ج، وال���ت���ي ت��ش��ت��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ف��اص��ي��ل 
ال��خ��اص��ة ب��ش��روط وض��واب��ط االس��ت��ف��ادة منه، 
ال���م���وق���ع االل���ك���ت���رون���ي لمعهد  م���ن���ش���ورة ع��ل��ى 
الدراسات المصرفية، وأنه بامكان الكويتيين 
م��ن ح��م��ل��ة ال��ش��ه��ادة ال��ج��ام��ع��ي��ة ال��راغ��ب��ي��ن في 
االستفادة من هذا البرنامج االطالع على هذه 
ان��ط��ب��اق ش��روط��ه��ا عليهم،  التفاصيل وم���دى 
 من يوم األحد 

ً
وتقديم الطلبات وذلك اعتبارا

الخميس  7 يناير 2018 ولغاية يوم  الموافق 
الموافق 31 مايو 2018.

وف���ي ه���ذا ال���ش���أن أك���د ال��م��ح��اف��ظ ع���دم وج���ود 
أي���ة ش����روط ف���ي ال��ب��رن��ام��ج ت��ل��زم ال��م��رش��ح��ي��ن 
ل��ت��ل��ك ال��ب��ع��ث��ات، ب��ع��د ت��خ��رج��ه��م وح��ص��ول��ه��م 
القطاع  ف��ي  الماجستير، بالعمل  على درج��ة 

ال��م��ص��رف��ي أو ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال���م���رك���زي، حيث 
أي  ل���دى  ال��ع��م��ل  المبتعثين ح��ري��ة  ل��ه��ؤالء  أن 
م��ؤس��س��ة س���واء ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام أو القطاع 
 م��ن أن 

ً
ال��خ��اص. وي��أت��ي ه��ذا ال��خ��ي��ار ان��ط��الق��ا

الكوادر  المبادرة موجهة لتنمية قدرات  هذه 
الوطنية في دعم الجوانب المختلفة لمسيرة 
ف��ي دول��ة  التنمية االقتصادية واالجتماعية 

الكويت وفي جميع القطاعات.
الهاشل  الدكتور محمد يوسف  أع��رب   

ً
أخ��ي��را

الكويتية والتي ساهمت  للبنوك  عن تقديره 
ودع���م���ت ه����ذا ال���م���ش���روع ال���وط���ن���ي ال��م��ت��م��ي��ز، 
ال����م����رك����زي  ال�����ك�����وي�����ت  ب����ن����ك  ال�������ى أن   

ً
م�����ش�����ي�����را

وب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال���ب���ن���وك ال��ك��وي��ت��ي��ة ي��ت��ب��ن��ى 
الكوادر  استراتيجية شاملة لتطوير وتنمية 
المصرفية والمالية  القطاعات  ف��ي  الوطنية 
االط��ار خمسة برامج حيوية  وأطلق في ه��ذا 
ك��ل من  ف��ي��ه��ا  ت��س��ت��ه��دف  للكويتيين  م��وج��ه��ه 
حديثي التخرج والشباب الراغبين في دراسة 

الماجستير والمتخصصين في مجاالت أمن 
المعلومات والباحثين في الشأن االقتصادي 
القطاعات  الوسطى في  القيادات  ال��ى  اضافة 
 أن ت���ت���واص���ل 

ً
ال���م���ص���رف���ي���ة وال���م���ال���ي���ة راج�����ي�����ا

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

وتطوير وطننا الغالي.

د. حممد الها�شل

»يوتوبيا« نظمت اللقاء التعريفي 
للفرص في بيرمنغهام

ص�������رح م���ح���م���د ف����رغ����ل����ي ال���م���دي���ر 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ش���رك���ة »ي���وت���وب���ي���ا 
ل����ل����ع����ق����ارات« ال����ش����رك����ة ال���زم���ي���ل���ة 
ل��م��ج��م��وع��ة ت�����وب ال���ع���ق���اري���ة، أن 
ال���ش���رك���ة ق���ام���ت ب��ت��ن��ظ��ي��م ال��ل��ق��اء 
ال���ت���ع���ري���ف���ي ال�����خ�����اص ب���ال���ف���رص 
ال��ع��ق��اري��ة ال��م��ط��روح��ة ف��ي مدينة 
ب��ي��رم��ن��غ��ه��ام ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ف����ي - 
دول��ة قطر- ي��وم األثنين الماضي 
وال��م��خ��ص��ص ل��ج��م��ه��ور ال��ع��م��الء 
ال�����راغ�����ب�����ي�����ن ف������ي ال�����ت�����ع�����رف ع��ل��ى 
ال��ف��رص العقارية واالستثمارية 
الحصرية في مواقع متميزة في 
م��دي��ن��ة ب��ي��رم��ن��غ��ه��ام وال���ت���ي تعد 

ثاني أكبر مدينة بريطانيه. 
وذك���������ر ف����رغ����ل����ي أن »ي���وت���وب���ي���ا 
ل��ل��ع��ق��ارات« م���ن خ���الل شراكتها 
م������ع ش�����رك�����ة »س�����ف�����ن ك���اب���ي���ت���ال« 
والتي تعد الالعب الرئيسي في 
س��وق ال��ع��ق��ارات ف��ي بيرمنغهام 
تنتقي أفضل الفرص المناسبة 
ل���ع���رض���ه���ا ع����ل����ى ع���م���الئ���ه���ا م��ن 
حيث الموقع والقيمة والجدوى 
االس��ت��ث��م��اري��ة. ك��م��ا أك����د ف��رغ��ل��ي 

ع���ل���ى أن ال�����وق�����ت ال����ح����ال����ي ه�����و أف����ض����ل وق���ت 
ل���الس���ت���ث���م���ار ف����ي م���دي���ن���ة ب��ي��رم��ن��غ��ه��ام ح��ي��ث 
ت���ص���اع���دت ق��ي��م��ة ال���ع���ق���ارات ف���ي خ����الل 2017 
بنحو 17 ف��ي المئة لتسجل أعلى عائد نمو 
ل��ل��ع��ق��ار ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��ال��ك��ام��ل ك��م��ا تحقق 
عوائد االيجار السنوي نسبا تتراوح ما بين 
6-7 في المئة والتي تعتبر من أعلى المعدالت 
ف��ي ب��ري��ط��ان��ي��ا ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي خصوصا 
اذا قمنا بمقارنتها بعوائد االيجار في لندن 

والتي تبلغ 2 في المئة في المتوسط. 
وذك����ر ف��رغ��ل��ي أن ي��وت��وب��ي��ا ل��ل��ع��ق��ارات ه��ي أول 
شركة خليجية تعرض عقارات في بيرمنغهام 
منذ ع��ام 2015 وق��د قمنا بتسويق وبيع أكثر 

م����ن 12 م���ش���روع���ا س��ك��ن��ي��ا في 
وس��������ط م����دي����ن����ة ب���ي���رم���ن���غ���ه���ام 
ل�����م�����س�����ت�����ث�����م�����ري�����ن ق�����ط�����ري�����ي�����ن 

وكويتيين وخليجيين. 
وم����ن ج��ان��ب��ه ف��ق��د أع����رب أن���دي 
فوتي العضو المنتدب لشئون 
التسويق في مجموعة »سفن 
ك��اب��ي��ت��ال« ع���ن س��ع��ادت��ه بعقد 
ه��ذا اللقاء التعريفي بالفرص 
ال��ع��ق��اري��ة ال��م��ت��اح��ة ف��ي مدينة 
بيرمنغهام وتطلعه لمقابلة 
ال������ع������م������الء وال����م����س����ت����ث����م����ري����ن 
ال����م����ه����ت����م����ي����ن وج�������ه�������ا ل����وج����ه 
لتعريفهم بالمستقبل المبهر 
ال�����ذي ي��ت��م ب���ن���اؤه ح��ال��ي��ا على 
أرض ب��ي��رم��ن��غ��ه��ام م����ن خ���الل 
الخطة الطموحة التي تتبناها 

بلدية بيرمنغهام.
أم�����ا ع���ل���ى ص��ع��ي��د اس���ت���ع���راض 
م��ش��اري��ع »س��ف��ن ك��اب��ي��ت��ال« في 
ب���ي���رم���ن���غ���ه���ام ف���ق���د ذك������ر اج����ون 
ت����ري����س����ي ال�����م�����دي�����ر االق���ل���ي���م���ي 
ل��ل��م��ب��ي��ع��ات أن ح���ج���م محفظة 
المشاريع التي تملكها الشركة 
ف����ي ب��ي��رم��ن��غ��ه��ام ي���ق���ت���رب م����ن ح���اج���ز ال��م��ل��ي��ار 
ومائتي مليون جنيه استرليني تتوزع على 16 
مشروعا سكنيا تقع جميعها في مواقع متميزة 
داخل سنتر مدينة بيرمنغهام مما يجعلنا أكبر 

مطور عقاري خاص في المدينة بأسرها. 
وم���ن جانبه فقد أض���اف أدري����ان أن��درس��ب��ي أن 
ب��رم��ن��ج��ه��ام تتمتع ب��م��ي��زة ك��ب��ي��رة ح��ي��ث تقدم 
ن��ف��س��ه��ا ك��م��دي��ن��ة ع��ظ��ي��م��ة ل���ل���دراس���ة وال��ع��م��ل 
والسكن، فنحن نصنف بيرمنغهام على أنها 
المستقبل المقبل لصناعة العقار في بريطانيا 
ب����أس����ع����اره����ا ال���ق���ل���ي���ل���ة وخ���ط���ط���ه���ا ال���ط���م���وح���ة 
وم����ع����دالت ن��م��وه��ا ال��ع��ال��ي��ة ال��م��ت��وق��ع��ة خ��الل 

السنوات القادمة. 

حممد فرغلي

اأندي فوتي

لندن )رويترز( - حققت األسهم األوروبية أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل الماضي ، مع ارتفاع 
ال��ت��ف��اؤل ازاء قوة  ب��دع��م م��ن  ال��ى مستويين قياسيين  المؤشرين البريطاني وال��س��وي��س��ري 

اقتصاد المنطقة وتسجيل بورصة وول ستريت مستويات قياسية جديدة. 
وزاد المؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.9 بالمئة ليبقى عند أعلى مستوى في شهرين فيما 
ارتفع المؤشر ستوكس 50 لألسهم القيادية في منطقة اليورو 1.1 بالمئة ليسجل أفضل أداء 
أيضا منذ أبريل. وحققت أسواق خارج منطقة اليورو ارتفاعات الى مستويات قياسية. وزاد 
المؤشر اس.ام.آي السويسري لألسهم القيادية 0.5 بالمئة الى أعلى مستوى على االطالق. 
ال��ك��ب��رى مستوى قياسيا  ال��ش��رك��ات البريطانية  ال��م��ؤش��ر فايننشال تايمز ألس��ه��م  وس��ج��ل 
مرتفعا جديدا على الرغم من أنه أنهى الجلسة مرتفعا 0.4 بالمئة، وهي زيادة أقل كثيرا من 

مكاسب المؤشرات الرئيسية األخرى في أوروبا. 

 ارتفاع األسهم األوروبية

 الخياط: توقعات بانتعاش العقار في 2018
مع استقرار »االستثماري« و»التجاري« 

»بروماس« و»الداخلية« نظما برنامجًا 
تدريبيًا لتنمية مهارات القياديني

أقامت وزارة الداخلية برنامجا تدريبيا 
وت���أه���ي���ل���ي���ا ل���ل���ق���ي���ادي���ي���ن ب����ال����ت����ع����اون م��ع 
م��ع��ه��د ب���روم���اس ل��ل��ت��دري��ب األه���ل���ى ل��ع��دد 
م���ن ال��م��ت��درب��ي��ن وال��م��ه��ت��م��ي��ن ب��ال��م��ه��ارات 
السلوكية المطلوبة للدور القيادي الفعال 
وال���م���ه���ارات ال���الزم���ة ل��ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ق��ي��ادي��ة 
ب��غ��رض ال���وص���ول ألف��ض��ل م��ن��اخ وظيفي 
وذل�����ك ب��م��ن��ت��ج��ع ون������ادى ص���ح���ارى خ��الل 

الفترة من 03 الى 07 ديسمبر 2017.
وأشرف على البرنامج نائب المديرالعام 
ومدير التدريب بالمعهد حسين سعيد 
وال�����ذي اوض����ح ان ال��ب��رن��ام��ج ي��ه��دف ال��ى 
ت���س���ل���ي���ط ال�����ض�����وء ب���ش���ك���ل م���ب���س���ط ع��ل��ى 
القيادة بين التعريف والتطبيق والقيادة 
ف�����ي ال�����ق�����رن ال����ج����دي����د وأث����������ره ع����ل����ى ن��م��و 
المنظمة واألدوار القيادية التي يمثلها 
ال��ق��ائ��د ف���ي ق���ي���ادة اآلخ���ري���ن ودور ال��رم��ز 
األع��ل��ى للمجموعة. وق���ال حسين سعيد 

ان البرنامج الذي قد أقيم على مدار 5 ايام 
استعرض انواع القيادة الحديثة وتنمية 
ال��ق��ادة وخصوصا  ال��ع��الق��ة الفعالة بين 
ال��ت��ف��اوت الوظيفي بالمناصب  ف��ي ح��ال 
االداري��ة وال��ذي ب��دوره سيشكل حالة من 
االح���ب���اط ال��وظ��ي��ف��ي ان ل���م ي��ت��م ال��ت��أه��ي��ل 
ال��ت��ي تمكنهم  ب��ال��م��ه��ارات  الفعال للقادة 
م��ن ق��ي��ادة ال��ق��ي��ادي��ي��ن وارت���ك���ز ال��ب��رن��ام��ج 
على طرح المهارات التي تمكن القائد من 

القيادة السليمة.
ل��ل��واء  وت��وج��ه سعيد بالشكر وال��ت��ق��دي��ر 
ان���ورع���ب���دال���ل���ط���ي���ف ال���ب���رج���س م���دي���ر ع���ام 
االدارة العامة للتدريب  والعقيد مشعل 
الفودري مدير ادارة التنسيق والمتابعة 
وال��دك��ت��ور راش���د ع��ب��دال��ل��ه ال��ش��ط��ي خبير 
اس�����ت�����ش�����اري ت������دري������ب وت����ط����وي����ر اع����م����ال 
ل��ت��غ��ط��ي��ة ال���ب���رن���ام���ج م����ن ك���اف���ة ج��وان��ب��ه 

القيادية واالدارية.

أك����د ي���وس���ف ال���خ���ي���اط رئ���ي���س مجلس 
ادارة ش��رك��ة »ال���ف���رق���دان« االقليمية أن 
 
ً
قطاع العقار االستثماري شهد تراجعا
ملحوظا خالل العام الماضي الفتا الى 
ان ابراز العوامل التي دفعت الى تراجع 
هذا القطاع هي قانون البناء ساهمت 
بشكل كبير في ن��زول اسعار العقارات 
ال��ث��ق��ة  ال�����ى ع�����دم  االس���ت���ث���م���اري���ة وادت 
بهذه النوعية من العقارات، باالضافة 
ال��ص��غ��ار من  ال���ى خ���روج المستثمرين 
ارت��ف��ع��ت تكلفة البناء  ب��ع��د أن  ال��س��وق 

وشح قنوات التمويل.
وأشار الخياط الى أن أن تحسن سوق 
العقار االستثماري مرتبط بالظروف 
ف���ي ال����ع����راق، وال س��ي��م��ا م���ع ع����دم ق���درة 
ال��ع��راق  ف��ي  ال��ش��رك��ات العاملة  موظفي 
على السكن داخ��ل��ه��ا، وعلى اعتبار ان 
الكويت هي اق��رب مجتمع سكني، فان 
ذل��ك سيخلق هامشا كبيرا من الطلب 
ف��ي الكويت،  على العقار االستثماري 
كما انه سيساعد على زي��ادة االشغال 
ف���ي ال���غ���رف ال��ف��ن��دق��ي��ة م���ن ف��ئ��ة األرب����ع 

نجوم.
وع���ن أداء ق��ط��اع ال��ع��ق��ار ال��س��ك��ن��ي بين 
ال���خ���ي���اط أن ه�����ذا ال���ق���ط���اع ي���ع���د ال��ف��ئ��ة 
ال����ع����ق����اري����ة ال�����ت�����ي ال ت����ت����أث����ر ب�������أي م��ن 

ال��ق��رارات، س��واء االيجابية ام السلبية، 
وذل���ك ك��ون��ه يلبي ح��اج��ة اس��اس��ي��ة من 
متطلبات الحياة للمواطن، حيث يبقى 
دائما محافظا على نسب الطلب عليه، 
خصوصا ان ع��دد الطلبات المتراكمة 
ل��������دى ال����م����ؤس����س����ة ال�����ع�����ام�����ة ل���ل���رع���اي���ة 

السكنية تزيد عن 65 الف طلب.
ة ال��م��ال��ي��ة ال��ت��ي  ال��ب��ن��وك ل��دي��ه��ا ال���م���الء
ب���ام���ك���ان���ه���ا ت���وف���ي���ر ال���س���ي���ول���ة ال���الزم���ة 
ع��ن��د ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���ان���ون، ال����ذي س��ي��ك��ون 
ل���ه ان��ع��ك��اس اي��ج��اب��ي ع��ل��ى االق��ت��ص��اد 

المحلي.
وب��ي��ن ان ال��س��وق ي��ض��م 340 أل���ف شقة 
وال��س��م��اح ل��ل��واف��د ل���ن ي��ش��ك��ل أك��ث��ر من 
 
ً
2 ف���ي ال��م��ئ��ة م���ن ه����ذا ال����س����وق، م��ع��رب��ا
ع��ن أس��ف��ه أن ت��ؤس��س ال��ح��ك��وم��ة هيئة 
لتشجيع االستثمار األجنبي وترفض 
ت��م��ل��ي��ك ش��ق��ق األج����ان����ب. م���ؤك���دا ك��ان��ت 
اح��ص��ائ��ي��ات ال���رب���ع ال���ث���ال���ث م���ن ال��ع��ام 
الحالي قد أكدت أن هناك نموا ملحوظا 
في التداوالت العقارية من حيث العدد 
والقيمة ما ينبئ بتحسن متوقع خالل 
الفترة المقبلة بحسب تقارير األبحاث 
ال��ص��ادرة عن بنكي »بيتك« و»ال��دول��ي 
مؤكدا  أن أداء العقار في 2018 سيكون 
م��خ��ت��ل��ف��ا ت���م���ام���ا ع���ن���ه ف����ي ع�����ام 2017، 

ف��ي ظ��ل تحسن األوض����اع االقتصادية 
وتوجهات الحكومة الكويتية الجديدة 
وع���دد ال��ج��راح ال��ع��وام��ل ال��ت��ي سيكون 
ال��س��وق العام  اي��ج��اب��ي على  لها تأثير 
القادم وأبرزها استيعاب رفع الفائدة 
ال��ودائ��ع، والسياسات الحكومية  على 
ال���ج���دي���دة ت���ج���اه ال����واف����دي����ن، وارت����ف����اع 
ق��ط��اع  ال���ب���ت���رول ورأى أن أداء  أس���ع���ار 
ال��خ��اص سيستمر على  ال��س��ك��ن  ع��ق��ار 
ن����ف����س ال�����م�����ن�����وال ال�����ح�����ال�����ي، م�����ن ح��ي��ث 
األس������ع������ار ف�����ال ان����خ����ف����اض����ات ألس����ع����ار 
ف���ي���م���ا س��ي��ك��ون  ف�����ي 2018،  ال���س���ك���ن���ي 
ال�����وض�����ع م��خ��ت��ل��ف��ا ب���ال���ن���س���ب���ة ل��ل��ع��ق��ار 
االس����ت����ث����م����اري، م���ت���وق���ع���ا ت���ق���ل���ب���ات ف��ي 
أس��ع��اره وان��ت��ق��ائ��ي��ة ح��س��ب المحافظة 
وأنه يتوقع انخفاضا طفيفا باألسعار 
في ظل انخفاض نمو أع��داد الوافدين 

خالل العامين األخيرين.
ي��ك��ون  ل����ن  ف����ي 2018  ال���ع���ق���ار  ان أداء 
بعيدا عن 2017 بل انه قد يكون أفضل 
م��ن��ه، ذل���ك أن دورة ال��رك��ود ال��ت��ي ب��دأت 
م��ن��ذ ال���ع���ام 2014 ت��ق��ري��ب��ا ق���د وص��ل��ت 
ال����ى ن��ه��اي��ت��ه��ا ت��ق��ري��ب��ا، ب��دل��ي��ل أن أداء 
ال���ع���ق���اري���ة خ����الل 2017 قد  ال���ق���ط���اع���ات 
بدأت باالستقرار بشكل واضح. يشهده 
ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري ن��م��و ق��وي��ا ف���ي ه��ذه 

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

داخل العاصمة.

يو�شف اخلياط



ي��وف��ر ب��ي��ت التمويل 
الكويتى “بيتك” مزايا 
ع��دي��دة م��ن خ���ال خدمة 
مت���وي���ل ش�����راء ال��س��ك��ن 
اخل����اص ع��ب��ر مجموعة 
حلول متكاملة للتمويل 
ال�����ع�����ق�����اري ت���ن���اس���ب 
إح���ت���ي���اج���ات ال��ع��م��اء 
لتسهيل اق��ت��ن��اء العقار 
السكني )بيت - ارض - 
شقه( سواء داخل الكويت 
أوخ��ارج��ه��ا فى” تركيا، 
األردن، مصر، دبي” مما 
ي��ت��ي��ح ل��ع��م��اء “بيتك” 
امل���واط���ن���ن وامل��ق��ي��م��ن 
إم��ك��ان��ي��ة مت��وي��ل إم��ت��اك 
ال��ع��ق��ار ال��س��ك��ن��ي وف��ق 
سلسلة م��ن اإلج����راءات 

السهلة وامليسرة واملتوافقة مع احكام الشريعة وضوابط 
وتعليمات اجلهات الرقابية .

وقال املدير التنفيذي للمنتجات التمويلية لألفراد فى “بيتك” 
عادل الرشود بأن اخلدمة حاليا متاحة فى 6 فروع موزعة على 
مناطق متنوعة “املركز الرئيسي- األندلس - خيطان- مبارك 
الكبير- الفيحاء- حطن” تسهيا على العماء وخلدمة اكبر 
شرائح ممكنة، كما ان خدمة متويل العقار الدولى تقدم فى “ 
تركيا- األردن- مصر- دبي” دون حتديد ألي نطاق جغرافي ، 
ومبقدور”بيتك” أن يوفر لعمائه من املواطنن واملقيمن الراغبن 
في شراء وحدات سكنية بالتقسيط ، العقارالذي يطمحون إليه، 
مع تقدمي بعض االراء االستشارية في ضوء حتركات السوق 
والتطورات التشريعية والتنظيمية املختلفة محليا ودوليا، كما 
يخضع العقار ايضا لتقييم عادل من قبل خبراء في مجال التقييم 

العقاري معتمدين لضمان سعر عادل عند الشراء .
واضاف : من ابرز املزايا املهمة التى يقدمها “بيتك”  للعماء، 
اتاحة اخلدمة بالتضامن مع أكثر من عميل إلقتناء العقار املناسب 
وبحد أعلى 70 الف دينار لكل عميل متضامن، مع إمكانية التملك 
احلر للعقار وتسجيل ملكيته بإسم العميل أوالعماء املتضامنن 
معه، باالضافة الى امكانية التعامل مع املبالغ من بنك االئتمان اذا 
كان للعميل دفعة لديه، كما يقوم “بيتك” بدور املساند والداعم 
واملتابع الدائم جلميع مراحل العملية البيعية لضمان حقوق 
جميع اطرافها وتسخير خبراته وامكانياته القانونية المتام 
الصفقة بنجاح، ومن ذلك ضمان حق الواعد بالشراء، بحيث 
اليتم صرف أي مبالغ للبائع حتى يتم نقل امللكية بإسم الواعد 
بالشراء، ومتابعة استخراج وثيقة التسجيل العقاري نيابة عن 

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

اجلامعات في العالم.
وأش���ار احمل��اف��ظ إل��ى أن��ه تنفيذاً 
لهذه امل��ب��ادرة فقد مت تشكيل جلنة 
ت��ض��م أع���ض���اء م���ن ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
املركزي، والبنوك الكويتية التقليدية 
واإلسامية، حيث قامت باإلعداد لهذا 
البرنامج وباشر معهد الدراسات 
امل��ص��رف��ي��ة ب��ت��ن��ف��ي��ذه ومتابعته 

واإلشراف عليه.
وأوض�����������ح احمل������اف������ظ ب����أن 
الائحة اخل��اص��ة بهذا البرنامج، 
وال���ت���ي ت��ش��ت��م��ل ع��ل��ى التفاصيل 
اخلاصةبشروط وضوابط االستفادة 
منه، منشورة على املوقع االلكتروني 
ملعهد ال��دراس��ات املصرفية، وأن��ه 
بإمكان الكويتين من حملة الشهادة 
اجلامعية الراغبن في االستفادة 
من هذا البرنامج االط��اع على هذه 
التفاصيل وم��دى انطباق شروطها 

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

31مايو 2018.
وفي هذا الشأن أّكد احملافظ عدم 
وج���ود أي��ة ش���روط ف��ي البرنامج 
تلزم املرشحن لتلك البعثات، بعد 
تخرجهم وحصولهم على درج��ة 
امل��اج��س��ت��ي��ر، بالعمل ف��ي القطاع 
املصرفي أو بنك الكويت املركزي، 
ح��ي��ث أن لهؤالءاملبتعثن حرية 
العمل ل��دى أي مؤسسة س��واء في 
القطاع ال��ع��ام أو القطاع اخل��اص. 
وي��أت��ي ه��ذا اخل��ي��ار انطاقاً م��ن أن 
هذه املبادرة موجهة لتنمية قدرات 
الكوادر الوطنية في دعم اجلوانب 
املختلفة ملسيرة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية في دول��ة الكويتوفي 

جميع القطاعات.
أخيراً أعرب الدكتور محمد يوسف 
الهاشل عن تقديره للبنوك الكويتية 
والتي ساهمت ودعمت هذا املشروع 

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

انفوغرافيكالغالي.

أّكد عدم وجود أية شروط في البرنامج تلزم املرشحني لتلك البعثات

الهاشل: »املركزي« يطرح مبادرة »بعثات دراسية 
للكويتيني« للسنة الرابعة على التوالي

بحضور الشركات والبنوك املدرجة واحتاد مصارف الكويت 

البورصة تقيم ورشة عمل حول 
استحقاقات األسهم

تزامناً مع انتهاء السنة املالية 
للشركات املدرجة في البورصة 
وما يسفر عنها من إقامة جمعيات 
عمومية وت��وزي��ع��ات ل��ألرب��اح، 
أق��ام��ت ش��رك��ة ب��ورص��ة الكويت 
ورشة عمل بعنوان “استحقاقات 
األسهم”، وذل���ك ي���وم اخلميس 
املوافق 4 يناير 2018، بحضور 
ممثلي الشركات والبنوك املدرجة 
في البورصة وكذلك ممثلي احتاد 

مصارف الكويت.  
تضمنت ورش���ة العمل شرح 
تفصيلي ملفاهيم ه��ام��ة شملت 
اس��ت��ح��ق��اق��ات األس��ه��م، وت��اري��خ 
حيازة السهم، ويوم االستحقاق، 
وي������وم ت�������داول ال���س���ه���م دون 
االس��ت��ح��ق��اق، وي����وم ال��ت��وزي��ع، 
كما تناولت شرحاً واف��ي��اً ل��دورة 
التسوية T+3 م��ع ع��رض أمثلة 
توضيحية. كما مت من خال ورشة 
العمل بيان اإلج���راءات التي يتم 
اتخاذها من قبل الشركات بعد كل 
حالة من حاالت االستحقاق، سواء 
في حال توزيع أرباح نقدية أو في 
حال توزيع أسهم منحة مجانية 
بدون أرباح نقدية وكذلك في حال 
توزيع أرباح نقدية باإلضافة إلى 

أسهم منحة مجانية. 
وتناولت ورش��ة العمل أيضاً 

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

املالية املرحلية املراجعة، وذلك 
خ��ال خمسة وأربعينيوماً من 

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

الكويتي.

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

ف��ي إط���ار ت��ع��اون��ه ال��دائ��م مع 
م��ؤس��س��ات املجتمع امل��دن��ي غير 
الهادفة للربح والقائمة على خدمة 
املجتمع والفعاليات املجتمعية 
ال��ت��ي تصب ف��ي خ��دم��ة امل��واط��ن، 
ي��ج��دد البنك ال��ت��ج��اري الكويتي 
ع��ه��ده بتقدمي ال��دع��م وامل��س��ان��دة 
وال��رع��اي��ة ل��ع��دد م��ن األن��ش��ط��ة 
االجتماعية التي تنظمها محافظات 
الكويت خلدمة أفراد املجتمع ومنها 

محافظة الفروانية.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، ق��ام البنك 
ب��دع��م حملة توزيع”بطانيات 
الشتاء” ال��ت��ي نظمتها إدارة 
محافظة الفروانية بالتعاومنع 
بلدية احملافظة، لتوزيع البطانيات 
ال��ش��ت��وي��ة ع��ل��ى ع��م��ال البلدية 

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

التي يبذلها البنك للمحافظة على 
البيئة م��ن خ���ال م��د ي��د ال��ع��ون 
واملساعدةلعمال النظافة الذين 
يعملون على تنظيف وجتميل 

الشوارع. 
وأضافت ال��ورع مؤكدة حرص 
البنك ال��دائ��م على ترسيخ ثقافة 
العمل االجتماعي املشترك مبد 
ي��د ال��ع��ون وامل��س��اع��دة ملؤسسات 
املجتمع املدني تعزيزاً للمبادئ 
ال��س��ام��ي��ة للتكافل وال��ت��ض��ام��ن 
االجتماعي، وه��و م��ا ملسه فريق 
ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة بالبنك أثناء 
م��ش��ارك��ت��ه م��س��ئ��ول��ي محافظة 
ال��ف��روان��ي��ة وب��ل��دي��ة محافظة 
الفروانية عند توزيع البطانيات 

على العمال.

مباشرة  الهواء  على  يناير   11 سحب مليونير الدانة يقام 

»اخلليج« يعلن عن الفائز في 
red السحب األخير حلساب 

يقيم بنك اخلليج السحب السنوي على جائزة الدانة الكبرى 
البالغ قيمتها مليون دينار كويتي، وذل��ك في مت��ام الساعة 
السابعة من مساء اخلميس املوافق 11 يناير 2018، مبجمع 
األفنيوز. وخ��ال نفس الفعالية سيتم إج��راء السحب األخير 

 .red حلساب
يقدم السحب اإلعامي الشهير السيد عمر العثمان، كذلك 
تستضيف الفعالية فرقة املاص للفنون الشعبية. ويعد سحب 
الدانة األكبر من نوعه في الكويت، حيث يتم من خاله تقدمي أكبر 
جائزة نقدية مرتبطة بحساب بنكي على مستوى العالم، بحسب 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية. وكالعادة يقام السحب حتت 

إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت. 
يعد ال��دان��ة احل��س��اب الرئيسي ل��دى بنك اخلليج، ويتيح 
لعمائه فرصة الفوز في سحوبات يومية وأخرى ربع سنوية 
تصل قيمتها إلى 500،000 دينار كويتي. للمشاركة في السحب 
ليس على العماء سوى احملافظة على احلد أدنى للرصيد 200 
د.ك وزيادة فرص الفوز بزيادة املبالغ النقدية التي يتم إيداعها 

في احلساب. 
ميكن للراغبن في فتح حساب الدانة القيام بذلك من خال 
زي��ارة أحد ف��روع بنك اخلليج ال� 57، وإي��داع النقود من خال 
خدمة ال��دف��ع اآلل��ي اجل��دي��دة “ePay” امل��ت��وف��رة عبر املوقع 
اإللكتروني لبنك اخلليج أو تطبيق بنك اخلليج للهواتف الذكي. 
كما يوفر حساب الدانة أيضاً العديد من اخلدمات املتميزة منها 
خدمة “بطاقة الدانة لإليداع احلصري” التي متنح عماء الدانة 
حرية إي��داع النقود في أي وق��ت يناسبهم، إضافة إل��ى خدمة 
“احلاسبة” التي متِكن عماء الدانة من احتساب ما لديهم من 

فرص للفوز في سحب الدانة.

البنك يدعم  حملة توزيع”بطانيات الشتاء”

اشرف سمير

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

»يوتوبيا للعقارات« تنظم اللقاء 
التعريفي للفرص العقارية في بيرمنجهام 

ص��رح املدير التنفيذي لشركة 
“ يوتوبيا للعقارات “ الشركة 
الزميلة ملجموعة توب العقارية،  
محمد فرغلي : أن الشركة سوف 
ت��ق��وم بتنظيم ال��ل��ق��اء التعريفي 
اخل�����اص ب���ال���ف���رص ال��ع��ق��اري��ة 
املطروحة في مدينة بيرمنجهام 
البريطانية ف��ي فندق شيراتون 
الدوحة- دول��ة قطر- يوم األثنن 
املوافق 8 يناير واملخصص جلمهور 
العماء الراغبن في التعرف على 
الفرص العقارية واإلستثمارية 
احلصرية ف��ي م��واق��ع متميزة في 
مدينة بيرمنجهام والتي تعد ثاني 
أكبر مدينة بريطانيه بعد لندن 
حيثيزيد عدد سكانها عن 3 مليون 
نسمة كما تضمن ث��اث جامعات 
كبرى باألصافة إلى مجموعة من 
الكليات اجلامعية املتميزة . وذكر 
فرغلي أن “ يوتوبيا للعقارات “ 
م��ن خ��ال شراكتها م��ع ش��رك��ة “ 
سفن كابيتال “ والتي تعد الاعب 
الرئيسي في س��وق العقارات في 
بيرمنجهام تنتقي أفضل الفرص 
املناسبة لعرضها على عمائها 
من حيث املوقع والقيمة واجلدوى 

اإلستثمارية . 
كماأكد فرغلي على أن الوقت 
احلالي هو أفضل وقت لإلستثمار 
ف���ي م��دي��ن��ة ب��ي��رم��ن��ج��ه��ام حيث 
ت��ص��اع��دت ق��ي��م��ة ال��ع��ق��ارات في 
خال 2017 بنحو 17 % لتسجل 
أعلىعائد منو للعقار في بريطانيا 
بالكامل كما حتقق عوائد اإليجار 
السنوي نسبا تتراوح ما بن 6-
%7 والتي تعتبر من أعلى املعدالت 
ف��ي بريطانيا ف��ي ال��وق��ت احلالي 
خصوصا إذا قمنا مبقارنتها بعوائد 
اإليجار في لندن والتي تبلغ 2 % 

في املتوسط . 
وذك�����ر ف��رغ��ل��ي أن ي��وت��وب��ي��ا 

للعقارات هي أول شركة خليجية 
تعرض عقارات في بيرمنجهام منذ 
عام 2015 وقد قمنا بتسويق وبيع 
أكثر م��ن 12 مشروعا سكنيا في 
وسط مدينة بيرمنجهام ملستثمرين 

قطرين وكويتين وخليجين. 
ومن جانبه فقد أعرب أندي فوتي 
العضو املنتدب لشئون التسويق 
في مجموعة “ سفن كابيتال “  عن 
سعادته بعقد هذا اللقاء التعريفي 
بالفرص العقارية املتاحة في مدينة 
بيرمنجهام وتطلعه ملقابلة العماء 
واملستثمرين املهتمن وجها لوجه 
لتعريفهم باملستقبل املبهر الذي يتم 
بناءه حاليا على أرض بيرمنجهام 
م��ن خ��ال اخلطة الطموحة التي 
تتبناها بلدية بيرمنجهام إلى 
جانب احلكومة البريطانيةلتطوير 
بيئة األعمال بها من خال اإلعان 
عن مشاريع طموحة وعماقة في 
مجاالت النقل واملواصات والترفيه 
وتوطن صناعة البنوك وغيرها 
حيث تعد بيرمنجهام أكبر مركز 
مالي في بريطانيا مبا حتتويه من 
مقرات رئيسية لبنوك مثل اتش اس 
بي سي و دوتشه بانك الى جانب 
اإلع����ان م��ؤخ��را ع��ن خ��ط��ط لنقل 

البنك املركزي البريطاني بانكاوف 
اجن���ان���د مل���ق���ره ال��رئ��ي��س��ي ال��ى 
بيرمنجهام مما أضفى زخما كبيرا 
على ه��ذا القطاع وأنعكس بشكل 
إيجابي علي السوق العقاري في 
املدينة وتخطط احلكومة لتطوير 
البنية التحتيه في وسط املدينة من 
خال ضخ حوالي اربع مليار جنيه 
استرليني لتطويرها كما ساهمت 
اخلطط احلكومية لتوصيل خط 
القطار الفائق السرعه إلى املدينة 
في إختصار املسافة من لندن الى 
بيرمنجهام لتصبح 40 دقيقة 
فقط مما أنعكس إيجابا على قطاع 
العقارات السكنية وعلى العائد 

اإليجاري واإلستثماري لها .  
وذكر فوتي أن منتدى اإلستثمار 
واألعمال القطري البريطاني الذي 
عقد ف��ي م��ارس ال��ع��ام امل��اض��ي في 
لندن حتت الرعاية الكرمية ملعالي 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء القطري 
الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
آل ثانيوإستقطب ما يفوق 1000 
م��ش��ارك م��ن م��ؤس��س��ات حكومية 
ورجال أعمال وأصحاب شركات من 
كا الطرفن قد أضفى زخما كبيرا 

للسوق العقاري في بيرمنجهام.

»بروماس«  و »الداخلية« نظما برنامجًا  
تدريبيًا لتنمية مهارات القياديني

أقامت وزارة الداخلية برنامجا تدريبيا وتأهيليا 
للقيادين بالتعاون مع معهد بروماس للتدريب األهلى 
لعدد من املتدربن واملهتمن باملهارات السلوكية 
املطلوبة للدور القيادي الفعال واملهارات الازمة لبيئة 
عمل قيادية بغرض الوصول ألفضل مناخ وظيفي 
وذل��ك مبنتجع ون��ادى صحارى خال الفترة من 03 

- 07 ديسمبر 2017  .
وأش��رف على البرنامج نائب املديرالعام ومدير 
ال��ت��دري��ب باملعهد حسن سعيد وال���ذي اوض���ح ان 
البرنامج يهدف الى تسليط الضوء بشكل مبسط على 
القيادة بن التعريف والتطبيق والقيادة في القرن 
اجلديد وأثره على منو املنظمة واألدوار القيادية التي 
ميثلها القائد في قيادة اآلخرين ودور الرمز األعلى 

للمجموعة.

وقال حسن سعيد ان البرنامج الذي قد أقيم على 
مدار 5 ايام استعرض انواع القيادة احلديثة وتنمية 
العاقة الفعالة بن القادة وخصوصا في حال التفاوت 
الوظيفي باملناصب اإلداري��ة وال��ذي ب��دوره سيشكل 
حالة من اإلحباط الوظيفي إن لم يتم التأهيل الفعال 
للقادة باملهارات التي متكنهم من قيادة القيادين 
وارتكز البرنامج على طرح املهارات التي متكن القائد 

من القيادة السليمة.
وت���وج���ه س��ع��ي��د ب��ال��ش��ك��ر وال���ت���ق���دي���ر ل��ل��واء 
انورعبداللطيف البرجس مدير عام اإلدارة العامة 
للتدريب  والعقيد مشعل الفودري مدير ادارة التنسيق 
واملتابعة وال��دك��ت��ور راش��د عبدا لله الشطي خبير 
استشاري تدريب وتطوير اعمال لتغطية البرنامج من 

كافة جوانبه القيادية واإلدارية.

استمرارا لدوره الرائد منذ نشأته

»بيتك«: مزايا وتسهيالت 
على متويل شراء العقار 

6 فروع احمللي والدولي في 

تكرمي مدير بروماس على هامش البرنامج

أندي فوتي عادل الرشودمحمد فرغلي
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