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»البترول الوطنية« تدشن 

أول محطة تعبئة تعمل بالطاقة الشمسية

دشنت شركة البترول الوطنية الكويتية أول 
محطة تعبئة وقود تعمل بالطاقة الشمسية 
في منطقة الرقة، حيث مت إجناز هذا املشروع 
بالتعاون بني كل من دائرتي التسويق احمللي 
والبحث والتكنولوجيا من جهة، ومعهد الكويت 

لألبحاث العلمية من جهة أخرى. 
وقد مت االفتتاح بحض���ور نائب الرئيس 
التنفيذي للتخطيط والتسويق احمللي شكري 
التنفيذي ملصفاة  الرئيس  احملروس، ونائب 
ميناء عبداهلل أحمد اجليماز، إضافة إلى د.أمين 

القطان ود.يحيى الهدبان من معهد األبحاث.
وتعادل القدرة اإلنتاجية لأللواح الشمسية 
في احملطة 50 كيلوواط بالساعة، حيث تكفي 
هذه الطاقة لتشغيلها بالكامل في وقت الذروة، 

كما أن الفائض م���ن الطاقة يتم حتويله إلى 
ش���بكة وزارة الكهرباء واملاء لتتم االستفادة 
منه من قبل الوزارة، أما في فترة املساء فيتم 
تشغيل احملطة باستخدام شبكة وزارة الكهرباء 

واملاء.
وتقوم البترول الوطنية حاليا بالعمل على 
تدشني محطة تعبئة وقود أخرى تعمل بالطاقة 

الشمسية خالل الفترة القادمة.
وجتدر اإلشارة إلى أن لدى الشركة مشروعا 
طموحا لتزويد محطات تعبئة الوقود التابعة 
لها بالطاقة املتجددة، وذلك في إطار اهتمامها 
باحملافظة على البيئة وتوفير الطاقة، وبهدف 
تقليل استخدام الوقود األحفوري في تشغيل 

احملطات.

لقطة جماعية ملسؤولي شركة البترول الوطنية ومعهد الكويت لألبحاث العلمية

أهم املناحي التي تس����اهم في 
الفكري ومتكني  التبادل  إثراء 
القيادي����ات، كما يع����د ملتقى 
سنويا هاما يحظى مبشاركة 
القيادي����ات ف����ي املؤسس����ات 
احلكومية واالقتصادية املختلفة 
واملنظمات اإلقليمية والدولية، 
وذلك في إط����ار تعزيز الدور 
القيادي للشخصيات التنفيذية 
من خالل حتس����ني مستويات 
املعرفة واملهارات الالزمة ملواكبة 
وتيرة التقدم املتسارعة للحركة 
القرن  االقتصادي����ة في ظ����ل 
احلادي والعش����رين. ويشهد 
املؤمتر مشاركة قيادات وصناع 
التغيير في املؤسسات احلكومية 
وقطاع األعمال وذلك للتحاور 
حول كيفية مشاركة القيادات 
في تطوير وإدارة املؤسسات 

واالقتصاد الوطني.
اجلدي����ر بالذك����ر أن ه����ذا 
املؤمت����ر يعد ضمن سلس����لة 
مؤمترات تنظمها داتاماتكس 
على م����دار العام للتركيز على 
تدعيم ومتك����ني دور القيادات 
التنفيذية لدفع عجلة التنمية 
في منطقة دول مجلس التعاون 

اخلليجي.

دبي تستضيف مؤمتر الشخصيات 
التنفيذية القيادية احلكومية واالقتصادية

ه����ذا، وقد أعلن����ت اللجنة 
املنظم����ة في وقت س����ابق عن 
اس����تمرار اس����تقبال طلبات 
القيادات  تس����جيل مش����اركة 
التنفيذي����ني، وكاف����ة املعنيني 
للتواجد في فعاليات املؤمتر، 
وقد أعلن رئيس اللجنة املنظمة 
علي الكمال����ي عن انتهاء كافة 
اإلجراءات التنظيمية الستقبال 
املؤسس����ات واملش����اركني في 

فعاليات املؤمتر.

تنطلق في السابع عشر من 
شهر سبتمبر اجلاري في فندق 
املالي  الريتز كارلتون باملركز 
العاملي بدبي أعمال املؤمتر الثاني 
عشر »للشخصيات التنفيذية 
القيادية احلكومية واالقتصادية« 
والذي يعقد بحضور ومشاركة 
العديد من القيادات البارزة من 
القطاعني احلكومي  مؤسسات 
واخلاص، وذلك ملناقش����ة أهم 
وأحدث االس����تراتيجيات التي 
تدعم بن����اء ق����درات القيادات 
التنفيذية وتأهيلها إلى االرتقاء 
اإلدارية وفق أعلى  باملنظومة 
معدالت التنافسية على مستوى 

العالم. 
هذا، وسيتناول املؤمتر في 
جلساته العديد من املوضوعات 
الهامة الت����ي تركز على كيفية 
تأهيل اجليل اجلديد من الرؤساء 
التنفيذيني وقادة املؤسسات، 
فضال عن إلق����اء الضوء على 
القيادات  الرابع م����ن  اجلي����ل 
وحوكمة إدارة املعرفة ومتكني 
هذه القيادات وتأهيلها لتحقيق 
املزيد م����ن االبتكار في القيادة 

التنفيذية. 
علي الكمالي  ويعد هذا املؤمتر واحدا من 

20 % زيادة في أعداد زائري »كويت ماجيك« 

أكد مدي���ر العمليات ف���ي منتجع »كويت 
ماجيك« مصطفى الهاش���مي على زيادة أعداد 
الزائرين ملنتجع »كويت ماجيك« خالل فترة 
الصيف بنسبة تفوق ال� 20% تزامنا مع املهرجان 
التسويقي الذي أقامه املنتجع بعنوان »مهرجان 
الصيف بالكويت ماجيك« مرورا بشهر رمضان 
املب���ارك وعيد الفطر، مش���يرا إلى أن احلملة 
تشمل إجراء ثالثة سحوبات بدأت من 16 يونيو 
املاضي حتى 20 اجلاري.وأضاف الهاش���مي، 
في تصريحات صحافية على هامش السحب 
الثاني الذي أقامته الشركة اخلميس املاضي، 
ان الشركة رصدت جوائز بقيمة إجمالية بلغت 
100 ألف دينار، حيث ش���هد الس���حب الثاني 
جوائز بقيمة إجمالية بلغ���ت 20 ألف دينار 
شملت اجلائزة األولى سيارة شفرولية كابتيڤا 
باإلضافة لعدد 25 كوبون مشتريات من احملالت 

املشاركة باملهرجان.
وأوضح ان عدد احملالت املشاركة بلغ 200 
محل من مختلف األنشطة واملاركات العاملية، 
مشيرا إلى أن مهرجان العام احلالي متيز بعدد من 
األنشطة الترفيهية والتسويقية مبشاركة الفرق 
الكويتية واملصرية،  الشعبية »الفلكلورية« 
الفتا إلى أن املنتجع أطلق العديد من األلعاب 

اجلديدة حصريا في السوق الكويتي.
وقال الهاشمي ان املنتزه جنح في استقطاب 

شريحة كبيرة من املواطنني خالل فترة رمضان 
والعيد، حيث شكل إحدى أهم الوجهات ملختلف 
الشرائح، وبالتالي يكون لها نصيب كبير من 
زيارة املواطنني. وأشار الهاشمي إلى ان مهرجان 
الكويت ماجيك وسحب اجلوائز كان بحضور 
وزارة التجارة وممثلها عبدالعزيز أشكناني، 
موضحا أن السحوبات تقدم من قبل الشركة 
واحملالت داخل املول التجاري بقيمة متفاوتة 

للمتسابقني.
من جانبه، قال مدير العالقات العامة باملنتجع 
فواز السعيد إن املنتجع بصدد إقامة السحب 
الثالث واألخير في 20 سبتمبر املقبل، مشيرا 
إلى استعدادات املنتجع خالل الفترة الراهنة 
لعيد األضحى املبارك، باإلضافة إلى بدء املوسم 
الدراسي اجلديد، موضحا أن املنتجع يستقطب 
الرحالت املدرس���ية من كل م���دارس الكويت 
خالل الفترة الدراسية بصفته أحد أهم األماكن 

الترفيهية في الكويت.
وب���ني ان املنتجع جنح م���ن خالل خطة 
تطويرية متكاملة ان يصبح الوجهة املفضلة 
االولى للزائرين من كل مناطق الكويت، الفتا 
إلى افتتاح عدد من املطاعم اجلديدة باإلضافة 
لتوس���عة املطاعم احلالية وه���و ما عزز من 
إقبال الزائرين على املنتجع مبختلف الشرائح 

العمرية واالجتماعية.

جانب من عملية السحب 

خالل ندوة للجمعية االقتصادية حول األزمة الصينية وتداعياتها

الفائدة األميركية املنخفضة.. أكبر املشاكل القادمة

االرتطامي بركود عاملي.

سعر الفائدة األميركي

ورأى راغوا ان معدل سعر 
الفائ����دة األميركي املنخفض 
وعدم التأكد من زيادة مجلس 
االحتياطي الفيدرالي األميركي 
ألسعار الفائدة ميكن أن يفرض 
مشاكل أكبر من أزمة الصني، 
مشيرا إلى مضي أكثر من 80 
شهرا منذ قيام »الفيدرالي« 
آخر مرة بتخفيض أس����عار 
الفائدة. ومن شأن هذه األسعار 
املنخفضة أن تتسبب بفقاعات 
على صعيد قطاعات معروفة 
كأسواق األسهم أو قطاعات 
أخرى غير متوقعة على املدى 
البعيد، وتكون تداعياتها أكثر 

حدة من األزمة الصينية.

أزمة الصين وأسواق الخليج

وقال راغوا ان أي هبوط 
ارتطام����ي القتص����اد الصني 
سيكون له األثر األكبر على 
منتجي السلع، وخاصة النفط 
في ظل مواجهة أسواق النفط 
لصعوبات تتعلق بالعرض 

والطلب.
وأش����ار ال����ى ان الصني، 

التي تشكل 11% من استهالك 
العالم للنفط قد تؤثر سلبا 
عل����ى الطلب في حال تراجع 

االقتصاد بشكل كبير. 
وأفاد بأن العرض النفطي 
اليزال أعلى من الطلب العاملي 
بسبب استراتيجية »أوپيك« 
للدفاع عن حصتها السوقية 
وزيادة اإلنتاج األميركي بفضل 
النفط الصخري، متوقعا أن 
يتم تخفيض إمدادات النفط 
خالل إط����ار زمني أطول من 

املتوقع. 
و ق����ال ان دخ����ول إيران 
قد يس����اهم في رفع مستوى 
اإلمدادات في س����وق تعاني 
باألصل من التخمة، مؤكدا أن 
هبوط األس����عار إلى ما دون 
سعر التعادل في امليزانيات قد 
يسبب العجز، وهو ما يجب 
سده إما من خالل االقتراض 

أو االحتياطيات. 
و لفت راغوا إلى أن أسواق 
األسهم اخلليجية كانت األقل 
تأثرا من األزم����ة الصينية. 
وتعتبر التقييمات السوقية 
لألسهم اخلليجية جاذبة في 
وقت اليزال فيه منو األرباح 

سلبيا.

وأوضح راغو خالل الندوة 
أن الهبوط الذي تعرضت له 
األسهم الصينية بنسبة %8.5 
في 24 أغسطس املاضي من 
العام احلالي ق����د هز أرجاء 
العالم بس����بب اعتماد العالم 
على الصني في منوه، وارتفاع 
حصته من االقتصاد العاملي 
الن����اجت احمللي  )من حي����ث 
اإلجمالي( من 2% في 1995 إلى 
القيمة احلالية التي تتراوح 

بني 12-15% في 2015. 
وأش����ار إلى أن الصني لم 
تعد ق����ادرة عل����ى مواصلة 
منوها الذي تقوده الصادرات، 
إعادة  إل����ى  وذلك بس����عيها 
توجيه منوذج عملها السابق 
النمو  واس����تبداله بنموذج 
القائم على االستهالك. حيث إن 
التحول لم يكن سلسا، وترافق 
هذا األمر مع عوامل أخرى، مثل 
تخفيف بنك الصني الشعبي 
ألسعار الفائدة، وتراجع قيمة 

اليوان. 
وتوق����ع راغ����و ان تكون 
هناك إمكانية عالية من حدوث 
»هبوط ارتطامي« لالقتصاد 
الصيني، حيث تشير املخاوف 
إلى إمكانية تسبب هذا الهبوط 

منى الدغيمي

أقامت اجلمعية االقتصادية 
الكويتي����ة ن����دوة بعن����وان 
»األزمة الصينية: 3 تساؤالت 
للمس����تثمرين اخلليجيني«، 
قدمها رئيس شركة مارمور 
إنتيليجن����س ونائ����ب أول 
للرئيس في قسم األبحاث في 
الكويتي  املالي  املركز  شركة 
»املرك����ز« إم آر راغو، والتي 
تناول فيها أزم����ة االقتصاد 
الصيني األخيرة وانعكاساتها 
عل����ى االقتص����اد اخلليجي 

واألسواق. 
وطرحت الندوة تساؤالت 
رئيس����ية وهي: ما أس����باب 
انعكاس حركة التصحيح التي 
تعرضت لها األسواق الصينية 
على العالم؟ وما مدى تأثير 
األزمة االقتصادية الصينية 
على النفط واقتصاديات دول 
مجلس التع����اون اخلليجي، 
وأس����واق األس����هم وأسباب 
تأثير حركة تصحيح األسهم 
الصينية على أسواق العالم؟ 
وأخي����را هل العال����م بصدد 
أكبر جراء  التعرض ملخاطر 

أزمة الصني؟

هبوط النفط 
إلى ما دون 

سعر التعادل 
قد يسبب عجزاً 
في امليزانيات 

اخلليجية

التقييمات السوقية 
لألسهم اخلليجية 

جاذبة في وقت 
اليزال فيه منو 

األرباح سلبيًا

معارض عقارية

مشاريع لـ »رمياكس« و»فيفا العقارية« بسراييڤو  في »العقارات الكويتية«
اعمالها لتش����مل في القريب 
العاجل مش����اريع جديدة في 
»البوسنة – تركيا – الكويت 
-السعودية )مكة( - لندن- 
لبنان – البحرين« وذلك لتلبية 
احتياج����ات العمالء على كل 
املستويات وما يتم طلبه من 
قب����ل العميل يتم توفيره في 
جميع بلدان العالم ألن شعار 
شركة فيفا العقارية هو »معا 

ملستقبل أفضل«.
من جانبه، قال الرئيس 
التنفيذي للش���ركة خالد 
أنه نظ���را لكون  قط���وم 
شركة »رمياكس« هي من 
أوائل الش���ركات العقارية 
التي كانت ومازالت تبيع 
األراضي والعقارات داخل 
البوسنة وبناء على الثقة 
اياها عمالئها  التي منحها 
الكويت، وبناء  الكرام في 
على اميان الشركة بتقدمي 
املصداقي���ة لعمالئها فقد 
أخذت عل���ى عاتقها تقدمي 

االس���تثمارية  الف���رص 
بالسعر احلقيقي في دولة 
البوسنة وتقدمي الضمانات 
القانونية لضمان حقوق 
العميل واملش���تري داخل 

البوسنة.
وأشار قطوم إلى أنه سوف 
يتم طرح أراض جديدة بعد 
االنته����اء من بيع وتس����ليم 
املشاريع السابقة والتي تقع 
ف����ي قلب عاصمة البوس����نة 

)سراييڤو(.
ولفت قط����وم إلى ان هذه 
األراضي تعتب����ر ذات موقع 
مميز وتعتبر فرصة لالستثمار 
والسياحة من حيث قربها من 
وسط املدينة واملطار ووصول 
الكهرباء واملاء واخلدمات فيها، 
وسوف يتم طرحها على هيئة 
قطع مبساحات وأسعار مختلفة 
ابتداء م����ن 2900 دينار، كما 
سيتم تقدمي مفاجآت مميزة 
جلميع العمالء والزائرين خالل 

فترة املعرض. 

وضواحي العاصمة سراييڤو، 
ويتميز موقع املشروع بقربه 
من اخلدمات الرئيسية ومراكز 
التسوق ونهر الوفو، ويتميز 
بإطاللته اخلالبة وباحتوائه 
على جميع اخلدمات وكما يتميز 
مشروعنا بتنوع التصاميم 
املتطورة التي تتناس����ب مع 

متطلبات السوق الكويتي.
وأكد الشمري ان الشركة 
ب����ادرت بتوس����يع نط����اق 

أعلنت كل من  شركة فيفا 
العقارية وشركة »رمياكس« 
عن مش����اركتهما في معرض 
العقارات الكويتية والدولية 
الذي تنظمه ش����ركة اكسبو 
س����يتي لتنظي����م املعارض 
واملؤمترات خالل الفترة من 

14 إلى 17 سبتمبر املقبل.
وق����ال الرئيس التنفيذي 
في الش����ركة أحمد الشمري 
أن الش����ركة  تسوق مشروع 
»منتج����ع لؤل����ؤه فيفا« في 
سراييڤو وهو منتجع كامل 
اخلدمات، الذي تقوم بإنشائه 
الش����ركة، يعد نقلة في عالم 
العقار، فمهمة الشركة ليس 
التسويق فقط بل تطوير ايضا، 
في حني تقوم الشركة بابتكار 
كل الوس����ائل التي من شأنها 
راحت العميل والوصول الى 
التميز واالرتقاء مبشاريعها 

في كل الوسائل.
وأضاف: »يقع منتجع فيفا 
في منطقة أوسنك إحدى مناطق 

خالد قطومأحمد الشمري 

»إسكان جلوبل« تطلق مؤمتر النخبة العقاري 15 ديسمبر املقبل
مبشرف خالل شهر ديسمبر 

املقبل.
وقال رئيس مجلس ادارة 
مجموعة الش����بيب للتجارة 
العامة واملقاوالت ومدير عام 
شركة رمياس العاملية العقارية 
ب����در الش����بيب ان مجموعة 
الشبيب كانت قد تخصصت 
في مش����اريع شقق التمليك، 
حيث جت����اوز إجمالي قيمة 
املشاريع التي نفذتها الشركة 
منذ انطالقتها وحتى يومنا هذا 
أكثر من 48 مليون دينار لعدد 
8 مشاريع مت تنفيذها بالفعل 

على أرض الواقع.
وأش����اد الش����بيب بإقرار 
مجلس الوزراء خالل ش����هر 
أغس����طس املاض����ي لقانون 
الكويت  ف����ي  متلك األجانب 
وف����ق ضواب����ط وش����روط 
محددة من أهمها أن يكون قد 
مضى عل����ى تواجد االجنبي 
في الكويت أكثر من 15 سنة، 
وتقدمي شهادة حسن السير 
إلى  والس����لوك، باالضاف����ة 
االفصاح عن مصدر االموال 
التي مت شراء الشقة بها، على 
أنه يحق للوافد متلك وحدة 

عقارية واحدة وتوثيقها عن 
طريق إدارة التسجيل العقاري 
بوزارة العدل بعد اعتمادها من 
قبل مجلس الوزراء الكويتي، 
معربا عن أمله في أن تكون 
هذه اخلطوة مبنزلة خطوة 
الدفع نحو تطوير  أولى في 
السوق العقاري في الكويت.
وقال إن فت����ح باب متلك 
األجانب من ش����أنه أن يغير 
من طبيعة الوحدات العقارية 
املوجودة في السوق، حيث 
من املتوقع ان تختلف نظرة 
الكويت  االجنبي للسكن في 
بعد أن كانت حاجته للسكن 
املؤق����ت في ش����قة صغيرة 
م����ن باب التوفي����ر، في حني 
س����يختلف االمر بعد قانون 
التملك من حيث املس����احات 
واملواقع املطلوبة في مناطق 

مرغوبة وقريبة من املدينة.
عل����ى صعيد آخ����ر، أكد 
الشبيب أن مجموعته شاركت 
في تقدمي ورقة تتعلق بترتيب 
احتاد مالك العقار بهدف حفظ 
حقوق اصحاب شقق التمليك 
في الكويت، بحيث يكون لكل 

بناية احتاد خاص بها.

القت استحس����ان املشاركني 
واملتابعني، كم����ا أن املؤمتر 
جنح في اخل����روج بعدد من 
التوصيات التي مت رفعها إلى 

أصحاب القرار في الدولة.

مجموعة الشبيب

في الس����ياق ذاته، أعلنت 
مجموعة الش����بيب للتجارة 
العامة واملقاوالت عن رعايتها 
ومشاركتها في معرض ومؤمتر 
النخبة العقاري الذي تنظمه 
مجموع����ة إس����كان جلوبل 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
على ارض املعارض الدولية 

أعلنت مجموعة إس����كان 
جلوب����ل لتنظي����م املعارض 
واملؤمترات عن استعدادتها 
إلطالق مؤمتر النخبة العقاري 
في دورته الثانية على مدى 
يومي 15 و16 ديسمبر املقبل، 
وذلك عل����ى هامش معرض 
النخبة العقاري الذي تنظمه 
املجموعة خالل الفترة من 15 

إلى 19 ديسمبر 2015.
وحول هذه االستعدادات، 
قالت رئيسة اللجنة املنظمة 
للمؤمتر نورا الصالح إن مؤمتر 
النخبة العقاري سيواصل خالل 
دورته الثانية استكمال بحث 
القضايا  ومناقشة املزيد من 
والقوانني العقارية التي تهم 
ش����ريحة كبرى من املجتمع 
الكويتي، حيث من املقرر أن 
يستقطب املؤمتر مجموعة من 
الوزراء واخلبراء واملسؤولني 
احلكوميني ملناقشة عدد من 
التي تهم شريحة  املواضيع 
املواطنني واملتعاملني بالسوق 

العقاري بشكل عام.
وأكدت الصالح أن الدورة 
األول����ى للمؤمت����ر كانت قد 
طرحت عددا من القضايا التي 

بدر الشبيب  نورا الصالح
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