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خالل الـ 6 أشهر األولى من تصنيعها

سوزوكي سيليريو تتخطى حاجز 100 ألف سيارة
أعلنت شركة سوزوكي موتورز 
عن تخطي ميزان مبيعاتها حاجز 
الـ  100 ألف سيارة من سوزوكي 
سيليريو خالل الـ 6 أشهر األولى 
من بداية تصنيع السيارة، وقد 
تعهدت الشركة الوصول إلى نفس 
الرقم من املبيعات في الـ 6 أشهر 

الثانية.
يأتي هـــذا اإلعـــالن مواكبا 
الواعدة للشـــركة  للتطلعـــات 
خاصة بعد النجاح امللفت الذي 
حققته سوزوكي سيليريو في 
األســـواق العاملية مع اختالفها 
لـــم تتوقف  وتباينهـــا، والتي 
املجـــالت املتخصصة في قطاع 
الصناعة عن املدح املفرط لهذه 
السيارة اجلديدة حيث تصفها 
تـــارة باألســـطورة العصرية 
االقتصادية وأخرى باألعجوبة 
املدمجة الفريدة بعد أن احتلت 
سيليريو مكانة إستراتيجية في 
املرتبة اخلامسة ضمن فئتها من 
السيارات األفضل واألكثر شهرة 

في العالم.
وقد ارتكزت شركة سوزوكي 
موتورز في صناعتها لســـيارة 
سيليريو على عدة عوامل وهى ان 
تكون السيارة اقتصاديه، رحبة، 
آمنة، وبســـعر تنافسي لتكون 
سيارة املســـتقبل والتي جتمع 
بني األداء واالقتصاد وســـهولة 
االستعمال وتعدد الوظائف والتي 
تخدم املستعمل بغض النظر عن 

وناقل حركة بـ 5 سرعات يدوية 
وأخرى 4 سرعات آلية.

كما متتاز بنظام تعليق متطور 
متني وعجالت من األملنيوم 14( 
أنش( وفرامل ABS بتكنولوجيا 
EBD الرائدة، أما املقصورة فتتميز 
بالفخامة فهـــي مكيفة ومجهزة 
براديو AM/FM، مع مشغل CD مع 
6 سماعات أمامية وخلفية. يبقى 
ان نقول ان ألوان سيليريو اجلذابة 
قد استلهمت من ألوان الطبيعة 
ذاتها من اللون الزهري إلى األزرق 
البحـــري والبنـــي الصحراوي 
الطبيعـــة األخضر. وهي  ومن 
متوافرة ومعروضة في معرض 
الـــري واألحمدي لدى شـــركة 
مصطفى كـــرم وأوالده الوكيل 
املعتمد لسيارات سوزوكي في 

الكويت.

العمر أو الغرض من االستعمال. 
فهي كبيـــرة وقويـــة من حيث 
احلاجة، صغيرة واقتصادية من 
حيث االستخدام. وحيث متتزج 
خصائص سيليريو املتعددة من 
جمال الشكل وسحر املظهر وروعة 
احلجم األوروبي الرياضي األنيق، 
ووفرة مزايـــا تكامل األداء حيث 
اقتصادية استهالك الوقود وفاعلية 
 CO2 التحكم بانبعاث غاز الكربون
الضـــار بالبيئة مع ســـمات قمة 
القيادة وليونة  الراحة وسهولة 
الطرقات بانسجام  احلركة على 
استثنائي وتناغم فريد يسهم في 
شعبية سيليريو وأيضا من حيث 

حضورها العاملي األخاذ.
حتظى هذه السيارة مبحرك 
قوي 3 سلندر سعة 1.0 ليتر بطاقة 
تصل إلى 67 حصانا كحد أقصى، 

»المتخصص«: األسواق العقارية 
تدخل مرحلة اقتناص الفرص 

دعا التقرير العقاري لشركة املتخصص العقارية املستثمرين في 
القطاع العقاري ســــواء كانوا أفرادا أم شــــركات الستغالل واقتناص 
الفــــرص العقارية في الوقت احلالي على الرغم من كون تلك الفرص 
العقاريــــة قد تكون ضبابية، وذلــــك الن الزمن ليس في مصلحة من 

يريد اقتناصها.
ونصح التقرير املهتمني بالشأن العقاري واالستثمار فيه بضرورة 
وأهمية القراءة في كل ما يخص املجال العقاري، سواء كان عن التربة 
واملاء واملناســــيب واألراضي املنخفضة واملرتفعة أو في مواد البناء 
أو في العقود واملواثيق أو في املعامالت، كما ركز التقرير على أهمية 
قراءة ما يثري فكر العقاري في مجال العالقات اإلنســــانية فدونه ال 

ميكن املضي في عالم العقار.
وأوضح التقرير أن االستعداد املسبق هو الفارق فيما بني الناجحني 
في اغتنام الفرص والفاشــــلني في ذلك ليس في أن الناجحني يجدون 
فرصا، والفاشــــلني ال يجدونها، بل ان الناجحني أســــرع من الفاشلني 

في االستعداد.
وأضاف التقرير أنه بالفعل ليس هناك كرة بلورية تكشف أحداث 
املاضي أو املستقبل عندما يتعلق األمر باالستثمار في السوق العقاري 
لكن هناك جتارب خاضها أناس ميكن االســــتفادة منها وكان بعضهم 

ضحايا لتحديات لم يعرفوا كيفية مواجهتها أو تالفيها. 
وميكن تلخيــــص أبرز تلــــك التحديات بأنها التوقيت املناســــب 
لالستثمار سواء في الشراء أو البيع أو اإليجار والثاني موعد اللجوء 

إلى القروض.
وأكد التقرير على أن أي أزمة مالية أو ركود اقتصادي سواء كان 
محليا أو عامليا فإن حجم الضرر الذي تســــببه عادة ما يكون لفترة 
زمنية محدودة تنتهي بعدها مبرور الوقت آثار تلك األزمات، وباملقابل 
فإنه في الغالب تفرز عن األزمات فرص عقارية ال يرى مدى أهميتها 
إال العقاري الذكي ولكن احملظوظ من ميلك توفير الســــيولة والبحث 

عن الفرصة في تلك الظروف.
كما بني التقرير أن العقارات تختلف عن أي سلعة استثمارية أخرى 
فهي حتقق للمســــتثمر حلما مقابل شرط واحد، فهي حتقق له عوائد 
جيدة مقابل صبر املستثمر على جنيها على املدى البعيد، فاالنخفاض 
في أسعار العقارات أمر مرعب بالنسبة للمستثمرين، لكنه على اجلانب 
اآلخر مفرح ملســــتثمرين آخرين يسعون إلى اقتناص فرصة الشراء 

والبيع عند ارتفاع األسعار.
ووضح التقرير أيضا أن جميع املشاريع التي نفذت في وقت األزمات 
املالية والركود االقتصادي للفترات السابقة تضخمت أرباحها وعوائدها 
فور انتهاء األزمة وأدت إلى ثراء مالكها وجعلتهم أول املستفيدين مما 

يجعلنا نعيد النظر في إحجامنا عن االستثمار في أوقات األزمات.

بدء االستعدادات 
إلطالق معرض كنوز للمجوهرات

أعلنت اللجنة العليا املنظمة ألنشطة معرض »كنوز للمجوهرات 
والساعات الفارهة« عن بدء االستعدادات إلطالق املعرض في الفترة 
املمتدة بني 15 و20 من شــــهر فبراير املقبل في قاعة الشــــيخة سلوى 
الصباح في فندق املارينا، ويعقد املعرض حتت شعار »تألق.. لتتأنق« 
ومن املتوقع ان يكون األول من نوعه في الكويت جلهة أسماء الشركات 
العاملية املشاركة واملتخصصة في تصميم وترويج املجوهرات، باإلضافة 
إلى دور الســــاعات العاملية الشــــهيرة. وتعليقا على هذا احلدث، قال 
رئيس اللجنة العليا املنظمة ملعرض كنوز للمجوهرات والســــاعات 
الفخمة حســــني االربش ان اللجنة بدأت استعداداتها العملية إلطالق 
املعرض، وذلك اســــتنادا إلى رؤية متكاملة شارك في وضعها نخبة 
من املتخصصني واخلبراء في تنظيم معارض املجوهرات في الكويت 
واملنطقــــة، باإلضافة إلى ممثلني عن جهات عاملية متخصصة في هذا 
املجال، وقد أتت هذه الرؤية بناء على دراسات متكاملة بدأت بلورتها 
قبل نحو عام، مشيرا إلى أن هذه الرؤية انطلقت من خصوصية السوق 
الكويتية مع األخذ بعني االعتبار ذوق السيدة الكويتية والذي تتفرد 
به عن ســــائر املجتمعات األخرى، خصوصا من ناحية اإلقبال الكبير 

على شراء واقتناء املجوهرات من قبل سيدات املجتمع الكويتي«.
وأضاف االربش: »ان هذه اخلطوات جميعها هدفت إلى التأسيس 
إلطالق معرض فريد من نوعه في الكويت، وعلى هذا األســــاس فقد 
وقع االختيار على قاعة الشــــيخة ســــلوى الصباح في فندق املارينا 
بهدف استكمال العناصر الهادفة لتحقيق كل العناصر اخلاصة بتوفير 
اخلصوصية بالنسبة للمعرض، ومبا يجعله يتفرد عن سائر املعارض 
التي سبق ان نظمت في الكويت، مشيرا إلى ان هذا التفرد ستتم ترجمته 
على أرض الواقع من خالل مشاركة دور عاملية للمجوهرات تضم نخبة 
من املصممني العامليني هذا باإلضافة إلى شركات عاملية متخصصة في 
طرح الســــاعات الفخمة والفارهة، كما سيتم في املعرض عرض آخر 

الصيحات التي توصلت لها املوضة في عالم املجوهرات«.
وقــــال: إال ان اللجنة العليا املنظمة تســــعى إلى تكريس املعرض 
كحدث سنوي، حيث من املتوقع ان تتم االستفادة من الدورة األولى 
بحيث التأسيس إلطالق حدث سنوي يشكل عالمة فارقة في صناعة 
تنظيم معارض املجوهرات في الكويت، كما يأخذ بعني االعتبار الدروس 

والعبر املستفادة مما يؤسس لتحقيق جناح مستمر ودائم.

مستشفى السالم الدولي مؤهل ومستعد ليكون بدياًل عن »العالج بالخارج«

المخيزيم: 200 مليون دينار استثمارات »الخاص« بالخدمات الصحية 

بعيدا عن العاصمة في محافظتي 
اجلهراء واألحمدي ملواجهة اإلقبال 
الكبير على خدمات املستشــــفى 
من مختلف مناطق الكويت ورفع 
العنــــاء عن املرضى، كما ســــيتم 
تعزيز خدمة الغسيل الكلوي التي 
ينفرد املستشفى بتقدميها استثناء 
عن جميع املستشــــفيات املماثلة، 
وسنزيد غرف العمليات إلى 11 غرفة 
مع زيادة أجهزة القسطرة وحتديث 
الصيدلية وقسمي األمراض اجللدية 
واألطفال. وقد اطلع الوفد الطبي 
األميركي على إمكانيات املستشفى 
وأقسامه وأشاد أعضاؤه باملستوى 
الرفيع لألداء للقدرات البشــــرية 
من األطبــــاء واجلهاز التمريضي 
ووسائل العالج واملتابعة واخلدمة 
املتميــــزة وقدمــــوا محاضرة عن 

أمراض السرطان وعالجها.

وملحوظ في االحتياج للخدمات 
الصحية واألنشطة التابعة لها مثل 
مراكز البحوث والتأهيل واملختبرات 
والدراسات وغيرها التي ميكن أن 
حتقق مردودا اقتصاديا جيدا، وفي 
نفــــس الوقت تكون مبنزلة عامل 
مساعد جلعل الكويت أحد مراكز 
تقدمي اخلدمات الطبية احلديثة على 
مستوى املنطقة، حيث توفر الرؤية 
االستثمارية لهذا اجلانب قوى دفع 
لتنشيطه وجعله قطاعا اقتصاديا 
مهما ضمن املكونات األساســــية 
لالقتصاد الوطني الذي أصبح في 
حاجة إلى التنويع واستشــــراف 

مجاالت جديدة.
وحول التوسعات في مستشفى 
السالم الدولي قال د.املخيزمي انها 
تشمل التوسع اجلغرافي، حيث تتم 
دراسة إنشــــاء فروع للمستشفى 

قــــال رئيس مجلــــس اإلدارة 
والعضو املنتدب في مستشــــفى 
السالم الدولي التابع لبيت التمويل 
الكويتي )بيتك( د.طارق املخيزمي 
إن حجم استثمارات القطاع اخلاص 
فــــي اخلدمات الصحية يزيد على 
200 مليــــون دينــــار موزعة بني 
5 مستشــــفيات رئيســــية كبرى 
مملوكة ألفراد وشركات، ويزداد 
الرقــــم بإضافة عشــــرات املراكز 
الطبية والعيادات املنتشــــرة في 
أماكن عديدة، وان مستشفى السالم 
يركز على تطوير اخلدمة وجودتها 
باعتبارها املعيار األساس للتفضيل 
واملقارنة، من خالل تطوير كادره 
الطبي وأجهزته واستقطاب كفاءات 
أرقى املستشــــفيات  مــــن  عاملية 
واجلامعات وإنفاق مبالغ كبيرة في 
سبيل ذلك، مما أدى إلى زيادة أعداد 
املراجعني واملستفيدين من خدمات 
املستشــــفى املتعددة بنسبة %35 
خالل السنتني املاضيتني، مشددا 
على أهمية أن تشمل خطة التنمية 
التي وضعتها احلكومة تنشــــيط 
القطاع الصحي خاصة في جانب 
املستشفيات اخلاصة، ومساعدته 
على التطور إلى مســــتوى أفضل 
علــــى الصعيد اإلقليمي والعاملي، 
ألهمية دوره في خدمة نسبة كبيرة 
من املرضى وتخفيف العبء على 

املستشفيات احلكومية.
وأشار د.املخيزمي في تصريح 
صحافي علــــى هامش زيارة وفد 

طبي أميركي من جامعة امريوي 
»Emory« ضمــــن إحدى الزيارات 
التي ينظمها املستشفى خلبراء من 
سويسرا وأملانيا وبريطانيا ودول 
الطبي،  أخرى متقدمة في املجال 
إن مستشفى السالم الدولي يقدم 
خدمات طبية متكاملة ومبستوى 
عاملي وفق أرقى وأفضل املقاييس 
واالعتبــــارات املهنية، وان عملية 
التحديــــث والتطوير مســــتمرة 
بشكل دائم وتعتبر عمال يوميا كما 
يرتبط املستشفى بعالقات تعاون 
وتبادل خبرات مع هيئات علمية 
وطبية عاملية من الدرجة األولى، 
مــــا يجعله في مكانة متقدمة جدا 
على املســــتوى احمللي واإلقليمي 
وفي موقع يســــتطيع من خالله 
أن يســــاهم في توفيــــر الرعاية 
الصحية واالستغناء عن كثير من 

التي يضطر أصحابها  العالجات 
للســــفر للخارج وتكلف ميزانية 
الدولة مبالغ طائلة، كاشــــفا عن 
ان املستشفى لديه تصور متكامل 
عن هذا املوضوع ومستعد لتوفير 
جزء من املبالغ الكبيرة التي تنفق 
العالج في اخلارج والتكفل  على 
بعــــالج املرضى املقرر ســــفرهم 
بجميع اإلمكانيات البشرية والفنية 
واستقدام استشاريني عامليني من كل 
التخصصات بتكلفة اقل ومبستوى 
خدمــــة ال يقل عن املستشــــفيات 
العاملية الكبرى. واشار إلى أهمية 
دعم دور القطاع اخلاص في مجال 
اخلدمات الصحية من خالل خطة 
التنمية احلكومية وذلك بتعديل 
بعض االشتراطات احلالية في نظام 
الـ B.O.T مبا يحقق دعم املشاريع 
الصحية، فــــي ظل تزايــــد كبير 

جانب من زيارة الوفد الطبي األميركيد. طارق املخيزمي


