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اف��ت��ت��ح رئ��ي��س مجموعة ال��رف��اع��ي 
القانونية املستشار هاشم الرفاعي 
مؤمتر الشبكة القانونية الدولية حلماية 
املستثمر الكويتي( والذي عقد يوم أمس 
في فندق امليلينيوم - الساملية، حتت 
عنوان “ حماية املستثمر الكويتي خارج 
الكويت “ و ق��ال الرفاعي أن الشبكة 
القانونية الدولية حلماية املستثمر 
الكويتي تعمل على حماية املستثمر 
الكويتي باخلارج في كافة التعامالت 
االستثمارية والعقارية واملالية ، مؤكدا 
على ح��رص الشبكة على ال���ذود عن 
استثمارات واموال املستثمر الكويتي فى 

كافة البلدان التى تعمل بها .
واضاف الرفاعي ان الشبكة القانونية 
وجدت من مسؤولياتها حماية املستثمر 
الكويتي السيما عقب وج��ود ع��دد من 
حاالت االحتيال والتالعب في الصفقات 
العقارية واالستثمارية للعديد من 
الوجهات في شتى انحاء العالم ، مشيرا 
إل��ى أن تأسيس الشبكة رك��ز على أن 
تكون امان وثقة لضمان قيمة وحقوق 
االس��ت��ث��م��ارات الكويتية ف��ي البلدان 
االوروبية والعربية والواليات املتحدة 

االمريكية .
وقال الرفاعي ان الشبكة القانونية 
حلماية املستثمر اسست بنية قانونية 
واستشارية من خبرات املكاتب العاملية 
التي متتلك مجاال وخبرات متراكمة في 
القطاعني االستثماري والقانوني مؤكدا 
على ان الشبكة تعمل بكل جهد ملنع 
االحتيال واالبتزاز وهدر اموال املستثمر 

الكويتي في بلدان العالم .

االستثمارات الكويتية
ولفت إل��ى أن الكويت حتتل املرتبة 
األول��ى – عربياً – في االستثمار داخل 
املنطقة إذ من��ت اس��ت��ث��م��ارات القطاع 
اخل��اص الكويتي في ال��دول اخلليجية 
اخل��م��س األخ����رى ب��ن��ح��و )9( تسعة 
م��ل��ي��ارات دوالر، خ���الل ع���ام 2016، 
موضحا ان االستثمارات الكويتية بني 
ص��ن��ادي��ق س��ي��ادي��ة وش��رك��ات خاصة 
وأفراد في أسواق املال في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة تبلغ 3 مليار دوالر، فيما 

يرّجح محللون جت��اوزه��ا ه��ذه القيمة 
ن��ظ��راً لصعوبة حصر االس��ت��ث��م��ارات 
الشخصية غير املفصح عنها ، مضيفا 
الى ان االستثمارات الكويتية في دبي 
بلغت وح��ده��ا 9 مليون دره���م العام 

املاضي.
ولفت الرفاعي ال��ى ان استثمارات 
الكويتيني في قطاع العقار التركي قفزت 
إل��ى املرتبة اخلامسة عاملياً والثانية 
خليجياً – بعد اململكة العربية السعودية 
– إذ بلغت نحو )5( خمسة مليارات 
دوالر، منها )1.4( ملياراً وأربعمائة 

مليون دوالر خالل العام 2016 فقط .
و اشار الرفاعي الى أن االستثمارات 
الكويتية في اململكة املتحدة لها جذور 
عريقة ت��ع��ود لفترة تأسيس مجلس 
االستثمار الكويتي في لندن ، موضحا 
أن حجم استثمارات املجلس بلغ نحو 
25 مليار دوالر من إجمالي االستثمارات 

الكويتية في بريطانيا والتي تبلغ نحو 
100 مليار دوالر .

 واكد ان  املستثمر الكويتي يقبل على 
االستثمار ف��ي قطاع العقار السكني 
البريطاني نظراً لعوائده الكبيرة، حيث 
تبلغ نسبتها في وس��ط لندن )22%( 
بسبب ارتفاع حجم الطلب على الشراء 

والتأجير .

الكويت وفرنسا
و فيما يتعلق باالستثمار الكويتي في 
فرنسا قال الرفاعي ان حجم استثمارات 
الكويتيني والتبادل التجاري بني دولة 
الكويت وفرنسا بلغ أكثر م��ن مليار 
دوالر، م��وزع��ة على قطاعات مختلفة 
، حيث يعد العقار واح��داً من أبرزها، 
منوها الى ان  فرنسا جتذب املستثمرين 
الكويتيني بسبب تقاليدها القانونية 
العريقة والتي تّوجت ب� »قانون سابني 

2«، ذي الصلة مبكافحة الفساد، والذي 
ينص على تدابير جديدة ملعاقبة مرتكبي 
ال��ف��س��اد امل��ال��ي، وض����رورة مصادقة 
املساهمني في رأس مال أي شركة على 
قيمة مرّتب رئيسها التنفيذي، وبإنشاء 
»وكالة مكافحة الفساد« ومنح احلماية 
لكل من يقوم باإلبالغ عن مخالفات ذات 

صلة بالفساد.
واش���ار ال��رف��اع��ي ال��ى ان ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ت��ع��ت��ب��ر وج��ه��ة 
اس��ت��ث��م��اري��ة م��ال��ي��ة وع��ق��اري��ة كبيرة 
للمستثمرين ال��ك��وي��ت��ي��ون، موضحا 
أن ال��ه��اج��س األك��ب��ر ال���ذي يشغل بال 
املستثمرين هو قانون )فاتكا(، والذي 
أقرته الواليات املتحدة عام 2010 ودخل 
حّيز التنفيذ عام 2014، الفتا إلى أن هذا 
القانون يهدف إل��ى التصدي لعمليات 
التهرب الضريبي لبعض األشخاص 
األمريكيني، من خالل استخدام حسابات 

يفتحونها في مؤسسات مالية أجنبية، 
خارج الواليات املتحدة.

و شدد الرفاعي على أن املؤمتر يلعب 
دوراً بالغ األهمية ف��ي نقاش امللفات 
القانونية، وذات الصلة باالستثمار 
الكويتي في اخلارج، والتي تهم األفراد 
وال��ش��رك��ات واجل���ه���ات وامل��ؤس��س��ات 
احلكومية، الفتا ال��ى ان املؤمتر سلط 
ال��ض��وء ع��ل��ى ال��ع��راق��ي��ل وال��ث��غ��رات 
القانونية ال��ت��ي ميكن أن ت��ؤث��ر على 
االس��ت��ث��م��ار ، م��ش��ي��را ال���ى ان الشبكة 
القانونية الدولية حلماية املستثمر 
الكويتي وتضم نخبة من املستشارين 
واحمل���ام���ني وال��ب��اح��ث��ني ال��ق��ان��ون��ني 
وامل��ع��اون��ني، مم��ن يتمتعون مبؤهالت 
رفيعة وخ��ب��رات عريضة، متكنهم من 
تقدمي أفضل اخلدمات ملوكليها الكويتيني، 
وميكن ل��رج��ال األع��م��ال واملستثمرين 
الكويتيني االطمئنان إل��ى خبرات هذه 

الشبكة حلماية استثماراتهم، من خالل 
الفروع الدولية لها واملعرفة العميقة 
ملستشاريها بالبنية القانونية للدولة 

التي يترافعون حتت أقواس محاكمها.

االستقمار في تركيا
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، أل��ق��ت ممثلة الشبكة 
القانونية في تركيا احملامية  ازاد ابا 
محاضرة بعنوان االستثمار العقاري في 
تركيا للشركات واألفراد ركزت فيها على 
االستثمار الكويتي في القطاع السكني 
التركي موضحة أن تركيا استقطبت 
خالل العشر سنوات املاضية 144 مليار 
دوالر استثمارات اجنبية مشيرة إلى 
ان حصة الكويتيني من االستثمار في 
القطاع العقاري بلغت 212 استثمارا 
سكنيا لتصبح الكويت ثالث أكبر دولة 

مستثمرة في القطاع العقاري في تركيا .
وشرحت ازاد آلية ش��راء العقارات 

للمستثمر االجنبي في تركيا و مميزات 
االستثمار والتسهيالت االستثمارية 
والقانونية و االجرائية املقدمة من تركيا 
مؤكدة أن التشريعات والقوانني التركية 
خ��الل الفترة املاضية أدت إل��ى جذب 
املزيد من املستثمرين من كافة العالم 

وخصوصا من العالم العربي . 
واك����دت ازاد ع��ل��ى ض����رورة جل��وء 
املستثمر ال���ى اس��ت��ش��ارة اجل��ه��ات و 
احملامني القانونيني قبل الدخول في اية 
صفقات عقارية واستثمارية الفتة إلى 
ان عقد االستثمار البد أن يكون موثقا 
من السلطات التركية املختصة وعدم 
واالكتفاء بعقد بني البائع و املشتري ، 
السيما وان القانون يكفل حماية وضمان 
ام��وال املستثمر ، مؤكدة أن احلكومة 
التركية حددت مناطق معينة مينع فيها 
االستثمار والبيع والشراء ألسباب امنية 

وادارية.

11 alwasat.com.kwاقتصاد

جانب من احلضور
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في حفل أقيم في فندق راديسون بلو

»VIVA« وهواوي تطلقان جهازي
 P10 Plus P10   و  هواوي 

عمرو �شيخ العرب

أط��ل��ق��ت ش���رك���ة االت���ص���االت 
ال��ك��وي��ت��ي��ة VIVA، مشغل 
االت���ص���االت األس�����رع من����واً في 
ال���ك���وي���ت، وش����رك����ة ه�����واوي 
الكويت، جهازي هواويP10  و 
P10 Plus، بعد أن خطفا أنظار 
امل��ش��ارك��ني ف��ي امل��ؤمت��ر العاملي 
ل��ل��ه��وات��ف امل��ت��ح��رك��ة ف��ي مدينة 
برشلونة اإلسبانية، وذلك في حفل 

أقيم في فندق راديسون بلو.
وف���ي م��ع��رض ت��ع��ل��ي��ق��ه على 
إطالق هذين الهاتفني الذكيني، قال 
املهندس/ سلمان بن عبد العزيز 
البدران، الرئيس التنفيذي لشركة 
 :VIVA االت��ص��االت الكويتية
»نعتز بشراكتنا املتينة مع شركة 
ه��واوي، وإط��الق هذين اجلهازين 
املميزين هو ثمرة اجلهود الدؤوبة 
  VIVAالتي يبذلها فريق عمل
وفريق عمل هواوي، ليكون واحداً 
من سلسلة النجاحات واإلجنازات 

التي نضيفها إلى سجلنا.«
م��ن جهته، ق��ال السيد/ بيتر 
وو، م��دي��ر م��ج��م��وع��ة املنتجات 
اإلستهالكية ف��ي شركة ه��واوي 
الكويت: “تستمد ه��واوي مصدر 
إلهامها من حياة األفراد وجتاربهم 
الشخصية. إذ يجد األف��راد اليوم 
ص��ع��وب��ة ف���ي ع��ي��ش ال��ل��ح��ظ��ات 
اجلميلة بكافة تفاصيلها بسبب 
وتيرة احلياة املتسارعة والشك 
أن التقاط ال��ص��ور يساعدنا في 

توثيق وتخليد أجمل ذكرياتنا 
ناهيك عن كون الصورة أداة مثالية 
للتعبير عن ذاتنا بكل إبداع ورواية 
قصصنا بشكل أف��ض��ل. وجنحت 
ه���واوي بابتكار هاتفي ه��واوي 
P10 و P10 Plus لتوفر لعمالئها 
جتربة تصوير فوتوغرافي غير 
مسبوقة تضع في متناولهم روعة 
التصوير ف��ي االس��ت��دي��و وم��زاي��ا 
التصوير املدهشة ال��ت��ي ترتقي 
بفن التصوير الفوتوغرافي إلى 

مستويات جديدة كلياً«. 
ويقّدم هذان اجلهازان مفهوماً 

جديداً كلياً للعمالء يغّير معنى 
التصوير الفوتوغرافي لألجهزة 
 Leica �احملمولة. فهما م��زودان ب
Dual-Camera 2.0بدقة 
20 و 12 ميجابكسل لتمنحهم 
القدرة على التقاط صور في غاية 
ال��دق��ة ل��م يعهدوها م��ن قبل مع 
أي م��ن أج��ه��زة الهواتف الذكية. 
كما يتمتع اجل��ه��ازان بخاصية 
ال�3D  التي تدعم ميزة التركيز 
التلقائي اللتقاط صور بورتريه 
رائعة و بأداء عالي الدقة والتميز، 
ومزودان مبساحة تخزينية كبيرة 

ألداء أس����رع، وب��س��رع��ة حتميل 
مضاعفة وGPS دقيق م��زود ب� 
 Wi-Fi4 وX4 MIMO LTE
antenna. تضفي مزايا تصوير 
االستديو االحترافية من هواوي 
امل��زي��د م��ن ال��ل��م��س��ات الطبيعية 
على الصور بفضل اعتماد هاتفي 
 P10 Plus وهواوي  P10 هواوي
على خوارزمية التصوير الفني 
التي تستند إل��ى نتائج األبحاث 
املطولة التي أجرتها  شركة هواوي 
على أشكال وجوه مختلفة وألوان 
بشرة متنوعة. وبعد فهم الصفات 

املميزة لكل وجه واألنواع املتفردة 
لكل بشرة، ميكن إجراء حتسينات 
ل��ل��ص��ورة ب��ط��ري��ق��ة مخصصة 

وطبيعية للغاية. 
وب��اإلض��اف��ة إل��ى االرت��ق��اء بفن 
التصوير ال��ف��وت��وغ��راف��ي، يفخر 
 P10 وهواوي  P10 هاتفا هواوي
Plus باحتوائهما على تقنيات 
متفردة وعناصر تصميم متميزة 
تتضمن املعالج اجل��ب��ار كيرين 
960 وواجهة املستخدم التلقائية 
EMUI 5.0 اجلديدة كلياً وكذلك 
مستشعر بصمات األص��اب��ع في 
اجل��زء األم��ام��ي م��ن ال��ه��ات��ف. كما 
مت��ت��از البطارية بسعة 3،200 
ميللي أمبير /الساعة في هاتف 
ه��واوي P10  والبطارية بسعة 
3750 ميللي أم��ب��ي��ر /ال��س��اع��ة 
 P10 Plus ف��ي ه��ات��ف ه����واوي
باحتوائهما على تقنية الشحن 
SuperCharge م��ن ه���واوي. 
وتزود حلول الشحن السريع هذه 
والتي تتسم بانخفاض الفولتية 
ودرج��ات احل��رارة بنظام حماية 
فائق )safe 5-gate( الذي يعمل 
على ضبط الفولتية بشكل فوري 
وي��راق��ب درج��ات احل���رارة بهدف 
حتويل عملية الشحن إلى عملية 
سريعة وآمنة في آن معاً. وتضفي 
 Hyper( تقنية القص باألملاس
Diamond-Cut( مظهراً المعاً 
مينع تشكل آثار بصمات اليد على 

كل جزء من الهاتف. 

»اخلليج« يقدم عرضًا حصريًا لعمالء 
اخلدمة املصرفية املميزة مع فوشون بوتيك

أع��ل��ن بنك اخلليج أم��س عن 
إط��الق ع��رًض ح��ص��رًي لعمالء 
اخلدمة املصرفية املميزة وذلك 
لدى معارض فوشون. يبدأ هذا 
ال��ع��رض اجل��دي��د ف��ي 22 أبريل 
2017 ومي��ت��د إل���ى 21  مايو 

 .2017
ومي��ن��ح ه��ذا ال��ع��رض عمالء 
اخل��دم��ة املصرفية املميزة لدي 
ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج خ��ص��م��اً بنسبة 
%15 على قيمة مشترياتهم من 
فوشون بوتيك املتواجد في كل 
من برستيج األفنيوز، الصاحلية 
ب��الزا و ك���راون ب��الزا – الثرايا 
س��ي��ت��ي. فبمجرد استخدامهم 
لبطاقات بنك اخلليج االئتمانية 
والتي تشمل كالً من بطاقة فيزا 
انفينيت، ماستركارد وورل��د ، 

فيزا سيغنتشر، فيزا البالتينية 
وم���اس���ت���رك���ارد ال��ب��الت��ي��ن��ي��ة، 
مي��ك��ن ل��ل��ع��م��الء أن يستفيدوا 
م���ن ال��ت��ش��ك��ي��ل��ة ال��واس��ع��ة من 
الشوكوالتة الفاخرة واحللويات، 
مع العلم أن هذا العرض ال يشمل 
امل��أك��والت وامل��ش��روب��ات داخ��ل 

املطعم. 
وي��ل��ت��زم بنك اخلليج مبنح 
عمالء اخلدمة املصرفية املميزة 
عروضاً قيمة تتماشى مع أسلوب 
حياتهم فضالً عن تقدمي خدمات 
“الكونسيرج” اجلوهرية من 

خالل شركة بيكوك كونسيرج. 
ومن خالل اخلدمة املصرفية 
املميزة من بنك اخلليج، يتمتع 
العمالء مبعاملة خاصة تشمل 
مجموعة من املنتجات واخلدمات 

املصرفية واالستثمارية املصممة 
خصيصاً لتلبية تطلعاتهم املالية 
م��ع تخصيص م��دي��ر ع��الق��ات 
العمالء لتلبية متطلبات العمالء 
املصرفية في قاعات خاصة تتميز 
بطابعها اخلصوصي وأجوائها 

املريحة. 
وباإلضافة إلى ذل��ك، يحصل 
العمالء على بطاقة السحب اآللي 
اخل��اص��ة ب��اخل��دم��ة املصرفية 
امل��م��ي��زة، ت��ق��دي��راً ملكانتهم عبر 
شبكة بنك اخلليج، وعلى بطاقات 
ائتمانية ذات امتيازات حصرية، 
وإعفاءات من الرسوم والعموالت 
املتعلقة باملعامالت املصرفية إلى 
جانب ع��روض قيمة بالتعاون 
مع شبكة شركاء بنك اخلليج من 

أصحاب املتاجر.

بوبيان يكرم مستشفى السيف

أك��د بنك بوبيان ان برنامج التمويل الصحي 
بدون أرباح )صفر %( الذي أطلقه البنك يشهد إقباال 
كبيرا من قبل العمالء املواطنني واملقيمني السيما 
وان البرنامج يغطي النفقات الطبية والعمليات 
اجلراحية وذلك بالتعاون مع عدد من أرقى وأكبر 

املستشفيات والعيادات اخلاصة في الكويت.
 وأش��ار ال��ى ان التعاون املثمر بني البنك وبني 
مستشفى السيف قد اثمر العديد من املزايا للعمالء 
من خالل حصولهم على خدمات طبية عالية املستوى 
من العيادة املعروفة الى جانب التسهيالت املالية 

التي حققها لهم التمويل بدون ارباح من بوبيان.
 وك��ان البنك ممثال في مدير اول التمويل زيد 
السعدون قد ق��ام بتكرمي املستشفى وتقدمي درع 
تذكارية لها نتيجة اخلدمات التي قدمتها للبرنامج 

طوال الفترة االخيرة.

 وقال نائب الرئيس للتسويق والعالقات العامة 
في مستشفى السيف طريف العوضي ان العالقة 
بني البنك ومستشفى السيف عالقة تعود الى عدة 
س��ن��وات مضت حيث كانت املستشفى م��ن اوائ��ل 

املنضمني لبرنامج بوبيان للتمويل الصحي.
 واضاف ان مستشفى السيف عملت خالل الفترة 
املاضية على ت��ق��دمي خدماتها لعمالء البنك من 
الراغبني في احلصول على التمويل الصحي بدون 
ارب��اح ومنحهم مزايا كثيرة متكنهم من احلصول 

على خدمات مميزة.
 وميكن البرنامج الراغبني في احلصول على 
التمويل الصحي احل��ص��ول على خ��دم��ات مميزة 
من مستشفى السيف تتضمن ال��والدة والعمليات 
اجلراحية وعالج االسنان وعمليات عالج السمنة 

وغيرها من اخلدمات الطبية.

السعدون يكرم العوضي

هاشم الرفاعي

P10 Plus جهازا هواويP10  و  VIVA السيد أندرو حنا  الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في 

VIVA وهواوي صورة جماعية ملوظفي 


