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 بين «توب» الكويتية و«التميز» القطرية 

 السحب الشهري 

• مالك الصباح وجابر االنصاري بعد توقيع االتفاقية بحضور خالد الغنيم ووليد القدومي

توقيع اتفاقية تأسيس

مجموعة يوتوبيا للعقارات

 «الخليجية المغاربية»: االنتهاء من التصاميم في مارس وبدء التنفيذ في مايو 

تسويق مشروع دريم خالل الربع الثاني
املــــشــــروع فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي من 

يــجــري  ان  مــتــوقــعــا   ،2010 عـــــام 

تسويق اغلبية وحــدات املشروع 

في السوق املحلي املغربي، نظرا 

التنافسية ملكونات  الى االسعار 

لشريحة  واســـتـــهـــدافـــه  املــــشــــروع 

متوسطي الدخل في املغرب.

الخليجية  الــشــركــة  ان  يــذكــر 

املــــغــــاربــــيــــة الـــقـــابـــضـــة حــصــلــت 

اخـــــــيـــــــرا عـــــلـــــى مـــــوافـــــقـــــة ســـــوق 

الكويت لالوراق املالية الكويتية 

لـــالدراج وتــحــدد يــوم 23 مــارس 

املــــقــــبــــل مــــــوعــــــدا لـــــبـــــدء تــــــــداول 

اســهــمــهــا فـــي الـــســـوق الــرســمــي. 

وتــشــكــل الــخــلــيــجــيــة املــغــاربــيــة 

القابضة تحالفا لعدد من كبرى 

الـــشـــركـــات الــكــويــتــيــة هـــي بــيــت 

ومجموعة  الخليجي  الــتــمــويــل 

العقارية  مينا  وشركة  الخرافي 

وشــــركــــة االمـــتـــيـــاز لــالســتــثــمــار 

وشــركــة  املــالــيــة  االوراق  وبـــيـــت 

عـــقـــار لــالســتــثــمــارات الــعــقــاريــة 

وآخرين. 

• الجزيرة تطلق مجموعة مميزة من الوجهات هذا الصيف

ت 
ِّ

 «الجزيرة» تطلق عرض «ال تفو

روائع الصيف» 

 «إيكاروس النفطية» تخسر

نحو مليون دينار 

 أطلقت «شركة طيران الجزيرة»، 

أقــــــوى عـــروضـــهـــا املــخــفــضــة عــلــى 

اإلطـــــالق تــحــت عـــنـــوان: «ال تــفــوت 

روائع هذا الصيف». ويتزامن هذا 

الــعــرض مــع اســـتـــعـــدادات الــشــركــة 

إلطــــــــــالق مــــجــــمــــوعــــة مــــمــــيــــزة مــن 

الوجهات املثيرة ملوسم الصيف.

وســيــتــمــتــع الــــضــــيــــوف، الـــذيـــن 

ســيــقــومــون بــاخــتــيــار الــســفــر مع 

«طيران الجزيرة» لقضاء عطلتهم 

الـــصـــيـــفـــيـــة، بـــحـــريـــة كـــبـــيـــرة عــنــد 

اخـــتـــيـــار رحـــالتـــهـــم مــــن بــــني أكــثــر 

وجـــهـــات الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة إثـــارة 

في املنطقة، إضافة إلى االستفادة 

من أسعار طيران الجزيرة االفضل 

قيمة وتشمل تلك الوجهات مدينة 

الشاطئي  املنتجع  حيث  أنطاليا، 

الرائع الواقع على تلة مرتفعة في 

تــركــيــا، إلـــى جــانــب الــغــردقــة، ذلــك 

املنتجع الشاطئي املحبذ بالنسبة 

لـــرواد الــغــوص فــي مصر والــواقــع 

على البحر األحمر، وكذلك صاللة، 

الخضراء في عمان،  الجزيرة  تلك 

والرنـــــكـــــا ذلـــــك املـــنـــتـــجـــع الــبــحــري 

الخالب في قبرص.

وتــعــلــيــقــًا عــلــى هــــذه املــنــاســبــة، 

قــــال ســتــيــفــان بــيــتــشــلــر، الــرئــيــس 

«شــــــركــــــة طـــــيـــــران  الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــــ

الجزيرة  الجزيرة»: «تمنح طيران 

دومـــــــــًا أفـــــضـــــل قـــيـــمـــة لـــعـــمـــالئـــهـــا 

مــقــارنــة بـــأي شــركــة طــيــران أخــرى 

فـــــي املـــنـــطـــقـــة. ولـــــهـــــذا فــــــإن حــجــز 

رحــالتــكــم مــعــنــا يــوفــر الــكــثــيــر من 

ميزانية سفركم، وخاصة اذ كنتم 

تخططون لقضاء العطلة الصيفية 

مع العائلة».

وأضـــــــــاف: «واألكـــــثـــــر مــــن ذلــــك، 

بالحجز،  عــمــالؤنــا  بــكــر  كلما  أنـــه 

أفضل،  أسعار  على  كلما حصلوا 

ولــــذا فـــإن إجـــــراء الــحــجــز مـــن اآلن 

سيضمن قيمة رائعة للتذاكر أثناء 

باالضافة  ذلــك  الصيفية،  العطلة 

الى مجموعة مثيرة من الوجهات 

الـــصـــيـــفـــيـــة الــــرائــــعــــة وخـــدمـــاتـــنـــا 

الطائرة  مــنت  علي  املميزة  الــوديــة 

وجداول رحالتنا املثالية».

ومـــــن أجـــــل إجـــــــراء الـــحـــجـــوزات 

املطلوبة إلى أي من الوجهات الـ25 

«طيران الجزيرة»، يرجى  الرائعة لـ

www. زيـــــارة املـــوقـــع اإللــكــتــرونــي

jaziraairways.com أو االتصال بنا 

على الرقم 177. 

 عقد مجلس ادارة شركة ايكاروس 

يــوم  اجــتــمــاعــه  النفطية  لــلــصــنــاعــات 

االحد املاضي ملناقشة بيانات السنة 

 ،2009/12/31 فـــي  املــنــتــهــيــة  املــالــيــة 

حيث أعلن رئيس مجلس االدارة نادر 

حمد السلطان النتائج املالية للسنة، 

مــؤشــرات  مجموعة  النتائج  وبينت 

ايــجــابــيــة مــنــهــا انــخــفــاض الــخــســارة 

الـــى 994 الـــف ديــنــار كــويــتــي مقارنة 

بــخــســائــر بــلــغــت 49.2 مــلــيــون ديــنــار 

في نهاية عام 2008. ومع ان الشركة 

نــقــديــة  ايـــــــــــرادات   2009 فـــــي  حـــقـــقـــت 

اجمالية تقدر بــ 6.5 ماليني دينار اال 

ان الخسارة تعود بشكل رئيسي الى 

انخفاض دفتري في القيمة السوقية 

الصــــــــول املـــحـــفـــظـــة املــــحــــلــــيــــة، وذلـــــك 

تــطــبــيــقــا ملـــعـــيـــار املـــحـــاســـبـــة الـــدولـــي 

IAS 39 والــذي ينص على االعتراف 

بــهــذا االنــخــفــاض فــي قــائــمــة االربـــاح 

والخسائر.

كـــــمـــــا ارتـــــفـــــعـــــت قــــيــــمــــة اجــــمــــالــــي 

املــــوجــــودات الــــى 150 مــلــيــون ديــنــار 

ديــــنــــار  مــــلــــيــــون   111.5 بــــــــــ  مــــقــــارنــــة 

انــخــفــضــت  فــيــمــا   ،2008 نـــهـــايـــة  فــــي 

املــطــلــوبــات الــــى 36.8 مــلــيــون ديــنــار 

مـــقـــارنـــة بــــــــ 48.9 مـــلـــيـــون ديــــنــــار فــي 

حقوق  بند  سجل  وقــد   .2008 نهاية 

املــســاهــمــني ارتــفــاعــا مــلــحــوظــا، حيث 

بلغ 113 مليون دينار مقارنة بــ 62.5 

مليون دينار في نهاية 2008 وبنسبة 

نمو بلغت %81.

الشركة  اســتــثــمــارات  وبخصوص 

افــاد  السعودية،  العربية  اململكة  فــي 

بـــدء  شـــهـــد   2009 عـــــام  ان  الـــســـلـــطـــان 

االثيلني  ملصنع  الــتــجــاري  التشغيل 

والبولي اثيلني العائد لشركة تصنيع، 

وكذلك بدء التشغيل الفعلي ملشروع 

االســيــتــيــل الــعــائــد لــســبــكــيــم، والــــذي 

تملك فيه الشركة حصة مباشرة تقدر 

بــ 11%، ومن املتوقع ان يؤثر العائد 

مـــن تــلــك املــشــاريــع الــجــديــدة ايــجــابــًا 

، كما ان 
ً
الــشــركــة مستقبال اربـــاح  فــي 

الــبــتــروكــيــمــاويــات، خصوصا  قــطــاع 

فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج شـــهـــد فــــي عـــام 

االزمـــــة  بـــعـــد  نـــهـــوضـــه  بــــدايــــة   2009

املالية وذلك بالتحسن التدريجي في 

الــطــلــب واالســـعـــار، مــمــا يبشر ايضا 

بــانــعــكــاس ذلـــك ايــجــابــًا عــلــى نتائج 

الشركة املستقبلية.

وأكــــــد ســـلـــطـــان عـــلـــى ان الــنــتــائــج 

املــالــيــة املــــذكــــورة دلـــيـــل واضـــــح على 

متانة املركز املالي للشركة والجدوى 

الستثماراتها  املــمــيــزة  االقــتــصــاديــة 

االستراتيجية، وان الخسارة املحققة 

انعكاس الوضــاع  اال  مــا هــي  دفتريا 

السوق املتأثر بتبعات االزمة املالية. 

عـــلـــى  املـــــــــشـــــــــروع  ارض  تـــــطـــــل 

املــــحــــيــــط االطـــــلـــــســـــي كــــمــــا يــقــع 

الــــطــــريــــق الــــســــريــــع الـــــرابـــــع بــني 

مــديــنــة الــــدار الــبــيــضــاء ومــديــنــة 

املــشــروع. ويتميز  الــربــاط خلف 

املــنــتــجــع بــإطــاللــة جــمــيــلــة على 

املــشــروع  الــبــحــر. ويعتبر مــوقــع 

النواحي.  كل  من  جاذبا  موقعا 

ويــــتــــكــــون املــــــشــــــروع مـــــن شــقــق 

فندقية  وشــقــق  وفــنــدق  سكنية 

ومالعب.

االنتهاء 2012

وبــني الــزيــد ان املــشــروع يسير 

وفـــق الخطة ومـــن املــتــوقــع البدء 

في بناء املشروع في شهر مايو 

الــقــادم على ان يتم االنــتــهــاء من 

اعمال البناء في نهاية عام 2011، 

مـــضـــيـــفـــا انــــــه قـــــد تـــــم الـــحـــصـــول 

عــلــى املــوافــقــة املــبــدئــيــة للتمويل 

االســـــالمـــــي لـــلـــمـــشـــروع مــــن عـــدة 

بــنــوك مــغــربــيــة، كــمــا اوضــــح انــه 

سيتم البدء في تسويق وحــدات 

وقــــد قـــامـــت الــشــركــة فـــي االونــــة 

االخــــيــــرة بــالــتــوقــيــع مـــع احـــدى 

الهندسية  االستشارية  املكاتب 

املــــعــــتــــمــــدة فــــــي كــــــل مــــــن دولــــــة 

الكويت واململكة املغربية، وذلك 

العــــــــداد الـــتـــصـــامـــيـــم الــنــهــائــيــة 

لـــلـــمـــشـــروع، حـــيـــث مــــن املــتــوقــع 

التصاميم  جــمــيــع  مــن  االنــتــهــاء 

فـــي نــهــايــة مــــارس. وذكــــر الــزيــد 

 Prgect ان مــديــر مــشــروع شــركــة

 Managemant & Control

يعكف حاليا على اعداد كراسة 

للمقاولني  لتقديمها  الـــشـــروط 

املعتمدين الراغبني في التنافس 

املــشــروع،  بمناقصة  الــفــوز  على 

مضيفا ان من املتوقع البدء في 

بناء املشروع في مايو 2010.

ويــقــام هــذا املــشــروع العقاري 

الــســيــاحــي الــحــديــث واملــتــكــامــل 

املغرب،  في منطقة بوزنيقة في 

وهـــو مـــشـــروع عـــقـــاري ســيــاحــي 

مـــتـــمـــيـــز يـــقـــع مــــا بــــني مــديــنــتــي 

الــربــاط والــــدار الــبــيــضــاء، حيث 

الكويتي  الــتــجــاري  البنك   قــال 

إنـــــــــه أجــــــــــــرى عــــمــــلــــيــــة الــــســــحــــب 

الــشــهــري عــلــى حــســاب الــنــجــمــة، 

للبنك  الرئيسي  املركز  في  وذلــك 

مــســاء يــوم األحــد املــاضــي، وذلــك 

الــتــجــارة  مــمــثــل وزارة  بــحــضــور 

والـــصـــنـــاعـــة ســـهـــيـــل مــــكــــي، كــمــا 

حـــــضـــــر عـــــــن الـــــبـــــنـــــك الـــــتـــــجـــــاري 

الـــكـــويـــتـــي مــــوظــــفــــون مــــن قـــطـــاع 

الــــخــــدمــــات املــــصــــرفــــيــــة لــــألفــــراد 

وادارة االعالن والعالقات العامة 

أمن  وادارة  الفني  الــدعــم  وقــطــاع 

نـــظـــم مـــعـــلـــومـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 

البنك. وجمع كبير من عمالء 

وقــــــد فــــــاز بــــالــــجــــائــــزة األولــــــى 

دينار  ألــف   100 قيمتها  البالغة 

العميل محمد قاسم عبدالحميد، 

الثانية  مــن  بــالــجــوائــز  فــاز  فيما 

الى الحادية والعشرين والبالغة 

قيمة كل منها ألف دينار العمالء: 

كــــوريــــان تــــومــــاس كـــاتـــيـــبـــوراثـــو 

أبراهام، سيف عمر مجدي اآلزر، 

ســــامــــي عـــبـــدالـــلـــه قـــمـــبـــر قـــاســـم، 

البيدان،  محمد  عبدالله  يوسف 

مــراد  ليلى  الــحــســن،  ثلج  حــجــاب 

حاجي أشكناني، ياسمني فوزي 

يــــوســــف الـــنـــفـــيـــســـي، عــبــداملــنــعــم 

رفيق  محمد  الــفــرى،  خليل  عــمــر 

شـــافـــي مـــحـــمـــد، ســـلـــيـــمـــان عــبــيــد 

أحمد  ابراهيم  الظفيري،  جــدالن 

مـــحـــمـــد ابــــراهــــيــــم، عـــبـــدالـــرحـــمـــن 

ســلــطــان الـــســـالـــم، كــيــشــور كـــارو 

فــاجــلــني، يــعــقــوب نــاصــر يــوســف 

عبدالعزيز  حسن  العبدالجليل، 

مـــــيـــــرزا شــــعــــبــــان، حـــكـــيـــم الـــديـــن 

عــلــي، شــريــفــة محمد جابر  بــاكــر 

الـــخـــاشـــم، عـــبـــدالـــعـــزيـــز مــنــصــور 

املــهــيــنــي، جــابــر محمد  عــبــدالــلــه 

بــخــيــت املــــري، هــيــثــم عــبــدالــكــريــم 

أبو غيث. يعقوب 

أمـــــــــا الــــــجــــــوائــــــز مـــــــن الــــثــــانــــيــــة 

والـــــعـــــشـــــريـــــن وحـــــتـــــى الــــحــــاديــــة 

والـــثـــمـــانـــني والـــبـــالـــغـــة قـــيـــمـــة كــل 

منها 500 دينار ففاز بها كل من 

العمالء: 

يـــســـاري عــبــدالــحــامــد كــيــشــتــا، 

نـــواف يــوســف يــعــقــوب الــيــتــامــى، 

عــــــــــادل جــــــــــودت فــــيــــلــــبــــس، عـــلـــي 

مـــحـــمـــد الـــــســـــالـــــم، بـــــاســـــم كـــامـــل 

عـــــاجـــــل، أنــــــــور نــــاصــــر عـــبـــدالـــلـــه 

الـــربـــاح، يــعــقــوب نــاصــر يــوســف 

الـــعـــبـــدالـــجـــلـــيـــل، اكــــســــيــــان شــنــغ 

شــن، ســيــد ســلــيــمــان الــعــدســانــي، 

عبير ماجد سليمان عبدالعزيز، 

الــخــلــيــل، صبحية  صــابــر جــمــعــة 

حـــســـن الــــبــــحــــرانــــي، حـــســـن عــلــي 

الــبــلــوشــي، حــســن محمد  حــســني 

الــــســــيــــد الـــــــويـــــــش، عــــبــــدالــــعــــزيــــز 

عــبــدالــلــطــيــف خــلــف الــفــيــلــكــاوي، 

عــطــاالــلــه حــســن الــحــريــكــي، بــراك 

أحــمــد رجــب صــالــح، علي حسني 

الــرافــعــي، صبيحة  رفــيــع  مــحــمــد 

عـــــلـــــي كــــــاظــــــم عـــــبـــــدالـــــلـــــه، نـــهـــيـــد 

فخرالدين  أفــضــال،  محمد  أخــتــر 

صــــــــــويــــــــــابــــــــــاهــــــــــال مــــــــنــــــــدويــــــــال، 

أمــــــــل مـــــنـــــدي مــــطــــلــــق الـــــنـــــمـــــران، 

عـــبـــدالـــعـــزيـــز فـــهـــد عـــمـــر الـــســـري، 

تــوفــيــق يــعــقــوب يــوســف الــفــريــح، 

شــــيــــخ خــــالــــد مــــحــــمــــود صـــــــادق، 

ابـــراهـــيـــم نــــورالــــديــــن الـــحـــريـــري، 

ريــــاض صــــدام مــحــمــد الــشــمــري، 

جــمــال مــحــمــود فــرج أحــمــد، علي 

سليمان  الشمالي،  أحمد  حسني 

عــبــدالــلــه هــايــف الــحــربــي، محمد 

يــوســف عــســاف، مــوضــي مــبــارك 

نــصــيــر الـــعـــزمـــي، ايـــمـــان فــيــصــل 

عــلــي ابـــــل، زايـــــد مـــشـــاري صــالــح 

شــــــــري، أمـــيـــنـــيـــكـــات فـــالـــيـــكـــوتـــي 

ســــوبــــرامــــانــــيــــان، مـــحـــمـــد زهـــيـــر 

الدين محمد باشر الدين، محمد 

صـــقـــر مــحــمــد الـــهـــاجـــري، زعــيــال 

عــبــدالــلــه عــبــداملــحــســن الــهــاشــم، 

عــــصــــام حـــمـــد عـــبـــدالـــرحـــيـــم أبـــو 

بدير،  خليل  محمد  فيصل  زيــد، 

الكندري،  رمضان  عبدالله  زيــاد 

الشيخة مها جابر فهد الصباح، 

عــــلــــي حــــســــني رمـــــضـــــان جـــمـــعـــة، 

بـــاكـــخـــان زرخــــــــان، حـــســـم أحــمــد 

عبداللطيف جمعة  خالد  جاسم، 

أحمد، نهيد سهيل محمد سهيل 

قــــيــــصــــر، عـــــمـــــاد فـــيـــصـــل مــحــمــد 

الــعــنــزي، حسن صــالح الــصــادق، 

ســـعـــد مـــطـــر عــــبــــاس الـــظـــفـــيـــري، 

العيسى.  سمير بدر يوسف 

 وســـــيـــــم خـــــالـــــد عــــبــــدالــــرحــــمــــن 

دحـــــــــود، هــــــالل مـــحـــمـــد ســلــيــمــان 

أحــمــد، ريــمــا بــرهــان الــديــن مفلح 

كـــــــاالل،  جــــاســــونــــت الل  قــــــــــدوس، 

عــبــدالــلــه يـــاقـــوت صـــالـــح الـــعـــواد، 

فــــاضــــل مـــنـــدنـــي عـــبـــدالـــلـــه أكـــبـــر، 

فيصل عبدالعزيز محمد اسحاق، 

صالح علي حسن علي، جالدسن 

ماريو الزارينيو جومس.

مميزات الحساب

ومــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن كــل 

دينارا ضمن رصيد  حساب   50

فرصة  للعميل  تــؤمــن  «النجمة» 

الـــــــدخـــــــول بــــالــــســــحــــب الــــشــــهــــري 

عــلــى جـــائـــزة  املـــائـــة ألـــف ديــنــار، 

والــــدخــــول فـــي الــســحــب الــثــالثــي 

الذي يجرى مرة كل أربعة اشهر 

ألـــف   300 بـــقـــيـــمـــة  جــــوائــــز  عـــلـــى 

دينار يتم فيه اختيار 3 فائزين، 

يـــحـــصـــل كــــل واحـــــــد مـــنـــهـــم عــلــى 

جائزة الـ 100 ألف دينار كويتي، 

كــمــا يــتــمــيــز هــــذا الــحــســاب بــأنــه 

السحب  ويــمــكــن  فــوائــد  مــن دون 

مــنــه وااليـــــداع فــيــه فــي أي وقــت، 

بطاقة  اصــدار  امكان  الــى  اضافة 

ســـحـــب آلــــــي عـــلـــيـــه، والـــحـــصـــول 

املصرفية  الــخــدمــات  جميع  على 

مــن خــاللــه مــثــل خــدمــة الــتــجــاري 

الــهــاتــفــيــة  والـــخـــدمـــة  اليــــــن،  اون 

االتصال وخدمة  مركز  وخدمات 

الـــــرســـــائـــــل الـــــقـــــصـــــيـــــرة، وكــــذلــــك 

اســـــتـــــخـــــدام الـــــحـــــســـــاب الصـــــــدار 

بــطــاقــة ائــتــمــانــيــة فــي حــالــة عــدم 

الراتب. تحويل 

و«الــــــــتــــــــجــــــــاري» يـــنـــتـــهـــز هــــذه 

الفرصة ليهنئ جميع الفائزين في 

سيتم  بأنه  علما  النجمة،  سحب 

قيد الجوائز النقدية الى حسابهم 

فــــي الـــبـــنـــك.كـــمـــا نـــتـــوجـــه بــالــشــكــر 

لــــوزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة على 

تعاونهم الدائم واشرافهم الفعال 

تمت  الــتــي  السحب  عمليات  على 

بسالسة ونظام. 

«التجاري» يعلن أسماء الفائزين

في سحب «النجمة» 

 اعلن نائب الرئيس التنفيذي 

لــلــشــركــة الــخــلــيــجــيــة املــغــاربــيــة 

الــقــابــضــة املــهــنــدس ســعــد الــزيــد 

التنسيق  من  انتهت  الشركة  ان 

مــع عـــدد مــن شــركــات التسويق 

الــــعــــامــــلــــة بـــاملـــمـــلـــكـــة املـــغـــربـــيـــة 

واالتــــفــــاق عــلــى ســبــل الــتــعــاون 

املـــــشـــــتـــــرك بــــخــــصــــوص عــمــلــيــة 

العقاري،  دريم  تسويق مشروع 

حيث تــم االجتماع مــع عــدد من 

شـــــركـــــات الـــتـــســـويـــق املـــعـــروفـــة 

فـــي املـــغـــرب، وجــــار الــعــمــل على 

التسويقية  االتفاقيات  صياغة 

الــــخــــاصــــة لـــتـــســـويـــق مـــكـــونـــات 

املــشــروع، علما بــان مــن املتوقع 

البدء بتسويق مكونات املشروع 

خالل الربع الثاني من 2010.

وكــــانــــت الـــشـــركـــة الــخــلــيــجــيــة 

املــغــاربــيــة قــد وقــعــت عــقــد ادارة 

مشروع دريم العقاري السياحي 

فــي املــمــلــكــة املــغــربــيــة مــع شركة

 PMC Prgect Managemant

الــكــويــت.  دولــــة  فـــي   & Control

• سعد الزيد

• جانب من عملية السحب

اضافة  تحقيق  نحو  خــطــوة  ايــاهــا 

جــديــدة لــلــســوق الــعــقــاري الــقــطــري، 

وما  الجديدة  املجموعة  أن  مضيفا 

تمتلكه من خبرات وعالقات ستقدم 

عقارية  استثمارية  فــرصــا  للسوق 

عديدة، سواء كانت لعقارات محلية 

وبني  ودولية.  اقليمية  لعقارات  او 

االنــــصــــاري أن املــجــمــوعــة ســتــعــمــل 

عــلــى جــلــب مــســتــثــمــريــن اقــلــيــمــيــني 

وعــــاملــــيــــني لـــالســـتـــثـــمـــار بـــالـــســـوق 

الــعــقــاري الــقــطــري والــــذي يــعــد في 

ظل االزمة املالية العاملية من أقوى 

االسواق في املنطقة والتي حافظت 

على ثباتها وتجاوزت االزمة بأقل 

االضرار.

أن حــجــم  االنـــــــصـــــــاري  وأضــــــــــاف 

الفرص العقارية املعروضة بالسوق 

الــتــي تطرحها  الــقــطــري واملــشــاريــع 

الــــــدولــــــة لــــــالعــــــوام املـــقـــبـــلـــة تــتــطــلــب 

مجهودا خاصا من القطاع الخاص 

والذي أصبح مطلوبا منه املساهمة 

الـــفـــعـــالـــة فــــي تــنــمــيــة الــــبــــلــــد، وهــــذا 

مـــا ســنــحــرص عــلــيــه خــــالل املــرحــلــة 

املــقــبــلــة مــن خـــالل دعــوتــنــا لــشــركــات 

القدومي: السوق 

العقاري القطري 

سيكون من األسواق 

املهمة خالل املرحلة 

املقبلة

ومستثمرين عامليني لدخول السوق 

الــــقــــطــــري واالســــتــــثــــمــــار فـــيـــه بـــعـــدة 

اتجاهات.

املنتدب  العضو  قــال  جهته،  مــن 

لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة ولــــيــــد الـــــقـــــدومـــــي ان 

الــقــطــري سيكون  الــعــقــاري  الــســوق 

مــن االســــواق املــهــمــة خـــالل املــرحــلــة 

املــقــبــلــة، ويــتــوقــع أن يــكــون لــه نمو 

عــلــمــنــا  مـــــا  اذا  خـــصـــوصـــا  كـــبـــيـــر، 

أن الـــدولـــة تـــطـــرح عــــددا كــبــيــرا مــن 

التحتية،  البنية  خــدمــات  مــشــاريــع 

بـــــاالضـــــافـــــة الــــــــى مــــــا يـــــعـــــرض مـــن 

السكنية  املشاريع  من  كبيرة  اعداد 

والسياحية. والتجارية 

تــمــلــكــه مــن  الـــقـــدومـــي أن،  وبــــني 

تقدمه  ومــا  متينة  اقــتــصــاديــة  قــوة 

مـــن دعــــم فــعــلــي لــلــقــطــاع الـــخـــاص، 

جعلها محط أنظار عدد ال بأس به 

املستثمرين. من 

الـــقـــدومـــي أن مــــن أهـــم  وأضــــــاف 

قطر  في  املجموعة  تأسيس  اهداف 

هــو جــلــب مــســتــثــمــريــن لــالســتــثــمــار 

فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــقــــــاري وقـــــطـــــاع 

املقاوالت والبناء. وبني القدومي أن 

املــجــمــوعــة تــرتــبــط بــعــالقــات وثيقة 

مع عدد من املستثمرين والشركات 

تتوافر  التي  العاملية،  االستثمارية 

لديها سيولة مالية كبيرة وتبحث 

عـــــن فــــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة حــقــيــقــيــة 

ومــجــديــة لــهــا فــي املــنــطــقــة. وكــشــف 

أن قــطــر عــلــى رأس اهــتــمــامــات تلك 

الشركات.

وبـــني الــقــدومــي أن املــجــمــوعــة في 

قطر ستعمل على محاور عدة منها 

تسويق املشاريع اململوكة للمجموعة 

واجـــنـــبـــيـــة،  عــــربــــيــــة  عـــــــدة دول  فـــــي 

بــــاالضــــافــــة الـــــى تـــســـويـــق مـــشـــاريـــع 

على  املجموعة  ستعمل  كما  الغير، 

دراســــــة عــــدد مـــن الـــفـــرص الــعــقــاريــة 

املــتــاحــة فــي قــطــر واالســتــثــمــار فيها 

والعمل على تطويرها. 

عـــــلـــــن فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة 
ُ
 أ

الــــــدوحــــــة عـــــن تــــأســــيــــس مــجــمــوعــة 

يـــوتـــوبـــيـــا لـــلـــعـــقـــارات، وهـــــي شــركــة 

قــطــريــة- كــويــتــيــة، تــأســســت بــشــراكــة 

بــــني مــجــمــوعــة تـــــوب الـــعـــقـــاريـــة مــن 

للمشاريع  التميز  وشــركــة  الــكــويــت 

مــن قطر، وجــاء االعـــالن بعد توقيع 

عــقــد الــشــراكــة بــني الــشــركــتــني، حيث 

وقــــع االتــفــاقــيــة عـــن مــجــمــوعــة تــوب 

االدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  الـــعـــقـــاريـــة 

الصباح  السلمان  بــدر  مالك  الشيخ 

وعـــن «الــتــمــيــز لــلــمــشــاريــع» مــديــرهــا 

العام جابر بن عبدالله االنصاري.

وقـــــال الــشــيــخ مـــالـــك الـــصـــبـــاح ان 

تعد  والتي  العقارية  تــوب  مجموعة 

العقاري  التسويق  اكبر شركات  من 

بدولة الكويت، عملت خالل السنوات 

الــــخــــمــــس املــــاضــــيــــة عــــلــــى تـــســـويـــق 

مــشــاريــعــهــا داخــــل الـــســـوق الــقــطــري 

واستقطبت املجموعة شريحة كبيرة 

والعمالء، ولحرص  املستثمرين  من 

السوق  في  التواجد  على  املجموعة 

العقاري القطري ارتأت الدخول بهذه 

والتي  التميز  الشراكة مع مجموعة 

تعد من الشركات الرائدة في قطر في 

مجاالت عدة ومن بينها االستثمار 

العقاري. وأضاف الصباح أن السوق 

الــقــطــري يــعــد مــن االســـــواق الــواعــدة 

لــه أن يكون  املــتــوقــع  باملنطقة، ومــن 

مــن االســــواق النشطة عــقــاريــا خالل 

القادمة في ظل تراجع عدد  االعــوام 

كــبــيــر مـــن اســـــواق املــنــطــقــة. وبـــني أن 

مــتــانــة االقـــتـــصـــاد الــقــطــري والـــدعـــم 

الــــذي قــدمــتــه الـــدولـــة لــلــقــطــاع املــالــي 

واالســـتـــثـــمـــاري والـــعـــقـــاري ســيــعــزز 

من فرص بقاء السوق القطري قويا 

مختلف  من  باملستثمرين  وسيدفع 

دول العالم بالتوجه نحوه.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، ثــــمــــن مـــــديـــــر عــــام 

«الــــــتــــــمــــــيــــــز لــــــلــــــمــــــشــــــاريــــــع» جــــابــــر 

االنـــصـــاري هـــذه الــشــراكــة، مــعــتــبــرا 

 توقيع اتفاقية إقامة 

معرض العقار املصري 

الراية  مجموعة  شركة   وقعت 

والـــــســـــفـــــارة املــــصــــريــــة اتـــفـــاقـــيـــة 

املــشــتــرك فــيــمــا بينهم  الـــتـــعـــاون 

القامة املعرض العقاري املصري 

الـــثـــالـــث فــــي الـــكـــويـــت بــمــشــاركــة 

الــعــديــد مـــن الــشــركــات املــصــريــة 

والكويتية.

وصرح قيس العلي مدير عام 

املـــؤتـــمـــرات واملــــعــــارض بــشــركــة 

مجموعة الراية ان معرض العقار 

املصري الثالث، الذي سيقام على 

مـــارس   22 يــــوم  الـــكـــويـــت  ارض 

السفير  الـــجـــاري وتــحــت رعـــايـــة 

املـــصـــري طـــاهـــر فـــرحـــات، يمثل 

عــالمــة قــويــة عــلــى مـــدى الــتــعــاون 

بــني مــصــر والــكــويــت فــي املــجــال 

العقاري وكــل املــجــاالت االخــرى، 

فالسوق املصري يشهد تحسنا 

في معدالت الطلب على الوحدات 

مبينا  خـــاص،  بشكل  السكانية 

ان املــشــاركــات لــهــذا الــعــام فاقت 

املـــــتـــــوقـــــع مــــــن قــــبــــل الــــشــــركــــات 

املصرية او الكويتية، وذلك بسبب 

مــا يــقــدمــه املــعــرض مــن خــدمــات 

متميزة للعمالء. 

 
ّ

 «بهبهاني للسيارات» تعني

فراس مفتي مديرًا للتسويق  

انــــتــــشــــارا كـــبـــيـــرا فــــي الـــســـوق 

الـــــكـــــويـــــتـــــي خـــــــــالل الــــعــــامــــني 

األخيرين. 

ويـــكـــتـــســـب مـــفـــتـــي خــبــرتــه 

مــــن خـــــالل عــمــلــه فــــي الـــســـوق 

7 سنوات  مــن  ألكثر  الكويتي 

كــــمــــديــــر تــــســــويــــق فـــــي ســــوق 

الــســيــارات املحلي، وذلــك بعد 

ان أنهى دراسته الجامعية في 

في  تعليمه  تلقيه  بــعــد  كــنــدا 

الــكــويــت الـــى جــانــب حصوله 

عـــــلـــــى شـــــــهـــــــادة املـــاجـــســـتـــيـــر 

فـــــــــي الــــــتــــــســــــويــــــق وخـــــبـــــرتـــــه 

االستشارية في اليابان.

• فراس مفتي

أعـــلـــنـــت شــــركــــة بــهــبــهــانــي 

(املــــوزع الحصري  لــلــســيــارات 

لـــســـيـــارات بـــورشـــه وفــولــكــس 

فــــاغــــن فـــــي الــــكــــويــــت) تــعــيــني 

فراس مفتي في منصب مدير 

وذلك  الشركة،  لــدى  التسويق 

في اطار خطط التطوير التي 

فترة  مــنــذ  الــشــركــة  تنتهجها 

تــقــوم عــلــى استقطاب  والــتــي 

أفــضــل الـــكـــوادر الــبــشــريــة في 

السوق املحلي.

وأوضـــــحـــــت الـــشـــركـــة انــهــا 

عملت خالل العام املاضي على 

وأنشطتها  عملياتها  تعزيز 

فـــــي الــــكــــويــــت اســـــتـــــنـــــادا الــــى 

اســتــقــطــاب الـــكـــوادر الــبــشــريــة 

بالسوق  الكبيرة  الخبرة  ذات 

العروض  الى جانب  الكويتي 

املـــــــمـــــــيـــــــزة الـــــــتـــــــي طــــرحــــتــــهــــا 

لــعــمــالئــهــا وخـــدمـــات مـــا بعد 

البيع التي تقدمها لهم.

من جانبه، أعرب مفتي عن 

ادارة  الى  سعادته النضمامه 

شــركــة بــهــبــهــانــي لــلــســيــارات، 

مؤكدا بذله كل جهده ووضع 

خبراته في خدمة الشركة بما 

يحقق األهداف االستراتيجية 

لــهــا فـــي الــتــوســع فـــي الــســوق 

الكويتي. 

وســــــــــــوف يـــــتـــــولـــــى مـــفـــتـــي 

مـــســـؤولـــيـــة تـــوجـــيـــه األهــــــداف 

الــــــتــــــســــــويــــــقــــــيــــــة الــــــشــــــامــــــلــــــة 

واالســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ملـــواصـــلـــة 

تـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــو واالنــــتــــشــــار 

لــلــشــركــة والــعــالمــة الــتــجــاريــة 

فــولــكــس فـــاغـــن الـــتـــي شــهــدت 

 «طفل املستقبل»:

4 فلوس ربحية السهم 

 أفادت شركة طفل املستقبل الترفيهية العقارية انها حققت أرباحًا صافية للسنة 

للسنة  فلوس،   7 وربحية  دينار،  ألــف   456 بلغت   ،2009/12/31 في  املنتهية  املالية 

املالية السابقة. وأوصى مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح على املساهمني. 


