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بالتزاماتها وإرضاء  الوف���اء 
عمالئها، هذا إلى جانب تقدمي 
الرفاهية  اجلودة ووس���ائل 
الكاملة جلميع عمالئها سواء 

في لبنان أو العالم العربي.
ورأى برج���اس أن التزام 
»أتش.أم.ج���ي  مجموع���ة 
للعقارات« جتاه عمالئها هو 
التزام ثاب���ت، وهذا بالتأكيد 
يزيد من مدى املصداقية التي 
تتمت���ع به���ا املجموعة لدى 
عمالئها، مؤكدا أن املجموعة 
كانت وسوف تبقى على الدوام 
مح���ل ثقة، وهي ستس���تمر 
على هذا النهج الذي أهلها أن 
تكون عنصرا رياديا في قطاع 
العق���ار والتطوير العقاري، 
سواء على املستوى العربي، 
أو على املس���تويني اإلقليمي 

والدولي.

»أتش. أم.جي« تسلم 
سندات ملكية عقارات عمالئها بلبنان

ب���دأت مجموع���ة »أتش.
أم.جي للعقارات« املختصة 
في مجال العقارات السكنية 
واالستثمارية، بتسليم الدفعة 
الثالثة من وثائق سندات ملكية 
العقارات األميركية لعمالئها 
في لبنان الذين اشتروا عقارات 
م���ن املجموعة، وذلك التزاما 
القانونية  منها بالتعه���دات 
واملعنوية التي قطعتها جتاه 

عمالئها.
وفي هذا املج���ال، اعتبر 
التنفيذي ملجموعة  الرئيس 
»أتش.أم.جي للعقارات«، رائد 
برج���اس، أن ه���ذه اخلطوة 
أساسية جدا سواء بالنسبة 
إلى مجموعتنا، وكذلك بالنسبة 
إلى عمالئنا الكرام، مشددا على 
أن الغاية األساسية ملجموعة 
رائد برجاس»أتش.أم.جي للعقارات« هي 

 إحسان أبو نفيسة محمد فرغلي ثابت فالح املطيري

»األرجوان« و»كويت إلدارة املشاريع« و»يوتوبيا« 
و»فوربوينتس« تشارك في معرض النخبة العقاري

أعلن���ت مجموع���ة جديدة من الش���ركات 
العقارية عن انضمامه���ا إلى معرض النخبة 
العقاري-أبوظب���ي وال���ذي تنظمه مجموعة 
اسكان جلوبال لتنظيم املعارض واملؤمترات 
في مركز أبوظبي الوطني للمعارض )أدنك( 
بدولة االمارات العربية املتحدة خالل الفترة 

من 26 إلى 29 يناير القادم.

األرجوان المتحدة

أكد الرئيس التنفيذي والشريك في شركة 
االرجوان املتحدة العقارية إحسان أبو نفيسة 
حرص »االرجوان« على املشاركة في معارض 
العقار االستراتيجية، مؤكدا أنه من هنا يأتي 
التزامها باملشاركة في معرض أبوظبي حيث 
من املقرر أن تع���رض آخر منتجاتها وتطلق 
االحدث منها على أن تؤمن االفضل للمستثمرين 

احملتملني لكي يكون استثمارهم مجديا.
وأضاف مشيرا الى أن معرض أبوظبي سوف 
يشكل نقطة اختالف فعالة في الكويت السيما 
أنه قد حتول الى حدث سنوي في دبي حيث 
أثبت فعاليته وحقق جناحات كبيرة يتوقع 
أن يحقق مثلها في الكويت، مشيرا إلى أن ذلك 
من ش���أنه ان يفتح الباب أمام عقد الصفقات 
الكبرى، مؤكدا على أن معرض أبوظبي سوف 
يتخطى كل التوقعات محقق���ا جناحا كبيرا 

يتردد صداه على صعيد املنطقة.

كويت إلدارة المشاريع

قال نائب الرئيس التنفيذي إلدارة املبيعات 
في شركه كويت إلدارة املشاريع فالح املطيري 
ان املش���اركة في معرض أبوظبي ستتضمن 
طرح عدد من املش���اريع الكبيرة واملميزة من 
بينها مشروع »برج الصفا« في مكة املكرمة، 
وفندق »روضة الصفوة« في املدينة املنورة 
في اململكة العربية السعودية، ملا لهما من اثر 
كبير في اجناح السياحة الدينية في املنطقة 

والعالم االسالمي.
وأكد على أن الش���ركة س���تقوم بتعريف 
اجلمهور االماراتي على فندق روضة الصفوة 
بنظام صكوك االنتفاع مل���ده 19عاما هجريا، 
والذي يعد االهم واألبرز في املدينة املنورة من 

خالل املدة واملوقع والسعر واالطاللة. 
وأوضح أن الشركة تقدم منتجات عقارية 
جديدة للمستثمرين في املجال العقاري والتي 
تتمتع بالعوائد االستثمارية املجزية خاصة 
في مشروع )برج الصفا وروضة الصفوة(، 
مشيرا إلى أن مشروع روضة الصفوة سيكون 
جاهزا للتشغيل خالل العام احلالي، مؤكدا على 
اإلقبال الكبير من قبل املستثمرين اخلليجيني 

وبالد شرق آسيا على هذا املشروع.
وتابع املطيري تصريحه بالتعريف مبشروع 
روضة الصفوة في املدينة املنورة وهو عبارة 
عن فن���دق مطل على س���احة احلرم النبوي 
الش���ريف والبقيع وهو أول فندق في املدينة 
املنورة يطرح للتملك بنظام )الصكوك( ويتميز 
باملوقع االستراتيجي بإطاللة مباشرة ومنفردة 
على احلرم النبوي الش���ريف والبقيع وقربه 
الش���ديد من باب مصلى النس���اء على وجه 

اخلصوص والذي ال يتجاوز 150 مترا.

يوتوبيا للعقارات

قال محمد فرغلي ثاب���ت املدير التنفيذي 
ملجموعة يوتوبيا للعقارات )شركة قطرية( 
احدى الشركات الزميلة ملجموعة توب العقارية، 
ان املجموعة س���تطرح من خالل مش���اركتها 
في معرض النخب���ة العقارية والذي تنظمه 
مجموعة اسكان في مركز ابوظبي للمعارض 
خالل الفترة 26-29 يناير اجلاري مجموعة من 
مشاريعها املميزة في بريطانيا حيث ستقوم 
بطرح عدد من االراضي االستثمارية في بريطانيا 
وتقع في منطق���ة كادجنتون � لوتن، ومتتاز 
االراضي مبوقعها املميز على ش���ارع رئيسي 
في املنطقة ومحاطة مبنطقة سكنية متكاملة 
اخلدمات باالضافة الى مواقع لعدد من الشركات 
البريطانية، واضاف أن إجمالي عدد االراضي 
في املشروع يبلغ حوالي 300 قطعة مبساحات 

تبدأ من 675 مترا مربعا وبأس���عار تبدأ من 
15 الف جنيه استرليني مشيرا الى ان ملكية 

االراضي حرة وملختلف اجلنسيات.
وبني ثابت ان موقع االراضي يبعد حوالي 
32 ميال ع���ن ماربل ارش ونايتس بريدج في 
لن���دن، وحوال���ي 37 ميال عن مط���ار هيثرو 
وحوال���ي 19 ميال عن مدين���ة ميلتون كيينز 
و3 اميال عن مدين���ة لوتن. وبني ان املنطقة 
تربطها شبكة مواصالت متنوعة مع مختلف 

املدن البريطانية.
من جانب آخر بني ثابت ان املجموعة تراعي 
مجموعة من العوامل االساسية عند اختيارها 
لألراضي والتي من اهمها ان يكون موقع االراضي 
امتدادا للمناطق العمرانية وان تكون قريبة من 
الشوارع الرئيسية والداخلية وان تكون مختلف 
اخلدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي وغيرها 
متوافرة في املنطقة وبني ثابت ان املجموعة 
تقوم عند بيع العميل االرض بتوقيع اتفاقية 
تخول املجموع���ة ادارة االرض والعناية بها 
لصالح العميل والعمل على االتصال باجلهات 
املعني���ة وتقدمي الطلب���ات الالزمة من خالل 
مستش���اري املجموعة في بريطانيا لتحويل 
االراض���ي من صفتها احلالية الى صفة ميكن 
استغاللها في التطوير مستقبال وهي محاولة 
اجتهاد من املجموعة دون ضمانات بان تكون 
هناك موافقات على ذلك ولكن املجموعة تؤمن 
بانه لكل مجتهد نصيب وعلينا طرق مختلف 
االبواب حتى نحقق اهدافنا وأهداف عمالئنا 
من االستثمار باذن اهلل واضاف أن ما نقوم به 
من اجراءات تتحمل تكاليفها املجموعة ودون 

حتميل املشتري اي مصاريف اضافية.
من جهة اخرى، اشار ثابت الى ان املجموعة 
قد وقعت اتفاقية تسويق كوكيل حصري في 
دولة قطر لشركة أداء العقارية )شركة كويتية 
ش.م.م( لتقوم بتسويق مشاريعها الكائنة في 
س���لطنة عمان وهي عبارة عن مجموعة من 
مجمعات الڤلل حتت اسم »ڤلل مروج« في مدينة 
صاللة وكذلك عدد من الفرص االس���تثمارية 
ألراضي سكنيه )ذات تقسيم حكومي( في جميع 
انحاء الس���لطنة والتي تتميز بتوافر جميع 
خدمات البنية التحتية بها إلي جانب وقوعها 
على مقربة من البيوت واخلدمات االجتماعية 

والشوارع والطرق الرئيسية.

فوربوينتس

صرح حمدي عالم املدير االقليمي لشركة 
فوربوينتس جروب للمقاوالت العامة للمباني 
وبيع وشراء العقار � الكويت بأن نشاط الشركة 
في الفترة األخيرة لم يقتصر على بيع وشراء 

العقار وتسويقه فقط.
ولكن بالفعل قد قامت الشركة من خالل وكالئها 
وشركائها في اجلمهورية التركية بفتح آفاق جديدة 
لالس����تثمار الواعد مبفهوم جديد لالستثمارات 
وتطوير املشاريع العقارية في العديد من البلدان 
التي تعمل بها، حيث ال يقتصر الهدف من التملك 
املتعة فقط ولكن أيضا تضمن الش����ركة عائدا 
سنويا مجزيا للعقار املشترى باإلضافة للقيمة 

املضافة من إعادة البيع. 
وأضاف عالم أننا شركة عقارية تعمل في 
التس���ويق وخلق فرص االستثمار والتنمية 
والتطوير العقاري االستثماري، ومن أوليات 
الشركات الكويتية التي دخلت سوق العقار 
التركي وعملت في تسويق املشروعات العقارية 
باجلمهورية التركية وأول من سوق في مدينة 
كوشاداسي ومدينة اسطانبول، كما تعلن عن 
مشاريعها احلديثة في مدن طرابزون، بودروم 
وبورصة، وتعمل فوربوينتس منذ سنة 2005 
وفقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية السمحة في 
تعامالتها املالية وهو الذي كان له األثر الكبير 

في تدعيم ثقة عمالئنا بنا.
وميتد نشاط الشركة في العديد من الدول 
اجلاذبة لالستثمار العقاري )اجلمهورية التركية، 
جمهورية مصر العربية، اجلمهورية اللبنانية 
وشركة فوربوينتس وكالء لكبرى الشركات 
الت���ي تعمل في مجال التطوير واالس���تثمار 

العقاري.

تنظمه »إسكان جلوبال« في أبوظبي 26 يناير اجلاري مسابقة التصوير الفوتوغرافي برعاية »زين«
السابقة من املسابقة، والتي 
شهدت مشاركة 1000 مشارك 
قدموا 5000 صورة اختيرت 
منها الص���ور الفائزة، فإن 
ال���دورة اجلدي���دة منه���ا 
ستش���هد حضور مجموعة 
من املصوري���ن احملترفني 
من دول اخللي���ج العربي، 
والذين سيأتون إلى الكويت 
خصيص���ا للمش���اركة في 
املس���ابقة واملنافسة للفوز 
في احمل���اور املختلفة التي 
تشمل فن الضوء، الكويت، 
الطبيعي���ة، حياة  املناظر 
الثقافة اإلسالمية،  الناس، 

الرياضة، واحملور العام. 
وأشارت الشركة إلى أن 
باب التسجيل في املسابقة 
مفتوح حتى الس���ادس من 
ش���هر مارس املقبل، وذلك 
عن طريق املوقع اإللكتروني 
kwtphotography.com، حيث 

سيشارك 7 حكام من الكويت 
وسلطنة عمان وجمهورية 
مصر واململكة املتحدة في 
جلنة التحكيم التي ستختار 
الفائزة ليتم إعالن  الصور 
الفائزين في تاريخ 15 أبريل 

املقبل. 
وأكدت زين على حرصها 
ملساندة وتشجيع اجلهود 
التي تسهم في تقدمي قيمة 
الكويتي،  مضافة للمجتمع 
موضح���ة أنه���ا اعتم���دت 
لنفسها منوذجا مرنا لتعزيز 
مسؤوليتها االجتماعية، بل 
تعتبر النموذج الذي وضعته 
هو أس���اس تعزيز أواصر 
االتصال مع أف���راد وفئات 
التي تس���تقبل  املجتمعات 
خدماتها، خصوصا أنها رمت 
أسس هذا النموذج على دعائم 
الشراكة األصيلة مع الشرائح 

املختلفة للمجتمع.

من أكثر الهوايات انتشارا بني 
الشباب الكويتي. 

أنه نظرا  وبينت زي���ن 
لإلقبال الشديد على النسخة 

ع���ن  زي���ن  أعلن���ت 
رعايتها الرس���مية ملسابقة 
الكبرى للتصوير  الكويت 
الثاني  الفوتوغرافي للعام 
على التوال���ي حتت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك وبدعم 
الدولة لش���ؤون  من وزير 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العبداهلل املبارك الصباح. 

وأوضحت الش���ركة في 
بيان صحاف���ي أن رعايتها 
الرسمية لهذه املسابقة التي 
تعتبر األكبر من نوعها على 
مس���توى الدولة في مجال 
فن التصوير تأتي في إطار 
جهوده���ا الدائم���ة لتوفير 
البيئة املناسبة للموهوبني 
من الشباب إلطالق العنان 
وإبداعاته���م،  لقدراته���م 
هواي���ة  وأن  خصوص���ا 
التصوير الفوتوغرافي تعتبر 

»احمللل املالي املجاز« برعاية ذهبية من »كامكو«

امل���وارد ف���ي كامكو محمد 
احلبي���ل: »إن القيمة التي 
تضيفها املؤسسات املعروفة 
مثل معه���د »احمللل املالي 
املجاز CFA« ملوظفينا مهمة 
جدا نظرا للفائدة التي تعود 

على الش���ركة وأيضا على 
املجتمع بشكل عام«.

احلبي���ل:  وأوض���ح 
»تواصل كامكو دعم العلم 
واملعرفة، وحوكمة الشركات 
وأخالقي���ات املهنة وهذه 
املسائل كلها كانت وما زالت 
من أهم بنود جدول أعمال 
كامكو اخلاص باملسؤولية 
االجتماعية للش���ركات«. 
وأضاف: »نؤمن في كامكو 
بأن تزويد قطاع الصناعة 
املالية باخلبرات والكفاءات 
سينعكس بشكل كبير على 
البش���رية  القوة  تطوي���ر 
املوجودة في سوق العمل، 
مب���ا يؤهله���م ليصبحوا 
على مس���تويات عالية من 
املهني���ة ووفق���ا للمعايير 
العاملي���ة للكف���اءة، ولهذا 
السبب تعمل كامكو دائما 
على توفير التدريب املستمر 

ملوظفيها«.

بالديناميكي���ة واإلب���داع 
والذين لديهم الدافع لتعزيز 
املهنية في املجال  املعايير 

املالي واالستثماري.
وبهذه املناس���بة، قال 
الرئي���س التنفيذي لقطاع 

أعلن���ت ش���ركة كامكو 
لالس���تثمار ع���ن رعايتها 
الذهبية حلفل توزيع شهادات 
احمللل املالي املجاز السابع 
“CFA” للع���ام 2015 وذلك 
للعام السادس على التوالي، 
الذي أقيم بحضور مدير عام 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية حمد احلميضي 
وعدد من الشخصيات الهامة 

واملكرمني.
وتعك���س رعاية كامكو 
لهذا احلدث، التزام الشركة 
بدعم قطاع التعليم والتحليل 
املالي، حيث تسعى كامكو 
الس���تمرار لدعم موظفيها 
في سعيهم للحصول على 
املؤهالت التي ترتبط مبجال 
عملها كشركة متخصصة 
في قطاع االستثمار، األمر 
ال���ذي يعكس سياس���تها 
القائمة على االهتمام ورعاية 
موظفيه���ا الذين يتميزون 

جانب من حفل توزيع شهادات احمللل املالي املجاز السابع »CFA« للعام 2015

توالي االستعدادات النطالق فعاليات معرض االستقالل 54
الكويت الدولي لفئة الشباب 

الكويتي وبأسعار مميزة.
وأضافت أن معرض هذا 
العام سيشهد جناحا وصدى 
ايجابيا واسعا حيث ستشارك 
فيه وألول م����رة املجموعات 
الشبابية كعارضني وبائعني 
جنبا إل����ى جنب مع الهيئات 
الوطنية ومؤسسات القطاعني 
احلكومي واخلاص، س����عيا 
لتحقي����ق التكامل مبا يعود 
بالنفع على أبنائنا الش����باب 
لتحقيق رغباته����م ولتظهر 
معارضه����م بش����كل الئ����ق 
ومشرف، مؤكدين استعدادنا 
الدائم في الشركة لالضطالع 
مبسؤولياتنا ومتابعة القيام 
بدورنا على أكمل وجه إلجناح 

هذه املعارض.
وأشارت إلى انه ال يفوتنا 
التذكير بأن تنظيم وإقامة مثل 
هذه املناسبات الوطنية والتي 
ترمي الى تعزيز روح الوالء 
واالنتماء لكويتنا احلبيبة إمنا 
متثل جتسيدا للتالحم الوطني 

ب����ني جميع ش����رائح وفئات 
املجتمع الكويتي وما حتمله 
من معان عميقة تتجدد فيها 
عهود الوفاء والتآلف والعزمية 
على استكمال مسيرة النهضة 
الش����املة حتت ظ����ل رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وأوضحت ان القاعة رقم 
6 ستحتضن أنشطة وأعمال 
املعارض الشبابية إلى جانب 
فعاليات الهيئات والقطاعات 
وال����وزارات،  احلكومي����ة 
مشددة على ان فعاليات هذا 
املع����رض س����يواكبها حملة 
اعالمي����ة وإعالنية ش����املة 
تشمل جميع وسائل اإلعالم 
احمللية واإلقليمية إضافة الى 
قنوات فضائية عربية وعاملية، 
مشيرة الى ان هذه املناسبة 
الوطنية ستحظى بالتغطية 
في جميع وس����ائل التواصل 
اليوتيوب،  ف����ي  االجتماعي 
وتويت����ر،  والفيس����بوك 

وانستغرام وغيرها.

للمش���اريع  االس���تقالل 
الشبابية املصاحب ملعرض 
االستقالل 54 بشركة معرض 
الكويت الدولي، إن الشركة 
وفي إط���ار اس���تعداداتها 
الوطنية  إلقامة االحتفاالت 
في الكويت قد باشرت البدء 
بتنظي���م وتخطيط برامج 
وفعاليات معرض االستقالل، 
مشيرة إلى ان الشركة وإميانا 
منه���ا كعادتها بأهمية دعم 
الش���بابية ماديا  املعارض 
ومعنويا، وحرصا منها على 
الكوادر الشبابية  تشجيع 
الوطني���ة، وتبن���ي رؤاهم 
وأفكاره���م الطموح���ة، قد 
قامت بتخصيص مساحات 
خاصة الس���تقطاب الفئات 
الكويتي���ة من  الش���بابية 
احلرفيني وغيرهم إلتاحة 
الفرصة لهم لعرض أنشطتهم 
ومشاريعهم وبيع منتجاتهم 
مباش���رة لزوار املعرض، 
مضيفة أن ه���ذه اخلطوة 
تأتي دعما من شركة معرض 

االس����تعدادات  ضم����ن 
اجلاري����ة الحتف����االت البالد 
بعيد االستقالل وعيد التحرير 
تتوال����ى اس����تعدادات ارض 
الدولية النطالق  املع����ارض 
فعاليات »معرض االستقالل 
54« واملزم����ع إقامت����ه على 
ارض املعارض مبشرف خالل 
الفترة م����ن 9 الى 13 فبراير 
2015 املقبل ف����ي صالة رقم 
6 وس����ط جمع من الهيئات 
القطاع  الوطنية ومؤسسات 
احلكومي واخلاص لتستعرض 
مراحل أنشطتها وفعالياتها 
املختلف����ة ومس����اهماتها في 
صنع وتطور تاريخ الكويت 
احلضاري، في أجواء وطنية 
مش����جعة وبحضور حش����د 
من كبار الشخصيات وعلى 
رأسهم وزراء ورجاالت الدولة 
وشخصيات رسمية وأعضاء 
الديبلوماسي ورجال  السلك 

األعمال واإلعالم.
وفي هذا الش���أن، قالت 
نورة العنزي مدير معرض 

نورة العنزي

»الدولي«: حساب »حبوب« يغرس قيمة االدخار لألطفال
وصفت رئيس وحدة البطاقات في بنك الكويت 

الدولي دمية املليفي حساب »حبوب« الذي صممه 
البنك خصيصا لألطفال من عمر يوم واحد وإلى 
سن الرابعة عشرة عاما، بأنه من أكثر احلسابات 

املصرفية متيزا، ليس فقط ملا يتضمنه من 
مزايا متعددة تناسب احتياجات هذه الشريحة 

العمرية منذ والدتها إلى 14 عاما، ولكن لكونه 
مينحها فرصة االستمتاع بتجربة مالية شيقة، 

إلى جانب انه يغرس في سلوكياتها قيم التوفير 
ومهارات االدخار، ويعلمها مفاهيم ومبادئ عالم 
املال واملعامالت املصرفية وفقا ألحكام الشريعة 

اإلسالمية السمحة. وقالت »ان أهم ما مييز حساب 

»حبوب« هو مرونته وسهولة شروط فتحه التي 
تتيح لعمالئه وألطفالهم فرصة االدخار برصيد 

يبدأ من 10 دنانير، دون حتديد سقف أعلى للمبالغ 
املدخرة، يحصل معها العمالء الصغار تلقائيا 

ومجانا على بطاقة »حبوب« للسحب اآللي كخطوة 
أولى لالنطالق نحو جتربة بنكية مثيرة.

عملية التثمني العقاري من جهات غير متخصصة تلحق بالضرر للسوق

العتيبي: قطاع املقاوالت واإلنشاءات دخل غرفة اإلنعاش
سوق املقاوالت في الكويت 
يعاني من ذات املشكلة التي 
يعاني منها قطاع املقاوالت 
اخلليجي، أي ارتفاع أسعار 
مواد البناء، ولن يؤثر ارتفاع 
أسعار مواد البناء على ربحية 
املطورين بش���كل جدي، بل 
س���يكون له أثر كبير على 
املرتفعة  التضخ���م  أرق���ام 
أصال، أي ان أسعار اإليجارات 
س���ترتفع وبالتالي ستزداد 
نسبة التضخم، وستقل نسبة 
إشغال العقارات املنجزة. وأكد 
العتيبي أن التثمني العقاري 
يعد م���ن أهم نقاط العملية 
العقارية التي تعتبر خطيرة 
للغاية ألن ممارسة التثمني 
من جه���ات غير متخصصة 
تلح���ق الض���رر بأط���راف 
كثيرة في العملية العقارية 

وتلحق الظلم بعدة أطراف ما 
يضعف من السوق العقاري، 
وذلك نتيجة إعطاء السلعة 
العقارية أثمانا مغايرة لثمنها 
احلقيقي وبروز العشوائية 

في حتديد القيمة.
وقال إن ممارس����ة عملية 
التثم����ني العقاري من جهات 
غير متخصصة تلحق الضرر 
بأطراف كثيرة في الس����وق، 
مؤكدي����ن أن املثمن العقاري 
احملت����رف يعتم����د على عدة 
معطيات، منها نوعية العقار 
وموقعه ومساحته ومستوى 
املنطق����ة وج����ودة األعمال 
والتش����طيبية  الهندس����ية 
الداخلية واخلارجية، وحالة 
العرض والطل����ب باملنطقة 
ووظيف����ة العق����ار وإمكانية 

نقل امللكية.

»ارتفاع أسعار حديد البناء، 
وارتفاع أس����عار االسمنت، 
وقلة وغالء األيدي العاملة« 
التي تعصف به من كل حدب 
وص����وب؟ وإلى متى يتحمل 
هذا القطاع الذي يقدر حجم 
أعماله في املنطقة بأكثر من 
3 تريليونات دوالر متغيرات 

وحتديات السوق؟.
واشار العتيبي الى ان ذلك 
كله ش���بح غرامات التأخير 
التي سيدفعها  التسليم  في 
املقاولون نظرا لتأخر اجناز 
املشاريع التي تعاقدوا عليها، 
كما أن أي تأخير في عمليات 
تسليم املش���اريع سيؤدي 
إلى زيادة  هو اآلخر بدوره 
التكلفة ألن أسعار مواد البناء 
تش���هد ارتفاعات أسبوعية 
إن لم تكن يومية. وافاد بأن 

اكد رئيس مجلس االدارة 
والعض����و املنتدب لش����ركة 
املس����يلة للمق����اوالت ب����در 
العتيبي ان قطاع  عبداملنعم 
املقاوالت واإلنشاءات أصبح 
داخل غرف����ة اإلنعاش، رغم 
أنه لم يدخ����ل غرفة العناية 

املركزية أبدا.
وقال العتيب����ي في بيان 
صحاف����ي ان قطاع املقاوالت 
أصبح في دائرة اخلطر، وانه 
يجر معه إلى ه����ذه الدائرة، 
ليس فقط قطاع اإلنشاءات، 
بل كل القطاعات األخرى ذات 
العالقة املباشرة وحتى غير 
املباش����رة بهذي����ن القطاعني 

احليويني.
الى  العتيبي:  وتس����اءل 
متى يصم����د قطاع املقاوالت 
في وج����ه الري����اح الثالثية 

بدر العتيبي
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»زين« راٍع رسمي لمسابقة الكويت للتصوير
�أعلنت �شركة زي��ن، عن 
رعايتها �لر�شمية لم�شابقة 
�لكويت �لكبرى للت�شوير 
�لفوتوغر�في للعام �لثاني 
على �لتو�لي تحت رعاية 
����ش���م���و رئ���ي�������س م��ج��ل�����س 
�ل���������وزر�ء �ل�����ش��ي��خ ج��اب��ر 
�لمبارك وبدعم من وزير 
�ل���دول���ة ل�����ش��وؤون مجل�س 
�ل��������وزر�ء �ل�����ش��ي��خ محمد 

�لعبد�ه.  
و�أو�شحت �ل�شركة في 
بيان �شحافي �أن رعايتها 
ل��ه��ذه �لم�شابقة  �لر�شمية 
�لتي تعتبر �لأكبر من نوعها 
على م�شتوى �ل��دول��ة في 
مجال فن �لت�شوير تاأتي 
في �إط��ار جهودها �لد�ئمة 
ل��ت��وف��ي��ر �ل��ب��ي��ئ��ة �لمنا�شبة 
ل�شباب  � م��ن  بين  هو للمو
لإط���اق �لعنان لقدر�تهم 
و�إب��د�ع��ات��ه��م، خ�شو�شًا 
و�أن ه����و�ي����ة �ل��ت�����ش��وي��ر 
�ل��ف��وت��وغ��ر�ف��ي تعتبر من 
�أكثر �لهو�يات �نت�شارً� بين 

�ل�شباب �لكويتي. 
وبينت »زي��ن« �أن��ه نظرً� 
ل���اإق���ب���ال �ل�������ش���دي���د ع��ل��ى 
�ل��ن�����ش��خ��ة �ل�������ش���اب���ق���ة م��ن 
�لم�شابقة، و�لتي �شهدت 
1000 م�شارك  م�شاركة 
5000 ����ش���ورة  ق����دم����و� 

�خ���ت���ي���رت م��ن��ه��ا �ل�����ش��ور 
�ل����ف����ائ����زة، ف������اإن �ل������دورة 
�ل���ج���دي���دة م��ن��ه��ا �شت�شهد 
ح�������ش���ور م���ج���م���وع���ة م��ن 
�ل��م�����ش��وري��ن �لمحترفين 
من دول �لخليج �لعربي، 
و�ل����ذي����ن ����ش���ي���اأت���ون �إل����ى 
�ل�����ك�����وي�����ت خ�������ش���ي�������ش���ًا 
�لم�شابقة  ف��ي  للم�شاركة 
و�ل��م��ن��اف�����ش��ة ل���ل���ف���وز ف��ي 
ل��م��ح��اور �لمختلفة �لتي  �
ت�شمل فن �ل�شوء، �لكويت، 

ة  حيا  ، لطبيعية � ظر  لمنا �
�لنا�س، �لثقافة �لإ�شامية، 
�لريا�شة، و�لمحور �لعام. 
و�أ����ش���ارت �ل�شركة �إل��ى 
�أن ب�����اب �ل��ت�����ش��ج��ي��ل ف��ي 
�ل��م�����ش��اب��ق��ة م��ف��ت��وح حتى 
�ل�شاد�س من �شهر مار�س 
�لمقبل، وذل���ك ع��ن طريق 
�ل����م����وق����ع �لإل����ك����ت����رون����ي 
kwtphotography.

 7 حيث �شي�شارك   ،com
حّكام من �لكويت و�شلطنة 

ع��م��ان وج��م��ه��وري��ة م�شر 
و�لمملكة �لمتحدة في لجنة 
�ل��ت��ح��ك��ي��م �ل��ت��ي �شتختار 
�ل�شور �لفائزة ليتم �إعان 
�ل��ف��ائ��زي��ن ف��ي ت��اري��خ 15 

�أبريل �لمقبل. 
و�أك�����دت زي���ن حر�شها 
لم�شاندة وت�شجيع �لجهود 
�ل���ت���ي ت�����ش��ه��م ف���ي ت��ق��دي��م 
ق��ي��م��ة م�����ش��اف��ة للمجتمع 
�ل��ك��وي��ت��ي، مو�شحة �أن��ه��ا 
�عتمدت لنف�شها نموذجا 

وليتها  مرنا لتعزيز م�شوؤ
�لج��ت��م��اع��ي��ة، ب���ل تعتبر 
�ل��ن��م��وذج �ل����ذي و�شعته 
هو �أ�شا�س تعزيز �أو��شر 
�لت�شال مع �أف��ر�د وفئات 
�لمجتمعات �لتي ت�شتقبل 
نها  �أ خدماتها، خ�شو�شا 
رم��ت �أ�ش�س ه��ذ� �لنموذج 
ع���ل���ى دع����ائ����م �ل�������ش���ر�ك���ة 
�لأ����ش���ي���ل���ة م���ع �ل�����ش��ر�ئ��ح 

�لمختلفة للمجتمع.

»بيتـك« يقدم خدماته التمويلية 
في »أوتو موتو 2015« »الغانم« تزّود »بيتك« بسيارات 

ي��ل هوندا 2015 لتمو ا بي��ت  م  يق��د
الكويتي )بيت��ك( عبر جناح 
خا���ض ف��ي معر���ض »اأوت��و 
2015 المق��ام ف��ي  موت��و« 
مجمع 360 ابت��داء من اليوم 
وحتى 24 الج��اري، خدماته 
���ض  و لعر ا و يلي��ة  لتمو ا
والخ�ص��ومات الممي��زة على 
ال�ص��يارات ل��رواد المعر���ض 
بما يوؤكد حر�ض »بيتك« على 
خدمة عمائه وتقديم الحلول 
التمويلية وابراز م�ص��اهماته 

في �صوق ال�صيارات.
وق��ال المدي��ر التنفيذي 
ف��ي  ت  ا ر ل�ص��يا ا ي��ل  لتمو
»بيتك« عاه��د العي�ص��ى، اإن 
تواج��د »بيت��ك« الي��وم ف��ي 

معر�ض »اأوتو موتو« ك�صريك 
ا�ص��تراتيجي ياأت��ي ف��ي اطار 
الجه��ود الرامي��ة ال��ى تقدي��م 
ارق��ى الخدم��ات التمويلي��ة 
للعماء في الأماك��ن الحيوية 
الت��ي تتطل��ب تواج��د البن��ك 
مث��ل حدث الي��وم ال��ذي يلقى 
�ص��دى وا�ص��عا على م�صتوى 
الكويت، م�صيرا الى اأن »بيتك« 
�ص��يقدم باق��ة م��ن الخدم��ات 
ت  لت�ص��هيا ا و يلي��ة  لتمو ا
الئتماني��ة عل��ى ال�ص��يارات 
الجديدة والم�ص��تعملة ومنتج 

التاأجي��ر، اإ�ص��افة ال��ى تمويل 
�ص��راء ال�ص��يارات المتواج��دة 
في المعر�ض وف��ق الجراءات 
وال�ص��وابط الئتماني��ة، كم��ا 
تاأتي م�ص��اركة »بيتك« �صمن 
جهود تر�صيخ دوره في تن�صيط 
المبيع��ات وتحري��ك ال�ص��وق 
ودع��م القت�ص��اد الوطن��ي، 
لعمي��ل  ا ت  متطلب��ا تلبي��ة  و

والتاجر على حد �صواء.
عل��ى  لعي�ص��ى  ا د  �ص��د و
اأهمي��ة دور »بيتك« في �ص��وق 
ال�ص��يارات وجه��وده لتلبي��ة 

احتياج��ات عمائ��ه بتوفي��ر 
اأنواع مختلفة من ال�ص��يارات، 
لفتا ال��ى النت�ص��ار المدرو�ض 
لمعار�ض »بيتك« في ال�صويخ 
والري والأحمدي وال�ص��جيج، 
حيث ي�ص��م معر�ض ال�ص��ويخ 
اأكث��ر م��ن 20 عام��ة تجارية 
من وكاء ال�ص��يارات، ما يتيح 
ر  ختي��ا ل ا �ص��ة  فر ء  للعم��ا
والمقارن��ة بي�ص��ر و�ص��هولة، 
ويجع��ل م��ن عملي��ة �ص��راء 
ال�صيارات متعة وقيمة م�صافة 

لخبرات العماء.
ويع��د معر���ض الكوي��ت 
 z15 لل�ص��يارات »اأوت��و موت��و
ال��ذي تنظم��ه �ص��ركة �ص��ركة 
المعار���ض  اه��م  م��ن   ،EPR
على م�ص��توى الكويت، وينظم 
لل�ص��نة الثالثة بم�ص��اركة 30 
عامة تجاري��ة تعر���ض اأكثر 
من 90 �ص��يارة ودراجة نارية 
م��ن اأكب��ر واأفخ��م المودي��ات 
العالمية بقيم��ة اإجمالية تزيد 
عن 7 مايين دولر، و�صي�صهد 
المعر���ض ازاح��ة ال�ص��تار عن 
باق��ة م��ن اأح��دث مودي��ات 
يتم  ال�ص��يارات لع��ام 2015، 
عر�ص��ها للم��رة الأول��ى ف��ي 
الكويت، وح�صريًا في معر�ض 

.z15 اأوتو موتو«

وقعت �صركة الغانم موتورز، الموزع 
الوحيد ل�صيارات هوندا في الكويت، �صفقة 
كبرى مع بي��ت التموي��ل الكويتي ل�ص��راء 
مجموعة متنوعة من �صيارات هوندا 2015 
بهدف توفيره��ا لخدم��ة التاأجي��ر لاأفراد 

وال�صركات.
وتاأتي هذه ال�صفقة في اإطار العاقات 
المميزة والدائمة بي��ن هوندا الغانم وبيت 
التمويل الكويتي، والذي يعد من اأكبر واأقدم 
البنوك التي تق��دم خدمة التاأجي��ر لاأفراد 
وال�صركات، حيث توؤكد هذه ال�صفقة �صيا�صة 

ال�صركة و�صعيها الدائم لتلبية احتياجات 
العم��اء، وا�ص��تمراراً لخط��ة زي��ادة توافر 
�صيارات هوندا �صمن طرق القتناء المختلفة 
بهدف اإر�صاء جميع الأذواق والحتياجات.
واأو�ص��ح المدي��ر التنفي��ذي لتموي��ل 
ال�ص��يارات في »بيتك«، عاهد العي�صى، اأن 
هذه ال�صفقة تاأتي تما�صيًا مع ا�صتراتيجية 
»بيتك« بط��رح اأح��دث اأن��واع ال�ص��يارات 
للعميل في معار�ض »بيتك« مع تميز القيمة 
الإيجارية وجودة الخدمة المقدمة، وتاأكيداً 
لدور »بيتك« وم�ص��اهماته في دعم �ص��وق 

ال�صيارات في الكويت، والم�صي قدمًا بمنح 
العميل اأ�صعاراً تناف�صية.

واأ�ص��اف اأن »بيت��ك« يوف��ر للعمي��ل 
من خ��ال منتج التاأجير ت�ص��كيلة متنوعة 
من �ص��يارات هون��دا 2015 بما ي�ص��هم في 
تو�ص��يع اأُف��ق الختي��ارات ل��دى العمي��ل 
ومنح��ه باق��ة متنوع��ة م��ن ال�ص��يارات 
للتعرف عل��ى مميزاتها واختيار ال�ص��يارة 
الأن�صب له بناء على قناعة تامة واطمئنان 
وراحة بال، م�ص��يراً اإلى اأن هذه ال�صيا�ص��ة 
ت�ص��كل رافداً مهمًا من روافد خدمة العميل 

وتحقيق ما ي�ص��بو اإليه من خدمات مميزة 
في مجال تاأجير ال�صيارات. واأكد العي�صى 
اأن �ص��يارات هوندا 2015 التي �صيطرحها 
»بيتك« للتاأجير في معار�ص��ه المنت�ص��رة 
بالكويت تتميز باأ�ص��عار تناف�صية وميزات 
تمويلي��ة فريدة تمن��ح للعميل، كم��ا ُيمنح 
العميل تاأمينا تكافليا �ص��اما ط��وال فترة 
العق��د، م��ع تقديم خدم��ة الطرق، اإ�ص��افة 
لمميزات التاأجير الأخ��رى وكفالة معتمدة 
لدى الوكيل، و�صيانة واإ�صاح لدى مراكز 

الخدمة التابعة لل�صركة.

»الدولي«: مزايا عديدة
لحساب »حبوب« لأطفال

ة  ح��د و ئي���ض  ر �ص��فت  و
البطاقات في بنك الكويت الدولي 
ديمه المليفي ح�ص��اب »حبوب« 
ال��ذي �ص��ممه البن��ك خ�صي�ص��ا 
لاأطفال من عمر يوم واحد واإلى 
�ص��ن 14عام��ا، باأن��ه م��ن اأكث��ر 
الح�ص��ابات الم�ص��رفية تمي��زا، 
لي�ض فقط لما يت�ص��منه من مزايا 
متعددة تنا�صب احتياجات هذه 
ال�ص��ريحة العمرية من��ذ ولدتها 
اإلى 14 عاما، ولكن لكونه يمنحها 
فر�صة ال�صتمتاع بتجربة مالية 
�صيقة، اإلى جانب انه يغر�ض في 
�صلوكياتها قيم التوفير ومهارات 
هي��م  مفا يعلمه��ا  و  ، ر خ��ا د ل ا
ومبادئ عال��م المال والمعامات 
الم�صرفية، وفقا لأحكام ال�صريعة 
الإ�ص��امية ال�ص��محاء. وقال��ت 
المليفي »اإن اأهم ما يميز ح�صاب 
»حبوب« ه��و مرونته و�ص��هولة 
�صروط فتحه التي تتيح لعمائه 
ر  خ��ا د ل ا �ص��ة  فر له��م  طفا لأ و
بر�ص��يد يبداأ من 10 دنانير، من 
دون تحديد �ص��قف اأعلى للمبالغ 
المدخرة، يح�ص��ل معها العماء 
ال�ص��غار تلقائي��ا ومجان��ا عل��ى 
بطاق��ة »حبوب« لل�ص��حب الآلي 
كخط��وة اأول��ى لانط��اق نح��و 
تجرب��ة بنكي��ة مثي��رة، ومليئ��ة 
بالعرو���ض القيم��ة، ل�ص��يما مع 
اإمكانية ا�ص��تخدام ه��ذه البطاقة 

في اأكثر من مليون جهاز �صرف 
اآلي ATM حول العالم بما في 
ذلك اأجهزة ال�»كي نت« ونقاط 

البي��ع داخل الكويت، ف�ص��ا عن 
اإتاحة الفر�ص��ة اأمامه��م للتمتع 
بمجموع��ة اأخرى م��ن الخدمات 

ذات القيمة الم�صافة.
وثمن��ت المليفي ف��ي ختام 
ت�ص��ريحها ال�ص��حافي حر���ض 
»الدولي« على ن�صر ثقافة الدخار 
بي��ن الأطف��ال وال�ص��باب من��ذ 
مرحلة عمرية مبك��رة، من خال 
ما يقوم به من زي��ارات ميدانية 
لتاميذ مدار���ض البنين والبنات 
ف��ي القطاعين الع��ام والخا�ض، 
وم��ن خ��ال م��ا ينظمه له��م من 

برامج توعوية، ف�ص��ا عن 
ا�صت�ص��افتهم في مقره 

الرئي�ص��ي لتعريفه��م 
لعم��ل  ا بطبيع��ة 
الم�ص��رفي، ناهي��ك 
عن طرح العديد من 
الحمات الت�صويقية 
لت��ي  ا ع��ة،  لمتنو ا
كان له��ا مردودها 
الإيجابي في غر�ض 
ر  خ��ا د ل ا قيم��ة 
ومهارات التوفير 
في �ص��لوكياتهم 
 ، ل�ص��غر ا من��ذ 
ن  و لتع��ا با
يك  ل�ص��ر ا م��ع 

ال�ص��تراتيجي المنظم��ة الدولية 
ب  ل�ص��با ا و ل  طف��ا لأ ا لي��ة  لما
»CYFI«، متمني��ة عل��ى اأولياء 
الأم��ور المب��ادرة اإلى زي��ارة مقر 
البن��ك الرئي���ض، اأو اأي ف��رع من 
فروع��ه المنت�ص��رة ف��ي مختلف 
ا  ه��ذ لفت��ح   ، ي��ت لكو ا ء  نح��ا اأ

الح�صاب، لا�صتفادة من مزاياه.

»هوريكا الكويت« ينطلق اليوم
ك�صفت �صركة ليدرز غروب لا�صت�صارات 
والتطوي��ر عن اكتمال ال�ص��تعدادات لنطاق 
معر�ض هوريكا الكويت 2015، اليوم وي�صتمر 
على مدى 3 اأي��ام، في قاعة بدري��ة في فندق 
الجميرا بم�ص��اركة اأكثر من 50 �ص��ركة رائدة 
في قطاعات ال�صيافة وال�ص��ناعات الغذائية 

والتجهيزات الفندقية.
وقد اأعلنت �ص��ركة ثمار العالمية للمواد 
الغذائي��ة عن م�ص��اركتها، و�ص��رح ال�ص��ريك 
المفو�ض المدير التنفيذي ل�صركة ثمار العالمية 
اأحمد بعجور اأن الم�صاركة في معر�ض هوريكا 
تعد خط��وة مهم��ة لإطاق اأن�ص��طة ال�ص��ركة 

وت�صويقها وتعزيز مكانتها في ال�صوق.
واأفاد بعجور باأن �ص��ركة ثمار العالمية 

ت�ص��ارك في ه��ذا الح��دث بجناح متمي��ز جداً 
يحتوي على اأق�ص��ام ال�ص��ركة وم�ص��اريعها، 
وهي: �صل�صلة المطاعم اليونانية م�صتر غريك 
�صاحبة المتياز الكندي الأول عالميًا، و�صل�صلة 
مح��ال مونابي��ا لل�ص��وكولته والحلوي��ات 
بمخبزها ومنتجاته��ا، وقطاعها الجديد ثمار 

للتجهيزات الغذائية.
وقد ح�ص��لت �ص��ركة ثمار العالمية على 
توكي��ل م��ن �ص��احب المتي��از للتو�ص��ع في 
منطقة الخليج وال�صرق الأو�صط، كما طورت 
اأخيراً ق�ص��مها الخا�ض للحف��ات والتعهدات 
والتجهي��زات الغذائي��ة لتلبي��ة احتياج��ات 
زبائنها المتميزين، وذلك م��ن خال مطبخها 

المركزي الجديد في منطقة العا�صمة.

»يوتوبيا« تطرح أراضي استثمارية 
ببريطانيا في »النخبة«

قال المدير التنفيذي لمجموعة يوتوبيا 
للعقارات محمد فرغلي ثابت، اإن المجموعة 
�ص��تطرح من خال م�ص��اركتها في معر�ض 
النخبة العقاري��ة والذي تنظم��ه مجموعة 
ا�ص��كان في مركز ابوظبي للمعار�ض خال 
الفترة م��ن 26-29 الج��اري مجموعة من 
م�ص��اريعها الممي��زة ف��ي بريطاني��ا، حيث 
�صتقوم بطرح عدد من الرا�صي ال�صتثمارية 
في بريطانيا وتقع في منطقة كادنجتون لوتن 
وتمتاز الرا�صي بموقعها المميز على �صارع 
رئي�صي في المنطقة ومحاطة بمنطقة �صكنية 
متكاملة الخدمات، ا�صافة الى مواقع لعدد 
م��ن ال�ص��ركات البريطاني��ة، وا�ص��اف اأن 
اإجمالي عدد الرا�ص��ي في الم�ص��روع تبلغ 
نحو 300 قطعة بم�ص��احات تبداأ من 675 
مترا مربعا وبا�صعار تبداأ من 15 الف جنيه 

ا�ص��ترليني، م�ص��يرا الى ان ملكية الرا�صي 
حرة ولمختلف الجن�صيات.

وبين ثاب��ت ان موقع الرا�ص��ي يبعد 
ونايت�ض  ار���ض  ماربل  ع��ن  مي��ا  نحو 32 
بري��دج في لن��دن نح��و 37 ميا ع��ن مطار 
هيثرو وحوالي 19 ميا عن مدينة ميلتون 
كيينز و3 اأميال عن مدين��ة لوتن، وبين ان 
المنطقة تربطها �ص��بكة موا�صات متنوعة 

مع مختلف المدن البريطانية.
من جانب اآخر بين ثابت ان المجموعة 
تراعي مجموعة من العوامل ال�صا�صية عند 
اختيارها لاأرا�صي والتي من اهمها ان يكون 
موقع الرا�صي امتدادا للمناطق العمرانية 
وان تك��ون قريبة من ال�ص��وارع الرئي�ص��ية 
والداخلية وان تكون مختلف الخدمات من 
ماء وكهرباء و�صرف �صحي وغيرها متوافرة 

في المنطقة. وبين ثابت ان المجموعة تقوم 
عند بي��ع العميل الر���ض بتوقي��ع اتفاقية 
تخول المجموع��ة ادارة الر���ض والعناية 
بها ل�ص��الح العميل والعمل على الت�ص��ال 
بالجهات المعنية وتقديم الطلبات الازمة 
من خال م�صت�صاري المجموعة في بريطانيا 
لتحويل الرا�صي من �ص��فتها الحالية الى 
�صفة يمكن ا�صتغالها في التطوير م�صتقبا 
وهي محاولة اجتهاد من المجموعة من دون 
�ص��مانات بان تك��ون هناك موافق��ات على 
ذلك، لكن المجموعة توؤمن بانه لكل مجتهد 
ن�صيب وعلينا طرق مختلف البواب حتى 
نحقق اهدافنا واهداف عمائنا من ال�صتثمار 
باذن اه وا�صاف اأن ما نقوم به من اجراءات 
تتحمل تكاليفه المجموعة ومن دون تحميل 

الم�صتري اي م�صاريف ا�صافية.

»الشبكة العربية« تستقطب 
مستشارين عقاريين

حقق��ت حمل��ة توظي��ف 
يي��ن  ر لعقا ا ين  ر لم�صت�ص��ا ا
التي نفذتها مجموعة ال�صبكة 
العربي��ة العقاري��ة اأهدافه��ا 
با�صتقطاب مئات المبادرين 
الم�ص��تجدين والمتمر�ص��ين 
ر  د ا ك��و ل��ى  اإ م  ن�ص��ما لا

المجموعة.
وفي هذا ال�صياق، �صرح 
المدير التنفي��ذي للمجموعة 
عمرو علي باأن ه��ذه الحملة 
تاأتي تلبية لرغبة المجموعة 
ف��ي تو�ص��يع وبن��اء ك��وادر 
متخ�ص�صة وذات كفاءة عالية 
وخبرة وا�ص��عة في اأ�ص��واق 

العقار.
واأو�صح علي اأن مكاتب المجموعة في مدينة 
الكويت �صتقوم با�صت�ص��افة الراغبين في الدخول 
الى م�ص��مار العقارات واج��راء المقاب��ات معهم، 

وقد تم و�ص��ع برنامج تدريبي 
متكامل لهوؤلء المتقدمين على 
اأيدي نخبة من الم�صت�ص��ارين 
ي��ن  ير لمد ا و يي��ن  ر لعقا ا
ه��م  يد و لتز يي��ن  لتنفيذ ا
بمهاراته��م وخبراتهم وبكل ما 
ه��و جدي��د ومتميز ف��ي مجال 
الت�ص��ويق والتطوي��ر العقاري 
بكل اأ�صكاله واأدواته، ومواكبة 
التكنولوجي��ا واأح��دث م��ا ت��م 
التو�صل اإليه في هذه المجالت 
بهدف �ص��قلهم واعدادهم ومن 
ث��م �ص��مهم اإل��ى فري��ق العمل 
الخا�ض بالمجموعة، و�صيدير 
تل��ك المقابات لجن��ة تنفيذية 
متخ�ص�صة برئا�صة الم�صت�صار 
العقاري في�صل �ص��حادة، وع�ص��وية كل من عبير 
حميدان، ومحم��ود الخليجي، ومايا �ص��يمبولن، 

وذلك في 22 الجاري.

عاهد �لعي�شى ●

عمرو علي ●

محمد ثابت ●
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عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا

الدوسري: أوضاع »الرتاج« بدأت تتحسن نسبيًا
كتب وليد حسن

ال����رت����اج ل��اس��ت��ث��م��ار  أك�����د رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة ش���رك���ة 
ف��ي 2014 تجني ثمار  ب��دأت  ال��دوس��ري ان الشركة  أحمد 
اس��ت��رات��ي��ج��ت��ه��ا ال��ت��ي ب����دأت ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا م��ن��ذ 2012 وذل���ك 
رغ���م ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا ع��ل��ى امل��س��ت��وى املحلي 
واالقليمي والدولي وبدأت األوضاع تتحسن نسبيا في 

األسواق التي تعمل بها الشركة.
ال��دوس��ري في كلمته خ��ال الجمعية العمومية  وأض��اف 
ال���ع���ادي���ة وغ���ي���ر ال���ع���ادي���ة ل��ل��ش��رك��ة ال���ت���ي ع���ق���دت أم����س أن 
ع���ام 2013 ل��م ي��ك��ن س��ه��ا ع��ل��ى ق��ط��اع��ات االع���م���ال وبيئة 
االستثمار العاملية حيث زادت املخاوف من انتكاس في 
أداء االقتصاد العاملي وأثرت على أسعار النفط واملعادن 
الثمينة. ولفت إلى أن الشركة استمرت في التركيز على 

ال��دي��ون والرقابة  امل��ح��اور الرئيسة ومنها إع���ادة هيكلة 
على التكاليف ورف��ع الكفاءة والفاعلية، وكذلك التحول 

من شركة استثمار تقليدية إلى شركة تشغيلية.
وب���نّ أن الشركة حققت خسائر نتيجة انخفاض القيم 
ل��اس��ت��ث��م��ارات وان��ع��ك��س سلبا على قيمة تلك  السوقية 
االستثمارات وبالتالي على م��وج��ودات الشركة ما أدى 
إل��ى انخفاضها في ع��ام 2013 بمقدار 3.8 ماي� لتبلغ 
124 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، الف��ت��ا إل����ى أن ه����ذه ال��خ��س��ائ��ر أث���رت 
سلبا على حقوق املساهم�. وأوض��ح بانه وعلى الرغم 
م���ن ه����ذه ال��ت��ح��دي��ات ف��ق��د اس��ت��ط��اع��ت ال��ش��رك��ة اس��ت��ي��ف��اء 
ال��ت��زام��ات��ه��ا ح��ي��ث ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��س��وي��ة ل��ت��ل��ك االل��ت��زام��ات 
إل��ى  ق���دره %17.5 لتصل  ان��خ��ف��اض��ا  لتسجل االل��ت��زام��ات 
نحو 3.5 ماي� دينار، مضيفا ان الشركة حرصت كذلك 
ع��ل��ى تطبيق ج��م��ي��ع ال��ق��وان��� وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ي تنظم 

عمل الشركة االستثماري والتمويلي وتؤمن بيئة عمل 
واضحة وسليمة وتنسجم مع مبادئ حوكمة الشركات.

جدول األعمال

يذكر ان العمومية قد وافقت على جميع البنود املدرجة 
بجدول االعمال والتي منها: املوافقة على تقريري مجلس 
االدارة ومراقبي الحسابات عن السنة املالية املنتهية في 
2013/12/31 واملوافقة على اقتراح مجلس االدارة بعدم 

توزيع ارباح عن السنة املالية املنتهية.
ال��ع��م��وم��ي��ة مجلس ادارة جديد  ان��ت��خ��ب��ت الجمعية  ك��م��ا 
ل���ل���ش���رك���ة ي���ت���أل���ف م����ن م��م��ث��ل��� ع����ن ش�����رك�����ات: االم���ت���ي���از 
االول�����ى ال��ق��اب��ض��ة وام��ت��ي��از ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��ق��اري��ة وب��وب��ي��ان 
للبتروكيماويات واالمتياز العاملية العقارية باالضافة 

الى ممثل عن شركة الكويتية العقارية القابضة.

يقام في مشرف 9 فبراير املقبل

االستعدادات متواصلة ملعرض االستقالل 54
ض��م��ن االس���ت���ع���دادات ال���ج���اري���ة الح��ت��ف��االت 
ال����ب����اد ب��ع��ي��د االس���ت���ق���ال وع���ي���د ال��ت��ح��ري��ر 
تتوالى استعدادات ارض املعارض الدولية 
النطاق فعاليات »معرض االستقال 54« 
واملزمع إقامته على ارض املعارض بمشرف 
خال الفترة من 9 إلى 13 فبراير 2015 املقبل 
ف��ي ص��ال��ة رق���م 6 وس���ط ج��م��ع م��ن الهيئات 
ال��وط��ن��ي��ة وم���ؤس���س���ات ال���ق���ط���اع ال��ح��ك��وم��ي 
وال����خ����اص ل��ت��س��ت��ع��رض م���راح���ل أن��ش��ط��ت��ه��ا 
وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة وم��س��اه��م��ات��ه��ا في 
ص��ن��ع وت��ط��ور ت��اري��خ ال��ك��وي��ت ال��ح��ض��اري، 
في أجواء وطنية مشجعة وبحضور حشد 
ِرأس��ه��م وزراء  من كبار الشخصيات وعلى 
ورج���������االت ال�����دول�����ة وش���خ���ص���ي���ات رس��م��ي��ة 
وأع�����ض�����اء ال���س���ل���ك ال���دب���ل���وم���اس���ي ورج������ال 

األعمال واإلعام. 

وب���ه���ذا ال���ش���أن ق���ال���ت ن�����ورة ال���ع���ن���زي م��دي��ر 
م���ع���رض االس���ت���ق���ال ل��ل��م��ش��اري��ع ال��ش��ب��اب��ي��ة 
امل��ص��اح��ب مل���ع���رض االس���ت���ق���ال 54 ب��ش��رك��ة 
م��ع��رض ال��ك��وي��ت ال���دول���ي، إن ال��ش��رك��ة وف��ي 
إط������ار اس���ت���ع���دادات���ه���ا إلق����ام����ة االح���ت���ف���االت 
الوطنية في دولة الكويت قد باشرت البدء 
بتنظيم وتخطيط برامج وفعاليات معرض 
إل��ى ان الشركة وإيمانا  االستقال، مشيرة 
م���ن���ه���ا ك���ع���ادت���ه���ا ب���أه���م���ي���ة دع�����م امل����ع����ارض 
الشبابية م��ادي��ا ومعنويا، وح��رص��ا منها 
ال��ك��وادر الشبابية الوطنية،  على تشجيع 
وتبني رؤاهم وأفكارهم الطموحة، قد قامت 
بتخصيص م��س��اح��ات خ��اص��ة الستقطاب 
ال��ف��ئ��ات الشبابية الكويتية م��ن الحرفي� 
وغ����ي����ره����م إلت�����اح�����ة ال����ف����رص����ة ل���ه���م ل���ع���رض 
أنشطتهم وم��ش��اري��ع��ه��م وب��ي��ع منتجاتهم 

م��ب��اش��رة ل�����زوار امل���ع���رض، م��ض��ي��ف��ة إل����ى أن 
هذه الخطوة تأتي دعما من شركة معرض 
ال���ك���وي���ت ال����دول����ي ل��ف��ئ��ة ال���ش���ب���اب ال��ك��وي��ت��ي 

وبأسعار مميزة.
وأض����اف����ت ال���ع���ن���زي أن م���ع���رض ه����ذا ال��ع��ام 
سيشهد ن��ج��اح��ًا وص����دى اي��ج��اب��ي��ًا واس��ع��ا 
حيث ستشارك فيه وألول مرة املجموعات 
ال��ش��ب��اب��ي��ة ك��ع��ارض��� وب��ائ��ع��� ج��ن��ب��ا إل��ى 
ج��ن��ب م���ع ال��ه��ي��ئ��ات ال��وط��ن��ي��ة وم��ؤس��س��ات 
ال�����ق�����ط�����اع ال����ح����ك����وم����ي وال��������خ��������اص، س��ع��ي��ًا 
ب��ال��ن��ف��ع على  ي��ع��ود  ب��م��ا  ال��ت��ك��ام��ل  لتحقيق 
أبنائنا الشباب لتحقيق رغباتهم ولتظهر 
معارضهم بشكل الئ��ق وم��ش��رف، مؤكدين 
اس��ت��ع��دادن��ا ال��دائ��م ف��ي ال��ش��رك��ة لاضطاع 
بمسؤولياتنا ومتابعة القيام بدورنا على 

أكمل وجه إلنجاح هذه املعارض.

»يوتوبيا« تطرح قسائم استثمارية في بريطانيا 
وفلاًل ومشاريع سكنية في صاللة

قال املدير التنفيذي ملجموعة يوتوبيا للعقارات )شركة قطرية( احدى 
الشركات الزميلة ملجموعة ت��وب العقارية محمد فرغلي ثابت بان 
املجموعة ستطرح من خال مشاركتها في معرض النخبة العقارية 
ف��ي مركز ابوظبي للمعارض خال  وال���ذي تنظمه مجموعة اس��ك��ان 
الفترة من 26 إلى 29 يناير الحالي مجموعة من مشاريعها املميزة 
ب��ط��رح ع��دد م��ن االراض����ي االستثمارية  ف��ي بريطانيا حيث ستقوم 
-ل��وت��ن، وتمتاز االراض��ي  في بريطانيا وتقع في منطقة كادنجتون 
ف��ي املنطقة وم��ح��اط��ة بمنطقة  بموقعها املميز على ش���ارع رئيسي 
ال��ى مواقع لعدد من الشركات  سكنية متكاملة الخدمات باالضافة 
البريطانية، واضاف الى أن إجمالي عدد االراضي في املشروع تبلغ 
ح��وال��ي 300 قطعة ب��م��س��اح��ات ت��ب��دأ م��ن 675 م��ت��رًا م��رب��ع��ًا وب��اس��ع��ار 
تبدأ من 15 الف جنيه استرليني، مشيرا الى ان ملكية االراضي حرة 

وملختلف الجنسيات.
 عن ماربل ارش 

ً
وب���نّ ثابت ان موقع االراض��ي يبعد حوالي 32 ميا

 عن مطار هيثرو وحوالي 
ً
ونايتس بريدج في لندن، وحوالي 37 ميا

ل��وت��ن. وب�  أم��ي��ال ع��ن مدينة   ع��ن مدينة ميلتون كيينز و3 
ً
19 ميا

ان امل��ن��ط��ق��ة ت��رب��ط��ه��ا ش��ب��ك��ة م���واص���ات م��ت��ن��وع��ة م���ع م��خ��ت��ل��ف امل���دن 
البريطانية.

من جانب آخ��ر، ب� ثابت ان املجموعة تراعي مجموعة من العوامل 
االساسية عند اختيارها لألراضي والتي من اهمها ان يكون موقع 
ام��ت��دادا للمناطق العمرانية وان تكون قريبة من الشوارع  االراض���ي 
الرئيسية والداخلية وان تكون مختلف الخدمات من م��اء وكهرباء 
وصرف صحي وغيرها متوفرة في املنطقة وب� ثابت ان املجموعة 

تقوم عند بيع العميل االرض بتوقيع اتفاقية تخول املجموعة ادارة 
االرض والعناية بها لصالح العميل والعمل على االتصال بالجهات 
املعنية وتقديم الطلبات الازمة من خال مستشاري املجموعة في 
ال���ى ص��ف��ة يمكن  ال��ح��ال��ي��ة  ب��ري��ط��ان��ي��ا لتحويل االراض����ي م��ن صفتها 
استغالها في التطوير مستقبا وهي محاولة اجتهاد من املجموعة 
ب��ان تكون هناك م��واف��ق��ات على ذل��ك ولكن املجموعة  دون ضمانات 
تؤمن بانه لكل مجتهد نصيب وعلينا ط��رق مختلف االب��واب حتى 
ال��ل��ه واض��اف  ب���اذن  نحقق اه��داف��ن��ا واه����داف عمائنا م��ن االستثمار 
أن ما نقوم به من اج��راءات تتحمل تكاليفه املجموعة ودون تحميل 

املشتري اية مصاريف اضافية.
من جهة اخرى اشار ثابت الى ان املجموعة قد وقعت اتفاقية تسويق 
كوكيل حصري في قطر لشركة أداء العقارية )شركة كويتية ش.م.م( 
لتقوم بتسويق مشاريعها الكائنة ف��ي سلطنة ع��م��ان وه��ي عبارة 
الفلل تحت اس��م »فلل م��روج« في مدينة  عن مجموعة من مجمعات 
ص��ال��ة وك��ذل��ك ع��دد م��ن ال��ف��رص االستثمارية ألراض���ي سكنيه )ذات 
تقسيم حكومي( في جميع انحاء السلطنة والتي تتميزبتوافر جميع 
خدمات البنية التحتية بها إلى جانب وقوعها على مقربة من البيوت 

والخدمات االجتماعية والشوارع والطرق الرئيسية.
وي��أت��ي ط��رح ه��ذه امل��ش��اري��ع ف��ي سلطنة ع��م��ان إن��ط��اق��ا م��ن قناعتنا 
ال��دول��ة م��ن عملية  مل��ا تشهده  ب��ج��دوى االستثمار بالسلطنة  ال��ت��ام��ة 
تطوير واض��ح في القطاع� الخاص والحكومي إلى جانب اإلتجاه 
الواضح من املستثمرين الخليجي� في البحث عن فرص استثمار 

أمنة وذات مردود عالي في نفس الوقت.

خالل الربع الرابع من عام 2014

قفزة كبيرة للشريحتني السكنية والفندقية لسـوق دبي العقـاري 
ال���ع���امل���ي���ة  امل����ج����م����وع����ات  ك����ب����رى  أص���������درت م���ج���م���وع���ة ج���ي���ه أل أل، 
لاستثمارات واالستشارات العقارية، تقريرها عن أداء سوق دبي 
ال��راب��ع م��ن ع��ام 2014. ويستعرض التقرير  ال��رب��ع  ال��ع��ق��اري خ��ال 
وجهة نظر هذه الشركة االستشارية العقارية الكبرى حول أحدث 
توجهات الشرائح املكتبية والسكنية والتجارية والفندقية في هذا 

السوق.
ق��ال كريج بلومب، رئيس دائ��رة  وف��ي سياق تعليقه على التقرير، 
األب��ح��اث ف��ي ش��رك��ة جيه أل أل بمنطقة مينا: »اخ��ت��ت��م س��وق دبي 
العقاري أعماله ع��ام 2014 بوتيرة ه��ادئ��ة، بعد أن شهدت جميع 
شرائحه تقريبًا نموًا محدودًا خال الربع الرابع من العام. ويبدو 
أن متوسط األسعار واإليجارات في الشريحة السكنية قد استقر 
خال الشهور القليلة املاضية، بالتزامن مع تراجعها هامشيًا في 

بعض املناطق«.
ع فيه أن تحد أسعار النفط املنخفضة من 

َّ
ال��ذي ُيتوق وفي الوقت 

ي��ؤدي نجاح دبي املشهود  امل��دى القريب،  تفاؤل املستثمرين على 
في تنويع مواردها االقتصادية وتوسعة نطاق أسواقها الخارجية 
إل��ى الحد م��ن تأثر اقتصادها بتذبذب أس��ع��ار النفط. وم��ع إع��ان 
ت 

َ
حكومة اإلم��ارة عن ميزانيتها الخاصة بعام 2015، والتي لَحظ

ال��ت��وال��ي، فمن  ارت��ف��اع النفقات وال��ع��ائ��دات بنسبة %9 و%11 على 
ال��ش��ه��ور االث��ن��ي عشر املقبلة انتعاشًا للنشاط  امل��ت��وق��ع أن تشهد 
االق���ت���ص���ادي ف���ي اإلم�������ارة. وس����وف ن��ك��ش��ف ال��ن��ق��اب ع���ن ت��وق��ع��ات��ن��ا 
السوقية لعام 2015 خ��ال حدثنا السنوي لإلعان عن توجهات 

األسواق األسبوع املقبل«.
أب��رز نقاط تقرير أداء س��وق دب��ي العقاري خ��ال ال��رب��ع ال��راب��ع من 

عام 2014:
الشريحة املكتبية: شهد الربع الرابع من عام 2014 إضافة 8.200 
ف��ي منطقة معبر  ال��ج��دي��دة  امل��س��اح��ات املكتبية  أم��ت��ار م��رب��ع��ة م��ن 
الخليج، وسط توقعات بدخول 1.2 مليون متر مربع من املساحات 
ى 

َّ
املكتبية اإلضافية السوق عام 2015، في الوقت الذي ال نزال نتوخ

فيه الحذر من إمكانية تسليم بعض املشاريع املعنية في الوقت 
املحدد. ورغم استمرار قوة الطلب على املباني التي يمتلكها األفراد 
ف��ي م��واق��ع م��رم��وق��ة، إال أن��ن��ا نتوقع اس��ت��م��رار اس��ت��ق��رار اإلي��ج��ارات 

وم��س��ت��وي��ات ال��ش��واغ��ر ع��ل��ى امل����دى ال��ق��ري��ب. ل��ك��ن��ه م���ن امل��ح��ت��م��ل أن 
ي�����ؤدي دخ�����ول م��س��اح��ات ج���دي���دة ال���س���وق إل����ى م��واج��ه��ة م��ت��وس��ط 
االيجارات ضغوطًا تنازلية بسبب سعي املستأجرين إلى ترشيد 
احتياجاتهم من املساحات املكتبية وحصر أنشطتهم في موقع 
واح��د. ومن املتوقع ارتفاع مستوى الشواغر في الوسط التجاري 
للمدينة )حي مركز دبي التجاري العاملي وحي التصميم في دبي(، 
بسبب دخ��ول املزيد من املعروض املتميز من الفئة األول��ى السوق 

بحلول نهاية عام 2015.

الشريحة السكنية: شهد النصف الثاني م��ن ع��ام 2014 استقرار 
الشريحة السكنية من س��وق دب��ي العقاري، حيث لم يطرأ تغيير 
يذكر على األسعار وااليجارات وسط تراجعات هامشية في الربع 
األخير. وعلى الصعيد السنوي، أظهر مؤشر REIDIN لايجارات 
تراجع معدل نموها من %18 ع��ام 2013 إل��ى %15 ع��ام 2014. كما 
شهدت املبيعات انخفاضًا في معدالت نموها، حيث أظهر املؤشر 
نفسه أن ذلك املعدل انخفض من %23 عام 2013 إلى %20 عام 2014. 
وتزامنت هذه التطورات مع انخفاض عدد وقيمة الصفقات بمعدل 

%30 و%14 على التوالي عام 2014، وفق بيانات دائرة األراضي. من 
ناحيتها، من املتوقع أن تحافظ الشريحة السكنية على استقرار 
م��ع��دالت ن��م��وه��ا خ���ال ال��ش��ه��ور االث��ن��ي ع��ش��ر امل��ق��ب��ل��ة ن��ظ��رًا لتوقع 
استيعاب السوق لنحو 25.000 وح��دة سكنية جديدة ع��ام 2015. 
ال��واق��ع، نحن ال ن��زال غير واثق� من تسليم بعض املشاريع  وف��ي 

املعنية في هذه الشريحة في مواعيدها املحددة.
الشريحة التجارية: من املتوقع أن تشهد شريحة تجارة التجزئة 
ف���ي س���وق دب���ي ال��ع��ق��اري ت��س��ل��ي��م ن��ح��و 267.000 م��ت��رًا م��رب��ع��ًا من 
املساحات الجديدة خال الشهور االثني عشر املقبلة، من املتوقع 
إنجاز 118.000 مترًا مربعًا منها خال الربع األول من العام الحالي. 
وتستثني هذه التوقعات إلى حد كبير املرحلة الثانية من مشروع 
ت��وس��ع��ة مجمع »دراج�����ون م����ارت« للتسوق وث��اث��ة م��راك��ز تسوق 
متوسطة الحجم بما فيها مجمع شركة »ِمراس« الجديد »بوكس 
ب����ارك«. وف���ي ال��وق��ت ال���ذي ظ��ل ف��ي��ه امل��ت��وس��ط ال��س��ن��وي ل��اي��ج��ارات 
مرتفعًا، فقد حافظ على استقراره في الربع األخير من العام. ومن 
ارت��ف��اع متوسط االي��ج��ارات خ��ال الشهور االث��ن��ي عشر  املستبعد 
املقبلة بسبب التوسع الكبير املرتقب للمعروض. ومن املتوقع أن 
تحافظ معدالت الشواغر على استقرارها بسبب استمرار قوة طلب 

تجار التجزئة واملاركات الجديدة.
ال��راب��ع م��ن ع��ام 2014 تسليم عدد  ال��رب��ع  الشريحة الفندقية: شهد 
من املشاريع الكبيرة في هذه الشريحة أمثال فندق »فور سيزونز« 
وفندق »شيراتون« املطل على ش��ارع الشيخ زاي��د وفندق »بوملان 
جيه إل تي«، ما رفع من حجم املعروض إلى 64.200 مفتاحًا بحلول 
نهاية العام. ونتيجة لهذه الزيادة في املعروض انخفضت معدالت 
اإلشغال الفندقي بصورة هامشية في العام املنتهي في نوفمبر 
2014 لتبلغ %79. وأدى هذا االنخفاض الذي تزامن مع انخفاض 
بنسبة %1 ف��ي م��ت��وس��ط األج����رة ال��ي��وم��ي��ة خ���ال ن��ف��س ال��ف��ت��رة إل��ى 
انخفاض هامشي في متوسط عائدات كل غرفة متاحة ليبلغ 187 
دوالرًا أميركيًا خ��ال العام املنتهي في نوفمبر 2014. وم��ع توقع 
امل��ت��وق��ع أن  ال��س��وق ع��ام 2015، فمن  دخ���ول 4.700 مفاتيح ج��دي��دة 
تستقر معدالت نمو هذا الشريحة من سوق دبي العقاري وتشتد 

املنافسة فيها.

»بنك الخير« عني السجيني رئيسًا 
تنفيذيًا جديدًا

ه  أع��ل��ن ب��ن��ك ال��خ��ي��ر، وه���و ب��ن��ك إس���ام���ي ف���ي ق��ط��اع ال��ج��م��ل��ة م��ق��رنّ
البحرين، عن تعي� أيمن سجيني رئيسا تنفيذيًا للمجموعة. 
وس��ي��ت��ول��ى ال��س��ي��د س��ج��ي��ن��ي ب��م��وج��ب م��ن��ص��ب��ه اإلش�������راف على 
ال��ي��وم��ي��ة للبنك وف���روع���ه وم���ن بينها ش��رك��ة »ال��خ��ي��ر  ال��ع��م��ل��ي��ات 
كابيتال السعودية« و«الخير كابيتال دب��ي« و«الخير كابيتال 
ت���رك���ي���ا« و«ب���ن���ك ال��خ��ي��ر اإلس����ام����ي ال����دول����ي« ف���ي م���ال���ي���زي���ا، كما 
سيتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ إستراتيجية املجموعة. وقد 

وافق مصرف البحرين املركزي على تعيينه في هذا املنصب. 
وق��ب��ل ت��ول��ي��ه م��ن��ص��ب ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ب��ن��ك، ش��غ��ل منصب 
العضو املنتدب وال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة »باركليز العربية 
السعودية«. وه��و أح��د األع��ض��اء املؤسس� لبنك الخير وتولى 
سابقا منصب عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
»ال��خ��ي��ر ك��اب��ي��ت��ال ال��س��ع��ودي��ة« )ي��ون��ي��ك��ورن ك��اب��ي��ت��ال ال��س��ع��ودي��ة 
سابقا(، وعضو مجلس إدارة يونيكورن البحرين من يوليو 2002 
ف��ي العديد م��ن املؤسسات اإلقليمية  إل��ى سبتمبر 2009. وعمل 
التابعة  ال��رائ��دة وم��ن بينها سيتي بنك وامل��ؤس��س��ات  وال��دول��ي��ة 
ف��ي السعودية )البنك   ABN AMRO( »ام���رو ب��ي ان  لشركة »اي��ه 

السعودي األميركي – سامبا، والبنك السعودي الهولندي(.

 »الكويتية للعلوم الحياتية« 
»Arab Health« تشارك في معرض

أع����ل����ن����ت ال�����ش�����رك�����ة ال���ك���وي���ت���ي���ة 
ل���ل���ع���ل���وم ال���ح���ي���ات���ي���ة امل���ل���وك���ة 
ل���ل���ش���رك���ة ال���وط���ن���ي���ة مل���ش���اري���ع 
التكنولوجيا »إح��دى شركات 
الهيئة العامة لاستثمار عن 
م��ش��ارك��ت��ه��ا م��م��ث��ل��ة ب��ذراع��ي��ه��ا 
في االجهزة الطبية واكاديمية 
ال��ع��ل��وم الحياتية ف��ي معرض 
 Arab Health 2015 وم��ؤت��م��ر
وال�������������ذي ي������ق������ام ب�����م�����رك�����ز دب�����ي 
الدولي للمؤتمرات واملعارض 
خ����ال ال���ف���ت���رة م���ن 26 ال����ي 29 
يناير الحالي. وأشار الرئيس 
ل��ل��ش��رك��ة الكويتية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل��ل��ع��ل��وم ال��ح��ي��ات��ي��ة امل��ه��ن��دس 
امل����ؤت����م����ر  ق����ي����س م����ع����رف����ي أن 
يجمع ق��ادة األوس��اط العلمية 
والطبية علي مستوي املنطقة 
وال���ع���ال���م ت���ح���ت س���ق���ف واح�����د، 
كما يعد األك��ب��ر م��ن ن��وع��ه في 
الشرق األوسط، والثاني عامليًا 
ف��ي��م��ا ت��ح��رص أك��ب��ر ال��ش��رك��ات 
����ع����ة وت������ج������ار ال���ج���م���ل���ة 

نّ
امل����ص����ن

وامل��������وزع��������ون ال����ع����ام����ل����ون ف��ي 
القطاع الصحي على حضور 

هذا املعرض املتخصص.
وأض�������اف م���ع���رف���ي ان ال��ش��رك��ة 
وبما حققته م��ن إن��ج��ازات في 
م����ج����ال ع��م��ل��ه��ا خ������ال ال���ف���ت���رة 
املاضية حريصة علي التواجد 
ف���ي م��ث��ل ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات ذات 
األه���م���ي���ة ال���ك���ب���ي���رة ع���امل���ي���ا مل��ا 
ت���م���ث���ل���ه م�����ن ف����رص����ة ح��ق��ي��ق��ي��ة 

لاطاع علي احدث ما توصل 
اليه العلم الحديث في مجاالت 
األج���ه���زة ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة 
واملجاالت األخرى الواقعة في 
دائ�����رة ن��ش��اط ال��ش��رك��ة وك��ذل��ك 
ت���ب���ادل ال���خ���ب���رات ورب���م���ا عقد 

الصفقات مع شركات كبري. 
وق���ال ان امل��ش��ارك��ة ف��ي املؤتمر 
تتواكب مع سياسات »العلوم 
الحياتية« باملنطقة وتتماشى 
م�������ع أه������داف������ه������ا واغ������راض������ه������ا 
األس������اس������ي������ة خ�����ص�����وص�����ا ف���ي 
نشاط تجارة األجهزة الطبية 
وت�������دري�������ب ال�������ك�������وادر ال���ط���ب���ي���ة 
وتقديم الخدمات االستشارية 
وغيرها مشيرا الي أن الشركة 
لديها استثمارات في شركات 
إقليمية وعاملية في الواليات 
امل����ت����ح����دة وأمل�����ان�����ي�����ا وف���رن���س���ا 
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ب��ه��دف نقل 
وتوط� أحدث التكنولوجيات 
في القطاع الطبي في الكويت 

واملنطقة.

انخفاض قيمة تعاقد مصر مع »أدنوك« 
30 % مع هبوط أسعار النفط

ق��ال مصدر بالهيئة العامة للبترول املصرية 
أمس إن قيمة التعاقد املبرم مع شركة بترول 
أبوظبي الوطنية )أدن��وك( انخفضت نحو 30 

في املئة بفضل هبوط أسعار النفط العاملية.
وق������ال امل����ص����در ال������ذي ط���ل���ب ع�����دم ال���ك���ش���ف ع��ن 
ال��ذي أبرمته مصر مع  اسمه إن قيمة التعاقد 
أدنوك في سبتمبر املاضي »ستتراوح ب� 6.5 
مليارات و7 مليارات دوالر بدال من 9 مليارات 

دوالر.
وأوضح أن مصر اتفقت مع أدنوك على كميات 
محددة من الوقود وليس على قيمة اإلمدادات.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد أبرمت اتفاقا 
م��ع أدن����وك إلم����داد م��ص��ر ب��ش��ح��ن��ات م��ن امل���واد 
البترولية ملدة عام اعتبارا من سبتمبر املاضي.

وبلغت قيمة الكميات املتفق عليها آنذاك نحو 

تسعة مليارات دوالر.وهوت أسعار النفط أكثر 
من 50 في املئة منذ يونيو املاضي.

امل��ص��ري عبدالفتاح السيسي  وي��ق��وم الرئيس 
ل��دول��ة اإلم����ارات على رأس وفد  حاليا ب��زي��ارة 
ي��ض��م ع����دة وزراء م���ن ب��ي��ن��ه��م وزي�����ر ال��ب��ت��رول 

شريف إسماعيل.
ق���ال امل���ص���در »س��ي��س��ع��ي وزي����ر ال��ب��ت��رول خ��ال 
الزيارة الحالية لإلمارات لاتفاق مع الشركات 
الحكومية هناك إلبرام تعاقد اخر إلمداد مصر 
باملواد البترولية«. ورفض املصدر الكشف عن 
أي تفاصيل عن احتياجات مصر أو الكميات 
التي ستسعى لتدبيرها في التعاقد الجديد. 
وت����واج����ه م��ص��ر أزم�����ة ط���اق���ة ه���ي األس������وأ منذ 
سنوات وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات 

شبه يومية في الكهرباء.

حممد فرغلي

نورة العنزي

اأمين �سجيني

قي�س معريف
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ينطلق 26 الجاري في أبوظبي

شركات جديدة تنضم ملعرض »النخبة العقاري«
التنفيذي ملجموعة  املدير  أكد 
موسىى،  حسني  جلوبل  إسكان 
أن معرض النخبة العقاري الذي 
سيقام في أبوظبي في 26 يناير 
الجاري سيشهد نقلة نوعية من 
ح��ي��ث ال��ت��ن��ظ��ي��م و ال��ت��ج��ه��ي��زات، 
م��ش��ي��رًا إل���ى أن���ه ن��ظ��م ف���ي دورت���ه 
ال���س���اب���ق���ة ب��ش��ك��ل م��خ��ت��ل��ف ون����ال 

إعجاب زائريه.
م��ج��م��وع��ة  أن  م����وس����ى  وأك��������د 
استراتيجية  لديها خطة  إسكان 
ف����ي ت���ط���وي���ر ص���ن���اع���ة امل����ع����ارض 
ف��ي ح��د ذات���ه���ا، م��ن ح��ي��ث الشكل 
وامل����ض����م����ون واإلع��������������داد، م���ؤك���دًا 
ستعطي  امل����ع����ارض  ص��ن��اع��ة  أن 
الكويت رونقًا مميزًا، ما يجعلها 
م�������ن اه���������م ال�������������دول ال������ت������ي ت���ن���ظ���م 
م���ع���ارض ن��اج��ح��ة ع��ل��ى مستوى 

الشرق األوسط.
وأشار موسى إلى أن »إسكان 
ج���ل���وب���ل« ت���ع���د ال����ي����وم م��ج��م��وع��ة 
م���ت���ك���ام���ل���ة ت���ع���م���ل ع����ل����ى ت��ن��ظ��ي��م 
وتنظيم  وامل���ؤت���م���رات،  امل���ع���ارض 
ال����دع����اي����ة واإلع�����������ام، ع����ن ط��ري��ق 
ف���ري���ق ك���ام���ل ذي خ���ب���رة ف���ي ه��ذا 

املجال.
وف�����ي س���ي���اق م���ت���ص���ل، أع��ل��ن��ت 
م��ج��م��وع��ة ج���دي���دة م���ن ال��ش��رك��ات 
العقارية انضمامها إلى معرض 
)أقوى  العقاري-أبوظبي  النخبة 
تجمع عقاري مالي واستثماري(، 
إسكان  مجموعة  تنظمه  وال���ذي 
ج�����ل�����وب�����ل ل����ت����ن����ظ����ي����م امل�������ع�������ارض 
وامل���ؤت���م���رات ف��ي م��رك��ز أب���و ظبي 
الوطني للمعارض )أدنك( بدولة 
االم��ارات العربية املتحدة من 26 

إلى 29 يناير الجاري.

األرجوان املتحدة
 أك���������د ال�����رئ�����ي�����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

ال����ش����ري����ك ف�����ي ش����رك����ة األرج���������وان 
امل���ت���ح���دة ال���ع���ق���اري���ة إح���س���ان أب��و 
نفيسة، ح��رص »االرج���وان« على 
امل����ش����ارك����ة ف����ي م����ع����ارض ال��ع��ق��ار 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة، م���ؤك���دًا أن����ه من 
هنا يأتي التزامها باملشاركة في 
معرض أبو ظبي، حيث من املقرر 

أن تعرض آخر منتجاتها.
وأض���اف أن م��ع��رض أب��و ظبي 
سيشكل نقطة اختاف فعالة في 
الكويت، بعدما تحول إلى حدث 
س��ن��وي ف��ي دب��ي وأث��ب��ت فعاليته 
وحقق نجاحات كبيرة يتوقع أن 
يحقق مثلها في الكويت، مشيرًا 
الباب  إل��ى أن م��ن شأنه أن يفتح 
أم�������ام ع���ق���د ال���ص���ف���ق���ات ال���ك���ب���رى، 
أب�������و ظ��ب��ي  م�����ع�����رض  م������ؤك������دًا أن 
التوقعات، محققًا  كل  سيتخطى 
ي��ت��ردد ص��داه على  نجاحًا كبيرًا 

صعيد املنطقة.

»كويت إلدارة املشاريع«
ال��رئ��ي��س التنفيذي  ن��ائ��ب  ق���ال 
ش����رك����ة  ف�������ي  امل�����ب�����ي�����ع�����ات  إلدارة 
ف���ال���ح  امل����ش����اري����ع  إلدارة  ك����وي����ت 

املطيري، إن املشاركة في معرض 
أب���وظ���ب���ي س��ت��ت��ض��م��ن ط����رح ع��دد 
م���ن امل��ش��اري��ع ال��ك��ب��ي��رة وامل��م��ي��زة 
من بينها مشروع »ب��رج الصفا« 
»روض��ة  املكرمة، وفندق  مكة  في 
في  امل��ن��ورة  املدينة  في  الصفوة« 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة، ملا 
ل��ه��م��ا م���ن أث����ر ك��ب��ي��ر ف���ي إن��ج��اح 
ال��س��ي��اح��ة ال��دي��ن��ي��ة ف���ي امل��ن��ط��ق��ة 

والعالم اإلسامي.
س���ت���ق���وم  ال�����ش�����رك�����ة  أن  وأك����������د 
ب��ت��ع��ري��ف ال���ج���م���ه���ور اإلم����ارات����ي 
على فندق روضة الصفوة بنظام 
ص���ك���وك االن����ت����ف����اع مل�����دة 19ع���ام���ًا 
هجريًا، والذي يعد األهم واألبرز 
في املدينة املنورة من خال املدة 

واملوقع والسعر واإلطالة. 
ت���ق���دم  ال����ش����رك����ة  أن  وأوض���������ح 
م�����ن�����ت�����ج�����ات ع������ق������اري������ة ج�����دي�����دة 
ل����ل����م����س����ت����ث����م����ري����ن ف��������ي امل�����ج�����ال 
العقاري، والتي تتمتع بالعوائد 
املجزية خصوصًا  االستثمارية 
ف�������ي م�������ش�������روع ) ب���������رج ال���ص���ف���ا 
وروضة الصفوة(، مشيرًا إلى أن 
مشروع روضة الصفوة سيكون 

ج���اه���زًا ل��ل��ت��ش��غ��ي��ل خ����ال ال��ع��ام 
ال��ح��ال��ي، م��ؤك��دًا اإلق��ب��ال الكبير 
من قبل املستثمرين الخليجيني 
وب��������اد ش������رق آس����ي����ا ع���ل���ى ه���ذا 

املشروع.
وت����اب����ع امل���ط���ي���ري أن م���ش���روع 
روض���������ة ال�����ص�����ف�����وة ف������ي امل���دي���ن���ة 
امل�����ن�����ورة، ه����و ع����ب����ارة ع����ن ف��ن��دق 
النبوي  ال��ح��رم  على ساحة  مطل 
الشريف والبقيع، وهو أول فندق 
في املدينة املنورة يطرح للتملك 
ب����ن����ظ����ام )ال������ص������ك������وك(، وي���ت���م���ي���ز 
ب��امل��وق��ع االس��ت��رات��ي��ج��ي ب��إط��ال��ة 
م���ب���اش���رة وم���ن���ف���ردة ع��ل��ى ال��ح��رم 
الشريف والبقيع، وقربه  النبوي 
ال��ش��دي��د م��ن ب��اب مصلى النساء 
ع��ل��ى وج���ه ال��خ��ص��وص وال����ذي ال 

يتجاوز 150 مترًا.

»فور بوينتس«
ق����ال امل���دي���ر اإلق��ل��ي��م��ي ل��ش��رك��ة 
للمقاوالت  ج���روب  فوربوينتس 
ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ب��ان��ي وب���ي���ع وش����راء 
إن  ع��ام،  الكويت حمدي  العقار- 
نشاط الشركة في الفترة األخيرة 

ل�����م ي���ق���ت���ص���ر ع����ل����ى ب����ي����ع وش�������راء 
قامت  بل  فقط،  وتسويقه  العقار 
م���ن خ����ال وك���ائ���ه���ا وش��رك��ائ��ه��ا 
ف���ي ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة بفتح 
ال��واع��د  آف���اق ج��دي��دة لاستثمار 
ب��م��ف��ه��وم ج���دي���د ل��اس��ت��ث��م��ارات 
وت��ط��وي��ر امل��ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة في 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��ل��دان ال��ت��ي تعمل 
ب���ه���ا، م���ش���ي���رًا إل�����ى أن���ه���ا ت��ض��م��ن 
ع����ائ����دًا س���ن���وي���ًا م���ج���زي���ًا ل��ل��ع��ق��ار 
امل�����ش�����ت�����ري، ب�����اإلض�����اف�����ة ل��ل��ق��ي��م��ة 

املضافة من إعادة البيع. 
وأض��������اف ع������ام »أن����ن����ا ش��رك��ة 
ع����ق����اري����ة ت���ع���م���ل ف�����ي ال���ت���س���وي���ق 
وخلق فرص االستثمار والتنمية 
و التطوير العقاري االستثماري، 
الكويتية  ال��ش��رك��ات  أوائ�����ل  وم���ن 
التي دخلت سوق العقار التركي، 
امل��ش��روع��ات  تسويق  ف��ي  وعملت 
العقارية في الجمهورية التركية، 
م���دي���ن���ة  ف�������ي  س���������وق  م�������ن  وأول 
كوشاداسي ومدينة اسطنبول«.

وأشار إلى أن الشركة ستعلن 
خ�����ال امل����ع����رض ع����ن م��ش��اري��ع��ه��ا 
ال���ح���دي���ث���ة ف�����ى م������دن ط�����راب�����زون، 
وب��������ودروم وب����ورص����ة، الف���ت���ًا إل��ى 
أنها تعمل منذ العام 2005 وفقًا 
في  اإلسامية  الشريعة  لتعاليم 
تعاماتها املالية، وهو الذي كان 
ل���ه األث����ر ال��ك��ب��ي��ر ف���ي ت��دع��ي��م ثقة 

عمائها.
ون����وه إل����ى أن ن��ش��اط ال��ش��رك��ة 
ي���م���ت���د ف�����ي ال����ع����دي����د م�����ن ال�������دول 
الجاذبة لاستثمار العقاري مثل 
التركية، وجمهورية  الجمهورية 
م���ص���ر ال���ع���رب���ي���ة، وال���ج���م���ه���وري���ة 
بوينتس  فور  وشركة  اللبنانية، 
وك�������اء ل���ك���ب���رى ال����ش����رك����ات ال��ت��ي 
ت����ع����م����ل ف�������ي م������ج������ال ال����ت����ط����وي����ر 

واالستثمار العقاري.

إحسان أبو نفيسة حسني موسى فالح املطيري

»يوتوبيا« تطرح مشاريع في بريطانيا وُعمان
قال املدير التنفيذي ملجموعة 
»ي��وت��وب��ي��ا ل���ل���ع���ق���ارات« )اح����دى 
الشركات الزميلة ملجموعة توب 
ثابت،  فرغلي  محمد  العقارية( 
بان املجموعة ستطرح من خال 
مشاركتها في معرض »النخبة« 
ال������ع������ق������اري������ة، وال��������������ذي ت���ن���ظ���م���ه 
م��ج��م��وع��ة »اس����ك����ان« ف���ي م��رك��ز 
ابوظبي للمعارض خال الفترة 
الجاري، مجموعة  يناير   29-26
م������ن م����ش����اري����ع����ه����ا امل�����م�����ي�����زة ف��ي 
بطرح  ستقوم  حيث  بريطانيا 
ع��دد م��ن االراض���ي االستثمارية 

في بريطانيا.
كادنجتون  منطقة  ف��ي  وتقع 
ل������وت������ن، وت�����م�����ت�����از االراض����������ي   -
ب��م��وق��ع��ه��ا امل���م���ي���ز ع���ل���ى ش����ارع 
رئ��ي��س��ي ف���ي امل��ن��ط��ق��ة وم��ح��اط��ة 
ب���م���ن���ط���ق���ة س����ك����ن����ي����ة م���ت���ك���ام���ل���ة 
مواقع  الى  باالضافة  الخدمات، 
البريطانية.  الشركات  من  لعدد 
واض������اف ال����ى أن إج���م���ال���ي ع��دد 

االراض��ي في املشروع تبلغ 300 
 675 م��ن  ت��ب��دأ  قطعة بمساحات 
م��ت��را مربعا وب��اس��ع��ار ت��ب��دأ من 
15 الف جنيه استرليني، مشيرًا 
ال�����ى ان م��ل��ك��ي��ة األراض���������ي ح���رة 

وملختلف الجنسيات.
وبني ثابت ان موقع االراضي 
 ع��ن م��ارب��ل ارش 

ً
يبعد 32 م��ي��ا

ونايتس بريدج في لندن، ونحو 
37 ميا عن مطار هيثرو ونحو 
19 م���ي���ا ع����ن م���دي���ن���ة م��ي��ل��ت��ون 
كيينز و3 أميال عن مدينة لوتن. 
املنطقة تربطها شبكة  ان  وب��ني 
مختلف  مع  متنوعة  مواصات 

املدن البريطانية.
م����ن ج����ان����ب اخ�������ر، ب����ني ث��اب��ت 
ت��راع��ي مجموعة  امل��ج��م��وع��ة  ان 
م����ن ال����ع����وام����ل األس����اس����ي����ة ع��ن��د 
من  والتي  ل��أراض��ي،  اختيارها 
االراض��ي  ان يكون موقع  اهمها 
ام�����ت�����دادا ل��ل��م��ن��اط��ق ال��ع��م��ران��ي��ة 
وان ت��ك��ون ق��ري��ب��ة م���ن ال���ش���وارع 

تكون  وان  والداخلية  الرئيسية 
م���خ���ت���ل���ف ال�����خ�����دم�����ات م������ن م����اء 
وكهرباء وصرف صحي وغيرها 
ثابت  وب��ني  املنطقة  في  متوفرة 
ان امل���ج���م���وع���ة ت���ق���وم ع���ن���د ب��ي��ع 
اتفاقية  بتوقيع  االرض  العميل 
االرض  ادارة  امل��ج��م��وع��ة  ت��خ��ول 

ل��ص��ال��ح العميل  ب��ه��ا  وال��ع��ن��اي��ة 
والعمل على االتصال بالجهات 
املعنية وتقديم الطلبات الازمة 
املجموعة  خ��ال مستشاري  من 
في بريطانيا لتحويل االراضي 
ال���ى صفة  ال��ح��ال��ي��ة  م��ن صفتها 
التطوير  ف��ي  استغالها  يمكن 
مستقبا وهي محاولة اجتهاد 
من املجموعة دون ضمانات بان 
ذلك  م��واف��ق��ات على  تكون هناك 
ولكن املجموعة تؤمن بانه لكل 
م��ج��ت��ه��د ن��ص��ي��ب وع��ل��ي��ن��ا ط��رق 
م��خ��ت��ل��ف االب�������واب ح��ت��ى نحقق 
اه���داف���ن���ا واه������داف ع��م��ائ��ن��ا من 

االستثمار.
م��ن ج��ه��ة اخ����رى، اش����ار ثابت 
ال������ى ان امل���ج���م���وع���ة ق�����د وق���ع���ت 
اتفاقية تسويق كوكيل حصري 
أداء  ل����ش����رك����ة  ق����ط����ر  ف������ي دول����������ة 
العقارية )شركة كويتية( لتقوم 
بتسويق مشاريعها الكائنة في 
سلطنة ع��م��ان، وه��ي ع��ب��ارة عن 

م��ج��م��وع��ة م���ن م��ج��م��ع��ات ال��ف��ل��ل 
ت����ح����ت اس�������م )ف����ل����ل م����������روج( ف��ي 
م��دي��ن��ة ص��ال��ة وك��ذل��ك ع���دد من 
ال���ف���رص االس��ت��ث��م��اري��ة ألراض���ي 
حكومي(  تقسيم  )ذات  سكنيه 
ف�����ي ج���م���ي���ع ان�����ح�����اء ال��س��ل��ط��ن��ة 
وال����ت����ي ت��ت��م��ي��ز ب���ت���واف���ر ج��م��ي��ع 
خدمات البنية التحتية بها إلى 
من  مقربة  على  وقوعها  ج��ان��ب 
االجتماعية  والخدمات  البيوت 

والشوارع والطرق الرئيسية.
وي���أت���ي ط����رح ه����ذه امل��ش��اري��ع 
ف������ي س���ل���ط���ن���ة ع�����م�����ان إن���ط���اق���ا 
م����ن ق��ن��اع��ت��ن��ا ال���ت���ام���ة ب���ج���دوى 
االستثمار بالسلطنة ملا تشهده 
ال�������دول�������ة م������ن ع���م���ل���ي���ة ت���ط���وي���ر 
واض����ح ف���ي ال��ق��ط��اع��ني ال��خ��اص 
االتجاه  جانب  إل��ى  والحكومي 
ال��������واض��������ح م�������ن امل���س���ت���ث���م���ري���ن 
ال���خ���ل���ي���ج���ي���ني ف�����ي ال����ب����ح����ث ع��ن 
أم����ن����ة وذات  اس���ت���ث���م���ار  ف������رص 

مردود عال.

محمد فرغلي

إقبال كبير على مشاريع »الشبكة العربية« 
في معرض »املسار للعقار واالستثمار«

أط�����ل�����ق�����ت م����ج����م����وع����ة ال���ش���ب���ك���ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة م��ج��م��وع��ة من 
امل��ش��اري��ع ال��ج��دي��دة وامل��م��ي��زة التي 
شهدت إقبااًل منقطع النظير، خال 
مشاركتها في فعاليات معرض » 
الذي   « واالستثمار  للعقار  املسار 
لتنظيم  امل��س��ار  م��ج��م��وع��ة  نظمته 
امل����ع����ارض وامل����ؤت����م����رات ف����ي ق��اع��ة 
الراية بفندق ك��ورت ي��ارد ماريوت 

من 4 إلى 7 يناير الجاري.
وأك����������������د امل����������دي����������ر ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي 
للمجموعة عمرو علي، أن املشاركة 
جاءت منسجمة مع االستراتيجية 
ال����ج����دي����دة ل��ل��ش��ب��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة م��ن 

املشاريع  وط��رح  استعراض  حيث 
ال���ع���ق���اري���ة ال���ح���دي���ث���ة، وامل��ن��ت��ج��ات 
ال�����ف�����ري�����دة ف�����ي ك�����ل م�����ن ال�����والي�����ات 
امل����ت����ح����دة األم�����ي�����رك�����ي�����ة، وامل���م���ل���ك���ة 
امل��ت��ح��دة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، وإس��ب��ان��ي��ا، 
والعالم،  املنطقة  دول  من  وغيرها 
وال���ت���ي ج�����اءت م��ل��ب��ي��ة ل��ط��م��وح��ات 
ورغ�������ب�������ات امل���س���ت���ث���م���ر ال���ك���وي���ت���ي 

والخليجي.
ال��ش��ب��ك��ة   « أن  ع����ل����ي  وأض����������اف 
قدمت خال مشاركتها   « العربية 
ف�����ي م����ع����رض امل�����س�����ار وغ�����ي�����ره م��ن 
امل�����ع�����ارض االق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة، 
عددًا وافرًا من التسهيات للعماء 

وامل��س��ت��ث��م��ري��ن، وع���روض���ًا خ��اص��ة 
وح����ص����ري����ة ب����أس����ع����ار ت���ن���اف���س���ي���ة، 
م���اج���ع���ل ج��ن��اح��ه��ا ي��ش��ه��د إق���ب���ااًل 
وال��ع��م��اء طيلة  ال�����زوار  م��ن  كثيفًا 
فترة املعرض، و جذب املستثمرين 
هذه  على  والخليجيني  الكويتيني 
ال�����ع�����روض غ���ي���ر امل���س���ب���وق���ة، الف��ت��ًا 
إل���ى أن ح��رك��ة األس������واق ال��ع��ق��اري��ة 
امل���ح���ل���ي���ة واالق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة 
ت��س��ج��ل ان��ت��ع��اش��ًا م��ل��ح��وظ��ًا، االم���ر 
العقار  على  ايجابًا  ينعكس  ال��ذي 

السكني واالستثماري عامة.
م����ج����م����وع����ة  أن  ع������ل������ي  وأك���������������د 
ال��ش��ب��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال���ع���ق���اري���ة ت��ع��د 

م����ن ال���ش���رك���ات ال���ك���ب���رى وال����رائ����دة 
ف����ي ص���ن���اع���ة ال���ع���ق���ار وال��ت��س��وي��ق 
ال������ع������ق������اري، وت����م����ت����ل����ك ن���خ���ب���ة م��ن 
العقاريني  واالستشاريني  الخبراء 
ذوي الخبرات الواسعة واملتنوعة، 
ف��ي املجموعة  ب��ال��ت��س��وي��ق  وي��ق��وم 
ف������ري������ق ع�����م�����ل م�����ح�����ت�����رف وم���������درب 
ع��ل��ى أع��ل��ى امل��س��ت��وي��ات ل��ل��ت��واص��ل 
م���ع ال��ع��م��اء وامل��س��ت��ث��م��ري��ن، وف��ق 
م����ن����ظ����وم����ة م����ت����ك����ام����ل����ة ت������ب������دأ م���ن 
االهتمام بالعميل والتواصل معه 
الح���ق���ًا، وت��ق��دي��م خ���دم���ات متميزة 
ع��ل��ى تحقيق اقصى  ال��ح��رص  م��ع 

عمرو عليمنفعة له.

ل املالي«
ّ
»كامكو« ترعى حفل »املحل

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة »ك���ام���ك���و« ل��اس��ت��ث��م��ار رع��اي��ت��ه��ا 
ال��ذه��ب��ي��ة ل��ح��ف��ل ت���وزي���ع ش����ه����ادات امل��ح��ل��ل امل��ال��ي 
للعام  وذل���ك  ل��ل��ع��ام 2015،   )CFA( ال��س��اب��ع  امل��ج��از 
ال��س��ادس على ال��ت��وال��ي، ال��ذي أقيم بحضور مدير 
ع����ام امل���ؤس���س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 
ح��م��د ال��ح��م��ي��ض��ي وع����دد م���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات املهمة 

واملكرمني.
وت��ع��ك��س رع��اي��ة »ك��ام��ك��و« ل��ه��ذا ال���ح���دث، ال��ت��زام 
ال��ش��رك��ة ب��دع��م ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ح��ل��ي��ل امل��ال��ي، 
موظفيها  لدعم  باستمرار  »كامكو«  تسعى  حيث 
ترتبط  التي  املؤهات  للحصول على  في سعيهم 
ب���م���ج���ال ع��م��ل��ه��ا ك���ش���رك���ة م��ت��خ��ص��ص��ة ف����ي ق��ط��اع 
القائمة  يعكس سياستها  ال��ذي  األم��ر  االستثمار، 
يتميزون  ال��ذي��ن  موظفيها  ورع��اي��ة  االهتمام  على 
بالديناميكية واإلبداع والذين لديهم الدافع لتعزيز 

املعايير املهنية في املجال املالي واالستثماري.
وق�����ال ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع امل�������وارد في 

التي  القيمة  »إن  الحبيل  عبدالله  »كامكو« محمد 
املحلل  معهد«  مثل  املعروفة  املؤسسات  تضيفها 
نظرًا  ج��دًا  مهمة  »ملوظفينا   )CFA( امل��ج��از  امل��ال��ي 
ل��ل��ف��ائ��دة ال���ت���ي ت���ع���ود ع��ل��ى ال���ش���رك���ة واي���ض���ًا على 

املجتمع بشكل عام«. 
وأوض���ح الحبيل »ت��واص��ل )ك��ام��ك��و( دع��م العلم 
وامل��ع��رف��ة، وح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات وأخ��اق��ي��ات املهنة 
وه������ذه امل���س���ائ���ل ك��ل��ه��ا ك���ان���ت وم�����ا زال������ت م����ن أه���م 
باملسؤولية  الخاص  )كامكو(  أعمال  ج��دول  بنود 

االجتماعية للشركات«.
وأض���اف »ن��ؤم��ن ف��ي )كامكو( ب��أن ت��زوي��د قطاع 
سينعكس  والكفاءات  بالخبرات  املالية  الصناعة 
البشرية املوجودة  القوة  بشكل كبير على تطوير 
ف���ي س����وق ال��ع��م��ل، ب��م��ا ي��ؤه��ل��ه��م ل��ي��ص��ب��ح��وا على 
م��س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة م���ن امل��ه��ن��ي��ة ووف���ق���ًا ل��ل��م��ع��اي��ي��ر 
العاملية للكفاءة، ولهذا السبب تعمل كامكو دائمًا 

على توفير التدريب املستمر ملوظفيها«.

دانة الجاسم وعمرو حسن في جناح الشركة

بمشاركة 50 شركة متخصصة في الضيافة

معرض »هوريكا« 
ينطلق اليوم في »الجميرا«

ي�����ن�����ط�����ل�����ق ال����������ي����������وم اإلث�������ن�������ني 
م�����ع�����رض »ه������وري������ك������ا ال����ك����وي����ت« 
ش����رك����ة  ت����ن����ظ����م����ه  ال������������ذي   2015
ل���������ي���������درز ج���������������روب ب������ال������ت������ع������اون 
م��������ع ش������رك������ة ه���وس���ب���ي���ت���ال���ي���ت���ي 
س��ي��رف��ي��س��ز، ب��م��ش��ارك��ة أك���ث���ر من 
50 ش����رك����ة رائ��������دة ف����ي ق���ط���اع���ات 
الغذائية  وال��ص��ن��اع��ات  ال��ض��ي��اف��ة 

والتجهيزات الفندقية.
وي����ف����ت����ت����ح امل������ع������رض ال����وك����ي����ل 
امل�����س�����اع�����د ل�������ش�������ؤون امل����ن����ظ����م����ات 
ال���دول���ي���ة وال����ت����ج����ارة ال��خ��ارج��ي��ة 
وال��ص��ن��اع��ة  ال���ت���ج���ارة  وزارة  ف���ي 
الصباح،  امل��ال��ك  فهد  نمر  الشيخ 
ن��ي��اب��ة ع��ن وك��ي��ل وزارة ال��ت��ج��ارة 
الخالدي،  عبدالعزيز  والصناعة 
السفراء  م��ن  كبير  ع��دد  بحضور 
والديبلوماسيني ورجال األعمال 
وأص����ح����اب ال���ف���ن���ادق وال���ش���رك���ات 
وامل���ط���اع���م ال���ك���ب���رى، إض���اف���ة إل��ى 
ن��خ��ب��ة م��ن خ��ب��راء ال��ض��ي��اف��ة على 
األوس��ط  ال��ش��رق  مستوى منطقة 

والعالم.
وق����ال����ت امل����دي����ر ال����ع����ام ل��ش��رك��ة 
ل������ي������درز ج���������روب ل����اس����ت����ش����ارات 
وال��ت��ط��وي��ر ن��ب��ي��ل��ة ال��ع��ن��ج��ري، إن 
في  ف��ع��ال  بشكل  امل��ع��رض يسهم 
رف����د خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة ال��س��ي��اح��ي��ة 
ب������رؤى وأف����ك����ار ج����دي����دة، وي��ف��ت��ح 
م���������ج���������االت ج���������دي���������دة ل����ت����ن����وي����ع 
م��ص��ادر ال��دخ��ل ال��ق��وم��ي، وي��ع��زز 
م���ن دور ال���ش���ب���اب ف���ي االن���ط���اق 

لتحقيق  الصغيرة  بمشاريعهم 
 عن توفير 

ً
نجاحات كبيرة، فضا

ف��رص عمل ج��دي��دة، وتأكيد دور 
رئيسي  كشريك  الخاص  القطاع 

في التنمية. 
املعرض  أن  العنجري  وذك���رت 
يشهد مشاركة أكثر من 200 طاه 
الطهو  مسابقات  في  يتنافسون 
ال���ع���امل���ي���ة ال���ت���ي ت��ش��م��ل ن���ح���و 10 
فئات، بإشراف طاقم تحكيم دولي 
من 10 قضاة دوليني، مضيفة أن 
على  س��ي��ك��ون��ون  امل���ع���رض  رواد 
م���وع���د ل���ل���وق���وف ع��ل��ى أح�����دث ما 
ال���ع���ال���م م��ن  إل���ي���ه دول  ت���وص���ل���ت 
أج��ه��زة وم��ع��دات ف��ي ه��ذا القطاع 
االلتقاء  إل��ى  باإلضافة  الحيوي، 

م������ع ال������خ������ب������راء وامل���ت���خ���ص���ص���ني 
من  واالس��ت��ف��ادة  معهم  للتحاور 
خ��ب��رات��ه��م وم���ا ل��دي��ه��م م���ن أف��ك��ار 
وأساليب جديدة لخدمة العماء، 
وتحقيق املزيد من التقدم في هذا 

القطاع الحيوي. 
وأش����������ارت ال���ع���ن���ج���ري إل������ى أن 
ال����ك����وي����ت ت���ش���ه���د اف����ت����ت����اح ن��ح��و 
100 م��ط��ع��م ج���دي���د س���ن���وي���ًا، ف��ي 
املئة  حني يتردد أكثر من 15 في 
م���ن م��ج��م��ل س��ك��ان ال��ك��وي��ت على 
امل���ط���اع���م ب��ش��ك��ل ي����وم����ي، وب���ذل���ك 
الكويتيني  إن��ف��اق  ي��ت��ج��اوز حجم 
ع��ل��ى امل��ط��اع��م داخ����ل ال���دول���ة 700 
مليون دينار سنويا، متوقعة أن 
تشهد الفترة املقبلة افتتاح املزيد 
م����ن امل����ش����اري����ع امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ط��اع 
الغذائية  وال��ص��ن��اع��ات  ال��ض��ي��اف��ة 
ف��ي ظ��ل إن��ش��اء م��دن ج��دي��دة لحل 

املشكلة اإلسكانية.
»ه������وري������ك������ا«  أن  وأض���������اف���������ت 
املعارض  دور  تأكيد  ف��ي  يساهم 
امل����ت����خ����ص����ص����ة ف�������ي اس�����ت�����ش�����راف 
امل��س��ت��ق��ب��ل، وامل���س���اه���م���ة ف���ي دف��ع 
خ����ط����ط ال���ت���ن���م���ي���ة وف�������ق أس����ل����وب 
ع��ل��م��ي م������دروس، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
ق���ي���م���ت���ه ال����ك����ب����ي����رة ف�����ي ت���وظ���ي���ف 
الشباب وتشجيعهم على خوض 
ال��ت��ج��ارب ال��ع��م��ل��ي��ة ب��ف��ك��ر منفتح 
ودراس���������ة واق���ع���ي���ة الح���ت���ي���اج���ات 
ال��س��وق، واالس��ت��ف��ادة م��ن خبرات 

وتجارب اآلخرين.

نبيلة العنجري

»علي عبدالوهاب املطوع« 
موّزعًا حصريًا ملنتجات »أركتريكس«

طرحت شركة علي عبد الوهاب املطّوع التجارية، 
منتجات من العامة التجارية الكندية »أركتريكس« 
)Arc’teryx( التي تعد إحدى أهم العامات التجارية 
ذات  الخارجية  الرياضات  وم��ع��دات  ال��رائ��دة ملابس 
الجودة العالية، لتلبية أذواق الشريحة املتنامية من 

محبي الرياضات الخارجية في الكويت.
وقالت الشركة في بيان لها، إن العامة التجارية 
من  الفئة  لهذه  املنتجات  أكفأ  ع 

ّ
تصن »أركتريكس« 

ال��ف��ري��دة مع  ب��دم��ج التصاميم  ت��ق��وم  ال��ري��اض��ات، إذ 
أف��ض��ل ال��ن��وع��ي��ات وأع���ل���ى امل�����واد ج�����ودة، وف���ق أع��ل��ى 
املنتجات  اس��ت��دام��ة  على  للحفاظ  املبتكرة  املعايير 

بما يتناسب مع أجواء الرياضات الخارجية.
وأوض��ح املدير العام في شركة علي عبد الوهاب 
املطوع التجارية علي املطوع، أن هناك طلبا متزايدا 
الرياضيني  من  العالية  ال��ج��ودة  ذات  املنتجات  على 
وهواة الرياضات الخارجية في الكويت، واملعروفني 

على الصعيدين املحلي والدولي.
 وأض���اف أن��ه م��ن خ��ال إط���اق العامة التجارية 
ال��وه��اب املطوع«  »أرك��ت��ري��ك��س«، ت��واص��ل »علي عبد 
 
ً
ج��ودة املنتجات  أف��ض��ل  بتقديم  التزامها  التجارية 

بتصاميم وحرفية وأداء تلبي احتياجات الرياضيني 
املختلفة وهواة  إنجازاتهم  في  للتفوق  الكويت،  في 
األنشطة الخارجية لتوفير كل ما يحتاجونه، إضافة 
واملعدات  املابس  من  متنوعة  توفير مجموعة  إل��ى 

التي تناسب النساء والرجال على حد سواء.
وأش������ار امل���ط���وع إل����ى أن م��ن��ت��ج��ات »أرك��ت��ري��ك��س« 
ستتوافر في محل كاربون فايبر في مجمع األفنيوز، 
وإك��س��ب��ل��ورر ب��ي��ز ف��ي ال��ش��وي��خ، إذ س��ت��وزع ال��ش��رك��ة 
أيضًا املابس الخارجية، وسترات النايلون املعزولة، 
والقفازات، وحقائب الظهر، وأدوات التسلق، وغيرها 
من املعدات األخرى التي تتعلق بالتزلج، والتسلق، 

والجري، واملشي، ومغامرات السفر.
التجاري في شركة  القطاع  ق��ال مدير  من جانبه، 
»أركتريكس« إيريك شيرل: »تصنع جميع منتجاتنا 
تبعًا ملعايير وتصاميم دقيقية جدًا، تطبقها مراكزنا 
لنا  توفر  والتي  والتصنيع  بالتصميم  املتخصصة 
بأفضل  وتصنيعها  منتجاتنا  لتطوير  االم��ك��ان��ات 
لتوزيع  اليوم  ونتوق  ال��ج��ودة،  ومستويات  معايير 
منتجاتنا في الكويت وتوفير أحدث وأشمل تشكيلة 

من املابس للرياضيني«.

املنتجات الجديدة في أحد متاجر الشركة

م عمالءها اللبنانيني 
ّ
»إتش إم جي« تسل

سندات امللكية للعقارات األميركية
ب��������دأت م���ج���م���وع���ة »إت������ش.

املختّصة  للعقارات«  إم.ج���ي 
في مجال العقارات السكنية 
واالس�����ت�����ث�����م�����اري�����ة، ب��ت��س��ل��ي��م 
ال���ّدف���ع���ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن وث��ائ��ق 
س�����ن�����دات م���ل���ك���ي���ة ال����ع����ق����ارات 
األم����ي����رك����ي����ة ل���ع���م���ائ���ه���ا ف��ي 
ل������ب������ن������ان، ال��������ذي��������ن اش�������ت�������روا 
ال��ت��زام��ًا منها  ع��ق��ارات منها، 
ب�����ال�����ت�����ع�����ه�����دات ال����ق����ان����ون����ّي����ة 
وامل����ع����ن����وّي����ة ال����ت����ي ق��ط��ع��ت��ه��ا 

تجاه عمائها.
 واعتبر الرئيس التنفيذي 
مل����ج����م����وع����ة »إت����������ش.إم.ج����������ي 
ل���ل���ع���ق���ارات« رائ������د ب���رج���اس، 
ال���خ���ط���وة أس��اس��ّي��ة  ه����ذه   

ّ
أن

ج�������ّدا س�������واء ب���ال���ن���س���ب���ة إل���ى 
امل���ج���م���وع���ة، وب��ال��ن��س��ب��ة إل��ى 
 
ّ
ع���م���ائ���ه���ا، م����ش����ددا ع���ل���ى أن

الغاية األساسية للمجموعة 
ه�����ي ال������وف������اء ب���ال���ت���زام���ات���ه���ا 
وإرضاء عمائها، إلى جانب 
ت����ق����دي����م ال������ج������ودة ووس����ائ����ل 
ال���رف���اه���ي���ة ال���ك���ام���ل���ة ل��ج��م��ي��ع 
أو  لبنان  عمائها س��واء في 

العالم العربي.
ال��ت��زام   

ّ
أن ب��رج��اس   ورأى 

م����ج����م����وع����ة »إت����������ش.إم.ج����������ي 
ل���ل���ع���ق���ارات« ت���ج���اه ع��م��ائ��ه��ا 
ه����و ال����ت����زام ث����اب����ت، م����ا ي��زي��د 
م����ن م�����دى امل���ص���داق���ّي���ة ال��ت��ي 
��ع ب��ه��ا ل����دى ع��م��ائ��ه��ا، 

ّ
ت��ت��م��ت

م��ؤّك��دًا أن��ه��ا ك��ان��ت وستبقى 
ثقة، وهي   

ّ
ال���دوام محل على 

س��ت��س��ت��م��ر ع��ل��ى ه����ذا ال��ن��ه��ج 

الذي أّهلها أن تكون عنصرًا 
ري������ادي������ًا ف�����ي ق����ط����اع ال���ع���ق���ار 
وال��ت��ط��وي��ر ال���ع���ق���اري، س���واء 
ع���ل���ى امل���س���ت���وى ال���ع���رب���ي، أو 
ع���ل���ى امل���س���ت���وي���ني اإلق��ل��ي��م��ي 

والدولي. 
وقال: »ستواصل مجموعة 
»إت���������ش.إم.ج���������ي« ع���ل���ى م���دى 
املرحلة املقبلة، تسليم وثائق 
سندات امللكّية إلى عمائها، 
 املجموعة تخطو 

ّ
ما يعني أن

خ���ط���وات ج���دّي���ة ن��ح��و امل��زي��د 
م��ن ال��ت��ط��ّور وال��ت��ق��ّدم، وب��ن��اء 
أف��ض��ل ال��ع��اق��ات امل��ت��ي��ن��ة مع 
لون املعيار 

ّ
العماء الذين يمث

األس�������اس ف����ي ن���ج���اح »أت�����ش.

أم.جي للعقارات«، ووصولها 
إلى ما هي عليه اليوم.

 مجموعة »إتش.
ّ
 وذكر أن

إم.ج����������ي ل����ل����ع����ق����ارات« ت����ق����ّدم 
خ����دم����ات ع���ق���ارّي���ة وس��ك��ن��ّي��ة 
واس�����ت�����ث�����م�����ارّي�����ة، وخ�����دم�����ات 
ت���ط���وي���ر ع����ق����اري ف����ي ك����ل م��ن 
األميركية،  املتحدة  الواليات 
باإلضافة  املتحدة،  واململكة 
���ر 

ّ
إل������ى إس����ب����ان����ي����ا، ك���م���ا ت���وف

ج���م���ي���ع خ����دم����ات ال��ت��س��ج��ي��ل 
ال����ع����ق����اري وت���س���ل���ي���م وث���ائ���ق 
القانونية  واألوراق  امل��ل��ك��ّي��ة 
املرفقة في مكتب البلد الذي 
يتّم فيه إتمام عملّية الشراء 

والبيع باحترافّية وأمان.

رائد برجاس
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Æ ≤∞±µ d¹UM¹ ±µ w�

W�d²A*«  U�öF�« W½U²
 b�√

…œUŽ≈ w� ÊËœUł ∫ÊbM� …bLŽ q³I²Ý« +UG�«
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…b×²*« WJ?KL*« Èb� WOMI²�«  UO½UJ�ô« ‰ö?G²Ý«Ë
¨ÂUF�«Ë ’U?)« 5ŽUDI�« 5Ð W?�«dA�« ‰U?−� w�
W�Ëœ …—U¹“ vKŽ ’d×¹ ÊbM� …b?LŽ œ—uK�« Ê« 5ÐË

ÆW¹œUB²�ô« UN²OL¼ô U¹uMÝ X¹uJ�«
WJKL*« dO?HÝ t²H?BÐ ÊbM� WM¹b� …bL?Ž wI²K¹
5�ËR�*« —U³?JÐ ¨WOMN*«Ë WO�U*«  U�b?�K� …b×²*«

 U¾O?N�« …œU�Ë Íe�d*« pM³�« k�U×?�Ë 5O�uJ(«
b�Ë tO�« rCMOÝË ¨W¹—U−²�« ‰U?LŽô«Ë W¹—UL¦²Ýô«
—U³?� s� ÊuJ²¹ …b×?²*« WJKL*« s� r�?{ Í—U&
‰«u�ô« nOþuð  U�dýË —UL¦²Ýô« ·—UB� wK¦2

ÆWO½u½UI�«  U�ÝR*«Ë 5�Q²�«  U�dýË
tð—U¹“ vKŽ U?I?OK?Fð ÊbM� WM¹b?� …b?L?Ž ‰U?�Ë
WKJLLK� «b?ł rN� ÍœUB²?�« p¹dý w¼ X¹uJ�«¢
œ«œeð s¹bK³�« lL& w²?�« WO�U*« W�öF�«Ë ¨…b?×²*«
X¹uJ�« l� W¹—U?−²�« UM²?�öŽ Ê« vKŽ qO�b?Ð …u�
¥ v�« wMO�d?²Ý« —U?OK� ≤ s� UL?N� «u/ XI?IŠ

 U�dA�« „ö
 —U³� rz«u� w� 5L¼U�*« ‰ušœ  UOKLŽ
2015/1/15 w� wN²M*« Ÿu³Ý_« ‰öš Wł—b*«

©•® WO�U(« W³�M�«
≤∂[∏∑¥

W�dA�« e�—
fzUH½

r¼U�*«
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  «eON−²�« Êe�� W�dý

Wł—b*«  U�dA�« „ö
 —U³� rz«u� w� WCH�M*«  UOJK*«

©W¹u¾� WDI½® ‚dH�«
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≠ ≥[∑≤∞

≤∞±µØ±Ø±µ
≤≤[≥¥∞
∂[±±∞

≤∞±µØ±Ø∏
≤≤[¥¥∞
π[∏≥∞

W�dA�«  e�—
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fzUH½
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WOMÞË
WCÐUI�« ÊU¼dÐ W�dý

w� UL� ©•® WOJK*«

Wł—b*«  U�dA�« „ö
 —U³� rz«u� w� WFHðd*«  UOJK*«

‚dH�«
©W¹u¾� WDI½®
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∑[≤µµ
±∑[≥∞∞
∂[¥∞∞
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≤∞±µØ±Ø∏
±π[∑±∞
∂[∂∂∞
±∂[µ∞∞
µ[±∞∞
π[∂∏µ
±∂[∏π∞

W�dA�« e�—

WM¹b*«
Êb*«
Êb*«
b¹d³ð
WO�—Ë

nKłËd²Ð

r¼U�*«

WCÐUI�« dO)« WÐUÞ W�dý
Í—UIF�« —UL¦²Ýö� ÃËd³�« W�dý
W�e�e�« wKŽ ‚«“d�«b³Ž bO:«b³Ž

WOŽUL²łô«  UMO�Q²K� W�UF�« W�ÝR*«
 «—UL¦²Ý«

 ôËUI*«Ë W�UF�« …—U−²K� »Ëdł p²MKð« W�dý

w� UL� ©•® WOJK*«

w³þuÐQÐ W³�M�« ÷dF
 ‰öš

W¹—UL¦²Ý« l¹—UA� ÷dF²�ð ¢ «—UIFK� UOÐuðu¹¢
W�ö� w� WOMJÝ  «—ULŽË qK�Ë UO½UD¹dÐ w�

qOL?% ÊËœË WŽuL:« t?HO�UJð qL×?²ð  «¡«dł«
ÆWO�U{« n¹—UB� W¹« Íd²A*«

b?� WŽu?L:« Ê« v�« X?ÐUŁ —Uý« Èd?š« WN?ł s�
dD� W�Ëœ w� ÍdBŠ qO�u� o¹u�ð WO�UHð« XF�Ë
©ÂÆÂÆ‘ WO?²¹u� W?�dý® W¹—U?IF�« ¡«œ√ W?�dA�
ÊULŽ WMDKÝ w� WMzUJ�« UNF¹—U?A� o¹u�²Ð ÂuI²�
X% qKH�«  UFL?−� s� WŽuL−?� sŽ …—U³Ž w¼Ë
s� œbŽ p�c�Ë W�ö� WM¹b� w� ¢ÃËd� qK�¢ rÝ«
rO�Ið  «–® tOMJÝ w{«—_ W¹—U?L¦²Ýô« ’dH�«
w²�«Ë W?MDK��« ¡U???×½« lO??L??ł w� ©w?�uJŠ
v�« UNÐ WO²×²�« WOM³�«  U�b?š lOLł d�«u²ÐeOL²ð
 U�b?)«Ë  uO³�« s� WÐd?I� vKŽ UNŽu?�Ë V½Uł

ÆWO�Ozd�« ‚dD�«Ë Ÿ—«uA�«Ë WOŽUL²łô«
U�öD½« ÊUL?Ž WMDKÝ w� l¹—UA*« Ác¼ ÕdÞ wðQ¹Ë
U* WMDK��UÐ —UL?¦²Ýô« ÈËb−Ð W�U?²�« UM²ŽUM� s�
w� `{«Ë d¹u?Dð W?OKL??Ž s� W�Ëb�« Áb?N??Að
ÁU?&ô« V½U??ł w�≈ w�uJ(«Ë ’U?)« 5?ŽUDI�«
sŽ Y×³�« w� 5O?−OK)« s¹dL¦?²�*« s� `{«u�«
fH½ w� ‰U?Ž œËœd�  «–Ë WM�« —UL?¦²?Ý« ’d�

 ÆX�u�«

WŽuM²?�  ö�«u� WJ³ý U?NDÐdð WIDM*« Ê« 5ÐË
ÆWO½UD¹d³�« Êb*« nK²�� l�

wŽ«dð W?Žu?L?:« Ê« XÐU?Ł 5Ð d?š« V½U?ł s�
U¼—UO?²š« bMŽ W?OÝU?Ýô« q�«uF�« s� W?ŽuL?−�
w{«—ô« l�u?� ÊuJ¹ Ê« UN?L¼« s� w²�«Ë w{«—ú�
s� W³¹d?� ÊuJð Ê«Ë WO½«d?LF�« oÞUMLK� «œ«b?²�«
nK²?�� ÊuJð Ê«Ë W?OKš«b�«Ë WO?�Ozd�« Ÿ—«u?A�«
U¼dO?žË w×� ·d�Ë ¡UÐd?N�Ë ¡U� s�  U?�b)«
ÂuIð WŽu?L:« Ê« XÐUŁ 5ÐË WIDM*« w� …d?�u²�
‰u?�ð WO?�UHð« lO?�u?²Ð ÷—ô« qOL?F�« lOÐ bMŽ
qOLF�« `�UB� U?NÐ W¹UMF�«Ë  ÷—ô« …—«œ« WŽuL:«
.b?IðË W?OMF*«  UN?'UÐ ‰U?Bðô« vKŽ qL?F�«Ë
w� WŽuL:« Í—UA²?�� ‰öš s� W�“ö�«  U³KD�«
v�« WO�U?(« UN²?H� s� w{«—ô« q¹u×?²� UO½UD¹dÐ
w¼Ë ö³?I²�� d¹uD²�« w� U?N�öG²Ý« sJ1 W?H�
ÊUÐ  U½UL?{ ÊËœ WŽu?L:« s� œUN?²ł« W�ËU?×�
W?ŽuL?:« sJ�Ë p�– vKŽ  U?I�«u?� „UM¼ ÊuJð
nK²�� ‚dÞ UMOKŽË VOB½ bN²−� qJ� t½UÐ s�Rð
s� UMzö?L?Ž ·«b¼«Ë UM�«b¼« oI?×½ v²?Š »«uÐô«
s� tÐ Âu?I½ U� Ê√ ·U?{«Ë tK�« Ê–UÐ —UL?¦²?Ýô«

 «—UIFK� UOÐuðu¹ WŽu?L: ÍcOHM²�« d¹b*« ‰U� ˇ
WKO?�e�«  U?�dA�« Èb?Š« XÐUŁ wKžd?� b?L×?�
s� ÕdD²Ý  WŽuL:« Ê« ¨W¹—U?IF�« »uð WŽuL:
Íc�«Ë W¹—UIF�« W³�M�« ÷dF?� w� UN²�—UA� ‰öš
÷—UFLK� w³þuÐ« e�d� w� ÊUJÝ« WŽuL−� tLEMð
s� W?�U?Ð Í—U?'« d¹UM¹ ≤π≠≤∂ …d?²??H�« ‰ö?š
ÕdDÐ ÂuI²Ý YOŠ UO½UD¹dÐ w� …e?OL*« UNF¹—UA�
w� lIðË UO½UD¹dÐ w� W¹—UL¦²Ýô« w{«—ô« s� œbŽ
UNF�u0 w{«—ô« “U²9Ë s?ðu�≠ Êu²$œU� WIDM�
WÞU?×�Ë W?IDM*« w� w�?Oz— Ÿ—U?ý vKŽ eO?L*«
v�« W�U?{ôUÐ  U�b?)« WK�UJ²� WOMJ?Ý WIDM0
Ê√ v�« ·U{«Ë WO½UD¹d³�«  U�dA�« s� œbF� l�«u�
≥∞∞ w�«uŠ mK³¹ ŸËdA*« w� w{«—ô« œb?Ž w�ULł≈
—UFÝUÐË lÐd� d²?� ∂∑µ s� √b³ð  UŠU�0 WFD�
Ê« v�« «dO?A� wMO�d?²Ý« tOM?ł n�« ±µ s� √b³ð

Æ UO�M'« nK²<Ë …dŠ w{«—ô« WOJK�
ÎöO� ≥≤ w�«uŠ b?F³¹ w{«—ô« l�u� Ê« XÐUŁ 5ÐË
w�«u?ŠË ÊbM� w� Ãb¹dÐ f²¹U½Ë ‘—« qÐ—U?� sŽ
sŽ Îö?O� ±π w�«u?ŠË Ëd?¦O¼ —U?D� sŽ ÎöO?� ≥∑
Æsðu� WM¹b� sŽ Îö?O� ≥Ë eMO?O� Êu²KO?� WM¹b�

fK� 3.5 XGKÐ rN��« WO×Ð—

ÕUÐ—√ w�U� —UM¹œ ÊuOK� 3.5
ÂdBM*« ÂUF�« ‰öš ¢v�Ë_« wÐœ¢

¢v�Ë_« wÐœ¢ ÍeFðË  ≤∞±≥[ ÂUF�« W¹U?N½ w� —UM¹œ ÊuOK�
‰ULJ²?Ý« w� UNŠU?$ v�≈ UN²I?IŠ w²�« WOÐU?−¹ù« ZzU²M�«
w� WLzUI�« W¹—U?IF�« UNð«bŠË s� dO?³� œbŽ lOÐË rOK�ðË
l�«u�« ¢öO� «–¢ ŸËdA?� w� WOMJÝ qK� w� WK¦L²*«Ë wÐœ
ŸËd?A� w� ‰U?G?ýù« W³?�½ ŸU?Hð—≈ v�≈Ë ¨b½ô wÐœ w�
qB²� w*U?F�« w�U*« wÐœ e�d� w?� l�«u�« ¢e½œ—Uł ÍUJÝ¢

Æ•ππ v�≈
ππ[≤∏ UN²?LO� XGKÐ W¹u� ôu�√ UO�U?Š W�dA�« pK²9Ë
∑≤[∂± ‡Ð W½—U?I� ¨≤∞±¥ ÂU?F�« W¹U?N½ w� —UM¹œ Êu?OK�
¨ •≥∑ UN²³�½ XGKÐ …œU¹eÐË ≤∞±≥ ÂUF�« w� —UM¹œ ÊuOK�
—UM¹œ ÊuOK� ∂±[±∂ 5L¼U�*« ‚uIŠ WLO� XGKÐ 5Š w�
w� —UM¹œ ÊuOK� µµ[≤∞ ‡?Ð W½—UI� ≤∞±¥ ÂU?F�« W¹UN½ w�

Æ• ±± UN²³�½ XGKÐ …œU¹eÐË ≤∞±≥ ÂUF�« W¹UN½
UNðU?OKLŽ lOL?−Ð ÷uNMK� W¦?O¦Š UDDš W?�dA�« Èb�Ë
l¹—UA*« s� b¹e*UÐ W¹—UI?F�« UN²EH×� ¡«dŁ≈Ë WOK?OGA²�«
W?�dA�« vKŽ lH?M�UÐ œuFð Ê√ U?N½Q?ý s� w²�« …dL?¦*«

ÆUNOL¼U��Ë

¨WCÐUI�« U¹«e*«  U�dý ÈbŠ≈ ¨v�Ëô« wÐœ W�dý XMKŽ√ ˇ
fK−� sKŽ√Ë ≤∞±¥ w� WON²M*« WM�K� WO�U*« UN−zU²½ sŽ
XII?Š b� Í—UIF�« d¹uD²K� v�Ë_« wÐœ Ê√ W?�dA�« …—«œ≈
≥[µµ WO×ÐdÐË —UM¹œ Êu?OK� ≥[µµ WLOIÐ WO?�U� UŠUÐ—√
UNð«œ«d¹≈ vKŽ WE�U;« s� W�dA�« XMJ9Ë ÆrN�K� fK�
µ[≥∂ XGKÐ w²�« dOłQ?²�«Ë lO³�« sŽ WLłUM�« WOKO?GA²�«
ÂUF�« s� —UM¹œ Êu?OK� µ[≥∞ W½—UI� w²¹u?� —UM¹œ ÊuOK�
w� •≥∞ W³?�MÐ …eH� oI% Ê√ XŽUD²?Ý« YOŠ ¨≤∞±≥
WLOIÐË dOłQ²�«  UOKL?Ž sŽ WLłUM�« WOKOGA²�« UNð«œ«d¹«
±[µ≤ W½—U?I� ≤∞±¥ ÂU?F�« W¹UN½ w� —UM¹œ Êu?OK� ±[π∑
œuNł »UIŽ√ w� p�–Ë ¨ ≤∞±≥ ÂUF�« W¹UN½ w� —UM¹œ ÊuOK�
dOłQð w� WO{U*« WM��« ‰öš W?�dA�« …—«œ≈ UN²�cÐ …dO³�
 «œ«d¹« XGKÐ 5Š w� qšbK� …—b*« U?NF¹—UA� qO?GAðË
ÊuOK� ≥[≥π WL?O� lO³K� WŠU?²*« UNF¹—UA?� s� W�dA�«
w�UL?ł« w� •µ± …œU¹“ sŽ dLŁ√ Íc�« d?�_« ¨w²¹u� —UM¹œ
WLO?IÐ dOłQ?²�«Ë lO³�« sŽ WLłUM�« W?OKOGA²�« U?NŠUÐ—√
±[∂∞ W½—U?I� ≤∞±¥ ÂU?F�« W¹UN½ w� —UM¹œ Êu?OK� ≤[¥≤

ÍbMN�« ‚u��« dýR
 vKŽ ‚uHð

2014 ‰öš bMN�« ‚ËbM� bz«uŽ •40 ∫¢WM¹b*«¢
—UFÝ√ w� d?O³J�« ÷UH�½ô« Ê√ v�≈ ‚ËbM?B�« d¹b� —Uý√Ë
 UŽUDI�« w�  U�d?A�« iFÐ Èb� WOÐU−¹« —UŁ√ t�  jHM�«
s×A�« WHKJð iH�M²Ý YOŠ ‚ËbMB�« UNO� dL¦²�¹ w²�«
 U?�dA?�«  «œ«d¹≈ s� l�d¹ U2 nOKG?²�«Ë W?¾³?F?²�«Ë

Æ‚ËbMB�«  «—UL¦²Ý« vKŽ wÐU−¹« dOŁQð t� ÊuJOÝË
dNý w� U?Fł«dð bNý ÍbMN�« ‚u?��« Ê√ nÝuO�« `{Ë√Ë
Ê√ bFÐ ÕUÐ—_« wMł Ë `O×?B²�«  UOKLF� W−O?²½ d³L�¹œ
U2 ≤∞±¥ ÂUŽ ‰«uÞ U¹u?� ULš“ W¹bMN�« W�—u?³�«  bNý
d?A?³ð ≤∞±µ W?¹«bÐ w� W¹u?� œu?F?� W??�öD½« oKš

Æ…b¹bł WOÝUO�  U¹u²�0
WO�U?� bz«uŽ oI?Š bMN�« ‚ËbM� Ê√ vKŽ nÝu?O�« œbýË
W¹ƒd�« ÕU?$Ë W?×� b?�R¹ U2 ¨t?²�öD?½« cM� …bO?ł
‰öš s� W�dA�« …—«œ≈ UN²M³ð w²�« WO−Oð«d²��« WÝUO��«Ë
WI�«u²*«Ë q�_« …—uD)«  «–  UŽUDI�« iFÐ vKŽ eO�d²�«
WFÝ«u�«  «d?³)« s� …bOH²?�� WO�ö?Ýù« WF¹dA�« l�
bMN�« ‚uÝ w� W�dA�UÐ —UL¦?²Ýô« Ëd¹b� UNÐ l²L²¹ w²�«
WO�U?Ž …œu−Ð tð—«œ≈ ÊUL{Ë ‚ËbMB�«  «œu?łu� W¹ULŠ w� r¼U?Ý Íc�« d�_«

ÆwÐU−¹« œËœd� oOI%Ë

WM¹b*« W??�d?ý q³?� s� —«b*« bM?N�« ‚ËbM� q�«Ë ˇ
ÂUŽ ‰ö?š …eOL²*« t?−zU²½ oOI% —U?L¦²Ýô«Ë q¹u?L²K�
«cNÐ ‚ËbMB�« ‚u?H²¹Ë ¨•¥∞ XGKÐ bz«u?Ž UII?×� ≤∞±¥
mKÐ Íc�«Ë SENSEX ÍbMN�« ‚u?��« dýR?� vKŽ ¡«œ_«

Æ…d²H�« fH½ sŽ •≥∞ Á¡«œ√
WLO� w�U� Ê√ ¨nÝuO�« œuFÝ ‰öÞ ‚ËbMB�« d¹b� ‰U�Ë
W¹U?N?½ w� p�– Ë „œ ±[≤∑µ mKÐ bMN�« ‚Ëb?M� …b?ŠË
qC�√ s� «b?Š«Ë ‰«“U�Ë ÊU� t½« b?�RO� w{U*« d³?L�¹œ
wðQ¹ r� eOOL²�« «c¼ Ê√ v�≈ U?²�ô ¨ W¹—UL¦²Ýô« o¹œUMB�«
…—«œ≈ s� WŽu{u*« W?O−Oð«d²��« W−O?²½ ¡Uł qÐ ⁄«d� s�
vKŽ√ oOI%Ë ‚ËbMB�« ¡«œQÐ ¡U?Ið—ö� W�dA�UÐ o¹œUMB�«

Æ «bŠu�« WKL( bzUŽ
s� b¹b?F�«  bNý W¹b?MN�« ‚«uÝ_« Ê√ nÝu?O�« ·U{√Ë
…bzUH�« dFÝ iHš -  YO?Š «dšR� W¹œUB²�ô«  «—uD²�«
p�– Ë •∑[∑µ mK³?²� ≤∞±≥ ”—U� cM� …d?� ‰Ë_ •∞[≤µ
w� W�b²F�  U¹u²�� bMŽ r�?C²�«  ôbF� —«dI²Ý« bFÐ

u/ Ë W?O�U*«  U�b?)« Ë „uM³�« ŸUD� ‘UF?²½« w� r¼UÝ U2 ÍbMN�« ‚u?��«
Æœö³�« w� W¹œUB²�ô« WK−F�« p¹d% w� ÁdOŁQð Ë ÊUL²zô«

nÝuO�« ‰öÞ 
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»أت���ش.أم.ج���ي  مجموعة  ب���دأت 
مجال  ف��ي  املختّصة  للعقارات« 
واالستثمارية،  السكنية  العقارات 
ف���ي ت��س��ل��ي��م ال���ّدف���ع���ة ال��ث��ال��ث��ة 
م����ن وث����ائ����ق س����ن����دات م��ل��ك��ي��ة 
في  العقارات األميركية لعمالئها 
من  عقارات  اشتروا  الذين  لبنان 
املجموعة، وذلك التزاما منها بالت

عهدات القانونية واملعنوية التي 
قطعتها جتاه عمالئها.

الرئيس  اعتبر  املجال،  ه��ذا  وف��ي 
»أتش.أم.جي  ملجموعة  التنفيذي 
أّن هذه  برجاس،  رائد  للعقارات«، 
اخل��ط��وة أس��اس��ّي��ة ج����ّدا س��واء 
وكذلك  مجموعتنا،  إلى  بالنسبة 
بالنسبة إلى عمالئنا الكرام، مشددا 
أّن الغاية األساسية ملجموعة  على 
»أتش.أم.جي للعقارات« هو الوفاء 
هذا  عمالئها،  وإرضاء  بالتزاماتها 
ووسائل  اجلودة  جانب تقدمي  إلى 
عمالئها  الكاملة جلميع  الرفاهية 

سواء في لبنان أو العالم العربي.
مجموعة  برجاس أّن التزام  ورأى 
»أت������ش.أم.ج������ي ل��ل��ع��ق��ارات« 
التزام ثابت،  عمالئها هو  جت��اه 
وه���ذا ب��ال��ت��أك��ي��د ي��زي��د م��ن م��دى 
بها  ت��ت��م��ّت��ع  ال��ت��ي  امل��ص��داق��ّي��ة 
عمالئها، مؤّكدا  املجموعة لدى 
تبقى  أّن املجموعة كانت وسوف 

ع��ل��ى ال�����دوام م��ح��ّل ث��ق��ة، وه��ي 
ال��ذي  النهج  ستستمر على هذا 
في  ريادًيا  عنصًرا  تكون  أن  أّهلها 
العقاري،  والتطوير  العقار  قطاع 
أو  العربي،  املستوى  على  س��واء 

على املستويني اإلقليمي والدولي.
»أتش. مجموعة  ستواصل  وقال: 
املقبلة،  املرحلة  مدى  على  أم.جي« 
إلى  امللكّية  سندات  وثائق  تسليم 
املجموعة  يعني أّن  عمالئها، ما 
نحو املزيد  خطوات جدّية  تخطو 
أفضل  والتقّدم، وبناء  من التطّور 
العمالء  م��ع  املتينة  ال��ع��الق��ات 
في  األساس  املعيار  ميّثلون  الذي 
للعقارات«،  »أت��ش.أم.ج��ي  جناح 

ووصولها إلى ما هي عليه اليوم.

التنفيذي  املدير  ثابت  ذك��ر  محمد 
مل��ج��م��وع��ة ي��وت��وب��ي��ا ل��ل��ع��ق��ارات 
الشركات  اح��دى  قطرية«  »شركة 
 ، العقارية  توب  ملجموعة  الزميلة 
خالل  من  ستطرح  املجموعة   ب��ان 
النخبة  م��ع��رض  ف��ي  م��ش��ارك��ت��ه��ا 
مجموعة  تنظمه  وال��ذي  العقارية 
اسكان في مركز ابوظبي للمعارض 
احلالي  يناير   29-26 الفترة  خالل 
في  املميزة  مشاريعها  من  مجموعة 
بريطانيا حيث ستقوم بطرح عدد من 
بريطانيا  في  االستثمارية  االراضي 
وتقع في منطقة كادجنتون -لوتن، 
ومتتاز االراضي مبوقعها املميز على 
ومحاطة  املنطقة  في  رئيسي  شارع 
اخلدمات  متكاملة  سكنية  مبنطقة 
ب��االض��اف��ة ال���ى م��واق��ع ل��ع��دد من 
أن  واض��اف  البريطانية،  الشركات 
املشروع  في  االراض��ي  عدد  إجمالي 
مبساحات  قطعة   300 حوالي  تبلغ 
وباسعار  مربعاً  متراً   675 من  تبدأ 
استرليني  جنيه  ال��ف   15 من  تبدأ 
حرة  االراضي  ملكية  ان  الى  مشيرا 

وملختلف اجلنسيات.
االراض���ي  م��وق��ع  ان  ث��اب��ت  وب���ني 
ماربل  ع��ن  ميالً   32 ح��وال��ي  يبعد 
لندن،  ف��ي  ب��ري��دج  ونايتس  ارش 
هيثرو  مطار  عن  ميالً   37 وحوالي 
وحوالي 19 ميالً عن مدينة ميلتون 
لوتن.  مدينة  عن  أميال  و3  كيينز 
شبكة  تربطها  املنطقة  ان  وب��ني 
مواصالت متنوعة مع مختلف املدن 

البريطانية.
من جانب اخر بني ثابت ان املجموعة 

ت���راع���ي م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ع��وام��ل 
لألراضي  اختيارها  عند  االساسية 
موقع  يكون  ان  اهمها  م��ن  وال��ت��ي 
االراضي امتدادا للمناطق العمرانية 
ال��ش��وارع  م��ن  ق��ري��ب��ة  ت��ك��ون  وان 
تكون  وان  والداخلية  الرئيسية 
وكهرباء  ماء  من  اخلدمات  مختلف 
متوافرة  وغيرها  صحي  وص��رف 
املجموعة  ان  ثابت  املنطقة وبني  في 
تقوم عند بيع العميل االرض بتوقيع 
ادارة  املجموعة  ت��خ��ول  اتفاقية 
االرض والعناية بها لصالح العميل 
باجلهات  االت��ص��ال  على  والعمل 
الالزمة  الطلبات  وتقدمي  املعنية 
في  املجموعة  مستشاري  خالل  من 
من  االراض����ي  لتحويل  بريطانيا 
ميكن  صفة  ال��ى  احل��ال��ي��ة  صفتها 
مستقبال  التطوير  في  استغاللها 
املجموعة  من  اجتهاد  محاولة  وهي 

هناك  ت��ك��ون  ب��ان  ض��م��ان��ات  دون 
املجموعة  ولكن  ذلك  على  موافقات 
نصيب  مجتهد  ل��ك��ل  ب��ان��ه  ت��ؤم��ن 
حتى  االبواب  مختلف  طرق  وعلينا 
من  عمالئنا  واه��داف  اهدافنا  نحقق 
ما  أن  الله. واضاف  باذن  االستثمار 
نقوم به من اجراءات تتحمل تكاليفه 
املجموعة ودون حتميل املشتري اية 

مصاريف اضافية.
ان  الى  ثابت  اش��ار  اخ��رى  جهة  من 
اتفاقية تسويق  املجموعة قد وقعت 
ك��وك��ي��ل ح��ص��ري ف��ي دول����ة قطر 
لشركة أداء العقارية )شركة كويتية 
مشاريعها  بتسويق  لتقوم  ش.م.م( 
الكائنة في سلطنة عمان وهي عبارة 
الفلل  مجمعات  م��ن  مجموعة  ع��ن 
مدينة  في  م��روج«  »فلل  اسم  حتت 
ص��الل��ة وك��ذل��ك ع���دد م��ن ال��ف��رص 
)ذات  سكنيه  ألراضي  االستثمارية 
انحاء  جميع  في  حكومي(  تقسيم 
جميع  تتميزبتوافر  والتي  السلطنة 
خدمات البنية التحتية بها إلي جانب 
البيوت  م��ن  مقربة  على  وقوعها 
والشوارع  االجتماعية  واخلدمات 

والطرق الرئيسية .
وي��أت��ي ط���رح ه���ذه امل��ش��اري��ع في 
قناعتنا  من  انطالقا  عمان  سلطنة 
التامة بجدوى االستثمار بالسلطنة 
تطوير  عملية  من  الدولة  تشهده  ملا 
واض����ح ف���ي ال��ق��ط��اع��ني اخل���اص 
واحل��ك��وم��ي إل���ي ج��ان��ب االجت���اه 
املستثمرين اخلليجيني  الواضح من 
آمنة  استثمار  فرص  عن  البحث  في 

وذات مردود عال في نفس الوقت.

المنفذ: أشرف
الوقت: 7.50
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الوقت: 

االخراج: 
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سكرتير التحرير: 
الوقت: 

مدير التحرير: 
الوقت: 

أحد مشاريع الشركة ضمن المسؤولية المجتمعية

تطوير قاعة دسمان هدية نفط الكويت في األعياد الوطنية
 قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت هاشم هاشم 
إن مشاركة الشركة في مشروع تطوير قاعة دسمان مبطار 
الكويت وبوابات كاونترات الدرجة االولى التابعة لشركة 
الشعب  الى  الشركة  هدية  هي  الكويتية  اجلوية  اخلطوط 

الكويتي مبناسبة االعياد الوطنية.
املطار  في  دسمان  قاعة  افتتاح  هامش  على  هاشم  وأضاف 
وكاونترات الدرجة االولى ورجال االعمال التابعة لشركة 
املشروع  هذا  إن  تطويرها  بعد  الكويتية  اجلوية  اخلطوط 
أعلى  على  تكون  أن  ال��واج��ب  الكويت  واج��ه��ات  إح��دى 

مستوى.
مبفهوم  اخلاصة  الشركة  مشاريع  أحد  أيضا  أنه  وأوضح 
قطاعات  أح��د  من  مببادرة  وج��اء  املجتمعية  املسؤولية 
كهدية  الكويت  وشرق  جنوب  مديرية  وحتديدا  الشركة 
الطائر  مع  التعاون  في  الشركة  من  ومساهمة  بسيطة 

األزرق.
وذكر ان اخلطوط اجلوية الكويتية، الطائر األزرق، عزيزة 
على قلب كل كويتي ولها كل التقدير على مستوى املنطقة، 
الفتا الى ان اجلهات املعنية لديها طموحات كبيرة بتحديث 

مطار الكويت ليكون أفضل وأفضل.
على  الكويتية  اجلوية  للخطوط  الشكر  عن  هاشم  وأعرب 

الفتا  املشروع،  هذا  في  للمساهمة  للشركة  الفرصة  اتاحة 
بني  طويلة  سنوات  منذ  وممتدا  كبيرا  تعاونا  هناك  أن  الى 
عدة  في  الكويتية  اجلوية  واخلطوط  الكويت  نفط  شركة 

مجاالت.
في  النفط  اسعار  انخفاض  ك��ان  اذا  وم��ا  آخ��ر  سياق  في 
االسواق العاملية قد أثر على مشروعات شركة نفط الكويت 
بسبب  الشركة  مشروعات  على  تأثير  أي  يوجد  ال  أنه  أكد 
االستراتيجية،  للخطة  وفقا  تسير  بل  االسعار  انخفاض 
بعض  في  انخفاض  قابله  االنخفاض  هذا  العكس  وعلى 
النخفاض  يؤدي  ما  وهو  املشاريع  في  املستخدمة  امل��واد 

تكلفة املشاريع.
وعن حجم انتاج الشركة في الوقت احلالي افاد هاشم بأن 
انتاج  ان  موضحا  السوق،  احتياجات  وفق  يسير  االنتاج 
 2.9 حوالي  املتوسط  في  يبلغ  النفط  من  حاليا  الكويت 

مليون برميل يوميا.
املنتدب  العضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  أعربت  جهتها  من 
سعادتها  عن  الرومي  رشا  الكويتية  اجلوية  اخلطوط  في 
بالتعاون مع شركة نفط الكويت في مشروع تطوير قاعة 
اجلوية  اخلطوط  وكونترات  الكويت  مطار  في  دسمان 

الكويتية اخلاصة بركاب الدرجة االولى.

مصلحة  في  يصب  املثمر  التعاون  هذا  ان  الرومي  وقالت 
وبقية  دسمان  ال��زوار  كبار  قاعة  ان  الى  مشيرة  الكويت، 
لوجودها  للدولة  املشرقة  الواجهة  تعد  االخ��رى  املرافق 
واجهة  يعد  الذي  الكويت  مطار  وهو  ومهم  بارز  مكان  في 

للبالد.
جنوب  ملديرية  التنفيذي  الرئيس  نائب  ق��ال  جهته  من 
وشرق الكويت في شركة نفط الكويت عبدالله السميطي إن 
اختيار مشروع حتديث قاعة دسمان وكاونترات اخلطوط 
الكويتية جاء لكون مطار الكويت واجهة البالد التي تعتمد 
اساسي  كمصدر  النفطية  الصناعة  على  اقتصاداتها  في 

للدخل بنسبة تصل الى نحو 94 ٪.
وبصمة  الكويت  هوية  وضع  »أردن��ا  السميطي  وأض��اف 
على  ولنكون  الكويت  واجهة  هو  ال��ذي  املطار  في  نفطية 
وهذه  ككل  املجتمع  مع  تواصل  وعلى  اجلمهور  من  مقربة 

هي سياستنا اجلديدة في الشركة«.
ولفت الى ان القطاع النفطي دائما ما يذكر في احلوادث أو 
التسربات أو ما شابه »ونحن اآل_ن نريد تغيير الصورة لدى 
املجتمع عن القطاع النفطي وأنه مشارك رئيسي للمجتمع 
هذا  ابراز  في  الشركة  دور  يأتي  ولذلك  مشاريعه  ويدعم 

• رشا الرومي وهاشم هاشم خالل افتتاح القاعةاجلانب الذي هو جزء اساسي من مسؤوليتنا املجتمعية«.

تنطلق 24 الحالي

للسيارات  الغامن  ع��ادل  وكالة   اعلنت 
»إم جي« عن تقدمي سيارة كجائزة كبرى 
للمشاركني في مبادرة موقع مصريون في 
الكويت »وأنت بعيد تقدر تساعد« والتي 
وللعام  احلالي  يناير  من   24 ستنطلق 

الرابع على التوالي.
وقال مدير مبيعات السيارات في الشركة 
ع��ل��ي ص��ب��اغ ان ش��رك��ة ع���ادل ال��غ��امن 
مبسؤوليتها  منها  وإمي��ان��ا  للسيارات 
جي  »إم  سيارة  تقدمي  قررت  املجتمعية 
موقع  مبادرة  في  كبرى  كجائزة   »350
مصريون في الكويت التي ستقام برعاية 
هذه  أن  ال��ى  مشيرا  املصرية  السفارة 
املشاركة من الشركة جاءت نظرا ألهداف 
املصري  االقتصاد  دعم  في  املبادرة  هذه 

بجدية وباستمرارية ومتيز.
هذا  تقدم  الوكالة  أن  صباغ  وأوض���ح 
الفئة  لدى  املرغوبة  السيارات  من  النوع 
املقيمون  امل��ص��ري��ون  وه��ي  املستهدفة 
املاركة ه��ذه  حققت  أن  بعد  الكويت   في 

»إم جي« متيزا في السوق املصرية خالل 
ان  الى  مشيرا  املاضية  القليلة  السنوات 
تعد  األصل  االنكليزية  جي«  »ام  سيارة 
الصغيرة  السيارات  افضل  من  واح��دة 
التي اجري عليها تعديالت كثيرة جعلتها 

مميزة في فئتها.
وحث صباغ جميع ابناء اجلالية املصرية 
املبادرة  في  املشاركة  على  الكويت  في 
دعم  اج��ل  من  لذويهم  االم��وال  وحتويل 
زي��ادة  على  والعمل  املصري  االقتصاد 
امله  عن  معربا  االجنبي  النقد  احتياط 
وليس  مصر  محبي  جميع  مشاركة  في 

املصريني فقط في هذه املبادرة.
ولفت الى ان الشركة تقدم باإلضافة الى 
السيارة اجلائزة الكبرى كفالة ملدة ثالث 
اضافي  كدعم  السيارة  هذه  على  سنوات 
املشاركة  ومن أجل تشجيع اجلميع على 
بالتحويل من خالل هذه املبادرة السرهم 
وذويهم وليس التبرع أو الهبة ألي جهة.

واش����اد ص��ب��اغ ب��ال��ع��الق��ات االخ��وي��ة 
امل��ت��م��ي��زة ب��ني ال��ك��وي��ت وم��ص��ر وال��ت��ي 
ت��ض��رب ب��ج��ذوره��ا ف��ي ال��ت��اري��خ الفتا 
االستغناء  ميكنهم  ال  الكويتيني  ان  الى 
والتي  النابض  العروبة  قلب  مصر  عن 
مواقف  صاحبة  وستبقى  ومازالت  كانت 
العرب  اشقائها  كل  مع  والفتة  شجاعة 

اللحظة  أن  التاريخ مشددا على  منذ فجر 
مصر  جميعا  العرب  ليساند  حانت  قد 
في هذه الظروف الراهنة والتي ستخرج 
منها مصر أكثر قوة في االقتصاد واالمن 

وجميع مناحي احلياة بإذن الله.
تدعم  الغامن  عادل  شركة  ان  الى  واشار 
تنمية  في  تساهم  التي  املبادرات  جميع 
اجلهود  تكاتف  الى  تدعو  والتي  املجتمع 
بنجاح  مشيدا  العام  الصالح  اج��ل  من 
تساعد«  تقدر  بعيد  »وانت  مبادرة  فكرة 
الواقع خالل  التي مت تنفيذها على ارض 

االعوام الثالثة املاضية بنجاح كبير.
مصريون  موقع  مؤسس  أشاد  جهته  من 
أسامة  الصحافي  الزميل  الكويت  ف��ي 

جالل بشركة عادل الغامن ودعمها ملبادرة 
حتويل االموال الى مصر وانت بعيد تقدر 
 »350 جي  »أم  سيارة  وتقدمي  تساعد 

كجائزة كبرى للمشاركني في املبادرة.
ولفت جالل الى ان هذا الدعم الذي تقدمه 
يدل  إمن��ا  للمبادرة  الغامن  ع��ادل  شركة 
على إميان الشركة بضرورة املساهمة في 
دعم االقتصاد املصري االمر الذي والشك 
سواء  املنطقة  دول  كل  على  سينعكس 
يدل  ذل��ك  أن  كما  اقتصاديا  او  سياسيا 
الكويتية  املصرية  العالقات  عمق  على 
األنظمة  وليس  الشعبي  املستوى  على 

واحلكومات فقط. 
امل��ب��ادرة ستنطلق  ان  ال��ى  واش��ار ج��الل 
احلالي  يناير  من  والعشرين  الرابع  في 
يتم  ث��م  وم��ن  كامل  شهر  مل��دة  وتستمر 
مبا  املبادرة  جوائز  على  السحب  اج��راء 
جي«  إم  »سيارة  الكبرى  اجلائزة  فيها 
الدعية  في  املصرية  السفارة  مبنى  في 
وبحضور سفير مصر والشركات الراعية 

ووسائل االعالم.
واوض���ح أن ه��ن��اك ع��دة ج��وائ��ز اخ��رى 
يقدمها املوقع وجوائز مقدمة من الشركات 
الراعية كما أن كل مشارك سيحصل على 
وسيدرج  اجلديد  امليالدي  العام  تقومي 

اسمه في السحب على جميع اجلوائز.
في  مصريون  م��وق��ع  م��ب��ادرة  أن  ي��ذك��ر 
الرابع على  للعام  املرة  تقام هذه  الكويت 
العام  خ��الل  حققت  قد  وكانت  التوالي 
جنيه  مليار  نصف  م��ن  اك��ث��ر  امل��اض��ي 
نحو مبشاركة  التحويالت  من   مصري 

28 الف مشارك.

إم جي تقدم سيارة للمشاركين في مبادرة مصريون في الكويت

• علي صباغ واسامه جالل 

• محمد ثابت

• رائد برجاس

الدينار  مقابل  األميركي  ال��دوالر  صرف  سعر  استقر   
استقر  حني  في   ،0.293 مستوى  عند  امس  الكويتي 
الفرنك  وقفز  دينار   0.346 عند  اليورو  صرف  سعر 
السويسري نحو 18 ٪ حوالي 54 فلسا ليبلغ 0.342 

مقارنة بأسعار صرف يوم اخلميس املاضي.
على  اليومية  نشرته  في  املركزي  الكويت  بنك  وقال 
موقعه االلكتروني إن سعر صرف اجلنيه االسترليني 
صرف  سعر  بقي  حني  في  دينار   0.445 الى  انخفض 
تغير  دون  دينار   0.002 مستوى  عند  الياباني  الني 

يذكر.
الفرنك  ص��رف  سعر  ف��ي  الكبير  ال��ص��ع��ود  وج���اء 

البنك  قرار  بعد  الكويتي  الدينار  مقابل  السويسري 
مقابل  الفرنك  لسعر  سقف  الغاء  السويسري  املركزي 
اليورو الذي وضعه قبل ثالث سنوات وهو ما ادى الى 
سواء  حد  على  والدوالر  اليورو  مقابل  الفرنك  ارتفاع 

وبالتالي مقابل الدينار الكويتي.
وكانت سويسرا بدأت منذ ثالث سنوات شراء كميات 
ان  الى  الفرنك  سعر  ارتفاع  منع  بهدف  اليورو  من 
الى  اليورو  دفع  الذي  قرارها  االول  امس  يوم  اعلنت 
االسبوع  مطلع  سجله  قد  اليورو  كان  جديد  تراجع 
املركزي  البنك  اعتزام  عن  انباء  خلفية  على  املاضي 

االوروبي القيام بعمليات تيسير كمي.

على  اليومي  السحب  الكويتي  التجاري  البنك  أجرى 
بحضور  للبنك،  الرئيسي  املركز  في  النجمة،  حساب 
وزارة التجارة والصناعة ممثلة في صقر املناعي، وقد 
وموضي  باتان،  وسيد  أبوحسون،  مجد  من:  كل  فاز 
عبدالعزيز  وعبدالعزيز  اجل��ل��ود،  وأحمد  ح��م��دان، 

بجائزة قيمتها 7 آالف دينار كويتي لكل منهم.
الفوز  عمالئه  بتأهيل  اجلديد  النجمة  حساب  ويتميز 
لينفرد  كويتي،  دينار  آالف   7 قدرها  يومية  بجائزة 
يومي،  سحب  جائزة  أكبر  بتقدمي  التجاري  البنك 
خالل  جتري  كبرى  سحوبات  أربعة  إلى  باالضافة 

دينار،  ألف   100 منها  جائزة  كل  قيمة  تبلغ  العام 
وعيد  الفطر،  عيد  والتحرير،  الوطني  العيد  في  تقام 
البنك  تأسيس  ذكرى  إلى  باالضافة  املبارك  األضحى 

في 19 يونيو.
كويتي،  دي��ن��ار   500 مببلغ  النجمة  حساب  يفتح 
أسبوع  فترة  بعد  اليومي  السحب  لدخول  والتأهل 
بأن  علماً  شهرين،  فترة  بعد  املناسبات  وسحوبات 
الفرص  من  عدد  أكبر  عمالءه  مينح  النجمة  حساب 
للربح حيث يحصل العميل على فرصة للربح مقابل 

كل 25 ديناراً في احلساب بدالً من 50 ديناراً.

ق���ال ت��ق��ري��ر س��اك��س��و ب��ن��ك: بلغ 
استثنائية  بصورة  ذروت��ه  التقلب 
وحتديداً  املاضي  األس��ب��وع  خ��الل 
احلركة  نتيجة  اخلميس  ي��وم  في 
املفاجئة التي قام بها البنك املركزي 
ربط  إزالة  في  متمثلة  السويسري 
صخباً  أث��ار  م��ا  ب��ال��ي��ورو،  الفرنك 
عارماً في طلبات الشراء على العملة 
مقابل   ٪40 بنسبة  إي��اه��ا  داف��ع��اً 
عند  مجدداً  االستقرار  قبل  اليورو 

ذلك  لكن   ٪19 قدرها  أرب��اح  نسبة 
ثقة  اهتزت  أن  بعد  متأخراً  ح��دث 
األص��ول  فئات  واجتاحت  السوق 
من  متجددة  حركة  السلع  فيها  مبا 

جتنب املخاطرة.
وحققت املعادن الثمينة على اجلانب 
األسبوع  خالل  األرب��اح  أكبر  اآلخر 
والفضة  الذهب  من  كل  في  املاضي 
الدوالر  ارتفاع  سرب  خارج  مغردة 
قام  التي  احلركة  إل��ى  ينظر  حيث 

السويسري  املركزي  املصرف  بها 
على أنها نذير عن مقدمة شاملة من 
التيسير الكمي سيقوم بها املصرف 
امل��رك��زي األوروب���ي ي��وم اخلميس 
إل���ى جانب  امل��ق��ب��ل. وس��اه��م ه���ذا 
الهبوط املفاجئ في عائدات السندات 
مدى  حول  التوقعات  تقليص  إلى 
لالحتياطي  ميكن  التي  العدوانية 
في  بها  القيام  األميركي  الفيدرالي 

رفع معدالت الفائدة. 

الدوالر استقر أمام الدينار عند 293 فلسًا 
والفرنك السويسري قفز %18

البنك التجاري أعلن أسماء الفائزين
في سحب النجمة 

ساكسو بنك: إزالة ربط الفرنك باليورو 
أثارت صخبًا عارمًا

ثابت: أراٍض استثمارية في بريطانيا 
ومشاريع في صاللة

فعاليات هوريكا الكويت 2015 تنطلق اليوم

الكويتية الصينية: آسيا الشريك الرئيسي 
في التبادل التجاري مع دول التعاون

ذكر تقرير الشركة الكويتية الصينية االستثمارية 
أن دول مجلس التعاون اخلليجي بقيادة السعودية 
إلى  الطاقة  تصدير  في  الرئيسية  املنطقة  ظلت 
إدارة  وبحسب  املاضية،  عاماً   25 ال�  خالل  العالم 
ص��ادرات  بلغت  األميركية،  الطاقة  معلومات 
النفط  النفط 8.9 ماليني برميل من  السعودية من 
تصدير  حجم  أكبر  وهو   ،2012 خالل  اليوم  في 
من قبل دولة منتجة. وجاءت اإلمارات في املرتبة 
الثالثة ب�2.5 مليون برميل من النفط في اليوم في 
الرابعة ب�2.3 مليون  املرتبة  2012، والكويت في 

برميل من النفط في اليوم.
لم  اخلليج  دول  من  النفط  تصدير  حجم  أن  مع 
الطلب  تركيبة  تغيرت  الفترة،  هذه  طوال  يتغير 
بشكل جذري. قبل 25 عاماً، كانت الواليات املتحدة 
نصف  تشتري  معاً  واليابان  األوروب��ي  واالحت��اد 
صادرات دول اخلليج، في حني كانت احلصة التي 
اليوم  أما  تشتريها آسيا 15٪ فقط من الصادرات. 
الثالث  ال��دول  لتشتري  احلصص  ه��ذه  فتغيرت 
واليابان«  األوروبي  واالحتاد  املتحدة  »الواليات 
حصة  وتتضاعفت  اخلليج،  دول  تصدره  ما  ربع 

آسيا بثالثة أضعاف. 
ويعود التغير في حجم الطلب على النفط من هذه 
بشكل  الطلب  زي��ادة  أولها  أسباب،  لعدة  ال��دول 
التصنيع،  قطاع  حتسن  مع  آسيا  دول  من  سريع 
وزيادة  التحتية،  البنية  في  االستثمارات  وتوسع 
الطبقة  الذي دفعه منو  مستوى االستهالك احمللي 
الطلب  زادت  ب��دوره��ا  والتي  ال��دخ��ل،  املتوسطة 

التي حتتاج للطاقة مثل  املنتجات واخلدمات  على 
واإلض��اءة.  والتكييف  اجل��وي  والنقل  السيارات 
مستوى  كان  األخ��رى،  املتقدمة  ال��دول  ناحية  من 
الطاقة مستقراً، لكن منوه أضعف بكثير  استهالك 
من النمو في املناطق األخرى من العالم. كما اعتمدت 
الواردات  زيادة  عبر  التنويع  سياسة  الدول  هذه 
في  املتجددة.  الطاقة  إلى  واالنتقال  أفريقيا  من 
الواليات املتحدة، انخفض االعتماد على الطاقة من 
دول اخلليج مع زيادة اإلنتاج محلياً للنفط والغاز 
الدافع  اليوم  هي  آسيا  دول  فإن  ل��ذا،  الصخري. 

الرئيسي للطلب على النفط من دول اخلليج.
من ناحية ثانية، أشار التقرير إلى أن هبوط أسعار 
النفط في األشهر الستة األخيرة جاء بسبب فائض 
الشركة  وتوقعت  عليه.  الطلب  وتباطؤ  العرض 
حتسن  ع��دم  االستثمارية  الصينية  الكويتية 
خالل  العرض  ارتفع  القادمة.  الفترة  في  الوضع 
مثل  مستقرة،  غير  منتجة  دول  من   2014 ع��ام 
ليبيا - التي انهارت مؤخراً، والعراق - التي زادت 
حجم إنتاجها اليوم ب� 300 ألف برميل إضافي في 
جاء  عاملياً  الطاقة  قطاع  على  األكبر  واألثر  اليوم. 
من الواليات املتحدة التي شهدت تدفقاً محلياً كبيراً 
من  الصخري.  والغاز  النفط  بفضل  الطاقة  من 
هو  كما  العرض  في  الفائض  منو  يبقى  أن  املتوقع 
على املدى القصير، بالرغم من هبوط األسعار، مبا 
أن املستثمرين يعملون على تقليص اخلسائر على 
االستثمارات السابقة حتى وإن كانت أسعار النفط 

دون نقطة التعادل.

إتش. إم.جي بدأت تسليم وثائق 
العقارات األميركية لعمالئها في لبنان

الذي   2015 الكويت  هوريكا  معرض  اليوم  ينطلق 
شركة  مع  بالتعاون  ج��روب  ليدرز  شركة  تنظمه 
هوسبيتاليتي سيرفيسز مبشاركة أكثر من 50 شركة 
الغذائية  والصناعات  الضيافة  قطاعات  في  رائ��دة 

والتجهيزات الفندقية.
املنظمات  لشؤون  املساعد  الوكيل  املعرض  ويفتتح 
التجارة  وزارة  في  اخلارجية  والتجارة  الدولية 
والصناعة، الشيخ منر الصباح، نيابة عن وكيل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز اخلالدي، بحضور عدد 
األعمال  ورج��ال  والدبلوماسيني  السفراء  من  كبير 
الكبرى،  واملطاعم  والشركات  الفنادق  وأص��ح��اب 
مستوى  على  الضيافة  خبراء  من  نخبة  إلى  إضافة 

منطقة الشرق األوسط والعالم.
وعن أهمية »هوريكا«، قالت املدير العام لشركة ليدرز 
إن  العنجري:  نبيلة  والتطوير  لالستشارات  جروب 
التنمية  خطط  رف��د  في  فعال  بشكل  يسهم  املعرض 

أنه يفتح مجاالت  السياحة برؤى وأفكار جديدة، كما 
جديدة لتنويع مصادر الدخل القومي، ويعزز من دور 
لتحقيق  الصغيرة  مبشاريعهم  االنطالق  في  الشباب 
جديدة،  عمل  فرص  توفير  عن  فضال  كبيرة،  جناحات 
في  رئيسي  كشريك  اخل��اص  القطاع  دور  وتأكيد 

التنمية. 
وذكرت العنجري أن املعرض يشهد مشاركة أكثر من 
200 طاٍه يتنافسون في مسابقات الطهي العاملية التي 
تشمل نحو 10 فئات، بإشراف طاقم حتكيم دولي من 
10 قضاة دوليني، مضيفة أن رواد املعرض سيكونون 
دول  إليه  توصلت  ما  أحدث  على  للوقوف  موعد  على 
احليوي،  القطاع  هذا  في  ومعدات  أجهزة  من  العالم 
واملتخصصني  اخل��ب��راء  مع  االلتقاء  إل��ى  باإلضافة 
للتحاور معهم واالستفادة من خبراتهم وما لديهم من 
أفكار وأساليب جديدة خلدمة العمالء، وحتقيق املزيد 

من التقدم في هذا القطاع احليوي. 

يوتوبيا للعقارات ستشارك في معرض النخبة

يفتتحه نمر الصباح بمشاركة 50 شركة رائدة

• نبيلة العنجري • الشيخ منر الصباح
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 sO�ËdA� UN�b� W??�d??A??�«
 f�U��« lL���« WIDM� w�

ÆdBL� d�u��« 6 WM�b�Ë

WC�UI�« „—U��
 d�b� ‰U???� t??�??O??�U??� s??�
 W�uL�� w??� X??�u??J??�« Ÿd??�
 bO�Ë WC�UI�« „—U��  U�d�
 s� ÕdD� W�dA�« Ê« dI�
 s� W�uL�� ÷dFL�« ‰ö�
 q�� …d�UI�« w�  «—UL���ô«
 lL���U� åuOMO�√ 90ò ŸËdA�
 W�U�� vK� b�L�Ë f�U��«
 WF�U��«  q�UI�  d��  n�√  200
 u??�Ë ¨…d??�U??�??� W??O??J??�d??�_«
 WOMJ� …—UL� 60  s� …—U��
 ÕË«d�� WHK���  U�U�L�
 p�–Ë ¨«d�� 222 v�« 158 s�
 tOM� —UOK� 3 u�� WHKJ��

ÆÍdB�
 ŸËdAL�« Ê« v??�« XH�Ë
  «¡U???A???�ô« W??K??�d??� q???�œ
 ÷dFL�« q�LO� ULO� ¨qFH�U�
 w��Ëd��« o�u���« W??�«b??�
 W�dA�« Ê« UHOC� ¨ŸËdALK�
 WM�b� w� d�√ ŸËdA� UN�b�
 …—UL� 12  s??� …—U??�??� dB�
 d�¬ ŸËdA� p�c�Ë ¨WOMJ�
 s� …—U�� ÍœUFL�« WIDM� w�
  U�U�L� …uHBK�  «—UL�
 sO�I� vK� —Ëb�«Ë «d�� 222
Æf�uK�œ d�u� rOK��� ¨jI�

 W�dA�« Ê« v??�« —U???�√Ë
  «—U??L??�??�??�« U??C??�√ U??N??�b??�
 dL�_« d���« w??� WO�UO�
  —Ëe�— b�u�L� pK�L� YO�

 WIDM� w� Âu�� 4  ‚bM� l�
 tO� W�dA�« ÕdD� —b� ”√—
 qKH�«Ë  U�dA�« s� W�uL��
 XL� YO� …d�U�� d���« vK�
 W�U�L� ŸËd??A??L??�« W??N??�«Ë
 d���« vK� d��uKO� sOM�«

Æ…d�U��

dO��« pK��
 fK�� f???O???z— ‰U?????�Ë
 pK�� W??�d??� w??� …—«œô«
 Âö� »UN�« W�—UIF�« dO��«
 ‚u��« w� …b�b� W�dA�« Ê«
 qL�� qL� o�d� rC� UMJ�Ë
 ¨U�U� 15?�« ‚u??H??�  «d??�??�
 UN�b� W�dA�« Ê« v??�« U��ô
 W�d� l� W�«dA�U� Ÿu{u�
 …—U�� u�Ë ¨W�—UI�«  «“U��«
 X�� sO�K�d� s� b�u�L� s�

ÆuHO�«d� w� å…uHB�«ò r�«
 W�dA�« Ê« v�« Âö� XH�Ë
 W??�—U??L??�??�??�« W??�d??� Âb??I??�
 d??F??� Ê« Y???O???� W??L??O??E??�
 √b�� ŸËd??A??L??�« w??� ÷—_«
 Ê« v??�« XH�Ë ¨dO�U�œ 8 s�
 Ã–UL� 3  s� …—U�� ŸËdAL�«
 200Ë 150   U�U�L� qKHK�
 Ê« v??�« «dOA� ¨«d�� 240Ë
 ŸËdALK� WO�UL�ô« WHKJ��«
 YO� ¨—UM�œ sO�ö� 4 mK��
 s� %35  s� W�dA�« XN��«
 w�Ë ¨s�dN� cM� ŸËdAL�«

 b� b�u�LJ�« ÊuJO� ”—U??�
ÆvN��«

—UL���ö� ŸuDL�«
 ‰U??� qB�� ‚U??O??� w??�
 W�d� …—«œ« fK�� fOz—
 Èb??�«Ë —UL���ö� ŸuDL�«
 ÊU??�—√ W??�d??� w??� U??N??�Ëd??�
 Ê« ŸuDL�« tK�«b�� W�—UIF�«
 W�d� œd�� fO� ÷dFL�«
 ¨…bO��«  UFO�L�« oOI���
 ÊËUF��« ‚U???�√ `�H� tMJ�Ë
 …œu??�u??L??�«  U??�d??A??�« l??�
 tM� Z�M� b??� U??� ÷dFL�U�

ÆW�d�A� WOK�I��� l�—UA�
 v???�« Ÿu???D???L???�« X???H???�Ë
 w� ‚bM� UN�b� W�dA�« Ê«
 tI�u�� vK� ÂuI�  «—U??�ô«
 pKL�K� W??O??M??J??�  «b???�u???�
 „uJB�U� fO�Ë d��« rz«b�«
 nB�U� ‚bM� p�c� ¨WOM�e�«
 pKL��U� …d�d� d�� vK� ‰Ë_«
 ‚bM� p�c� ¨UC�√ d��« rz«b�«
 WMDK� w� …d�U�� d���« vK�
 …d�U�� d���« vK� ÊU??L??�

Æd� pKL�� UC�√
 —U???�√ o??I??A??�« ‰u????�Ë
 U��d� w� oI� œu??�Ë v??�«
 lOL� ‰ËUM�� w??� —UF�Q�
 ¨U�Ë—Ë√ w� pKL��U� sO��«d�«
 UII� W�dA�« pK�L� p�c�
 3  bF�� W??�d??J??L??�« W??J??� w??�

 Âd??�??�« s???�  «d??�??�u??K??O??�
 «dO� W??I??O??�œ 30  W??�U??�??�Ë
 …œu�u� w??�Ë Â«b???�_« vK�
 W�e�eF�U� …eOL� Ã«d??�√ w�

ÆWO�uM��«
 WLNL�« l�—UAL�« s??�Ë
 ULz«œ W�dA�« UN�dD� w��«
 Õd??D??� Y???O???� w????????{«—_«
 ”√—Ë ÊUL�� w�  UDD��
 UO�d�Ë ÊUL� WMDK�Ë WLO��«
 UNO� pK�L� w��« W�œuF��«Ë
 w�H��« w� w{«—√ ŸËdA�
 ‚dD�« WFL��Ë s�U��« dH�Ë

Æ÷U�d�« o�d� vK� WF�«u�«

q�I��L�« ‚U�¬
 ÍcOHM��« fOzd�« ‰U??�Ë
 q�I��L�« ‚U???�¬ W??�d??� w??�
 qLF� W�dA�« Ê« —UH��« bL��
 fO�Ë d�uD��« ‰U??�??� w??�
 ÕdD�� Y??O??� ¨o??�u??�??�??�«
 s�d���« w� l�«d�« UN�ËdA�
 ¨WI� 185  s??� Êu??J??�??L??�«Ë
 W�U�� W�dA�« pK�L� p�c�
 vK�  l��ML�  d��  ·ô¬  10

Æ‰u�MD�« w� d���«

WOL�UF�« pOKL�
 W�d� s� WHOK� »UN�« U�√
 ‰UI� W�—UIF�« WOL�UF�« pOKL�
  «—UIF�U� r�N� W�dA�« Ê«

 UNM�Ë ¨…dO�� …—uB� WO�Ëb�«
 w� …œu??�u??L??�«  «—U??I??F??�«
 bF� Íc??�«Ë wM�u��« ‚u��«
 YO� ¨Ã«Ë— t??�Ë U�DI���
 ŸËdA� „UM� W�dAK� b�u�
 W??�u??�Q??� W??I??D??M??� w???� q??K??�

ÆÊUJ��U�
 r�N� W�dA�« Ê« v�« XH�Ë
 YO� UO�d� w�  U�ËdAL�U�
 «b� w�UF�« ‰U��ô«U� l�L��
 W�U� s??�«d??�« X??�u??�« w??�
 «dOA� ¨w��uJ�« ‚u��« s�
 WF�—√ UN�b� W�dA�« Ê« v??�«
 WHK��� WI�UM� w�  «b�ËU�L�
 W??�d??A??�« U??N??�d??D??� U??O??�d??�??�
  U��d� WO�K� WO��UM� —UF�Q�

ÆlOL��«

f�√
 d�bL�« ‰U???� t�N� s??�
 f�√ W�uL�L� ÍcOHM��«
 Ê«  U??�d??� bL�� W�—UIF�«
 w� WBB��� W�uL�L�«
 q??�«œ Í—U??I??F??�« o??�u??�??�??�«
 Ê« v�« U��ô ¨X�uJ�« Ã—U�Ë
 WOMJ�  UFL�� UN�b� W�dA�«
 w�u�Ë ”UDMH�« o�UM� w�
 ¨WOL�U��«Ë Íd���« VFA�«Ë
 sO�ËdA� Õd??D??�??� Y??O??�
 w� ‰Ë_« ÷d??F??L??�« ‰ö???�
 oI� s??� …—U??�??� ”UDMH�«
 W��dL�« ◊U��_U� pOKL�K�
 sO�M� vK�  UF�b�« ÂUEM�
 n�« 65  s� tO� —UF�_« √b��
 n�« 14  W�bI� WF�b� —UM�œ
 vK� w??�U??�??�«Ë ¨j??I??� —U??M??�œ
  U�U�L� bz«u� ÊËœ sO�M�

Æ«d�� 76 v�« 70 s�
 w� d???�ü« ŸËd??A??L??�«Ë
 101 s� t�U�U�� √b�� w�u�
 n�√ 40 W�bI� WF�b� d��
 ¨sJ�K� e??�U??� u??�Ë —U??M??�œ
 U�ËdA� W�dA�« pK�L� p�c�
 W??�ôu??� w??�U??O??� W??M??�b??� w??�
 oI� ÂUEM� WOJ�d�_« «b�—uK�
 jO�L�« vK� lI�Ë pOKL��«
 s� √b��  U�U�L� ¨…d�U��
 ÊuJ�  …d�  ‰Ë_Ë  ¨«d��  135
 sJ�K� …U�«d� WIDML�« pK� w�

  U�KD�L� WO�K� w??�ö??�ô«
ÆWO��uJ�«  özUF�«

VO�A�« W�uL��
 d�bL�« ‰U???� t??�??�U??� s??�
 VO�A�« W�uL�� w� ÍcOHM��«
  ôËUIL�«Ë W�UF�« …—U��K�
 WOL�UF�« ”U??�— UNO��d�Ë
 sO�√ W�—UIF�« «—U�Ë W�—UIF�«
 UN�b� W??�d??A??�« Ê« ÊULOK�
 WOL�U��« WIDM� w� ŸËdA�
 d�¬Ë ¨ U�ö��« Ÿ—U??� vK�
 ŸËdA�Ë ¨Ÿb??�??�« —«Ëœ vK�
 o�d� vK� w�u� WIDM� w�
 sO�ËdA�Ë ¨l�d��« »dGL�«
 d�� vK� W�d�U��« WIDM� w�
 o�u�� v???�« U??�??�ô ¨…d??�??�«
 oIA�«  w??�U??L??�«  s??�  %95
 U��dI� tI� 180 U�œb� m�U��«
 u��  UFO�L�«  “ËU�� YO�

ÆWI� 160
 ŸËd??A??� Ê« ·U?????{√Ë
 o�d� v??K??� l??�«u??�« w??�u??�
 √b??�??O??� l??�d??�??�« »d??G??L??�«
 ¨q�IL�« d�«d�� w� tLOK��
 WO�«ËdH�« ŸËd??A??� p??�c??�Ë
 w� tLOK�� r�O� Íc????�«Ë
 W�dA�« Ê« U��ô ¨”—U� dN�
 w� UN�U�ËdA� ÷dF��
 ‰ö� WOL�U��«Ë WO�«ËdH�«

Æ÷dFL�«
 ŸU??H??�—« Ê« v???�« X??H??�Ë
 ¡UM��« WHKJ�Ë w{«—ô« —UF�«
 rOI�« b�b�� w� Í—u�� q�U�
 …œU�“ Ê« v�« U�uM� ¨W�—U��ô«
  «—UIF�« w�  «—U��ô« —UF�«

 ÆôöG��« d��F� WL�bI�«

WO�Ëb�« ÊU����«
 fOzd�« ‰U??� t�N� s??�
 ÊU����« W�d� w� ÍcOHM��«
 rO�«d�« W??�—U??I??F??�« W??O??�Ëb??�«
 ÕdD�� W�dA�« Ê« ÊU����«
 ‰u�MD�« w??�  U??�Ëd??A??�
 ÊuJO� YO� ¨UO�U��√Ë UO�d��
 UO�U��√ vK� ‰Ë_« t�u��«
 q�«œ …Q�UH� d�H�� —UF�Q�
 ÊuJO� —UL���U�Ë ÷dFL�«
ÆX�uJ�« q�«œ t�u� s� ‰Ë_«

åf²M¹uÐ—u�òË åUOÐuðu¹òË ål¹—UAL�« …—«œù X¹u�òË åÊ«uł—_«ò qLAð

 UN²�—UA�  sKFð  …b¹bł   U�dý  4
Í—U−�« 26 Í—UIF�« W³�M�« ÷dF� w�

 …b�b� W�uL�� XMK�√
 s� W??�—U??I??F??�«  U??�d??A??�« s??�
 W��M�«ò ÷dF� v�« UN�ULC�«
 Íc??�« åw??�??� u???�√ ≠Í—U??I??F??�«
 ‰U�uK� ÊUJ�« W�uL�� tLEM�
  «dL�RL�«Ë ÷—UFL�« rOEM��
 wM�u�« w�� u??�√ e??�d??� w??�
  «—U�ô« w� åp�œ√ò ÷—UFLK�
 d�UM� 29 ≠ 26 s� …d�H�« ‰ö�

Æq�IL�«

…b��L�« Ê«u�—ô«
 f??O??zd??�« b???�√ t??�??N??� s??�
 W�d� w� p�dA�«Ë ÍcOHM��«
 W�—UIF�« …b��L�« Ê«u???�—ô«
 ’d??� W�OH� u???�√ ÊU??�??�«
 w� W�—UAL�« vK� W�dA�«
 ¨WO�O�«d��ô« —UIF�« ÷—UF�
 UN�«e��« w�Q� UM� s� t�√ Î «b�R�
 w�� u�√ ÷dF� w� W�—UAL�U�
 ÷dF� Ê« —dIL�« s??� YO�
 Àb�ô« oKD�Ë UN�U��M� d�¬
 qC�ô« s�R� Ê« vK� UNM�
 wJ� sOKL��L�« s�dL���LK�

ÆU�b�� r�—UL���« ÊuJ�
 ÷d??F??L??�« Ê« ·U?????{√Ë
 ·ö��« WDI� qJA� ·u??�
 t�Q� ULO�ô X�uJ�« w� W�UF�
 w� ÍuM� Àb� v�« ‰u�� b�
 oI�Ë t�O�UF� X��√ YO� w�œ
 oI�� Ê« l�u�� …dO��  U�U��

ÆUNK��

l�—UAL�« …—«œô X�u�
 fOzd�« VzU� ‰U� t��U� s�
 w�  UFO�L�« …—«œô ÍcOHM��«
 l�—UAL�« …—«œô X�u� W�d�
 W�—UAL�« Ê« ÍdODL�« `�U�
 sLC��� w�� u�√ ÷dF� w�
 …dO�J�« l�—UAL�« s� œb� Õd�
 ŸËdA� UNMO� s� …eOLL�«Ë
 ¨W�dJL�« WJ� w� åUHB�« Ãd�ò
 w� å…uHB�« W??{Ë—ò ‚bM�Ë
 ÂuI�� UL� Æ…—uML�« WM�bL�«
 w??�«—U??�ô« —uNL��« n�dF��
 …uHB�« W???{Ë— ‚b??M??� vK�
 …bL� ŸUH��ô« „uJ� ÂUEM�

wK�d� bL�� æ

 Í—UIF�« W³�M�« ÷dF� w�

ÍdODL�« `�U� æ

 Í—UIF�« W³�M�« ÷dF� w�

W�OH� u�√ ÊU��≈ æ

Í—U−�«  Í—UIF�« W³�M�« ÷dF� w�

Âö� ÍbL� æ

ÆU�d�� U�U�19
 W??�d??A??�« Ê« `??????{Ë√Ë
 …b�b� W�—UI�  U��M� ÂbI�
 ‰U??�??L??�« w???� s�dL���LK�
 bz«uF�U� l�L�� w��«Ë Í—UIF�«
 W�U� W�e�L�« W�—UL���ô«
 UHB�« Ãd????�® ŸËd??A??� w??�
 v�« Î «dOA� ¨©…uHB�« W{Ë—Ë
 …uHB�« W??{Ë— ŸËd??A??� Ê«
 qOGA�K� «e???�U???� Êu??J??O??�
 Î «b??�R??� ¨w??�U??�??�« ÂU??F??�« ‰ö??�
 q�� s??� dO�J�« ‰U??�??�ô« vK�
 œö�Ë sOO�OK��« s�dL���L�«

ÆŸËdAL�« «c� vK� UO�¬ ‚d�
 UN�b� W�dA�« Ê√ ·U{√Ë
 u??�“u??�ò w??� b??�b??� ŸËd??A??�
 bF� U� u�Ë UO�U��√ w� åg�O�
 w� W�—UIF�« l�—UAL�« r�« s�

ÆUO�U��«

UO�u�u�
 bL�� ‰U????� t??�??�U??� s???�
 ÍcOHM��« d�bL�« X�U� wK�d�
  «—UIFK� UO�u�u� W�uL�L�
 Èb????�« ©W???�d???D???� W????�d????�®
 W�uL�L� WKO�e�«  U�dA�«
 W�uL�L�« ÊU� ¨W�—UIF�« »u�
 UN��—UA� ‰ö� s� ÕdD��
 s� W�uL�� ÷d??F??L??�« w??�
 UO�UD�d� w� …eOLL�« UNF�—UA�
 s� œb??� ÕdD� ÂuI�� YO�
 w� W??�—U??L??�??�??�ô« w????{«—ô«
 WIDM� w??� l??I??�Ë UO�UD�d�

 ·U??{«Ë ¨s�u� –  Êu���œU�
 w{«—ô« œb� w�UL�« Ê« v�«
 300 w�«u� mK�� ŸËdAL�« w�
 675  s� √b��  U�U�L� WFD�
 s� √b�� —UF�U�Ë l�d� d��
 «dOA� wMO�d��« tOM� n�« 15
 …d� w???{«—ô« WOJK� Ê« v??�«

Æ UO�M��« nK��L�Ë
 l??�u??� Ê« X??�U??� s??O??�Ë
 öO� 32  w�«u� bF�� w{«—ô«
 Ãb�d� f��U�Ë ‘—« q�—U� s�
 s� öO� 37 w�«u�Ë ¨ÊbM� w�
 öO� 19  w�«u�Ë Ëd�O� —UD�
 3Ë eMOO� Êu�KO� WM�b� s�
 U��ô ¨s�u� WM�b� s� ‰UO�√
 WJ�� UND�d� WIDML�« Ê« v�≈
 nK��� l� W�uM��  ö�«u�

ÆWO�UD�d��« ÊbL�«
 W�uL�L�« Ê√ `????{Ë√Ë
 q�«uF�« s� W�uL�� w�«d�
 U??�—U??O??�??�« b??M??� W??O??�U??�ô«
 ÊuJ� Ê« UNL�« s� w{«—ú�
 o�UMLK� «œ«b��« w{«—ô« l�u�
 s� W��d� ÊuJ� Ê«Ë WO�«dLF�«
 WOK�«b�«Ë WO�Ozd�« Ÿ—«uA�«
 s�  U�b��« nK��� ÊuJ� Ê«Ë
 w�� ·d??�Ë ¡U�dN�Ë ¡U�
 ¨WIDML�« w� …d�u�� U�dO�Ë
 ÂuI� W�uL�L�« Ê« v??�≈ U��ô
 lO�u�� ÷—ô« qOLF�« lO� bM�
 …—«œ« W�uL�L�« ‰u�� WO�UH�«
 `�UB� UN� W�UMF�«Ë ÷—ô«
 ‰UB�ô« vK� qLF�«Ë qOLF�«

 r�bI�Ë WOMFL�«  U??N??�??�U??�
 v�≈ U??�??�ô ¨W??�“ö??�«  U�KD�«
 s� W�uL�L�« t� ÂuI� U� Ê√
 ÊËœË tHO�UJ� qL���  «¡«d�«
 n�—UB� W�« Íd�AL�« qOL��

ÆWO�U{«
 Ê« v????�« X???�U???� —U??????�«Ë
 WO�UH�« X??F??�Ë W??�u??L??�??L??�«
 w� ÍdB� qO�u� o�u��
 W�—UIF�« ¡«œ√ W??�d??A??� d??D??�
 ÂuI�� åÂÆÂÆ‘ WO��u� W�d�ò
 w� WMzUJ�« UNF�—UA� o�u���
 s� …—U�� w�Ë ÊUL� WMDK�
 qKH�«  UFL�� s??� W�uL��
 w� åÃËd???� q??K??�ò r??�« X��
 s� œb� p�c�Ë W�ö� WM�b�
 w{«—_ W�—UL���ô« ’dH�«
 åw�uJ� rO�I�  «–ò tOMJ�
 w��«Ë WMDK��« ¡U��« lOL� w�
  U�b� lOL� d�«u��eOL��
 V�U� v??�« UN� WO����« WOM��«
 s� W??�d??I??� v??K??� U??N??�u??�Ë
 WO�UL��ô«  U�b��«Ë  uO��«

ÆWO�Ozd�« ‚dD�«Ë Ÿ—«uA�«Ë

f�M�u�—u�
 ÍbL� Õd??� ¨t�N� s??�
 W�dA� wLOK�ô« d�bL�« Âö�
  ôËUILK� »Ëd� f�M�u�—u�
 ¡«d??�Ë lO�Ë w�U�LK� W�UF�«
 w� W�dA�« ◊UA� ÊQ� —UIF�«
 vK� dB�I� r� …dO�_« …d�H�«
 tI�u��Ë —UIF�« ¡«d??�Ë lO�

 X�U� W�dA�« Ê√ v�≈ U��ô ¨jI�
 UNzU�d�Ë UNzö�Ë ‰ö� s�
 …b�b� ‚U??�¬ `�H� UO�d� w??�
 ÂuNHL� b??�«u??�« —UL���ö�
 d�uD�Ë  «—UL���ö� b�b�
 b�bF�« w� W�—UIF�« l�—UAL�«
 YO� ¨UN� qLF� w��« Ê«bK��« s�
 pKL��« s� ·bN�« dB�I� ô
 sLC� UC�√ sJ�Ë jI� WF�L�«
 U�e�� U�uM� «bzU� W�dA�«
 W�U{ôU� Èd�AL�« —UIFK�
ÆlO��« …œU�« s� W�UCL�« WLOIK�
 W�dA�« Ê√ Âö� ·U??{«Ë
 WO��uJ�«  U�dA�« q??z«Ë√ s�
 —U??I??F??�« ‚u???� X??K??�œ w??�??�«
 o�u�� w??� XKL�Ë w�d��«
 s� ‰Ë√Ë W�—UIF�«  U�ËdAL�«
 w�«œU�u� WM�b� w� ‚u??�
 s� sKF�Ë ¨‰u�MD�« WM�b�Ë
 Êb� w� W��b��« UNF�—UA�

ÆW�—u�Ë ÂË—œu� ¨ÊËe�«d�
 f??�??M??�u??� —u????� q??L??F??�Ë
 rO�UF�� UI�Ë 2005  ÂU??� cM�
 w� W???O???�ö???�ô« W??F??�d??A??�«
 Íc�« u??�Ë WO�UL�« UN�ö�UF�
 rO�b� w� dO�J�« d�_« t� ÊU�
 ◊UA� b�L� YO� ¡öLF�« WI�
 ‰Ëb�« s� b�bF�« w� W�dA�«
 Í—UIF�« —UL���ö� W�–U��«
 åÊUM�� ¨d??B??� ¨U??O??�d??�ò q��
  U�dA�« Èd�J� öO�Ë bF�Ë
 d�uD��« ‰U�� w� qLF� w��«

ÆÍ—UIF�« —UL���ô«Ë

WMKFL�«  UOKJLK� W�dŠ 11 b�—

 ÆÆåb¹d³²�«ò w� UN²BŠ l�dð  UMO�Q²�« ∫åÊUL Ô−�«ò
åfzUH½ò w� UN²L¼U�� iH�ð åÊ«“u�«òË

  «—U??A??�??�ö??� ÊU??L?? Ô�??�« e??�d??� ‰U???�
 qOK��Ë e�u� ÷d??� w??� W�œUB��ô«
 w� WMKFL�«  UOJKL�« W�d�� dB���
 wN�ML�« Ÿu��_« ‰ö� W�—bL�«  U�dA�«
 W�d� r??�“ ‰«“U???� 2015Ø1Ø15  w??�
 „Òö� —U�� rz«u� w� WMKFL�«  UOJKL�«
 tF�œ vK� ÎUE�U�� W�—bL�«  U�dA�«
 YO� ¨w�«u��« vK� l�«d�« Ÿu��ú� lH�dL�«
 ‰ö� WMKFL�«  UOJKLK� W�d� 11  b�— r�
 l�d�«  UOKL� UN�—ÒbB� ¨w{UL�« Ÿu��_«
 s� %50  ‚uH� U� u�Ë ¨ U�d� 6  l�«u�
 ¨—u�cL�« Ÿu��_« ‰ö� W�d��« w�UL�«
 ÃËd��«Ë iH��«  UOKL� s� q� UN�K�
 qJ� sO��d� —«bIL� „ÒöL�« —U�� rz«u� s�
 jI� …b�«Ë W�d� b�— r� sO� w� ¨ULNM�

 rz«uI�« w� ‰u�b�« ÁU��U�
Æ…—u�cL�«

 ≠ q??????????�«Ë b????????�Ë
 vK� w??�U??�??�« Ÿu??�??�ú??�Ë
 bO�L�«b�� ≠ w??�«u??�??�«
 W�e�e�« wK� ‚«“d??�«b??�??�
 åÊbL�«ò w� t�B� e�eF�
 WDI� 0.800 —«b??I??L??�
 v�« 16.500  s??� W�u��
 XF�—  UL�  %17.300
 —UL���ö� ÃËd��« W�d�
 w� U??N??�??B??� Í—U??I??F??�«
 —«bIL� ÎU??C??�√ åÊb???L???�«ò
 s�  W�u��  WDI�  0.595
 ¨%7.255  v??�«  6.660
 W�UF�« W��RL�« X�U� UL�
 l�d� WO�UL��ô«  UMO�Q�K�

 WDI� 1.300  l�«u� åb�d��ò w� UN�B�
Æ%6.400 v�« 5.100 s� W�u��

WMKFL�«  UOJKL�«
 WMKFL�«  UOJKL�« W�d� bOF� vK�Ë
 ‚«—Ëú� X�uJ�« ‚u� w� WD�UM�« q�JK�
 wN�ML�« w{UL�« Ÿu��_« ‰ö� WO�UL�«
 W�d� X??F??�— bI� ¨2015Ø1Ø15  w??�
 åWM�bL�«ò w� UN�B� WC�UI�« dO��« W�U�
 19.710  s� W�u�� WDI� 0.570  —«bIL�
 p�MK�√ W�d� XF�— UL� %20.280  v�«
 UN�B�  ôËUIL�«Ë W�UF�« …—U��K� »Ëd�
 W�u�� WDI� 0.120 l�«u� ånK�Ëd��ò w�
 ö� ÊQ� Î ULK� ¨17.010% v�« 16.890 s�

 s� å»Ëd??� p�MK�√òË ådO��« W�U�ò s�
 UL� ¨åWM�bL�« WK��ò?� W�—UL���ô« Ÿ—–_«
 åWO�—Ëò w� UN�B� å «—UL���«ò XF�—
 v�« 9.685 s� W�u�� WDI� 0.346 —«bIL�

Æ%10.031

W�—UL���ô« q�J�«
 q�J�« W�d�� oKF�� ULO� ÎU??C??�√Ë
 ÃËd��«Ë iH��« ÁU��U� sJ� W�—UL���ô«
 ◊UA� k�uÔ� bI� ¨„ÒöL�« —U�� rz«u� s�
 ¨åfzUH�ò ÁU��U� åÊ«“u�« WK��ò?� ÿu�K�
 WC�UI�« ÊU??�d??� W??�d??� XCH� YO�
 W�u�� WDI� 3.720  —«bIL� UNO� UN�B�
 X�d� ULMO� ¨%6.110  v�« 9.830  s�
 Ê«“u??�« W�uL�� W�d�
 W�UF�« …—U��K� WO��uJ�«
 p??�c??�Ë  ôËU????I????L????�«Ë
  «eON���« Êe�� W�d�
 „Òö??� —U??�??� W??L??zU??� s??�
 X�U� Y??O??� ¨åf??zU??H??�ò
 %19.250  v�Ë_« pK�L�
 X�U� ULMO� ¨UN�U� ”√— s�
 %5.440 WO�U��« pK�L�
 ÊU� b�Ë ¨UN�U� ”√— s�
 ÃËd��«Ë iOH���« p�–
 „Òö??� —U??�??� r??z«u??� s??�
 ‰u??�œ q�UI� åf??zU??H??�ò
 ‚«—Ë_« W�uL�� W�d�
 W�UF�« …—U��K� W��U��«
 —U�� WLzU� w�  ôËUIL�«Ë
 ¨%26.874 W��M� UN�Òö�
 w� W�d��« pK� X�√ b�Ë
 Êö�ô ÎU�UJF�« åfzUH�ò „Òö� —U�� WLzU�
 ÂUL�« s� WO�UL�« ‚«—Ëú??� X�uJ�« ‚u�
 W�dA�« rN�√ s� sO�ö� 104  u�� lO�
 U� 2015Ø1Ø8  o�«uL�« fOL��« Âu??�
 W�d� v�« åÊ«“u�« WK��ò s� ·«d�√ 4 sO�
 qOLF�« »U��� WO�UL�« ‚«—Ë_« W�uL��
 …—U��K� W��U��« ‚«—Ë_« W�uL�� W�d�

Æ ôËUIL�«Ë W�UF�«
 ?� —œU???� i??H??� b???�— r??� Î̈ «d???O???�√Ë
 w� WO�O�«d��ô« UN�B�� åW??O??M??�Ëò
 0.100  mK� nOH� qJA� u�Ëò w�OKO�√ò
 ¨%22.340  v�« 22.440  s� W�u�� WDI�
 w� wN�ML�« w{UL�« Ÿu��_« ‰ö� p�–Ë

Æ2015Ø1Ø15

 ∫ «—UL¦²Ýô«
 UN²BŠ l�dð
 åWO�—Ëò w�

 UNCH�ðË
 nOHÞ qJAÐ
åw²OKOł√ò w�

w�U�B�« dL�RL�« w� sO�—UALK� WO�UL� …—u� æ©WOD�u�« bL�« ∫d�uB�®
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اكــد الرئيس التنفيذي والشريك لشركة 
ليتني انــتــرنــاشــيــونــال لتنظيم املــعــارض 
واملؤمترات عصام عبد الشافي ان املعارض 
العقارية اصبحت منفذا رئيسيا لتسويق 
العقار في الكويت وتوفير الفرص املناسبة 
ملن يبحث عن سكن او استثمار عقاري سواء 
داخل الكويت او خارجها الفتا الى ان الشركة 
تدشن يــوم 25 اجلـــاري معرضها االول » 
املال والعقار الدولي » في قاعة الراية بفندق 
كــورت يــارد ماريوت الكويت مبشاركة 44 
شركة محلية وخليجية وعربية متخصصة 
في االستثمار والعقار تقوم تعرض مشاريع 

تفوق قيمتها16 مليار دوالر.
 وقال عبد الشافي خالل املؤمتر الصحفي 
الذي عقدته شركة ليتني مبشاركة عددا من 
الشركات املشاركة في املعرض ان السوق 
الــعــقــاري حاليا فــي افضل حــاالتــه ويذخر 
بالعديد من الفرص التي ميكن االستثمار فيها 
وحتقق افضل العوائد مشددا على ان املعرض 
في دورته االولي يتم الكشف فيها عن العديد 
من املشاريع اجلديدة والتي يتم تسويقها 

ألول مرة في املعرض.
وزاد عبد الشافي ان املعرض يشهد عددا 
من املشاركات القوية واملتميزة من الشركات 
والــبــنــوك ممــا يساهم فــي تــنــوع املــعــروض 
سواء في الكويت من خالل توفير شقق متليك 
اوفي املشاريع النوعية في21 دولة خليجية 

وعربية واوبية واميركية.

اكسبو الدولية
مــن جانبه قــال علي الفضلي مــن شركة 
اكسبو الدولية لالستثمار العقاري ان الشركة 
تقدم اخلدمات التسويقية العقارية املبتكرة 
مبهنية عالية املستوى الفتا الى ان الشركة 
توفر فرصا استثمارية عظيمة فــي دولــة 
االمارات العربية املتحدة والكويت وسلطنة 

عمان. 
ــاف الفضلي ان الشركة ستقدم في  واض
املعرض فرصا لقسائم سكنية واستثمارية 
في متناول اجلميع في دولة االمارات العربية 
بامـاره عجمان بأسعار تبدأ من 1750 دينار 

وذلك من خالل وثيقة حرة.

احملترف العقارية
واشــار املدير التنفيذي ملؤسسة احملترف 
العقارية فواز احلمد ان الشركة لديها اربعة 
مشاريع منها مــشــروع كـــران مونتانا في 
سويسرا وهو مشروع عبارة عن شقق سكنية 
فاخرة على اجلبل وذو اطالله مميزه وتبعد 

عن العاصمة جنيف ساعتني. 
وزاد احلمد انــه يتم تسويق عقارات في 
األردن عن طريق مشروع الظهير وهي عبارة 
عن خمسة فلل ضمن أعلى مستويات اجلودة 
وشقق استثمارية في مرج احلمام وغيرها في 
أراضي عبدون، باالضافة الى تسويق شقق 
سكنية في مدينة اسطنبول في تركيا ملشروع 
ميتروبوليتان ويشمل تسهيالت بالسداد، 

وتوجد لدينا فلل فاخرة في طنجة باملغرب.

ماس العاملية
وكشف مدير التسويق في شركة ماس 

العاملية عبد الله الشهاب عن الشركة تركز 
علي الترويج ملشاريع عقارية في مكة املكرمة 
وتركيا ومصر وبريطانيا من اجمالي محفظة 
مشاريع الشركة التي تضم 20 مشروعا 
متميزا الفتا الى الى اولي املشاريع التي يتم 
تسويقها في بريطانيا مشروع في منطقة 
ريدينج في العاصمة التجارية ملنطقة وادي 
ــوا في  ــي تعد مــن أكــثــر املـــدن من التاميز وه
بريطانيا باالضافة الى مشروع في مدينة 
كنت في شرق لندن ومشروع ثالث في منطقة 
»ستامنور« في شمال غرب لندن ويوفر شققا 
سكنية مؤلفة من غرفتني كما يجري تسويق 
مــشــروع سكني على ضفاف نهر التاميز، 
والذي يعد موجها بشكل خاص للشرائح من 

ذوي املالءة املالية وذوي النخبة
واضــاف ان الشركة تواصل تسويق برج 
زمزم في مكة املكرمة ومشروع لوكا في تركيا 
بــاالضــافــة الــى مشاريع فــي مصر التجمع 
اخلامس بالقاهرة اجلديدة، ومدينة 6 اكتوبر.

تبارك القابضة 
وذكــر مدير فرع الكويت ملجموعه تبارك 
القابضة وليد صقر ان املجموعة تطرح في 
املعرض عددا من املشاريع في مصر من بينها 
مشروع ناينتـي افينيـو بالتجمع اخلامس 

وميتد املشروع على مساحة 200 الف متر 
مربع بحجم استثمارات اكثرمن 1.3 مليار 
جنيه مصري وسيبدأ تسويق املشروع في 
املعرض باالضافة الى مجمع سكني يتكون 
من 12 شقة في مدينة نصر يضم شقق علي 
نصف دور مبــســاحــات 222 متر تشطيب 

سوبر لوكس.
 واضاف ان مجموعة تبارك تقدم لعمالئها 
فرصة االستالم والسكن الفوري مبشروعاتها 
باملعادي و6 اكتوبر وجـــاري االن تسليم 
وحدات مشروع » معادي كاونتي » باالضافة 
ــراج » معادي ساندري »و»  الــى مشروع اب
بـرج الفيـدا » الذي يقع فى قلب املعادي وعلي 

بعد دقائق من النيل
وكشف صقر عن الشركة لديها استثمارات 
سياحية على شاطئ البحر االحمر بواجهة 2 
كيلو وسيتم طرح فيالت متميزة على البحر 

مباشرة.

مسلك اخلير
و صرح مدير عام مسلك اخلير العقارية 
ايهاب عالم أن الشركة سوف تطرح لشركة 
مجموعة من املشاريع املميزة ومنها »منتجع 
الصفوة« باألسعار ال تقبل املنافسة »املتر 
يــبــدأ مــن 8 دنــانــيــر« لــأراضــي السكنية 

داخــل املنتجع ويوجد أيضا تسهيالت في 
الدفع بدون فوائد جلميع اجلنسيات بكلفة 
4 ماليني دينار الفتا الــى ان اهــم ما مييز 
مشروع الصفوة أنه ملكية خاصة لشركة 

وادارة كويتية.

املطوع لالستثمار 
ــي رئــيــس مجلس ادارة شركة  ــن واث
املطوع لالستثمار املالي والعقاري عبد 
الله املطوع علي استعدادات شركة ليتني 
للمعرض مشيدا بــاملــشــاركــات املمتازة 
مــن كبري شــركــات التطوير والتسويق 
العقاري بالكويت مستعرضا اهم املشاريع 
التي متلكها الشركة حيث متلك محافظ 
عقارية واسعة االنتشار في العديد من 
دول العالم منها فنادق في االمارات وتركيا 
»بحرمرمر« وصاللة بسلطنة عمان وذلك 

بتملك حر.
ـــاف ان الــشــركــة تــقــدم شقق في   واض
فرنسا في متناول اجلميع باالضافة الى 
شقق في مكة املكرمة على بعد 3 كيلو متر 
من احلرم الشريف باالضافة الى مخططات 
لقسائم في السعودية مبناطق اخلفجي 
وحفر الباطن ومنطقة املجمعة والتي متثل 

فرصا متميزة لالستثمار.

آفاق املستقبل
واوضـــح الرئيس التنفيذي لشركة آفــاق 
املستقبل العقارية محمد احلفار أن الشكة متلك 
عدة مشاريع مبملكة البحرين من بينها برج 
فيتا املؤلف من 122 وحدة سكنية وأبراج ناصر 
يقع برج فيتا مبملكة البحرين في منطقة اجلفير 
وتتألف من 100 شقة سكنية مت بيعها بالكامل 
ومشروع ثالث جديد في البحرين قيد االنشاء 
في منطقة اجلفير يتكون من 28 طابق ويضم 

185 شقة متليك.
 واوضح ان الشركة لديها 10 االف متر مربع 

في اسطنبول سيتم اقامة منتجع متميز عليها.

متليك العاملية
وقال ايهاب خليفة من شركة متليك العاملية 
ان الــشــركــة ستطرح مجموعة متنوعة من 
املشاريع والعقارات االوربــيــة حيث سيشهد 
املعرض طــرح مشروع ) Life Land( حيث 
يعتبر اكبر مشاريع الشركة في دولة البوسنة 
وسيتم طرحه على ثالث مراحل وذلك لضخامة 
املــشــروع ومنتجع )Green Resort ( في 
منطقة لوكا - بالبوسنة، وهي من اشهر املناطق 
ذات االطــاللــه الساحرة واحلــدائــق املتنوعة 

ــى مــشــروع املدينة الفضية في  بــاالضــافــة ال
بليك دوزو – اسطنبول االوروبية – تركيا هو 
كمبوند متكامل اخلدمات ومت االنتهاء من 75 
باملئة من االنشاء وسيتم تسليمه بالكامل بعد 

7 شهور. 

أسس العقارية
و صــرح املــديــر التنفيذي ملجموعة أسس 
العقارية محمد بركات أن املجموعة ستطرح 
ــل املــعــرض مشروعي شقق متليك داخــل  داخ
الكويت بالفنطاس وحولي وغيرهما بنظام 
الغرفتني والــثــالث غــرف بفرص استثمارية 
رائعة تصل عوائدها لـ 7 باملئة وستكون طريقة 
السداد بأطول مدة دفعات تسهيال على عمالئها 

بأسعار تبدأ من 65 الف مبقدم 14 لف دينار.
واضاف ان مفاجأة هذا املعرض من املجموعة 
مشروع مجمع سكني مبدينة ميامي بوالية 
فلوريدا األميركية ويتميز املشروع باطاللته 
املباشرة على احمليط وبــه فــرص استثمارية 
وسكنية رائعة بنظام الشقق التمليك اجلاهزة 
ــات طويلة  ــع للسكن مــع اســتــالم فـــوري ودف
ومتــويــل عــقــاري للعمالء بفرص استثمارية 
وسكنية متميزة حيث مت مراعاة القيم االسالمية 

واخلصوصية املطلقة خالل انشاء املجمع.

مجموعة الشبيب
و أعلن املدير التنفيذي ملجموعة الشبيب 
ــو العال  ــني أب للتجارة العامة واملــقــاوالت أم
ان املجموعة تــشــارك فــي املــعــرض بفرعيها 
»سارا العقارية« و»رماس العاملية«، من خالل 
خمسة مشروعات شقق متليك بالكويت حيث 
ستسوق ملشروعها األول الكائن في منطقة 
الساملية بجوار دوار الــبــدع، وتبلغ مساحة 
املشروع 1072م2 ويتكون من اثنى عشر طابقا 
مبساحات شقق منوعة وتشطيبات سوبر 

ديلوكس.
واضاف ان املشروعات األربعة املتبقية تتبع 
شركة رمــاس العاملية العقارية وهي تقع في 
مناطق متنوعة أولها مشروع رماس حولي على 
طريق املغرب السريع وثانيها مشروع رماس 
الساملية على شارع البالجات وثالثها مشروع 
رماس اجلابرية املكون من عمارتني ويقع مقابل 
جسر السرة ورابعها مشروع رماس الفروانية 
والــذي من املتوقع االنتهاء منه نهاية مارس 

املقبل. 

البستان الدولية
ــال الرئيس التنفيذي لشركة البستان  وق
الدولية للعقارات ابراهيم البستان ان الشركة 
تقدم ألول مرف في الكويت عقارات في اسبانيا 
بعوائد استثماريه تصل نسبتها الى باملئة15 
فى كاستليون باسبانيا وسيحصل املستثمر 
على عقد استثمار وملده ثالث سنوات مباشرة من 
الكويت،  وزاد ان شركه البستان تقدم لعمالئها 
ــل اجلمهورية  ـــي داخ مشروع الريف األوروب
التركية وهــو مــشــروع مــكــون مــن مجموعه 
فيالت راقيه التصميم فى انشاءها باالضافة 
الى مشروع » البستان براديس »الفتا الى ان 
الشركة تتعاون مع كبرى الشركات االردنية » 
االحتــاد« لذا سوف تقوم بطرح مشروعني فى 

األردن من خالل مشاركاتها فى املعرض.

22 دولة 300 مشروع في  44 شركة تقدم  عبد الشافي : 

معرض املال والعقار يطرح مشاريع وفرص استثمارية غير مسبوقة

 جانب من املؤمتر الصحافي

توالي االستعدادات النطالق فعالياته

نورة العنزي: مشاركة شبابية واسعة 
»54 في معرض »االستقالل 

ضمن االستعدادات اجلارية الحتفاالت 
الــبــالد بعيد االســتــقــالل وعــيــد التحرير 
تتوالى استعدادات ارض املعارض الدولية 
النــطــالق فعاليات » معرض االستقالل 
54 » واملزمع اقامته على ارض املعارض 
مبشرف خــالل الفترة من -9 13 فبراير 
2015 املقبل في صالة رقم 6 وسط جمع 
من الهيئات الوطنية ومؤسسات القطاع 
ــاص لتستعرض مراحل  احلكومي واخل
أنشطتها وفعالياتها املختلفة ومساهماتها 
في صنع وتطور تاريخ الكويت احلضاري، 
في أجواء وطنية مشجعة وبحضور حشد 
من كبار الشخصيات وعلى ِرأسهم وزراء 
ـــاالت الــدولــة وشخصيات رسمية  ورج
ــاء السلك الــدبــلــومــاســي ورجــال  ــض وأع

األعمال واالعالم.
ــر معرض  ــدي ــت م ــال وبــهــذا الــشــأن ق
االستقالل للمشاريع الشبابية املصاحب 
ملعرض االســتــقــالل 54 بشركة معرض 
الكويت الدولي نورة العنزي، ان الشركة 
وفي اطار استعداداتها القامة االحتفاالت 
الوطنية فــي دولـــة الكويت قــد باشرت 
البدء بتنظيم وتخطيط برامج وفعاليات 
معرض االستقالل، مشيرة الى ان الشركة 
واميانا منها كعادتها بأهمية دعم املعارض 
الشبابية ماديا ومعنويا، وحرصا منها 
على تشجيع الكوادر الشبابية الوطنية، 
وتبني رؤاهم وأفكارهم الطموحة، قد قامت 
بتخصيص مساحات خاصة الستقطاب 
الفئات الشبابية الكويتية من احلرفيني 
وغــيــرهــم التــاحــة الــفــرصــة لهم لعرض 
أنشطتهم ومشاريعهم وبيع منتجاتهم 
ــزوار املعرض، مضيفة الــى أن  مباشرة ل
هذه اخلطوة تأتي دعما من شركة معرض 
الكويت الــدولــي لفئة الشباب الكويتي 

وبأسعار مميزة.
وأضافت العنزي أن معرض هذا العام 
سيشهد جناحا وصــدى ايجابيا واسعا 
حيث ستشارك فيه وألول مرة املجموعات 

الشبابية كعارضني وبائعني جنبا الى 
جنب مع الهيئات الوطنية ومؤسسات 
ــي واخلـــــاص، سعيا  ــوم ــك ــاع احل ــط ــق ال
لتحقيق التكامل مبا يعود بالنفع على 
أبنائنا الشباب لتحقيق رغباتهم ولتظهر 
معارضهم بشكل الئق ومشرف، مؤكدين 
استعدادنا الدائم في الشركة لالضطالع 
مبسؤولياتنا ومتابعة القيام بدورنا على 

أكمل وجه الجناح هذه املعارض.
ــه ال يفوتنا  ــى ان وأشــــارت الــعــنــزي ال
ــة مثل هذه  ــام التذكير بــأن تنظيم واق
املناسبات الوطنية والتي ترمي الى تعزيز 
روح الوالء واالنتماء لكويتنا احلبيبة امنا 
متثل جتسيدا للتالحم الوطني بني جميع 
شرائح وفئات املجتمع الكويتي وما حتمله 
من معاٍن عميقٍة تتجدد فيها عهود الوفاء 
والتآلف والعزمية على استكمال مسيرة 
النهضة الشاملة حتت ظل رعاية حضرة 
صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح.

نورة الفندي

منها »األرجوان املتحدة« و»كويت إلدارة املشاريع« و»يوتيوبيا« و»فوربوينتس« 

مجموعة من الشركات تعلن مشاركتها في معرض النخبة العقاري
أعلنت مجموعة جــديــدة مــن الشركات 
العقارية عن انضمامها الى معرض النخبة 
العقاري-أبوظبي )أقوى جتمع عقاري مالي 
واستثماري( والذي تنظمه مجموعة اسكان 
جلوبال لتنظيم املــعــارض واملــؤمتــرات في 
مركز أبــو ظبي الوطني للمعارض )أدنــك( 
بدولة االمارات العربية املتحدة خالل الفترة 

من 26 الى 29 يناير القادم.

االرجوان املتحدة
 وحــول مشاركته أكد الرئيس التنفيذي 
ــي شــركــة االرجـــــوان املتحدة  والــشــريــك ف
ــة احـــســـان أبـــو نــفــيــســة حــرص  ــاري ــق ــع ال
»االرجـــــوان« على املــشــاركــة فــي معارض 
العقار االستراتيجية، مــؤكــدا أنــه مــن هنا 
يأتي التزامها باملشاركة في معرض أبو ظبي 
حيث من املقرر أن تعرض آخــر منتجاتها 
وتطلق االحــدث منها على أن تؤمن االفضل 
للمستثمرين احملتملني لكي يكون استثمارهم 
مجديا. وأضــاف مشيرا الى أن معرض أبو 
ظبي سوف يشكل نقطة اختالف فعالة في 
الكويت السيما بأنه قــد حتــول الــى حدث 
سنوي في دبي حيث أثبت فعاليته وحقق 
جناحات كبيرة يتوقع أن يحقق مثلها في 
الكويت، مشيرا الى أن ال من شأنه ان يفتح 
ــام عقد الصفقات الكبرى، مؤكدا  الباب أم
على أن معرض أبو ظبي سوف يتخطى كل 
التوقعات محققا جناحا كبيرا يتردد صداه 

على صعيد املنطقة.

كويت الدارة املشاريع
من جانبه قــال نائب الرئيس التنفيذي 
الدارة املبيعات فــي شــركــه كــويــت الدارة 
املــشــاريــع فــالــح املطيري أن املــشــاركــة في 
معرض أبوظبي ستتضمن طــرح عــدد من 
املشاريع الكبيرة واملميزة من بينها مشروع 
ــي مــكــة املــكــرمــة، وفــنــدق  ـــرج الــصــفــا« ف »ب
»روضـــة الصفوة« فــي املدينة املــنــورة في 
اململكة العربية السعودية، ملا لهما من اثر 
كبير في اجناح السياحة الدينية في املنطقة 

والعالم االسالمي.

ــد على أن الشركة ستقوم بتعريف  وأك
اجلمهور االماراتي على فندق روضة الصفوة 
بنظام صكوك االنتفاع ملده 19عاما هجريا، 
والذي يعد االهم واألبــرز في املدينه املنورة 

من خالل املدة واملوقع والسعر واالطاللة. 
وأوضح أن الشركة تقدم منتجات عقارية 
جــديــدة للمستثمرين فــي املــجــال العقاري 
والتي تتمتع بالعوائد االستثمارية املجزية 
خاصة في مشروع ) بــرج الصفا وروضــة 
الــصــفــوة(، مشيرا الــى أن مــشــروع روضــه 
الصفوة سيكون جاهزا للتشغيل خالل العام 
احلالي، مؤكدا على االقبال الكبير من قبل 
املستثمرين اخلليجيني وبالد شرق اسيا على 

هذا املشروع.

يوتوبيا للعقارات
من جانبه قال محمد فرغلي ثابت املدير 
التنفيذي ملجموعة يوتوبيا للعقارات )شركة 
قطرية( احــدى الشركات الزميلة ملجموعة 
توب العقارية ، بان املجموعة ستطرح من 
خالل مشاركتها في معرض النخبة العقارية 
والـــذي تنظمه مجموعة اســكــان فــي مركز 
ابوظبي للمعارض خــالل الفترة 29-26 
يناير اجلاري مجموعة من مشاريعها املميزة 

في بريطانيا حيث ستقوم بطرح عــدد من 
االراضي االستثمارية في بريطانيا وتقع في 
منطقة كادجنتون -لوتن، ومتتاز االراضي 
مبوقعها املميز على شارع رئيسي في املنطقة 
ومحاطة مبنطقة سكنية متكاملة اخلدمات 
بــاالضــافــة الــى مــواقــع لعدد مــن الشركات 
ــاف الــى أن اجمالي عدد  البريطانية، واض
ـــي فــي املــشــروع تبلغ حــوالــي 300  االراض
قطعة مبساحات تبدأ مــن 675 متر مربع 
وباسعار تبدأ من 15 الف جنيه استرليني 
مشيرا الى ان ملكية االراضي حرة وملختلف 
اجلنسيات. وبــني ثابت ان موقع االراضــي 
يبعد حوالي 32 ميل عن ماربل ارش ونايتس 
بريدج في لندن، وحوالي 37 ميل عن مطار 
هيثرو وحوالي 19 ميل عن مدينة ميلتون 
كيينز و3 ميل عــن مدينة لــوتــن. وبــني ان 
املنطقة تربطها شبكة مواصالت متنوعة مع 
مختلف املــدن البريطانية. من جهة اخرى 
اشار ثابت الى ان املجموعة قد وقعت اتفاقية 
تسويق كوكيل حصري في دولة قطر لشركة 
أداء العقارية )شركة كويتية ش.م.م( لتقوم 
بتسويق مشاريعها الكائنة في سلطنة عمان 
وهي عبارة عن مجموعة من مجمعات الفلل 
حتت اسم “ فلل مــروج “ في مدينة صاللة 
وكذلك عدد من الفرص االستثمارية ألراضي 

سكنيه )ذات تقسيم حكومي( فــي جميع 
انحاء السلطنة والتي تتميزبتوافر جميع 
خدمات البنية التحتية بها الى جانب وقوعها 
على مقربة من البيوت واخلدمات االجتماعية 

والشوارع والطرق الرئيسية.

فوربوينتس
فوربوينتس للحلول العقارية تفتح 
آفــــاق جــديــدة للمستثمر الــكــويــتــي في 
اجلمهورية التركية صــرح حمدى عالم 
املدير االقليمى لشركة فوربوينتس جروب 
للمقاوالت العامة للمباني وبيع وشــراء 
العقار- الكويت بــأن نشاط الشركة في 
الفترة األخيرة لم يقتصر علي بيع وشراء 
العقار وتسويقه فقط. ولكن بالفعل قد 
قامت الشركة من خالل وكالءها وشركائها 
ــة الــتــركــيــة بــفــتــح آفـــاق  ــوري ــه ــم فـــي اجل
جــديــدة لالستثمار الــواعــد مبفهوم جديد 
لالستثمارات وتطوير املشاريع العقارية 
في العديد من البلدان التي تعمل بها، حيث 
ال يقتصر الهدف من التملك املتعة فقط ولكن 
أيضا تضمن الشركة عائد سنوي مجزي 
للعقار املشترى باالضافة للقيمة املضافة 
من اعادة البيع.  واضاف عالم بأننا شركة 
عقارية تعمل في التسويق وخلق فرص 
االستثمار والتنمية والتطوير العقاري 
االستثماري، ومن أوائل الشركات الكويتية 
التي دخلت سوق العقار التركي وعملت في 
تسويق املشروعات العقارية باجلمهورية 
ــة وأول مـــن ســــوق فـــي مــديــنــة  ــركــي ــت ال
كوشاداسي ومدينة اسطانبول ، كما تعلن 
عن مشاريعها احلديثة فى مدن طرابزون، 
ــودروم وبورصة، وتعمل فور بوينتس  ب
منذ سنة 2005 وفقا لتعاليم الشريعة 
االسالمية السمحاء في تعامالتها املالية 
وهو الذي كان له األثر الكبير في تدعيم ثقة 
عمالئنا بنا. وميتد نشاط الشركة في العديد 
مــن الـــدول اجلــاذبــة لالستثمار العقاري 
) اجلمهورية التركية، جمهورية مصر 
العربية، اجلمهورية اللبنانية وشركة فور 
بوينتس وكالء لكبرى الشركات التي تعمل 

في مجال التطوير واالستثمار العقاري.

فالح املطيرياحسان أبو نفيسة
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{ فيفتي ون إيست} تطرح كاميرات سوني
Lens-Style في السوق املحلي 

ــــت، ســلــســلــة  ــــسـ إيـ فـــيـــفـــتـــي ون   أعـــلـــنـــت 
ــــرة األولــــــى  ــــاخـ ــفـ ــ ــة الـ ــتــــجــــزئــ ــتــــاجــــر الــ مــ
فــــي قــــطــــر، وســــونــــي الــــشــــرق األوســـــط 
وإفــريــقــيــا، الــعــالمــة الــتــجــاريــة الــرائــدة 
اإللكترونيات االستهالكية  فــي مجال 
عــن إطــالق أحــدث منتجات سوني من 
للعمالء  لــتــوفــر   Lens-Style كــامــيــرات 
ــة والـــجـــمـــع بـــني تـــبـــادل الـــصـــور  ــرونــ املــ
ــوة الــتــصــويــر  عــلــى الــهــاتــف الـــذكـــي وقــ
ــة الـــــــذي تـــوفـــره  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــه اإلبـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ وخـ

الراقية. الكاميرات 
Lens-Style في جميع  تتوفر كاميرات 
فــي الجــونــا  إيــســت  مــتــاجــر فيفتي ون 
مول، مركز املها، سيتي سنتر الدوحة، 
بــاإلضــافــة إلـــى جــمــيــع مــتــاجــر فيرجن 

ميجاستور في فيالجيو والندمارك.
 Lens-Style ــــرات  ــيـ ــ ــامـ ــ كـ ربــــــط  ــكـــن  ــمـ يـ
الــجــديــدة بــالــهــاتــف الــذكــي عــبــر شبكة 
االتــصــال بلمسة  Wi-Fi. وتــعــد تقنية 
ــدة عـــن طـــريـــق االتــــصــــال بــالــحــقــل  ــ واحــ
فـــي جــمــيــع  املــتــضــمــن   (NFC) الـــقـــريـــب
الجيل  أســرع من   Lens-Style كاميرات 

الكاميرا  لبرنامج  مــع ترقية  الــســابــق، 
لكاميرات QX100 وQX10 وتحسينات 

على تطبيق PlayMemories النقال.
ــيــــــر (إصـــــــــدار  ــ ــح اإلصــــــــــــدار األخــ ــيــ ــتــ ويــ
 PlayMemories ــيـــق  ــبـ تـــطـ مـــــن   (5.0
املــجــانــي الــنــقــال مــن ســونــي لــلــهــواتــف 
الــذكــيــة الــعــامــلــة بــنــظــامــي أنـــدرويـــد و
Lens- بــكــامــيــرا  الــتــحــكــم  iOS ســهــولــة 
املـــســـتـــخـــدم  وتــــفــــيــــد واجــــــهــــــة   .Style
التصوير  الجديدة في تبسيط تجربة 
أكــثــر سهولة  الــفــوتــوغــرافــي وتجعلها 
بـــاســـتـــخـــدام يــــد واحــــــــدة. كـــمـــا أصــبــح 
تــأطــيــر الــلــقــطــات عــبــر الــهــاتــف الــذكــي 
ــثــــر دقـــــة وســـهـــولـــة بـــفـــضـــل خــطــوط  أكــ
الشاشة عند  التي تظهر على  الشبكة 
اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــق. ويــضــيــف نــظــام 
الــجــغــرافــيــة معلومات  املــواقــع  تــحــديــد 
الـــصـــور وينقلها  الــتــقــاط  مــوقــع  حـــول 
إلـــى الــهــاتــف الـــذكـــي أثـــنـــاء الــتــصــويــر. 
الــصــور من  مــشــاركــة  للكاميرا  ويــمــكــن 

شاشة اللمس تلقائيًا إلى الهاتف.
الـــــــعـــــــدســـــــات ذات  وتـــــتـــــيـــــح ســــلــــســــلــــة 

E-mount/A-mount (يتطلب  حــامــل  
للعدسات   LA-EA4 مــحــول اســتــخــدام 
 (A-mount طـــــــراز  ــن  ــ مـ ــل  ــامــ الــــحــ ذات 
ــورة،  ــ ــ ــــصـ ــ ــب الـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــلــــمــــســــتــــخــــدمــــني تـ لــ
أو  واستخدام عدسات بزاوية واسعة، 
التحكم   عــن 

ً
أو مــكــبــرة، فــضــال مــقــربــة، 

بـــمـــســـتـــويـــات الـــتـــعـــريـــض، والـــتـــركـــيـــز، 
التصوير. وأنماط 

الكاميرا  اســتــشــعــار  ويستطيع جــهــاز 
 CMOS طـــــــراز بـــحـــجـــم APS-C ومــــــن 
التقاط  20.1 ميجابكسل،  وحساسية 
ــن الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة،  ــائـــل مــ ــــدد هـ عـ
األكبر منها  الكاميرات  تــوازي  بجودة 
بــكــثــيــر. ويــأتــي ذلـــك مــدعــومــًا بمعالج 
الصور BIONZ X املتطور من سوني، 
الــــذي بــــات يــضــم اآلن مـــيـــزة الـــحـــد من 
الضوضاء ملنطقة محددة. وتستطيع 
إنـــتـــاج صـــور منخفضة  الــعــدســة  هـــذه 
الـــضـــوضـــاء حــتــى عــنــد الــتــصــويــر فــي 

ة منخفضة جدًا. ظروف إضاء
ة الــكــبــيــر  ويـــســـاعـــد حــــســــاس اإلضـــــــــاء
ــر  أثـ ــاج  ــ ــتـ ــ إنـ ــلـــى  ــًا عـ داخـــــــل QX1 أيــــضــ

ضـــــوئـــــي رائـــــــــع يـــــبـــــرز فــــيــــه مــــوضــــوع 
ــر فــــي حــــني تـــبـــقـــى الــخــلــفــيــة  ــويـ ــتـــصـ الـ
ضبابية على نحو جذاب – وهي ميزة 
ال تستطيع الهواتف الذكية مجاراتها. 
أمـــــا مـــيـــزة الـــتـــصـــويـــر اآللــــــي املـــتـــفـــوق، 
املختلفة  املشاهد  العشرات من  فتميز 
الــطــبــيــعــيــة أو صـــور  املـــنـــاظـــر  مـــثـــل   –
ة مـــــن الـــخـــلـــف –  األشـــــخـــــاص املـــــضـــــاء
وتــضــبــط إعــــــــدادات الـــكـــامـــيـــرا، بــحــيــث 

تحقق نتائج عالية الجودة. 
وبالنسبة للمصورين الذين يتمتعون 
التقاطها، يمكن  الــصــور بعد  بتعديل 
الــــصــــور عــلــى  ــقـــاط  ــتـ الـ  QX1 لـــكـــامـــيـــرا
الفالش  ملفات RAW، استخدام ضوء 
ــــور  ــــصـ ة صـــــــور الـــــــوجـــــــوه، والـ إلضــــــــــاء

الليلية. القاتمة واملشاهد  الداخلية 
والــحــزام  الحقيبة  وتضيف مجموعة 
الــــفــــخــــامــــة  مــــــــن  ملــــــســــــة   LCS-QXA
بــمــلــمــســهــا الــقــاســي ولــونــهــا الــجــلــدي 
البني. وتمكن حماية QX1 باستخدام 
ــزام الــكــتــف أو حـــزام  ــ ــيــــارات حـ أحــــد خــ

الخصر. 

ألول مرة في الشرق األوسط

 الصالون األزرق يطرح العطر الفرنسي
 Les Liquides Imaginaires

الــنــقــاب وألول  الــصــالــون األزرق   كــشــف 
ــطــــور الـــفـــرنـــســـيـــة  ــعــ مــــــرة عـــــن عــــالمــــة الــ
 Les Liquides Imaginaires الـــفـــاخـــرة
ــم ذلــك  ــنـــســـاء. وتــ الـــجـــديـــدة لــلــرجــال والـ
ــو عــيــســى  ــ ــيـــد أشـــــــرف أبــ بـــحـــضـــور الـــسـ
الرئيس التنفيذي للمجموعة والسيد 
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ فـــــــــواز اإلدريـــــــســـــــي املــــــديــ
 David لــــلــــصــــالــــون األزرق، والــــســــيــــد
 Les Liquides مصمم عــطــور Frossard
Imaginaires وعـــــــــدد مـــــن مـــســـؤولـــي 
ــفـــيـــف مــــن رجــــال  ــالــــون األزرق ولـ الــــصــ

اإلعالم وعشاق العطورات الفاخرة.
تــعــود Les Liquides Imaginaires إلــى 
جوهر العطور لتترجم اإلرث الحرفي 
ـــِســـم بـــه هــــذه الــعــالمــة 

َّ
املـــمـــتـــاز الـــــذي تـــت

والـــتـــقـــالـــيـــد الــفــرنــســيــة األصـــيـــلـــة حـــول 
كــــل مــــا يــتــعــلــق بـــالـــصـــنـــاعـــات األولــــيــــة 
واملــــواد الــفــاخــرة، حيث تــولــي األولــويــة 
املـــكـــونـــات الطبيعية  ــودة  ــ لــنــوعــيــة وجــ
فـــي صــنــاعــتــهــا لــلــعــطــور، لــتــقــدمــهــا في 
تــصــامــيــم مــمــيــزة وفـــريـــدة كــمــا لــو أنها 
لــوحــة فنية، مما جعلها تحقق سمعة 
فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا أهـــلـــتـــهـــا لــتــتــصــدر 
صــفــوف الــعــطــور الـــراقـــيـــة أو املــعــروفــة 
بــاســم الــعــطــور املــتــخــصــصــة مـــن خــالل 
ــات ثـــمـــيـــنـــة بــتــصــامــيــم  ــ ــ ــداعـ ــ ــ تــــقــــديــــم إبـ
حرفية راقية جعلتها مــرادفــًا للفخامة 

الفرنسية.
ومن جهته قال فواز اإلدريسي: " تعتبر 
Les Liquides Imaginaires إضـــافـــة 
الــــصــــالــــون األزرق،  ملـــنـــظـــومـــة  نـــوعـــيـــة 
نظرًا ملــا يتمتع بــه مــن سمعة إيجابية 
عــلــى خــارطــة الــقــطــاع الــتــجــاري املحلي 
ال يــضــم بــني ثــنــايــاه إال املــنــتــجــات ذات 
الــدولــيــة والــتــي تصنف بأنها  الــجــودة 
الـــتـــي تطلقها  املـــســـتـــجـــدات  مـــن أحـــــدث 
إلــى أن  بيوت املــوضــة العاملية"، مشيرًا 
عطور Les Liquides Imaginaires سوف 
تحقق نــمــوا ملحوظًا فــي قــطــر، كونها 

من العطور املستلهمة من روح الفخامة 
والرقي.

 Les Liquides وأكد ديفيد فروسارد أن
Imaginaires تملك الكثير من العناصر 
بــطــريــقــٍة ال تشبه  ــة  ــبـ ــرّكـ املـ الــطــبــيــعــّيــة 
ها عطور خالدة بفضل 

ّ
 معّينة، إن

ً
رائحة

ها. مؤكدًا أن العطر 
ّ
الــذي يلف الغموض 

الذي يكون واضحًا وغامضًا في الوقت 
عينه، تعجز الكلمات عن وصفه، ألننا 
ندرك أن العطر هو مفتاح الــروح. فقوة 
الــعــطــر تــســتــطــيــع إعـــادتـــنـــا إلــــى لحظة 
مــحــددة فــي ماضينا، مــا يجعل العطر 
ــادرًا عــلــى تــغــيــيــر الــكــثــيــر مـــن أوضـــاع  ــ قـ

الحياة.
ــن الـــســـمـــات الـــفـــريـــدة الــتــي  ــاف: "مــ ــ ــ وأضـ
 Les Liquides Imaginaires تميز عالمة
هـــي رغـــبـــة فـــريـــق الــعــمــل بـــالـــعـــودة إلــى 
ــــور، فـــــي وقــــت  ــطـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــاعــ ــنــ أصـــــــــول صــ
أصـــبـــح يــنــظــر فــيــه لــلــعــطــور عــلــى أنــهــا 
مــجــرد إكــســســوار، فــبــالــرجــوع للجذور 
فمنذ القدم كانت العطور تحتل مكانة 
هـــــامـــــة، تـــصـــنـــع خـــصـــيـــصـــا لــلــمــلــكــات 
وزوجــــــــــات األمــــــــــراء لـــلـــتـــزيـــن بـــهـــا عــنــد 
االحــتــفــاالت وكــانــت للطبقات الغنية ال 

 Les Liquides لباقي الشعب، نحن فــي
الــعــودة إلى  Imaginaires نــحــرص على 
جذور صناعة العطور بطريقة عصرية 
ــدام أغــــلــــى وأنــــــدر  ــتــــخــ ــاســ ومـــبـــتـــكـــرة بــ
املكونات، مشيرًا إلى أنه عند بدء العمل 
فـــي عــالــم الــعــطــور، يــطــلــب مــنــك دراســـة 
العطور الكالسيكية، وتمضني الكثير 
مــن الــوقــت فــي شـــّم املــكــونــات وتجدين 
 إلـــى 

ً
ــعـــال ــلـــت فـ ــــك دخـ ــــالل الــعــمــلــيــة أنـ خـ

أعماق العطر. هــذا النوع من التمارين 
ــلـــى الــــعــــطــــور الــكــالســيــكــيــة  مــقــتــصــر عـ
الكبيرة، ولحسن الحظ أن هذه العطور 
ال تــزال مــوجــودة وستبقى كذلك دومــًا. 
أكــثــر فأكثر على  وأحــــاول اآلن التركيز 
هــــذا الـــجـــانـــب، بــحــيــث تــســتــطــيــع الــــدار 

تمييز نفسها عن بقية السوق.
 Les Liquides عــطــٍر مــن مجموعة 

ّ
لــكــل

Imaginaires قّصة خاّصة. 
عــــــلــــــى ســـــبـــــيـــــل املـــــــــثـــــــــال يـــــــأتـــــــي عـــطـــر  
Fortis"فـــــــورتـــــــيـــــــس" الـــــــذي يـــصـــنـــف مــن 
ضمن العطور الدافئة والقوية وطويلة 
األمــد برسالة عطرية تحفز على الثقة 
ــة املــســتــقــبــل بــقــوة  ــهــ بـــالـــنـــفـــس ومــــواجــ
وحـــزم، مــن خــالل نفحات مــن الــزعــفــران 

والكمون والعود، الخشب، خشب األرز، 
والــعــنــبــر، والــبــتــشــول وخــشــب الصندل 
 Tumultu والفانيليا واملــســك. أمــا عطر
فهو غني بالجريب فروت، جوز الهند، 
خشب األرز، البتشول وخشب الصندل.. 
وغيرها العديد من اإلصدارات العطرية 
ــنـــهـــا خــــــالل حــفــل  الــــتــــي تـــــم الـــكـــشـــف عـ

التدشني. 
ــار الـــعـــطـــر مـــهـــارة  ــكـ ــتـ يــعــتــبــر ديـــفـــيـــد ابـ
ــال  فـــنـــيـــة عــــالــــيــــة املـــــســـــتـــــوى، إنــــــــه مـــجـ
يجتمع فيه الحظ مع السحر والخبرة 
بــنــســب مــخــتــلــفــة. وفــيــمــا يتعلق بأكبر 
 Les Liquides التحديات التي تواجهها
الــخــروج  Imaginaires هــي رغبتهم فــي 
ــكـــار،  ــتـ عــــن املـــــألـــــوف والـــنـــمـــطـــيـــة فــــي ابـ

الترويج وتسويق خططنا التوسعية. 
وتــعــلــيــقــا عــلــى شــغــفــه بــالــعــطــور قـــال: 
"بالنسبة لي، العطر هو بمثابة قصيدة 
أو راٍو للقصص، من شأنه أن يبدع شيئًا 
ملموسًا ينبع من حالة غير محسوسة 
– كــصــور تجريدية تــدخــل فــي صلبنا. 
ا من  نــحــن نــصــنــع منتجًا يــصــبــح جــــزًء
حياة وعشق زبائننا – تتشابك بشكل 
جوهري مع ذكرياتهم ومع من يعرفهم. 
لــذلــك أســعــى إلـــى صــنــاعــة عــطــور تلقي 
بسحرها على مشاعرنا وتطارد بسرية 
أحاسيسنا، عطور تأسر قلوبنا، عطور 

آمل أن يحبها ويتذكرها الجميع.
ــام عـــبـــر الـــســـيـــد ديـــفـــيـــد عــن  ــتـ ــــي الـــخـ وفـ
اعــتــزازه وثقته بالشراكة مــع الصالون 
تــفــهــمــا كــبــيــرا  ــن أظــــهــــروا  ــذيــ الــ األزرق 
لــلــعــالمــة الــتــجــاريــة، مـــؤكـــدًا عــلــى ثقته 
بأنهم الشريك املثالي الذي سيساعدهم 
على النمو في املنطقة، ألنهم يتشاركون 
حب اإلبداع وتقدير النوعية. أما خطط 
الــعــالمــة الــتــوســعــيــة فـــي املــنــطــقــة فبعد 
أول محطة لها في الخليج "قطر" هناك 
خــطــط لــلــتــواجــد فـــي املــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية (جدة والرياض) والكويت. 

إقامة في أجواء خالبة تعيد الحيوية والنشاط وبداية عام صحية في جزر املالديف

 منتجع جميرا ديفانافوشي يطلق عرض «مالذ الرشاقة في أحضان الجزيرة» 
 أزاح منتجع جميرا ديفانافوشي، الذي 
يتميز بموقعه االستثنائي الفريد في 
الـــطـــرف الــجــنــوبــي مـــن جــــزر املــالــديــف 
ــة  والـــــتـــــابـــــع ملـــجـــمـــوعـــة جــــمــــيــــرا، شـــركـ
الضيافة العاملية الفاخرة والعضو في 
دبي القابضة، الستار عن عرض "مالذ 
الـــرشـــاقـــة فـــي أحـــضـــان الـــجـــزيـــرة" الـــذي 
يتيح لــلــضــيــوف مـــالذًا مــريــحــًا وهــادئــًا 
بعيدًا عن صخب الحياة العصرية مع 
بــدايــة هـــذا الـــعـــام. ويــتــيــح هـــذا الــعــرض 
ملدة أربع أو سبع ليال للضيوف إقامة 
مريحة ومالذًا رائعًا لالسترخاء وإعادة 
الــنــشــاط والــحــيــويــة فــي أجــــواء خــالبــة. 
ولــدى الــوصــول إلــى هــذه الــجــزيــرة ذات 
املوقع املتميز في قلب املحيط الهندي، 
ســـيـــحـــظـــى الــــضــــيــــف بــــمــــســــاج مـــريـــح 
ــة لــجــلــســة قـــنـــاع كــامــل  ــافـ لــلــقــدمــني، إضـ
الــجــســم بــأحــد مــســتــحــضــرات التجميل 
الــخــاصــة لــشــخــصــني وجــلــســة تنظيف 
لــلــجــســم. وبــعــد ذلــــك، ســيــجــري تعريف 

الضيوف بخدمة تاليس سبا الحاصل 
عــلــى عـــدة جــوائــز مــع اســتــشــارات تقدم 
لهم ملناقشة أفضل العالجات والبرامج 
املــخــصــصــة مـــع مــعــالــجــني ومــســؤولــني 
عن خدمة الضيوف.   وتبدأ النشاطات 
اليومية بوجبة إفطار صحية متميزة 

في أحد املطاعم التي تطل على مناظر 
رائـــعـــة عــلــى املــحــيــط الـــهـــنـــدي. وبــوســع 
ــفــــادة  ــتــ ــــة تـــحـــقـــيـــق اســ ــاقـ ــ ــــرشـ عــــشــــاق الـ
قصوى من جلسات الرشاقة الشخصية 
الـــرشـــاقـــة  الـــتـــدريـــب ودروس  وبــــرامــــج 
اليومية األخـــرى.   وبالنسبة للراغبني 

ــريـــاضـــات الـــروحـــيـــة،  بــالــتــركــيــز عــلــى الـ
فبوسعهم االستمتاع بــدروس اليوجا 
وأنشطة التركيز الذهني التي يقدمها 
مدرب الجزيرة الخبير. وجرى تصميم 
هــــذه الــــــــدورات لــتــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات كل 
شخص وتتوفر للضيوف ضمن كافة 
مستويات الرشاقة. وتتمتع كل فيال في 
الــجــزيــرة بــبــركــة خــاصــة وســريــر للنوم 
تحت ضــوء الشمس للتمتع بأشعتها 
الـــجـــمـــيـــلـــة والــــتــــخــــلــــص مــــــن اإلرهـــــــــاق 

والتوتر في أجواء من الخصوصية. 
وتـــــتـــــوفـــــر مــــــعــــــدات الــــغــــطــــس مـــجـــانـــًا 
ــكـــشـــاف  ــتـ ــن اسـ ــ ــــوف مــ ــيـ ــ ــــضـ ــكـــني الـ ــمـ ــتـ لـ
حــــدائــــق الـــحـــيـــد املــــرجــــانــــي الـــنـــابـــضـــة 
بكافة أشكال وألوان الحياة تحت املاء 
أنــواع  بــوجــود مختلف  والــتــي تشتهر 
ــدأ عـــرض  ــبــ األســــمــــاك والــــســــالحــــف. ويــ
‘مـــــالذ الـــرشـــاقـــة فـــي الـــجـــزيـــرة’ مـــن ١٥ 
يناير ٢٠١٥ بسعر 6340 دوالرًا للفيال 

لليلة واحدة. 

تطرحها «األرجوان املتحدة» و{كويت إلدارة املشاريع» 
و{يوتيوبيا» وفوربيونتس 

 مشاريع عقارية متميزة في معرض 
النخبة بأبوظبي الشهر الجاري 

ــن الـــشـــركـــات  ــدة مــ ــديــ  أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة جــ
ــا إلــــــى مـــعـــرض  الــــعــــقــــاريــــة عــــن انـــضـــمـــامـــهـ
الـــنـــخـــبـــة الــــعــــقــــاري فـــــي أبــــوظــــبــــي والــــــذي 
لتنظيم  إســكــان جلوبال  تنظمه مجموعة 
املــعــارض واملــؤتــمــرات فــي مــركــز أبـــو ظبي 
اإلمارات  بدولة  (أدنك)  للمعارض  الوطني 
الــعــربــيــة املــتــحــدة خــالل الــفــتــرة مــن 26 إلــى 

29 يناير الجاري.
التنفيذي  الــرئــيــس  أكـــد  مــشــاركــتــه،  وحـــول 
ــركـــة األرجـــــــــوان املــتــحــدة  والـــشـــريـــك فــــي شـ
ــيـــســـة حــــرص  ــفـ ــو نـ ــ ــ الــــعــــقــــاريــــة إحـــــســـــان أبـ
"األرجــــــــــوان" عـــلـــى املـــشـــاركـــة فــــي مـــعـــارض 
مــن هنا  أنــه  مــؤكــدًا  اإلستراتيجية،  العقار 
يــــأتــــي الـــتـــزامـــهـــا بـــاملـــشـــاركـــة فــــي مــعــرض 
أبــوظــبــي، حــيــث مــن املــقــرر أن تــعــرض آخــر 
أن  عــلــى  مــنــهــا  األحـــدث  وتــطــلــق  منتجاتها 
تـــؤمـــن األفـــضـــل لــلــمــســتــثــمــريــن املــحــتــمــلــني 

استثمارهم مجديا. يكون  لكي 
وأضــــاف مــشــيــرًا إلـــى أن مــعــرض أبــوظــبــي 
ســـــوف يـــشـــكـــل نـــقـــطـــة اخــــتــــالف فـــعـــالـــة فــي 
ــمــا أنــه قــد تــحــول إلــى حــدث  الــكــويــت، الســيَّ
ــبــــت فــعــالــيــتــه  ــنــــوي فــــي دبـــــــي، حـــيـــث أثــ ســ
وحــقــق نــجــاحــات كــبــيــرة يــتــوقــع أن يحقق 
أن معرض  الكويت، مؤكدًا على  في  مثلها 
أبــــو ظـــبـــي ســــوف يــتــخــطــى كـــل الــتــوقــعــات 
مــحــقــقــا نــجــاحــا كــبــيــرا يـــتـــردد صــــداه على 

املنطقة. صعيد 
مـــن جــانــبــه قـــال نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
كـــويـــت إلدارة  فـــي شـــركـــة  املــبــيــعــات  إلدارة 
املــشــاريــع فــالــح املــطــيــري إن املــشــاركــة في 
مـــعـــرض أبــــو ظـــبـــي ســتــتــضــمــن طــــرح عـــدد 
بينها  مــن  واملــمــيــزة،  الكبيرة  املــشــاريــع  مــن 
مـــشـــروع "بـــــرج الـــصـــفـــا" فـــي مـــكـــة املـــكـــرمـــة، 
وفندق "روضة الصفوة" في املدينة املنورة 
في اململكة العربية السعودية، ملا لهما من 
الدينية في  السياحة  إنجاح  كبير في  أثــر 

اإلسالمي. والعالم  املنطقة 
وأكد أن الشركة ستقوم بتعريف الجمهور 
ــة الـــصـــفـــوة  ــ ــ ــدق روضـ ــنــ اإلمــــــاراتــــــي عـــلـــى فــ
بــــنــــظــــام صــــكــــوك االنــــتــــفــــاع ملــــــدة 19عــــامــــا 
هـــجـــريـــا، والـــــــذي يـــعـــد األهــــــم واألبــــــــرز فــي 
ــع  ــوقـ ــــالل املـــــدة واملـ ــنــــورة مــــن خـ ــة املــ ــنـ املـــديـ

والسعر واإلطاللة. 
تقدم منتجات عقارية  الشركة  أن  وأوضــح 
الــعــقــاري  املــجــال  فــي  للمستثمرين  جــديــدة 
والــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــالـــعـــوائـــد االســـتـــثـــمـــاريـــة 
ــرج الصفا  املــجــزيــة خــاصــة فــي مــشــروع (بـ
إلــى أن مشروع  الــصــفــوة)، مشيرًا  وروضــة 
للتشغيل  الصفوة سيكون جــاهــزا  روضــة 
خـــالل الــعــام الــحــالــي، مــؤكــدًا عــلــى اإلقــبــال 
الــكــبــيــر مـــن قــبــل املــســتــثــمــريــن الــخــلــيــجــيــني 

وبالد شرق آسيا على هذا املشروع.
املدير  ثــابــت  فرغلي  قــال محمد  مــن جانبه 
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة يــوتــوبــيــا لــلــعــقــارات 
(شــركــة قــطــريــة) إحـــدى الــشــركــات الــزمــيــلــة 
ملــجــمــوعــة تـــوب الــعــقــاريــة، بـــأن املــجــمــوعــة 
فــي معرض  مــن خــالل مشاركتها  ستطرح 
والـــذي تنظمه مجموعة  العقارية  النخبة 
للمعارض خالل  أبوظبي  إسكان في مركز 
مــجــمــوعــة  ــاري  ــجــ الــ يـــنـــايـــر   29-26 الـــفـــتـــرة 
مــــن مـــشـــاريـــعـــهـــا املـــمـــيـــزة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 

ــي  ــ ــن األراضــ ــدد مــ ــ ــرح عـ ــطـ حـــيـــث ســـتـــقـــوم بـ
ــقــــع فــي  ــيـــا وتــ االســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي بـــريـــطـــانـ

-لوتن.  كادنجتون  منطقة 
وتـــمـــتـــاز األراضــــــي بــمــوقــعــهــا املــمــيــز عــلــى 
ــة ومـــحـــاطـــة  ــقــ ــنــــطــ ــــي املــ ــيــــســــي فــ شـــــــــارع رئــ
ــات،  ــدمــ ــخــ ــة الــ ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ بـــمـــنـــطـــقـــة ســـكـــنـــيـــة مـ
بــاإلضــافــة إلـــى مــواقــع لــعــدد مــن الــشــركــات 

البريطانية. 
وأضـــــــاف أن إجـــمـــالـــي عـــــدد األراضــــــــي فــي 
املشروع يبلغ حوالي 300 قطعة بمساحات 
تــبــدأ مــن 675 مــتــرا مــربــعــا وبــأســعــار تبدأ 
من 15 ألف جنيه إسترليني، مشيرًا إلى أن 
الجنسيات. األراضي حرة وملختلف  ملكية 

يــبــعــد  ــــع األراضـــــــــــي  ــــوقـ مـ ــــت أن  ــابـ ــ ثـ وبـــــــني 
ارش ونايتس  مــاربــل  عــن  32 ميال  حــوالــي 
بـــريـــدج فـــي لـــنـــدن، وحــــوالــــي 37 مـــيـــال عــن 
عــن مدينة  19 ميال  مطار هيثرو وحــوالــي 
لوتن.  أميال عن مدينة  كيينز و3  ميلتون 
تربطها شبكة مواصالت  املنطقة  أن   

َ وبــنيَّ
البريطانية. املدن  متنوعة مع مختلف 

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى أشــــــــــار ثـــــابـــــت إلــــــــى أن 
ــعــــت اتـــفـــاقـــيـــة تـــســـويـــق  ــد وقــ ــ املـــجـــمـــوعـــة قـ
كـــوكـــيـــل حــــصــــري فــــي دولـــــــة قـــطـــر لــشــركــة 
كـــويـــتـــيـــة ش.م.م)  ــة  ــركــ (شــ ــة  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ أداء 
لــتــقــوم بــتــســويــق مــشــاريــعــهــا الــكــائــنــة فــي 
ســلــطــنــة عــمــان وهـــي عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة 
"فلل مروج"  اسم  الفلل تحت  من مجمعات 
الفرص  مــن  فــي مدينة صاللة وكــذلــك عــدد 
(ذات تقسيم  االستثمارية ألراٍض سكنية 
السلطنة والتي  أنحاء  حكومي) في جميع 
ــــات الــبــنــيــة  ــــدمـ ــيـــع خـ ــتــــوافــــر جـــمـ تـــتـــمـــيـــز بــ
ــى جـــانـــب وقـــوعـــهـــا عــلــى  الــتــحــتــيــة بـــهـــا، إلــ
االجتماعية  والخدمات  البيوت  مقربة من 

الرئيسية. والطرق  والشوارع 
اإلقليمي لشركة  املــديــر  عــالم  وقــال حــمــدي 
ــروب لـــلـــمـــقـــاوالت الــعــامــة  ــ فــوربــويــنــتــس جـ
ــراء الـــعـــقـــار- الــكــويــت،  ــ لــلــمــبــانــي وبــيــع وشـ
بــأن نــشــاط الــشــركــة فــي الــفــتــرة األخــيــرة لم 
العقار وتسويقه  بيع وشــراء  يقتصر على 

فقط.
ولــكــن بــالــفــعــل قــد قــامــت الــشــركــة مــن خــالل 
وكــــالئــــهــــا وشــــركــــائــــهــــا فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــتــركــيــة بــفــتــح آفـــــاق جـــديـــدة لــالســتــثــمــار 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــهـــوم جــــديــــد لـــالسـ ــفـ ــمـ الـــــواعـــــد بـ
العديد من  في  العقارية  املشاريع  وتطوير 
بــهــا، حــيــث ال يقتصر  الــتــي تعمل  الــبــلــدان 
فــقــط ولكن  املــتــعــة  التملك عــلــى  الــهــدف مــن 
أيضا تضمن الشركة عائدا سنويا مجزيا 
للعقار املشترى، باإلضافة للقيمة املضافة 

من إعادة البيع. 
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