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املستثمرون 
يترقبون اكتشاف 
أسرار االستثمار 

العقاري املربح في 
الندوات املجانية 

بسيتي سكيب 
الكويت

منتدى األعمال 
يضم 200 من 

صناع القرار 
ملناقشة أهم 

القضايا املطروحة 
بالسوق الكويتي

تنظمه »إسكان جلوبل« على هامش معرضها العقاري بـ 14 ديسمبر

نخبة مميزة من املتحدثني تشارك في مؤمتر النخبة العقاري
بش����كل ع����ام، باإلضافة إلى 
التعامل مع ش����ركة املساكن 
املنخفضة التكاليف وغيرها 
من الش����ركات، مؤكدا أن كل 
الدراسات التي قدمتها الشركة 
مت اعتماده����ا بش����كل كبير، 
خاصة أن شركته معتمدة من 
قبل الهيئة العامة للبيئة التي 
تقوم باعتماد هذه الدراسات 
ومن ثم منح املوافقات البيئية 

الالزمة لها.
وأض����اف: »دورن����ا يأتي 
من خالل إعط����اء النصيحة 
للمستثمر حول طبيعة املوقع 
التي سينفذ عليها  واألرض 
مش����روعه، وهل هذا املوقع 
فيه مش����اكل بيئية أم ال، أو 
أن هناك مشاكل قد تأتيه من 
مناطق أخ����رى قريبة، مثل 
موض����وع امل����دن واألراضي 
السكنية القريبة من مصافي 
النف����ط، وقد قمن����ا بالفعل 
بتقدمي دراسات عديدة من هذا 
النوع، كان آخرها الدراس����ة 
االستشارية للمبنى اجلديد 
الوطنية  لشركة االتصاالت 
والواقع ف����ي قلب العاصمة 
الكويتية، ودراس����ات حول 
تطوير الدائري األول والثاني 
واخلامس وغيرها من املشاريع 
التي قدمنا دراس����ات بيئية 
حولها ملعرفة مدى تأثيرها 
على سكان املناطق املجاورة 

لها والقريبة منها«.

السكن العمودي

ف����ي فكرة  وحول رأيه 
الشقق السكنية العمودية قال 
د.خريبط إن هذه الفكرة قد 
تكون مقبولة بشكل ضعيف 
جدا لدى املواطن الكويتي، 
لكن مثل هذا األمر قد يصبح 
مقب����وال بش����كل أكبر على 
املدى املتوسط، السيما في 
ظل ارتفاع أسعار العقارات 
في الكويت، حيث إن أسعار 
األراضي في الكويت أصبحت 
مرتفعة بشكل كبير، لذا فإن 
على القطاع اخلاص الكويتي 
أن يأخذ مثل هذا األمر بعني 
املزيد  االعتبار، وأن يوليه 
من االهتمام من خالل توفير 
شقق س����كنية مبساحات 
تناس����ب املواط����ن العائلة 
الكويتية، إلى جانب توفير 
اخلدم����ات الت����ي يحتاجها 

املواطن الكويتي.

هيئة الزراعة واملقاول، مؤكدا 
أن هذه املشكلة ما زالت عالقة 
منذ نحو 6 سنوات في احملاكم، 
ونأم����ل أن ينتهي املوضوع 
بشكل أو بآخر ملا فيه خدمة 
سكان احملافظة بشكل عام، 
إلى تطوير شارع  باإلضافة 
الغوص الذي يعد ش����ريانا 
رئيسيا للمحافظة، إلى جانب 
حتويل عدد من اإلش����ارات 
املرورية ضمن احملافظة إلى 
دوارات بهدف تخفيف االزدحام 

وتسهيل حركة املرور.

د.علي خريبط

بدوره، أشاد أكد مدير عام 
»إيكو لالستشارات البيئية« 
البيئي د.علي  االستش����اري 
محمد خريبط مبؤمتر النخبة 
العقاري، مش����يرا إلى أهمية 
هذا النوع من املؤمترات في 
التوعي����ة بأس����اليب وطرق 
التعامل مع القطاع العقاري 
بش����كل خاص، مؤك����دا في 
الوقت نفسه على أن املستثمر 
العق����اري الكويتي لديه بعد 

نظر دائما.
إلى أهمية  وأملح خريبط 
الدور الذي تلعبه االستشارات 
البيئية ف����ي مجال التطوير 
إلى االرتباط  العقاري، الفتا 
الكبير بني التطوير العقاري 
البيئية في  واالستش����ارات 
جميع أنواع األراضي، حيث 
تلعب االستش����ارات البيئية 
دورا ف����ي فح����ص األراضي 
الصناعي����ة واالس����تثمارية 
والتجارية، وحتى األراضي 
التابع����ة للجهات احلكومية 
الصحراوية أو أراضي الطرق 
السريعة واملطارات واملصافي 
ووحدات تكرير النفط اخلام 
الغاز، والتعامل  أو محطات 
مع ما في باطن األرض كاملياه 
اجلوفية أو فحص التربة، أو 
ما فوق األرض مثل مشاريع 

اإلسكان بشكل عام.
وقال إن ش����ركته قدمت 
استش����ارات بيئية ملشاريع 
ضخمة مثل مش����روع آللئ 
اخليران، ومش����روع منتزه 
الساملية اجلديد، وهذه كلها 
عبارة عن مشاريع ملستثمرين 
الكويتي  كويتيني، املستثمر 
لديه بعد نظ����ر ويعتبر من 
العقاريني  أوائل املطوري����ن 
في منطق����ة اخلليج العربي 

ما هو قائم، وذلك بالتعاون مع 
املؤسسات احلكومية املختلفة 
وعلى رأسها املجلس البلدي 
الذي يبدي تعاونا كبيرا مع 
احملافظة من أجل إيجاد بعض 
اخلدم����ات واملرافق التي من 
بينها مخفر ومستوصف في 
منطقة القصور، ودار للمسنني 

ونادي وغيرها من املرافق.
الرجيب عن  كذلك أعرب 
أمله في تعاون وزارة الصحة 
مع سكان احملافظة وحتقيق 
رغباته����م من خ����الل إيجاد 
مستشفى خاص باملنطقة على 
غرار باقي احملافظات، السيما 
أن سكان احملافظة يتعاملون 
حاليا مع مستش����فى مبارك 
ف����ي محافظة حولي  الكبير 
ومستش����فى الع����دان، وكال 
املستشفيني يشهدان ضغطا 
كبيرا في األساس، لذلك تنوي 
وزارة الصحة وبعد االنتهاء 
من تنفيذ مستشفى جابر أن 
يكون في خدمة سكان محافظة 

مبارك الكبير.
وح����ول مطالب احملافظة 
الرجيب إن  الرئيس����ية قال 
املطالب كثي����رة، لعل أهمها 
حل املشكلة املزمنة مع هيئة 
الزراعة والتي تتعلق بحديقة 
الت����ي كان  الس����الم  صباح 
يفترض بها أن تكون مبنزلة 
منتزه قومي بسبب حجمها 
الكبير، حيث تصل مساحتها 
إلى نحو 100 متر مربع، حيث 
شهدت هذه احلديقة هبوطا في 
األرض بعد افتتاحها مباشرة 
مما تس����بب في اخلالف بني 

صباح السالم التي بدأت تشهد 
مؤخرا دخول مجمعات جتارية 
واس����تثمارية جديدة، حيث 
البناء  يالحظ تسارع حركة 
في تلك املناطق، متوقعا أن 
تشهد احملافظة خالل السنوات 
ال����� 5 املقبلة حركة عمرانية 
كبيرة يصاحبها زيادة كبيرة 
في أعداد السكان الذي يبلغ 
عددهم حاليا نحو 300 ألف 
نسمة، والذي يتوقع أن يصل 
إلى 500 ألف خالل السنوات 

ال� 5 املقبلة.
أن  إلى  الرجيب  وأش����ار 
محافظة مبارك الكبير ينقصها 
الكثير من األسس املوجودة 
في باقي احملافظات، حيث إنها 
إلى وجود مستشفى  تفتقر 
خاص بها، وجمعيات تعاونية 
في مناطقها، ذلك أن جمعيات 
التابعة لها ما زالت  املناطق 
مدمجة، مبعنى أن احملافظة 
التي لديها 9 مناطق ال متتلك 
حاليا سوى خمس جمعيات، 
مؤكدا قيام احملافظة مبخاطبة 
وزارة الش����ؤون االجتماعية 
بش����أن فص����ل اجلمعي����ات 
التعاونية وإنشاء جمعية في 
كل منطق����ة، خاصة في ظل 
السكانية في  تنامي احلركة 
جميع مناطق احملافظة، كذلك 
تفتقر احملافظة لوجود مجمع 
للمحاك����م، ومق����ر للحكومة 
مول والكثي����ر من اخلدمات 

الضرورية.
وأوضح أن هناك طموحا 
كبيرا لتطوير احملافظة سواء 
من خالل سد النقص أو تطوير 

فالكويت لديها أراض شاسعة 
ومتوافرة، لكن مع ذلك كله 
لم نر ح����ال لهذه املش����كلة 

اإلسكانية.
وق����ال إن املش����كلة ف����ي 
الكويت أن هن����اك نوعا من 
الترف اإلس����كاني، بدليل ان 
بعض الشباب يرفض القبول 
بالسكن في املناطق البعيدة 
كالوفرة أو غيرها، على الرغم 
من أن هذه املناطق ما زالت 
الكويتية، لذا  داخل احلدود 
يفترض من الدولة أن تكون 
حازم����ة في مثل ه����ذا األمر 
ومن يرفض تس����لم السكن 
املخصص له يشطب طلبه، 
العدد، لكن  وبذلك ينخفض 
غياب الرؤية املتكاملة وغياب 
القرار هو الذي جعل القضية 

تتفاقم.

محافظ مبارك الكبير

بدوره، حت����دث محافظ 
محافظة مبارك الكبير الفريق 
أول أحمد عب����داهلل اللطيف 
الرجيب عن الوضع العقاري 
في محافظة مبارك الكبير التي 
قال إنها تعتبر أحدث محافظة 
أنشئت في الكويت وهي من 
أصغ����ر احملافظات الكويتية 
الست، لكنها متتاز بأن %90 
وأكثر م����ن قاطنيها هم من 
الكويتيني من فئة الش����باب 

واملثقفني.
وأضاف أن احملافظة لديها 
حاليا 3 مناطق جديدة ناشئة 
الفنيطيس،  هي )املس����ايل، 
أبوفطيرة( إلى جانب منطقة 

املفاجئ والتدريجي ألسعار 
النفط، وه����و عامل مهم ألن 
املثال  الكويت على س����بيل 
يعتمد الدخ����ل القومي فيها 
النفط  بنس����بة كبيرة على 
في ظل غياب مصادر الدخل 

األخرى.
وأشار العون إلى أن العقار 
يعتبر أحد احللقات املتعددة 
الكويتي وكما  في االقتصاد 
تأث����رت هذه العق����ارات فإن 
العقار ال بد أن يتأثر، مضيفا أن 
هبوط أسعار النفط سيكون له 
كذلك تأثير على حركة التنمية 
في الكويت، ألن احلكومة عادة 
ما تبني خططها التنموية بناء 
على دخلها القومي، ومبا أن 
الكويت تعتم����د على النفط 
كدخل قومي، فإن االنخفاض 
احلالي في دخل النفط سيؤدي 
إلى انخفاض العوامل التنموية 

األخرى.
من جهة أخ����رى، تطرق 
العون إلى املشكلة اإلسكانية 
والتي قال إنها مشكلة وليست 
أزمة كما يطلق عليها البعض، 
مضيفا أن مقومات حل هذه 
املش����كلة معروف����ة وتتمثل 
في األرض واملال والعمالة، 
مؤك����دا انه عندما كان وزيرا 
الكويتية تقدم  في احلكومة 
بخط����ة عمل حلل املش����كلة 
اإلس����كانية ف����ي وقت كانت 
الكويت بوفرة  تتمتع في����ه 
مالية لدى الدولة، كما كانت 
هناك حلول ملوضوع العمالة 
)العمالة الكورية( على سبيل 
املثال، أما بالنسبة لألراضي 

أعلنت مجموعة »إسكان 
جلوب����ل« لتنظيم املعارض 
إمت����ام  ع����ن  واملؤمت����رات 
اس����تعداداتها إلقامة مؤمتر 
النخبة العقاري الذي سيقام 
على هامش معرضها العقاري 
ال����ذي تنظم����ه عل����ى أرض 
الدولية مبش����رف  املعارض 
خالل الفترة م����ن 14 إلى 19 
ديس����مبر املقبل مبش����اركة 
العقارية،  عدد من الشركات 
ومبشاركة نخبة من املتحدثني 
في املؤمتر. وس����يتحدث في 
املؤمتر كل من الوزير والنائب 
األسبق جاسم العون، ومحافظ 
مبارك الكبير الفريق أول أحمد 
عب����داهلل اللطي����ف الرجيب 
ومدير عام »إيكو لالستشارات 
البيئية« االستشاري البيئي 

د.علي محمد خريبط.
وحول هذه املشاركة شدد 
الوزير والنائب األسبق جاسم 
العون عل����ى أهمية املؤمتر 
باعتباره يتطرق إلى قضية 
مهمة أال وهي القضية العقارية، 
مؤكدا أن العقار ال ينفصل عن 
املنظومة املتكاملة لالقتصاد 
والتي تضم العقار واألسهم 
وجتارة التجزئة وغيرها من 
القطاعات الت����ي جتعل منه 

اقتصادا متكامال.
وقال إن القضية العقارية 
جديرة باالهتمام والنقاش، 
حي����ث ينبغي علين����ا إذا ما 
أردنا أن نحقق نوعا من النمو 
االقتصادي أن نتعرف على 
األس����باب احلقيقية للركود 
س����واء بالنس����بة للعقار أو 
هبوط األسهم أو غيرها من 
األمور االقتصادية األخرى، 
مشيرا إلى أن أهم أسباب هذا 
الركود ه����ي العامل األمني، 
حيث ن����رى أن هناك مناطق 
ملتهبة وصراعا وعدم استقرار 
أمني في مناطق متعددة حول 
العالم، أهمها منطقة اخلليج 
ومنطقة الشرق األوسط بشكل 

عام.
وأضاف انه مادامت هناك 
بؤر ملتهبة وغير مس����تقرة 
أمنيا، فإن رأس املال لن يكون 
مستقرا، ألنه كما هو معروف 
فإن رأس املال جبان س����واء 
عل����ى صعيد العق����ار أو في 
غيره من املجاالت االقتصادية، 
ناهيك عن االضطرابات هناك 
عوامل أخرى من بينها الهبوط 

د.علي خريبطالوزير السابق جاسم العونالفريق أول أحمد الرجيب

شاي زامانيانشريفة الشلفانجون أكترتوفيق اجلراح

ندوات مجانية تعقد على هامش أنشطته خالل الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر

خبراء العقار: معرض »سيتي سكيب« 
يكشف كيف حتقق أقصى عائد استثمار

للم����رة األول����ى يحظى 
املهتمون باالستثمار العقاري 
بفرصة االطالع على أساليب 
إنش����اء محفظة استثمارية 
عقارية عاملية من خالل ندوات 
مجانية تعق����د على هامش 
انشطة معرض سيتي سكيب 
الكويت الذي س����يقام خالل 
الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 
املقبل، ف����ي أرض املعارض 
الدولية بالكويت حتت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك.
إضافة إلى السوق احمللي، 
ستزود سلسلة استثمارات 
الكوي����ت بس����يتي س����كيب 
احلض����ور مبعلومات حول 
األسواق العقارية العاملية التي 
تقدم فرصا جذابة للمستثمرين 
الكويتيني، وس����يتم تسليط 
األضواء على تركيا واإلمارات 
املتح����دة وأملانيا  واململك����ة 
والواليات املتحدة والسعودية 

بوجه خاص.
في هذا االطار، قال العضو 
املنتدب لسيتي أميركا وأحد 
املتحدث����ني املرتقب����ني ف����ي 
ديسمبر املقبل شاي زامانيان 
»ال ش����ك في أنه ال غنى عن 
الندوات املعنية باالستثمار 
مثل سيتي س����كيب في ظل 
التوسع املتواصل لألسواق 
العاملية. يحتاج املستثمرون 
اخلب����راء واجل����دد على حد 
إلى منتدى لالطالع  س����واء 
على بيانات السوق اجلديدة، 
وتبادل األفكار حول النشاط 
التج����اري، واالزدهار خارج 

احلدود القائمة«.
في س����ياق متصل، قال 
جون أكتر، مدير في أكسفورد 
أكويزيشنز في تعليق حول 
هذا املوضوع »سيتي سكيب 
الكويت ه����و ملتقى قيادات 
القطاع العقاري، حيث ميكنهم 
احلصول على نصائح مفيدة 
واكتشاف فرص استثمارية 

مهمة«.
جنبا إلى جنب مع سلسلة 
االستثمار التي توفر الفرص 
للمس����تثمرين، يقام منتدى 

أعمال الكويت بسيتي سكيب 
والذي سيمثل منصة ألكثر 
م����ن 200 من صن����اع القرار 
باملجال واملسؤولني احلكوميني 
ملناقشة أهم القضايا املطروحة 
العق����اري  الس����وق  ح����ول 
الكويت����ي، مبا ف����ي ذلك أثر 
انخفاض أسعار النفط على 
العقارات، واالس����تثمار في 
العقارات التجارية، وصناديق 
العقاري، وأحدث  االستثمار 
فرص االس����تثمار حس����ب 

املنطقة والقطاع.
ق����ال رئيس  من جانبه، 
العقاري����ني بالكويت  احتاد 
واملتحدث في املنتدى توفيق 
اجل����راح »وقع����ت حكومة 
الكويت عقد مشروع إنشاء 
عمالق بقيمة 13 مليار دوالر 
إلنشاء محطة تكرير جديدة 
من املنتظر أن توفر 45 ألف 
فرص����ة عمل جدي����دة. هذا 
التنفيذ منذ  املش����روع قيد 
فترة طويلة، وبعد اكتماله، 
ستصبح محطة التكرير سعة 
610 آالف برميل يوميا أضخم 
منشأة من نوعها يتم إنشاؤها 
في مرحلة واحدة. وتبرهن 
ترسيته في النهاية على وجود 
التزام بتنفيذ املشاريع التي 
ط����ال تأجيلها. ومن األهمية 
مبكان مواصل����ة هذا الزخم 
والتقدم احملرز فيما يخص 
املراف����ق العامة واملواصالت 

وبرامج اإلسكان«.
الشلفان،  أكدت ش����ريفة 
زميلة البحوث في كلية لندن 
الكويت  � برنامج  لالقتصاد 

ومتحدثة مرتقبة في منتدى 
األعمال على ضرورة تركيز 
القطاع العقاري في البالد حاليا 
على اتخاذ إجراءات ملموسة، 
وقالت »في الوقت الذي تواجه 
فيه الكويت قائمة انتظار غير 
مسبوقة طلبا لإلسكان العام، 
وغير ذلك من العقارات غير 
املتاحة لألغلبية، يصبح من 
الضروري إع����ادة النظر في 
سياس����ات توزيع اإلسكان 
ومنهج التطوي����ر العمراني 

للمستقبل«.
وستس����تعرض شريفة 
الكويتية  سياسات اإلسكان 
خ����الل عرضها التقدميي في 
اليوم األول من منتدى األعمال، 
والذي س����يقام يومي 9 و10 
ديسمبر املقبل خالل معرض 

سيتي سكيب الكويت.
ويش����كل املنتدى فرصة 
ب����ني املطورين  للتواص����ل 
العقاري����ني  والوس����طاء 
واملس����تثمرين م����ن القطاع 
املؤسسي وغيرهم من املعنيني 
باملجال، فض����ال عن إمكانية 
إنشاء عالقات عمل جديدة، 
وتعزيز املعرفة الشخصية 
من خالل موضوعات رئيسية 
تشمل أثر أسعار النفط على 
العقارية في  االس����تثمارات 
الكويت، وهي مشكلة بارزة 
يزي����د من تعقيده����ا ارتفاع 

تكاليف املواد اخلام.
ف����ي حني واج����ه القطاع 
الكويتي نصيبه  العق����اري 
م����ن التحديات ع����ام 2015، 
إلى  تشير املصادر املوثوقة 

أن أداء البالد إيجابي بالنسبة 
إلى أسواق الدول اخلليجية 
األخرى، حي����ث جنحت في 
التي  جتنب حالة »الركود« 
الس����عودية وقطر  تشهدها 

واإلمارات حاليا.
م����ن جانب����ه، اوض����ح 
التنفيذي لش����ركة  الرئيس 
اإلمناء العقارية وليد العزاز 
قائال: »للظروف االقتصادية 
والسياسية أثر سلبي للغاية 
على بعض األسواق العقارية 
في املنطق����ة، إال أن ما مييز 
الكويتي  العقاري  الس����وق 
احمللي عن غيره في منطقة 
اخلليج هو أن احملرك األساسي 

فيه هو املستثمر احمللي«.
الكويت  إمكانات  ويعزز 
توافر الق����وة املالية لتلبية 
املتنامي على  الطلب احمللي 
مشاريع تطوير جديدة، وإذا 
تواصل تنفيذ مشاريع كبرى، 
يتوقع اخلبراء أن الس����وق 
الكويتي سيصبح ثالث أضخم 
سوق في املنطقة في غضون 

خمس سنوات.
ويقام س����يتي س����كيب 
الكوي����ت في أرض املعارض 
الدولية في الكويت في الفترة 
من 9 إلى 11 ديسمبر املقبل، 
بدع����م من الراعي الرس����مي 
للخدم����ات املصرفي����ة بنك 
الوطن����ي، والراعي  الكويت 
البالتين����ي ش����ركة احلمراء 
العقاري، والراعي  للتطوير 
الذهب����ي جزي����رة املرجان، 
والراعي الذهبي شركة املزايا 

القابضة.

العقاري الس����كني في املنطقة 
الطلب عليه،  ينتعش ويزداد 
فيما تقوم الش����ركات اخلاصة 
بتنفي����ذ عش����رات املش����اريع 
السكنية والتجارية في املدينة 
ومركزه����ا لتصبح بعد انتهاء 
عمليات التطوير من اجمل املدن 

الشابة في اوروبا.
وحول املش����روع، قال انه 
عبارة عن مبان س����كنية تنفذ 
على عدة مراحل وتقع على بعد 
ميل واح����د تقريبا من محطة 
التس����وق  القط����ارات ومركز 
في املدين����ة، وبني القدومي ان 
املرحلة االولى تتألف من 291 
ش����قة س����كنية فاخرة تتكون 
من اس����تديو الى 3 غرف نوم، 
ومبساحات متنوعة واسعار تبدأ 
من 134 الف جنيه استرليني، 
والتملك 125 سنة قابلة للتجديد، 
واضاف ان املشروع قيد االنشاء 
والتسليم في نهاية 2017. وحول 
الدفع����ات قال ان العميل يدفع 
دفعة مقدمة بواقع 30% والباقي 
عند االس����تالم، مشيرا الى ان 
اجراءات الدفع والتعاقد تتم من 
خالل محامي العميل او احملامي 
الذي تزكيه املجموعة، مبينا ان 
محامي املجموعة قد قام بدراسة 
كافة مس����تندات املشروع قبل 

عرضه على عمالئنا.
وقال ان برمنغهام هي االسرع 
منوا ف����ي بريطانيا، واحلركة 
العمرانية الكبيرة فيها جعلت 
الوجهة االكثر استقطابا  منها 
للمستثمرين، حيث حتقق عوائد 

بعوائد إيجارية تتراوح بني 5 و8% سنوياً

»توب العقارية« تطرح مشروعاً سكنياً في برمنغهام
جيدة على االيجار تتراوح بني 5 
و8% سنويا فيما يحقق العقار 
قيد االنش����اء حوالي 25% عند 
االنتهاء من بنائه، بينما املعدل 
املدينة الرتفاع  الس����نوي في 
قيم����ة العقار يتراوح ما بني 5 
و10% وفقا ملوقع ومواصفات 
ومزايا العق����ار، وأكد القدومي 
ان املجموعة ومن خالل خبرتها 
العريقة في الس����وق العقاري 
البريطان����ي تنص����ح عمالءها 
باالس����تثمار في هذا املشروع 
وفي مدين����ة برمنغهام والتي 
املتوقع ان تش����هد حتوال  من 
كبيرا في زي����ادة قيمة العقار 
فيه����ا خالل اخلمس س����نوات 
القادمة، فاالستثمار املبكر في 
املدينة يحقق عائدا ايجابيا في 

املستقبل.

قال نائ����ب العضو املنتدب 
للتس����ويق ومدير ف����رع كندا 
ملجموعة توب العقارية محمد 
وليد القدومي ان املجموعة تقدم 
لعمالئها في الكويت وقطر واحدا 
من افضل املش����اريع العقارية 
السكنية في مدينة برمنغهام 
البريطانية والتي تطوره شركة 
سيفن كابيتال واملتخصصة في 
التطوي����ر العقاري في مناطق 
وسط وشمال بريطانيا، واضاف 
القدوم����ي أن مدينة برمنغهام 
تع����د ثان����ي اكب����ر مدينة في 
العاصمة لندن  بريطانيا بعد 
وقد اختيرت على رأس قائمة 
اكبر عشر مدن اوروبية غربية 
استقطابا لالستثمار فيما انتقلت 
الرئيسية  املقرات  اليها معظم 
للعديد من البنوك والشركات 
اخلاصة بسبب موقعها املميز 
في بريطاني����ا وألنها ارخص 
معيشة وس����كنا من العاصمة 
لن����دن واضاف ان����ه مت خالل 
االعوام املاضية ضخ اكثر من 
اربعة مليارات جنيه استرليني 
التحتية  البنية  على مشاريع 
في املدينة في سبيل تطويرها، 
واضاف القدومي ان في املدينة 
خمس جامعات رئيسية وأربع 
كليات تض����م حوالي 73 الف 
طالب منهم حوالي 10 آالف من 
الش����رقني االقصى واالوسط، 
مبين����ا ان املدينة توفر فرص 
عمل كثيرة وتستقطب موظفني 
القطاعات من مناطق  ملختلف 
القطاع  محمد وليد القدوميعدة وه����و ما جع����ل 

العون: املؤمتر 
يتطرق إلى القضية 

العقارية كونها 
ال تنفصل عن 

املنظومة املتكاملة 
لالقتصاد الوطني

الرجيب: نعمل 
على حل املشكلة 

املزمنة مع هيئة 
الزراعة اخلاصة 
بحديقة صباح 

السالم

خريبط: االستشارات 
البيئية في مجال 
التطوير العقاري

لها دور مهم 
في االقتصاد


