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»األمراء العقارية« تطرح مشروعات بقيمة 
55 مليون دوالر في الخفجي وُعمان

الشركة تخطط لتنفيذ مجموعة من المشاريع في بعض الدول العربية

وقال دشتي أن أغلب مشاريعها 
ومنها مشروع بريطانيا تقدمه 
الشركة بنظام األقساط للوحدات 
املعروضة والتي تصل الى 200 
قطعة سكنية مبساحات تبدأ من 
200 الى 300 متر، في حني تصل 
األقساط التي تطرحها الشركة الى 

5 سنوات ومن دون فوائد.
وأشار الى أن الشركة تقوم 
بطرح مش����اريعها في األسواق 
التي التزال من األسواق اجلاذبة 
الكويتية  بقوة لالس����تثمارات 
الى  التوجهات  بخالف بع����ض 
الدول األوروبية مثل فرنسا في 

الوقت احلالي.
وأكد دشتي على أن االستثمار 
في القطاع العقاري سيظل جاذبا 
ولكن ليس في الوحدات الفاخرة 
بشكل كبير مثلما جرت احلال 
خالل السنوات الثالث املاضية.

وتوقع دشتي حدوث موجة 
شرائية متوقعة ستساهم بشكل 
كبير في ثبات األسعار في الوقت 
احلالي ومعاودتها االرتفاع مع 
أول دفع���ة للحركة واالنتعاش 
وحتدي���دا ف���ي األردن وعمان 
وبعض الدول األوروبية ما يبدد 
آمال شرائح كبيرة من الراغبني 
في التملك في دول كثيرة أغلبها 

ستكون دوال خليجية.

مجموعة كبيرة من املشروعات 
العقارية في دول خليجية ستقوم 
قريبا بالبت فيه����ا، متوقعا أن 
تقدم الشركة خالل األشهر القليلة 
واملقبلة سلس����لة من املشاريع 
إقباال  املتمي����زة والتي تلق����ى 
كبيرا م����ن املواطنني واملقيمني 

في الكويت.
ولفت دش����تي إلى ان األمراء 
العقارية طرحت مشروعا عقاريا 
ضخما في بريطانيا يصل الى 200 
قطعة سكنية ويبعد عن العاصمة 
بنح����و 40 دقيقة، وتصل قيمة 
املشروع املطروح الى 5 ماليني 
دينار، حيث لقي إقباال كبيرا منذ 

بداية اإلعالن عنه.

أعلن����ت ش����ركة »األم����راء 
العقارية« عن طرح مشروعات 
عقاري����ة كب����رى ف����ي منطقتي 
اخلفجي وسلطنة عمان ويصل 
عدد القطع التي تطرحها في حدود 
50 قطعة وبقيمة إجمالية تصل 

إلى 55 مليون دوالر.
وقال رئيس مجلس اإلدارة في 
الشركة حسني دشتي في بيان 
صحافي إن هذه األراضي عبارة 
عن قطع سكنية تتميز بقربها 
من البحر، وتتمتع مبس���تقبل 
واعد في ظل النهضة العمرانية 
الذي ينتظر هذه  واملس���تقبل 

املناطق.
وأك����د دش����تي أن الش����ركة 
ماضية في طرح حزمة كبيرة من 
املشاريع املتميزة في عدة بلدان 
عربية وخليجية وأوروبية خالل 
الفترات املقبلة نظرا لالستقرار 
النسبي الذي يشهده سوق العقار 

في بعض الدول.
ولفت إلى أن الش����ركة تقدم 
عروضا تنافسية خالل حمالتها 
احلالية واملتعلقة بطرح مشاريع 
سواء في األردن أو بعض الدول 
العربية واخلليجية، وتتيح فرص 
احلصول على معاينة العقار قبل 

توقيع العقود لبعض الدول.
وبني دشتي أن الشركة تدرس 

حسني دشتي 

محمد اجلاسر

)أسامة البطراوي(عبدالعزيز الكليب وشاهني الغامن خالل توقيع االتفاقية

لتدريب 5 من مهندسي الوزارة لمدة 9 أشهر لنقل خبرات القطاع الخاص إلى الحكومي

»المدير الكويتي« توقع مذكرة تفاهم مع »األشغال«
الغانم: االتفاقي�ة تعد األولى بين القطاعين للنهوض بالمجتمع وتأهيل الكوادر الوطنية ورفع مس�تواها المهني

للغاية في التنمية املجتمعية.
وأك���د الغامن عل���ى ان هذه 
املس���اهمات تربط املؤسس���ة 
بجمهورها ومجتمعها بش���كل 
مباشر وتوظيف االموال يساهم 
في رفع مستوى اخلدمة، ويعتبر 
مكمال لدور احلكومة، مش���يرا 
الى ان الش���ركة وفي اطار هذا 
الطاقات  حترص على توظيف 
الكويتية م���ن خريجي املعاهد 

واجلامعات.
وبني الغامن ان خطوة املدير 
الكويتي في تدريب 5 من مهندسي 
وزارة االشغال تأتي من منطلق 
نهج وسياس���ة بي���ت التمويل 
الكويتي )بيتك( في اعمار االرض 

في كل مكان.
واش���ار الغامن الى ان هدف 
املدير الكويتي االستراتيجي هو 
خدمة املالك والوطن من خالل 
حرص الش���ركة عل���ى توجيه 
العامل���ني بها الى خدمتها ليس 
كأداء وظيفة ب���ل كمنهج حياة 
وموق���ع كفاح وفقا للش���ريعة 
االسالمية، كما تفتخر الشركة 
بوجود عمال���ة كويتية مدربة 
وحاصلة على أعلى الش���هادات 
الهندسية واالدارية واملالية ضمن 

كوادرها.

الوطنية لرفع مستواها املهني 
خلدمة املجتمع ومساعدة الدولة 
للنهوض، وحتقيق نهضة تنموية، 
فالقطاع اخلاص له دور مهم في 
املجتمع، حيث تعتبر االنشطة 
املجتمعية التي يقوم بها القطاع 
اخلاص واجب وطني وأمر مهم 

واوض���ح الغ���امن ان املدير 
الكويت���ي وجمي���ع ش���ركاتها 
التابعة حترص على املساهمة 
في النهوض باملجتمع من خالل 
مساهمتها املتعددة وتأكيدا على 
القطاع اخلاص  أهمية مشاركة 
البش���رية  الكوادر  في تأهي���ل 

الوزارة مع القطاع اخلاص، معربا 
عن امله ان يثمر هذا التعاون في 
تبادل اخلبرات والتأهيل اجليد 
للكوادر البشرية من املهندسني 
بالنفع  الكويتي���ني مبا يع���ود 
على االقتصاد الكويتي وتنمية 

املجتمع.

أحمد مغربي
وقعت شركة املدير الكويتي 
القابضة التابعة لبيت التمويل 
الكويتي )بيتك( مذكرة تفاهم مع 
العامة لتدريب  وزارة االشغال 
وتأهي���ل ع���دد من املهندس���ني 
التخرج،  الكويتي���ني حديث���ي 
وقد وقع العقد نيابة عن وزارة 
االشغال وكيل الوزارة عبدالعزيز 
الكليب وعن شركة املدير الكويتي 
االدارة ش���اهني  رئيس مجلس 

الغامن.
املناس���بة قال وكيل  وبهذه 
وزارة االش���غال عبدالعزي���ز 
الكليب ان تع���اون الوزارة مع 
املدير الكويت���ي لتدريب 5 من 
مهندسي الوزارة خطوة ايجابية 
لنقل خبرات القطاع اخلاص الى 
احلكومي، مشيرا الى ان االتفاقية 
مدتها تصل الى 9 اش���هر، اول 
اسبوعني منها نظري و6 اشهر 
منها عملي ف���ي املدير الكويتي 
وشهران ونصف الشهر في قطاع 

إدارة املشاريع.
من جانبه قال رئيس مجلس 
ادارة شركة املدير الكويتي شاهني 
الغ���امن ان مذك���رة التفاهم بني 
الش���ركة ووزارة االشغال تعد 
املبادرة االول���ى التي تقوم بها 

»مشرف« تحوز أقل األسعار
 في مشروعين ب� 50 مليون دينار

»ميهن السيالنية« للطيران تدشن 
رحالتها انطالقًا من الكويت

 »4SPOTS« البحرين األولى« تعين«
استشاريًا لموقعها اإللكتروني

وصحية وخدمات أخرى مبنطقة 
املهبولة )املرحلة األولى( بلغت 
قيمته 13.8 مليون دينار. وأضاف 
اجلاسر أن بحصول عرض شركة 
مشرف للتجارة واملقاوالت على أقل 
األسعار في هذين املشروعني عزز 
من خبرة الش����ركة العريضة في 
تنفيذ هذه النوعية من املشاريع، 
موضحا أن الشركة متلك من املعدات 
واإلمكاني����ات والعمال����ة املدربة 
ما يؤهلها للقي����ام بإجناز هذين 
املشروعني، خصوصا أن مشرف 
تعتبر من اوائل الشركات املختصة 

في تنفيذ هذه املشاريع.

أعلنت شركة مشرف للتجارة 
واملقاوالت أن عرضها املالي جاء في 
املرتبة األولى من حيث أقل األسعار 
ملش����روعني وهما مشروع غرب 
الصليبخات اإلسكاني ومشروع 
ه� ط/162 � خدمات مبنطقة املهبولة 

املرحلة األولى.
في هذا السياق، قال مدير ادارة 
شؤون العمالء في الشركة محمد 
اجلاس����ر إن قيمة العرض املالي 
الذي تقدمت به ش����ركة مش����رف 
للمشروعني: بالنسبة ملشروع غرب 
الصليبخات االسكاني بلغت قيمته 

36.2 مليون دينار.
وبنينّ اجلاسر ان اعمال املشروع 
ستشمل معاجلة وحتسني خواص 
التربة الضعيفة لكامل مس����احة 
املشروع مبا فيها منطقة العمارات 
السكنية وانشاء واجناز وصيانة 
الطرق ومواقف السيارات وشبكات 
التحتية وحتديد  البنية  خدمات 
القسائم البالغ عددها 1426 قسيمة 
و35 محطة مح����والت كهربائية 
فرعية وعدد 17 محطات محوالت 
كهربائية فرعية. وأشار اجلاسر 
ال����ى أنه بالنس����بة ملش����روع ه� 
ط/162 فهو مشروع إنشاء واجناز 
وصيانة طرق ومج����اري أمطار 

كونا: قالت االدارة العامة للطيران املدني امس ان شركة »ميهن.
النكا« للطيران دشنت اول من امس خطا جويا بني مطاري الكويت 
وكوالمبو السريالنكي مرورا بدبي بواقع ثالث رحالت في االسبوع. 
واضافت االدارة في بيان صحافي امس ان رحالت الش���ركة التي 
تعتبر اول ناقل جوي منخفض التكاليف في س���ريالنكا ستكون 

في ايام السبت والثالثاء واخلميس.
وأوضحت ان الشركة التي متتلكها احلكومة السريالنكية اختارت 
شركة البدور للطيران كوكيل محلي لها في الكويت ليقوم بجميع 

عمليات احلجز والسفر والشحن وغيرها.
واشارت الى ان الشركة اختارت الكويت لتكون محطتها اجلديدة 
بسبب ارتفاع اعداد افراد اجلالية السريالنكية في الكويت والبالغة 
نحو 95 الف نسمة الى جانب توفير طيران اقتصادي غير مكلف 
امام السياح الكويتيني الراغبني في قضاء عطالتهم في كوالمبو.

وأفادت بأن الرحالت التي ستقوم بها »ميهن.النكا« ستتوقف في 
مطار دبي ما يعني دخول شركة طيران اقتصادية جديدة للعمل بني 
الكويت ودبي، مشيرا الى ان الكويت تعتبر احملطة الدولية الثالثة 

التي تدشن »ميهن.النكا« رحالتها اليها بعد دبي والهند.

أعلنت شركة البحرين األولى عن تعيني 4SPOTS لتطوير املوقع 
االلكتروني ملش���روع مستودعات التخزين اخلاص بها في مرسى 

البحرين لالستثمار.
وقالت الش���ركة في بيان صحافي أم���س ان 4SPOTS تعد من 
الش���ركات الرائدة في مجال تطوير وتصميم املواقع االلكترونية 
وأنها تعمل مبملكة البحرين ألكثر من 4 سنوات وقامت بتطوير 
العديد من املواقع االلكترونية التي حازت جوائز التكرمي ملجموعة 
متنوعة من الشركات املرموقة مبملكة البحرين، ومنها مينا تليكوم 

وبنك البحرين اإلسالمي والبنك األهلي التجاري، وغيرها.
 وذكرت الش���ركة أن مشروع مس���تودعات التخزين اخلاص 
بشركة البحرين األولى يعتبر مبثابة أول مشروع من نوعه على 
مستوى مملكة البحرين في تقدمي موقع الكتروني جتاوبي سهل 
االس���تخدام ومزود بخدمات متكاملة في مجال الشراء عبر شبكة 
االنترنت وأنظمة الفواتير االلكترونية مبا يساعد املستأجرين على 
حتقيق اإلدارة اجليدة ملساحات التخزين وترتيب إجراءات الصيانة 

وخدمات الشحن في الوقت املناسب وبالصورة املالئمة.


