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اخلطوط السريعة وربط املدينة بشبكة املواصالت 
العامة وتقدمي خدمات اضافية مثل البريد السريع 
والتخزين، باالضافة الى العديد من املقترحات 
واألفكار التي تستهدف تعزيز حضور املدينة 

كهدف أول للتسوق في الكويت.
وأضاف قائال »انه وبعد جناح املدينة خالل 
وقت قياسي ورغم الظروف التي مير بها اقتصادنا 
والعالم في اس���تقطاب العديد من الش���ركات 
واملؤسسات احمللية واالقليمية والدولية الرائدة 
والشهيرة واستقطاب مختلف شرائح املستثمرين 
بفضل التنوع الكبير في فرص االستثمار املتاحة 
نعدكم مبواصلة دعمنا لنجاح )مدينة أسواق 
القرين( لتكون وبحق وجهة التسوق األولى في 
الكويت من خالل تنفيذ املزيد من األفكار املبتكرة 
والعروض واملهرجانات في الفترة املقبلة وذلك 
التسويقية واالعالنية الضخمة  بعد احلمالت 
الناجحة التي نفذتها وتنفذها ادارة املدينة في 

مختلف وسائل االعالم املقروءة واملسموعة واملرئية«.
كم���ا أعلن عن أن املرحلة املقبلة ستش���هد افتتاح منطقة معارض 
السيارات التي تضم معظم الوكالء وشركات قطع الغيار حيث ستكون 
املقصد األول للراغبني في شراء وبيع وتأجير مختلف أنواع السيارات 

ووسائل النقل.
وش���دد على ان املدينة وبفضل امتالكها للعديد من مقومات توفير 
البيئة املثالية لألعمال ستكون وبحق وجهة املستثمرين من الكويت 
واملنطقة على اختالف قطاعاتهم وأنشطتهم حيث استوعبت قدرا هائال 
من الشركات واملشروعات ومبا يخدم مختلف شرائح املتسوقني على 

اختالف رغباتهم ومتطلباتهم.

متطلبات ضرورية

واوض���ح ان معظم مش���روعات املدينة تركز على توفير الس���لع 
واملتطلبات الضرورية للمواطن واملقيم وفى أجواء تنافس���ية تضمن 

احلصول على أفضل عوائد من التسوق.
وأشار الى ان الكويت وبإنشاء مدينة أسواق القرين تكون قد خطت 
خطوة مهمة على صعيد ترس���يخ موقعها كوجهة اقليمية للتس���وق 
السيما ان مس���احة مدينة أس���واق القرين التجارية الضخمة والتي 
تعادل مساحة عشرات األسواق التجارية في الكويت واملنطقة، جتعلها 
تختلف بشكل كبير عن األس���واق التجارية واملوالت من حيث حجم 

وتنوع البضائع املعروضة.
وأشار الى ان »أسواق القرين« تعد أكبر مدينة جتارية حرفية خلدمة 

االفتتاح الرسمي لـ »أسواق القرين« أول وأضخم مدينة حرفية خدمية
تجارية متكاملة يقيمها ويديرها القطاع الخاص في الكويت

في حفل ضخم حضره عدد كبير من المستثمرين والمستأجرين ورجال األعمال والشخصيات العامة

منظر عام لبعض احملالت التجارية في املدينة

املتحدثون في حفل االفتتاح جانب من احلضور 

لقطة لفرع »الكتروزان« اجلديد فرع الكترونيات الوزان في »أسواق القرين«

ناصر عبدالرحمن

وشركة اخلليج للتأمني.
وأشار إلى أن املدينة استقطبت شركات للوساطة املالية والصرافة 
ومنها الوطنية للوس���اطة املالية وش���ركة املزيني للصيرفة ومركز 

اإلمارات املتحدة للصرافة.
وأوض���ح أن قطاع األس���واق املركزية والتجاري���ة ممثل بصروح 
ضخمة مثل شركة لولو هايبر ماركت وأسواق رامز املركزية وشركة 
االحتاد التجارية وبورصة ستايل للمالبس اجلاهزة وعالم القطنيات 

وغيرها.
وشدد على أن املتسوق في املدينة سيحظى بتنوع هائل في املعروضات 
من املنتجات االلكترونية من ش���ركات الكت���روزان، ال جي، البابطني 
لاللكترونيات، ستار اليتس لاللكترونيات، سبيد الب، العصر اجلديد 
لاللكترونيات، املستكشف، ورلد كونيكشن، باي ميت دوت كوم، عالم 

الديجيتال وقرية الكمبيوتر.
وأشار إلى أن املدينة استقطبت مؤسسات كبرى ومهمة من مختلف 
القطاع���ات األخرى ومنها جريدة الكوت وش���ركة العربية للطائرات 

وشركة احمد الشواف لقطع غيار السيارات وغيرها.
وأوضح أن إدارة املدينة كانت حريصة على توفير مختلف وسائل 
الراحة للمتسوقني وأطفالهم مبشاركة شركة الشناكل أللعاب األطفال واي 
سي اتش أللعاب األطفال إضافة للعديد من املطاعم واملقاهي مبختلف 
أنواعها ومنها برجر كينج، شيرمبي، ستاربكس كوفي، صاجكو، جلوريا 
جينز، جريت ستيك، مطاعم دجاج نايف، مطعم دعوات، مطعم شاطر 
عباس، مطعم زين الزاد، شركة مطاعم ستيك، مطاعم ارابيكانا، بوظة 
بكداش الشام، شركة اخلليج لصناعة املعجنات ساراكيك »تشيزكيك«، 
مطعم الزعفران، بابك، ماجس، نودلز، مطاعم س���هران، شركة متور 
الهاجري، مطعم املاسوم، مركز الفايز للتمور، شركة املسيلة الدولية 

للمواد الغذائية، زعتر وزيت، والقرين للمرطبات.
وعلى صعيد ش���ركات االثاث واملفروشات توجد شركات أميركان 
ماتريس واكسليوسف فيرنينتشر وسي ال سي لالثاث واملفروشات 

وهوم فيرنيتشر وستاليش فيرنيتشر.
اما شركات االتصاالت فحاضرة بقوة من خالل الهاتف االوروبى 
واملس���تقبل لالتصاالت وشركة مركز البراك الدولي والهامة الدولية 
للهواتف وهاتف 2000 ورد الين واوربت فون واكسترمي لالتصاالت 

وتلي سني واونلي وان فون ومركز هوت باور.
إضافة إلى احلضور القوى لشركات العطور عبر شركة عبد الصمد 
القرشي للعطور وشركة الرصاصي وشركتي الديوان امللكي وفزاع 
امللك���ي والعربية للعود الدولية وامليمني للعطور والروقي للعطور 

ودكان البخور والبصيرى للطيب والبخور.
وأش���ار درويش إل���ي أن قائمة القطاعات والش���ركات املوجودة 
في املدينة متثل أحد احملاور املهمة لنجاحها في املس���تقبل مش���يرا 
الى ان قائمة املستأجرين تضم 
أيضا شركات اديداس وصناعات 
الفارس ومؤسسة طيبة للمواد 
االنش���ائية والفيصل س���يلفر 
الدالل���ي واملرك���ز  ومؤسس���ة 
البناء وشركة  اآلس���يوي ملواد 
سراي االمارات العقارية وشركة 
الدليل وشركة عزام وشركة ريال 
اليف كلورز للطباعة وسينجر 
سوينج ماشينز ومركز بصائر 
الدولي لالنتاج الفني وسيرماس 
سيرميكس وكيوب انترناشيونال 
وسبيس وورلد والروابي العاملية 
وهوت اند كوب والنخبة العقارية 
وسويت بوتيك ومركز اجلواهر 
وس���هارى للصوتيات والربوة 
القابضة ورزان الدولية ومؤسسة 
منارة القرين لألدوات الكهربائية 
ومقاوالته���ا وش���ركة االحتاد 
للنظارات واحملترفني لألصباغ 
الوطنية  ومقاوالتها والغدي���ر 
للتجارة العامة واملقاوالت وشركة 
السور الزراعية وروائع العاملية 

للحدائق.
وأضاف أن القائمة تضم أيضا 
ش���ركة أبناء حام���د العصيمي 
وشركة املنارة للتجارة واملقاوالت 
وش���ركة دخيل اجلسار وشركة 
جمال وبيرلتز وشركة فيوتشر 
ديزاين وشركة كاسيا للبالستيك 
ويو اس لالستش���ارات وجوتن 
وشركة خالد احلردان للتجارة 
العام���ة واملق���اوالت وداري���ن 
ويونايتد ت���امي للتجارة العامة 
واملقاوالت وبيزاريا وايكليبس 
وميزان فارما وشركة العدساني 
لالدوات الصحي���ة ومس لندن 
وامالى وامواج مارين للمعدات 
البحرية وكواال  وادوات الصيد 
وشركة اوريكون لالستشارات.

أكثر كثافة س���كانية ومن اقرب مس���افة ومتثل 
املدينة مشروعا متكامال ومتطورا وضخما وغير 
مسبوق ومشروعا مثاليا لتخفيف الضغط على 
األسواق احلالية وحل مشاكل االزدحام والتكدس 
وصعوبات التسوق وتخصص األنشطة بل وميثل 

نقلة حضارية كبرى للكويت.
وأضاف ان املدينة تضم أكثر من 170 نشاطا 
جتاريا وحرفيا وصناعيا وخدميا منها البنوك 
واخلدم���ات املالية والتأمينية والهواتف النقالة 
واألقمش���ة واألدوات الصحي���ة وقط���ع غي���ار 
وزينة السيارات واألس���واق املركزية الغذائية 
واالس���تهالكية ومعاهد التدري���ب ومواد البناء 
واألصباغ وااللكترونيات والكمبيوترات ومواد 
وأعمال الطباعة والبشوت والعبايات والسفريات 
واحللويات والع���اب األطفال واملعاهد الصحية 
والعطور وم���واد التجميل والصيرفة واملطاعم 
واملقاهي وورش تصنيع الذهب وبيعه واألواني 
املنزلية واملكتبات والقرطاس���ية ومع���دات ومالبس الرياضة ولوازم 
العائلة ومعدات البر والصيد والتخييم واألدوات الكهربائية واالنترنت 
والتسلية ومشاغل اخلياطة واخلطاط وصالونات ومعاهد التجميل.

وأوضح أن املدينة جنحت في استقطاب مختلف شرائح املستثمرين 
وفئاتهم وقدراتهم املالية بفضل التنوع الكبير في فرص االس���تثمار 
املتاحة إضافة إلى التخطيط الس���ليم واملتط���ور للمدينة مبا يضمن 
حتقيق قدر عال من اخلصوصية لألنشطة املختلفة حيث مت فصل كل 

نشاط في منطقة خاصة به.
وشدد عبدالرحمن على الفرص الكبيرة والواعدة التي تنتظر املدينة 
واملستثمرين فيها بفضل املزايا العديدة التي تتمتع بها على عدة محاور 
تشمل املوقع االستراتيجي والتنوع الضخم في األنشطة واملساحات 
التأجيرية الكبيرة املتاحة واألس���عار املنافس���ة والقرب من مناطق 
ذات كثافة س���كانية ضخمة. وكشف أن املدينة جنحت في استقطاب 
مستثمرين حصريني في عدد من املجاالت ألول مرة في الكويت إضافة 
إلى أنها أصبحت املكان الوحيد الذي يضمن للمتسوق احلصول على 

كل احتياجاته مهما كان مستوى تنوعها.
من جانبه أوضح املشرف العام على مدينة أسواق القرين م.نايف 
درويش أن املدينة تضم في مرحلتها األولى ش���ركات متنوعة تغطي 
مختلف القطاعات ففي القط���اع املصرفي قامت بنوك الكويت الدولي 
واخلليج وبرقان بفتح فروع لها خلدمة املتس���وقني واملستثمرين في 
املدينة. وأضاف أن شركات قطاع التأمني حاضرة وبقوة ومنها الشركة 
األهلية للتأمني وش���ركة وربة للتأمني وش���ركة عني للتأمني التكافلي 

شهدت الكويت حدثا تاريخيا  يضاف الجنازاتها في الفترة األخيرة 
باالفتتاح الرسمي ل�»مدينة أسواق القرين« أول وأضخم مدينة حرفية 

خدمية جتارية متكاملة يقيمها ويديرها القطاع اخلاص في البالد.
 وتوجه مدير عام مدينة أس���واق القري���ن ناصر عبدالرحمن، في 
كلمة ألقاها خالل حفل االفتتاح الذي حضره عدد كبير من املستثمرين 
واملستأجرين ورجال األعمال ومسؤولي وسائل اإلعالم نيابة عن جميع 
املستثمرين والعاملني في إدارة املدينة، بخالص الشكر وأسمى التهاني 
والتبريكات من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد األمني الش���يخ نواف األحمد، وحكومته الرشيدة برئاسة سمو 
الش���يخ ناصر احملمد على رعايتهم ودعمه���م املتواصل لتحقيق هذا 
االجناز الكبير الذي يضاف إلى رصيد جناحات القطاع اخلاص الوطني 

املتواصلة واجنازاته امللموسة لكويتنا العزيزة ولشبعها الغالي.
وأضاف عبدالرحمن أن الش���ركة جنحت في تنفيذ هذا املش���روع 
الضخم الذي تتجاوز مس���احته املليون متر مربع وفق أرقى وأفضل 
املعايير واملواصفات إميانا منها برؤية صاحب السمو األمير، السامية، 
بتحويل الكويت إلى مركز مالي وجتارى إقليمي كبير، وحرصا منها 
على املساعدة في تنفيذ توجيهاته السامية مبواصلة تنفيذ املشروعات 
التنموي���ة الكبيرة التي تنعكس باإليجاب عل���ى املجتمع واالقتصاد 

واملواطنني.
وأوضح ان املرحلة األول���ى للمدينة التي مت افتتاحها اليوم تضم 
أكثر من ألف مستثمر و7 آالف محل وما يزيد على 170 نشاطا بإجمالي 
واجهات جتارية يتجاوز طولها حوالي 14 كيلومتر تس���هم في توفير 

أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
وشدد في كلمته على أن مدينة أسواق القرين متثل فرصة ذهبية 
لتنمية األعمال وتوسيع األنشطة واالنفتاح على شريحة جديدة من 

املتسوقني لعدد من األسباب أهمها:
� أول منطقة حرفية خدمية جتارية مت ربطها بشبكة ألياف ضوئية 
»فايبر اوبتك« في منطقة اخلليج العربي وتربط نش���اطكم التجاري 

مع العالم من خالل خطوط نقل املعلومات.
� املوقع االستراتيجي يتوس���ط 4 محافظات على طريق امللك فهد 
الس���ريع وعلى بعد 5 دقائق من مطار الكويت الدولي و10 دقائق من 

مدينة الكويت.
� مدينة أس���واق القرين محاطة بكثافة سكانية ضخمة جدا تصل 
في حدودها القصوى إلى مليوني نس���مة منها أكثر من 205 آالف في 
محافظة مبارك الكبير ونحو 512 ألفا في محافظة االحمدي ونحو 725 

ألفا في محافظة الفروانية و630 ألفا في محافظة حولي.
- املدينة تقع على بعد 3 دقائق من منطقة القرين الس���كنية التي 
تضم اكبر كثافة س���كنية كويتية تتميز بامتالكها للقوة الشرائية في 
الوقت ال���ذي مازالت فيه هذه املنطقة تفتقر الى االنش���طة التجارية 

الكافية في  واخلدمية واحلرفية 
محيطها.

- املكان املثال���ي للجمع بني 
البائع واملش���ترى ف���ي مختلف 
املجاالت حيث تضم املدينة أكبر 
التجارية  مجموعة من األنشطة 
واحلرفي���ة واخلدمي���ة املوزعة 
على مجمعات مطلة على شوارع 

رئيسية.
انش���اؤها وفق  املدينة مت   -
اسلوب معماري ميزج بني التراث 
واحلداثة حيث مت استخدام احدث 
وأفضل أساليب ومواد البناء مع 
التاريخي  الط���راز  احلفاظ على 
لبع���ض األش���كال املعمارية في 
الكويت حيث سيشعر املتسوق 

بأجواء املاضي وراحة احلاضر.
- املدين���ة متنح املتس���وقني 
فرص���ة التس���وق عل���ى ممرات 
مكشوفة للس���ماء وفق أسلوب 
األس���واق التراثية القدمية وفى 

أجواء فريدة من نوعها.
- املدينة تطرح مفهوما جديدا 
لتسوق األسرة من خالل توفير 
جمي���ع احتياج���ات أفرادها من 
مختلف القطاعات ووفق أسلوب 
مري���ح ومنظم الجن���از عملية 
التس���وق بس���هولة ويسر وفى 

أجواء مريحة.
- املدينة توفر جميع اخلدمات 
ف���روع للجهات  املس���اندة مثل 
احلكومية وخصوصا الش���رطة 
البنوك  ال���ى  واالطف���اء، اضافة 
وش���ركات التموي���ل والتأم���ني 
والصراف���ة وغيره���ا، اضاف���ة 
ال���ى املطاعم واملقاه���ي والعاب 

األطفال.
- ادارة املدينة تدرس وتستعد 
حاليا لتقدمي خدمات اضافية تتمثل 
في استحداث مداخل اضافية من 

عبدالرحمـن: إنجـاز كبيـر يضـاف  
لرصيـد نجاحات القطاع الخـاص الوطني 
األميـر  السـمو  صاحـب  ودعـم  برعايـة 

المرحلـة األولى تضم أكثـر من ألف 
مستثمر و7 آالف محل وما يزيد على 170 
نشـاطا متنوعا تغطي مختلـف القطاعات

مؤمنـون بالرؤيـة السـامية لتحويل 
الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي كبير 
ومواصلة تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة

يتجاوز  تجاريـة  بواجهات  منشـآت 
طولهـا حوالـي 14 كيلومترًا تسـهم في 
توفيـر أكثـر مـن 30 ألـف فرصـة عمل

نواصل دعم نجاحات المدينة لتكون 
وجهة التسوق األولى من خالل تنفيذ المزيد 
من األفكار المبتكرة والعروض والمهرجانات

نجحنا خـالل فترة وجيزة في تسـويق 
وحدات المرحلة األولى واستقطاب العديد من 
األسماء المحلية واإلقليمية والدولية الشهيرة

معـارض  منطقـة  الفتتـاح  نسـتعد 
السيارات التي تضم معظم الوكالء وشركات 
الملحقات وقطع الغيار في المرحلة المقبلة 

المثالي  المـكان  المدينة سـتكون 
للجمع بيـن البائع في مختلف المجاالت 
الشرائح جمـيع  مـن  والمــشـتـري 


