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الهارون يصل اليوم إلى هانوي لحضور 
اجتماع اللجنة الكويتية ـ الڤيتنامية 

 ضاعف فرص فوزك بجائزة
500 ألف دينار مع »الخليج«

مؤتمر التقييس الكهرتقني يشدد على حماية 
المستهلك ودعم الصناعة وتسهيل التبادل 

جوهر: »داسكو« تسعى لتقديم أفضل الخدمات
قال املدير التنفيذي لشركة 
التكييف  هندس��ة وصيانة 
»داس��كو« حس��ن عبداهلل 
الشركة حرصت  ان  جوهر 
على املش��اركة في املعرض 
به��دف ترس��يخ وتطوير 
وزيادة التعريف بالش��ركة 
وقطاعاته��ا املختلف��ة وكل 
منتجاتها وخدماتها املتميزة 
وتق��دمي أفض��ل اخلدمات 
واحللول الهندس��ية لعمالء 
اإلسكان، وخاصة أصحاب 

القسائم اجلديدة.
الش��ركة  واض��اف ان 

هدفت ايضا ال��ى التفاعل الكام��ل والتواصل 
مع هذا القط��اع الضخم من العمالء، من خالل 
مشاركة اجلهات احلكومية واخلاصة املتخصصة 
واملشاركة في هذا املعرض، ومنها مثال: )وزارة 
األشغال العامة � الهيئة العامة لإلسكان � وزارة 
الكهرباء واملاء � وزارة الصحة � جامعة الكويت � 
جمعية املهندسن الكويتية � املكاتب االستشارية 
والهندسية � كل اجلهات والقطاعات التي لها عالقة 
مبنتجات وخدمات شركتنا وهي ال تكاد تعد وال 
حتصى( هذا الى جانب محاولة تنمية وتطوير 
حصة الش��ركة من السوق احمللي واخلليجي � 
والعربي أيضا � مبا يتناسب وقدراتها اإلنتاجية 
والتصنيعية الضخمة، خاصة بعد حالة الركود 

العاملي واحمللي، والتي سادت 
السوق منذ أواخر العام 2008 
والعام 2009، مع بدء ظهور 
ب��وادر التعاف��ي لالقتصاد 
إلى  الشركة  لتدخل  العاملي، 
العام 2010 بانطالقة جديدة 
وواعدة، بالنظر إلى احلجم 
الضخم من املشاريع الكبيرة 
املزمع طرحها بالسوق احمللي 

واخلليجي.
ان »داسكو« ومن  وقال 
واق��ع خبراته��ا، وخبرائها 
الواعدة  النهضة  إلى  تتطلع 
بالس��وق احمللي والس��وق 
اخلليج��ي، من خ��الل إطالق حكوم��ة الدولة، 
وحكومات املنطقة بأسرها العديد من املشروعات 
الضخمة واملتخصصة، والت��ي بدأت بوادرها 
املبشرة باخلير تظهر في اآلفاق معلنة القضاء 
على تلك األزمة القاتلة التي ضربت وبشدة كل 
املجاالت واألنشطة دون رحمة، ولكن املستقبل 

سيكون أفضل بإذن املولى عز وجل للجميع.
وقال ان »داسكو« تعتبر األولى في املنطقة 
نظ��را لتميزه��ا وتفردها في مج��ال الصناعة 
والتجارة واملقاوالت، لفتحات التكييف املركزي 
والفالتر، وأعمال التكييف واألملنيوم، وقلما � بل 
من النادر � أن جند داخل السوق احمللي شركة 

تتميز بتلك الشمولية.

يقدم بنك اخلليج لعمالئه فرصة الربح بسحب 
حساب الدانة الشهير الذي يعد أحد أكبر السحوبات 
التي جترى في الكويت حلساب فردي، وأحد أضخم 
السحوبات من نوعها على مستوى بنوك العالم. 
هذا ومن املقرر أن يعقد الس���حب بتاريخ 4 يناير 

.2010
وملزيد من الراحة للعمي���ل، وفر بنك اخلليج 
األجنحة املصرفية السريعة حلساب الدانة في كل 
من: مجمع مارينا، سوق الشرق، مجمع األڤنيوز 
ومجمع 360 حيث يتي���ح لعمالء الدانة احلاليني 
فرصة اإليداع مستخدمني أيا من البطاقات البنكية 

التي حتمل عالمة »كي-نت«.
هذا وميكن لعمالء حس���اب الدانة ادخار املزيد 

من أموالهم وذلك عن طريق إصدار أوامر حتويل 
بني احلسابات مجانا.

كذلك ميكن حتويل األموال حلساب الدانة عن 
طريق أجهزة الصراف اآلل���ي، اخلدمة املصرفية 
عبر اإلنترنت، اخلدمة املصرفية الهاتفية أو عبر 

زيارة فروع البنك.
 وللمشاركة في س���حب الدانة، ميكن للعمالء 
زيارة أحد فروع بنك اخلليج البالغ عددها 50 فرعا 
أو االتص���ال باخلدمة املصرفية الهاتفية على رقم 

1805805 للحصول على املساعدة.
كما ميكنه���م أيضا زيارة موق���ع بنك اخلليج 
 www.e-gulfbank.com اإللكتروني ثنائي اللغ���ة

للحصول على مزيد من املعلومات.

الدول���ي للتقييس  خلص املؤمت���ر اخلليجي 
الكهرتقن���ي الذي أقيم ف���ي مملكة البحرين خالل 
الفترة 7-8 ديس���مبر 2009 بتنظيم مشترك بني 
هيئة التقييس اخلليجية ووزارة الصناعة والتجارة 
 ،IEC مبملكة البحرين والهيئة الدولية الكهرتقنية
إلى حماية املستهلك ودعم الصناعة وتسهيل التبادل 

التجاري. 
وأوضح املتحدثون املخاطر احملتملة عند استخدام 
السلع واملعدات الكهربائية واإللكترونية، وضرورة 
فرض إجراءات للتحقق من مطابقتها للمواصفات 
القياسية ووسائل الس���المة، ودور املستهلك في 
استخدامها االستخدام الصحيح عن طريق قراءة 
بطاقة املنتج ودليل االستخدام، وعن طريق البحث 
عن املنتجات التي تطابق املواصفات القياس���ية 
والتي قد توضحها بعض العالمات املمنوحة لهذه 
املنتجات من عالمة مطابقة أو عالمة جودة أو شهادة 
مطابقة. وتعتبر املواصفات القياس���ية واللوائح 
الفنية وإج���راءات التحقق من املطابقة اخلليجية 
مصدر اطمئنان ووس���يلة حلماية صحة وسالمة 
املستهلك عند استخدام السلع واملعدات الكهربائية 
واإللكترونية، وتعتبر أيضا وسيلة لتسهيل التبادل 
التجاري البيني بني دول املجلس بعضها وبعض 
من جهة من خالل تطبي���ق إجراءات ومواصفات 
قياسية موحدة على مس���توى دول املجلس، بل 
تعتبر أيضا داعما رئيسيا لنفاذ الصناعة اخلليجية 
لألسواق العاملية من خالل مواءمتها للمواصفات 
القياسية الدولية وإجراءات التحقق من املطابقة 

املتعارف عليها دوليا.
وأك���د املؤمتر على أهمية دور أجهزة التقييس 
وأهمية االستمرار في اصدار املواصفات القياسية 
للسلع واملعدات الكهربائية واإللكترونية، والعمل 
قدر املستطاع على تبني املواصفات القياسية الدولية 
كلما كان ذلك ممكنا مع األخذ بعني االعتبار العوامل 
املناخية والبيئية والفنية ملنطقتنا اخلليجية وذلك 
بهدف دعم الصناعة اخلليجية للنفاذ لألس���واق 
العاملي���ة، وأكد املؤمتر أيضا عل���ى أهمية حتفيز 
اجلهات املعنية مبراقبة أو انتاج هذه السلع واملعدات 
للمشاركة في إصدار املواصفات القياسية ودراستها 
وابداء الرأي حولها، بل املش���اركة على املستوى 
الدولي في إعداد املواصفات الدولية لتسهيل تطبيقها 
من قبل صناعتنا اخلليجية ولالحتكاك املباشر مع 
اخلبراء الدوليني في هذا املجال ونقل املعرفة إلى 
ش���ركاتنا الصناعية وبالتالي تطوير امكانياتها 

للمنافسة عامليا.
من جهة أخرى، تطرق املؤمتر إلى النظام الدولي 
للتحقق من الس���لع واملع���دات الكهربائية والذي 
يهدف إلى اصدار شهادات مطابقة دولية للمنتجات 
التي تصن���ع في الدول األعضاء ف���ي هذا النظام 
عند اختبارها ملرة واح���دة والتأكد من مطابقتها 
للمواصفات القياسية الدولية، وبالتالي فإنه يعتبر 
مبثابة تذكرة عبور للمنتجات اخلليجية املطابقة 
للمواصفات القياس���ية الدولية للنفاذ إلى أسواق 
جميع الدول األعضاء في النظام عند اش���تراك كل 

دول املجلس فيه.

كواالملبور � كونا: يقوم وزير التجارة والصناعة 
الكويتي احمد الهارون بزيارة رسمية الى العاصمة 
الڤيتنامية هانوي اليوم حلضور االجتماع االول 
للجنة الكويتي���ة � الڤيتنامية املش���تركة والذي 

يستغرق يومني.
وافاد بيان صحافي صادر من سفارة دولة الكويت 
لدى ڤيتنام أمس بأن اللجنة الكويتية � الڤيتنامية 
ستناقش في اجتماعها اليوم العديد من املوضوعات 
ذات االهتمام املش���ترك بني البلدين خصوصا في 

املجاالت املتعلقة بالتجارة واالستثمار والنفط.
كم���ا تتضمن هذه الزي���ارة عق���د العديد من 
االجتماعات بني الوزير الكويتي والقادة الڤيتناميني 
ومنهم رئيس املجلس الوطني نغوين فو ترونغ 
ونائب رئيس الدولة نغوين ثيزوان ونائب رئيس 
الوزراء هوانغ ترونغ هاي ووزير الصناعة والتجارة 

نغوين هوي هوانغ.
ويرافق الوزير في زيارته وفد من وزارة اخلارجية 
الكويتية ممثال مبدير اإلدارة االقتصادية الشيخ 
علي اخلالد اجلابر الصباح وممثلون عن الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية والهيئة العامة 
لالستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والطيران 

املدني.

يناقش المجاالت المتعلقة بالتجارة واالستثمار والنفط

البنك يوفر أجنحة مصرفية سريعة لسحوبات الدانة

أحمد الهارون

 )احمد باكير(م.طالل القحطاني ومجدي الهواري خالل املؤمتر الصحافي 

موظفو البنك يستقبلون العمالء

جانب من اجللسة اخلتامية للمؤمتر

القحطاني: معرض اإلسكان الـ 13 يسلط الضوء 
على جديد  عالم المواد والتقنيات اإلنشائية

تنظمه »يونى إكسبوا« اإلثنين المقبل برعاية وحضور الشيخ أحمد الفهد وبمشاركة 60 جهة 

الهواري: تنظيم المؤتمر رغم ظروف األزمة المالية دليل نجاح كبير
التواصل مع املواطنني للتعريف 
بكل ما هو جديد مبنتجات البناء 
من خالل تنظي���م هذا احلدث 
والس���عى الى ايصال رس���الة 
واحدة وهي تلبية احتياجات 
املواطنني من خالل االطالع على 
احدث التقنيات في هذا اجلانب، 
مشيرا الى ان اكثر من 50% من 
املش���اركني باملعرض هم ممن 
شاركوا معنا على مدار 9 سنوات 
ماضية بهذا احلدث السنوي وهو 
ما يؤكد حرص تلك اجلهات على 
التعريف بكل ما هو جديد في 

عالم البناء. 
وبني اله���واري ان املعرض 
يقام برعاي���ة عدد من اجلهات 
احلكومي���ة واألهلية من بينها 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ووزارة األشغال ووزارة الكهرباء 
واملاء وبلدية الكويت كما ترعاه 
مجموعة من الشركات الكبرى من 
بينها مجموعة اخلرافي وشركة 
الوطنية وش���ركة  الصناعات 
الكويت وشركة يوسف  سدمي 
أحمد الغامن وأوالده وسيراميك 
رأس اخليمة وش���ركة اخلليج 
العربي القابضة وشركة اخلليج 
للكابالت والصناعات الكهربائية 
ومصنع الجني للمعادن وشركة 
مجموع���ة معرفي الهندس���ية 
وشركة ألوسول وشركة الروابط 
الكويتية البريطانية وش���ركة 

الغامن للمواد اخلصوصية

تنظيمه قال القحطاني ان طموح 
اجلمعية كبير في ايصال رسالتها 
للمواط���ن والقيام بدور توعوي 
السيما ان االزمة ساهمت في تعديل 
وتغيي���ر العديد من س���لوكيات 
املواطن���ني، مبين���ا ان اجلمعية 
مقتنعة بهذا الدور الى حد كبير 
رغم انها تعتبره في النهاية رسالة 
مجتمعية وان تنظيم هذا احلدث 
ليس بهدف الربح التجاري وامنا 

لتحقيق هدف تثقيف املواطن.
 وناشد القحطاني العديد من 
اجلهات احمللية بدعم املنتج الوطني 
وفي مقدمتها وزارة الكهرباء واملاء 
والهئية العامة للرعاية السكنية 
وغرفة جتارة وصناعة الكويت، 
مبينا ان تعدد املنتجات بالسوق 

احمللى بالتزامن مع عدم دعم املنتج 
احمللى ال يصب في مصلحة املواطن 
ومطالبا بعدم التركيز فقط على 
الفرق السعري بني املنتجات السيما 
ان هناك العديد من املنتجات دون 
املستوى وليست ذات املواصفات 
او الشروط املطلوب توافرها في 

البناء. 
م���ن جانب���ه قال مدي���ر عام 
الشركة املتحدة للتسويق وتنظيم 
املعارض »يوني اكسبو« مجدي 
اله���واري ان تنظيم املؤمتر رغم 
ظروف االزمة املالية دليل جناح 
كبير وشهادة تأكيد من اجلمعية 
على حرصها على القيام بدورها 

في خدمة املجتمع.
 واكد ان املؤمتر يسعى دوما الى 

للشركات واملؤسسات العاملة في 
مجال التشييد والبناء والتمويل 

العقاري واملقاوالت اإلنشائية. 
القحطان���ي قائال:  وأض���اف 
»اس���تمرار اجلمعية في تنظيم 
هذا احلدث الس���نوي وللعام ال� 
13 على التوالي يعتبر داللة شهادة 
جناح كبيرة له وعلى استمراريته 
رغم الظروف الصعبة التي متر 
باالقتصاد الوطني سواء بسبب 
االزمة املالية او بسبب االوضاع 
السياسية املتوترة التي اثرت سلبا 
على مجتمع األعمال احمللي بشكل 
التنمية  خاص وعلى مش���اريع 

بشكل عام«.
وحول انعكاس هذا احلدث على 
املواطنني بعد مرور 12 عاما على 

زكي عثمان
املهندس���ني  أكمل���ت جمعية 
الكويتية اس���تعداداتها النهائية 
إلقامة معرض اإلسكان ال� 13 املقرر 
انطالقه االثنني املقبل حتت رعاية 
وحضور نائ���ب رئيس مجلس 
ال���وزراء للش���ؤون االقتصادية 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان وزير 
الدولة لش���ؤون التنمية الشيخ 
أحمد الفهد، حيث يستمر املعرض 
حت���ى اخلميس املقب���ل بتنظيم 
الشركة املتحدة للتسويق وتنظيم 
املعارض UNIEXPO ومبش���اركة 
أكثر من ستني شركة ومؤسسة 

متخصصة في قطاع اإلسكان.
 وبهذه املناس���بة قال رئيس 
جمعية املهندسني م.طالل القحطاني 
خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
امس ان املعرض يهدف إلى عرض 
كل ما هو جديد ف���ي عالم املواد 
والتقنيات اإلنشائية وتكنولوجيا 
األس���اليب احلديثة في التشييد 
التوعية باملفاهيم  والعمران مع 
الس���كنية  الصحيح���ة للرعاية 
واألخطاء الش���ائعة في مجاالت 
اإلس���كان، كذلك يهدف إلى إبراز 
دور جمعية املهندسني الكويتية 
في قضايا اإلسكان ودور القطاع 
الوطني في  اخلاص والعنص���ر 
تقدمي احلل���ول اجلذرية لقضية 
اإلس���كان في الكويت، كما يأتي 
معرض اإلس���كان الثالث عش���ر 
ليكون أكبر جتمع تشهده الكويت 

6 شركات جديدة تنضم إلى المشاركين بالمعرض 

م.موسى جابر م.علي العلمي عالء األمير د. سعود الفرحان

حسن جوهر

على تلك الثقة ال تألوان جهدا في 
البحث والتطوير واحلفاظ على 
جودة املنتجات واخلدمات التي 

تلبي احتياجات املواطن.
 وقال مدير عام شركة املصمم 
الكويتي ملقاوالت الديكور بشار 
سلمان نصر الدين ان الشركة 
س���تقوم بعرض مجموعة من 
التصميمات واملشاريع والتي قد 
مت تنفيذ البعض منها والبعض 
اآلخر قيد التنفيذ، وس���يكون 
اجلديد فيها املزج بني األسلوب 

الشرقي واألسلوب األوروبي.
 وأض���اف أن���ه يتطلع إلى 
حتقيق انتشار واسع لتصميمات 
القطاع  الش���ركة خاصة لدى 
اخلاص مؤكدا أن الكويت تتمتع 
بسوق مزدهر ولكنه في الفترة 
احلالية يحت���اج إلى مزيد من 

التطوير واالهتمام.
 وقال صاحب ومدير معرض 
الجني للمعادن عالء األمير ان 
مشاركته في معرض اإلسكان 
الثالث عشر تأتي إلبراز الصناعة 
الوطنية ف���ي جودتها العالية 
ومتان���ة املنتج واإلب���داع في 
التصاميم اجلديدة واملواصفات 
الفنية العالية التي تقدمها بني 
أيدي زبائنها الكرام من تصاميم 
شرقية عريقة وأوروبية والتي 
نتمنى أن تن���ال اعجابهم كما 
أن سياسة إدارة الشركة تفتح 
املجال أم���ام زبائنها وعمالئها 
األع���زاء لع���رض أفكارهم في 
خلق تصاميم وعمل التصاميم 

اخلاصة بهم.
 أما نائب املدير العام لشركة 
خزانات الزامل عيسى صفر فقال 
ان الشركة ستعرض في معرض 
الثالث عشر خزانات  اإلسكان 
مياه معزولة من أربع طبقات 
صناعة سعودية معتمدة عاملية 
من قبل FDA وEU حلفظ مواد 
غذائية من احلرارة والرطوبة 
مضيفا أن الش���ركة تهدف إلى 
التعري���ف بج���ودة منتجاتها 
لزوار املعرض وتعرض املزايا 
التي تتمتع بها خزانات الزامل 
عن غيرها ف���ي جانب الكفاءة 

والتصنيع.
 وأك���د صف���ر أن الس���وق 
الكويتي أقوى م���ن أن يتأثر 
باألزم���ة برغ���م العوائق التي 
واجهته في الفترة املاضية إال 

أنه يتجه نحو التحسن. 

وألن األراضي التي يتم إنشاؤها 
متنحك دخال ش���هريا أو سنويا 
وأيضا عن���د البيع حتقق أرباح 

مجزية.
 وم���ن جانبه أعلن مدير عام 
شركة الصناعات ألنظمة البناء - 
ذراع املقاوالت واململوكة لشركة 
الصناعات الوطنية – د. سعود 
الفرحان عن منتج الشركة الذي 
ميثل نقلة نوعية في عالم البناء 
والذي يتم عرضه من خالل معرض 
اإلسكان الثالث عشر وأضاف أن 
املنتج س���وف يقوم بثورة على 
نظام البناء اخلرسانى التقليدي. 
حيث ان النظام يعتمد على بالطات 
أسقف جاهزة يتم تركيبها في زمن 
قياسي ال يتعدى يومني لكل دور 
موضحا أن النظام يوفر للمواطن 
احلل في إقامة ديوانية أو تعلية 
دور فوق البيت القائم حتى لو كان 
بناء قدميا ملا يتمتع به املنتج من 
خفة الوزن بدرجة تعادل حوالي 

ربع وزن السقف اخلرساني.
 وبني الفرحان أن املنتج له قوة 
حتمل عالية ملا فيه من تس���ليح 
داخلي معالج ومطلي مبواد واقية 
العوامل اخلارجية  من تأثيرات 
والصدأ، مما يسمح مبتابعة البناء 
فوقه دون توقف، ناهيك عن ميزة 
العزل احلراري التي تالئم درجات 
احلرارة لدولتنا وصرح بأن املنتج 
قد حاز على ثقة الكثير من جهات 
الدولة حيث مت اس���تخدامه في 
إنش���اء فصول دراسية متعددة 
الطوابق في مدارس تابعة لوزارة 
التربية. كما مت اس���تخدامه في 
بعض املنش���آت التابعة لوزارة 

األوقاف واحلرس الوطني.
 وأع���رب عن امتنان ش���ركة 
الصناع���ات ألنظمة البناء للثقة 
التي حتظى بها جميع منتجات 
الشركة األم ش���ركة الصناعات 
الوطنية من قبل املواطن الكويتي. 
وأن الشركتان في سبيل احلفاظ 

الكويت واخلليج  الهندسية في 
وجار اإلعداد لتنفيذ املرحلة األولى 
ملجموعة من الڤلل وقد روعي في 
التصاميم الذوق الكويتي بصفة 
خاص���ة واخلليجي بصفة عامة 
والنماذج الهندسية التي تتالءم 
مع األجواء ل���كل منطقة وكذلك 
التركيز عل���ى جودة املواصفات 
اإلنشائية لألساس���ات والهيكل 
اخلرساني وتقدمي شهادة ضمان 
على الهيكل اخلرساني ال تقل عن 
عشر سنوات وكذلك شهادة ضمان 
التشطيبات األساسية ملدة  على 

سنتني.
 ودعا جابر املواطنني الراغبني 
من م���الك األراضي ف���ي صاللة 
ومسقط املصنعة وبركاء وكذلك 
منطقة اخلفجي ألن يس���تفيدوا 
من هذا العرض والذي يساهم في 
حتريك عجلة التنمية االقتصادية 
مما يؤدي إلى ارتفاع العائد على 
االستثمار في األراضي والعقارات 

انضم���ت 6 ش���ركات جديدة 
الش���ركات املشاركة  الى كوكبة 
باملعرض حيث قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة اخلليج العربي القابضة 
م.علي العلمي ان الشركة ستشارك 
بأربعة أجنحة لعرض منتجات 
الش���ركات  وخدم���ات مجموعة 
التابعة لها من بينها شركة اخلليج 
العرب���ي للمش���اريع احلديدية 
والتي تعرض لوح���ات توزيع 
رئيسية، ولوحة توزيع اخلدمات، 
ولوحات توزيع فرعية، ولوحة 
حتكم إنارة الشوارع، وصناديق 
إنارة الشوارع، ولوحات حتكم 

تغذية.
 وأضاف أن جناح الش���ركة 
احلديث���ة س���يعرض مجموعة 
مختارة م���ن أطق���م احلمامات 
وخالطات املي���اه العادية والتي 
تعم���ل بالليزر وغرف الس���ونا 
املصنوعة من اخلشب الطبيعي 
ومن بني املعروض���ات اجلديدة 
التي تتس���اقط  الدوس  رؤوس 

كاملطر بألوان مختلفة.
 أما جناح شركة بيان الوطنية 
التجارية فسيعرض صورا ومناذج 
لبعض املشاريع اإلنشائية الكبرى 
أو  التي قامت الشركة بإجنازها 
مازالت حتت اإلجناز في الوقت 
احلال���ي. كما س���يعرض جناح 
ش���ركة كي سي س���ي للهندسة 
واملقاوالت صورا ومناذج لبعض 
التي قامت  املشروعات املختلفة 
الشركة بإجنازها أو مازالت حتت 

اإلجناز احلالي.
 وأشار العلمي إلى أن شركة 
القابضة تتطلع  اخلليج العربي 
إل���ى تعريف الس���وق الكويتي 
مبنتجاتها املتنوعة وإجنازاتها 
في مجال املشروعات اإلنشائية 
وإمكانياتها وقدرتها على إجناز 
مشاريع إنشائية كبرى في وقت 

قياسي وبجودة عالية.
 ولفت إل���ى أن توقف بعض 
املشاريع واحجام املستثمرين عن 
االس���تثمار في السوق العقاري 
بسبب األزمة العاملية كان له أثر 
سيئ على السوق، وإننا نرى أن 
املستقبل سيكون واعدا نتيجة 
تطبيق خطط الدولة الطموحة في 
الفترة املقبلة مضيفا أنه يقترح 
إنش���اء آلية متن���ع دخول املواد 
العدمية اجلودة، وتلك التي تدخل 
بالغش حتت أسماء معروفة فمثل 
هذه املواد غير معمرة وتش���كل 
ضررا على الصح���ة في معظم 

احلاالت.
 وم���ن جانبه صرح املهندس 
اإلنش���ائي في ش���ركة الهندسة 
الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت 
م. موس���ى جابر بأن الش���ركة 
بالتعاون مع شركة دار اخلليج 
العقارية سوف تطرح في جناحها 
مبعرض اإلس���كان الثالث عشر 
مشروع بناء الڤلل السكنية في 
عمان والية صاللة ومسقط وكذلك 
في الس���عودية منطقة اخلفجي 
بالتعاون مع مكاتب االستشارات 


