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»العيناتي« توّقع مذكرة تفاهم مع شركة أوروبية 
لتسويق عقارات بالنمسا بأسعار تنافسية

أعلنت مجموعة العيناتي مشاركتها في املعرض 
الدولي للعقار السابع الذي تنظمه شركة انة جروب 
لتنظيم املعارض واملؤمترات خالل الفترة من 20 إلى 

23 فبراير اجلاري في فندق ريجينسي. 
وصرح الرئيس التنفيذي في املجموعة عبد السلم 
العيناتي في تصريح صحافي عقب إعالن املشاركة في 
املعرض قائال إن املجموعة لديها خالل الوقت الراهن 6 
أبراج في مناطق اجلفير والعدلية وأم احلصم وتوفر 
هذه األبراج حوالي 265 وحدة سكنية وهي عبارة عن 
شقق تتكون من 3 غرف، باإلضافة للمنافع، ومكاتب 
ومعارض وصاالت رياضية وغيرها وسيتم االنتهاء من 

جميع هذه املشاريع حسب التواريخ احملددة لها.
ولفت العيناتي إلى أن املجموعة قامت بتطوير 
منت����ج متميز في جزيرة الريف مبملكة البحرين 
وهو عبارة عن برجني فخمني للش����قق الفندقية 
الراقية من فئة 5 جنوم ذات إطاللة بحرية رائعة 
ويسمي املبنى «ملار« اي ماء الذهب وسيتم طرح 
املنتج األول خارج البحرين مبعرض العقار السابع 

بالكويت وستملك عمالءنا صكوكا إسالمية تخول 
حلامله����ا متلك حصة زمنية عل����ى مدى 50 عاما 
وبأسعار في متناول اجلميع تبدأ من 3.9 دنانير 

في الليلة.
اجلدير بالذكر ان جزيرة الريف هي واحدة من أرقى 
املناطق في البحرين وتقع خلف املرفأ املالي وتبعد 
عن مطار البحرين نحو 2.5 كيلو وعن سيتي سنتر 

نحو 320 مترا وعن السيف نحو 420 مترا.
كما ان اجلزيرة بها ع����دد من املرافق مثل مجمع 
جتاري، ن����اد صحي، نادي يخوت، ش����اطئ خاص، 

حدائق ومنتزهات.  
وقد وقعت مجموع����ة العيناتي مذكرة تفاهم مع 
شركة اوروبية لتسويق عقارات في »النمسا« وهي 
بأسعار تنافس����ية، تقع على ضفاف بحيرة ومطلة 

على جبال متتاز مبناظر خالبة.
كما وقعت الشركة اتفاقية تسويق مشاريع شركة 
العقارية  الكويتية« لتسويق مشاريعها  »االرجوان 

مبحافظه 6 أكتوبر بجمهورية مصر العربية.

تتناول أكثر من محور وبحضور العديد من الشخصيات

»الدولي« يدشن أنشطة موسمه العلمي والمهني بندوة 
»دور إدارات البحوث االقتصادية في القطاع المصرفي والمالي«

الدوس���ري  واختتم���ت 
تصريحها موجهة الدعوة لكل 
املتخصص���ني والراغبني في 
التي  االس���تفادة من احملاور 
ستناقش في الندوة خصوصا 
بعد تعاظم دور إدارات البحوث 
االقتصادية على ضوء األزمة 
املالية التي عصفت بالعالم في 
عام 2008، مشيرة إلى ان بنك 
الكويت الدول���ي حرص على 
استضافة خبراء متخصصني من 
خارج الكويت للمشاركة في هذه 
الندوة، انطالقا من املسؤولية 
الذي  االجتماعي���ة واملهني���ة 
الدولي  الكويت  التزم به بنك 
في تطوير املجتمع ومناقشة 
القضايا املهمة واحليوية التي 

متس االقتصاد الوطني.

إدارة البحوث االقتصادية في 
البنك منذ عام 2006. 

الدوس���ري أن  وأوضحت 
احملور الثالث س���يناقش دور 
إدارات البحوث االقتصادية في 
الشركات االستثمارية، مشيرة 
في هذا الس���ياق إلى أن بنك 
الدولي سيستضيف  الكويت 
د.اكث���م املغايرة م���ن جامعة 
اإلمارات مبدينة العني اإلماراتية، 
مبينة أن املغايرة حاصل على 
جوائز كثيرة في مجال األبحاث 
العلمية واألكادميية في مجال 
التمويل والقط���اع املصرفي 
وسيتناول في هذه الندوة أهمية 
البحوث االقتصادية في مجال 
اتخاذ القرارات االستثمارية في 

الشركات االستثمارية.

وسيس���تعرض أيض���ا خالل 
الكويت  الندوة جتربة بن���ك 
الدولي في مجال تأسيس وعمل 

انطونيو وهو من الشخصيات 
الت���ي تتمتع بخبرة واس���عة 
وكبي���رة في مج���ال األبحاث 
والدراسات االقتصادية ويحتل 
املرتب���ة 313 من أفضل 10000 
متخصص في نشر الدراسات 
 Social واألبح���اث من قائم���ة
 Science Research Network
SSP(( ولديه خبرة واسعة في 
اإلشراف على نحو 43 شهادة 

دكتوراه.
أما احمل���ور الثان���ي الذي 
سيقدمه � مدير إدارة البحوث 
االقتصادية وأمني سر مجلس 
إدارة بن���ك الكوي���ت الدولي 
ابل يتحدث فيه عن  د.صادق 
دور إدارات البحوث االقتصادية 
اإلس���المية،  البن���وك  ف���ي 

صرحت مدير قسم التدريب 
وقسم شؤون املوظفني باإلنابة 
في بنك الكويت الدولي لطيفة 
الدوسري بأن البنك سيفتتح 
أنشطة موسمه العلمي واملهني 
املتخص���ص غ���دا ف���ي متام 
السادسة مساء حتت  الساعة 
رعاية رئي���س مجلس اإلدارة 
عب���د الوهاب ال���وزان بندوة 
إدارات  متخصصة ع���ن دور 
البحوث االقتصادية قي القطاع 

املصرفي واملالي.
الدوس���ري ان  وأضاف���ت 
الن���دوة ستس���تضيف  هذه 
البروفيسور الرئيس التنفيذي 
لشركة فاينناش���ال لألبحاث 
واالستش���ارات االقتصادي���ة 
واملالية )FRT&C(، انطونيوس 

نّظمت المرحلة الثانية ضمن مراحل دوراتها الخمس

»الكويتية لالستثمار« أطلقت باكورة نشاطها التدريبي

استأنف مكتب التدريب والتطوير في الشركة الكويتية 
لالستثمار باكورة نشاطه التدريبي لعام 2010 باجلزء 
الثاني من برنامج شهادة إدارة االستثمار )CIM( والذي 
افتتحه املدير العام فواز األحمد وذلك خالل الفترة من 
17-21 يناير ومن 31 يناير إلى 4 فبراير 2010 بحضور 

19 مشاركا من مختلف إدارات الشركة. 
وأوضح مستشار التدريب والتطوير خالد القصار 
أن ه���ذا البرنامج يركز عل���ى التطبيقات العملية التي 

تساعد موظفي الشركة على اإلملام واالستفادة والعمل 
بأحدث ما توصلت إليه علوم مجال االستثمار وسوق 
املال. وذلك لتأهيل كوادر استثمارية قادرة على املساهمة 
في إدارة عملية االس���تثمار بأحدث الوسائل واملفاهيم. 
كما أن برنامج CIM يؤهل املوظف في نهايته للحصول 
على شهادة علمية دولية معتمدة في مجال االستثمار 
منSecurity Investment Institute والذي يعد من كبرى 

اجلهات املانحة لشهادة االستثمار في بريطانيا.

واختتم القصار تصريحه بتأكيد حرص اإلدارة العليا 
على تدريب وتطوير الكوادر البشرية الوطنية من خالل 
حصولها على شهادات معتمدة في مجاالت املال واألعمال 
)BUSINESS( والتي تزيد من كفاءة املوظفني في تطوير 

مجاالت األعمال في الشركة.
يذكر أنه في ختام الدورة قام مدير أول إدارة الصناديق 
واحملافظ احمللية واالقليمية عماد تيفوني بتكرمي املوظفني 

املتدربني.

تيفوني يتوسط املوظفني املكرمني 

لطيفة الدوسري

الشركة تطرح مجموعة من الشقق السكنية وناديًا سكنيًا خاصًا لتكمل مجموعة العروض متعددة االستخدامات ضمن البرج

»إيفا للفنادق« تطلق منتجين جديدين بـ »الغونا تاور« في دبي
السكني ش����عورا خاصا جتعل 
منه منزال ثانيا بكل املقاييس، 
وبتوفيرنا لهذه اخلدمات املميزة 
فإننا نتطلع إلى جتاوز توقعات 
عمالئن����ا. فعلى س����بيل املثال، 
متكننا عروض التخزين املجانية 
التي نوفرها على مدار العام من 
تخزين الصور املفضلة واملواد 
الرياضية  الضرورية واألدوات 

في حلظات قليلة«.
وف����ي حال قرر امل����الك عدم 
اس����تخدام ال� 21 يوما كاملة من 
فترة اإلقام����ة اخلاصة بهم في 
النادي السكني اخلاص في برج 
الغونا قد ميكنه����م تبادل أيام 
اإلقامة اخلاصة بهم في عقارات 
فاخرة في مختلف أنحاء العالم من 
خالل »مشاريع ايفا«. وبالتعاون 
مع »مجموعة ريجستري«، ان 
»مش����اريع ايفا« تقدم اكثر من 
160 عق����ارا للمبادل����ة تتراوح 
بني ڤلل على جزيرة استوائية 
في بلي����ز ومنتجع����ات ديزني 
الشاطئية في الواليات املتحدة 
وصوال الى القصور البيضاء في 
اسكوتلندا واالندية الريفية في 

جزر الكناري.
واختتم بيرغر حديثه بالقول: 
»لقد طرحنا أندية سكنية خاصة 
ف����ي كل م����ن بتاي����ا وبوكيت، 
وبانكوك، معززين بذلك مشاريع 
ايفا في كل أرجاء تايلند. ونحن 
نرى فرصة لتواجد »مش����اريع 
ايفا« من خالل التطوير املستمر 
لألندية الس����كنية اخلاصة في 
جميع منتجعاتنا وفنادقنا حول 

العالم مستقبال«.

أماكن إقامتهم. كما يضم الفندق 
صالة رياضية مبعايير عالية 
وناديا صحيا وحوضي سباحة 
وخدمات األمن على مدار الساعة، 
إلى جانب طابقني حتت االرض 

لصف السيارات.
وقال املدير العام لدى موڤنبيك 
هوتيل آند ريزيدنس برج الغونا 
في دبي كريج سميث: »إننا نتطلع 
للعمل مع ش����ركة إيفا للفنادق 
التجربة  واملنتجعات لتق����دمي 
االستجمامية والعصرية اخلاصة 
التي يستحقها مالك شقق »لوفت« 
والنادي السكني اخلاص. ومن 
املؤكد أن التفاصيل البس����يطة 
تهمن����ا لتضف����ي عل����ى النادي 

نهاية املطاف هو عطلة سكنية 
ومكان اصطياف فاخر لالستمتاع 

به سنة بعد سنة«.
وتش���تمل الشقق السكنية 
ضمن النادي السكني اخلاص 
الكثير  في برج الغونا عل���ى 
من املميزات التي تتراوح بني 
خدمة االس���تقبال التي تتولى 
خدمة حجز العشاء أو طلب طاه 
خاص، أو توفير خدمات توصيل 
املواد الغذائية، وخدمات الغرف، 
وخدمات ترتيب األسرة أو طلب 
خادمة خاص���ة. باإلضافة إلى 
ذلك، سيتمتع املالك مبجموعة 
متنوع���ة من املطاع���م داخل 
الفندق على مسافة قريبة من 

غير احملدود لهذه امللكيات طيلة 
فترة توافرها.

كم����ا ص����رح نائ����ب رئيس 
ادارة العم����الء في ايفا للفنادق 
واملنتجعات بياراس موريارتي: 
»تعتبر األندية السكنية اخلاصة 
من الفئات األس����رع منوا ضمن 
قطاع العقارات والضيافة، ومع 
النادي السكني اخلاص  إطالق 
في الغونا تاور، تكون اخليارات 
قد اتسعت أمام الراغبني بامتالك 
مس����كن آخر، وبذلك ش����راء ما 
يريدون استخدامه، وفي الوقت 
ذاته االستثمار الرابح في أصول 
تزيد قيمتها مع الزمن. وبطبيعة 
احلال، فإن ما يشتريه املالك في 

خمسة نجوم.

النادي السكني الخاص ـ الغونا تاور

توفر كل شقة من شقق النادي 
السكني اخلاص في الغونا تاور 
للمالك منزال فخما ومريحا لقضاء 
العطالت بإدارة فندق فئة خمسة 
جنوم. وتقسم الشقق السكنية 
بفئتيه����ا »لوفت« و»دوبلكس« 
املفروشة واملجهزة كليا إلى أجزاء 
ملكية قابلة للبيع ضمن النادي 
الس����كني اخلاص، ويتيح هذا 
التقسيم للمالك إمكانية اإلقامة 
ملدة 21 يوما في السنة كحد أدنى 
في الن����ادي الذي قاموا بالتملك 
فيه، وكذلك إمكانية االستخدام 

األثاث الذي أعد خصيصا ليوفر 
مساحة سكنية مميزة تعكس 
الحداثة والعصرية التي تتميز 
بها إمارة دبي، وقد صمم بحيث 
يشكل فرصة استثمار عقارية 
خالية من أي مشاكل. ويمكن 
للمس���تثمرين الراغبي���ن في 
تأجير ش���ققهم على المديين 
القصير أو الطويل أن يعهدوا 
بكل إجراءات ومتطلبات عملية 
الذي  المشغل  اإليجار للفندق 
يتمتع بخب���رة كبيرة في هذا 
المج���ال. وباإلضافة إلى ذلك، 
يمكن للمالك وضيوفهم الوصول 
إلى كل منشآت الفندق والتمتع 
بتجربة عصرية مميزة من فئة 

من 42 طابقا في ذروة مشروع 
أبراج بحيرات الجميرا، حيث 
الثمانية  الطواب���ق  خصصت 
األولى للفندق من فئة خمسة 
نجوم، في حي���ن تضم باقي 
الطوابق العلوية شققا سكنية 
من فئة »لوفت« و»دوبلكس« 

والنادي السكني الخاص.

الشقق السكنية »لوفت« ـ 
الغونا تاور

 تم تجهيز جميع الش���قق 
الس���كنية من فئ���ة »لوفت« 
الواحدة وش���قق  الغرفة  ذات 
الغرف���ة  »الدوبلك���س« ذات 
الواحدة والثالث غرف بأفضل 

إيفا للفنادق  أعلنت شركة 
والمنتجعات أمس عن طرحها 
لمجموعة من الشقق المفروشة 
من فئة »لوفت« و»دوبلكس« 
وإضافة ناد سكني خاص في 
مشروع الغونا تاور الذي تطوره 
الش���ركة في دبي. وس���يقوم 
موڤنبيك هوتيل آند ريزيدنس 
الغونا تاور بإدارة وخدمة هذين 
اللذين  الجديدين  المنتجي���ن 
س���يكونان من اهم المشاريع 

متعددة االستخدامات.
وفي هذا الصدد، قال رئيس 
ايفا  العملي���ات لدى ش���ركة 
للفن���ادق والمنتجعات ويرنر 
بيرغر: »وجدنا فرصة مميزة 
العروض الخاصة  لتوس���عة 
بالعمالء ضمن مشروع الغونا 
ت���اور، وذلك باالس���تفادة من 
الكبي���رة في تطوير  خبرتنا 
المشاريع والمنتجعات متعددة 
االستخدامات. إن الموقع المميز 
للبرج بجان���ب المترو وقلب 
مدينة دبي الجديدة، يجعل منه 
خيارا طبيعيا لمحبي السكن في 
إذ يوفر فندقا عصريا  المدن، 
ومتكامل الخدمات، ومجموعة 
مميزة من الوحدات السكنية، 
بنظام ملكية الشقق الفندقية، 
وناد سكني خاص تحت سقف 
إيفا  واح���د. ولطالما عمل���ت 
للفنادق والمنتجعات لتوفير 
خيارات استثمار وسكن وحياة 
عصرية مميزة ضمن مجموعة 
التي  الخدم���ات والمنتج���ات 

توفرها لعمالئها«.
ويقع الغونا تاور الذي يتألف 

تصميم عصري للغرف من الداخل


