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حقوق المساهمين ارتفعت إلى 138مليون دينار وقيمة األصول تقفز إلى 184 مليونًا والقيمة الدفترية للسهم إلى 152 فلسًا

»عقارات الكويت« تربح 2.1 مليون دينار بعد أخذ مخصصات احترازية إضافية

أعلنت شركة عقارات الكويت امس نتائجها للسنة املالية 2009 محققة 
أرباحا صافية بلغت قيمتها 2.1 مليون دينار بعد أخذ مخصصات احترازية 
اضافية أي ما يعادل 2.3 فلس����ا للسهم الواحد مقارنة بخسائر 46 مليون 
دينار في 2008 مبا يعادل 52 فلسا للسهم الواحد وقد أوصى مجلس اإلدارة 

بعدم توزيع أرباح عن عام 2009.
وقد ارتفعت قيمة حقوق املساهمني إلى 138مليون دينار ل� 2009 مقارنة 
ب� 127 مليون دينار لعام 2008، كما ارتفعت قيمة االصول إلى 184 مليون 
دينار لعام 2009 مقارنة ب� 177 مليون دينار لعام 2008 أما القيمة الدفترية 
للسهم فقد ارتفعت من 142 فلسا في عام 2008 إلى 152 فلسا في عام 2009، 
كما انخفضت قيم����ة املطلوبات من 50 مليون دينار في عام 2008 إلى 46 

مليون دينار في عام 2009.
 وصرح املدير العام لشركة عقارات الكويت عماد عبداهلل العيسى قائال: 
»لقد شهد عام 2009 العديد من املتغيرات واألحداث العاملية نتيجة لألزمة 
االقتصادي����ة العاملية التي مازال تأثيرها إلى يومنا هذا، األمر الذي كان له 
أثر كبير على أداء الكثير من املؤسس����ات والش����ركات الكبرى في الكويت 
والعالم أجمع حيث لوحظ قيام العديد من البنوك واملؤسسات الكبرى بأخذ 

مخصصات ملقابلة عدم سداد االلتزامات والقروض على الشركات، والحتواء 
تأثير هذه األزمة والتقليل من آثارها على االقتصاد ومنو الش����ركات وقد 
تأثرت شركة عقارات الكويت باألزمة، لكن بفضل تنوع أصولها العقارية 
واالستثمارية ونس����بة االشغال العالية لوحداتها السكنية والتجارية في 
مجمعات الشركة فقد كان لذلك كله الفضل في تعزيز متانة الشركة وقوة 

استمرارها وازدهارها«.
اجلدير ذكره أن عقارات الكويت قامت خالل عام 2009 بس����داد أقساط 
قروض مستحقة مببلغ 4.5 ماليني دينار لتنخفض قيمة القروض من 37 
مليون دينار إلى 32.5 مليون دينار عام 2009 ومازالت الش����ركة مستمرة 

في سداد القروض املستحقة عليها.

مشاريع محلية وإقليمية

وقد قامت الشركة بإجناز ثالثة أبراج سكنية جديدة في منطقة الرقعي 
ومت الب����دء في تأجيرها خالل العام 2009 ومن املتوقع أن تدر دخال بقيمة 
600 الف دينار س����نويا األمر الذي س����يعزز احملفظة العقارية للش����ركة 

وإيراداتها.

وقد حافظت عقارات الكويت على دخلها الس����نوي الثابت رغم األزمة 
االقتصادية وكثرة املعروض من الشقق واحملالت التجارية نتيجة لتميزها 
بعقارات ذات مواقع مهمة واستراتيجية وبخدمات نوعية ساهمت في احملافظة 
عل����ى قيمة العقار وخير دليل على ذلك ارتفاع صافي إيرادات التأجير من 

6.46 ماليني دينار لعام 2008 إلى 6.488 ماليني دينار لعام 2009.
 أما فيما يتعلق باس����تثمارات الش����ركة فلقد مت وضع خطة تهدف إلى 
حتس����ني االس����تثمار من خالل عمليات التخارج من بعض االس����تثمارات 
والبحث عن فرص اس����تثمارية مميزة من خالل الدخول إلى مجال العقار 
الس����كني في السوقني السعودي واملصري وس����يتم متويل تلك املشاريع 
عن طريق إعادة جدولة القروض املمنوحة للشركة وطلب مبالغ إضافية 

لغرض االستثمار.
 وفي اخلتام أضاف العيسى: »نتوقع أن تكون سنة 2010 أفضل بكثير 
من الس����نوات الس����ابقة وذلك من خالل اخلطط اإلستراتيجية املوضوعة 
من قبل اإلدارة العليا للش����ركة والتي متت املوافقة عليها من قبل مجلس 
اإلدارة األمر الذي سيس����اهم في زيادة اإليرادات التأجيرية منها واملتمثلة 

في حتسني وتطوير عقارات الشركة«.

قيمة المطلوبات انخفضت من 50 مليون دينار في 2008 إلى 46 مليون دينار في 2009 
الشركة سددت أقساط قروض مستحقة بمبلغ 4.5 ماليين دينار لتنخفض قيمة القروض إلى 32.5 مليونًا

عماد عبداهلل العيسى

ينظم بن���ك الكويت الوطني 
الثالثاء لقاء خاصا لعمالء  غدا 
الذهبي في فرع رأس الساملية في 
متام الساعة السادسة والنصف 
مساء، ليطلعهم على آخر عروض 
ومميزات حسابهم، ويقدم الذهبي 
خالل هذا اللقاء عروضا خاصة 
وحصري���ة لتالئ���م احتياجات 
عمالئه مقدمة من مجموعة من 

شركاء الوطني.
وجتدر اإلشارة إلى أن حساب 
الذهبي املخصص لعمالء الوطني 
من ذوي الدخول العالية دأب على 
الدوام على توفير أفضل املنتجات 
واخلدمات املعدة لتلبية احتياجات 
هذه الشريحة املميزة من العمالء 
ومنحهم كل االهتمام الالزم عبر 
تخصي���ص مديري حس���ابات 

مسؤولني عن رعاية وإدارة جميع 
تعامالتهم املصرفية عالوة على 
ما يوفره لهم من عروض مجزية 
ومزايا تفضيلية مغرية، وميكن 
أن يس���تفيد من عروض ومزايا 
حس���اب الذهبي جميع العمالء 

الذين يتمتعون بأرصدة مالية 
بقيمة 30 ألف دينار أو أكثر في 
أي من حسابات الوطني، أو الذين 
يقومون بتحويل رواتبهم التي 
تعادل 1.500 دينار أو أكثر بشكل 

شهري منتظم.

»الوطني« ينظم غدًا لقاء خاصًا لعمالئه 
للتعريف بخدمات الذهبي

.. وتقرير للبنك: عودة أزمة ديون اليونان
إلى الواجهة تدفع بالدوالر للتذبذب

قال تقري����ر بنك الكويت 
الوطني ان األسبوع املاضي 
اتسم بهدوء نسبي، في بداية 
األسبوع كان الدوالر األميركي في وضع ضعيف 
مقابل العمالت الرئيسية إال أنه عزز من وضعه 
في نهايته، حي����ث تراجع املتداولون عن أخذ 
املخاطر لعودة أزمة ديون اليونان إلى الواجهة 

من جديد. 
وأوضح التقرير أن اليورو ارتفع إلى مستوى 
1.3817 دوالر في مطلع األس����بوع إال أنه أقفل 
متراجعا إلى 1.3530 دوالر، في حني بدأ اجلنيه 
اإلسترليني األسبوع قويا عند مستوى 1.5380 
دوالر وأقف����ل عل����ى 1.5015 دوالر. أما الدوالر 
األس����ترالي، فقد ارتفع إلى أعلى مس����توى له 
منذ ش����هرين مقابل العملة األميركية ووصل 
إلى 0.950 مستفيدا من اإلشاعات برفع أسعار 

الفائدة في وقت الحق من السنة. 
وأش����ار التقرير إل����ى أن مجلس االحتياط 
الفيدرالي جدد تعهده بإبقاء سعر الفائدة دون 
تغيي����ر ضمن نط����اق 0.0% � 0.25% وذلك في 
االجتماع الذي عقد األسبوع املاضي، وصرح 
بأنه من املرجح أن تبقى أس����عار الفائدة عند 
مستوياتها املتدنية جدا لفترة أطول، وأضاف 
املجلس أنه على الرغم من بروز عالمات على 
استقرار االقتصاد، اليزال سوق اإلسكان ضعيفا 
بينما اليزال أصحاب األعمال األميركيني مترددين 

في توظيف املزيد من العاملني. 
وأش����ار التقري����ر إلى أن أس����عار الس����لع 
االس����تهالكية ظلت، وبشكل غير متوقع، دون 
أي تغيير يذكر في شهر فبراير في الوقت الذي 
عوض فيه انخف����اض تكاليف الطاقة بارتفاع 
تكاليف الطعام والرعاية الصحية، األمر الذي 
دعم التزام مجلس االحتياط الفيدرالي بخفض 
أسعار الفائدة، بينما لم يطرأ أي تغير يذكر على 
مؤشر أس����عار السلع االستهالكية بعد ارتفاع 
بنس����بة 0.2% في ش����هر يناير مقارنة بنسبة 
ارتفاع متوقعة بنسبة 0.1%. وباستثناء أسعار 
منتجات الطاقة واملواد الغذائية، سجل املؤشر 

األساسي ألس����عار السلع االستهالكية ارتفاعا 
طفيفا بلغ 0.1% خالل الشهر املاضي. 

وذكر التقرير أن عمليات بناء املساكن اجلديدة 
وعدد تصاريح البناء انخفضت في شهر فبراير 
بسبب العواصف التي ضربت عدة مناطق في 
الواليات املتحدة، حيث انخفض عدد عمليات 
بدء إنش����اء املساكن اجلديدة بنسبة 5.9% إلى 
575.000 وحدة، بعد االرتفاع الذي شهده هذا 
القطاع في الشهر السابق، حيث انخفض عدد 
تصاريح البناء الذي يعتبر مؤشرا على مستوى 
النشاط اإلنشائي في هذا القطاع في املستقبل 
القريب وذلك بنسبة 1.6% إلى 612.000، وجاء 
هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي ويدل 
على إمكانية استمرار ضعف هذا القطاع ملزيد 

من الوقت. 
وأشار التقرير إلى أن تراجع طفيف طرأ على 
عدد املوظفني الذين تقدموا مبطالبات للتعويض 
عن فقدان وظائفهم وكان هذا التراجع أقل مما 
كان متوقعا في األس����بوع املاضي، بيد أن يدل 
على حتس����ن تدريجي في سوق العمالة، فقد 
انخفض عدد املطالبات بالتعويض إلى 457 ألفا 
مقارنة ب� 462 ألفا في األسبوع السابق، ويقول 
احملللون ان ه����ذا الرقم يجب أن ينخفض إلى 
دون مستوى 450 ألفا لكي يخلق بيئة إيجابية 

من النمو املستمر لعدد األيدي العاملة. 
وأضاف التقرير ان 347 الف شخص فقدوا 
وظائفهم ف����ي دول منطقة اليورو خالل الربع 
األخير من سنة 2009، نتيجة الستمرار الوضع 
الهش القتصاديات ال����دول ال� 16 التي تتكون 
منه����ا املنطقة، وبذلك انخف����ض عدد العاملني 
بنس����بة 0.2% خالل األش����هر الثالثة األخيرة 
من الس����نة نتيجة لتفاقم البطالة في القطاع 
الصناعي. ومع أن املنطقة متر بفترة تعاف من 
أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها منذ احلرب 
العاملية الثانية، إال أن أصحاب األعمال اليزالون 
يستغنون عن العاملني، األمر الذي أصبح يقلص 
قدرة األفراد على اإلنفاق ويضعف قدرة االقتصاد 

على النهوض والنمو من جديد. 

قال مدير تسويق لدى مؤسسة 
رفيرا للتجارة العامة واملقاوالت 
محمد الصفار إن املؤسسة تشارك 
في معرض عالم العقار السابع 
واملزمع إقامته خالل الفترة من 

28 إلى 31 مارس اجلاري.
وأوض���ح الصف���ار في بيان 
صحاف���ي أم���س أن املؤسس���ة 
تعتبر إحدى املؤسسات الكويتية 
املتخصصة في عالم االستثمار 
املالي والعقاري والسياحي داخل 
وخارج الكويت وعلى مستوى 
دول اخللي���ج العرب���ي والدول 
العربية الشقيقة مثل جمهورية 
مصر العربية واململكة األردنية 
الهاشمية واجلمهورية اللبنانية 

وغيرها من البلدان العربية.
وأشار إلى انه منذ أن تأسست 
مؤسسة رفيرا عام 1996 انصب 
اهتمامه���ا عل���ى خل���ق فرص 
استثمارية فريدة والبحث عن 
كل ما هو جديد ومتميز في كل 

مكان من العالم ملنحه لعمالئها 
بطريق���ة احترافي���ة تنمي من 
عائ���د اس���تثماراتهم وتؤم���ن 
مدخراتهم والتي تتسم بالشفافية 
واملصداقية، مشيرا الى انه من 
نشاطات الشركة بيع وتسويق 
األراضي والعق���ارات في دولة 
العربية املتحدة وبيع  اإلمارات 
وتس���ويق العقارات واألراضي 
والش���اليهات والڤلل السياحية 
والشقق بجمهورية مصر العربية 
العقارات  وكذلك بيع وتسويق 
واألراضي السكنية واالستثمارية 
والزراعية والتجارية في سلطنة 
عمان.  وبني ان مؤسس���ة رفيرا 
وضعت على عاتقها أن تستثمر 
في كل ما هو مضمون لكي تضمن 
لعمالئها أفضل استثمار بأفضل 
وأءم���ن الطرق وم���ا زلنا نأخذ 
بأيدي عمالئنا الكرام في الكويت 
ملساعدتهم على اقتناص أفضل 
الفرص االستثمارية الفريدة في 

تشهد أرض املعارض الدولية 
مبش����رف اليوم برعاية وحضور 
التج����ارة والصناعة أحمد  وزير 
الهارون افتتاح معرض الصناعات 
الكويتية الذي تقيمه وتنظمه شركة 
معرض الكوي����ت الدولي برعاية 
رئيسية من الهيئة العامة للصناعة 
وتستمر انشطته خالل الفترة من 

22 الى 30 مارس اجلاري.
وبهذه املناسبة أعلن مسؤول 
املع����رض ل����دى ش����ركة معرض 
ان  الهارون  الدولي عماد  الكويت 
عدد املش����اركات قد ارتفع الى 63 
مشاركا تشمل 55 مصنعا كويتيا 
و8 صحف محلية ما بني مشاركة 

وراعية للمعرض.
وذكر الهارون ان املعرض في 
دورته احلالية ميثل دورة قياسية 
الراعني  العديد من  اليها  اجتذبت 
املهتمني باملعرض وانشطته حيث 
ضمت قائمة الراعني كال من: الهيئة 
العامة للصناعة، مصانع احلساوي 
لصناعة الثالجات، شركة صناعات 
التبريد والتخزين، املصنع الوطني 
للفيبرج����الس، ش����ركة االغذية 
اخلفيفة، مجموعة الكندور، شركة 
أسمنت الكويت، مجموعة االوروبي، 
نايف للدواجن فيما انضمت جريدة 

»الوطن« الى مجموعة الراعني.
وبهذه املناس����بة ش����دد نائب 
املدي����ر العام لتنمي����ة الصادرات 
الصناعية بالهيئة العامة للصناعة 
صقر العنزي على اهمية املعارض 
الصناعية املتخصصة والتجارية 
الكبير في  بش����كل عام، ودورها 
التسو يق للمنتجات على اختالفها، 
وق����ال ان للمعرض دورا مهما في 
فتح منافذ تس����ويقية للمنتجات 
الوطنية والترويج لها ملساعدتها 
في تعزيز دورها في السوق احمللي 

او اختراق االسواق اخلارجية.
واوضح ان الهيئة في هذا الشأن 
ال تكتفي بتق����دمي الدعم املعنوي 
التي  فقط للش����ركات الصناعية 
تقرر املش����اركة ف����ي اي معرض 
وامنا تقدم لها ايضا الدعم املادي 
املالئم وذلك عن طريق حتمل جميع 
رسوم االشتراك في املعارض وايضا 
حتمل تكلفة شحن املعروضات الى 

البلد املقام فيها املعرض.

مصانع الحساوي

من جانبه����ا انضمت مصانع 
احلس����اوي لصناع����ة الثالجات 
ومبردات املاء الى الشركات الراعية 
ملعرض الصناعات الكويتية 2010 
وبهذه املناس����بة يقول مدير عام 
الشركة حسن احلساوي ان مصانع 
احلساوي دائما سباقة ومبادرة 
في املشاركة مبعرض الصناعات 
الكويتية منذ انطلقت أولى دوراته 

مع الهيئة العامة للصناعة.
وتاب����ع احلس����اوي مبينا ان 
مش����اركة مصانع احلساوي في 
معرض الصناعات الكويتية تؤكد 
حرص الشركة الدائم على تسويق 
املنتج الوطني س����واء في داخل 
الكويت أو خارجها في دول مجلس 
التعاون اخلليجي والدول العربية 

واالفريقية.
ويقول احلساوي ان مصانع 
احلس����اوي من أع����رق املصانع 
التعاون  في محيط دول مجلس 
اخلليجي التي تقوم بانتاج كل ما 
يتعلق بالتبريد والتكييف والتي 
منها جميع أنواع مبردات املاء من 
س����عة 2 جالون حتى 150جالونا 
سواء مبردات أرضية أو حائطية، 
وكذلك مكيف����ات الهواء من نوع 
TOP COOL بجميع سعاتها سواء 
كانت وحدة منفصلة أو ش����باكا 
 ،24000BTU  ،60000BTU م����ن 
8000BTU ،30000BTU س����واء 
االرضية منها او احلائطية، ذلك 
العرض  الى ثالج����ات  باإلضافة 
بجمي����ع أنواعها م����ن ذات الباب 
الواحد الى أربعة أبواب بسعات 

من 14 قدما الى 150 قدما.

شركة األغذية الخفيفة

بدروها انضمت شركة االغذية 
اخلفيفة الى مجموعة الش����ركات 
الراعي����ة ملع����رض الصناع����ات 
الكويتية 2010 وبهذه املناس����بة 
يقول مدير عام الش����ركة سمير 
عريقات ان شركة األغذية اخلفيفة 
من الش����ركات الرائدة في مجال 
صناعة وتوزيع البطاطا الشيبس 
والباليت )البطاطا نصف املصنعة( 
كما انها تعد من الصناعات الوطنية 
التي تعمل على بقاء املنتج الوطني 
منافس����ا قويا جلميع املنتجات 
املس����توردة املماثلة لكونها على 
درجة عالية من اجلودة س����واء 
على الصعيد احمللي او األسواق 

اخلليجية والعربية.
وتابع عريق����ات تصريحاته 
مش����يرا إلى ان ش����ركة األغذية 
اخلفيفة أصبحت من الش����ركات 
املتميزة في مجال انتاج وتوزيع 
البطاطا الشيبس والسناكس في 
السوق احمللي ايضا وذلك ملا تتمتع 
به منتجات الش����ركة من جودة 
عالية نالت بها ثقة املستهلكني مما 
انعكس بصورة كبيرة وملحوظة 
على حجم مبيعات الش����ركة في 

السنوات االخيرة.
وذكر ان ادارة الشركة قامت 
بتوفي���ر اح���دث املاكينات في 
مجال االنت���اج والتغليف كما 
تقوم الشركة باستيراد أفضل 
النكهات في العالم لضمان جودة 
املنتجات وزيادة املبيعات وجذب 

اكبر عدد من املستهلكني.

مجموعة الكندور

بدوره����ا أعلن����ت مجموع����ة 
الكن����دور انضمامها ال����ى قائمة 
الشركات الصناعية الراعية ملعرض 
الصناعات الكويتية 2010 وبهذه 
املناسبة صرح مدير عام املجموعة 
الكندري مؤك����دا حرص  باس����م 
املجموعة على املشاركة دوما في 
املعارض الصناعية سواء تلك التي 
تقام محليا او التي تشارك فيها 
الصناعات الكويتية دوليا اميانا 
منها بالدور الذي تلعبه املعارض 
في الترويج اجليد ألي منتج أو 
خدمة جديدة وذلك بهدف التعريف 
مبنتجات املجموعة وتوسيع دائرة 

املطلعني عليها محليا ودوليا.
وذكر ان مصنع الكندور يقع في 
منطقة الشعيبة على مساحة 3300 
متر مربع، حيث يحتوي املصنع 
على اح����دث األجه����زة واملعدات 
الت����ي مت اختيارها بعناية فائقة 
للمحافظة على اجلودة والتقنية 
العالية إلدارة تشغيل هذه املعدات، 
وينقسم مصنع الكندور إلى عدة 
أقسام وهي قسم احلديد والنجارة 
املعادن وقسم  والتنجيد وسكب 
خاص بالصب����غ كما يتم تخزين 
األعمال املنتهية بطريقة صحيحة 
للحفاظ عليها داخل مخزن مغلق 

مبساحة 1000 متر مربع.

أسمنت الكويت

وأعلنت شركة أسمنت الكويت 
رعايته���ا ملع���رض الصناع���ات 

الكويتية 2010 وبهذه املناسبة يقول 
مدير إدارة التس���ويق والعالقات 
واملبيعات في ش���ركه أس���منت 
الكويت علي الكندري ان الشركة 
حترص على الرعاية واملشاركة في 
معرض الصناعات الكويتية بهدف 
التعريف مبنتجاتها والوقوف على 
ما وصلت اليه صناعة االسمنت من 
تقدم في مجال االنتاج والتسويق 
وغيره���ا من املج���االت كما تأتي 
الفرصة  إتاحة  املش���اركة بهدف 
أمام مس���تهلكي االسمنت من كل 
شرائحهم من االلتقاء باملسؤولني 
في جناح الش���ركة حيث تسعى 
الشركة لتسويق منتجاتها والتأكيد 
على استعدادها الدائم لالضطالع 
القيام  مبس���ؤولياتها، ومتابعة 
بدورها الوطني في خطة التنمية 
التي طرحتها احلكومة الكويتية 
واستمرار ش���راكتها في مسيرة 

العمار والبناء في البالد.
ان  الكن���دري موضحا  وتابع 
الش���ركة قطعت شوطا كبيرا في 
بناء وتشييد اخلط الثاني إلنتاج 
الكلنك���ر )املادة االساس���ية في 
صناعة االسمنت( والذي يشمل 
فرنا ضخما لصناعة الكلنكر مع 
ملحقاته متاش���يا مع زيادة عدد 
الطواحني ملواكبة الطلب املتنامي 
على االسمنت مشيرا الى ان الطاقة 
االنتاجية السنوية للخط اجلديد 
للكلنكر ستكون 2.5 مليون طن 
سنويا تضاف الى الطاقة احلالية 
لفرن الكلنكر احلالي لترتفع الى 
م���ا يق���ارب خمس���ة ماليني طن 

بالسنة.

حيث تنوع املناطق املستثمرة 
خاص���ة أن املوقع الفريد الذي 
حتتله اململكة األردنية الهاشمية 
على طريق التجارة العاملي القدمي 
جعل منها قبلة لتكوين املمالك 
ذات الس���حر التاريخ���ي الذي 
انعكس عليها حديثا باختيار 
البتراء لتك���ون إحدى عجائب 
السبع. وذكر أن نشاط  الدنيا 
مؤسسة رفيرا ال يقتصر فقط 
على اململكة األردنية الهاشمية 
بل يتعداها إلى س���لطنة عمان 
ذات التاريخ العريق الذي يعشقه 
من مر على السواحل الغربية 
للمحيط الهندي وبحر العرب، 
وشاهد بعينيه تاريخ السلطنة 
املشهود بامتداد سواحل افريقيا 
الشرقية والس���احل اجلنوبي 
العربية، وس���لطنة  للجزيرة 
عم���ان بامتداده���ا اجلغرافي 
أضفى عليها س���حرا وجماال، 
وأسبغ على مجاالت االستثمار 

الزراعي والتجاري والس���كني 
واالستثماري التي نتوالها في 
سلطنة عمان فرصا استثمارية 
ثمينة نقدمها لعمالئنا بتسهيالت 
في الدف���ع واختيارات ملواطن 
اجلمال والثروة فيها وحتقيق 

أفضل الفرص االستثمارية.
وميت���د نش���اط اس���تثمار 
مؤسسة رفيرا أيضا إلى أرض 
الكنانة جمهورية مصر العربية 
حي���ث األراض���ي والعقارات 
املختلف���ة واملتنوع���ة وأيضا 
العقارات السياحية والتي متتاز 
مبوقعها على ش���واطئ البحر 
األحمر حيث الشعب املرجانية 
والرمال الذهبية الناعمة والتي 
تعد من احملميات الصحية أيضا 
في ش���بة جزيرة سيناء حيث 
املي���اه النقية الصافية ومحبو 
الغ���وص والطبيعة  رياض���ة 
اخلالبة حتت املاء والش���عاب 

املرجانية الرائعة.

عالم العقار. ولقد اتسعت رقعة 
نشاطات مؤسسة رفيرا العقارية 
في اململكة األردنية الهاش���مية 
بحيث تتناسب وكل احتياجات 
عمالئنا الكرام من حيث نوعية 
األراضي »س���كنية � استثمارية 
� زراعي���ة � صناعية � جتارية( 
وكذلك من حيث األس���عار ومن 

»رفيرا« تشارك في معرض عالم العقار السابع 

على أرض المعارض الدولية بمشاركة ما يزيد على 63 مشاركة

الهارون يرعى اليوم افتتاح معرض الصناعات الكويتية 2010 

محمد الصفار 

حسن احلساوي  سمير عريقات  باسم الكندري عماد الهارون 

تقــرير
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