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الكويت ـ رويترز: قال وزير 
النفط الشيخ أحمد العبداهلل أمس 
ان أوپيــــك قد تأخذ قرارا بزيادة 
إنتاج النفط لتهدئة األسعار إذا 

بلغت 100 دوالر للبرميل.
النفط اخلام  تــــداول  وجرى 
األميركــــي اخلفيف عند نحو 85 
دوالرا للبرميــــل امــــس بارتفاع 
طفيف عن نطاق يتراوح بني 70 
و80 دوالرا وقالت السعودية أكبر 
منتج في أوپيك إنه سعر عادل لكل 

من املستهلكني واملنتجني.
وفي رد على سؤال حول أعلى 
مستوى قد تسمح أوپيك لألسعار 

ببلوغه قبل أن تأخذ قرارا قال الشيخ أحمد للصحافيني 
إن املنظمة ســــتأخذ قرارا بهذا الشــــأن إذا جتاوزت 

األسعار 100 دوالر للبرميل.
والتزال أسعار النفط في نطاق يقارب أعلى مستوى 
خالل 18 شــــهرا واملسجل في وقت سابق من الشهر 

اجلاري عندما يتجاوز قليال 87 دوالرا للبرميل.
إال ان أوپيك لم تظهــــر بعد عالمات كبيرة على 

احتمال زيادة اإلنتاج لتهدئة األسعار.

وقال مندوبون في أوپيك في 
وقت سابق من هذا األسبوع إن 
سعر النفط عند نطاق يتجاوز 90 
ـ 95 دوالرا للبرميل سيحث أوپيك 

على التفكير في زيادة اإلنتاج.
وقال العبداهلل إن أسعار النفط 
التزال حتى اآلن دون املســــتوى 
الذي قد يضر بانتعاش االقتصاد 

العاملي.
وأضاف أن الكويت رابع أكبر 
دولة مصــــدرة للنفط في العالم 

راضية عن سعر النفط.
وعزز انتعاش أسعار النفط من 
أدنى مستوياتها قرب 32 دوالرا 
للبرميل في ديســــمبر املاضي إيرادات دول اخلليج 
وسمح لها باالستمرار في خطط التحفيز املالي في 
وقت جلأت فيه بلدان كثيرة إلى التفكير في خفض 
اإلنفاق وواجهت ديونا متراكمة. وسجلت الكويت 
إيرادات نفطية جتاوزت التوقعات مما عزز من فائض 
املوازنة في خالل 11 شــــهرا األولى من السنة املالية 
2010/2009 ليصل إلى 8.33 مليارات دينار مبا يعادل 

)29 مليار دوالر(.

استقالة الرباح من »المدار«
والخالد من »المسار«

ترسية مناقصة على شركة تابعة
لـ »الخصوصية« بـ 64 مليون دينار

»المشتركة« تفوز بمناقصة
بـ 27.6 مليون دينار

مليون دينار ربح »إياس للتعليم« 
لفترة 6 شهور 

أعلنت شـــركة املدار للتمويل واالســـتثمار أن مجلس إدارتها 
وافق على استقالة ضرار خالد الرباح من عضوية مجلس اإلدارة 

لدورته احلالية.
من جهة أخرى أعلنت أيضا شركة املسار لالجارة واالستثمار ان 
مجلس إدارتها وافق على استقالة عمر مشاري اخلالد ممثل شركة 

الصفاة لالستثمار من عضوية مجلس ادارة الشركة.

أفادت شــــركة مجموعة اخلصوصية القابضة بأن »الغامن للمواد 
اخلصوصية« التابعة لها بنسبة 100% قد متت ترسية املناقصة رقم 
م.م.ك/3/2006 عليها بخصوص تصنيع وتوريد وتركيب وتشــــغيل 
وصيانة رافعات جســــرية مليناء الشــــعيبة التابع ملؤسسة املوانئ 

الكويتية من قبل جلنة املناقصات املركزية.
وأفادت الشــــركة في بيان صادر عن البورصة بأن قيمة املناقصة 
تقدر بـ 64.3 مليون دينار، وأنه سيكون التنفيذ على مرحلتني، األولى 
تصنيع وتوريد وتركيب ومدتها ســــنتان، واملرحلة الثانية تشغيل 

وصيانة املعدات ومدتها 3 سنوات.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية عطفا على إعالنه السابق 
بتاريخ 10 مارس 2010 واخلاص بترسية مناقصة رقم هـ ط/ 188 
التابعة لوزارة األشـــغال العامة على شركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت )مشتركة( فقد أبرمت الشركة العقد، واخلاص بإنشاء 
واجناز وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية )طريق الفحيحيل 
السريع املؤدي الى مناطق جنوب الصباحية واملنقف(، علما ان 

قيمة العقد 27.6 مليون دينار وملدة 720 يوما.

اعتمد مجلس ادارة شركة اياس للتعليم االكادميي والتقني 
)اياس( البيانات املالية املرحلية للشــــركة لفترة الستة أشهر 
املنتهيــــة في 28 فبراير 2010 خالل اجتماعه اول من أمس وقد 
أظهــــرت النتائج حتقيقها أرباحا بقيمة 1.06 مليون دينار مبا 
يعادل 9.71 فلوس ربحية للســــهم، مقارنة بـ 21.5 ألف دينار 
مبا يعادل خســــارة للسهم قدرها 0.47 فلس لنفس الفترة من 

.2009
وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 8.5 ماليني دينار مقارنة 
بـــــ 4.8 ماليني دينــــار لنفس الفترة مــــن 2009 وبلغ اجمالي 
املوجــــودات 41.3 مليون دينار مقارنة بـــــ 40.2 مليون دينار 
لنفس الفترة من العام 2009 وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 
13.1 مليون دينار مقارنة بـ 8.2 ماليني دينار لنفس الفترة من 
العام 2009 وبلغ اجمالي املطلوبات 23.4 مليون دينار مقارنة 
بـ 22.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2009 وبلغ اجمالي 
حقوق املساهمني 17.9 مليون دينار مقارنة بـ 17.5 مليون لنفس 

الفترة من 2009.
 علما ان تقرير مراقبي احلسابات يحتوي على اساس التحفظ 
التالي:  كما ورد بإيضاح )7( مت احتســــاب حصة الشركة من 
اعمال شــــركة زميلة بناء على معلومات مالية معدة من قبل 

االدارة للفترة املنتهية في 28 فبراير 2010.

»االستثمارات الوطنية«: السوق قادر على التعافي

ذلك االمر مع بلوغ الســـوق الى 
مستويات جديدة لم يؤسس عليها 
بدرجة كافية قد حفز على دخول 
السوق في موجة التصحيح، وفي 
اعتقادنا ان الســـوق ومن خالل 
محركاته ومؤثراته اخلاصة قادر 
على التعافي والعودة الى الرمت 
الطبيعي للتداوالت فوق مستوى 
7.500 نقطة بعد ان تخف حدة 
عمليات البيع العشوائية والتي 
مت فيها تســـجيل اسعار جديدة 
املتوافرة  الدعم  دون مستويات 
وبكميات متداولة صغيرة ما فاقم 
من حدة انخفاض املؤشرات، اال 
ان الالفت هـــو ارتفاع معدالت 
وقيـــم التـــداول باملقارنـــة مع 
االســـبوعني املاضيـــني في ظل 
انخفاض املســـتويات السعرية 
لشريحة االسهم املتوافرة وهو ما 
يعكس حضور الرغبة الشرائية 

واستمرار عملية بناء املراكز.

جاذبة، ســـواء كانت للتوقعات 
االيجابية ناحية ارباح الشركات 
املدرجة في الربع االول من العام 
احلالي، او بدخول مســـتثمرين 
اجانب مقابل تخارج شـــركات 
محلية بأرباح استثنائية او حتى 
بالنسبة الى التوزيعات النقدية 
املرتقبة والتي من املفترض ان 
تكون االعلى في تاريخ ســـوق 
املاليـــة، اال ان احلركة  االوراق 
املضاربية املبالغة والتي اقتاتت 
على اخبار وشائعات غير رسمية 
في ظل ضعف مستوى الشفافية 
سواء من ناحية عملية االفصاح او 
من ناحية ممارسة الدور الرقابي 
احلازم حلماية مدخرات املساهمني 
وصغار املستثمرين، البد من ان 
تكون لها تبعات وترتبات، خاصة 
ان حجم تلك التعامالت قد شكل 
جزءا كبيرا مـــن املعدل اليومي 
للقيم املتداولة، حيث ان تزامن 

ذكر تقرير شركة 
االســـتثمارات 
ان  الوطنيـــة 
املؤشر السعري للسوق اقفل عند 
مستوى 7.384.5 نقاط بانخفاض 
قدره 185.0 نقطة وما نسبته %2.4 
مقارنة باقفال االسبوع قبل املاضي 
والبالغ 7.569.5 نقطة وارتفاع 
قدره 379.2 نقطة، وما نسبته 

5.4% عن نهاية عام 2009.
اما املؤشـــر الوزني للسوق 
فقد اقفل عند مســـتوى 434.8 
نقطة بانخفاض قدره 13.7 نقطة 
وما نسبته 3.1% مقارنة باقفال 
االســـبوع قبل املاضي والبالغ 
448.5 نقطة وارتفاع قدره 49.0 
نقطة وما نسبته 12.7% عن نهاية 

عام 2009.
واشار الى ان القيمة السوقية 
بنهاية تداول االســـبوع املاضي 
للشـــركات املدرجة في السوق 
الرسمي بلغت 34.322.5 مليون 
قـــدره 888.7  دينار بانخفاض 
مليون دينار وما نسبته %2.5 
مقارنة مع نهاية االسبوع قبل 
املاضي والبالغة 35.211.2 مليون 
قـــدره 3.637.7  دينار وارتفاع 
مليون وما نســـبته 11.95% عن 

نهاية عام 2009.
واضـــاف انه بعـــد ان جنح 
سوق الكويت لالوراق املالية في 
الوصول الى اعلى نقطة له خالل 
العام 2010 وذلك في نهاية تعامالت 
االسبوع املاضي والتي لم يبلغها 
منذ شهر اكتوبر للعام 2009، عاد 
ليدخل في موجة من جني االرباح 
شـــملت معظم قطاعاته، وعلى 
الرغم من متتع السوق بعوامل 

ضعف الشفافية وغياب الدور الرقابي وراء المضاربات الحادة

تقــرير

»غلف إنفست«: االتهامات الموجهة لـ »أجيليتي«
والضغط على الشركات القيادية وراء التراجع

ذكر تقرير ش��ركة غلف إنفس��ت ان 
مؤشر س��وق الكويت لألوراق املالية 
ش��هد انخفاضا في جميع مؤش��راته 
الرئيس��ية حيث انخفض املؤشر الس��عري بواقع 
-185 نقطة وبنس��بة -2.44% كما انخفض املؤش��ر 
الوزني بواقع -13.71 نقطة وبنس��بة -3.06%. وذلك 
لع��دة عوام��ل أهمها، إع��ان ش��ركة أجيليتي عن 
توس��يع دائرة االتهامات األميركية لتشمل شركتني 
تابعتني ألجيليتي مما كان له األثر السلبي على أسهم 
مجموعة أجيليتي بشكل خاص وعلى السوق بشكل 
عام. وقد أعلنت شركة أجيليتي عن استمرارها في 
عقد املورد الرئيسي للجيش األميركي ملدة 6 أشهر. 
باإلضافة إلى أن إعان شركة الرابطة عدم حصولها 
على إحدى املناقصات مع اجليش األميركي أدى إلى 
انخفاض أسهم مجموعة ش��ركات الرابطة في آخر 
األس��بوع. كما كان لعمليات جني األرباح الواسعة 
النط��اق التي طال��ت جميع قطاعات الس��وق خال 
تداوالت األس��بوع خاصة عملي��ات البيع والضغط 
على الش��ركات القيادية والتشغيلية أثر سلبي على 

مؤشرات السوق الرئيسية.
وكان قد توقع التقرير في حتليله الفني السابق 
أن املؤش��ر يجب عليه أن يستمر في التداول فوق 
مس��توى 7.500 نقطة ليتجه نح��و نقطة املقاومة 
األول��ى عن��د 7.600 نقطة ومن ثم نقط��ة املقاومة 
الثاني��ة عند 7.650 نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن 
املمكن نزول املؤش��ر إلى نقط��ة الدعم األولى عند 
7.500 نقط��ة ومن ث��م نقطة الدع��م الثانية 7.345 
نقط��ة. وبالفعل عجز من االس��تمرار ف��ي التداول 
فوق النقطة النفسية عند 7.500 نقطة مما أدى إلى 
انخفاض املؤش��ر بش��كل كبير خال األسبوع. أما 
بالنس��بة لتحليله للفترة املقبلة، فتوقع أن املؤشر 
يجب عليه أن يتماس��ك فوق مستوى 7.345 نقطة 
ليتجه نح��و نقطة املقاومة األولى عند 7.500 نقطة 
وم��ن ثم نقط��ة املقاومة الثانية عن��د 7.600 نقطة، 
وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤش��ر إلى 
نقط��ة الدعم األولى عند 7.345 نقطة ومن ثم نقطة 
الدعم الثانية 7.180 نقطة ليغلق الفجوات الس��عرية 

 .)GAPS(

زينل: تحول »األنظمة اآللية« من نظام »جاليليو«
إلى »أماديوس« أدى لتراجع حصتها السوقية إلى %43

انشطتها، ما سينعكس على 
أداء وربحية السهم وبالتالي 

تعظيم حقوق املساهمني.
مؤشرات ايجابية

ولفت زينل إلى أن حتديث 
الشركة لسياســـاتها وآليات 
عملها وإعـــادة هيكلة نظمها 
جعلها حتصل على شـــهادة 
اجلودة آيزو 9001 العام املاضي، 
كما أن ذلك انعكس على أدائها 
الفترة احلالية، مشيرا  خالل 
إلى أن مؤشرات ايجابية لألداء 
ستظهر في إعالنات الربع األول 
من عام 2010، متفائال بتحقيق 
أرباح تشغيلية جيدة عن هذه 
الفترة إال أنه حتفظ على ذكر 
أي تفاصيـــل أو أرقام في هذا 

اخلصوص.
الجمعية العمومية

هذا وكانت عمومية شركة 
التي انعقدت  األنظمة اآللية، 
بنصاب بلغت نسبته %78.74، 
قد وافقت على توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيـــع أرباح نقدية 
على املساهمني بنسبة 50% من 
القيمة االسمية للسهم بواقع 50 
فلسا للسهم الواحد، كما وافقت 
على تفويض مجلس اإلدارة في 
شراء أسهم الشركة في حدود 
النســـب املقررة وقدرها %10 
من عدد أسهم الشركة بقيمتها 
السوقية على أن يستمر سريان 
التفويض ملدة 18 شـــهرا من 

تاريخ صدوره.

الســـيما أن معطيات السوق 
احلالية تشير إلى أن الفرصة 

مواتية لتحقيق ذلك. 
اجلدير بالذكر ان عمومية 
الشركة التي انعقدت بنصاب 
78.74% وافقت على توصية 
مجلس االدارة بتوزيع ارباح 
نقدية على املساهمني بنسبة 
الســـوقية  القيمة  50% مـــن 
للسهم بواقع 50 فلسا للسهم 

الواحد. 
إستراتيجية مستقبلية للشركة

وقـــال زينل ان الشـــركة 
بصدد صياغة إســـتراتيجية 
لفترة السنوات الثالث املقبلة، 
وأنها تعاقدت مع أحد بيوت 
االستشارات العاملية املتخصصة 
في هذا املجال، حيث تستهدف 
هذه االستراتيجية فتح أسواق 
جديـــدة للشـــركة وتطوير 

حرص الشركة على ترسيخ 
مبدأ الشفافية في التعامل مع 
أنها تنتهج  املســـاهمني، كما 
إســـتراتيجية تتسم باحلذر 
أنها ال  االســـتثماري حيـــث 
تســـتثمر أكثر مـــن 10% في 
االســـتثمارات ذات املخاطـــر 
العاليـــة أو املضاربية وتركز 
أكثر مـــن 90% فـــي عمليات 
تشغيلية تقع في قلب أغراض 
واختصاصات الشركة، مشيرا 
إلى أن الشركة تسعى إلى شراء 
واالستحواذ على شركات قائمة 
تعمل في مجـــال تكنولوجيا 
املعلومات لتتكامل مع أنشطة 
الشركة الرئيسة، مبا يزيد من 
الفوائض املالية في األنشطة 
التشغيلية، ويضع الشركة في 
الرائدة في  مصاف الشركات 
مجال تكنولوجيا املعلومات. 

النظام اجلديـــد من 15% في 
بداية عـــام 2009 لتصل إلى 

43% بنهاية العام نفسه.
وأضاف أن النتائج االيجابية 
التـــي حققتها الشـــركة رغم 
الظـــروف املاليـــة العامليـــة 
تعكس سالمة رؤيتها وجناح 
استراتيجيتها في استيعاب 
املســـتجدات وتنويع مصادر 
الدخـــل حيـــث أصبـــح لدى 
الشـــركة الركائز األساســـية 
لتحقيـــق أهدافهـــا في مجال 
تكنولوجيا املعلومات لتقدمي 
أفضل احللول الشاملة لشركات 
الســـياحة  الطيران ومكاتب 
والسفر واملؤسسات املصرفية 

والتجارية. 
وفي تصريحات صحافية 
على هامش اجتماع اجلمعية 
العمومية، شـــدد زينل على 

محمد البدري
اإلدارة  قال رئيس مجلس 
املنتدب لشـــركة  والعضـــو 
األنظمة اآللية جاسم زينل ان 
الشـــركة حققت ربحا صافيا 
في عام 2009 مبا يعادل 38.7 
فلسا للسهم، حيث بلغ نحو 
1.5 مليون دينار مقابل خسارة 
عن عام 2008 بلغت نحو نصف 

مليون دينار. 
وأوضح في تقرير مجلس 
اإلدارة عن نشـــاط الشركة 
املالي خالل السنة  ومركزها 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009، الذي ألقاه خالل اجتماع 
اجلمعيـــة العمومية العادية 
للشركة أمس، أن حتقيق هذه 
النتائـــج االيجابية جاء رغم 
التي  التحديات والصعوبات 
واجهتها األســـواق اإلقليمية 
والعاملية العام املاضي وشملت 
مختلف األنشطة االقتصادية 
والتي انعكســـت سلبا على 
سوق السياحة والسفر حيث 
انخفض بنسبة 4%، باإلضافة 
إلى حتول الشركة من نظام 
احلجز اآللي )جاليليو( الذي 
الـشــــركـة تـقـوم  كـانــــت 
بتوزيعه ملدة جتاوزت 15 عاما 
وحيث أن حصتها السوقية 
مـــن توزيعه في نهاية 2008 
بلغت 72%، إلى نظام احلجز 
اآللـــي )أماديوس( منذ بداية 
العام 2009، حيث استطاعت 
الشـــركة أن حتقق منوا في 
حصتهـــا الســـوقية من هذا 

عموميتها وزعت 50% نقداً وتسعى لالستحواذ على شركات قائمة

زينل رئيسًا لمجلس اإلدارة
والنعمة نائباً للرئيس

انتخبت اجلمعية العمومية للش��ركة مجلس إدارة جديد 
لفترة الس��نوات ال� 3 املقبلة، يضم كل من: جاس��م حسن 
زينل )رئيس��ا ملجلس االدارة(، فيص��ل عبدالرحمن النعمة 
)نائب الرئيس(، وعضوية كل من علي حس��ن البدر، وعايد 
الضليعي، وهديل الغنيم، وش��ريف االبراهيم، وممثل عن 

الشركة الدولية للمنتجعات. جاسم زينل

الشيخ أحمد العبداهلل

العبداهلل: »أوپيك« قد تدرس رفع إنتاج النفط

330 ألف سائح خليجي إلى الشارقة سنويًا

فواز كرامي
انطلــــق وفد امارة الشــــارقة 
بتنظيم من هيئة االمناء التجاري 
والسياحي وبالتعاون مع ممثلي 
القطاع الســــياحي فــــي االمارة، 
الــــى جولة ترويجية ســــياحية 
تعد التاســــعة من نوعها بهدف 
الترويج لالمارة وعوامل اجلذب 
الســــياحي فيها جلذب املزيد من 
السياح اخلليجيني الى الشارقة. 
وتشمل اجلولة التي يقوم بها وفد 
االمــــارة في الفترة من 14 الى 20 
اجلاري خمس وجهات خليجية 
بدءا من العاصمة القطرية الدوحة 
ثم الكويت ثــــم اململكة العربية 
الســــعودية عبر ثــــالث وجهات 
الدمام  رئيسية فيها انطالقا من 
ثــــم العاصمة الريــــاض وانتهاء 

مبدينة جدة.
وتأتي هذه اجلولة في اطار 
التجاري  جهود هيئة االمنـــاء 
الرامية  والسياحي بالشـــارقة 
الى تنشـــيط حركة السياحة 
االقليميـــة وتوطيـــد عالقات 
الســـياحي اخلليجي  التعاون 
والترويج ملقومات امارة الشارقة 
املتميزة كوجهة سياحية تراثية 
ثقافية وعائلية متميزة. ويضم 
وفد االمارة باالضافة الى هيئة 
االمناء التجاري والسياحي كال 
الشـــارقة،  من فندق ميلنيوم 
أمباسي  فندق جولدن توليب، 

الفندقيـــة، منتجع  لألجنحـــة 
ماربيال، فندق برميير الشارقة، 
فندق وشـــاطئ اللؤلؤة، روبي 
ليفينج كورتز للشقق الفندقية 

وإيالف للسياحة.
وقــــد كانــــت الكويــــت ثاني 
الوجهــــات التي انطلــــق نحوها 
وفد امارة الشــــارقة بعد زيارته 
لقطر، حيــــث قامت هيئة االمناء 
التجاري والســــياحي بالشارقة 
بتنظيم ورشة عمل متخصصة 
الســــياحي في  القطاع  ملمثلــــي 
امارة الشارقة مع كبرى شركات 
السياحة والسفر بحضور حشد 
كبير من وسائل اإلعالم الكويتية 
والعاملــــني في قطاع الســــياحة 
والسفر وذلك في وقت باتت فيه 
الشارقة وجهة سياحية عائلية 
مفضلــــة لدى الســــائح الكويتي 
حيث اســــتقطبت امارة الشارقة 
18.893 ألف سائح كويتي خالل 

العام املاضي 2009.
هذا وتســــعى هيئــــة اإلمناء 
التجاري والســــياحي بالشارقة 
الى دعم عجلة التطور االقتصادي 
باإلمارة مبختلف مقومات اجلذب 
التي تتمتع بها وذلك متاشيا مع 
حركة التطور السريعة في القطاع 
السياحي بالشارقة، حيث شدد 
القطاع الســــياحي دخــــول عدد 
من املنشــــآت الفندقية الى سوق 
ارتفــــاع عدد  اإلمــــارة وبالتالي 

الغرف الفندقية فيها ليصل الى 
اكثــــر من 8.727 آالف غرفة األمر 
الذي يعكــــس واقع النمو املطرد 
في حركة الســــياحة ويثري هذا 

القطاع بكل تأكيد.
السياحي في  القطاع  ويشهد 
إمارة الشــــارقة زيــــادة واضحة 
السياحي وفي  التدفق  في حجم 
الفندقية ونسب  عدد املنشــــآت 
اإلشــــغال، حيــــث ارتفــــع حجم 
التدفق السياحي الى االمارة الى 
نحو 1.4 مليون سائح في العام 
املاضي 2009 مقارنة بنحو 600 
الف سائح في العام 2001، وبلغت 
النسبة اإلجمالية إلشغال كل من 
الفنــــادق والشــــقق الفندقية في 
امارة الشــــارقة 69%، كما ارتفع 
عدد املنشآت الفندقية في اإلمارة 
الى 110 منشآت فندقية بواقع 41 

فندقا و69 شقة فندقية.
الســــياح  اســــتحوذ  وقــــد 
اخلليجيون على 24% من نسبة 
التدفق الســــياحي الى االمارة اذ 
بلغ عدد السياح اخلليجيني الذين 
زاروا امارة الشارقة العام 2009 
نحو 330.000 الف سائح، مما يؤكد 
اهمية استمرار التواجد في هذه 
السوق املهمة وضرورة السعي 
نحو تقــــدمي املزيد من العروض 
املتميزة للسائح اخلليجي والدفع 
بقطاع اإلمارة السياحي نحو املزيد 

من النجاح.

إذا بلغ السعر 100 دوالر للبرميل

يشكلون 24% من التدفق السياحي لإلمارة و18 ألفاً منهم كويتيون

)أحمد باكير( الوفد السياحي من إمارة الشارقة 

األول ضمن مجموعة فنادق للمصمم العالمي وشركة »إعمار العقارية«

فندق »أرماني دبي« يفتح أبوابه
في »برج خليفة« األسبوع المقبل

لالكسسوارات.
الفندق على مساحة  وميتد 
تبلغ 269 ألف قدم مربعة، ويقع 
بني مدخل برج خليفة والطابق 
الثامن، وفي الطابقني 38 و39 من 
البرج العمالق، ويضم 160 غرفة 
وجناحا.وسيعقب افتتاح فندق 
أرماني دبي إطالق فندق أرماني 
إيطاليـــا، ومنتجع  ميالنو في 
أرماني في مراكش باملغرب، وأول 
أرماني للشقق  مشاريع ڤيالت 
الفندقية ضمن مشروع »مراسي« 

في مصر.

ويضم الفندق 8 مطاعم ومقاه 
فاخرة، كما سيضم نادي أرماني 
بريفيـــه االجتماعي العصري، 
وردهة راقية، ومنتجع أرماني 
سبا املمتد على مساحة 12 ألف 
قدم مربعة، الذي يوفر للضيوف 
أجـــواء لالســـترخاء من خالل 
غرف عـــالج وأجنحة حرارية، 
ومركز للياقة البدنية، وحوض 
سباحة خارجي، كما سيحتضن 
أرماني دولسي،  الفندق متجر 
للشوكوالتة واحللويات، وأرماني 
فيوري لألزهار، وأرماني جاليريا 

إدارة  ـ د.ب.أ: أعلنت  دبـــي 
شركة إعمار العقارية اإلماراتية 
امس، أن فندق »أرماني دبي«، 
املقام فـــي »برج خليفة«، أعلى 
ناطحة سحاب بالعالم، سيفتتح 

يوم األربعاء املقبل.
ويعتبر هذا الفندق هو أول 
الفنادق التـــي يتم إطالقها بني 
»إعمار العقارية« ومصمم األزياء 

العاملي »جورجيو أرماني«.
وقال رئيـــس مجلس إدارة 
شركة إعمار محمد العبار ان هذا 
الفندق هو األول ضمن مجموعة 
»أرماني« للفنادق واملنتجعات 
والشقق الســـكنية التي سيتم 
إطالقها قريبا في مختلف أنحاء 

العالم.
وأضاف: »يسهم افتتاح فندق 
أرماني دبي في إرســـاء معايير 
جديدة في قطاع الضيافة الفاخرة 
في العالم، إذ يجمع الفندق بني 
اثنني من أبرز الرموز العاملية، 
إعمـــار بإمكانياتها العاملية في 
مجال إدارة املشاريع، وجورجيو 
أرماني مبا ميثله من جماليات 
مبهرة، وال شك أن فندق أرماني 
دبي سيعزز مكانة برج خليفة 
أرقـــى وأفخم  باعتبـــاره أحد 

الوجهات في العالم«.

قيمة األسهم املتداولة

األغذية 0.5%البنوك %23.8 غير الكويتي %5.0

اخلدمات %39.2
الصناعي %11.1 العقاري %6.9

التأمني %0.1

االستثمار 
%13.5

مدخل فندق »أرماني« دبي


