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محمد اجلاسر وإبراهيم العساف خالل حضورهما مؤمتر اليورومني  )أ.پ(

الغامن وجميلة يعلنان إطالق املنتج بحضور الرشود 

تجاوزت األزمة معتمدة على أنشطة تشغيلية مدرة للتدفقات النقدية

»العقارية القابضة« تسير بإستراتيجية متحفظة في 2010 

 محمد براك املطير 

وق���ال رئيس مجل���س إدارة 
العقاري���ة  الكويتي���ة  الش���ركة 
القابضة محمد ب���راك املطير إن 
الش���ركة واصلت متاسكها رغم 
الظ���روف الصعب���ة والتحديات 
األصعب في مواجهة األزمة املالية 
وشح التمويل املتدفق من القطاع 
املصرفي والتمويلي بشكل عام.

واضاف عل���ى هامش انعقاد 
العمومية للش���ركة  اجلمعي���ة 
أمس، لق���د مر ع���ام يعتبر من 
أصعب األع���وام التي مرت على 
اقتصاديات العالم أجمع، وليس 
على العقارية فقط، وجنح مجلس 
اإلدارة واجلهاز التنفيذي وجميع 
العاملني في الشركة في تكريس 
جهودهم للحد من آثار تداعيات 
األزمة املالية على الشركة ومواجهة 

حتدياتها.
واض���اف بأنه على الرغم من 
هذه الظروف، استمرت الشركة 
في الوفاء بالتزاماتها جتاه جميع 
اجلهات، س���واء الدائنة أو التي 
ترتبط معها بتعاقدات والتزامات 

تشغيلية أو تنفيذية تخص عقودا 
أو غيرها، ومتاسكت الشركة في 
وجه طوفان األزمة ولم تتعثر أو 
تتوقف عن الس���داد أو تتعرض 

ألي انكشافات.  
وأكد ان التماس���ك الذي بدت 
عليه الشركة وقت األزمة املالية 
يعكس س���امة اإلس���تراتيجية 
املتحفظة التي تنتهجها شركتكم 
من البداية والتوازن بني عملياتها 
التشغيلية والقروض التي حتصل 
عليه���ا، فلم يكن هناك انفات أو 
تهور وقت الطفرة ما جنب الهيكل 
املالي للشركة أي هزات او اعباء 

غير مبررة.
وأشار املطير إلى أن الشركة 
العقاري���ة اعتمدت على مواردها 
وتدفقاته���ا ورغم ظروف األزمة 
املالية العاملية وقسوة تداعياتها 
إال أنها لم تتخارج من أي أصول 
متلكها حتت تداعيات أو ضغوط 
األزمة أو شح التمويل، ومتكنت 
من توفير السيولة الازمة لتسيير 
التش���غيلية  أمورها وعملياتها 

1.4 مليون دوالر صافي أرباح 
»حديد الجزيرة« في الربع األول 

أعلن صندوق »جلوبل« لاستحواذ الكامل الذي ميتلك 51% من 
شركة حديد اجلزيرة املدرجة في س���وق مسقط لاوراق املالية، 
والتي تعمل في مجال إنتاج أنابيب وقضبان احلديد املختلفة، عن 
حتقيقه���ا إيرادات بلغت 15.4 مليون ريال عماني )ما يعادل 39.8 
مليون دوالر( في الربع األول من 2010 مقارنة ب� 7.3 مايني ريال 
عمان���ي )ما يعادل 18.9 مليون دوالر( لنفس الفترة من عام 2009 
مدعمة بزيادة الطلب اإلقليمي والعاملي على منتجات احلديد، حيث 
قفز انتاج الشركة اإلجمالي من أنابيب وقضبان احلديد في الربع 
األول م���ن عام 2010 إلى 56.023 طنا متريا مقارنة ب� 20.703 طنا 

متريا في الربع األول من عام 2009، بزيادة تتعدى ال� %170. 
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة حديد اجلزيرة 
وممثل صندوق جلوبل لاستحواذ الكامل سليمان الشاهني الربيع: 
»على الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة، استطاعت الشركة 
حتقيق أرباح صافية بلغ���ت 551.551 رياال عمانيا )ما يعادل 1.4 
مليون دوالر( في الربع األول من عام 2010 مقارنة بخس���ارة 2.9 
مليون ريال عماني )ما يعادل 7.5 مايني دوالر( لنفس الفترة من 
العام السابق، كما تبنت اإلدارة التنفيذية للشركة سياسة موزونة 

للتغلب على تداعيات أي تذبذب قد يحدث في أسعار احلديد«.
بدوره قال الرئيس التنفيذي للش���ركة د. باس���كار دوتا: »إن 
اتفاق دول مجلس التعاون اخلليجي مؤخرا على إلغاء الرس���وم 
اجلمركية على واردات احلديد واالسمنت سيؤثر بدوره إيجابا على 
حتقيق االس���تقرار في أسعار احلديد التي شهدت تذبذبا ملحوظا 
في الفترات الس���ابقة وكذلك حتس���ن هوامش الربحية للشركات 

العاملة في هذه القطاعات«.

محاكمة المليونير خودوركوفسكي

الرئيس السابق ملجموعة يوكوس النفطية العماقة واملليونير 
الروسي ميخائيل خودوركوفسكي يتحدث الى محاميه خال محاكمته 
اليوم في العاصمة الروس���ية موس���كو، ويقوم خودوركوفسكي 
املسجون حاليا باإلضراب عن الطعام احتجاجا على القرار بتمديد 
احتجازه في س���جن موس���كو معتبرا القرار غير قانوني. وقال 
املتحدث باسم السجني خودوركوفسكي الذي مت سجنه في عام 2003 
ويقضي عقوبة سجن ملدة ثماني سنوات بتهمة التهرب الضريبي 
)أ.ف.پ( بعد محاكمة قال موالوه عنها انها »مهزلة«. 

»بي.بي« تسحب 40% من التسرب 
النفطي في خليج المكسيك

لندن � رويترز: ضاعفت ش����ركة »بي.ب����ي« تقديرها لكمية النفط 
التي تتمكن من س����حبها من التسرب النفطي في خليج املكسيك في 
الوقت الذي رفعت فيه الفات����ورة اإلجمالية لتطهير البقعة إلى 625 
مليون دوالر. وقالت »بي.بي« أمس ان أنبوب السحب الذي يبلغ طوله 
حوالي 1.6 كيلومتر والذي وضع فوق البئر التي يتسرب منها النفط 
يتمكن حاليا من جمع 40% مما يقدر بخمس����ة االف برميل من النفط 
الذي يتدفق الى البحر يوميا وهو ضعف الكمية التي كان يس����حبها 
أمس االول. وتزيد التكلفة احملدثة للبقعة النفطية بواقع 175 مليون 
دوالر عما ذكرته الش����ركة قبل نحو خمسة أيام وتشمل التعامل مع 
البقعة واحتواءها وتقدمي منح للواليات الواقعة على خليج املكسيك 

وتسويات قضائية وتكاليف احتادية. 

تحويل دفعة أولى من القرض األوروبي
بقيمة 14.5 مليار يورو إلى اليونان

بروكس����ل � أ.ف.پ: أعلن مصدر ف����ي املفوضية األوروبية انه مت 
حتويل مبلغ 14.5 ملي����ار يورو الى اليونان أمس هي الدفعة االولى 
م����ن القرض االوروبي الرامي الى مس����اعدة هذا البلد على تس����ديد 
استحقاقات ديونه في آجالها. وقال متحدث باسم املفوضية انه »مت 
حتويل املبلغ«، مؤكدا تصريحات ادلى بها املفوض األوروبي املكلف 
بالقضايا االقتصادية واملالية اولي رين في ختام اجتماع في بروكسل 
لوزراء املال في منطقة اليورو. جتدر االش����ارة الى أن مبلغ ال� 14.5 
مليار يورو جزء من برنامج قروض بقيمة 80 مليار يورو وعد شركاء 
اليونان في منطقة اليورو بدفعه على ثاث سنوات. من جهته سيقدم 

صندوق النقد الدولي قروضا بقيمة 30 مليار يورو.

وسداد بعض التزاماتها التي حل 
آجالها، ومتلك الشركة اآلن سمعة 
جيدة مع املصارف والبنوك التي 

تتعامل معها.
وعزا قوة ومتاسك الشركة إلى 
التنوع الذي حققته العقارية في 
سنوات ما قبل األزمة واإلجراءات 
الفعلية التي اتخذتها واملتمثلة في 
حتويل بعض اإلدارات إلى كيانات 
مس���تقلة أثبتت جناحها في ظل 

هذه الظروف الصعبة وجميع هذه 
الش���ركات أثبتت كفاءتها حاليا، 
حيث وفرت تلك الشركات ضمانات 
للبنوك التي مت التفاوض عليها.

ولفت إلى إن التحوط والتماسك 
الذي بدت عليه الشركة في هذه 
الذي تنطلق  األزمة هو األساس 
منه في العام احلالي بإستراتيجيه 
متحفظة وسياسية متزنة، حيث 
انتقائها  الش���ركة في  ستستمر 
للفرص ذات العوائد التشغيلية 
املجزية ومن دون حتميل الشركة 
قروضا وأعب���اء ومخاطر تفوق 

طاقتها. 
 وحتدث املطير بتفاؤل مشيرا 
إلى وجود بصيص أمل يشع منه 
النور يتمثل في اخلطة التنموية 
التي عرضته���ا احلكومة واقرها 
مجلس األم���ة والت���ي تتضمن 
إنفاق نحو 37 مليار دينار خال 
4 سنوات على عدد من املشاريع 
الضخم���ة التنموية واجلوهرية 
بالنسبة لاقتصاد الكويتي، معربا 
عن أمل القطاع اخلاص بأن تنتفض 

احلكومة وتقود االقتصاد من ركوده 
من خال نهضة غير مسبوقة تكون 
بدايتها اخلطة التنموية، مبا يساعد 
على اع���ادة الكويت إلى مكانتها 
الطبيعية لتكون مركزا ماليا رائدا 

في املنطقة.
وأع���رب عن تطل���ع مجلس 
إدارة الشركة وجهازها التنفيذي 
ملزيد من اإلجنازات وحتقيق أداء 
أفضل للفترات املقبلة في ضوء 
التفاؤل مبستقبل مشرق لاقتصاد 
الوطني، مشيرا الى أن بوادر براعم 
خضراء في مسيرة أداء 2010 بدأت 
تظهر وبدأت الشركة اعتبارا من 
الربع األول 2010 في حتقيق أداء 
ايجاب���ي وحتولت من الربح الى 

اخلسارة.
العمومية  وكانت اجلمعي���ة 
للش���ركة قد أقرت في اجتماعها 
أمس البيانات املالية للعام املاضي 
2009، كما أق���رت جميع البنود 
األخ���رى ضمن ج���دول األعمال 
الذي  وتقرير مراقبي احلسابات 

جاء نظيفا وغير متحفظ. 

المطير: ليس لدينا ضغوط قروض وتمويل حيث كانت توسعاتنا مدروسة وتمويالتنا معقولة 

انخفاض اليورو 10% يدفع أوروبا للنمو %1

خبير اقتصادي: تحفيز الحكومات 
القتصاداتها أطلق عملية االنتعاش 

»بيتك ماليزيا«: 10 كيلوغرامات حصيلة 
األيام األولى لـ »الحساب الذهبي«

العطية: دول الخليج استقطبت استثمارات  
تزيد على 63 مليار دوالر في 2008 

الرياض � وكاالت: قال األمني 
العام ملجلس التعاون اخلليجي 
إن  العطية أمس  عبدالرحم���ن 
دول املجلس الست استقطبت 
اس���تثمارات أجنبية مباشرة 
تزيد على 63 مليار دوالر عام 

.2008
وقال العطية في كلمته التي 
ألقاها نيابة عنه نائب األمني العام 
املساعد للش���ؤون االقتصادية 
القعود على  باملجلس ناص���ر 
هامش مؤمتر اليورومني املنعقد 
حاليا في الرياض ان استقطاب 
دول اخللي���ج 63 مليار دوالر 
خال العام 2008 مؤشر مهم على 
جاذبية اقتصادات دول مجلس 
التعاون لاستثمارات األجنبية 
املباشرة وعلى االستقرار الذي 
تتمتع به سياس���يا واجتماعيا 

واقتصاديا.
ورأى العطي���ة ان الدروس 
املس���تفادة من األزم���ة املالية 
العاملي���ة وتداعياته���ا عل���ى 

االقتصاد العاملي السيما األزمة 
اليوناني���ة والتط���ورات ف���ي 
منطقة اليورو تتطلب املزيد من 
التق���ارب والتكامل االقتصادي 
ومزيدا من التنسيق في مجال 
السياسات املالية بني دول مجلس 

التعاون.
املالية  من جانبه قال وزير 
ابراهيم العساف إن  السعودي 
العاملي غير  انتعاش االقتصاد 
التي تشهد  الدول  متوازن وإن 
ارتفاعا في الدين العام في حاجة 
للسيطرة على أمورها املالية بدال 

من سحب حزم التحفيز.
وأوضح العساف ان االنتعاش 
البلدان  ف���ي  االقتصادي قوي 
الناشئة والنامية وضعيف في 
البلدان املتقدمة وان االقتصاد لم 
يستقر بعد على أرض صلبة على 
الرغم من التعافي، مبينا أن املهمة 
احلاس���مة تتمثل في السيطرة 
على وضع املالية العامة في تلك 
البلدان دون سحب حزم التحفيز 

حتى يتأكد االنتعاش.
وبني العساف ان السعودية 
أقرت 652 مش���روعا بقيمة 40 
مليار ريال سعودي ما يعادل 10.6 
مليارات دوالر في األشهر األربعة 

حتى نهاية ابريل املاضي.
وقال العساف إنه ليس قلقا 
بشأن تراجع أسعار النفط في 
اآلون���ة األخي���رة وان برنامج 
االنفاق احلكومي سيمضي قدما 
كما هو مقرر له، مضيفا أنه ال 
يشعر بأي قلق نظرا ألن األزمة 
العاملية والظروف الصعبة التي 
واجهها العالم العام املاضي دفعت 
أسعار النفط الى مستويات أقل 
من املس���توى احلالي. وبني ان 
احلكوم���ة الس���عودية ضخت 
عشرة مليارات ريال )ما يعادل 
2.67 مليار دوالر( إضافية في 
صندوق التنمية الصناعية الذي 
يقدم قروضا ميسرة للمؤسسات 
الس���عودية ما يرف���ع اجمالي 

موارده إلى 30 مليار ريال.

جانب من الندوة

فواز كرامي 
أكد كبير اخلبراء االقتصاديني 
في بنك ديكسيا إلدارة األصول 
انط���وان برين���در أن عملي���ة 
االنتعاش في املرحلة األولى قد 
متت كما خطط لها، مشيرا إلى أن 
االنتعاش الذي التمست األسواق 
بوادره في أواخر العام املاضي 
مستمر ليشمل الدول كافة بعدما 
حف���زت احلكومات اقتصاداتها 
ودعمت األسواق. وأوضح بريندر 
أن حتسن إجمالي الناجت احمللي 
العاملي خال األزمة جاء نتيجة 
النامية عبر  لدع���م األس���واق 
املالية، مؤكدا على أن  احلوافز 

روسيا وكوريا والسعودية، كانوا أكثر الدول حتفيزا 
للمال خال األزمة بني دول مجموعة العش���رين. 
كام بريندر جاء في ندوة نظمها احتاد الشركات 
االستثمارية أمس، بالتعاون مع »ديكسيا« إلدارة 
األصول، حتت عنوان »استقرار التعافي احلالي 
والتوقعات املالية واالقتصادية«، وذلك في غرفة 
التجارة والصناعة. وعن اجلزء الثاني من االنتعاش، 
حتدثت احملللة االقتصادية من »ديكسيا« إلدارة 
األصول فلورنس بيساني أن املؤشرات االقتصادية 
األميركية تدل على أن االقتصاد األميركي دخل في 
مجال االنتعاش خاصة مع منو التصنيع بنسبة 
50%، ويعود ارتفاع عمليات التصنيع األميركية 
لتحس���ن مستويات االستهاك، خاصة مع عودة 
الطلب على السيارات األميركية. ونوهت إلى أن 
الصادرات ستقدم بدورها دعما أساسيا في األشهر 
املقبلة لاقتصاد األميركي بغض النظر عن انخفاض 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
املاليزي »بيت���ك ماليزيا« أن 
منتج احلس���اب الذهبي الذي 
أطلقه مؤخرا ويتيح للعماء 
الذهب واالستثمار فيه  شراء 
بطريقة آمنة لقي إقباال كبيرا 
من العماء، إذ يعتبر أول منتج 
مطابق للشرع يعمل في هذا 
املجال، يسمح ل� »بيتك ماليزيا« 
الذهب لعمائه،  ببيع وشراء 
الذين يستطيعون االستثمار 
بداية من 10 غرامات ويجب أن 
يظل في احلساب على األقل 2 
غرام، وميكنهم أن يبيعوا أو 
يسحبوا ذهبهم بناء على سعر 

البيع اليومي من جميع فروع »بيتك ماليزيا« 
في العاصم���ة كواالملبور حيث يتم توفير هذا 
املنتج. وبه���ذا اخلصوص، قال رئيس مجلس 
إدارة »بيتك ماليزيا« ش���اهني حمد الغامن، في 
تصريح صحافي خال اإلعان الرسمي عن إطاق 
املنتج بحضور عضو مجلس اإلدارة عبد الوهاب 
الرشود والرئيس التنفيذي جميلة جمال الدين، 
إن املنتج اجلديد حقق نتائج مشجعة إذ مت خال 
األيام األولى عقب طرح احلساب حتويات بلغت 
10 آالف غرام من الذه���ب، مما يؤكد أن املنتج 

اليورو مقابل الدوالر، الذي من املستبعد التأثير 
على الصادرات األميركية بناء على سياس���اتها 
االقتصادية. واعتبرت أن السوق األميركي استطاع 
التكيف مع األزمة، والوضع املالي في حتسن، إال أن 
مشكلة البطالة تبقى اكبر املشكات في االقتصاد 
األميركي، فحتى اليوم كل املؤشرات ال حتث على 
التفاؤل، لكن من املتوقع حدوث حتسن الفت في 
ساعات العمل األس���بوعية. وتوقعت أن يسجل 
االقتصاد األميركي منوا في إجمالي الناجت احمللي 
بنسبة 3.1% العام احلالي، و2.5 % في عام 2011. 
واعتبرت أن انخفاض اليورو بنسبة 10% يحقق 
منوا للمنطقة بنسبة 1% من حيث الصادرات فقط. 
وباحلديث عن معدالت البطالة في منطقة اليورو، 
أشارت إلى أن معدل البطالة في املنطقة يفوق ما 
هو عليه في أميركا، وان اسبانيا وحدها حتوي 

نصف العاطلني عن العمل في منطقة اليورو.

لقي اهتماما لدى العماء خاصة في ظل األهمية 
الكبيرة التي يوليها الكثيرون للذهب كمصدر مهم 
لاحتفاظ بالقيمة واالستثمار في وقت واحد، إذ 
مييل الكثيرون لاحتفاظ باملعدن األصفر على 
سبيل االستثمار أو حفظ القيمة واحلماية من 
التقلبات في األسعار واألسواق، كما أنه مصدر 
سريع للحصول على السيولة عند احلاجة، إذ 
يتم التداول بني العميل والبنك في الس���بائك 

الذهبية باألسعار اليومية املعلنة.

سمير القدومي محمد املشلومحسني حاجي

أنشطة معرض المال واالستثمار تتواصل 
بعروض مميزة من المشاركين

قطر تفتتح محطة جديدة لتوليد الكهرباء 
بقدرة ألفي ميغاواط وبكلفة 2.3 مليار دوالر

الدوحة � أ.ف.پ: افتتح امير قطر الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني امس محطة مس���يعيد لتوليد 
الكهرباء جنوب الدوحة، بقدرة انتاجية تبلغ الفي 
ميغاواط وبتكلفة انشاء تصل الى 2.3 مليار دوالر، 
وتتي���ح لقطر تصدير كميات م���ن الكهرباء لدول 

مجاورة.
 وقال وزير الطاقة والصناعة القطري عبداهلل 
بن حمد العطية في املناس���بة »لقد بلغت التكلفة 
االجمالية للمش���روع 2.3 مليار دوالر وهو ينتج 
2000 ميغاواط من الكهرباء وهذه نقلة نوعية الن 
تقدم االقتصاد يقاس بإنتاج الطاقة«. اال ان احملطة 
ستعمل كمرحلة اولى بقدرة 1.2 الف ميغاواط، وهي 
تعمل بالغاز، مع العلم ان قطر صاحبة ثالث اكبر 

احتياط للغاز في العالم.
وكشف العطية عزم باده افتتاح املرحلة االولى 
من محطة اخرى للطاقة في راس قرطاس )شمال( 
قبل نهاية العام، وستبلغ قدرتها 2730 ميغاواط. 

واكد العطية رغب���ة قطر في تصدير الفائض من 
انتاجها الكهربائي.

وقال في هذا السياق ان »قطر بعد تشغيل هذه 
احملطة ومحطة راس قرطاس في الشمال سيتوافر 
لديها فائض وسيتم استغال الفائض في تزويد 
املش���اريع التي تعتمد عل���ى الطاقة في قطر مثل 
مصنع االملنيوم«. واضاف »التصدير للخارج على 
جدولنا وعندما تكون هناك عروض حقيقية وقابلة 

للنقاش سنناقشها في وقتها«. 
ونفى الوزير تس���لم باده اي عرض رس���مي 
الستيراد الكهرباء من دول اجلوار السيما الكويت، 
وقال »لم نتسلم عروضا حقيقية وهناك كام عام 
ونحن مستعدون للنقاش عندما يصلنا اي عرض 

حقيقي من اي دولة مجاورة«.
كما نف���ى العطية علمه بع���روض تقدمت بها 
سلطنة عمان الستيراد الكهرباء. وقال »انا لم ابلغ 

بذلك بعد ونحن بانتظار االقتراحات«.

نظرا لكثرة املش����اريع املطروحة مبعرض املال 
واالس����تثمار وإدراكا بان الزوار يحتاجون مواعيد 
أكثر للمع����رض لزيارته، تقرر ان تكون الزيارة في 
اليوم األخير منه على مدار اليوم كاما دون انقطاع 
مما يتيح الفرصة للزوار للتواجد اكثر فترة ممكنة 

باملعرض.
وقد باش����ر الكثير من الشركات تقدمي العروض 
املميزة خال املعرض، وفي هذا السياق أعلنت شركة 
»دار الكوث����ر العقارية« إحدى ش����ركات »املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالستثمار« عن طرح مجموعة 
مميزة من األراضي والعقارات خال مش����اركتها في 
املعرض، وذلك في كل من كرباء بالعراق والسعودية 
والش����ارقة والرياض وس����لطنة عم����ان واإلمارات 

واألردن.
وقال مدير التسويق بالشركة حسني حاجي في 
بيان صحافي مبناسبة الشركة في املعرض ان الشركة 
ستقوم بطرح مشاريعها بأسعار مميزة، والتي ستكون 
فرصة ذهبية ملقتنصي العقارات في الدول اخلليجية 
والعربية واألوروبية كافة، والدول التي تلقى إقباال 
كبيرا على ش����راء العقارات وبيعها وحتقق عوائد 

جيدة خال فترة قصيرة.
واضاف أن الش����ركة تقدم خال املعرض احدث 
مشروع عقاري في املنطقة في كرباء حيث ستقدم 
الشركة مشروع فندق ضيوف السبطني الواقع على 
شارع طويريج في قلب كرباء ومبسافة ال تزيد عن 

1400 متر عن العتبة العباسية املقدسة.
وأضاف حاجي أن هذا املش����روع يعتبر باكورة 
عمل منظم ودقيق من جميع النواحي، وتبلغ مساحة 
املشروع حوالي 10آالف متر مربع مبني منها 7 آالف 
متر والباقي مس����احات خضراء مبس����طح بناء بلغ 
اكث����ر من  86 ألف متر مرب����ع وبخدمات فندقية من 

فئة ال� 5 جنوم.
وأوضح أن الشركة ستقدم حوالي 17280 سريرا 
ف����ي املرحلة االولى من البي����ع وذلك بنظام صكوك 
االنتفاع املعروفة ب� »التامي شير«، معربا عن امله ان 
تكون هذه بداية قوية نحو االنطاق لبناء مشاريع 
عقارية في مناطق العتبات املقدسة، مؤكدا على تقدمي 
الشركة خلدمات جديدة مرتبطة بهذا املنتج العقاري 

خال انشطة املعرض وبعده.
وتابع بالقول: »ستقوم الشركة أيضا بطرح مشروع 

الريحان الذي لقي قبوال كبيرا في السوق الكويتي 
نظرا لتميزه من بني املشاريع العماقة التي تطرح من 
قبل الشركة في اآلونة األخيرة، حيث وصلت نسبة 

التسويق في ذلك املشروع نحو %30«.
وأشار حاجي إلى أن مشروع برج الريحان الذي 
طرحته الشركة هو عبارة عن برج في الشارقة ويتمتع 
مبوقع استثنائي وبإطالة مباشرة على بحيرة اخلان 

الشهيرة، وتصل قيمته 42 مليون دوالر. 
 ومن ناحية اخرى، قال املدير العام لشركة امار 
سيتي سمير القدومي ان الشركة تتطلع دائما لتقدمي 
فرص مميزة وعصرية من خال ابتكار أفكار جديدة 
لتنشيط حركة السوق وذلك من خال طرح خدمات 
عقارية جديدة تساهم في تسهيل األمور على املستثمر 
لش����راء العقارات واألراضي ف����ي اخلارج من خال 

التعاون مع كبرى الشركات.
وبني أن حرص شركة آمار سيتي العقارية على 
املش����اركة في املعرض من خال تعاقدها مع كل من 
شركة ايتاج للتنمية واالستثمارات السياحية )نايل 
دولفني ريزيدنس( و»اي جي اي« املصرية وشركة 
املرام الندمارك واجياد العقارية وشركة كيروسيز 
لتكون الوكيل احلصري لها في الكويت لطرح وحدات 
سكنية مختلفة في املشاريع املختلفة في »نايل دولفني 
ريزيدنس« وهو عبارة عن مشروع سكني سياحي 
ترفيهي، ولقد صمم����ت ابراجه بحيث تكون األعلى 
واألكثر متيزا بني جيرانها حيث يطل املوقع على واحد 
من اجمل املش����اهد البانورامية للنيل كمنظر امامى 

واهرامات اجليزة بسحرها كمنظر خلفي.
من جانب����ه، أوضح املدير التنفي����ذي ملجموعة 
أوريجينال العاملية محمد املشلوم رعايتها للمعرض 
وطرح مش����روع س����رايا اخليران حتت اسم »متلك 
واستثمر« وأيضا مشاريع مجموعة عامر املصرية 

)بورتو مارينا وبورتو السخنة(.
وأفاد بأن الشركة تعرض فرصا استثمارية رائعة 
في س����رايا اخليران والتى تعتبر من اكبر وأضخم 
املشاريع في اخليران وتقع جنوب مدينة الكويت ومن 
ضمن مشروع آللئ اخليران املرحلة األولي، حيث مت 
تصميمه كمنتجع سياحي متكامل من جميع الوسائل 
الترفيهي����ة مثل احلدائق ذات املس����احات اخلضراء 
الواسعة، باإلضافة إلى مسابح عامة يصل عددها إلى 

تسعة مسابح خصصت لألطفال والكبار.


