
االربعاء  22  سبتمبر  2010  37اقتصاد

بلغت 44.239 مليون دينار، في حني ارتفعت كمية االسهم املتداولة بنسبة 
28.6% حيث بلغت 271.4 مليون س����هم، أما الصفقات فارتفعت بنسبة 
2.5% حيث بلغت 3884 صفقة. وجرى التداول على أسهم 119 سهما من 
أصل أسهم 211 شركة مدرجة، 
وارتفعت أسعار أسهم 36 
ش����ركة وتراجعت أسعار 
أسهم 44 شركة واستقرت 
قيمة أس����هم 39 شركة عند 
معدالت اإلقف����ال في نهاية 
االسبوع املاضي.  وتصدر 
قط����اع العقارات النش����اط 
في جلسة تداوالت األمس 
التوالي  الثاني على  لليوم 
بكمية تداول حجمها 103.9 
مالي����ني س����هم نف����ذت من 
خالل 744 صفق����ة قيمتها 
6.5 ماليني دينار.  وحافظ 
قطاع االستثمار على املركز 
الثاني بكمية تداول حجمها 

مرة اخرى عند مستويات سعرية أقل لالستفادة من فروقات األسعار، 
ويعد هذا السبب الرئيسي في استمرار تذبذب اداء مؤشري السوق في 

اجللسات االخيرة وخاصة في االسبوع اجلاري.

مؤشرات السوق

األداء  وم����ع اس����تمرار 
املتذبذب ملؤشرات السوق، 
أغلق املؤش����ر الع����ام على 
انخفاض بإقفاله عند مستوى 
6.820.8 نقطة متراجعا 0.1 
نقطة، فيما انخفض املؤشر 
الوزني بنسبة 0.48%، بإقفاله 
عند مستوى 453.50 نقطة 

متراجعا 2.2 نقطة. 
ورغم انخفاض مؤشري 
السوق اال ان اداء املتغيرات 
الثالثة شهد ارتفاعا باألمس، 
حيث ارتفعت قيمة االسهم 
املتداولة بنسبة 31.1% حيث 

عمليات بيع على أسهم البنوك وتداوالت قوية على »زين«
و تحرّك المحافظ والصناديق لتحسين إغالقات الربع الثالث

انطالق أنشطة معرض الموسم االستهالكي اليوم في أرض المعارض
تشهد أرض املعارض الدولية مبشرف 
اليوم افتتاح معرض املوسم االسته�الكي 
الذي تقيمه وتنظمه ش���رك�����ة معرض 
الكوي���ت الدول���ي خالل الفت���رة من 22 
س���بتمبر اجلاري الى الثاني من ش���هر 

اكتوبر املقبل.
وبهذه املناس���بة صرحت مديرة إدارة 
التس���ويق والعالقات العامة في ش���ركة 
معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم بان 
املعرض جاء ليلبي حاجة املواطنني في هذا 
الوقت حيث يضم العرض ثالثة قطاعات 
مهمة االول يتعلق باملواد االس���تهالكية 
التقليدية التي يبحث عن اجلديد منها دائما 

املواطن، أما القطاع الثان�������ي فيتعل�����ق 
باللوازم املدرسية التي ي�����زداد الطل����ب 
عليها خ���الل هذه الفت��������رة تزامنا مع 
ب������دء العام الدراسي اجلديد ام����ا القطاع 
الزف����اف  الثال������ث فيتعلق مبناسبات 

واالفراح.

مهرجان متنوع

وتتابع الدهيم تصريحاتها مشيرة الى ان 
معرض املوسم االستهالكي يشكل مهرجانا 
متنوع السلع امام زواره واملشاركات فيه 
لم تقتصر على الشركات احمللية امنا هناك 
ايضا مشاركات من العديد من الدول مثل 

مصر وسورية وباكستان والهند وايران 
والصني.

الدهي�����م معروضات  وتس���تعرض 
الشركات املش���اركة وتق�����ول انها تضم 
الفني���ة والفضيات  التح���ف واللوحات 
والعط���ور وادوات التجمي����ل واملالبس 
واالدوات املدرسية واملالب������س الرياضية 
ومالبس املدارس والوس���ائل التعليمية 
الزفاف  ام������ا قطاع  واالحذية املدرسية 
فس���وف يجد الباحث���������ون عن لوازم 
ليلة العمر كل ما يحتاجونه حتت سقف 
واحد دون أن يتحملوا مشقة البحث بني 

االسواق.

اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 6 شركات 
والبالغ���ة 21.7 مليون دين���ار على 49.05% من 
إجمالي القيمة وهي زين والتجارية والصناعات 

وجيزان وبوبيان والصفاة. 
تصدرت قيمة تداول زين األس��هم املتداولة في 
الس��وق والبالغة 10.8 ماليني دين��ار متثل 24.4% من 

إجمالي القيمة. 
تصدر مؤشر قطاع الصناعة قطاعات السوق 
املرتفعة بواقع 37.5 نقطة، تاله مؤشر قطاع األغذية 
بواقع 17.8 نقطة، وتاله مؤشر قطاع التأمني بواقع 
1.5 نقطة، اما مؤشر قطاع البنوك فكان األكثر تراجعا 

بواقع 76.4 نقطة.  ت
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72.3 مليون سهم نفذت من خالل 971 
صفقة قيمتها 6.1 ماليني دينار.  وحل 
قطاع اخلدمات في املركز الثالث بكمية 
تداول بلغت 47.6 مليون سهم نفذت 
من خ����الل 1044 صفق����ة قيمتها 16.6 

مليون دينار. 

آلية التداول

فقد قطاع البنوك تصدره للقطاعات 
من حيث قيم����ة التداول، حيث بلغت 
نسبة استحواذه في جلسة األمس %15.3 
فقط من السيولة على عكس اجللسات االخيرة التي كان قطاع البنوك 
يستأثر فيها بنصيب األسد من قيمة التداوالت، واستمر سهم الوطني 
على حال االس����تقرار، حيث شهد السهم تداوالت محدودة لليوم الثاني 
على التوالي لم تتجاوز املليون سهم، اذ مت تداول 945 ألف سهم بقيمة 
1.3 مليون دينار، اقفل على اثرها عند مس����توى دينار و480 فلسا، اما 
سهم بيتك فتراجع مبقدار 20 فلسا ليهبط الى مستوى دينار و120 فلسا 
بع����د تداوالت محدودة ايضا لليوم الثاني على التوالي، وبلغت كميات 
تداول الس����هم 625 الف سهم بقيمة بلغت 709 آالف دينار، وفي املقابل 
شهدت تراجعت اسهم اخلليج مبقدار 5 فلوس والتجاري مبقدار 20 فلسا 
واملتحد مبقدار 10 فلوس والدولي 5 فلوس ولم يحقق مكاس����ب سوق 
س����هم برقان مبقدار 5 فلوس. وحظي قطاع االستثمار بنشاط ملحوظ 
ليواصل أداءه االيجابي خالل الفترة االخيرة من خالل استقطاب %13.8 
من الس����يولة، حيث واصل سهم املش����اريع ارتفاعاته مبقدار 5 فلوس 
وصل سعر السهم على اثرها الى مستوى 470 فلسا رغم انخفاض حجم 
التداول الذي بلغ 830 الف سهم بقيمة 386 الف دينار، وشهد سهم ايفا 
نشاطا ملحوظا أدى الى ارتفاع الس����هم مبقدار فلسني نتيجة عمليات 

جتميع ألهداف مضاربية.
وواصل س����هم مجموعة الصناعات ارتفاعاته في اجللسات االخيرة 
بشكل الفت مبقدار 10 فلوس بلغ على اثرها السهم مستوى 395 فلسا، 
وذلك بعد ان شهد تداوالت نشطة باألمس، اذ مت تداول 5.9 ماليني سهم 
بلغ����ت قيمتها 2.3 مليون دينار، اما س����هم األنابي����ب فارتفع مبقدار 5 
فلوس بعد تداوالت متوس����طة، حيث بلغت كمية االسهم املتداولة 1.07 
مليون سهم بقيمة 330 الف دينار.  أما سهم »زين« فتراجع مبقدار 20 
فلس����ا ليغلق عند مستوى دينار و300 فلس وذلك بعد تداوالت نشطة 
شهدها الس����هم، اذ مت تداول 8.3 ماليني سهم بقيمة 10.8 ماليني دينار، 
أما سهم »اجيلتي« فاستقر عند مستوى إغالقه السابق وهو 490 فلسا 
وذل����ك بعد تداوالت ضعيفة على الس����هم، اذ مت تداول 690 الف س����هم 

بقيمة 334 الف دينار.

شريف حمدي 
استطاع س����وق الكويت لألوراق 
املالية ان يقلص من خسائره احملدودة 
طيلة جلسة تداوالت أمس في حلظات 
اإلقفال، وذلك من خالل عمليات شراء 
مكثفة في الدقائق االخيرة ش����هدتها 
اغلب االسهم التي تعرضت لعمليات 
بيع في معظم فترات التداول، خاصة 
اسهم قطاع البنوك الذي تعرض لتراجع 
كبير جتاوز ال� 115 نقطة في النصف 
الثاني من عمر اجللس����ة، وذلك على 

وقع انخفاض أسهم الوطني واخلليج والتجاري واملتحد والدولي وبيتك 
وبوبي����ان بقيم متفاوتة. وبدا جليا من����ذ بداية تعامالت أمس ان هناك 
عمليات بيع لألسهم القيادية والرخيصة ذات الطابع املضاربي في جلسات 
التداول االخيرة ولكن بشكل محدود مما ادى الى تراجع مؤشري السوق 
بشكل طفيف، ومع مرور الوقت حتسن األداء نسبيا واستطاع املؤشر 
الع����ام ان يرتفع مبقدار نقطتني، غير ان ارتفاع حدة العمليات البيعية 
عاد مبؤشرات السوق الى حال االنخفاض سريعا ليعود اللون االحمر 
ويظل مس����يطرا على شاشات التداول حتى نهاية اجللسة الى ان حلت 
حلظات اإلقفال التي شهدت تقليص التراجعات الى أقصى مدى ممكن، 
لدرجة ان عمليات الشراء املكثفة في الثواني االخيرة كادت حتول مسار 
السوق الى االرتفاع وذلك من خالل قيام احملافظ والصناديق بالتحرك 

لتحسني إغالقات االسهم قبل نهاية الربع الثالث.
وأدى تراجع حجم كميات التداول على االسهم القيادية وخاصة سهمي 
الوطني وبيتك في قطاع البنوك الى انخفاض معدالت الس����يولة على 
مستوى القطاع الى اكثر من 50% مقارنة مع جلسة اول من امس، وبالتالي 
تصدر قطاع اخر من حيث القيمة وهو قطاع اخلدمات بفضل النش����اط 

امللحوظ لسهم زين الذي استحوذ على 24.4% من اجمالي القيمة.
وش����هدت أسهم مجموعة اجيليتي اس����تقرارا بعد تداوالت ضعيفة 
اس����تقر على اثرها السهم عند مس����توى اإلغالق السابق، وكذلك احلال 
للمجموعة املوازية وهي الرابطة والتي ش����هدت اداء غلب عليه الطابع 
املضاربي واستقر الس����هم ايضا عند مستوى إغالقه السابق، في حني 
ارتفع سهم التنظيف املرتبط بسهم الرابطة غير ان ذلك يرجع لتفاعل 
املتداولني مع خبر ترسية مناقصة على الشركة بقيمة 577 مليون دينار 

ملدة 3 سنوات مع وزارة الكهرباء واملاء.
واتسمت جلس����ة تداوالت أمس باستمرار األداء املضاربي والتركيز 
على بعض االس����هم القيادية الى جانب االس����هم الرخيصة في عدد من 
القطاعات، وذلك من خالل عمليات بيع عند بلوغ االسهم الى مستويات 
س����عرية معنية ومن ثم تصريفها جلني األرباح والعودة الى جتميعها 

استحواذ أسهم
 6 شركات على 
21.7 مليون دينار 
تمثل %49.05 
من إجمالي القيمة

عمليات 
الشراء المكثفة 

في الثواني األخيرة 
كادت تحّول مسار 
السوق إلى االرتفاع

)سعود سالم( لعب اجلنجفة أفضل من متابعة السوق  

المؤشر العام 0.1 نقطة 
وتداول 271.4 مليون سهم 

قيمتها 44.2 مليون دينار

انخفاض

باسمة الدهيم

)كرم ذياب( د.علي دشتي يتحدث مع مندوبة »التجارة« خالل عمومية الشركة  »األهلي« يشارك في معرض 
الفرص الوظيفية السابع

»ميداس« الراعي الفضي لمعرض الكويت
 األول لبناء وتجهيز المدارس والجامعات

قال مساعد مدير عام إدارة 
املوارد البشرية بالبنك األهلي 
الكويتي حمزة إنكي ان القطاع 
اخل���اص بات امل���الذ املفضل 
لش���ريحة كبيرة من الشباب 
الراغ���ب في العمل، وذلك بعد 
أن تغيرت قناعات الشباب من 
اجلنسني جتاه القطاع اخلاص، 
الفتا إلى أن السبب في ذلك يرجع 
للنجاحات التي حققها الشباب 
الذين خاض���وا غمار التجربة 
حتت راية القطاع اخلاص خالل 

السنوات األخيرة.
وأوضح إنكي في تصريح 
صحافي مبناس���بة مشاركة 
البن���ك األهل���ي ف���ي مؤمتر 
ومعرض الف���رص الوظيفية 

السابع )وظائف 2010( والذي 
س���يقام برعاية إستراتيجية 
القوى  لبرنامج إعادة هيكلة 
التنفيذي  العاملة واجله���از 
للدولة وتنظمه شركة فيجن 
للخدمات اإلعالمية في الفترة 
من 24 حتى 26 أكتوبر املقبل، 
إن اله���دف من املش���اركة هو 
تقدمي الدعم للعمالة الوطنية 
انطالقا من مس���ؤولية البنك 

جتاه املجتمع.
القطاع اخلاص  وأفاد بأن 
استطاع خالل السنوات األخيرة 
ان يستقطب أعدادا كبيرة من 
اخلريجني اجلدد من اجلنسني، 
وهو ما يعد دليال على جناح 
املعرض في دوراته السابقة في 

حتفيز الشباب جتاه العمل في 
املؤسسات املختلفة للقطاع.

وحول الف���رص الوظيفية 
التي سيقدمها البنك األهلي خالل 
مشاركته في »وظائف 2010«، 
قال إنكي ان البنك يسعى دائما 
الكفاءات الوطنية  الستقطاب 
لسد احتياجاته، خاصة أن البنك 
مستمر في سياسته التوسعية 
خالل املرحل���ة املقبلة لتلبية 
احتياجات عمالئه في كل مكان 
بالكويت، مشيرا إلى أن املعرض 
سيكون فرصة للتعرف على 
الش���باب من اجلنسني الذين 
لديهم الرغبة ف���ي العمل في 
القطاع املصرفي وتلقي طلبات 

التوظيف منهم.

اعلنت شركة »ميداس« لألثاث عن مشاركتها 
كراع فضي ملعرض الكويت األول لبناء وجتهيز 
املدارس والكليات، الذي تنظمه شركة يونيفيرسال 
للمعارض واملؤمترات، في مركز مؤمترات فندق 
موفنبيك املنطقة احلرة على مدى ثالثة أيام، ومن 
املقرر أن تفتتحه وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د. موضي احلمود صباح 27 س���بتمبر 

اجلاري. 
واوضحت الشركة في بيان صحافي ان رعايتها 
لهذا املعرض تأتي كشريك استراتيجي قادر على 
توفير ما حتتاجه جمي���ع املنظومات التعليمية 
مبختلف مستوياتها من أثاث متخصص، خاصة أن 
الشركة مؤهلة لهذا العمل بفضل اخلبرة الطويلة 
التي متتلكها في مجال األثاث املكتبي، كما يحفل 
سجل مش���اريعها بالتعاون مع كبرى الشركات 

الوطنية واملؤسسات احلكومية وغيرها من قطاعات 
مهمة عاملة في الكويت. 

واش���ارت الش���ركة الى انها استطاعت خالل 
الس���نوات املاضية أن تكتس���ب ثقة الكثير من 
الوكاالت املتخصصة في مجال صناعة وتصميم 
األث���اث، واليوم هي الوكيل املعتمد ألكثر من 40 

شركة أثاث عاملية. 
وق���ال املدير العام لقط���اع األثاث املكتبي في 
شركة ميداس كمال جميل ان: »الهدف من الرعاية 
الفضية لهذا املعرض يأتي انطالقا من ريادة الشركة 
في مجال األثاث املنزل���ي واملكتبي في الكويت، 
إضافة إلى أننا نعتبر هذه النوعية من املعارض 
فرصة جيدة للتعرف واإلطالع على أحدث النظم 
الهندس���ية والتكنولوجية فيما يتعلق بأساليب 

البناء والتجهيزات التعليمية«.

يقام في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل وتنظمه »فيجن«

»أبيات« تقدم جوائز قّيمة
لمشاهدي دورة الروضان

»الرابطة القابضة« تشكل مجلس إدارة جديدًا
و2.4 مليون دينار أرباحها الصافية

عاطف رمضان
العمومية  انتخبت اجلمعي���ة 
العادية لش���ركة رابط���ة الكويت 
واخلليج القابضة مجلس إدارتها 
اجلدي���د للثالث س���نوات املقبلة 
ويتكون من 5 اعضاء مجلس إدارة 
منهم 4 اعضاء ميثلون شركة رابطة 
الكويت واخلليج للنقل وعضو ميثل 
شركة ماجستيك للسياحة والسفر. 
واقرت عمومية الشركة التي عقدت 
امس بحضور رئيس مجلس إدارة 
الشركة د.علي دشتي بنود جدول 
اعمالها التي تضمنت عدم توزيع 
ارباح ع���ن العام 2009 وتفويض 
مجلس اإلدارة بصالحية التعامل 

مع اطراف ذات صلة.
وجاء في تقرير مجلس االدارة 
ان الش���ركة واصلت املضي قدما 
نحو تخفيض تكاليف التش���غيل 
وهي السياسة التي انتهجتها منذ 
بداية االزمة االقتصادية العاملية في 
مطلع العام السابق، كذلك انتهت 
الش���ركة من عملية اعادة هيكلة 
ش���ركاتها التابع���ة، حيث انتهت 
من تنفي���ذ عمليات الدمج لبعض 
االنشطة ذات الصلة داخل شركات 
املجموعة وجتنب االنش���طة ذات 
العائد املنخفض. وجاء في التقرير 
ان الشركة متكنت من اعادة هيكلة 
تسهيالتها البنكية وذلك بتحويل 
آجاله���ا من مدده���ا القصيرة الى 
م���دد طويلة تتناس���ب مع برامج 

أعلنت شركة أبيات عن الفائزين 
في السحب األسبوعي الذي أقيم 
على هامش دورة املرحوم عبداهلل 
مش����اري الروضان خالل ش����هر 
رمضان، حيث كانت أبيات الراعي 
البالتيني للدورة للس����نة الثالثة 

على التوالي. 
وقد حصل كل فائز من مشاهدي 
دورة الروض����ان ه����ذا العام على 
كوبونات بقيمة 2.500 دينار سارية 
على مواد التش����طيب ومنتجات 
األثاث العالية اجلودة من معرض 
أبيات املتكامل والذي يضمن أقل 

األسعار لعمالئه. 
وقال مدير عام إدارة العمليات 
وعالقات العمالء لش����ركة أبيات، 
عبداهلل حسني غضنفر: »تشارك 
أبيات في دورة املرحوم عبداهلل 
الثالثة  الروضان للسنة  مشاري 
على التوالي، ليس فقط كراع للدورة 

وخطط الشركة بحسب توجهاتها 
ومش���اريعها طويلة األجل. وذكر 
التقرير ان الش���ركة قامت بإدراج 
ش���ركة كي جي ال لوجستيك في 
سوق الكويت لألوراق املالية في 
العام املاضي والتي متتلك  نهاية 
فيها الشركة نحو 45.9% من مجموع 
اس���همها مما كان له ابلغ االثر في 
تعزيز نش���اط الشركة وشركاتها 
التابعة داخل السوق احمللي. كذلك 
انتهت الش���ركة خالل العام املالي 
2009 من تأسيس شركة كي جي ال 
افييشن خلدمات الطائرات كشركة 
مساهمة مقفلة ملمارسة نشاط تقدمي 
خدمات وش���راء وبيع واستئجار 
الطائرات برأسمال مصرح به قدره 
5 ماليني دينار املدفوع منه مبلغ 
مليون دين���ار. وبرغم انخفاض 

ومن خالل فريق أبيات، بل أيضا 
من خالل اجلوائز املقدمة للجمهور 
الذي يواصل دعمه وحماسه إلحدى 
أكبر دورات كرة القدم في الكويت 

وأكثرها شهرة. 

ايرادات التش���غيل للش���ركة في 
العام املالي 2009 حيث بلغت 44.6 
مليون دينار مقارنة مببلغ 48.5 
مليون دينار عن العام الس���ابق، 
اال ان اجمالي مصروفات التشغيل 
بلغت 30.8 مليون دينار مقابل مبلغ 
33.35 مليون دينار عن عام 2008، 
مما مكن الشركة من حتقيق صافي 
ارباح بلغ في هذا العام 2.48 مليون 
دينار مقارنة مببلغ 2.1 مليون دينار 
عن ع���ام 2008. وذكر التقرير ان 
الشركة ستواصل جهودها خالل عام 
2010 نحو تعزيز استثماراتها في 
مجاالت اعمال ادارة االمداد والنقل 
واخلدمات اللوجس���تية املتكاملة 
املوانئ  ادارة  فضال عن خدم���ات 
واعمال النق���ل البحري والنهري 

داخل وخارج الكويت.

وتأييدا ملبادرة الدورة للقيام 
بس����حب أس����بوعي على جمهور 
املباري����ات، قدمت أبي����ات جوائز 
قيمة تساعد الفائزين على جتديد 

منزلهم«.

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح للعام 2009

مستشفى د.سليمان فقيه يعلن رعايته 
لمؤتمر الكويت األول للمستشفيات

»العيناتي« تعلن رعايتها لمعرض 
المال واالستثمار الثاني

أعلن مستشفى د.سليمان 
فقيه عن مشاركته كراع ماسي في 
»مؤمتر ومعرض الكويت الدولي 
األول للمستشفيات املتميزة«، 
الذي يقام حت���ت رعاية وزير 
الصحة د.هالل الساير، وتنظمه 
شركة يونيفرسال للمؤمترات 
واملعارض خالل الفترة من 7 الى 
9 اكتوبر املقبل، ومبشاركة أكثر 
من 80 مستشفى محلي وعاملي 
في كل من دولة اإلمارات العربية 
املتحدة والس���عودية واألردن 
ولبنان ومصر وتركيا وأملانيا 
وبريطانيا والواليات املتحدة 
األميركية، إضافة إلى شركات 

التأمني الصحي والسفريات املتخصصة بالعالج في اخلارج. وبهذه 
املناسبة قال مدير املستشفى د.مازن فقيه في تصريح صحافي، إن 
رعاية املستش���فى لهذا احلدث الهام، إمنا يأتي من منطلق حرصها 
على مد جس���ور التعاون والصداقة ب���ني الكويت واململكة العربية 
السعودية، والعمل على توظيف إمكانيات املستشفى الطبية لعالج 
املرضى الكويتيني. وأضاف د.فقيه ان هذا املؤمتر سيس���اهم عبر 
احملاضرات والندوات التي س���تعقد خالله في التعريف بأحدث ما 
توصلت إليه التقني���ات الطبية والعالجية على مس���توى العالم 
وفي مختلف التخصصات، إضافة إلى التعرف على معايير اختيار 

املستشفيات العاملية املتميزة في اخلدمات املتقدمة.

أعلنت مجموعة اجلابري����ة لتنظيم املعارض عن رعاية مجموعة 
العيناتي ملعرض املال واالس����تثمار الثاني الذي تنظمه الش����ركة في 
23 نوفمبر املقبل والذي ينطلق حت����ت رعاية وزير املالية مصطفى 
الشمالي ويجمع حتت سقفه اغلب القطاعات االقتصادية االستثمارية 

والعقارية والتجارية. 
وبهذه املناسبة قال املدير التنفيذي ملجموعة اجلابرية محمود عفيفي 
ان مجموعة العيناتي تشارك في املعرض إميانا منه بأهمية املشاركة 
في املعارض املقامة في الكويت وملا يشهده السوق العقاري الكويتي 
من تطور وحتسن ملحوظ وتعافيه من اغلب آثار األزمة املالية حيث 
ارتأت مجموعة العيناتي املشاركة في املعرض لطرح مشاريعها املتنوعة 
في مملكة البحرين وعرض الوحدات السكنية في أجمل مناطق اململكة 

ومنها اجلفير والعدلية وأم احلصم وبأسعار تنافسية.

د.مازن فقيه


