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مرتضى بن قاسم ناصر البليهيس

سعد اهلل اغا القلعة

محمد ناجي عطري

العاصمة  شققا سكنية بقلب 
عمان مبينا ان االس���تثمارات 
بهذا املع���رض تفوق مبلغ 75 

مليون دوالر. 
بدوره، قال رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة س���ما مس���قط 
للعقارات مرتضى بن قاس���م 
محمد فاضل: ان الشركة تعتبر 
من الشركات الرائدة بسلطنة 
عمان وقد بدأت أعمالها منذ 1984 
ولديها خبرات كبيرة في املجال 
العقاري امتدت إلى زهاء ال 25 
عاما، وتقوم الشركة بالعديد من 
األنشطة العقارية منها الوساطة 
العقارية، وبيع وشراء األراضي 
والڤل���ل والبناي���ات وتأجير 
الشقق والڤلل وإدارة وصيانة 
املش���اريع، مضيفا ان الشركة 
قامت اخي���را بطرح مجموعة 
من املش���اريع في مصر وهي 
عب���ارة عن وحدات س���كنية 
مبنطقة العجمي باإلسكندرية 
وقد نفدت تلك الوحدات بأكملها، 
كما قامت الشركة ببيع شاليهات 
في رأس سدر، وأيضا مشروع 
مربيال غاردينز وهو عبارة عن 

وحدات شقق وڤلل سكنية.

اخلارجي���ة واحمللية لعمالئها 
باململك���ة االردنية وس���لطنة 
عم���ان وبريطاني���ا منطق���ة 
شبرتون ووالية فلوريدا منطقة 
اورالندو بأمي���ركا واخلفجي 
بالسعودية واالمارات، مشيرا 
الى ان الش���ركة ستطرح في 
هذا املعرض مشاريع ضخمة 
لالستثمار باالردن وهي عبارة 
عن منتجع س���ياحي بالبحر 
امليت ومنتجع متكامل مبنطقة 
السلط ذي اطاللة رائعة على 
الضفة الغربية كما انها ستطرح 

مصر اسماعيلية على الدائري 
مباشرة حيث يتمتع بالهدوء 
والرفاهية واملساحات اخلضراء 
وحمامات السباحة اضافة الى 
وجود اخلدمات املميزة )مجمع 
تعليمي � مول جتاري � مركز 

طبي ومساجد(.
من جهة اخرى، قال مدير عام 
شركة االمراء الدولية العقارية 
حس���ن دش���تي ان الش���ركة 
وكعادتها في لقائها مع عمالئها 
باملعارض العقارية ستقدم كل 
ما هو جديد في عالم العقارات 

انضمت ش���ركات اس���كان 
املشتركة وسما مسقط واالمراء 
الى الش���ركات املش���اركة في 
الكويتية  العق���ارات  معرض 
والدولية الذي ينطق 25 اكتوبر 
اجلاري ويقام حتت رعاية وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 

ويستمر ملدة ثالثة ايام.
وفي هذا الصدد، قال رئيس 
مجلس إدارة ش���ركة اس���كان 
املشتركة ناصر البليهيس ان 
الشركة سوف تقوم بطرح عدة 
مش���اريع عقارية استثمارية 
خالل فترة مشاركتها باملعرض، 
الفتا الى طرح اقوى واضخم 
املشاريع باالسكندرية )فليمنج 
- وش���اطئ بينكي والساحل 
الشمالي( وعدة مشاريع اخرى 
مبدينة 6 اكتوبر القاهرة حيث 
تتراوح مجموعة اس���تثمارت 
الشركة في مصر وحدها مبا ال 
يقل عن تسعن مليون جنيه 

مصري.
واعلن عن فتح باب احلجز 
باملرحلة الثانية من مش���روع 
مدينة ناصر الس���كنية حيث 
يقع املش���روع عل���ى طريق 

»إسكان« و»األمراء« و»سما مسقط« 
تشارك في معرض العقارات الكويتية والدولية

الدويهيس: اتحاد العقاريين ينّظم مؤتمر 
ومعرض صّناع العقار الثالث 15 فبراير المقبل

أعلن أمن عام احتاد العقارين احمد الدويهيس ان 
االحتاد يستعد لتنظيم مؤمتر ومعرض صناع العقار 
في دورته الثالثة 15 و 16 فبراير املقبل، حتت شعار 

»أين مستقبل العقار من خطة التنمية؟«.
وقال الدويهيس في تصريح صحافي ان االحتاد 
سيبدأ خالل الفترة املقبلة في تسويق املؤمتر واملعرض 
السيما انه حدث سنوي ثابت منذ عامن، اعتاد عليه 
االحتاد وذلك بهدف حتقيق األهداف للعقارين وآمالهم 
في س����وق عقاري نشط الس����يما انه اجلهة املعنية 
بشؤون الشركات العقارية في الكويت ويضم حتت 

مظلته العديد من الشركات العقارية.
وبن أن املعرض قد حظي خالل العامن املاضين 
باهتمام كبير واقبال على املشاركة فيه نظرا ملا يقوم 
به من دور كبير في تقريب وجهات النظر بن العقارين 

واملسؤولن بالدولة فضال عن اخلروج مبجموعة من التوصيات العامة 
مبا يخدم االقتصاد الوطني بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص. 
وأكد أن مؤمتر ومعرض االحتاد في دورته اجلديدة س����وف يس����لط 

الضوء على العديد م����ن القضايا منها دور القطاع 
اخلاص في خطة التنمية واليه مش����اركة الشركات 
العقارية فيها ودور التشريعات والقوانن املتعلقة 
مبشاركة القطاع العقاري في خطة التنمية. وشدد 
على أن القطاع العقاري يعلق آماال كبيرة على خطة 
التنمية اجلديدة والتي يش����رف عليها نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلسكان الشيخ احمد الفهد في انتشاله من 
دوامة الركود الس����يما أن الفهد قد أكد في أكثر من 
مناسبة أن اخلطة ما هي إال التزام قانوني وأدبي وان 

اخلصخصة العب أساسي في هذه اخلطة.
واكد أن سوق العقار احمللي بدأ يظهر مؤشرات 
تعاف وخروج من تداعيات األزمة املالية العاملية التي 
أملت باألسواق وأثرت على مختلف أسعار األصول، 
ومن بينها األصول العقارية، مشيرا إلى أن العقار احمللي مازال ميثل 
متنفسا استثماريا جيدا أمام املستثمرين من أجل محدودية مخاطر هذا 

النوع من االستثمار مقارنة بقطاعات االستثمار األخرى.

وزير السياحة السوري يعلن عن طرح
 65 مشروعًا سياحيًا أمام المستثمرين الكويتيين

عبدالعزيز: 200 مشروع بمليارات الدوالرات 
أمام المستثمرين الكويتيين في الملتقى

ــقـ  كونا: أعلن وزير السياحة السوري  دمش
ــياحة ستطرح  ــعداهلل اغا القلعة أن وزارة الس س
ــورية الكويتية  ــة الس ــات اللجن ــال اجتماع خ
املشتركة وملتقى االستثمار السوري 65 مشروعا 
ــتثمرين الكويتيني كلفتها 700  سياحيا على املس

مليون دوالر.
ــي تصريح لـ »كونا« ان وزارة  وقال القلعة ف
ــتعدادات الازمة  ــع االس ــت جمي ــياحة امت الس
ملواكبة زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي 
ــري اليوم الى الكويت في عدة محاور للعمل،  عط
ــتثماري حيث مت حتضير  األول في احملور االس
املعلومات واملطبوعات الازمة لعرض 65 مشروعا 
ــتثماريا في سورية موزعة على اغلب املناطق  اس

التي تتواجد فيها املقومات السياحية الرئيسية.
ــاريع جاهزة لاستثمار  وأضاف ان هذه املش
واحلجز وللسير في اإلجراءات التعاقدية وسيتم 
ــي الصحف  ــي لعرضها ف ــر االعان النظام نش
ــتثمرين  ــدة 45 يوما للمس ــورية وتعطى م الس

للتقدم لهذه املشاريع.
ــة لزيارة رئيس  ــن احملاور املواكب وتابع: وم
ــورية  ــياحة الس ــس الوزراء فان وزارة الس مجل
ستقيم أنشطة لأليام السياحية السورية في دولة 
الكويت على مدى عدة ايام تتضمن معارض صور 
ــياحية في سورية واخرى للحرف  للمقومات الس
ــن احلرفيني  ــا مجموعة م ــارك فيه اليدوية يش
ــلوب تنفيذ املصنوعات  املميزين في عرض واس

التقليدية السورية امام زوار هذا املعرض.
ــاور قيام وزارة  ــاف: »كما تتضمن احمل وأض
ــن خال تلفزيون  ــياحة بحمات ترويجية م الس
ــاطات ملراكز  ــت والصحف إضافة الى نش الكوي
ــروض لفرق فنية  ــوق كبرى يتواجد فيها ع تس

ــياحية على  فلكلورية وعروض عن املقومات الس
شاشات عماقة في األسواق التجارية«.

ولفت الى انه سيكون هناك حوارات مع الهيئة 
ــام والعاملني في  ــياحة ووزارة اإلع املعنية بالس
القطاع السياحي في الكويت لتبادل األفكار حول 
ــياحة  جميع اإلجراءات التي قامت بها وزارة الس
ــم الصيف والتي القت ارتياحا من قبل  في موس
املصطافني الكويتيني الذين قدموا الى سورية هذا 

املوسم.
ــار الى ان عدد السياح الكويتيني جتاوز  وأش
ــبتمبر املاضي 104  ــهر س عددهم حتى نهاية ش
ــدد نعتبره غير  ــذا الع ــا ان ه ــائح مبين آالف س
مسبوق نسبيا بالنسبة للقدوم السياحي الكويتي 

الى سورية.

ــي الوزراء  ــت رعاية رئيس ــق اليوم حت تنطل
ــورية سمو الشيخ ناصر احملمد  في الكويت وس
وم.محمد ناجي عطري، أنشطة ملتقى االستثمار 
ــورية حتت عنوان »االستثمار في سورية  في س
واقع وآفاق«، الذي يقام في غرفة جتارة وصناعة 
ــبة، قال  ــتمر يومني. وبهذه املناس الكويت ويس
ــورية د.احمد  ــتثمار الس ــام هيئة االس ــر ع مدي
عبدالعزيز انه في إطار العمل على تعزيز العاقات 
ــن تقوم هيئة  ــتركة بني البلدي ــة املش االقتصادي
االستثمار السورية بتنظيم ملتقى االستثمار في 
ــواق سورية  الكويت بعنوان »آفاق جديدة في أس
ــال األعمال  ــع مجلس رج ــاون م ــة« بالتع عريق

ــورية في الكويت. وأشار  السوري واجلالية الس
ــيطرح 200 فرصة  ــز الى ان امللتقى س عبدالعزي
استثمارية )مشروع( مبليارات الدوالرات موزعة 
على جميع احملافظات السورية وترتبط مبجاالت 
ــكان واملناطق  ــياحة والنقل واإلس ــط والس النف
الصناعية إضافة الى 15 منطقة تنموية ستعرض 
من قبل هيئة التطوير واالستثمار العقاري. وأفاد 
ــتثمارية تتميز بتنوعها، إذ  بأن هذه الفرص االس
ستطرح مشاريع إستراتيجية في مجاالت البنية 
ــة والنقل والنفط والطاقة البديلة واملناطق  التحتي
التنموية وفرص استثمارية في املجاالت الزراعية 

والسياحية والصناعية.

يزور الكويت اليوم بمناسبة انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة وانعقاد مؤتمر االستثمار السوري في الكويت

عطري لـ »األنباء«: ينبغي ترجمة زيارة صاحب السمو األمير
لسورية إلى خطوات وإجراءات عملية تحقق مصلحة البلدين

متبادلة ملسؤولي البلدين في إطار تعزيز العالقات الثنائية، 
والتي توجت بزيارة صاحب الس����مو األمير إلى س����ورية 
مرتن عام 2010 و2008، وزيارة األسد إلى الكويت في أكثر 
من مناس����بة كان آخرها عام 2009 حلضور القمة العربية 

االقتصادية.
وترتبط سورية والكويت بعالقات جيدة على مختلف 
األصعدة، فقد تنام����ت العالقات االقتصادي����ة والتجارية 
واالس����تثمارية في الس����نوات األخيرة ب����ن البلدين، كما 
يرتبطان بعدد من اتفاقيات التعاون والتي شملت مختلف 

املجاالت.
هذا وتشمل االس����تثمارات الكويتية في سورية جميع 
القطاعات االقتصادية والسياحية والبنى التحتية واملصارف 
والصح����ة والزراعة والنقل واخلدم����ات النفطية، ووصل 
عددها إلى 35 مش����روعا بكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى 

37.162 مليار ليرة.
وكانت شركة »املزايا القابضة« قد أعلنت أن االستمارات 
الكويتية في س����ورية وصلت إلى 6 مليارات دوالر خاصة 
في مجال االتصاالت والعق����ارات والبنية التحتية والنقل 
والسياحة والزراعة واملصارف، وفيما يخص التبادل التجاري 
بن البلدين، أشار التقرير إلى أن »حجم التبادل التجاري 

بن البلدين وصل إلى 200 مليون دوالر.
وكان صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد قد 
زار سورية في ش����هر مايو املاضي حيث أجرى مباحثات 
مع األس����د حول العالقات الثنائية وس����بل تعزيزها، كما 
توجت زيارته بالتوقيع على 6 اتفاقيات تعاون في عدد من 
املجاالت منها التعاون األمني والبرنامج التنفيذي التفاقية 

التعاون السياحي.
كما وقع البلدان بعد أيام من زيارة صاحب السمو األمير 
5 اتفاقي����ات ومذكرات تفاهم وبرام����ج تنفيذية جديدة في 
مجاالت اتفاقيات منظمة التجارة العاملية واملعارض وجذب 

االستثمار واملواصفات واملقاييس وتنمية الصادرات.
اجلدير بالذكر أيضا أن الكويت تساهم عبر الصندوق 
الكويتي للتنمية في عدد من املشاريع التنموية في سورية 
أبرزها مش����روع جر مياه نهر دجلة إلى محافظة احلسكة 
الذي سيس����اهم في ري نحو 180 ألف هكتار وتأمن فرص 
عمل جديدة في احملافظة وزيادة رقعة املس����احات املروية 
وزيادة إنتاج احملاصيل اإلستراتيجية، كما وقعت سورية 
والكويت أوائل مارس املاضي على اتفاقية يقدم مبوجبها 
الصندوق الكويتي قرض����ا بقيمة 15 مليون دينار لتمويل 
مشروع تأهيل وتوسعة شبكة مياه الشرب ملدينة دمشق 

وضواحيها.
وكانت كل من س����ورية والكويت قد وقعتا في ش����هر 
مايو من العام احلالي 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج 
تنفيذية جديدة في مجاالت اتفاقيات منظمة التجارة العاملية 
واملعارض وجذب االستثمار واملواصفات واملقاييس وتنمية 

الصادرات.

وأعبر عن س����عادتي واعتزازي به����ذه الزيارة التي أطمح 
وزمالئي في الوفد احلكومي واملشاركن في الوفد االقتصادي 
من رجال األعمال السورين ان تنعكس نتائج هذه الزيارة 
إيجابا وعاجال على مس����يرة التعاون املشترك بن البلدين 
الشقيقن«. وأعرب عطري عن بالغ سعادته لتلبية الدعوة 
الرس����مية التي وجهها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد لترؤس اجلانب السوري في اجتماعات اللجنة 

السورية � الكويتية املشتركة.
هذا وقد وصل وزير املالية الس����وري د. محمد احلسن 
يوم االحد املاضي وذلك متهيدا للمشاركة في إقرار الالئحة 
الداخلية وإطالق صندوق دعم ومتويل املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة في الوطن العربي.
 جتدر اإلش����ارة إلى أن د.محمد احلس����ن قد شارك في 
االجتماع األول ملجلس اإلش����راف وممثلو الدول املساهمة 
في الصندوق ملناقشة س����بل توفير املوارد املالية الالزمة 
لدعم ومتويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة في الوطن 

العربي. 
ويذكر أنه مت اإلعالن عن هذا الصندوق بناء على مبادرة 
من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في مؤمتر القمة 
العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية التي استضافتها 
الكويت في يناير من العام املاضي، أما الدول املساهمة في 
الصندوق فهي: سورية، مصر، الكويت، السعودية، اليمن، 

تونس، اجلزائر، السودان، موريتانيا وجيبوتي. 
جتدر االشارة الى أن السنوات األخيرة شهدت زيارات 

دمشق ـ هدى العبود
أكد رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري 
ضرورة ترجمة نتائج الزيارة املهمة التي قام بها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد الى سورية هذا العام 
وجتسيدها في خطوات وإجراءات عملية حتقق مصلحة 
البلدين وتستجيب لتطلعات وأماني الشعبن الشقيقن.

حديث عطري جاء خالل تصريحه اخلاص ل� »األنباء« 
مبناسبة زيارة س���يقوم بها الى الكويت اليوم وتستمر 
يومن تلبية لدعوة رسمية من سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء ومبناسبة انعقاد اجتماعات اللجنة 
الوزارية املشتركة وانعقاد مؤمتر االستثمار السوري في 
الكويت، وأوضح عطري أن وفدا حكوميا واقتصاديا سوريا 

كبيرا يرافقه خالل زيارته املرتقبة اليوم.
وأضاف عطري: »نعلق أهمية كبيرة على ثمار ونتائج 
هذه الزيارة وذلك انطالقا من عمق أواصر العالقات األخوية 
املتجذرة بن سورية والكويت وباعتبارها ترجمة عملية 
وميدانية لنتائج الزيارة املهمة التي قام بها صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الى سورية في مايو املاضي 
وحملادثات سموه مع رئيس اجلمهورية بشار األسد، والتي 
ننظر إليها في سورية باعتبارها قوة دفع كبيرة وخطوة 
مهمة ومميزة على صعيد التعاون األخوي القائم تاريخيا 
بن س���ورية والكويت من ناحية ولبنة أساسية لتفعيل 
التضام���ن العربي والعمل العربي املش���ترك وهذا ما كان 

دائما هاجس الكويت وسورية على الدوام«.
واستطرد قائال: »إننا في سورية نقدر باعتزاز ونثمن 
غاليا مواقف الكويت الش���قيقة املش���رفة جتاه مختلف 
القضاي���ا العربية واإلقليمية ودعمه���ا الالمحدود ملوقف 
س���ورية القومي جتاه الثوابت الوطني���ة والقومية، كما 
نقدر للكويت باعتزاز دعمه���ا املتواصل لعملية التنمية 
الشاملة في سورية وإسهامها املشكور في متويل العديد 

من املشروعات التنموية املهمة«.
وأوضح قائال: »إنني لعلى ثقة أكيدة ان في هذه الزيارة 
العزي���زة ولقاءاتنا مع األش���قاء املس���ؤولن في الكويت 
ومشاركتنا في اجتماعات اللجنة الوزارية املشتركة إضافة 
الى انعقاد املؤمتر األول لالس���تثمار السوري على ارض 
الكويت الش���قيقة وما س���يرافقها من أنشطة اقتصادية 
وسياحية واستثمارية وما يوفره من فرص للتعرف على 
امكانية وظروف االس���تثمار في س���ورية كل ذلك وغيره 
سوف يشكل زخما جديدا ودفعا إضافيا لعالقات التعاون 
واالخوة القوية أساسا ما بن البلدين الشقيقن ما سوف 
يخلق ويعزز املزيد من فرص التعاون بن رجال األعمال 
السورين واملستثمرين الكويتين ألنه سوف يتيح للجميع 
إمكانية االطالع الواسع على الفرص االستثمارية املتنوعة 

والتنمية في سورية«.
واختتم عطري تصريحه قائال: »أتوجه وعبر »األنباء« 
بالشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر احملمد ودعوته الكرمية 

أحمد الدويهيس


