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 أعلنت شركة مجموعة الراية 
عن توقيعها اتفاقية تعاون مع 
شركة «uci» البريطانية لتنظيم 
مؤمتر اقتصـــادي ينطلق في 
١٦ يونيو املقبل حتت شـــعار 
«بوابة االســـتثمار» وذلك في 
لندن حيث ســـيتناول املؤمتر 
مناقشة القطاعات االقتصادية 
املختلفة وكيفيـــة تطويرها، 
مبا في ذلـــك القطاع العقاري 
والقطاع املصرفي واملالي وقطاع 
الطاقة وقطاع التمويل وإدارة 
األصول وقطاع النقل والبنية 
التحتيـــة وقطـــاع اخلدمات 

واالستشارات.
  وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
الراية عدنان احلداد  ملجموعة 
إن مؤمتر «بوابة االســـتثمار» 
األعمـــال  رجـــال  ســـيجمع 
اخلليجيني واألجانب وسيتم 
عرض ومناقشة مشاريع جاهزة 
للتطبيق والتنفيذ في املنطقة 
اخلليجية، كما ســـيتم تبادل 
اخلبرات فيما بني املشـــاركني 
فاملؤمتـــر محــــــط اهتمـــام 
العديد من الشركات العامليــة 

الدولية.
الــى ان املؤمتر     واشـــــار 
ســـيوفر دراســـات اجلـــدوى 
للمشاريع بشـــكل مباشر مما 
يتيـــح لرجال األعمـــال اتخاذ 
الالزمة نحو تنفيذ  اخلطوات 
العقد مع  املشـــاريع وتوقيع 
اجلهة األخرى، كذلك ســـتتم 
مناقشة فرص التعاون املمكنة 
بني املســـتثمرين من اخلليج 
وأوروبا وأميركا واسيا لتنفيذ 
مشاريع مشتركة بينهم، وكذلك 
توفيـــر مذكـــرات التفاهم بني 
األطراف املتعاقدة وطرح عدد 
من املشاريع املتكاملة والقابلة 
للتنفيذ على املشاركني بشكل 
مباشـــر مبينا انه بالرغم من 
تباطؤ االقتصاد العاملي إال ان 
منطقة اخلليج غنية باملشاريع 
التي تتصل بقطاع العقار وقطاع 
الطاقة والنقل والبنية التحتية 
فهي مشاريع كبيرة ومتنوعة 
وجاذبة لرؤوس األموال. وأضاف 
احلداد فـــي تصريح صحافي 
ان املؤمتر ســـيناقش بشـــكل 
موسع مع مجموعة من اخلبراء 
االقتصاديني واملاليني العامليني 
مشكلة ازمة االئتمان والتحديات 
التـــي تواجهها واملخاطر التي 
تنطـــوي عليها تلـــك األزمة، 
ومدى تأثيـــر اخلدمات املالية 
اإلسالمية في تنمية وتطوير 
االقتصاد العاملـــي، ومعوقات 
االستثمار وسبل إزالتها حتى 
ينمو االقتصاد العاملي ويتعافى 

بشكل كبير.

 «مجموعة الراية» 
تنظم مؤمترًا 

اقتصاديًا في لندن

 عدنان احلداد

 «األهلي املتحد» يدعم مشروعًا 
لتجميل منطقة اليرموك

 أعلن البنك األهلي املتحد عن تبرعه مببلغ قدره أحد عشر ألفا 
ومائة وســـتون دينارا كمساهمة لدعم أحد املشاريع التجميلية 
التي تخدم منطقـــة اليرموك، وذلك انطالقا من دوره املتميز في 

املشاركة املجتمعية.
  وبهذه املناســـبة أكد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للبنك األهلي املتحد حمد املرزوق أن البنك له دور سباق في دعم 
مثل هذه املشاريع التجميلية التي تساهم في إضفاء اجلمال على 
مناطق الكويت وحتسني نوعية احلياة للمواطنني، الفتا إلى أن 
«األهلي املتحد» يولى املشـــروعات املجتمعية عناية خاصة وقد 
زاد من اهتمامه وتركيزه على مثل هذه املشـــروعات بعد حتوله 
للعمل في ظل الشريعة اإلسالمية السمحاء والتي حتث على مبادئ 

التكافل والتعاون والتراحم وتضافر اجلهود اجلماعية.
  ومن جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك بدر فهد 
العناز الشـــكر ملجلس إدارة البنك األهلي املتحد على مساهمته 
في جتميل أحد شـــوارع منطقة اليرموك، مشـــيرا الى ان البنك 
األهلي املتحد مؤسســـة مالية فاعلة من ضمن مؤسسات منطقة 

اليرموك.
  وأوضح العناز انه تقديرا لدور البنك األهلي املتحد في تنفيذ 
مشـــروع اجتماعي يفيد كل قاطني منطقة اليرموك، فقد قررت 
جمعية اليرموك وضع وتثبيت اسم وشعار البنك بصفة دائمة 

على النجيل الصناعي بشوارع منطقة اليرموك. 

 شريف اخلولي يقدم الشيك لبدر فهد العناز بحضور طارق الشويرد

 انطالق معرض البناء واإلعمار مبشاركة 
٥٠ شركة اليوم بأرض املعارض

 حتت رعاية وبحضور وزير األشـــغال العامة ووزير الدولة 
لشـــؤون البلدية د.فاضل صفر تشـــهد أرض املعارض الدولية 
مبشـــرف اليوم انطالق دورة جديدة في سلسلة دورات معرض 
البناء واإلعمار الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي 

وتستمر عروضه الى ٢٨ اجلاري.
  وقد وجهت الشركة الدعوة حلضور 
مراسيم االفتتاح الى حشد من السفراء 
العرب واألجانب املعتمدين لدى الكويت 
وإلى عدد من املهتمني بقطاع مواد البناء 

واإلعمار.
  وقد انضمت للمشاركة في املعرض 
أكثر من ٥٠ شركة جتارية متخصصة 
جاءت لتســـتعرض أحدث ما أنتجته 
الشركات احمللية والعاملية املتخصصة 

في كل لوازم البناء واحتياجاته.
  وتضم قطاعات املعرض جميع مواد 
البنـــاء واألدوات الصحيـــة واألعمال 
اخلشـــبية من أبـــواب ونوافذ وكذلك 
األعمال احلديدية لألســـوار واألبواب والنوافذ وكذلك األرضيات 
بأنواعهـــا وخزانات املياه واملواد العازلـــة والتمديدات الصحية 
وشركات املقاوالت واألعمال االستشارية وأطقم احلمامات واملطابخ 
وفالتر املاء وسخانات املياه وأنظمة التكييف والتدفئة وأجهزتها 
ومعـــدات األمن والســـالمة ومعدات البناء من رافعات شـــوكية 
وسقاالت وآالت قياس الضغط وأعمال الزجاج وتركيبه واألصباغ 

وحمامات السباحة واجلاكوزي.
  وقد وعدت العديد من الشركات املشاركة زوار املعرض بتقدمي 
اخلصومـــات واملفاجآت والعروض اخلاصة الـــى جانب توفير 
اخلبراء واملستشـــارين املتخصصني لتقدمي املشورة الالزمة ملن 
يطلبها الى جانب تقدمي الشـــرح املفصـــل لبعض املعروضات 
اجلديدة التي يتم طرحها للمرة األولى بالسوق احمللي مبناسبة 

معرض البناء واإلعمار.
  ويســـتقبل املعرض زواره في صالة رقم ٨ على مدى فترتني 
صباحية من الســـاعة ٩٫٣٠ صباحا الى الساعة ١ ظهرا ومسائية 
من الساعة ٥ الى الســـاعة ١٠ مساء، ويوم اجلمعة فترة واحدة 

من الساعة ٥ مساء الى الساعة ١٠٫٣٠ مساء. 

 د.فاضل صفر

 تنظمه مجموعة اكسبو ستي ويستمر حتى ٢٥ اجلاري

 انطالق فعاليات معرض العقارات الكويتيةوالدولية 
  مبشاركة ٢٠ شركة محلية وعربية اليوم 

 حتت رعاية وحضور عضو 
مجلس األمة ورئيس اللجنة املالية 
واالقتصادية د.يوســـف الزلزلة 
العقارات  اليوم معرض  ينطلق 
الذي تنظمه  الكويتية والدولية 
مجموعة إكسبو سيتي لتنظيم 
املعارض واملؤمترات خالل الفترة 

من ٢٢ إلى ٢٥ مايو اجلاري.
  وبهذه املناسبة قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة إكسبو 
سيتي لتنظيم املعارض م.أيوب 
الصفار ان املعرض احلالي يعتبر 
أول معرض عقاري يتم تنظيمه 
بحضور ومشاركة كل من وزارة 
التجارة والصناعة وبلدية الكويت، 
في أعقاب إصدار وزارة التجارة 
والصناعـــة العام املاضي للقرار 
الوزاري املتعلق بتنظيم املعارض 
العقارية في الكويت، وهو القرار 
الذي وضع شروطا صارمة على 
شركات تنظيم املعارض، وعلى 
العقارية املشاركة في  الشركات 
املعارض التي تنظم في الكويت 

بشكل عام.
  وأضاف الصفار في تصريح 
صحافي أن مشاركة وزارة التجارة 
فـــي املعرض  الكويت  وبلديـــة 
للمرة األولى في تاريخ املعارض 
العقارية في الكويت، يعتبر داللة 

  وتوقع الصفار أن يستقطب 
معـــرض العقـــارات الكويتيـــة 
والدوليـــة شـــريحة كبيرة من 
املواطنني واملستثمرين بشكل عام، 
خاصة أنه يقام في وقت انعدمت 
فيه الفرص االستثمارية البديلة 
تقريبا، حيث ان ســـوق الكويت 
املالية مـــازال يعاني  لـــألوراق 
من تبعات األزمـــة االقتصادية، 
كما أن أســـواق املنطقة العربية 
مازالت تعاني من عدم االستقرار 
السياســـي، مما يجعـــل من أي 
معرض عقاري يقام في مثل هذه 
الظروف مبنزلة فرصة استثمارية 
جاذبة للمستثمر العادي أو الكبير 

على حد سواء.
  ودعا الصفار جمهور املواطنني 
إلى زيـــارة معرض  واملقيمـــني 
العقـــارات الكويتيـــة والدولية 
للتعـــرف عن جديـــد ومفاجآت 
الشركات املشاركة، واالستفادة من 
العروض واملميزات التي تقدمها 
مختلف الشركات املشاركة والتي 
من بينها فرص استثمارية وسكنية 
في الكويت واخلليج والشـــرق 
األوسط وأوروبا ومناطق أخرى 
في العالم وغيرها من الفرص التي 
تلبي احتياجات مختلف األفراد 

والشرائح بشكل عام. 

ســـياحية ودينية فـــي عدد من 
الـــدول العربية، حيث من املقرر 
أن يتـــم طرح صكـــوك االنتفاع 
ملشـــاريع دينية في كل من مكة 
املكرمة واملدينة املنورة باململكة 
العربية السعودية، باإلضافة إلى 
صكوك انتفاع ملشاريع سياحية 
واســـتثمارية في عدد من الدول 
العربيـــة مثـــل مصـــر ولبنان 
باإلضافة إلـــى تركيا، خاصة أن 
املواطن الكويتي واملستثمر العربي 
لديه الرغبة حاليا في االستفادة 
من مثل هذه املنتجات سواء للراحة 
واالستجمام أو لالستثمار طويل 

األجل.
أن األمر لن يقتصر    وأضاف 
على هذا احلد فحسب، إذ ان بعض 
الشركات املشاركة ستقوم بطرح 
منتجات ومشاريع عقارية لبعض 
األراضي والڤلل السكنية داخل 
وخارج الكويـــت، بل وحتى في 
بعض الدول األجنبية واألوروبية، 
وإن كان من املعروف أن املنتجات 
العقارية احمللية ستكون محدودة 
فـــي ظل توقف  للغاية، خاصة 
العقاري عن  التطوير  شـــركات 
تطوير أي مشـــاريع عقارية في 
القانونني  الكويت منذ صـــدور 

العقاريني ٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨.

واضحة على مصداقية وسالمة كل 
املنتجات العقارية التي تطرحها 
الشـــركات املشاركة، كما أن ذلك 
األمر من شأنه أن يعزز من ثقة 
زوار املعرض باملنتجات العقارية 
التي تطرحها مختلف الشركات 

املشاركة في املعرض.

  ٢٠ شركة مشاركة

  ولفت الصفار إلى أن نحو ٢٠ 
شـــركة عقارية محلية وعربية 
مشاركة في املعرض ستقوم بطرح 
مشاريع ومنتجات عقارية متنوعة 
العمالء  تناسب مختلف شرائح 
بدءا من شريحة املواطنني العاديني 
وصغار املستثمرين، ووصوال إلى 
الشرائح الكبيرة من املستثمرين 

واألفراد.
  وأشار الى أنه في ظل الظروف 
االقتصادية والسياسية احلالية، 
وكذلك فـــي ظل شـــح التمويل 
والشروط الصارمة التي يضعها 
البنـــك املركزي جتـــاه عمليات 
العقاري، فإن عددا من  التمويل 
الشـــركات العقارية املشاركة قد 
أعدت منتجـــات عقارية جديدة 
الظروف  تتناســـب مـــع تلـــك 
واملســـتجدات، وذلـــك من خالل 
طرح صكوك االنتفاع ملشـــاريع 

 م.أيوب الصفار 

 «أستون مارتن الكويت» يقدم عائلة فانتج املتكاملة بخيارات جديدة
وتكتمل اللوحة الرائعة بعجالت 
األملونيوم الرياضية ذات العشرة 
أضالع، باإلضافة إلى شبكة تهوية 
سوداء وإكسسوارات اجلرافيتية 

ملاسورة العادم.

S فانتج  

  العضو اجلديد في عائلة فانتج 
طراز S يرتقي مبتعة القيادة الى 
آفاق بعيدة، فهذا الطراز يجمع بني 
القيادة الديناميكية  متعة وإثارة 
وسائر الســــمات املقترنة بالفعل 
بباقــــة طرز «فانتــــج» من براعة 
ساحرة وجمال أخاذ وعمليه مبهرة. 
وتعد التعديالت الديناميكية أمرا 
محوريا بالنسبة لفانتج S ويتجلى 
ذلــــك في زيادة ســــرعة التوجيه 
وقرص املكبح األمامي ذي القطر 
األكبر نسبيا من الطراز القياسي، 
باإلضافة إلــــى العجالت اخللفية 
التي تلعب دورا  األعرض نسبيا 
بارزا في التعديالت املدخلة على 
«الشاسيه»، باإلضافة إلى تزويدها 
بناقل حركــــة أوتوماتيكي جديد 

بسبع سرعات.

  V١٢ فانتج

  وللباحثني عن األداء الرياضي 
املثير فإن استون مارتن V١٢ فانتج  
التي تعد من أقوى سيارات فانتج 
والتي حتدث دويا كبيرا حتى وهي 
وواقفة، تتأكد فيهــــا املواصفات 
الرياضية من خالل وجود شبكة 
اكبر للتهوية األمامية في مقدمة 

الســــيارة وجناح خلفي للحفاظ 
الطريق  السيارة على  على ثبات 
في السرعات العالية، ومحرك جبار 
بحجم ١٢ اسطوانة سعة ٦٫٠ لترات 
قادر على توليد قــــوة تصل إلى 

٥١٠ أحصنة.
 Vويتميز الهيكل اخلارجي لـ ١٢  
فانتج باحتوائه على مواد الكاربون 
فايبر خفيفة الوزن، لتساعد بدورها 
على الوصول إلى مستوى فريد من 
الرشــــاقة واألداء القوي للسيارة 
مع خطوط انسيابية مثيرة تعبر 
عن  الشخصيات الرياضية بوقفة 
معبرة تتحقق من خالل العوامل 
 Vاالنســــيابية املعززة، وتظهر ١٢
فانتج مبقدمة منخفضة هجومية 
ومبصابيــــح دائرية مزدوجة مع 
صادم أمامي عريض تتناغم فيه 
فتحــــة التهوية الرئيســــية ذات 

اخلطوط البيضاوية التصميم.
  وباخلتــــام، تدعــــو املجموعة 
العاملية األولى للسيارات عمالءها 
لزيارة معرضها الكائن في منطقة 
الري الختيار سيارتهم الرياضية 
املفضلــــة من عائلــــة فانتج ذات 
الفريــــدة والتصميم  اخلصائص 
األخــــاذ الذي يخطف األبصار عن 
بعد، فكل سيارة من سيارات فانتج 
هي حتفــــة نادرة وعمل فني بحد 
ذاته تشــــعر بقوة جماله مبجرد 
اقترابك منه، واالستفادة من املزايا 
العديدة املقدمة خالل هذه الفترة 
التي تعد أفضل فترة القتناء احدى 

سيارات فانتج. 

السيارات الســــوبر رياضية ذات 
األداء اخلارق، وبالوقت ذاته فاخرة 
تتسم بالهدوء وحتمل العديد من 
املواصفات الرائعــــة مما يجعلها 
سيارة عملية صاحلة لالستخدام 
اليومــــي على عكــــس الكثير من 
السيارات الرياضية املنافسة لها، 
ليبقى هذا الطــــراز من أكثر طرز 
أستون مارتن طلبا للشراء جلمعه 
بني األســــلوب الرياضي من جهة 
والفخامة والراحة من جهة أخرى 
 Vولتكون احملصلة النهائية ان ٨
«فانتج» تعد من أكثر الســــيارات 
الرياضية الفاخرة إقباال في العالم 
نظرا للقيمة الكبيرة التي توفرها 

مقارنة مع السيارات املنافسة.
   وزود طــــراز فانتــــج مبحرك 
V٨ خارق وعالي األداء سعة ٤٫٧ 
ليترات بقوة ٤٢٠ حصانا، يعطي 
عزم دوران يبلغ ٤٧٠ نيوتن، مما 
الســــيارة احتياطات  يوفر لهذه 

جديدة من األداء متوسط املدى.

Nفانتج ٤٢٠  

  استوحت أستون مارتن فكرة 
فانتج N٤٢٠ من خبراتها املكتسبة 
على حلبة نوربورجرينج خالل 
سباق التحمل ٢٤ ساعة الكالسيكي 
السنوي الذي تشارك فيه منذ العام 

.٢٠٠٦
  مــــن اخلارج، تندمــــج عتبات 
األبواب العريضة بشكل أنيق مع 
الفاصل املصنوع من ألياف الكربون، 
الطوليــــة اجلانبية،  والعوارض 

  V٨ فانتج

  حتاكــــي V٨ فانتج بتصميمها 
املفعــــم باحليوية  املثير وأدائها 

الدائم واملستمر بالبحث عما يرضي 
ويحقق تطلعات العمالء من خالل 
تقدمي اكبر قيمة مضافة وتوفير 

أفضل اخليارات املمكنة لهم.

مارتن في الكويت، على أن طرح 
سلسلة ســــيارات «فانتج» بهذه 
املزايا املجزية واألسعار التنافسية، 
التزام املجموعة  يأتي ليعزز من 

النجاحــــات املتواصلة   بعــــد 
واملســــتمرة وتألق سلسلة طرز 
أستون مارتن «فانتج» في السوق 
الكويتــــي، يحقق مركز أســــتون 
الكويت، لعمالئه أحالمهم  مارتن 
إتاحة فرصة مميزة ونادرة  عبر 
لهم القتناء سيارتهم املفضلة من 
عائلة «فانتج» التي تداعب اخليال 
وتأسر القلوب بتصاميمها املتميزة، 
بأسعار تبدأ من ٣٩٫٧ الف دينار، 
وخيارات جديدة على صعيد األداء 

الرياضي واملواصفات العالية.
  ومــــع اكتمال سلســــلة عائلة 
«فانتــــج» التــــي تعد مــــن اجنح 
الســــيارات التي أنتجتها أستون 
مارتن والتي تضم V٨ فانتجـ  فانتج 
N٤٢٠ـ  فانتج S-V١٢ فانتج أصبح 
أمام محبي الســــيارات الرياضية 
الفاخرة خيارات أوسع وأكبر على 
صعيد األسعار وتنوع املواصفات 
واملميزات اإلضافية التي تتناسب 
مــــع احتياجاتهم، حيث ميتاز كل 
طراز مــــن طرز «فانتــــج» بباقة 
متكاملة من اخلطوط التصميمية 
األنيقــــة والتقنيــــات املتطــــورة 
والتجهيزات احلديثة، لتعبر عن 
مكنون الشخصية املتفردة لعائلة 
«فانتج» وفلسفة التصميم احلديثة 
والصناعــــة اليدوية املاهرة التي 
مكنتهــــا من تبــــوؤ مكانة رفيعة 
فــــي فئــــة الســــيارات الرياضية 

الفاخرة.
العاملية    وتؤكــــد املجموعــــة 
األولى للســــيارات، وكالء أستون 

 V٨ فانتج.. السيارة الرياضية الفاخرة

 فانتج S ترتقي مبتعة القيادة إلى آفاق بعيدة

 V١٢ فانتج النسخة الرياضة املتطورة

 N٤٢٠ فانتج مستوحاة من حلبات سباقات التحمل


