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أحدثها مشروع مستشفى العقبة العسكري

370 مليون دوالر حجم االستثمارات الكويتية في العقبة األردنية
ميناء احلبوب، وميناء الركاب 

اجلديد.
من جانبه، قدم ضابط تطوير 
األعمال والتس���ويق بس���لطة 
منطقة العقبة االقتصادية بيتر 
سميح مرجي عرضا تفصيليا 
ملنطقة العقب���ة، قال خالله ان 
العقبة حتتل موقعا استراتيجيا 
يشكل نقطة التقاء لثالث قارات 
ومفترق طرق ألربع دول، كما 
أن مين���اء العقبة يع���د املنفذ 
البحري الوحيد لألردن، وبوابة 
للهالل اخلصيب، ناهيك عن أن 
العقبة هي البوابة املفضلة في 
الى االسواق  االردن للوصول 

العاملية.
وأضاف أن الرسالة االساسية 
التي ته���دف العقبة إليصالها 
للمستثمرين هي املساهمة في 
تعزيز القدرة االقتصادية لألردن 
من خالل استقطاب االستثمارات 
عن طريق تهيئة بيئة منافسة 
وجاذب���ة عاملي���ا، وحتس���ن 
املس���توى املعيش���ي والرفاه 
االقتصادي للمجتمع، وضمان 
التطوير املس���تمر القائم على 
أسس من الشفافية واالستخدام 
األمثل للموارد وحتقيق أفضل 

النتائج.
العقبة )األردن( ـ موسى أبوطفرة  ٭

صناعية )ثقيلة وخفيفة(.
وأضاف املدادحة ان سلطة 
املنطقة تعمل حاليا على نقل 
امليناء احلالي ومحطة احلاويات 
من موقعها احلالي إلى املوقع 
اجلدي���د بهدف توفي���ر طاقة 
استيعابية الس���تقبال السفن 
احلديثة وتعظي���م امكانيات 
تدف���ق البضائع ال���ى اململكة، 
الس���وق واالقتصاد  وخدم���ة 
األردن���ي كون العقب���ة املنفذ 
الى  ل���ألردن  الوحيد  البحري 
العزيز  الع���راق  جانب خدمة 
ومنطقة الهالل اخلصيب، وربط 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وشمال افريقيا واملساهمة في 
اجلهود املبذولة في مش���اريع 
إعادة أعمار العراق كون العقبة 
بوابة جتارية ولوجستية هامة 
للمنطقة وبدور يتنامى بتسارع 
كبير منذ حتويل العقبة ملنطقة 

اقتصادية خاصة.
وأش���ار إل���ى أن مش���روع 
املين���اء اجلديد س���يتألف من 
ثالثة مرافق جدي���دة تقع في 
ح���وض كبي���ر سينش���أ من 
الواجهة  خالل جرف جزء من 
البحرية )مرسى مينائي( وتضم 
هذه املراف���ق أرصفة البضائع 
العامة والدحرج���ة، وأرصفة 

الهيئة جنحت خالل 10 سنوات 
فق���ط من حتقي���ق 3 أضعاف 
الرقم املستهدف ليصل احلجم 
االجمالي لالستثمارات االجنبية 
في منطقة العقبة إلى 18 مليار 

دوالر بنهاية 2010.
إلى أن االستثمارات  ولفت 
املستهدفة كانت موزعة بنسبة 
50% كاس���تثمارات سياحية، 
و30% كاس���تثمارات خدمي���ة 
ولوجستية، و20% كاستثمارات 

على توفي���ر اخلدمات الطبية 
للمواطنن في العقبة، بس���عة 
200 سرير، متوقعا أن ينتهي 

العمل باملشروع عام 2012.

إستراتيجية بعيدة

وكش���ف املدادح���ة عن أن 
استراتيجية سلطة العقبة كانت 
تهدف الس���تقطاب 6 مليارات 
دوالر خالل 20 عاما )الفترة ما 
ب���ن 2001 وحتى 2020( إال أن 

عالوة على ذلك، سيتم افتتاح 
أح���دث املش���اريع احلالية في 
منطقة العقبة وهو مش���روع 
العقبة العسكري  مستش���فى 
الذي ميوله الصندوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية العربية 
وهو املش���روع الذي يقع على 
أرض تبل���غ مس���احتها 150 
ألف متر مرب���ع وبكلفة تبلغ 
70.52 مليون دوالر، وسيعمل 
املستش���فى العسكري اجلديد 

وآيال وتاال بي.
على صعيد املساهمة الكويتية 
في املنطقة، أشار املدادحة إلى 
أن حجم االستثمارات متواضعة 
مقارنة مع غيرها من االستثمارات 
األخرى، وأن أغلبها يتركز في 
اللوجس���تي، ووصلت  املجال 
قيمتها إلى 370 مليون دوالر، كما 
اعتبر مشروع القرية اللوجستية 
من أجنح االستثمارات الكويتية 

في األردن.

أك���د نائب رئي���س مجلس 
املفوض���ن ومفوض ش���ؤون 
اإليرادات واجلمارك في سلطة 
العقب���ة االقتصادية  منطق���ة 
اخلاص���ة أك���رم املدادحة على 
العالق���ة املتميزة ب���ن األردن 

والكويت على األصعدة كافة.
وأشار املدادحة خالل املؤمتر 
الصحافي ال���ذي عقد أول من 
الوفد اإلعالمي  أمس بحضور 
الكويتي الذي يزور البالد بدعوة 
من هيئة تنشيط السياحة، إلى 
االستثمارات في منطقة العقبة، 
وما تقدمه السلطة من تسهيالت 
العربي  بهدف جذب املستثمر 

واألجنبي على حد سواء.

استثمارات ضخمة

وكشف في الوقت ذاته عن 
حجم االس���تثمارات الضخمة 
في العقبة التي بلغت 18 مليار 
دوالر. ومنها مشروع تطوير 
موقع امليناء الرئيس���ي أو ما 
يس���مى »مرس���ى زايد« الذي 
تبلغ تكلفته 10 مليارات دوالر، 
ويعتبر واحدا من أكبر املشاريع 
في تاريخ األردن، إذ تس���اهم 
في���ه خمس ش���ركات تط�وير 
عقاري من اإلمارات إلى جانب 
استثمارات أخرى مثل السرايا 

املدادحة يتوسط الوفد اإلعالمي الكويتيأكرم املدادحة 

سعر استثنائي وتسهيالت ائتمانية وجهاز »آي باد 2« مجانًا

»املال« تطلق عرضًا خاصًا لطالب اجلامعة على ميتسوبيشي »آي اس اكس«
الدرجة  الس����معي املطور من 

األولى.
مع »آي اس اكس« اجلديدة 
لم تبخل ميتسوبيشي موتورز 
في توفير أفضل وسائل األمان 
والس����المة من وسائد هوائية 
تض����م نظام 7 أكي����اس هواء 
وكذل����ك كيس ه����واء للركبة 
وذلك للمس����اعدة في حماية 
رجلي السائق في حال حدوث 
تصادم أمام����ي، باإلضافة الى 
ستائر هوائية جانبية حلماية 
ش����اغلي املقاعد بكال الصفن، 
ونظم الكترونية لضمان حتكم 
تام في جميع الظروف وعلى 
كل األصعدة مثل نظام التحكم 
النشط باالستقرار القادر على 
حتليل حرك����ة املركبة ورصد 
االنزالق اجلانب����ي للعجالت، 
التحكم باجلر، ونظام  ونظام 
املساعدة على بدء االنطالق على 
التالل الذي مينع تدحرج املركبة 
الى اخللف م����ن خالل تفعيل 
املكابح تلقائيا عند بدء التشغيل 

على منحدر صاعد.

التعشيق اليدوي لست سرعات، 
تتوفر آي اس اكس بنظام الدفع 

الرباعي الدائم.
وتعد آي اس اكس اجلديدة 
متمكنة من األداء الرباعي بشكل 
مميز، وخصوصا لتوافر قدرات 
اندفاعية جيدة من خالل نظام 
الدفع الرباعي ذاتي التعشيق 
بالدق����ة وس����رعة  واملتمي����ز 
االستجابة لتغييرات األسطح 

والتماسك بشكل الفت.
الداخلية،  أما املقص����ورة   
فهي تأتي برحابة وعمالنية ال 
الى جانب حتليها  سابق لها، 
بباق����ة زاخرة م����ن التقنيات 
والتجهي����زات، املقاعد جديدة 
بالكامل شكال ومضمونا، وتوفر 
ضمن مساحة املقصورة رحابة 
ملحوظة وخاص����ة للراكبن 
ط����وال القامة، ولوحة القيادة 
أنيقة حتوي جتهيزات عديدة 
ومتطورة ومنها شاشة عرض 
معلوم����ات متع����ددة وملونة 
السائلة ونظام  البلورات  من 
التكيي����ف املتط����ور والنظام 

يعيد تقدميها بشكلها اجلديد 
ملصاف سيارات الدفع الرباعي 
املدمجة األكثر رقيا في األسواق، 
وهذا الشكل اجلديد هو نتاج 
إب����داع تصميم����ي ملصمم����ي 
ميتسوبيشي، فاملقدمة متشحة 
بفتحة التهوية اجلديدة، والتي 
تتخذ شكال أشبه مبقدمة الطائرة 
املقاتلة، واخلطوط املنحوتة 
بعناية، واحل����دة والقوة في 
الشكل العام، سمات التصميم 
اجلديد ل� »آي اس اكس« تساهم 
مباشرة في توفير مساحة أكبر 

للركاب واألمتعة.
ومتت����از »اي اس اك����س« 
بتجهيزها بنظام ميتسوبيشي 
املبتكر للتحكم االلكتروني في 
توقيت الصمامات، الذي يضمن 
توقيت أمث����ل للصمامات في 
كل من نطاق سرعات الدوران 
املنخفضة والعالية لتقدمي أفضل 
أداء عند السير على املنعطفات 

أو الطرقات املستقيمة.
وتنقل احلرك����ة عبر علبة 
تروس أوتوماتيكية مع إمكانية 

شبابية خاصة، ملزيد من اإلثارة 
واملتعة والتي تش����مل عتالت 
حتوي����ل الس����رعة الرياضية 
املثبتة عل����ى املقود، واحملرك 
القوي سعة 2.0 ليتر، وتقنية 
البلوتوث، والسقف الزجاجي 
البانورامي مع إضاءة داخلية 
بتقنية MIVEC، وزر لتشغيل 
التلقائي بدون مفتاح، باإلضافة 
ال����ى العديد م����ن املواصفات 
 LED واخليارات والتجهيزات

الشبابية األخرى.
وتعد ميتسوبيش����ي »اي 
اس اكس« هي أحد أحدث أفراد 
عائلة ميتسوبيش����ي موتورز 
حيث حقق����ت جناحات باهرة 
منذ طرحها في األسواق، بفضل 
دمجها بن السعة والراحة من 
جه����ة وقوة األداء والس����المة 
والشكل اجلذاب الالفت من جهة 
أخرى، لتشكل منوذجا جديدا 
في فئة السيارات الرباعية الدفع 

املدمجة.
اك����س«  وتأت����ي »آي اس 
بتصميم جديد بالكامل، الذي 

من خالل دراس����ة متطلباتهم 
واحتياجاتهم بشكل متواصل 
ودائ����م بهدف وضع وتصميم 
العروض اخلاصة لهم والتي 
تتناسب مع قدراتهم االنفاقية 
وفي الوقت ذاته تعظم الفائدة 

املستفادة.
وأوضح����ت املجموع����ة أن 
هذه احلملة تهدف إلى تسهيل 
عملي����ة الش����راء أم����ام طلبة 
الكوي����ت، فما عليهم  جامعة 
سوى إبراز هويتهم اجلامعية 
ليتمكنوا من االستفادة من كل 
هذه املزايا احلصرية، ولتكون 
احملصل����ة النهائية لتجربتهم 
بشراء س����يارة جديدة ممتعة 
وراس����خة باألذه����ان، بفضل 
األسعار االس����تثنائية املقدمة 
لهم، والتسهيالت االئتمانية، 
وع����روض اخلدم����ة، والهدية 
الفوري����ة القيم����ة املقدمة لهم 

كعربون تقدير.
وتتضمن مزاي����ا العرض 
جتهيز س����يارة ميتسوبيشي
ASX مبواصف����ات إضافي����ة 

حرص����ا منها عل����ى تقدمي 
العروض لفئة  أفضل وأقوى 
الشباب، أعلنت مجموعة املال، 
الوكالء احلصريون لسيارات 
ميتسوبيشي في الكويت، عن 
إطالق عرض »متتع بقيادتها 
وتنعم بعروضه����ا« اخلاص 
الكويت، حيث  بطلبة جامعة 
س����تتاح لهم الفرصة القتناء 
س����يارة ميتسوبيشي كروس 
اوف����ر املدمجة »اي اس اكس« 
اجلديدة كليا بس����عر يبدأ من 
5666 دينارا فقط، مع حصولهم 
على هدية فورية جهاز أبل »آي 
باد 2«، باإلضافة إلى االستفادة 
من تسهيالت ائتمانية عديدة 
تشمل استحقاق القسط األول 
بعد 3 أشهر، ومن دون دفعة 

أولى.
وأكدت املجموعة في بيان 
صحافي على أنها تسعى دائما 
إلى االهتمام وتعزيز عالقتها 
الوثيقة بفئة الش����باب، الذين 
هم املورد الرئيس����ي لتحقيق 
تنمي����ة املجتم����ع وتط����وره، 

أعلنت ش����ركة »أصباغ همبل« عن تنظيمها ندوة للتعريف 
مبنتجه����ا اجلديد وهو دهانات »كونتك����س ثيرموجارد« الذي 
يتمتع مبزايا وخ����واص فريدة، حيث أثبت فعالية متميزة في 
جميع االختبارات الفنية املتخصصة التي أجريت عليها وحصلت 
مبوجبها على ش����هادات اعتماد موثق����ة وعديدة. وقد تضمنت 
الندوة، التي عقدت في فندق »هوليداي إن � الساملية«، تعريفا 
باملنتج اجلديد، وتركيبت����ه، ومكوناته، ومميزاته العديدة في 
العزل احلراري احملكم وتوفير الطاقة عبر تقنية مبتكرة تقوم 
على فك����رة الكرات اجلوفاء التي تش����كل فراغا لعزل احلرارة 
وتقليل املوصلية احلراري����ة. وخصصت »أصباغ همبل« هذه 
الندوة للمهندس����ن العاملن في القطاعات املعنية مبا في ذلك 
االستشارات، والعمارة، واملدني، وغيرها. وقام مدير التسويق 
اإلقليمي لشركة أصباغ همبل م.املعتز باهلل كامل بتقدمي شرح 
واف حول منتج »كونتكس ثيرموجارد«، مشيرا إلى أنه عبارة 
عن نظام طالء جديد، يش����كل ثورة ف����ي عالم الدهانات، حيث 
يقلل الطاقة الالزمة لعملية التكييف ويوفر عزال حراريا ممتازا 
ويوقف احلرارة الشديدة للشمس وذلك عند تطبيقه على اجلدران 
اخلارجية للمباني، وذلك بفضل قدرته الفائقة على عكس الطاقة 
الشمسية، كما يتمتع باملوصلية احلرارية املنخفضة، وبالتالي 
يخفض مع����دل انتقال احلرارة الى داخل املباني. كما قام مدير 
العالمة التجارية في الشركة م.محمد بيتيه باستعراض أحدث 
االجتاهات املستقبلية لأللوان املستخدمة في التصاميم الداخلية 
واخلارجية.  وتنفرد »أصباغ همبل« بالتركيبة املتطورة اخلاصة 
ب� »كونتكس ثيرموجارد«، والتي ترتكز على مزيج من الكرات 
الدقيقة اجلوفاء لتش����كل مصفوفة متكاملة ومحكمة مما يقلل 
من اإلش����عاع والتوصيل واحلمل احلراري من خالل الس����طح 
املطلي.  وتعد »كونتكس ثيرموجارد« حال مبتكرا حلفظ الطاقة 
وحماية املنش����آت وتهيئة بيئة عمل ومعيشة أكثر راحة، وهو 
يوفر احلماية والعزل احلراري والتجميل ألي سطح، ويشكل 
حاجزا منيعا للحرارة، حيث تعمل القدرة االنعكاسية العالية 
للطالء على االنعكاس الكامل تقريبا ألشعة الشمس خالل ايام 
الصيف مما يوفر بش����كل كبير الكلف����ة املالية الالزمة لتكييف 

املنزل أو احملل التجاري أو لهيكل احلديدي.

م.محمد بيتيه  م.املعتز باهلل كامل

»أصباغ همبل« تنظم ندوة تعريفية 
بدهانات »كونتكس ثيرموجارد« 


