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الثاقب: »بيتك« مّول 
العديد من املشاريع 

الكبرى

خالل افتتاحه أنشطة مؤمتر »دور التمويل اإلسالمي في املشروعات التنموية«

النومس: املؤسسات اإلسالمية لها دور كبير في تنشيط االقتصاد
أشاد وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية محمد النومس بتجربة 
الكويت الرائدة في إنشاء وتأسيس 
املصارف اإلسالمية والنجاح الذي 
حققته هذه التجربة في الكويت، 
مؤك����دا عل����ى اهمي����ة مخرجات 
املؤسس����ات املالي����ة االس����المية 
وما حققت����ه من تقدم في صناعة 
التمويل االس����المي والتي بلغت 
في الوقت احلاضر نحو تريليون 
دوالر، الفتا ال����ى انه من املتوقع 
ان تواص����ل منوه����ا لتص����ل الى 
تريليوني دوالر خالل الس����نوات 
القليل����ة املقبلة. وق����ال النومس 
لدى افتتاح����ه امس مؤمتر »دور 
التمويل اإلسالمي في املشروعات 
التنموية« نيابة عن سمو رئيس 
مجلس ال����وزراء الش����يخ ناصر 
احملمد راعي املؤمتر: »ان املستقبل 
يتطلب منا الكثير لذلك علينا أن 
نعمل جاهدي����ن لتحقيق معدالت 
العالية وإنش����اء مشاريع  النمو 
متنوع����ة«، الفتا الى انه »انطالقا 
من هذا املبدأ فإننا نقوم بتشجيع 
جميع املبادرات التي تس����اهم في 
ذلك«، مشددا على اهمية دعم كل 
املبادرات التي تس����هم في تنمية 
االقتصاد وتنشيط التجارة وتقوية 
املؤسس����ات املالية واالقتصادية. 
وذكر النومس ان القطاع اخلاص 
والس����يما املؤسس����ات املصرفية 
اإلسالمية لها دور كبير في املساهمة 
في تنشيط االقتصاد وتنميته وفي 
الدولة اقتصاديا واجتماعيا  بناء 
وجتاري����ا، وأنها تدع����م توجهنا 
لتفعيل الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص، والتي نسعى لتطويرها 
وفقا خلطوات مدروس����ة وخطط 
مرحلية مت وضعها في إطار اخلطة 
االستراتيجية العامة للدولة التي 
تركز على حتقيق مفهوم الشراكة 
بني القطاعني للمساهمة في تنمية 
التنمية  املش����روعات وحتقي����ق 
املتوازنة والش����املة في املجتمع 
وذلك بتنويع مجاالت االستثمار 
وشمولها لقطاعات انتاجية وخدمية 
عديدة الى جانب مساهمة البنوك 
واملؤسسات اإلسالمية في متويل 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

في الدولة. 
وأك����د أن الوق����ت ح����ان امام 
التمويل اإلسالمي في  مؤسسات 
الكويت ودول اخلليج ألن تتطلع إلى 
حتقيق النقالت النوعية في األداء 
وتلبية احتياجات املنشآت واألفراد 
أكثر مما سبق، حيث إن املجتمع 
املالي العامل����ي اليزال بحاجة إلى 
إصالحات كبيرة، ويجري تصميم 
هذه اإلصالحات ملنع الظروف التي 
أدت إل����ى األزمة املالي����ة الدولية 
األخيرة، لتوجيه األمم من خالل 
انتعاش التمويل اإلسالمي، موضحا 
أن مس����تقبل املصارف اإلسالمية 
يتوقف على مدى التطوير العلمي 
لهذه املؤسسات، واستغالل أحدث 
الطرق واألبحاث العلمية في توسيع 
دائرة التمويل، وابتكار صيغ جديدة 
للمفهوم املصرفي، وتطوير الصيغ 
املوجودة حاليا لتتالءم وتواكب 
التط����ورات املصرفية واجتاهات 
العوملة املالية، األمر الذي يتطلب 
م����ن إدارات املص����ارف والهيئات 
املالية اإلس����المية ب����ذل مزيد من 
اجله����د وإعمال الفك����ر وحتديث 
طرق وأس����اليب تقدمي اخلدمات 

وتنويعه.

تحديات مختلفة

من جانبه قال رئيس مجلس 
االدارة في شركة مجموعة الراية 
عدنان احلداد في كلمته ان االزمات 
املتتالية والتحديات  االقتصادية 
املختلف����ة تواج����ه عجل����ة النمو 
االقتصادي في كثير من الدول التي 
سعت جاهدة لتجاوز تلك االزمات 

وأضاف اخلراف����ي أن املطوع 
وبالرغم من إميانه بسالمة العمل 
املصرفي في »بيت����ك« الذي جاء 
ليتواف����ق م����ع أحكام الش����ريعة 
اإلسالمية السمحة قد آثر أن يودع 
أمواله تلك في حساب جار وليس 
في حساب توفير أو كوديعة حرصا 
منه على أن ال يكون هناك أي لبس 
أو ش����بهة تذكر في استثمار هذه 

األموال قد تتم عن دون قصد.
وشهدت اجللسة تكرمي رئيس 
مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي 
السابق الشيخ احمد بزيع الياسني، 
ورائد العمل املصرفي االس����المي 
في االمارات احلاج س����عيد احمد 
آل لوتاه، ورائد البنوك االسالمية 
املرحوم د.عيسى عبده ابراهيم. 

الى  الثالثة  وتطرقت اجللسة 
الف����رص االس����تثمارية اجلديدة 
التموي����ل  وق����درات مؤسس����ات 
االسالمي، حيث اس����تهل رئيس 
اجللسة وزير املالية السابق بدر 
احلميضي حديث����ه بالتعبير عن 
عدم رضاه على اآللية التي تنفذ بها 
اخلطة التنموية للبالد التي رصدت 
لها احلكومة نحو 34 مليار دينار 
على أن يس����تأثر القطاع اخلاص 
بنصفها أو بنحو 16 مليار دينار، 
معربا عن أسفه ألن أيا من القطاعني 
احلكومي واخلاص لم يقم بالدور 
املطلوب منه في شأن تنفيذ اخلطة 

املذكورة.
وقال احلميض����ي ان كثيرين 
راهنوا على قدرة العمل املصرفي 
اإلسالمي على متويل هذه اخلطة 
مقارن����ة باملص����ارف التقليدي����ة 
باعتباره األكفأ وصاحب املنتجات 

األكثر تنوعا وابتكارا.
وعق����ب مداخل����ة احلميضي 
االس����تهاللية، س����لط ممثل بيت 
التموي����ل الكويتي عم����اد الثاقب 
الضوء على جتربة »بيتك« وقدراته 
التمويلية، وحتدث عن متيز »بيتك« 
في العديد من احملطات الرئيسية 
في مس����يرته املهنية، مضيفا أن 
أول م����ا مييز بيتك ه����و اهتمامه 
التنموية ومش����اركته  باجلوانب 
فيها عبر ش����ركاته التابعة سواء 
الصحي����ة أو العقارية أو التقنية 
أو اإلس����كانية، الفتا إلى أن بيتك 
اس����تطاع أن ميول 35 ألف أسرة 
أمنها  لشراء مس����اكن لها لتأمني 

واستقرارها االجتماعي.
وأشار الثاقب إلى ان »بيتك« مول 
العديد من املشاريع الكبرى سواء 
بصورة مباشرة أو عبر التمويل 
اجلماعي مبشاركة بعض اجلهات 
التمويلية األخرى، الفتا إلى بعض 
الضمان����ات التي يحرص »بيتك« 
على تأمينها قب����ل منح التمويل 
الراغبة، ومنها:  الالزم للجه����ات 
قدرة تلك اجله����ات على التمويل 
الذاتي ولو جزئيا وكذلك قدرتها 
على حتقيق ربحية معقولة وقيامها 
بتقدمي بعض الضمانات اجلزئية 
التي تغطي بعض املخاطر احملتملة، 
مبا في ذلك قيامها بتمويل أو تقدمي 
حوالة احلق املباشر إلى »بيتك«، 
مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك 
دراس����ة جدوى واضحة وشاملة 
للمشروع املراد متويله ليتم تزويد 
البنك بها ليحدد قراره بالتمويل 

من عدمه.
الثاق����ب بعض  واس����تعرض 
التحدي����ات التي تواجه املصارف 
اإلس����المية والتي تستلزم حلوال 
ومعاجلات جذرية ونوعية ومنها: 
نقص بعض التشريعات وتعاون 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
التش����ابك واالزدواجية في  وفك 
االختصاصات والقرارات، وتوفير 
كفاءات إدارية من القطاع اخلاص 
مقابل تأمني دعم حكومي للمشاريع 

املراد متويلها.
شريف حمدي   ٭

عبر اع����داد اخلطط واملش����اريع 
التنموية. من جانبها قالت ممثلة 
شعبة االقتصاد االسالمي بجامعة 
الكويت مرمي علي ان فكرة انشاء 
شعبة االقتصاد االسالمي خرجت 
من مجموعة طلبة مهتمني في مجال 
االقتصاد االسالمي من كلية الشريعة 
والدراسات االسالمية وكلية العلوم 
االداري����ة بجامعة الكويت وتعبر 
شعبة االقتصاد االسالمي اول كيان 
طالبي في هذا املجال حيث انطلقت 
نشاطات الشعبة عام 2006 حتت 
شعار »رؤية اقتصادية مبنظور 

اسالمي«.

تطورات متسارعة

من جهتها قالت رئيس مجلس 
اليس����رة للتنمية  إدارة ش����ركة 
البشرية واالستش����ارية اإلدارية 
فريال الفريح إن تطورات االقتصاد 
املتسارعة تفرض علينا في عالم 
االقتصاد ضرورة السعي لتحقيق 
ثورة مبتكرة في آليات االستثمار 
والتنمي����ة م����ع حتفي����ز اإلبداع 
واالبتكار ملا فيها مصلحة الصناعة 
احلديثة بش����كل خاص واملجتمع 
بشكل عام، مضيفة أن »اليسرة« 
حترص على تنظيم هذه املؤمترات 
العلمية اجلادة لتسهيل التقاء علماء 
الشريعة واملتخصصني من أجل 

بحث هذه القضايا اجلادة.
وقد شهدت اجللسة االولى التي 
حملت عنوان »دور التمويل االسالمي 
في املشروعات التنموية )جتربة 
ماليزي����ا(« والتي ادارها الرئيس 
التنفيذي ملكتب YAA لالستشارات 
د. يوسف العوضي، اشادة من نائب 
رئيس الوزراء املاليزي االس����بق 
انور ابراهيم بالسياس����ة النقدية 
لبنك الكويت املركزي وحكمته في 
توظيف التدفق����ات النقدية للحد 
من التضخم واع����ادة االنتعاش 
بعد ان ضربت االزمة العاملية كافة 
القطاعات املالية. وقال ابراهيم ان 
بنك الكويت املركزي كان ذكيا في 
ادارة مستويات السيولة باالقتصاد 
الكويتي الداخلي مبا يتناسب مع 

معدالت النمو االقتصادي ومعدالت 
التضخم القائمة حيث اس����تطاع 
الس����يطرة على كميات النقد مع 
احلفاظ على تأمني كمية التمويل 
الالزمة للشركات املليئة مشيرا الى 
أن البنك املركزي قام بالسيطرة على 
معدالت التضخم من خالل حرفيته 

في استخدام سعر اخلصم.

التجربة الكويتية

وفيما يتعلق بالتجربة الكويتية 
الكويت كانت  أن  ابراهيم  اوضح 
سباقة في السبعينيات من القرن 
املاض����ي حني ادرك����ت ان التطور 
االقتصادي لم يأت الى من خالل 
احلري����ة والدميوقراطية اضافة 
الى احلكم واالدارة، مش����يرا إلى 
انه ال ميكن لالقتصاد ان ينمو في 
بيئة تعاني من االحتكار أو االدارة 

املتعثرة.
ومن جانبه قال رئيس مجلس 
ادارة ش����ركة داتا مكس دبي على 
الكمالي ان النمو االقتصادي دائما 
يصاحبه منو في الثروات اخلاصة 
والقدرات املالية لالفراد والعائالت 
التي تعتبر اساس����ا الي اقتصاد 

دولي او مجتمعي او اقليمي.
وفي اجللس����ة الثاني����ة التي 
ترأس����ها د.وائل الراش����د وكانت 
بعنوان »نشأة التمويل االسالمي 
التمويل االسالمي«  وتكرمي رواد 
العامة  الع����ام لألمانة  قال االمني 
لألوقاف د. عبداحملسن اخلرافي 
ان مسيرة العمل املالي واملصرفي 
اإلسالمي انطلقت أساسا من بيت 
التمويل الكويتي كجهة رائدة في 
هذا املجال، مشيرا إلى أن هناك أيضا 
العديد من الشخصيات التجارية 
واالستثمارية الكويتية التي آمنت 
بالعمل املصرفي اإلسالمي ودعمته 
بكل طاقاتها وإمكاناتها يتقدمهم 
عبداهلل العلي املطوع الذي أودع 
كل أمواله في بيت التمويل الكويتي 
منذ الساعات األولى لبدأ نشاطه 
بعد تأسيسه دون أن يأخذ حساب 
املخاطر بعني االعتبار إميانا منه 

بالفكرة ودعما لها.

عماد الثاقب متحدثا في اجللسة الثانية

الوزير محمد النومس يتقدم احلضور في افتتاح املؤمتر  )محمد ماهر(

صناعة التمويل 
اإلسالمي بلغت 

تريليون دوالر ويتوقع 
أن تصل إلى تريليوني 
دوالر خالل السنوات 

القليلة املقبلة 

احلميضي: ما يحدث 
حاليًا بخطة التنمية 

غير مُرضٍ

جار حتى اعداد البيانات املالية. 
وق����د مت ايضا زي����ادة القرض 
املمنوح للش����ركة من قبل بنك 
الكويت الوطني، وذلك مببلغ 20 
مليون دينار، ليصبح 110 ماليني 
دينار، وكذلك متت اعادة هيكلة 
القرض اجلديد ليمتد حتى عام 
2028«. وان موعد البدء في سداد 
االلتزامات للبنك الوطني تبدأ 
في 2014. واضاف العثمان: إذا 
استعرضنا ما حتقق خالل السنة 
املالية املنتهي����ة في 31 اكتوبر 
2010 فسنجد ان اعمال االنشاء 
جتري بتقدم، إذ مت اكتمال بناء 
برج احلمراء بارتفاع 414 مترا 
في شهر اغسطس 2010 وسيتم 
االنته����اء من اعمال البناء على 
سطح املبنى في نوفمبر 2010. 
اجلدير بالذك����ر انه مت اكتمال 
البناء بطريقة فاقت التوقعات 
ومستوى عال من دقة التنفيذ، 
ووص����ل ارتفاع الزجاج للدور 
70 من املبنى او ما يعادل اكثر 
من 90% من البناء ويتزامن مع 
ذلك ارتفاع احلجر اذ مت تغطية 
اكثر من 40 طابقا بشكل متفرق 
وذلك لوج����ود فريقني يعمالن 
على ارتفاعات مختلفة، وسيقدم 
البرج افضل اخلدمات التقنية 
لالنترنت واالتصال اذ يتم حاليا 
وضع اللمس����ات االخيرة على 
نظام املباني الذكية مع شركة 
»Cisco« العاملية. وحسب سير 
االعمال في املش����روع سيكون 
تاريخ اجناز وافتتاح املشروع 

في الربع الثالث من 2011.
من جانب آخر أشار العثمان 
الى قيام مجلس املباني الشاهقة 
 )CTBUH( واملساكن احلضرية
بتقدمي التهنئة لشركة احلمراء 
العقارية على اكتمال اعمال البناء 
في مشروع »برج احلمراء« الذي 
يعلو ارتفاعه الى 414 م، حيث 
يعتبر اضافة معمارية مميزة 

في مجال املباني الشاهقة.
واضاف العثمان انه ليس من 
السهل بناء ناطحة سحاب بهذا 

أك���دوا ضرورة  األغلبي���ة 
محاسبة املجلس القدمي.

اجلمعي����ة  ورفض����ت 
العمومية باألغلبية املصادقة 
على ميزانية الش����ركة عن 
عام 2009 كما رفضت إبراء 
القدمي.  ذمة مجلس اإلدارة 
ووافقت عل����ى عدم توزيع 

أرباح وعدم توزيع مكافآت 
ألعض����اء مجل����س اإلدارة 

السابق.
عاطف رمضان  ٭

نفى دخول مستثمرين خارجيني على البرج

العثمان: افتتاح برج احلمراء نهاية العام
ومنو موجودات الشركة 27.92% لـ 2010 

»الدستورية« ترفض طعن »األبراج القابضة« 
ضد »الوطني للوساطة املالية«

عمومية »السيف« ترفض إبراء ذمة مجلس 
إدارتها واملصادقة على ميزانيتها لـ 2009

قضت احملكمة الدستورية أمس برئاسة 
املستشار فيصل املرشد برفض الطعن املقدم 
من شركتي األبراج القابضة والدولية لالجارة 
واالس���تثمار ضد شركة الوطني للوساطة 
املالية، فيما يتعلق بعدم دستورية نص املادة 
13 من املرسوم األميري بإنشاء سوق الكويت 
لألوراق املالية والتي تقضي باختصاص جلنة 
التحكيم في البورصة بالفصل في أي نزاع 

ينشأ عن تداول األسهم في السوق.
وقالت احملامية س���عاد الشمالي وكيلة 
ش���ركة الوطني للوساطة املالية: »ان حكم 
احملكمة الدستورية ال معقب عليه فهي أعلى 
جهة قضائية بالبلد وقد حسمت بحكمها هذا 
اجلدل حول دستورية املادة 13 من املرسوم 
األميري بإنشاء سوق الكويت لألوراق املالية 

والتي تقضي باختصاص جلنة التحكيم في 
البورصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تداول 

األسهم في السوق واخلاصة بالتحكيم.
وس���وف نرى األس���باب التي استندت 
احملكمة الدستورية اليها بعد صدور احلكم، 
مضيفة ان هذا احلكم أنقذ االقتصاد الكويتي 
من محنة كبيرة كان ميكن ان يتعرض لها 
فيما لو قضي بعدم دستورية املادة سالفة 
الذكر، فهن���اك اآلالف من األحكام من حيث 
التحكيم واس���تقرت وكان من املعلوم في 
حال���ة احلكم بعدم الدس���تورية ان يؤدي 
الى اضطراب اقتصادي ومنازعات متعددة 
وإخالل مراكز قانونية ومالية ترتبت على 

مدار السنني.
مؤمن المصري  ٭

االرتفاع الشاهق، ولكن التحدي 
االكبر متثل في حتويله الى حتفة 
معمارية هي االرقى عامليا بجميع 
املواصفات وبش����هادات جميع 
اخلبراء واملتخصصني ومنهم 
مجلس املباني الشاهقة واملساكن 
احلضرية CTBUH، اضافة الى 
الذي منح   Catyscape معرض
شركة احلمراء العقارية شهادة 
التميز العقاري لدورها الفعال 
في مجال التطوير العقاري في 
املنطقة. وعن عمليات التسويق 
والتأجير في برج احلمراء قال 
العثمان: اليزال املشروع يتلقى 
العديد من طلبات التأجير اجلدية 
لكل من البرج ومركز التسوق. 
اما بالنسبة للبرج: فاننا جند 
ان مستوى الطلب على تأجير 
املساحات االدارية »املكاتب« في 
تنامي في الفترة احلالية وكما 
توقعنا حيث سيزداد الطلب مع 
اكتمال املشروع وخصوصا بعد 
ايصال التيار الكهربائي للمبنى 
علما باننا نتوقع بدء تس����ليم 
طوابق املكاتب للمستأجرين مع 

بداية الربع الثاني لعام 2011.
وبالنس����بة ملركز التسوق: 
فق����د مت التعاقد م����ع عدد من 
املستأجرين االس����تراتيجيني 
للسينما والنادي الصحي والسبا 
ومس����احات اخ����رى للمحالت 
واملطاعم. وأقرت العمومية بنود 
جدول أعمالها التي تضمنت عدم 
توزيع أرب����اح للفترة املنتهية 
في 31 أكتوبر 2010. وانتخبت 
اجلمعية العمومية ل� »احلمراء 
املنعقدة بنس����بة  العقاري����ة« 
حضور بلغت 100% مجلس ادارة 
جديدا مؤلفا من خالد العثمان، 
ووليد النصف، والشيخ علي 
اخلليفة، واحمد الرومي، وبدر 

يوسف السلمان.
عاطف رمضان  ٭

أك����د نائب رئي����س مجلس 
االدارة والرئي����س التنفي����ذي 
لشركة احلمراء العقارية خالد 
العثمان ان امليزانية العمومية 
للشركة للفترة املالية املنتهية 
في 31 اكتوبر 2010 اظهرت ان 
االيرادات الناجت����ة عن ودائع 
الش����ركة بلغ����ت 290.2 ال����ف 
دينار، فيم����ا بلغت املصاريف 
العمومية واالدارية 259.1 الف 
دينار، مشيرا الى ان ربح السنة 
بلغ 31.1 الف دينار وبعد خصم 
حصة »مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي« وحصة الزكاة، يصبح 
صافي ربح الس����نة 20.2 الف 
دينار واصبحت االرباح املجمعة 
احملتفظ بها في نهاية الس����نة 

2.699 مليون دينار.
العثم����ان خالل  وأض����اف 
عمومية الشركة املنعقدة أمس 
أن امليزانية العمومية تش����ير 
الى منو في موجودات الشركة 
بنسبة 27.92% إذ ارتفعت من 
148.8 مليون دينار عام 2009 الى 
190.3 مليون دينار عام 2010.

وذكر أن افتتاح برج احلمراء 
سيكون مع نهاية العام احلالي، 
مش����يرا الى ان نس����بة الطلب 
والتأجير على البرج في تزايد 
مستمر. وتوقع العثمان افتتاح 
البرج في شهر سبتمبر املقبل، 
موضحا ان برج احلمراء ال حتدد 
له قيمة ايجارية ثابتة حيث انه 
بلغ درجة ارفع من درجة املباني 
الذكية. ونفى العثمان ان يكون 
هناك مستثمرون خارجيون قد 
دخلوا على برج احلمراء بقصد 
الش����راء او غي����ره، مؤكدا ثقة 
مساهمي احلمراء ومستثمريها 
بهذا املشروع وبقيادة املشاريع 
ف����ي الكويت. ولف����ت العثمان 
الى ان الش����ركة تش����جع جيل 
الشباب الذي اخذ يطرح افكارا 
جديدة على صعيد املطاعم، مع 
استعداد الشركة لفتح املجال 
امام الشباب اصحاب املبادرات 
واالفكار اجلدي����دة ليكون لهم 

حظ في »احلمراء«.
واستعرض العثمان في كلمة 
االدارة وليد  لرئيس مجل����س 
العثمان  ن����اب  النصف والذي 
عنه في تالوتها على اجلمعية 
العمومي����ة ل� »احلمراء« اعمال 
العام  واجنازات الشركة خالل 
2010، قائال: »ش����هد عام 2010 
االكتت����اب في زيادة رأس����مال 
شركة احلمراء العقارية من 60 
مليون دين����ار الى 100 مليون 
دينار، ومت االكتتاب مببلغ 16 
مليون دين����ار حتى 31 اكتوبر 
2010 من اصل 40 مليون دينار 
كزيادة مطلوبة، ومازال االكتتاب 

شهدت اجلمعية العمومية 
الس���يف  العادية لش���ركة 
الدولية القابضة، التي عقدت 
أمس بنسبة حضور %88.4 
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة 
يوسف الصراف، مناقشات 
واسعة من املساهمني حول 
مخالفات مجلس اإلدارة القدمي 
وكيفية محاسبته عن أعماله 
واملخالفات اإلدارية واملالية 
بالش���ركة حت���ى تاريخ 31 
ديس���مبر 2009 وقد حاول 
ممثل���ون للمجل���س القدمي 
تعطي���ل أعم���ال اجلمعية 
العمومية واالعتراض على 
تقرير مجلس اإلدارة اجلديد 
الذي تولى اإلدارة منذ مارس 
2010. وكذلك االعتراض على 
تقرير مخالفات وزارة التجارة 
على املجلس القدمي الذي لم 
يرد على مالحظات الوزارة 
على بن���ود امليزانية. ورغم 
)كرم ذياب(هذه احملاوالت فإن مساهمي  جانب من عمومية »السيف القابضة«  

)كرم ذياب( خالد العثمان خالل عمومية »احلمراء العقارية« 

عودة حملة جنون األسعار من »يوسف أحمد الغامن وأوالده للسيارات« 
بع����د ط����ول ترق����ب وانتظار 
انطلقت حملة جنون األسعار من 
شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده 
للسيارات، حيث شهدت معارض 
الشركة إقباال كثيفا من العمالء الذين 
توافدوا لالس����تفادة من العروض 
املذهل����ة على مجموعة س����يارات 
شفروليه أفيو، كروز، ماليبو، إبيكا، 

كابريس وترافرس 2011.
وطوال شهر يونيو اجلاري ميكن 
لعمالء شيفروليه االستمتاع بأحدث 
املنتجات بأسعار خيالية تناسب 

كل امليزانيات واألذواق.
وتقدم شركة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده لعمالئها سيارة األحالم التي 

تناسب شخصيتهم الفريدة.
وللس����اعني إلى امتالك سيارة 
سيدان أنيقة وعصرية تقدم شركة 
يوسف أحمد الغامن وأوالده سيارتي 
شفروليه كروز وماليبو 2011 اللتني 
جتمعان بني التصميم اخلالب والقوة 

الفائقة واألداء اخلارق.
وتنفرد شفروليه كروز، والذي 
يبدأ س����عرها م����ن 4.222 دينارا، 
بتصميم خارجي رائع مييز سيارات 
الكوبي����ه الرياضي����ة، ومقصورة 
داخلية رحبة، وهي مزودة مبحرك 
سعة 1.8 ليتر ب� 4 أسطوانات يولد 

الراحة،  ولركابها أعلى مستويات 
كما أن إطاللتها البهية التي تخطف 
األبصار هي انع����كاس لتصميمها 
األنيق ومصابيحها اخللفية الفريدة، 
وعجالتها األملنيوم قياس 16 إنش 
ومصابيحه����ا األمامي����ة اخلاصة 

بالضباب.
ولعش����اق سيارة ش����فروليه 
التي تربع����ت والتزال  كابري����س 
على عرش سيارات شفروليه في 
الكويت، تقدم شركة يوسف أحمد 
الغامن وأوالده مفاجأة مذهلة وبسعر 
 V8 يبدأ من 7.999 دينارا، ومبحرك
سعة L 6.0بقوة 349 حصانا، جتمع 
شفروليه كابريس 2011 بني القوة 
الفائقة والفخامة املطلقة لهيكلها 
اخلارجي الذي يتكامل مع مقصورتها 

الداخلية الرحبة واألنيقة.
وتتعهد ش����ركة يوسف أحمد 
الغ����امن وأوالده، املوزع احلصري 
لسيارات ش����فروليه في الكويت، 
املذهلة  العروض  مبواصلة تقدمي 
الس����يارات بأس����عار  على أحدث 
خيالية لتلب����ي جميع احتياجات 
عمالئها الراغبني في امتالك سيارات 
تتميز باجلودة العالية، والتقنيات 
املتطورة والتصميم الراقي واألداء 

اخلارق.

قوة 140 حصانا.
كما تنفرد هذه السيارة بناقل 
احلرك����ة األوتوماتيك����ي بس����ت 
سرعات، الوحيد ضمن هذه الفئة 
الس����يارات، ما يوفر للسائق  من 

انسيابية رائعة أثناء القيادة.
ومن جهتها جتس����د شفروليه 
ماليبو 2011 احلائزة على أكثر من 
30 جائزة عاملية، والذي يبدأ سعرها 
من 5.555 دينارا، التكامل املثالي بني 
املظهر اخلارجي األنيق واملقصورة 

الداخلية الفخمة.
وتتوافر شفروليه ماليبو بخيار 
بني محركني، احملرك األول سعة 2.4 
ليتر وق����وة 170 حصانا، واحملرك 
الثاني V6 احلائ����ز جوائز عديدة 
سعة 3.6 ليترات وبقوة تصل إلى 

252 حصانا.
ومببل����غ 4.777 دينارا، متتلك 
2011« جميع  إبي����كا  »ش����فروليه 
مواصفات السيارة املثالية، مبحركها 
اخلارق V6 املزود بأربعة وعشرين 
صماما، وناقل احلركة األوتوماتيكي 
بست س����رعات، وأدائها املتكامل، 
ما يجعل منها مث����اال حيا لروعة 
األداء.  وتتس����ع »إبيكا« برحابتها 
املميزة خلمس����ة أشخاص بالغني 
ما يضمن لس����ائقها متعة القيادة  بوستر »حملة جنون األسعار«


