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جورج المبروسسلمى احلجاج

محمد احلسنسامي العامرمحمد حمزةاحسان ابونفيسة

محمد الدويلة محاضرا بطلبة 
»األميركية«

أمين املطيري

تنظمه »إسكان جلوبل« على أرض املعارض الدولية

»صناعات الغامن« و»اخلليج«
ينظمان مؤمتر »املرأة في عالم املؤسسات«

شركات جديدة تعلن انضمامها ملعرض النخبة العقاري

»اخلليج« يجري السحوبات الشهرية حلسابي red والراتب اليوم

.. ويعلن فوز 9 عمالء بقيمة مشترياتهم في سحب حملة البطاقات

»بيتك« ينظم ندوة عن الصكوك لطلبة اجلامعة األميركية

أعلنت شركة صناعات الغامن 
وبنك اخلليج أن مؤمتر »املرأة 
في عالم املؤسسات: إمكانات 
تفوق التوقعات«، الذي سيقام 
ي����وم األربعاء املوافق 4 مايو 
2016 في فندق اجلميرا شاطئ 
املسيلة، س����يتخلله جلستي 
نقاش، حيث تتناول اجللسة 
التوازن بني  األولى موضوع 
احلياة الشخصية والعملية، 
ب����إدارة الصحافية واإلذاعية 
الشهيرة نعمة أبو وردة، في 
الثانية  حني تتناول اجللسة 
موضوع »هوية األدوار«، بإدارة 
ريتشارد موسلي، نائب رئيس 
اإلس����تراتيجية العاملية لدى 
شركة Universum الرائدة في 

مجال العالمات التجارية. 
اجللس����ة  وستس����لط 
التي حتمل  النقاشية األولى 
عنوان »الت����وازن بني احلياة 
الشخصية والعملية« الضوء 
على إستراتيجيات احلفاظ على 
الت����وازن الصحي بني احلياة 
الناجح����ة واحلياة  املهني����ة 
الش����خصية. علم����ا أن هذه 
املشكلة تواجه الرجال والنساء 
على حد س����واء، ولكن غالبا 
ما تشعر النساء بضغوطات 
أكبر عند احملاولة في حتقيق 

هذا التوازن. 
س����تعقد اجللس����ة م����ن 
الس����اعة 6:00 وحتى الساعة 
7:00 من مس����اء يوم األربعاء 
املواف����ق 4 مايو 2016، بإدارة 
نعمة أبو وردة، ويشارك فيها 
عماد العبالن����ي، املدير العام 
ورئيس قطاع املوارد البشرية 
لدى البنك الوطني الكويتي، 
وكريستني إجنفيج، مؤسسة 
 ،)WIN( العاملية املرأة  شبكة 
والدكت����ورة لبن����ى القاضي، 
النفس بجامعة  دكتورة علم 
الكويت ومديرة مركز أبحاث 
ودراسات املرأة، ومنى عطية 
التنفيذي  املؤسس والرئيس 
 mumzworld.com ملوق����ع 
والشريك في تأسيس موقع 
التوظيف bayt.com، وسلمى 
احلجاج مدير عام قسم املوارد 

البشرية لدى بنك اخلليج. 
النقاش����ية  أما اجللس����ة 

أعلنت مجموعة ش����ركات 
جديدة ع����ن مش����اركتها في 
معرض النخبة العقاري الذي 
تنظمه مجموعة إسكان جلوبل 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
في دورة جدي����دة على أرض 
املعارض الدولية مبشرف خالل 
الفترة م����ن 9 وحتى 14 مايو 
املقبل مبش����اركة أكثر من 75 
ش����ركة ومؤسسة عقارية من 
داخل الكويت وخارجها وتطرح 
خالله أكثر من 200 مش����روع 
عقاري وفرصة استثمارية حول 

العالم.

»دار الجوار«

وأعلنت شركة دار اجلوار 
العقارية مشاركتها في املعرض، 
وقال محمد حمزة املدير العام 
للش����ركة: أنتهز هذه الفرصة 
ألزف لعمالئنا وللمستثمرين 
باالنته����اء من بي����ع 50% من 
احلصص االستثمارية املطروحة 
في مشروع الشركة الضخم في 

تركيا مشروع ناتورا دوجا.
وأض����اف: انتهينا من بيع 
نصف احلصص االستثمارية 
املطروحة في مشروع ناتورا 
دوجا سيتي، وتتواصل حاليا 
عمليات اإلنشاءات باملشروع 
حيث مت االنتهاء من جميع البنى 
التحتية للمشروع.وعن وصف 
املش����روع قال حمزة: مشروع 
ناتورا دوجا سيتي هو باكورة 
مشاريع ش����ركتنا في تركيا، 
وهو املشروع األول من نوعه 
في قلب العاصمة السياس����ية 

أعل����ن بن����ك اخلليج عن 
الس����حوبات الشهرية  موعد 
حلسابي red والراتب، والتي 
ستبث مباش����رة على الهواء 
ي����وم الثالث����اء املواف����ق 26 
أبريل 2016 في متام الس����اعة 
الواحدة بعد الظهر، عبر إذاعة 
مارينا FM، من خالل برنامج 
الديوانية. وتشمل سحوبات 
حس����ابي red والراتب جائزة 
نقدية قيمتها 1000 دينار لكل 
منهما. سوف جتري السحوبات 
حتت إشراف ممثل من وزارة 
التج����ارة والصناعة. ويوفر 
عرض حساب الراتب اجلديد 
2016 لعمالء بنك اخلليج فرصة 

ف����از 9 م����ن عم����الء بيت 
التموي����ل الكويت����ي »بيتك« 
بقيمة مشترياتهم في السحب 
الرابع عشر واالخير للحملة 
التس����ويقية الت����ي اطلقه����ا 
لتشجيع العمالء على استخدام 
بطاقات »بيت����ك« االئتمانية 
الدف����ع وبطاقات  ومس����بقة 
السحب اآللي، وزيادة القيمة 
املضافة للبطاقة، وتضمنت 
احلمل����ة جوائ����ز قيمة تصل 
الف دينار،  قيمتها لغاية 50 
عبارة عن ربح قيمة املشتريات 
نقدا لغاية 500 دينار يوميا ملدة 
100 يوم عند استخدام بطاقات 
»بيتك« لسداد قيمة املشتريات 

داخل وخارج الكويت.
والفائ����زون ه����م: احم����د 
سعيد عبدالسالم، عمر احمد 
الريس، عائش����ة عبدالرزاق 
العوضى، عبداهلل خالد بوحمد، 
عبداهلل مبارك احلجرف، خالد 

التموي����ل  بي����ت  نظ����م 
ن����دوة  الكويت����ي )بيت����ك( 
العملية  بعنوان »التطبيقات 
للصكوك« للطالب واملهتمني 
باألمر في اجلامعة األميركية 
ف����ي الكوي����ت، ضم����ن إطار 
املسؤولية االجتماعية للبنك 
املتواصل لنش����ر  والس����عي 
مفهوم الصيرفة االس����المية 
وإبراز أهميته����ا ودورها في 
العامل����ي، وكذلك  االقتص����اد 
لتعزيز خبرة الطالب وإثراء 
التعليمي����ة. وقدم  اخلبرات 
الندوة مدير أول سوق رأس 
املال في »بيتك« محمد الدويلة، 
الذي حت����دث فيها عن أهمية 
الصكوك والتطبيقات العملية 
لهذا املنتج في األسواق املالية، 
فيما بني أنواعها وتصنيفاتها 
من منظور اس����تثماري، كما 

أعلنت ش����ركة االتصاالت 
مش����غل   ،VIVA الكويتي����ة 
االتصاالت األس����رع منوا في 
الكويت، عن رعايتها املاسية 
للمؤمتر العلمي الثامن الذي 
تنظمه اجلمعية االقتصادية 
الكويتية بعن����وان »الكويت 
وتنويع القاعدة االقتصادية« 
حتت رعاية كرمية من صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد  حفظه اهلل ورعاه، وذلك 
في 10 مايو املقبل، وبحضور 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
ووزي����ر املالية ووزير النفط 
بالوكالة أنس خالد الصالح. 
وتتمحور أهم أهداف املؤمتر 
حول إيجاد السبل والتوجيهات 
التي من شأنها أن تساعد في 
التنويع االقتصادي ومصادر 
دخل الدولة عب����ر القطاعات 
املختلفة إلى جانب مناقش����ة 
التحديات الراهنة التي تواجه 
االقتصاد احمللي، واألس����س 

الثاني����ة التي حتم����ل عنوان 
»هوي����ة األدوار« فستس����لط 
الضوء على ما إذا كانت املرأة 
بحاجة لالضطالع بدور أكثر 
ذكورية لتتمكن من الوصول 
إل����ى أعلى املناصب في قطاع 
األعمال. وهذه الظاهرة شائعة 
مبا أن األنثى غالبا ما تضطر 
إلى التنكر في الدور الذكوري 
حتى ال تشعر بالعزلة. وأشارت 
مجلة هارفارد لألعمال في مقال 
له����ا بعنوان »امل����رأة: ابحثي 
عن صوتك« لع����ام 2014 إلى 
»الصعوبات التي تعاني منها 
املدي����رات التنفيذيات كونهن 
األقلية ف����ي املجالس اإلدارية 
واملناصب العليا باإلضافة إلى 
غياب الدع����م والقدوة، حيث 
تطغى لديهن مشاعر الوحدة 
وعدم احلص����ول على الدعم 
الراحة، وكذلك  الكافي وعدم 
غياب القدرة على الدفاع عن 
وجهات نظرهن في العديد من 

االجتماعات البارزة«. 
تعقد اجللسة النقاشية في 
متام الساعة 8:15 حتى الساعة 
9:00 مساء يوم األربعاء املوافق 

أنقرة، ويتمي����ز بخصوصية 
مطلقة فه����و عبارة عن مدينة 
مصغرة، ويحت����وي على 20 
مبنى سكنيا مبجموع 1500 شقة 
باإلضافة إلى 50 فيال وأسواق 
جتارية ضخمة وجامعة وكلية 
ومدرس����ة ومستشفى وفندق 
وشقق فندقية، ويتميز بقربه 
من مط����ار أنق����رة ومن مركز 

املدينة.
وعن باقي مشاريع الشركة 
قال حمزة: لشركة دار اجلوار 
عدة مشاريع في تركيا والنمسا، 
ووق����ع اختيارن����ا على هذين 
البلدين لعدة أس����باب أهمها 
االس����تقرار القوي ألس����واقها 
وجودة الطقس وتنوع املعالم 
السياحية فيهما باإلضافة إلى 
الكويتي على  الطل����ب  وجود 

السفر والتملك فيهما.
وأض����اف: نط����رح ثالث����ة 
مش����اريع في كل من النمس����ا 
وتركيا، وهذه املشاريع الثالثة 

الفوز بهدية نقدية مضمونة 
تص����ل قيمتها إلى 200 دينار 
أو نقاط تصل إلى 60000 من 
مكافآت اخلليج فور حتويل أول 
راتب، باإلضافة إلى حصولهم 
على بطاقة signature االئتمانية 
مجانا مدى احلي����اة من بنك 
اخللي����ج، وجائزة الس����حب 
ربع الس����نوي التي ستكون 
م����ن نصيب صاح����ب احلظ 
الذي سيفوز بسيارة  الوفير 

عبدالعزيز ش����موه، سبيكة 
جاس����م العصفور، مش����عل 
عبداهلل املشعان، محمد فراج 
العدواني. واتاحت احلملة التي 
اطلقت حتت ش����عار »تسوق 
واربح لغاية 50 الف دينار مع 
بطاقات »بيتك« للعمالء الفرصة 
لدخول السحب اليومي وربح 
قيمة مشترياتهم لغاية 500 
دينار تودع في بطاقة الرابح 

أوضح أنواع أسواق الصكوك 
االولية والثانوية، وكذلك أوجه 
التشابه واالختالف بني الصكوك 
والسندات. وأشار الدويلة خالل 
التي شهدت حضورا  الندوة 
جيدا وتفاع����ال الفتا، الى ان 
حج����م االقتصاد اإلس����المي 
وصل الى 2.1 تريليون دوالر 
كما في نهاية 2014، 80% منه 
يتركز في الصيرفة االسالمية، 
الفتا ال����ى ان منتج الصكوك 
ميثل 15% من احلجم اإلجمالي 
لالقتصاد اإلسالمي بإجمالي 
إصدارات جت����اوز 300 مليار 
دوالر كما في نهاية العام 2014. 
وقال ان معدل منو إصدارات 
الصكوك بلغ 16% للفترة من 
2009-2014، مش����يرا الى أن 
سبب منو سوق الصكوك هو 
اعتبار الصكوك بديال لألوراق 

اخلاصة مبتطلب����ات تنويع 
القاعدة االقتصادية في الكويت، 
فضال عن اس����تخدام املؤمتر 
كمنبر وخارطة طريق مبجهود 
تطوعي من كوادر محلية ترفع 
إلى أصحاب  توصيات فعالة 
الش����أن.  وفي هذه املناسبة 
قال أمين املطيري، مدير أول 
 :VIVA اتصاالت الشركات في
رعايتنا للمؤمتر العلمي الثامن 
نابعة من إمياننا كشركة رائدة 
في قطاع االتصاالت والقطاع 
اخلاص بشكل عام، بضرورة 
مؤازرة الفعاليات واملؤمترات 
العلمي����ة الت����ي تنبثق عنها 
أفكار عملية وبناءة تس����اهم 
التطور والعمران وتدفع  في 
خطة اإلصالح االقتصادي نحو 

مزيد من التقدم.
من جانبه، أوضح عضو 
اجلمعي����ة  إدارة  مجل����س 
ورئي����س اللجن����ة املنظم����ة 
الرشيد  للمؤمتر عبدالوهاب 

4 مايو 2016، بإدارة ريتشارد 
موسلي، ويشارك فيها الدكتورة 
العن����ود الش����ارخ، الكاتب����ة 
واألكادميية، وإميان العوضي، 
مدير إدارة االتصال املؤسسي 
الكويت  لدى شركة مشاريع 
القابض����ة )كيبك����و(، وخالد 
التنفيذي  الرئيس  اخلضير، 
ومؤسس شركة Glowork ولبنى 
القاسم، نائب الرئيس التنفيذي 
العام  القانوني  واملستش����ار 
وأمني س����ر الشركة ملجموعة 
بنك اإلم����ارات دبي الوطني، 
الرئيس  وجنالء الشيراوي، 
التنفيذي لشركة األوراق املالية 

واالستثمار. 
وفي هذا الصدد قال جورج 
المبروس، الرئيس التنفيذي 
لقطاع املوارد البش����رية لدى 
الغامن: يسر  شركة صناعات 
شركة صناعات الغامن املشاركة 
في اس����تضافة ه����ذا املؤمتر 
بالتعاون مع بنك اخلليج، حيث 
يضم مجموع����ة من القيادات 
النسائية البارزة من مختلف 
القطاعات واللواتي سيشاركن 
بعرض خبراتهن على احلضور. 
نحن عل����ى ثقة أنه من خالل 
عرض التحديات التي تواجهها 
املرأة في قطاع األعمال سيتمكن 
أصح����اب األعمال من تطبيق 
أساليب وأنظمة تساعد املرأة 
على االستمرار في العمل بل 
وحتقيق النجاح في حياتهن 
املهنية. إن حتقيق املساواة بني 
املرأة والرجل في مكان العمل 
هو حتد حقيقي على مستوى 
العالم، وشركة صناعات الغامن 
تسعى إلى مواجهة هذا التحدي 

والتغلب عليه.
ومن جهتها قالت س����لمى 
املوارد  العام  املدير  احلجاج، 
البشرية في بنك اخلليج: لقد 
متكنا م����ن خالل التعاون مع 
شركة صناعات الغامن من إجراء 
استبيان خاص باملرأة في قطاع 
األعمال، على املستوى احمللي، 
وسيتم اإلعالن عن نتائج ذلك 
االس����تبيان بالتفصيل خالل 
املؤمتر، الذي سيتم من خالله 
ع����رض التحديات والعراقيل 

التي تواجه املرأة العاملة.

فريدة وهي األولى من نوعها 
في منطق����ة اخللي����ج، حيث 
نتيح للعميل فرصة املشاركة 
بحصة استثمارية في املشروع 
بالكامل ولي����س وحدات فقط 
من املشروع، وباملقابل يحصل 
العميل على عائد من إعادة بيع 
املشروع مبجموع عوائد %60 
ملدة ثالث س����نوات مع ضمان 
رأس املال. وختاما نوه محمد 
حمزة انه في القريب العاجل 
سيتم طرح عدة مشاريع واعدة 
ذات مردود عال وبني أنه سيكون 
منافسا بشكل قوي للعديد من 
املشاريع املطروحة حاليا من 
حيث األسعار وفرص االستثمار 

التي فيه.

»الميثاق المتحدة«

من جانبه، أكد مدير املبيعات 
ف����ي مرك����ز امليث����اق املتحدة 
العقارية محمد احلس����ن، أنه 
س����وف يتم تس����ويق أراض 

 red كاديالك 2016. وحس����اب
مصمم خصيصا لطالب املرحلة 
الثانوية، والكليات، واجلامعات 
التي تتراوح أعمارهم بني 15 
و25 س����نة. وسوف يحصل 
عمالء حس����اب red أو الراتب 
التأهل  أيضا عل����ى فرص����ة 
لدخول السحب الشهري على 
جوائز نقدية بقيمة 1000 دينار 
عن كل حساب، والسحوبات 
الفوز  ربع السنوية وفرصة 
بسيارة كاديالك 2016 جديدة. 
كما يحصل أصحاب حس����اب 
red على بطاقة الصراف اآللي 
مجانا وليس هناك حد أدنى 

لاليداع لفتح احلساب.

وذلك مقابل كل 10 دنانير ينفقها 
العميل باس����تخدام بطاقات 
»بيتك« االئتمانية أو مسبقة 
الدفع داخل وخارج الكويت، 
أو بطاقات السحب اآللي خارج 
الكويت فقط، وذلك ضمن فترة 
احلملة التي استمرت حتى 19 
ابريل اجلاري. واكدت احلملة 
حرص »بيتك« على االستمرار 
في تقدمي الع����روض املميزة 
لعمالئه م����ن حملة البطاقات 
املتنوعة مكافأة لهم، وأيضا 
حرصا على خلق طابع فريد 
ومميز جلميع بطاقات »بيتك« 
التي تقدم دائما قيمة مضافة 
حلاملها، مبا يساهم في رضاء 
العميل وزيادة فرص استفادته 
عند االس����تخدام، فضال عن 
تعزيز تواجد البنك وحصته 
السوقية ومكانته الرائدة كأحد 
أكبر البنوك احمللية من حيث 

قاعدة العمالء.

املالي����ة التقليدية ذات الدخل 
الثابت، وان اس����واق معظم 
الدول االس����المية هي أسواق 
ناش����ئة ما يؤثر ايجابيا على 
اصدارات الصكوك، باالضافة 
الواسع ملفهوم  الى االنتشار 
وثقافة التمويل اإلسالمي على 
مستوى العالم، وجلوء العديد 
الى  الدول واملؤسس����ات  من 
الصكوك لفتح مصادر متويل 
جديدة.  وأوضح الدويلة ان 
»بيتك« يعد من اكبر املؤسسات 
اإلسالمية املصرفية والتمويلية 
الرائدة عاملي����ا، ويلعب دورا 
هاما لي����س فقط على صعيد 
االقتص����اد الكويتي، بل على 
صعيد املنطقة والعالم، مبينا 
ان حجم تداوالت »بيتك« في 
سوق الصكوك فاق 4.4 مليارات 

دوالر في عام 2015.

أن املؤمت����ر العلم����ي الثامن 
للجمعية االقتصادية الكويتية 
س����يتضمن ثالث جلس����ات 
رئيس����ية، حيث تتصدر تلك 
اجللس����ات، اجللس����ة األولى 
إلى »التحديات  التي تتطرق 
االقتصادي����ة الراهنة«، تليها 
جلس����ة ثانية حت����ت عنوان 
التنويع«، من ثم  »متطلبات 
تعقد اجللس����ة الثالثة والتي 
تتطرق إل����ى "تنويع القاعدة 

االقتصادية.
وأضاف: أن تنويع القاعدة 
االقتصادية والتحديات الراهنة 
تف����رض علين����ا أن تس����عى 
اجلمعية االقتصادية الكويتية 
ملواكبة هذا املوقف مبا أتيح لها 
من إمكانات ومبا ينسجم مع 
مبادئها ملناقشة ذلك وصوال 
إلى التوصيات املرجوة والتي 
ميك����ن تطبيقه����ا على أرض 
الواقع لتحقيق عملية اإلصالح 

االقتصادي الرشيدة.

حتقيق املساواة 
بني املرأة والرجل 

في مكان العمل 
حتد حقيقي 

و»صناعات الغامن« 
تسعى إلى مواجهة 

هذا التحدي

مشاركة
شخصيات بارزة

على املستويني 
احمللي والدولي

املعرض
يشهد مشاركة 

أكثر من 75 شركة 
ومؤسسة عقارية 
تطرح خالله أكثر 
من 200 مشروع 

عقاري وفرصة 
استثمارية

سكنية على البحر مبساحات 
وواجهات بحرية مختلفة في 
مدينة صباح األحمد البحرية 

بوثائق حرة.
وأض����اف: يخت����ص مركز 
امليث����اق املتح����دة العقاري����ة 
بالتسويق العقاري في مدينة 
صباح األحمد البحرية، وتعتبر 
هي الش����ركة الرائ����دة في هذا 
املج����ال، إذ توف����ر مجموع����ة 
مميزة من األراضي الس����كنية 
في مختلف املراحل من الصف 
األول والصف الثاني ومبواقع 

مميزة أيضا.
وأضاف: باتت األسعار في 
مدينة صباح األحمد البحرية 
أقل قيم����ة مقارن����ة باملناطق 
األخرى وهي أيضا مدينة كاملة 
متكاملة س����وف حتتوي على 
جميع اخلدمات األساسية من 
مدارس ومساجد ومبان خلفر 
الس����واحل ومباني املقسمات 
الهاتفي����ة ومجمعات جتارية 

ومراس للق����وارب واليخوت، 
حيث يقسم املشروع حاليا إلى 
أربعة مراحل: املرحلة األولى 
واملرحلة الثانية واملرحلة الثالثة 
بأجزائها الثالثة واملرحلة الرابعة 
بأجزائها األربعة، ويكون مدخل 
املراحل األولى والثانية والثالثة 
هو طريق 278، أما بالنس����بة 
للمرحل����ة الرابعة مدخلها هو 
طريق 285 حيث تعتبر كميزة 
متيز املرحلة الرابعة عن غيرها، 
أيضا متت����از املرحلة الرابعة 
بأنها ال حتتوي على قس����ائم 
الصف الثاني )اخللفيات( حيث 
تكون جميع القسائم في املرحلة 
الرابعة قسائم بحرية مبساحات 

وواجهات بحرية مختلفة.

»كابيتال الند«

من جانبها، أعلنت ش����ركة 
كابيتال الند عن مشاركتها في 
املعرض، وقال رئيس مجلس 
العامر: كابيتال  اإلدارة سامي 
الند هي إحدى الشركات الرائدة 
التس����ويق  واملتخصصة في 
والتطوير العقاري حيث عكفت 
على تعزيز مكانتها الرفيعة من 
خالل تسويق وإدارة مشروعات 
عقارية ذات عوائد استثمارية 
عالية وبأسعار مميزة وخدمة 

التأجير للمالك بعد الشراء.
وأض����اف: نق����وم بتطوير 
وتس����ويق مش����روع جوهرة 
مسقط 1 وبتطوير وتسويق فلل 
صاللة في صحنوت الشمالية، 
كم����ا يوجد عم����ارات جتارية 
مبس����قط بعائد اس����تثماري 

يتجاوز 10% - 11%، كما تقوم 
الشركة بتسويق األراضي في 
جميع مناطق س����لطنة عمان، 
ومن أهم املشاريع التي سوف 
نشارك بها باملعرض مشروع 
جميرا فيلدج دبي املكون من 
برجني بارتفاع 24 و56 طابقا، 
يضمان فندق����ني 4 و5 جنوم 
إلى مبنى للش����قق  باإلضافة 
إدارة  الفندقية جميعها حتت 
شركة أكور الفرنسية العاملية 
إلدارة الفن����ادق، حيث التملك 
احلر بعائد استثماري ممتاز، 
ويتميز مشروع جميرا فيلدج 
دبي بتوافر استديوهات وشقق 
تتكون من غرفة وغرفتني وثالث 
غرف وشقق دوبليكس، وكذلك 
مشروع فندق جزيرة املرجان - 
رأس اخليمة بعائد استثماري 

ممتاز.

»األرجوان المتحدة«

من جانبها، أعلنت ش����ركة 
األرجوان املتحدة للتس����ويق 
واالس����تثمار العق����اري ع����ن 
استمرارها بتسويق مجموعتها 
املتميزة واملتنوعة احلصرية 
العربية  في عدد من األسواق 
والعاملية املرغوبة لدى املستثمر 
احمللي واخلليج����ي من خالل 
مشاركتها في املعرض، حيث 
تسوق الشركة مشاريع في كل 
من تركيا - بريطانيا- إسبانيا- 
دبي ومصر.وبهذه املناسبة أكد 
الرئيس التنفيذي والش����ريك 
احس����ان أبو نفيس����ة حرص 
الش����ركة على املش����اركة بهذا 

احلدث العقاري املميز واألبرز 
ف����ي الكويت وعلى تس����ويق 
مشاريع الش����ركة املميزة في 
اسطنبول ذات االطاللة اخلالبة 
واملباشرة على بحر البوسفور 
اجلديد، وكذلك تسوق أحد اكبر 
املشاريع السكنية والترفيهية 
في كوشداسى اذ يحتوي على 
اكبر ملعب غولف في أوروبا 
والش����رق األوس����ط والتاسع 
املرافق  عامليا ويتمتع بجميع 
اخلدماتي����ة الترفيهية الطبية 
املتنوعة  التس����وق  ومراك����ز 
إلى عائد  االخرى، باإلضاف����ة 
استثماري مضمون يصل لغاية 
30% وملدة 3 سنوات على الشقق 
الفندقية مع مرونة وتسهيالت 
في طريق السداد، باإلضافة إلى 
مشاريعنا املميزة والراقية في 

وسط بورصة.
الش����ركة  أن  وأضاف: كما 
تقوم بالتسويق لعدة مشاريع 
استثمارية في بريطانيا »سكنية 
- طالبية وجتارية« في مناطق 
برمنجهام ونوتنجهام، وبعائد 
مضمون ملدة 5 سنوات يصل 
لغاية 50% م����ع ضمان إعادة 
البيع وبربح إضافي على رأس 
املال املدفوع لبعض املشاريع 
طبقا للشريعة اإلسالمية، كما 
ستقوم الشركة بطرح وتسويق 
عدة مشاريع متنوعة ومتميزة 
في كل من مصر - دبي وإسبانيا 
من حيث املواقع وذات قيمة في 
اجلودة واألس����عار التنافسية 
واالمتيازات األخرى التي حتظى 

بها هذه املشاريع.

VIVA راع ملؤمتر الكويت وتنويع القاعدة االقتصادية
ً


