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طالب بضرورة إصدار عمالئه لشيكات مطابقة للمعايير األمنية اجلديدة

»اخلليج« يعزز نظام املقاصة اإللكترونية اجلديد في الكويت

تالف.... إلخ(.
٭ عدم وضع الشيك حتت أشعة 
الشمس مباشرة، أو االحتفاظ 
به في مكان دافئ، وذلك لضمان 
قراءة النظام لبيانات الش����يك 

والتي قد تتأثر باحلرارة.
٭ التأكد من وجود الرصيد الكافي 
في احلساب قبل إصدار الشيكات، 
حيث إن إرجاع الشيكات بسبب 

يهيب بنك اخلليج بالسادة 
العمالء الذين يقومون بطباعة 
ش����يكاتهم عن طريق املطابع 
مباش����رة وليس ع����ن طريق 
البن����ك، املب����ادرة ف����ي طباعة 
الشيكات اخلاصة بهم من خالل 
اجلهات املعتمدة فقط بالسرعة 
املمكنة، مع مراعاة مراجعة البنك 
لتزويدهم بالشروط واملعايير 
األمنية املتفق عليها قبل طباعة 
هذه الشيكات، وذلك حرصا على 
التقي����د باملواصفات واملعايير 
األمنية للشيكات املقررة من قبل 
بنك الكويت املركزي، لاللتزام 
بشروط نظام املقاصة املعتمد 

حديثا في الكويت. 
وجتدر اإلش����ارة إلى أهمية 
التزام العمالء بالتعليمات التالية 
لضمان قبول الشيكات من خالل 
نظام املقاص����ة اجلديد، والذي 
س����وف يقلص م����دة حتصيل 
الشيكات من 3 أيام إلى التحصيل 
بنفس اليوم لبعض احلاالت، 
أو يوم العم����ل التالي حلاالت 

أخرى: 
٭ ض����رورة احلفاظ على خط 
احلبر املمغنط )MICR( واملوجود 

في أسفل الشيك.
٭ عدم التوقيع أو الكتابة على 
األرقام املطبوعة أسفل الشيك 

.)MICR Codes(
٭ عدم طي الشيك أو تدبيسه، 
واحلرص ع���ل حفظه بحالة 
جيدة )غير مم���زق، مجعد، 

عدم توفر الرصيد املطلوب من 
املمكن أن ي����ؤدي إلى مقاضاة 

العميل جنائيا.
ويأمل بنك اخلليج من جميع 
السادة العمالء التقيد بالتعليمات 
املذكورة أع����اله لضمان قبول 
وتسلم ومترير شيكات املقاصة 
لالس����تفادة من مزاي����ا النظام 

اجلديد على النحو األمثل.
وزير اإلعالم مع فريق العالقات العامة

كرم���ت وزارة الدول���ة 
لشؤون الشباب بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( ملشاركته 
في أس���بوع الشباب حتت 
عنوان »شركاء النجاح« الذي 
نظمته الوزارة، مبا يعكس 
الت���زام »بيت���ك« بتحقيق 
املس���ؤولية االجتماعي���ة 
ويؤك���د احلرص على دعم 

الشباب واملجتمع.
وأش���اد وزي���ر اإلعالم 
الدولة لش���ؤون  ووزي���ر 
الش���باب الش���يخ سلمان 
احلمود خالل حفل تكرمي 
اجلهات املشاركة في األسبوع 
الشبابي مبشاركة »بيتك« 
ودعمه للشباب، مؤكدا أهمية 
الشراكة الفاعلة بني القطاعني 
العام واخلاص ومنظمات 
املدني في تطوير  املجتمع 
الواقع الشبابي ومساندة 
جهود الدولة بدعم ومساندة 
الشباب ألنهم عماد املستقبل، 
مشيرا الى ان وزارة  الشباب 
جنحت في تقدمي العديد من 
اإلجنازات مبجال التخطيط 
واإلعداد وبث ثقافة الوعي 

الشبابي.
وأكد ان أحد أهم شركاء 

النجاح فيما حققته الوزارة 
هم الشباب واجلهات التي 
كانت تدعمهم بخلق مساحات 
إلبداعاتهم وطاقاتهم وتعزيز 
انتمائهم، الفتا الى انه مع 
وج���ود سياس���ة وطنية 
لتوجي���ه ودعم الش���باب 
البد من اإلس���راع بالقيام 
الفاعل���ة مع  بالش���راكات 
مؤسسات الدولة واملجتمع 
املدني والقطاع اخلاص لدعم 

الشباب.
ويحرص »بيتك« على 
الش���باب مبختلف  دع���م 
ومس���اندتهم  األصع���دة 
لتحقيق اإلجنازات س���واء 
على املس���توى العلمي او 
الرياض���ي او غيره���ا من 
املجاالت، وكذلك املشاركة 
باألنش���طة والفعالي���ات 
التي تهم الشباب والطلبة 

واملجتمع بشكل عام.

ملشاركته في »أسبوع الشباب«

وزارة الشباب تكرّم »بيتك«

..والبنك يعلن فائزي سحوبات »الدانة«
 أعلن بنك اخلليج في 5 يونيو عن الفائزين 

بالسحوبات اليومية حلساب الدانة خالل 
األسبوع من 29 مايو – 2 يونيو 2016. 

وتشمل السحوبات اليومية حلساب الدانة 
جائزتني قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز 

خالل أيام العمل. 
والفائزون هم:

 شيخة محمد عبداهلل، عبداهلل وائل التالي، 
فهد ناصر فهد املطوع، فاضل أحمد صالح 

احلداد، محمد عبداملجيد الكاظمي، سالم 
جابر لفته املطيري، خالد حسني عبدالرسول 

الفيلكاوي، مرمي شاكر كرم شهاب، رائدة 

محمد علي خنافير، جقاديب بوثيه كالثل.
ويتضمن برنامج سحوبات الدانة املجدولة 

لعام 2016 سحوبات يومية خالل أيام العمل 
على جائزتني قيمة كل منهما 1000 دينار. 
باإلضافة إلى السحب ربع السنوي الثاني 
الذي سيجرى في 30 يونيو على جائزة 
250 ألف دينار ثم السحب ربع السنوي 

الثالث فسيقام في 29 سبتمبر على جائزة 
500 ألف دينار. أما السحب الرابع واألخير 
فسيكون في 5 يناير 2017 وسيتخلل هذا 

السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2016 الذي 
سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

 كرمي متري

صرح كرمي متري الرئيس 
التنفيذي ملجموع����ة بافكو 
املتخصصة في عالم األثاث 
املكتبي واحلل����ول املكتبية 
ومقرها الرئيسي في اإلمارات، 
بأن الشركة تستعد لدخول 
السوق الكويتي نظرا ملا يشهده 
من ازدهار ومنو مستمر، وأكد 
متري ان الطلب في الكويت 
كبير والس����وق يحتاج إلى 
خب����رات متنوع����ة وبافكو 
تثق مبا لديه����ا من امكانات 

وخبرات.
وأضاف متري ان السوق 
الكويتي سوق مزدهر دائما 
وقد درس����نا السوق بشكل 
جيد، ووقفنا على كثير من 
التفاصيل، كما تربطنا عالقات 
متينة مع القطاع العام والقطاع 
اخل����اص والس����وق عموما، 
وبع����د انتهائنا من دراس����ة 
السوق ومعرفتنا مبدى غناه 
وحيويته قررنا التوجه إلى 
السوق الكويتي والبحث عن 

موزعني وشركاء فيه.
وأضاف: س����نكون قريبا 
جدا في الكويت التي اعتدنا 
منها الترحيب بكل املستثمرين 
النشطاء واجلادين، وبحثها 
احلقيقي عن كل مس����تثمر 
ميكن ان يشكل حالة نوعية 
وقيمة مضافة ملا هو متوافر في 

السوق وعالم االستثمار.

وأكد متري ان بافكو تدخل 
السوق الكويتي وهي متتلك 
ميزات وسمات مهمة تؤهلها 
لتحتل مكانة مهمة، من بينها 
اخلبرات الكبيرة املتوافرة في 
الشركة، وتوافر اإلمكانيات 
العملي����ة واملتخصصة في 
تصني����ع املع����دات، ففريق 
الشركة هو من يقوم بتصنيع 
املعدات، في ظل سيطرة تامة 
على نوعية وجودة املنتجات 
وتصاميمها املميزة، باإلضافة 
إلى األسعار التنافسية التي 
تناس����ب املس����تهلك مقارنة 
بالشركات األخرى، وفوق كل 
هذا هناك ميزة مهمة تتعلق 
بس����رعة إيص����ال املنتجات 
للعم����الء بوقت قياس����ي إذا 
ما قورن األمر مع الش����ركات 

املنافسة.
وأك����د مت����ري ان اعمال 
الش����ركة تتركز في س����وق 
اإلمارات خصوصا في أبوظبي 
ودبي، ودوم����ا هناك خطط 
واس����تراتيجيات للتوس����ع 
وتدشني املصانع اجلديدة، من 
أجل تلبية احتياجات السوق 

املتنامية.
وأضاف: م����ا منتلكه من 
خب����رة وعراق����ة وجناحات 
مس����تمرة في عال����م األثاث 
املكتب����ي، يؤهلن����ا أن نعلن 
بقوة ووضوح بأننا نخطط 
للتوسع في املنطقة اخلليجية 
والسوق اخلليجي، واملنطقة 
العربية واآلس����يوية، لكننا 
في ه����ذه املرحلة نركز على 
التوسع في السوق اخلليجي، 
فهو األقرب جغرافيا وعمليا 
للسوق اإلماراتي، وأسواقها 

تشبه السوق اإلماراتي.
االسواق اخلليجية بشكل 
خاص في حالة انتعاش على 
صعيد قطاع األثاث املكتبي، 
مبعنى أن املنطقة تشهد منوا 
كبيرا ومستمرا، وهناك تزايد 
في الطلب على األثاث املكتبي، 
سواء من قبل احلكومات، أو 
من قب����ل القطاع االقتصادي 
عموما، وهذا يش����جعنا على 
ان نك����ون حاضرين في هذه 

األسواق.

بخبرة تتجاوز 25 عاماً في عالم األثاث املكتبي واحللول املكتبية

متري: »بافكو« مستعدة لدخول السوق الكويتي
رحب بـ 3 آالف ضيف على موائد اإلفطار

فندق وريزيدنسز موفنبيك برج هاجر مكة..خدمات متميزة
يحظى فندق وريزيدنس����ز 
موفنبيك برج هاجر مكة بوجوده 
في قلب العالم االسالمي وعلى 
بعد خطوات م����ن احلرم املكي 
الش����ريف، حيث يتميز قطاع 
الضيافة والفندقة مبكة املكرمة 
بكون����ه األعلى اش����غاال على 

مستوى العالم.
ومبناس����بة حلول الشهر 
الفضي����ل وإقب����ال ضي����وف 
الرحمن م����ن كل م����كان، فإن 
فندق وريزيدنس����ز موفنبيك 
برج هاجر مك����ة وعلى مدى 8 
س����نوات يقدم خدماته بشغف 
سويس����ري وعراقة الضيافة 
العربية، لتجعل االقامة بجوار 
احلرم املكي الشريف جتربة ال 
تنسى، ويطل الفندق على ساحة 
احلرم مباشرة مقابل بوابة امللك 
عبدالعزيز ضمن مجموعة أبراج 
البيت واملتصلة مبركز تسوق 
ضخم إضافة الى مصلى يتسع 

ألكثر من أربعة آالف شخص.
ويقدم مجموعة من اخلدمات 
املتنوعة التي صممت خصيصا 
لتتناسب واحتياجات ضيوف 
بيت اهلل احلرام، حيث جهزت 
غرفه ال� 1200 بتصاميم أنيقة 

وعصري����ة بأل����وان دافئة، مع 
اطالالت مميزة على س����احات 
احلرم املكي الش����ريف، كما مت 
جتهيز الغرف بنظام صوتيات 
متصل مبآذن احلرم الشريف 
لنقل الصلوات. ومحافظة على 
أجواء املائدة الرمضانية يقدم 
الفندق من خالل مطاعمه العاملية 
اخلمس����ة، إفطارا متنوعا من 
كافة األطباق العاملية املعروفة 
إضافة إلى تقدمي ابرز املأكوالت 
الرمضانية الش����هية. وخلدمة 
ضي����وف الرحمن عل����ى أكمل 
وجه يقول مدير إدارة املأكوالت 
واملشروبات نضال صيفي: »ألننا 

نستقبل ما يقارب 3000 ضيف 
على موائد االفطار في مطاعمنا 
ومن مختلف دول العالم، فإننا 
نقدم أطباق����ا متخصصة على 
حسب جنسيات الضيوف أعدت 
مبهارات طهاة من خبرات عاملية 
متنوعة، لنعطي الضيف إحساس 
األجواء الرمضانية كما يحبها، 
وإننا فخورون بروح الضيافة 
التي ميتلكها افراد طاقم املطاعم 
واملطابخ من شغف وحب خلدمة 
ضيوف الرحمن برغم الضغط 
العالي خصوصا فترة االفطار 
التي تعد فترة قصيرة نسبيا«. 
كما يقدم الفندق خدمة تدليك 
القدم����ني والتي صممت لراحة 
املعتمري����ن وزوار بي����ت اهلل 
احلرام، ون����اد لألطفال مجهز 
مبساحة واسعة ومجموعة من 
االلع����اب املختلفة حتت رعاية 
مختصني بالعناية باألطفال على 

مدار اليوم.
كما يوفر الفندق مركز رجال 
األعمال املتكامل واملجهز بأحدث 
التقنيات، ه����ذا إضافة للعديد 
من اخلدم����ات األخرى التي مت 
تصميمه����ا بناء عل����ى حاجة 

ضيوف الرحمن.

سحوبات على أراضٍ وذهب لزوار املعرض واملشترين

»كويت إلدارة املشاريع« و»إنفينتي« و»هومز« و»لوتس« تنضم إلى»العقار الرمضاني«
خدماتنا واملتمثلة في تسويق 
عدة مش����اريع عقارية مميزة 
في مدن مختلفة منها ليڤربول 
باإلضافة ملدين����ة لوتن والتي 
تعتبر من ضمن منطقة لندن 
الكبرى. وأش����ار الترك إلى أن 
الش����ركة تخصص����ت في هذا 
القطاع، وهو متلك العقار املدر 
للدخل في اقتصاديات متقدمة 
مثل بريطانيا وذلك كون العقار 
املدر للدخل يستش����عر حاجة 
العمالء لدخل ثابت، وملا يقدمه 
هذا االستثمار من مواكبة االرتفاع 
بأسعار العقارات واإليجارات 
بس����كن الط����الب واملش����اريع 
املميزة واحملافظة على القيمة 
الش����رائية لألم����وال وبالتالي 
مواجهة التضخم، ويعتبر هذا 
االس����تثمار مكونا رئيسيا في 
ثروات األفراد وذلك لالستفادة 
في تعظيم األم����وال ولتنمية 

استثمارات الفرد. 
وكشف الترك طرح مشاريع 
ممي����زة في م����دن متنوعة في 
بريطانيا خالل املعرض، باالضافة 

إلى مشاريع سكن طالب.
ولفت الترك إلى بلوغ حجم 
االستثمار في قطاع عقارات سكن 
الطالب 5.7 مليارات يورو في 
بريطاني����ا في الع����ام املاضي، 
وقد بقيت عوائد سكن الطالب 
مستقرة في اململكة املتحدة منذ 
ع����ام 2006 مقابل انخفاض في 
أنواع العقارية األخرى، ومازال 
الطلب على سكن الطلبة يفوق 
املعروض، ومجموع العائدات 
من سكن الطالب تفوق بأرقام 
قياس����ية جميع فئات األصول 
األخرى من����ذ العام 2011 )نيت 
فرانك 2014 تقريرعن عقارات 

سكن الطلبة(.

العقاري ف����ي بعض من بلدان 
العالم التي حتظى بأعلي نسب 
للنمو العق����اري عامليا ومنها 

اجنلترا وتركيا.
ولفت يوسف إلى أن الشركة 
قامت بتقدمي أفضل مشاريعها 
في دولة تركي����ا والتي تتمتع 
بالرفاهية والتس����ليم الفوري 
واالس����تثمار اجليد بعائد %16 
الذي يوفر للعميل متلك الوحدة 
وضمان ايج����اري 1000 دينار 
ش����هريا مع ضمان اعادة البيع 
في حالة رغبة العميل بعد انتهاء 
مدة االستثمار بعائد ال يقل عن 
20% زائد عن ثمن الوحدة، مشيرا 
إلى أن املشروع االستثماري يعد 
االول الذي يضمن للعمالء متلك 
العقار مع ضم����ان هذه القيمة 

االستثمارية.
وأكد يوس����ف عل����ى تنوع 
مشاريع الش����ركة داخل دولة 
تركيا في مدن عدة مثل اسطنبول 
وبورصة وكوشداسي وطرابزون 

واوردو.

»لوتس العقارية«

بدوره، قال املدير العام في 
الشركة ضياء الترك إن »لوتس 
العقارية« هي شركة متخصصة 
في تسويق املشاريع العقارية 
البريطاني����ة، املخت����ارة بدقة 
واملدرة للدخل واملدارة من قبل 
شركات بريطانية في أشهر املدن 
البريطانية خارج لندن، بعوائد 
س����نوية مجزية تصل إلى %8 
سنويا واملضمونة لعدة سنوات 

مع برامج ميسرة للدفع.
وأض����اف: س����تكون ه����ذه 
املشاركة متابعة للنجاح الذي 
ش����هدناه في معرضنا السابق 
ولاللتق����اء بالعمالء لنقدم لهم 

العقارية«، قال إن »فندق إنفينتي 
ڤيينا« الذي يقع في وسط مدينة 
ڤيينا - النمسا يتألف من 76 
وحدة س����كنية متنوعة ما بني 
غرف وأجنحة فاخرة، مشيرا 
الى استمرار الشركة في تسويق 
»فندق إنفينتي ڤيينا« بنظام 

»صكوك اإلجارة«
ويتميز »فندق إنفينتي ڤيينا« 
بإدارة إس����المية 100%، حيث 
إن جميع املوظفني في الفندق 
مسلمون ويتم تقدمي األطعمة 
اإلسالمية فقط داخل الفندق مما 
يعد من األماكن املناسبة للعوائل 
الكويتية بشكل خاص والعوائل 

اإلسالمية بشكل عام.
وحول السوق الثالث الذي 
تعم����ل فيه »ش����ركة إنفينتي 
العقاري����ة«، قال الش����مري إن 
السوق التركي يعد أحد األسواق 
الواعدة التي اهتمت الش����ركة 
بدخوله واالستثمار فيه، مشيرا 
إلى استمرار الشركة في تسويق 
»صكوك اإلج����ارة« ملجموعة 
»فنادق إنفينت����ي« في منطقة 
تقسيم الواقعة في اجلمهورية 

التركية.

»هومز العقارية«

من جانبه، أكد املدير العام 
ف����ي ش����ركة هوم����ز العقارية 
حامت يوس����ف حرص الشركة 
على املش����اركة ف����ي املعرض 
الرمضاني للعقارات الكويتية 
والدولية لتقدمي خدمات أفضل 
لعمالئها متاشيا مع رؤية الشركة 
املس����تقبلية واالستثمار اآلمن 
وهدفها نحو حتقيق النجاح في 

تلبية احتياجات عمالئنا.
وتابع: من هن����ا كان علينا 
توفير أفضل فرص االستثمار 

إنفينتي« هي اختيارات تأتي بعد 
دراسات مستفيضة لهذه األسواق 
سواء من الناحية السياسية أو 
االقتصادي����ة أو األمنية، وذلك 
لضمان جدوى االس����تثمار في 
تلك األسواق من جهة، وبالتالي 
ضمان حتقيق أعل����ى العوائد 
للشركة وملستثمرينا من جهة 

أخرى.
وحول املش����اريع اجلديدة 
للشركة، قال إن الشركة بصدد 
طرح مش����روع عق����اري مميز 
)منتجع إنفينتي( في منطقة 
»اوسنيك« في جمهورية البوسنة 
والهرسك، حيث يقع هذا املشروع 
عل����ى أرض تبلغ مس����احتها 
االجمالية نحو 37 ألف متر مربع، 
ويتألف من 57 وحدة تتنوع ما 
بني ڤلل سكنية وشقق سكنية 
مبس����احات وإطالالت جميلة 
وجذابة، إلى جانب مجموعة من 
اخلدمات واملرافق الرئيسية التي 
تخدم سكان وقاطني املشروع 
من سوبر ماركت، مطعم ومقهى، 
مسجد، مناطق ألعاب ونوافير 

مائية مميزة.
وحول السوق الثاني الذي 
تعم����ل فيه »ش����ركة إنفينتي 

اخلصوصية التي تطلبها االسرة 
الكويتية واخلليجية احملافظة 
مما يتيح لألسرة الكويتيه قضاء 

عطلة ذات طابع خاص.
في الس����ياق نفسه، كشف 
البشير عن دخول الشركة إلى 
ع����دد من االس����واق االوروبية 
املستقرة مثل أسواق بريطانيا 
واسبانيا، مؤكدا في الوقت نفسه 
على أن »كويت إلدارة املشاريع« 
حريصة على اختيار الدول التي 
ال تعاني من أي مشاكل سياسية 

أو اقتصادية.

»إنفينتي العقارية«

من جانبه، كشف الرئيس 
التنفي����ذي لش����ركة إنفينتي 
العقارية د.خالد الشمري عن عدد 
من املشاريع اجلديدة التي تعتزم 
الش����ركة طرحها أمام عمالئها 
في القريب العاجل في عدد من 
األسواق العاملية اجلاذبة، مشيرا 
إلى أن هذه املشاريع تقع في أكثر 
األسواق طلبا واستقرارا سواء 
كانت من الناحية السياسية أو 

االقتصادية.
وأكد الشمري على أن اختيار 
األسواق التي تعمل بها »شركة 

الصقران في منطقة اخليران وهو 
عبارة عن منتجع س����ياحي مت 
جتهيزه مبستوى فندق خمسة 
جنوم، وقد قامت الشركة قبل 
إنشاء هذا املنتجع بعمل دراسة 
ميدانية لتستكشف من خاللها 
احتياجات مرتادي املتنزهات 

البحرية.
وأكد البش����ير ان����ه ونظرا 
ملتطلب����ات الس����وق مت توفير 
جميع االحتياجات في الشاليهات 
مثل اخلصوصية وتوفير حمام 
س����باحة خاص بكل ش����اليه 
ومصع����د خلدمة كبار الس����ن 

واطاللة مباشرة على البحر.
وأشار إلى أن الشركة تستعد 
حالي����ا لتش����غيل مش����روعها 
السياحي في منطقة النويصيب 
واملؤل����ف م����ن مجموع����ة من 
الش����اليهات البحرية الفاخرة 
ويأتي منتجع كي بي ام ليسد 
حاجة كبيرة من النقص الذي 
يعانيه قطاع الشاليهات البحرية 
في الكويت، السيما فيما يتعلق 
بالشاليهات ذات اخلصوصية 
التي يوفره����ا املنتجع، حيث 
متتاز شاليهات ومرافق املنتجع 
املختلفة بالتركيز على عنصر 

أعلنت كل من شركة كويت 
إلدارة املشاريع وشركة إنفينتي 
العقارية وشركة هومز العقارية 
وشركة لوتس عن مشاركتها في 
املعرض الرمضاني للعقارات 
الكويتية والدولية )العروض 
الرمضانية احلصرية( من تنظيم 
شركة إكس����بو سيتي لتنظيم 
املع����ارض واملؤمت����رات خالل 
الفترة من 13 إلى 16 اجلاري في 
»الريجنسي«، وستقدم الشركة 
سحبا خالل فترة املعرض على 
سبائك ذهبية وأراض ليس فقط 
للمشترين بل حتى لزوار املعرض 
وهي خطوة تسعى من خاللها 
إلى جذب اجلمهور والتعرف على 

املشاريع املعروضة عن قرب.

»كويت إلدارة المشاريع«

أكد نائب الرئيس التنفيذي 
في شركة كويت إلدارة املشاريع 
صالح البشير حرص الشركة 
عل����ى املش����اركة والتواجد في 
املعارض والفعاليات العقارية 
وذلك لتعريف العمالء واجلمهور 
على احدث املشاريع وللتواصل 

الدائم معهم.
وقال البش����ير ان الشركة 
تطرح االستثمار داخل السوق 
الكويتي احمللي وذلك لوجود 
طلب كبير على العقار الكويتي 
من قب����ل ش����ريحة كبيرة من 

عمالئها.
وتابع »تهدف مشاركة الشركة 
في املعرض من أجل عرض احد 
أكبر مشاريعها وهو منتجع بسام 
الصقران في منطقة صباح األحمد 
البحرية الذي القى إقباال كبيرا 

خالل الفترات املاضية«.
وبني ان الش����ركة س����تقدم 
لعمالئها مشروع منتجع بسام 

حامت يوسف  ضياء الترك د.خالد الشمري صالح البشير 

املعرض يقام خالل 
الفترة من 13 إلى 

16 اجلاري في 
»الريجنسي«

»كويت إلدارة 
املشاريع« تسّوق 

منتجع بسام الصقران 
في »صباح األحمد«

»إنفينتي« تطرح 
مشاريع متميزة 

في البوسنة 
والهرسك وتركيا

الطلب كبير 
والسوق يحتاج 

إلى خبرات 
متنوعة و»بافكو« 

تثق مبا لديها 
من خبرات

مبناسبة شهر 
رمضان يقدم 

الفندق مجموعة 
متنوعة من 

اخلدمات لضيوف 
احلرم


