
»املدينة«: 40 في املئة 
عوائد صندوق »الهند«

أف���ادت ش��رك��ة امل��دي��ن��ة للتمويل 
»الهند«،  صندوق  أن  واالستثمار 
املتميزة  ن��ت��ائ��ج��ه  تحقيق  واص����ل 
ع��وائ��د بلغت  خ��ال 2014، محققا 
40 ف��ي امل��ئ��ة. وي��ت��ف��وق ال��ص��ن��دوق 
ال��س��وق  م���ؤش���ر  ع��ل��ى  األداء  ب���ه���ذا 
بلغ  وال����ذي   ،)SENSEX( ال��ه��ن��دي 
ال���ف���ت���رة  ع�����ن  امل����ئ����ة  ف�����ي   30 أداؤه 

نفسها.
وق������ال م���دي���ر ال���ص���ن���دوق ط���ال 
س��ع��ود ال��ي��وس��ف إن ص��اف��ي قيمة 
 1.275 بلغ  الهند  وح���دة ص��ن��دوق 
دي��ن��ار، وذل���ك ف��ي ن��ه��اي��ة ديسمبر 
امل���اض���ي ل��ي��ؤك��د ان���ه ك���ان وم���ا زال 
واح����������دا م�����ن أف�����ض�����ل ال���ص���ن���ادي���ق 
االس��ت��ث��م��اري��ة، الف���ت���ا إل����ى أن ه��ذا 
التمييز ل��م ي��أت م��ن ف���راغ ب��ل جاء 
املوضوعة  االستراتيجية  نتيجة 
ب��ال��ش��رك��ة  ال���ص���ن���ادي���ق  إدارة  م����ن 
لارتقاء بأداء الصندوق وتحقيق 

أعلى عائد لحملة الوحدات.
وأض���اف ال��ي��وس��ف أن األس���واق 
ال����ه����ن����دي����ة ش�����ه�����دت ال�����ع�����دي�����د م��ن 
ال��ت��ط��ورات االق��ت��ص��ادي��ة أخ��ي��رًا، إذ 
ال��ف��ائ��دة 0.25 في  ت��م خفض سعر 
امل��ئ��ة ألول م���رة م��ن��ذ م����ارس 2013 
ل��ت��ب��ل��غ 7.75 ف���ي امل���ئ���ة، وذل����ك بعد 
اس��ت��ق��رار م���ع���دالت ال��ت��ض��خ��م عند 

م���س���ت���وي���ات م��ع��ت��دل��ة ف����ي ال���س���وق 
ال��ه��ن��دي م��م��ا س��اه��م ف��ي ان��ت��ع��اش 
ق��ط��اع ال��ب��ن��وك و ال��خ��دم��ات املالية 
ون�����م�����و االئ�����ت�����م�����ان وت�����أث�����ي�����ره ف��ي 
ت��ح��ري��ك ال��ع��ج��ل��ة االق��ت��ص��ادي��ة في 

الباد.
وأش�������ار م���دي���ر ال���ص���ن���دوق إل���ى 
ف��ي أس��ع��ار  الكبير  االن��خ��ف��اض  أن 
ال����ن����ف����ط ل�����ه آث���������ار اي����ج����اب����ي����ة ل����دى 
ب���ع���ض ال���ش���رك���ات ف����ي ال��ق��ط��اع��ات 
ال���ت���ي ي��س��ت��ث��م��ر ف��ي��ه��ا ال���ص���ن���دوق 
الشحن  ت��ك��ل��ف��ة  ستنخفض  ح��ي��ث 
وال��ت��ع��ب��ئ��ة وال��ت��غ��ل��ي��ف م��م��ا ي��رف��ع 

م���ن إي������رادات ال��ش��رك��ات وس��ي��ك��ون 
له تأثير ايجابي على استثمارات 

الصندوق.
وأوض������ح ال��ي��وس��ف أن ال��س��وق 
ال��ه��ن��دي ش��ه��د ت��راج��ع��ا ف���ي شهر 
دي�����س�����م�����ب�����ر ن����ت����ي����ج����ة ل���ع���م���ل���ي���ات 
التصحيح وجني األرب��اح بعد أن 
ش��ه��دت ال��ب��ورص��ة ال��ه��ن��دي��ة زخما 
ق��وي��ا ط���وال ع���ام 2014، م��م��ا خلق 
ان��ط��اق��ة ص��ع��ود ق��وي��ة ف���ي ب��داي��ة 
قياسية  بمستويات  تبشر   2015

جديدة.
وش����������دد ال�����ي�����وس�����ف ع����ل����ى أن 
ص���ن���دوق »ال���ه���ن���د« ح��ق��ق ع��وائ��د 
مما  انطاقته،  منذ  جيدة  مالية 
ي����ؤك����د ص����ح����ة ون�����ج�����اح ال����رؤي����ة 
التي  االستراتيجية  وال��س��ي��اس��ة 
خ��ال  م��ن  ال��ش��رك��ة  إدارة  تبنتها 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ب��ع��ض ال��ق��ط��اع��ات 
ذات ال��خ��ط��ورة األق���ل وامل��ت��واف��ق��ة 
مع الشريعة اإلسامية مستفيدة 
م�����ن ال����خ����ب����رات ال����واس����ع����ة ال���ت���ي 
ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا م���دي���رو االس��ت��ث��م��ار 
ب����ال����ش����رك����ة ف������ي س��������وق ال����ه����ن����د، 
األم������ر ال������ذي س���اه���م ف����ي ح��م��اي��ة 
م����وج����ودات ال���ص���ن���دوق وض��م��ان 
إدارت�����ه ب���ج���ودة ع��ال��ي��ة وتحقيق 

مردود إيجابي.

طالل اليوسف

حّدث قاعة »دسمان«
ُ

»نفط الكويت« ت
ت���ق���دم���ت ش����رك����ة ن���ف���ط ال���ك���وي���ت ف����ي م���دي���ري���ة 
)ج���ن���وب وش�����رق ال���ك���وي���ت( ب���م���ب���ادرة ل��ت��ح��دي��ث 
وت��ط��وي��ر ق��اع��ة دس��م��ان ل��ك��ب��ار ال������زوار، وح��اج��ز 
ال����وزن ل��ل��درج��ة األول����ى ودرج����ة األع��م��ال بمطار 

الكويت الدولي.
وأوض�������ح ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ش���رك���ة ن��ف��ط 
ال��ك��وي��ت ه��اش��م ه��اش��م ف���ي ب��ي��ان ص��ح��اف��ي، أن 
أع����م����ال ال���ت���ح���دي���ث وال���ت���ط���وي���ر ب������دأت ف����ي ش��ه��ر 
ف���ي يناير  ال���ع���ام 2014، وان��ت��ه��ت  س��ب��ت��م��ب��ر م���ن 

الجاري، موجهًا الشكر لكل من ساهم في نجاح 
هذه املهمة.

وب������ن ه����اش����م أن ه������ذه ال����خ����ط����وة ت����أت����ي م��ن 
م��ن��ط��ل��ق اه��ت��م��ام ش��رك��ة ن��ف��ط ال��ك��وي��ت ودوره����ا 
ت����ج����اه امل���ج���ت���م���ع ال����ك����وي����ت����ي، وح����رص����ه����ا ع��ل��ى 
الدولة  العاقات مع غيرها من قطاعات  تعزيز 
امل��ب��ادرة بمثابة  ه��ذه  أن  م��ش��ددًا على  املختلفة، 
تعزيز التواصل مع املواطنن كإحدى الخطوات 

للتنمية وروح العمل والتفاؤل.

هاشم ومسؤولو الشركة يتفقدون القاعة 

استقبل عمدة لندن اللورد الدرمان أالن يارو

الغانم: »الغرفة« حريصة على تعزيز 
العالقات االقتصادية مع بريطانيا

اس�����ت�����ق�����ب�����ل رئ�������ي�������س غ����رف����ة 
تجارة وصناعة الكويت علي 
م��ح��م��د ث��ن��ي��ان ال���غ���ان���م، ع��م��دة 
م��دي��ن��ة ل��ن��دن ال��ل��ورد ال��درم��ان 
أالن ي��ارو، ويرافقه وف��د رفيع 
امل�����س�����ت�����وى ي����ض����م ن���خ���ب���ة م��ن 
أص���ح���اب األع����م����ال وال��ج��ه��ات 
الرسمية من املؤسسات املالية 
واالس�����ت�����ث�����م�����اري�����ة، ب���ح���ض���ور 
ع���������دد م�������ن أع�������ض�������اء م���ج���ل���س 
إدارة ال��غ��رف��ة وق��ط��اع األع��م��ال 
ال��ك��وي��ت��ي امل��ه��ت��م ف��ي ال��ت��ع��اون 

االقتصادي مع بريطانيا.
ورحب الغانم باللورد يارو 
والوفد املرافق له، مشيرًا إلى 
االجتماعية  ال��ع��اق��ات  متانة 
واالق���ت���ص���ادي���ة وال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال�����ت�����ي ت���ج���م���ع ب�����ن ال���ب���ل���دي���ن 
ال����ص����دي����ق����ن، ح����ي����ث اح���ت���ل���ت 
اململكة املتحدة املرتبة األولى 
ب���ن ال������دول امل����ص����درة  ل��دول��ة 
الستينات  حقبة  ف��ي  الكويت 

من القرن املاضي.
وأك������د ال�������دور ال���ف���ع���ال مل��ك��ت��ب 

في  لاستثمار  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
ل��ن��دن م��ن��ذ ت��ل��ك ال��ف��ت��رة، وال���دور 
الكويتية  الشركات  الذي لعبته 

في التطوير العقاري واملصرفي 
واالس���ت���ث���م���اري ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
م���ش���ددًا ع��ل��ى اس��ت��ع��داد ال��غ��رف��ة 

ل��ت��س��خ��ي��ر ك��اف��ة إم��ك��ان��ات��ه��ا مع 
ال����ج����ان����ب ال���ب���ري���ط���ان���ي إلع������ادة 
امل��ك��ان��ة االق���ت���ص���ادي���ة امل��رم��وق��ة 

إل���ى ع��ه��ده��ا ال��س��اب��ق ب��ن دول��ة 
ال����ك����وي����ت وامل����م����ل����ك����ة امل����ت����ح����دة، 
خ���ص���وص���ًا م���دي���ن���ة ل���ن���دن ال��ت��ي 
ت��م��ث��ل أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ب��ال��ن��س��ب��ة 
ل�����ق�����ط�����اع األع��������م��������ال ال����ك����وي����ت����ي 

واملجتمع ككل. 
وم���ن ج��ان��ب��ه أع����رب ال��ل��ورد 
ع���ن  ي�������������ارو  أالن  ال����������درم����������ان 
تجارة  ب��زي��ارة غرفة  سعادته 
أمله  ال��ك��وي��ت، وع��ن  وصناعة 
ب��ت��ح��ق��ي��ق األه��������داف امل���رج���وة 
م��ن ه��ذه ال���زي���ارة، مشيرًا إلى 
ط��ي��ب ال���ع���اق���ات ال��ت��ي تجمع 
ال����ب����ل����دي����ن، وم����ب����ي����ن����ًا أه���م���ي���ة 
االستثمارية  الشراكات  إقامة 
ب�����������ن أص�����������ح�����������اب األع���������م���������ال 
م�����ن ال����ج����ان����ب����ن، واس����ت����غ����ال 
اإلم����ك����ان����ي����ات ال���ت���ق���ن���ي���ة ل����دى 
امل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة ف����ي م��ج��ال 
ال�������ش�������راك�������ة ب��������ن ال����ق����ط����اع����ن 
ال�����خ�����اص وال�������ع�������ام، وم����ؤك����دًا 
ح�����رص�����ه ع����ل����ى زي�����������ارة دول������ة 
ال���ك���وي���ت س���ن���وي���ًا أله��م��ي��ت��ه��ا 

االقتصادية.

الغانم مكّرمًا يارو

يبدأ 25 الجاري بمشاركة 44 شركة

عبد الشافي: 16 مليار دوالر 
قيمة املشاريع في معرض »املال والعقار«

أك��������د ال�����رئ�����ي�����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
وال�������ش�������ري�������ك ل�����ش�����رك�����ة ل���ي���ت���ن���ي 
ان������ت������رن������اش������ي������ون������ال ل���ت���ن���ظ���ي���م 
امل���ع���ارض وامل���ؤت���م���رات ع��ص��ام 
امل����ع����ارض  أن  ال����ش����اف����ي،  ع���ب���د 
ال�����ع�����ق�����اري�����ة أص����ب����ح����ت م���ن���ف���ذًا 
رئ��ي��س��ي��ًا ل��ت��س��وي��ق ال��ع��ق��ار في 
ال�����ك�����وي�����ت، وت�����وف�����ي�����ر ال����ف����رص 
امل��ن��اس��ب��ة مل��ن يبحث ع��ن سكن 
او استثمار عقاري سواء داخل 

الكويت أو خارجها.
ال�����ش�����رك�����ة  أن  إل����������ى  ول�������ف�������ت 
ال������ج������اري   25 ف�������ي  س�����ت�����ّدش�����ن 
والعقار  »امل��ال  االول  معرضها 
الدولي« في قاعة الراية بفندق 
ك���ورت ي���ارد م��اري��وت ال��ك��وي��ت، 
ب���م���ش���ارك���ة 44 ش���رك���ة م��ح��ل��ي��ة 
وخليجية وعربية متخصصة 
ف��ي االس��ت��ث��م��ار وال��ع��ق��ار، تقوم 
بعرض مشاريع تفوق قيمتها 

16 مليار دوالر.
وق�������ال ع���ب���د ال����ش����اف����ي خ���ال 
املؤتمر الصحافي الذي عقدته 
شركة ليتني بمشاركة عدد من 
الشركات املشاركة في املعرض، 
ال����ع����ق����اري ح��ال��ي��ًا  ال�����س�����وق  إن 
ف������ي اف�����ض�����ل ح������االت������ه وي����ذخ����ر 
ب����ال����ع����دي����د م�����ن ال�����ف�����رص ال���ت���ي 
يمكن االستثمار فيها وتحقق 
اف���ض���ل ال���ع���وائ���د، م���ش���ددًا على 
أن امل��ع��رض ف��ي دورت����ه األول���ى 
ال��ع��دي��د من  ع��ن  الكشف  يشهد 
يتم  والتي  الجديدة،  املشاريع 

تسويقها للمرة األولى.
ول�����ف�����ت ع����ب����د ال�����ش�����اف�����ي إل����ى 
ان امل����ع����رض ي��ش��ه��د ع������ددا م��ن 
املشاركات القوية و املتميزة من 
يساهم  ما  والبنوك،  الشركات 
ف��ي ت��ن��وع امل��ع��روض س���واء في 
الكويت، من خال توفير شقق 
النوعية  املشاريع  اوفي  تمليك 
ف��ي 21 دول��ة خليجية وعربية 

وأوروبية وأميركية.

»إكسبو الدولية«
»إكسبو  ممثل شركة  وق��ال 
العقاري«  لاستثمار  الدولية 
علي الفضلي، إن الشركة تقدم 
الخدمات التسويقية العقارية 
امل�����ب�����ت�����ك�����رة ب���م���ه���ن���ي���ة ع���ال���ي���ة 
املستوى، الفتًا إلى أنها توافر 
فرصا استثمارية عظيمة في 
دولة االمارات العربية املتحدة 

والكويت وسلطنة عمان. 
وأضاف الفضلي أن الشركة 
س���ت���ق���دم ف����ي امل����ع����رض ف��رص��ا 
واستثمارية  سكنية  لقسائم 
دولة  في  الجميع  متناول  في 
االم�������������ارات ال����ع����رب����ي����ة ب����إم����ارة 
ع���ج���م���ان ب����أس����ع����ار ت����ب����دأ م��ن 
1750 دي��ن��ار، من خ��ال وثيقة 

حرة.

»املحترف«
وأش���������ار امل�����دي�����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مل��ؤس��س��ة امل���ح���ت���رف ال��ع��ق��اري��ة 
ف����واز ال��ح��م��د، إل���ى أن ال��ش��رك��ة 
ل��دي��ه��ا ارب��ع��ة م��ش��اري��ع، منها 
م����ش����روع ك�������ران م���ون���ت���ان���ا ف��ي 
سويسرا وهو مشروع عبارة 
على  فاخرة  عن شقق سكنية 
م��م��ي��زه  إط����ال����ة  ال���ج���ب���ل، وذو 
وت��ب��ع��د ع��ن ال��ع��اص��م��ة جنيف 

ساعتن. 
وأض���������اف ال���ح���م���د أن������ه ي��ت��م 
تسويق عقارات في األردن عن 
وهي  الظهير،  م��ش��روع  طريق 

ع��ب��ارة ع��ن خمسة ف��ل��ل ضمن 
أع�����ل�����ى م����س����ت����وي����ات ال�����ج�����ودة 
وش���ق���ق اس��ت��ث��م��اري��ة ف���ي م��رج 
ال��ح��م��ام وغ��ي��ره��ا ف���ي أراض���ي 
عبدون، باإلضافة إلى تسويق 
ش�����ق�����ق س����ك����ن����ي����ة ف�������ي م���دي���ن���ة 
ملشروع  تركيا  ف��ي  اسطنبول 
م��ي��ت��روب��ول��ي��ت��ان وغ��ي��ره��ا من 

املشاريع في املغرب.

»ماس العاملية«
وك����ش����ف م����دي����ر ال���ت���س���وي���ق 
ف��ي ش��رك��ة م��اس العاملية عبد 
ال���ش���رك���ة  أن  ال�����ش�����ه�����اب،  ال�����ل�����ه 
ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ت��روي��ج مل��ش��اري��ع 
ع�����ق�����اري�����ة ف�������ي م�����ك�����ة امل����ك����رم����ة 
وت��رك��ي��ا وم��ص��ر وب��ري��ط��ان��ي��ا، 
إجمالي محفظة  أن  إل��ى  الفتًا 
م����ش����اري����ع ال����ش����رك����ة ت���ض���م 20 
م���ش���روع���ًا م���ت���م���ي���زًا، وم���ن���وه���ًا 
ال��ت��ي  امل����ش����اري����ع  أول  أن  إل�����ى 
بريطانيا  ف��ي  تسويقها  ي��ت��م 
م���ش���روع ف���ي م��ن��ط��ق��ة ري��دي��ن��ج 
في العاصمة التجارية ملنطقة 
ال��ت��اي��م��ز، وه��ي تعد من  وادي 
أكثر املدن نموًا في بريطانيا، 
ب����اإلض����اف����ة إل�����ى م����ش����روع ف��ي 
م��دي��ن��ة ك��ن��ت ف���ي ش����رق ل��ن��دن، 
وم�����ش�����روع ث���ال���ث ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
غربي  شمال  ف��ي  »ستانمور« 
ل���ن���دن، وي���وف���ر ش��ق��ق��ا سكنية 
مؤلفة من غرفتن، كما يجري 
على  سكني  م��ش��روع  تسويق 
ض��ف��اف ن��ه��ر ال��ت��اي��م��ز، وال���ذي 
ي���ع���د م���وج���ه���ًا ب���ش���ك���ل خ���اص 
امل�������اءة  ذوي  م�����ن  ل����ل����ش����رائ����ح 

املالية وذوي النخبة.

»تبارك القابضة« 
وذك������ر م���دي���ر ف�����رع ال��ك��وي��ت 
مل���ج���م���وع���ه ت�����ب�����ارك ال���ق���اب���ض���ة 
امل���ج���م���وع���ة  ان  ول����ي����د ص����ق����ر، 
ت�����ط�����رح ف������ي امل������ع������رض ع������ددًا 
م����ن امل����ش����اري����ع ف����ي م���ص���ر م��ن 
ب����ي����ن����ه����ا م�������ش�������روع ن���اي���ن���ت�������ي 
أف��ي��ن��ي�����و ب��ال��ت��ج��م��ع ال��خ��ام��س، 
امل��ش��روع على مساحة  ويمتد 
ال�����ف م���ت���ر م���رب���ع ب��ح��ج��م   200
استثمارات اكثرمن 1.3 مليار 
إل��ى أن  جنيه م��ص��ري، مشيرًا 
ت��س��وي��ق امل���ش���روع س��ي��ب��دأ في 
املعرض، باإلضافة إلى مجمع 
سكني يتكون من 12 شقة في 
مدينة نصر يضم شققا على 
 222 ب��م��س��اح��ات  دور  ن��ص��ف 
مترا - تشطيب سوبر لوكس.

»م����ج����م����وع����ة  أن  وأض�������������اف 

تبارك« تقدم لعمائها فرصة 
االس�����ت�����ام وال����س����ك����ن ال����ف����وري 
ب��م��ش��روع��ات��ه��ا ب���امل���ع���ادي، و6 
أك����ت����وب����ر، الف���ت���ًا إل�����ى أن�����ه ي��ت��م 
اآلن ت��س��ل��ي��م وح�����دات م��ش��روع 
باإلضافة  كاونتي«،  »م��ع��ادي 
إل����ى م���ش���روع أب�����راج »م���ع���ادي 
س��ان��دري« وب�����رج الفي�دا ال��ذي 
ي��ق��ع ف���ي ق��ل��ب امل���ع���ادي وع��ل��ى 

بعد دقائق من النيل.

»مسلك الخير«
وق�����������ال م������دي������ر ع���������ام م���س���ل���ك 
ال��خ��ي��ر ال��ع��ق��اري��ة إي���ه���اب ع���ام، 
س��ت��ط��رح مجموعة  ال��ش��رك��ة  إن 
م����ن امل���ش���اري���ع امل���م���ي���زة وم��ن��ه��ا 
ال��ص��ف��وة« ب��أس��ع��ار ال  »منتجع 
تقبل امل��ن��اف��س��ة »امل��ت��ر ي��ب��دأ من 
السكنية  ل��أراض��ي  8 دن��ان��ي��ر« 
امل��ن��ت��ج��ع، م���ع تسهيات  داخ����ل 
في الدفع من دون فوائد لجميع 
ال���ج���ن���س���ي���ات ب��ك��ل��ف��ة 4 م��اي��ن 
دينار، الفتًا إلى أن اهم ما يميز 
م����ش����روع ال���ص���ف���وة أن�����ه م��ل��ك��ي��ة 

خاصة لشركة وإدارة كويتية.

»املطوع لالستثمار« 
وأث��������ن��������ى رئ�������ي�������س م���ج���ل���س 
امل������ط������وع  ل������ش������رك������ة  اإلدارة 
ل��اس��ت��ث��م��ار امل��ال��ي وال��ع��ق��اري 
ع������ب������د ال�������ل�������ه امل���������ط���������وع، ع���ل���ى 
اس�����ت�����ع�����دادات ش����رك����ة ل��ي��ت��ن��ي 
للمعرض، مشيدًا باملشاركات 
امل���م���ت���ازة م����ن ك���ب���رى ش���رك���ات 
العقاري  والتسويق  التطوير 
ف�����ي ال�����ك�����وي�����ت، وم���س���ت���ع���رض���ًا 
تملكها  ال���ت���ي  امل���ش���اري���ع  أه����م 
الشركة، والتي تشمل محافظ 
ع��ق��اري��ة واس��ع��ة االن��ت��ش��ار في 
منها  العالم،  دول  م��ن  العديد 
ف���ن���ادق ف���ي اإلم�������ارات وت��رك��ي��ا 
»بحرمرمر« وصالة بسلطنة 

عمان بتملك حر.
ال�����ش�����رك�����ة  أن  وأض������������������اف   
ت����ق����دم ش���ق���ق���ًا ف����ي ف���رن���س���ا ف��ي 
م��ت��ن��اول ال��ج��م��ي��ع، ب��اإلض��اف��ة 
إل������ى ش���ق���ق ف����ي م���ك���ة امل���ك���رم���ة 
ع��ل��ى ب��ع��د 3 ك��ي��ل��وم��ت��رات من 
ال����ح����رم ال���ش���ري���ف، ب���اإلض���اف���ة 
إل�����ى م��خ��ط��ط��ات ل��ق��س��ائ��م ف��ي 
الخفجي  بمناطق  السعودية 
وح������ف������ر ال������ب������اط������ن وم���ن���ط���ق���ة 
امل��ج��م��ع��ة وال���ت���ي ت��م��ث��ل ف��رص��ًا 

متميزة لاستثمار.

»آفاق املستقبل«
التنفيذي  الرئيس  وأوض��ح 

لشركة آفاق املستقبل العقارية 
ال���ش���رك���ة  ال����ح����ف����ار، أن  م���ح���م���د 
م��ش��اري��ع بمملكة  ع����دة  ت��م��ل��ك 
ب��رج فيتا  البحرين من بينها 
املؤلف من 122 وحدة سكنية، 
وأب����راج ن��اص��ر ي��ق��ع ب���رج فيتا 
منطقة  ف��ي  ال��ب��ح��ري��ن  بمملكة 
الجفير، وتتألف من 100 شقة 
س��ك��ن��ي��ة ت����م ب��ي��ع��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل 
و م����ش����روع ث����ال����ث ج����دي����د ف��ي 
ال���ب���ح���ري���ن ق���ي���د اإلن�����ش�����اء ف��ي 
 28 يتكون من  الجفير  منطقة 
طابقًا ويضم 185 شقة تمليك.

تمليك العاملية
وق�����ال م��م��ث��ل ش���رك���ة تمليك 
ال���ع���امل���ي���ة إي����ه����اب خ���ل���ي���ف���ة، إن 
ال���ش���رك���ة س���ت���ط���رح م��ج��م��وع��ة 
م������ت������ن������وع������ة م����������ن امل�������ش�������اري�������ع 
وال���ع���ق���ارات األوروب����ي����ة حيث 
س�����ي�����ش�����ه�����د امل���������ع���������رض ط������رح 
حيث   ،)Life Land  ( م��ش��روع 
الشركة  م��ش��اري��ع  اك��ب��ر  يعتبر 
ف���ي دول�����ة ال���ب���وس���ن���ة، وس��ي��ت��م 
ط�����رح�����ه ع����ل����ى ث��������اث م����راح����ل 
ومنتجع  امل���ش���روع  ل��ض��خ��ام��ة 
منطقة  ف���ي   )Green Resort(
لوكا البوسنية، التي تعد من 
أش��ه��ر امل��ن��اط��ق ذات اإلط��ال��ة 
املتنوعة،  والحدائق  الساحرة 
باإلضافة إلى مشروع املدينة 
 – دوزو  ب���ل���ي���ك  ف�����ي  ال���ف���ض���ي���ة 
إس����ط����ن����ب����ول األوروب��������ي��������ة م��ن 
متكامل  كمبوند  وه��و  تركيا، 
الخدمات وتم االنتهاء من 75 
ف��ي امل��ئ��ة م��ن االن���ش���اء وسيتم 
تسليمه بالكامل بعد 7 أشهر. 

»أسس«
وق����������ال امل������دي������ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
مل���ج���م���وع���ة أس�������س ال���ع���ق���اري���ة 
م��ح��م��د ب���رك���ات، إن امل��ج��م��وع��ة 
س������ت������ط������رح خ�����������ال امل������ع������رض 
داخ��ل  تمليك  شقق  مشروعي 
ال��ك��وي��ت ب��ال��ف��ن��ط��اس وح��ول��ي 
وغ���ي���ره���م���ا ب���ن���ظ���ام ال��غ��رف��ت��ن 
وال������������ث������������اث غ��������������رف ب������ف������رص 
اس����ت����ث����م����اري����ة رائ������ع������ة ت��ص��ل 
عوائدها ل� 7 في املئة وستكون 
ط���ري���ق���ة ال����س����داد ب����أط����ول م���دة 
 على عمائها، 

ً
دفعات تسهيا

أل���ف���ا  ت����ب����دأ م�����ن 65  ب����أس����ع����ار 
بمقدم 14 ألف دينار.

وأض�������اف أن م���ف���اج���أة ه���ذا 
امل���������ع���������رض م���������ن امل�����ج�����م�����وع�����ة 
م���������ش���������روع م�����ج�����م�����ع س���ك���ن���ي 
ب�����م�����دي�����ن�����ة م�����ي�����ام�����ي ب�����والي�����ة 

األم��ي��رك��ي��ة، ويتميز  ف��ل��وري��دا 
ب����إط����ال����ت����ه امل������ب������اش������رة ع��ل��ى 
املحيط وبه فرص استثمارية 
الشقق  رائعة بنظام  وسكنية 
ال���ت���م���ل���ي���ك ال����ج����اه����زة ل��ل��س��ك��ن 
م����ع اس����ت����ام ف������وري ودف���ع���ات 
ط�����وي�����ل�����ة وت������م������وي������ل ع�����ق�����اري 
ل��ل��ع��م��اء ب��ف��رص اس��ت��ث��م��اري��ة 
أن��ه  مبينًا  م��ت��م��ي��زة،  وسكنية 
اإلسامية  القيم  مراعاة  تمت 
خال  املطلقة  والخصوصية 

إنشاء املجمع.

»مجموعة الشبيب«
وأع�����ل�����ن امل�����دي�����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مل��ج��م��وع��ة ال��ش��ب��ي��ب ل��ل��ت��ج��ارة 
ال��ع��ام��ة وامل����ق����اوالت أم����ن أب��و 
ال���ع���ا، أن امل��ج��م��وع��ة ت��ش��ارك 
»س���ارا  بفرعيها  امل��ع��رض  ف��ي 
العاملية«،  العقارية« و»رم��اس 
م���ن خ���ال خ��م��س��ة م��ش��روع��ات 
ش���ق���ق ت��م��ل��ي��ك ب���ال���ك���وي���ت، إذ 
األول  مل����ش����روع����ه����ا  س����ت����س����وق 
ال���ك���ائ���ن ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��س��امل��ي��ة 
وت��ب��ل��غ  ال����ب����دع،  دوار  ب����ج����وار 
مترًا   1072 امل���ش���روع  م��س��اح��ة 
مربعًا، ويتكون من 12 طابقًا 
ب�����م�����س�����اح�����ات ش�����ق�����ق م���ن���وع���ة 

وتشطيبات سوبر ديلوكس.
امل����ش����روع����ات  أن  وأض����������اف 
شركة  تتبع  املتبقية  األرب��ع��ة 
رم��������اس ال���ع���امل���ي���ة ال���ع���ق���اري���ة، 
وه�������������ي ت�������ق�������ع ف����������ي م�����ن�����اط�����ق 
متنوعة أولها مشروع رماس 
ح����ول����ي ع���ل���ى ط����ري����ق امل���غ���رب 
ال����س����ري����ع، وث���ان���ي���ه���ا م���ش���روع 
رم�����اس ال��س��امل��ي��ة ع��ل��ى ش���ارع 
ال���ب���اج���ات، وث��ال��ث��ه��ا م��ش��روع 
رم�����اس ال��ج��اب��ري��ة امل���ك���ون من 
ع��م��ارت��ن وي��ق��ع م��ق��اب��ل جسر 
ال������س������رة، وراب�����ع�����ه�����ا م����ش����روع 
رم����اس ال��ف��روان��ي��ة وال�����ذي من 
امل��ت��وق��ع االن���ت���ه���اء م��ن��ه ن��ه��اي��ة 

مارس املقبل. 

»البستان الدولية«
وق������ال ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل����ش����رك����ة ال����ب����س����ت����ان ال����دول����ي����ة 
ل��ل��ع��ق��ارات اب��راه��ي��م ال��ب��س��ت��ان، 
للمرة األولى  الشركة تقدم  إن 
ف�������ي ال�����ك�����وي�����ت ع��������ق��������ارات ف���ي 
استثمارية  ب��ع��وائ��د  إسبانيا 
ت���ص���ل ن��س��ب��ت��ه��ا إل������ى 15 ف��ي 
املئة في كاستليون بإسبانيا، 
وس���ي���ح���ص���ل امل���س���ت���ث���م���ر ع��ل��ى 
ع���ق���د اس���ت���ث���م���ار ومل��������دة ث���اث 

سنوات مباشرة من الكويت.

عبد الشافي وممثلو الشركات خالل املؤتمر الصحافي   )تصوير زكريا عطية(

مزّود بخاصية العرض املرئي لتحسني اتصال الشركات

»هواوي« تكشف النقاب 
عن هاتف »إي سبايس 8950«

كشفت شركة »هواوي« عن أحدث جيل من الهواتف 
امل��رئ��ي��ة ع��ال��ي��ة ال����وض����وح، وه����و ه��ات��ف »إي س��ب��اي��س 
امل��ك��ات��ب  ع���م���ل  ل��ت��ع��زي��ز  إط������ار ج���ه���وده���ا  ف����ي   ،»8950
وإن��ت��اج��ي��ة امل��وظ��ف��ن ع��ب��ر امل��ؤس��س��ات وال��ش��رك��ات في 

الشرق األوسط.
وق���ال���ت ال��ش��رك��ة ف���ي ب��ي��ان ل��ه��ا، إن ت��ق��ن��ي��ة ش��اش��ة 
أنحاء  في جميع  الشركات  تجتذب  بالكامل  اللمس 
ال��ه��وات��ف املكتبية  إل���ى ت��زاي��د شعبية  ال��ع��ال��م، ن��ظ��رًا 
امل��رئ��ي��ة وال��ذك��ي��ة ال��ت��ي غ��ي��رت ع����ادات امل��س��ت��خ��دم في 
استعمال وس��ائ��ل االت��ص��ال ال��ج��دي��دة، وال����دور ال��ذي 
تلعبه في تسهيل عمل املوظفن واالرتقاء بمستوى 

إنتاجيتهم.
أن هاتف »إي سبايس 8950«  وأضافت »ه���واوي« 
ي��وف��ر ت��ج��رب��ة م��ث��ال��ي��ة ت��ج��ع��ل ت��واص��ل ال��ش��رك��ات أكثر 
يوفر  إذ  ال��ك��ام��ل��ة،  اللمس  م��ي��زة  وك��ف��اءة بفضل  متعة 
 
ً
ال���ه���ات���ف امل�������زود ب���خ���اص���ي���ة ال����ع����رض امل����رئ����ي ت��ج��رب��ة

 للمستخدم عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف 
ً
متناسقة

ك��م��ا تسمح تكنولوجيا  ال��ل��وح��ي��ة،  ال��ذك��ي��ة واألج���ه���زة 
خاصة متوافرة به للمستخدمن باستخدام البلوتوث 
املحمول  ال��ه��ات��ف  املكتب وج��ه��از  ه��ات��ف  ب��ن  للتبديل 

دون الحاجة إلى إنهاء املكاملة.
امل��رئ��ي��ة بخاصية  امل���ؤت���م���رات  وأض���اف���ت أن خ��دم��ة 
أفضل  تقديم  ستضمن  الجهاز،  يقدمها  التي  اللمس 
تجربة اتصال مرئي وتحكم مبسط وسهل باملكاملات.

وأوضح املدير اإلقليمي لحلول االتصاالت املوحدة 
والتعاون في شركة هواوي إنتربرايز قطاع املشاريع 
في الشرق األوسط كامران شوكت، أن طرح »هواوي« 
من  وتقدمًا  ابتكارًا  وأكثرها  املرئية  الهواتف  ألح��دث 
أفضل  بتقديم  التزامها  يظهر  التكنولوجية،  الناحية 

خ���دم���ات االت����ص����االت امل����وح����دة وال���ح���ل���ول ال��ت��ع��اون��ي��ة 
للشركات في الشرق األوسط. 

وقال إن هذا الهاتف يتميز بتصميٍم جديٍد وأنيٍق، 
وبشاشة عرض تعمل باللمس، باإلضافة إلى واجهة 
تفاعلية للمستخدم، مشيرًا إلى أن الشركة عملت على 
تحسن ج���ودة امل��ك��امل��ات امل��رئ��ي��ة ال��ت��ي تتطلب ع��رض 
ت����رددي منخفض ج���دا للعمل، م��ن أج���ل تقديم  ن��ط��اق 

أفضل تجربة ممكنة للشركات.
وت��وق��ع أن ت����زداد أه��م��ي��ة اس��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ات مثل 
االتصاالت املوحدة وحلول التواصل بن »اآللة واآللة« 
اإلقليمية،  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  ق��ط��اع  ف��ي 
وف��ق��ًا ألح���دث اإلح���ص���اءات وال��ت��وق��ع��ات ال��ت��ي نشرتها 
»آي دي س���ي«، ح��ي��ث أش����ارت إل���ى أن���ه م��ن امل��ت��وق��ع أن 
يتجاوز إنفاق منطقة الشرق األوسط على تكنولوجيا 
السنة  ف���ي  م��ل��ي��ار دوالر  امل��ع��ل��وم��ات واالت����ص����االت 32 

املقبلة.
وتعد قاعدة الهاتف عبارة عن زاوية قابلة للتعديل 
لتركيز الرؤية بشكل طبيعي، وتظهر سبائك األملنيوم 
ع��ال��ي��ة ال���ج���ودة ال��ن��وع��ي��ة امل��م��ت��ازة ل��ل��م��واد ال��ت��ي صنع 
منها الهاتف، كما أن شاشة اللمس الحساسة للغاية 
للمستخدم  ت��وف��ر  إس«  ب��ي  »آي  بتقنية  تعمل  وال��ت��ي 
زاوي��ة ع��رض واسعة ج��دًا اللتقاط املزيد من تفاصيل 

الصورة. 
ويتم تشغيل الصوت تلقائيًا إلى هاتف املستخدم 
املحمول مع وظيفة االستخدام من دون يدين، وأثناء 
ف��ي مغادرة  ك��ان يرغب  ف��ي ح��ال  البلوتوث،  استخدام 
منطقة املكتب، ويمكن للمستخدم االستمرار في املكاملة 
الصوتية باستخدام سماعة بلوتوث دون الحاجة إلى 

تحويل املكاملة إلى سماعة الهاتف املحمول.

اجتماعات مرئية عبر الهاتف الجديد
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