
اقتصاد50 www.alraimedia.comlssue No. (A0 -10709) • Sunday 26 Oct. 2008 االحد 26 أكتوبر • (A0 -10709) العدد

أعلن تحقيق 15.9 مليون دينار بواقع 30.9 فلس للسهم في األشهر التسعة

الشمالي: »اكتتاب القابضة« تدرس الدخول 
في اصدارات جيدة في أسواق خليجية منتقاة 

قال رئيس مجلس االدارة العضو املنتدب في شركة 
»اكتتاب القابضة« الدكتور علي الشمالي خالل اعالنه 
عن تحقيق الشركة ارباحا تقدر بـــ  15.902.351 دينارًا 
بواقع 30.93 فلس للسهم في االشهر التسعة، »اكتتاب 
الــقــابــضــة« تـــــدرس الـــدخـــول فـــي عــــدد مـــن االصــــــدارات 
الــجــيــدة الــتــي ســتــطــرح عــلــى الــصــعــيــد الــخــلــيــجــي في 

اسواق منتقاة خالل الفترة املقبلة 
وقال الشمالي في بيان صحافي ان اكتتاب سجلت 
نموًا جيدًا في ارباحها خالل التسعة اشهر االول من 
العام  مــن  الفترة  بنفس  مقارنة  وذلـــك   ، الحالي  الــعــام 
2007 التي حققت فيه6.111 مليون دينار بما يعادل 31 
فلسًا مع الوضع في الحسبان التطور الــذي طرأ على 

رأسمال الشركة.

نمو ملحوظ
واكــــد الــشــمــالــي ان الــشــركــة ســجــلــت نــمــوًا ملحوظًا 
في نتائجها، وذلــك مما يتضح من خالل العائد على 
حقوق املساهمني التي نمت بنسبة 25 في املئة اضافة 
الـــى حــجــم االصـــــول الــــذي بــلــغ 79مــلــيــون ديـــنـــار حتى 
العام  مــن  الفترة  فــي نفس  بـــ 60 مليونًا  9/30 مقارنة 
املاضي ذلك الى جانب العوائد التي حققتها على مدار 
االشهر املاضية من الفرص الواعدة التي تعمل دائمًا 
على اقتناصها وفق استراتيجيتها املعتمدة للسنوات 
املقبلة، الفتًا الى ان »اكتتاب القابضة« تدرس الدخول 
فــي عـــدد مــن االصــــــدارات الــجــيــدة الــتــي ســتــطــرح على 
الفترة  فــي اســــواق مــنــتــقــاة خـــالل  الــصــعــيــد الخليجي 

املقبلة.

مساهمة مهمة
بما  الشركة تملكت 63 مليون سهم  ان  الــى  واشـــار 
يــعــادل نسبة 3 فــي املــئــة مــن رأســمــال واحـــدة مــن أكبر 
املــقــاوالت في دولــة االمـــارات العربية املتحدة  شركات 
وهــي شــركــة دريـــك أنــد ســكــال الــتــي يبلغ رأســمــالــهــا 2 
مليار درهم والتي طرحت في اكتتاب عام في االمارات 
تــدرج في السوق خالل  ان  العربية املتحدة  و ينتظر 
العام الجديد  العام الحالي أو بداية  الربع األخير من 
على أقصى تقدير ، علمًا بأن رأسمال هذه الشركة قد 

تمت تغطيته 100 مرة عند طرحه لالكتتاب العام.
وقــــــــال الـــشـــمـــالـــي ان الــــشــــركــــة لـــديـــهـــا مـــســـاهـــمـــات 
استراتيجية واخــرى قابلة للتخارج ، حيث يتوقع ان 
اشهر  التسعة  االستثمارات خــالل  تتخارج من بعض 
املقبلة بما يعادل 30 مليون دينار كويتي مما سيكون 

الشمالي  اثــر جيد على نتائجها املستقبلية. وبــني  له 
في مضمون تصريحه ان حجم االقتراض في  الشركة 

ال يتجاوز 10 في املئة من  حجم أصول الشركة.

احتياطات لألزمات
احتياطات جادة  اتخذت  اكتتاب  ان  الشمالي  واكــد 
الي تطور قد تشهده الساحة خالل املرحلة املقبلة مما 
سيجعلها في مأمن عن اي اثار سلبية. فيما اشار الى ان 
الوضع الراهن الذي بلغت اثاره السلبية العظم لحزمة 
وضــرورة  بحاجة  هو  املهمة  والكيانات  الشركات  من 
الى مبادرات وليست الى اقوال وذلك الن االمر يخص 
اقتصاد قاد االسواق الخليجية لفترة طويلة من الزمن 
ســواء على مستوى سوق املــال او غيره من القطاعات 

االقتصادية االخرى.
الــدولــة بضرورة  في  املعنية  الجهات  الشمالي  دعــا 
تــفــعــيــل الــــقــــدارات الــتــي اتـــخـــذت مـــن قــبــلــهــم عــلــى مـــدار 
مــرآة  تعتبر  التي  البورصة  النــقــاذ  املاضية  االسابيع 

لالقتصاد الوطني بشكل عام.

االيرادات وحقوق املساهمني
ومن ناحية ألقى ممثل شركة االستثمارات الوطنية 
عــضــو مــجــلــس االدارة ثــويــنــي الــثــويــنــي الــضــوء على 
مساهميها  وحــقــوق  القابضة  اكتتاب  ايــــرادات  تــطــور 
حيث قال: » بلغ إجمالي إيرادات الشركة خالل التسعة  
أشهر املنتهية قي 30 سبتمبر 2008 مبلغ  17.690.271  
دينارا كويتيا، مقارنة بإجمالي إيرادات الشركة خالل 
دينارا   6.643.692 بلغت  التي  و  املقارنة   الفترة  نفس 

كويتيا.
وعن حقوق املساهمني بني الثويني ان العائد عليها 
قــي 30  املنتهية  التسعة أشهر  املئة خــالل  فــي  بلغ 25 
املقارنة  للفترة  املــئــة  فــي   11 بـــ  مقارنة   2008 سبتمبر 
فيما اشار الى ان  القيمة الدفترية للسهم سجلت نموا 
نهاية  في  فلسا  بلغت 125  املئة حيث  في   4.8 بمقدار 
فترة التسعة اشهر  مقارنة بـ 119 فلسا للفترة املقابلة 

من العام املاضي.

توازن مستقبلي
وتوقع الثويني ان تحافظ الشركة على ادائها حتى 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي خــاصــة وان لــديــهــا مـــن الــفــرص 
والتوجهات ما يضمن لها ذلك، فيما نوه الى ان ثبات 
اختيار  فــي  والتمهل  التريث  مــن  يمنع  ال  اكتتاب  اداء 

الفرص املضمونة واملناسبة.

ثويني الثويني  علي الشمالي 

• الثويني: 
     إيرادات الشركة

     تشغيلية 
     والقيمة الدفترية
 
ً
     للسهم 125 فلسا

• حجم القروض 
لدى الشركة 

ال يتجاوز 
10 في المئة 

على حجم األصول 

اتحاد العقاريني يطالب بشموله باملعالجات الحكومية العاجلة

الجراح: القطاع العقاري مأزوم منذ ما قبل األزمة
وضائقته تشتد أكثر فأكثر كما القطاع املالي

اتــحــاد العقاريني  اكـــد رئــيــس 
توفيق الجراح تضامن االتحاد 
مـــــع الــــقــــطــــاعــــات االقــــتــــصــــاديــــة 
واملــــالــــيــــة املــــتــــأثــــرة بـــتـــداعـــيـــات 
االزمـــــــة الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا الـــبـــالد، 
الســـيـــمـــا عـــلـــى صــعــيــد شـــركـــات 
االستثمار التي تعاني من ازمة 
االئتمان العاملية ذات التداعيات 

االقليمية واملحلية.
 وقــــــال الــــجــــراح »انــــنــــا نــثــمــن 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي قـــــام بـــهـــا بــنــك 
الــــكــــويــــت املــــــركــــــزي فـــــي الـــوقـــت 
املـــنـــاســـب والــــجــــرعــــة املــنــاســبــة 
مـــحـــاولـــة مـــنـــه لـــــــرأب اي صـــدع 
ممكن ان تتسبب به االزمة على 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة الســيــمــا 
املــالــيــة واملــصــرفــيــة«، مــؤكــدا أن 
»تلك االجراءات الشاملة خفض 
كــبــيــرة وزيــــادة  الــفــائــدة بنسبة 
مساحة االئتمان املصرفي وضخ 
والسماح  االنتربنك  في  سيولة 
باالقتراض  االستثمار  لشركات 
مـــــــن املــــــؤســــــســــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
وغــيــرهــا مـــن االجـــــــراءات ســوف 
اثــر ايجابي في مدى  يكون لها 

نتمناه قريبا«.
واوضـــــــــح »كــــمــــا انــــنــــا نــثــمــن 
مـــــا قــــامــــت بـــــه الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــــالســــتــــثــــمــــار مــــــن ضــــــخ مـــئـــات 
الصناديق  في  الدنانير  ماليني 
االســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة دعــــــمــــــا مـــنـــهـــا 
لــالســتــثــمــار فـــي ســــوق الــكــويــت 
لــالوراق املالية. ان هذه الجهود 
وان كـــانـــت لـــم تــعــط بــعــد كــامــل 
مفاعيلها اال انها حتما سيكون 

لها ابلغ االثــر في التخفيف من 
حــدة االزمـــة. واضــاف »نحن في 
متضامنون  الــعــقــاريــني  اتـــحـــاد 
االقتصادية  القطاعات  كافة  مع 
عــــمــــومــــا واملـــــالـــــيـــــة خـــصـــوصـــا 
لتجاوز هذه املحنة. و كلنا أمل 
فـــي أن تــكــون جــهــود الــقــطــاعــني 
الــــــعــــــام والـــــــخـــــــاص مـــتـــنـــاســـقـــة 
ومــــتــــنــــاغــــمــــة لـــــبـــــلـــــوغ الـــــهـــــدف 

بالسرعة املرجوة«.
»الــــقــــطــــاع  ان  الــــــــى  واشـــــــــــار   
العقاري هو االخر ليس بمنأى 
عــن هـــذه االزمــــة ان لــم نــقــل كــان 
بدأ يعاني منذ ما قبل التراجع 
الحاد في سوق الكويت لالوراق 
املـــالـــيـــة فــــي ســبــتــمــبــر املـــاضـــي. 
وانعاشا للذاكرة نرى من املفيد 
الـــعـــقـــاري  الـــقـــطـــاع  ان  نـــذكـــر  ان 
منذ  وجــمــود  شلل  شبه  يعاني 
فمشاريع  قصيرة.  ليست  فترة 
منذ  متوقفة   B.O.Tوالـــــ التنمية 
اكــثــر مــن سنتني وبــالــتــالــي فــان 
فـــــرص االعــــمــــال انـــحـــســـرت الـــى 
اضيق الحدود ما دفع بشركات 
عقارية كثيرة للبحث عن فرص 
اقليمية وعــاملــيــة، وهــا هــي تلك 
الـــشـــركـــات تـــقـــع فـــريـــســـة االزمـــــة 
املحدقة باملنطقة و العالم. حتى 
االن مـــا مـــن احــــد بــاســتــطــاعــتــه 
احصاء كل االضرار التي لحقت 
باملال الكويتي املستثمر عقاريا 
في عــدد كبير من الـــدول،  اال ان 
الـــشـــركـــات الــعــقــاريــة تــبــدو اآلن 
عشية واقع قد ال تحسد عليه«.

وقـــال الــجــراح ان »الــقــانــونــني 

الــطــني  زادا   2008 لــســنــة  و9   8
بلة وكان لهما آثار سلبية على 
مــا تبقى مــن شــركــات لــم تغامر 
بــاســتــثــمــارات خــارجــيــة ايــمــانــا 
محليا  املتوافرة  بالفرص  منها 
الـــفـــرص ضـــاقـــت من  اال أن تــلــك 
جـــديـــد بــعــد صـــــدور الــقــانــونــني 
أحد  املذكورين. وال يخفى على 
 B.O.Tبــــأن تـــوقـــف مـــشـــاريـــع الــــــــ
والــتــنــمــيــة ومــنــع الـــشـــركـــات من 
املـــــتـــــاجـــــرة بــــالــــســــكــــن الــــخــــاص 
ووقـــف الــرهــن الــعــقــاري كــل ذلك 
دفــــع بـــشـــركـــات لــالســتــثــمــار في 
بتلك  فــاذا  املالية  االوراق  ســوق 
قيمها  تـــتـــراجـــع  االســـتـــثـــمـــارات 
بـــشـــكـــل حــــــاد اثــــــر الـــتـــراجـــعـــات 

الحادة ملؤشر البورصة«.
واكـــــــــد  ان »مــــــا ســـلـــف ذكـــــره 

الشركات  بها  تمر  بــأزمــة  ينبئ 
الـــعـــقـــاريـــة ال تـــقـــل خــــطــــورة عــن 
تــلــك الــتــي وقــعــت فــيــهــا شــركــات 
استثمارية . كما أن قطاع العقار 
يعاني مثل غيره من القطاعات 
مــن الــحــذر الــبــالــغ فــي االقـــراض 
واالئتمان كما سبق وعانى من 
ارتـــفـــاع كــلــفــة الــتــمــويــل وضــيــق 
للتطوير  املـــتـــوافـــرة  املـــســـاحـــات 
أسعار  ارتــفــاعــات  مــن  وبالتالي 

األراضي«. 
وأهــــــاب بــاملــعــنــيــني االلــتــفــات 
الــى هــذا الــقــطــاع الــحــيــوي الــذي 
بدأت خسائر شركاته تلوح في 
االفــق منذرة بعواقب وخيمة ال 
التي مني  تلك  تقل خطورة عن 

بها القطاع املالي.
تــشــمــل  أن  الـــــجـــــراح  وتـــمـــنـــى 
عــنــايــة الـــدولـــة الــراعــيــة بجهود 
مــؤســســاتــهــا املــخــتــلــفــة الــقــطــاع 
اســوة  خــاص  باهتمام  العقاري 
بالقطاعات االخرى .فاالقتصاد 
جــــــســــــم مــــــتــــــكــــــامــــــل االعــــــــضــــــــاء 
واالطـــراف، اذا عانى عضو منه 
االخــرى  االعضاء  تداعت جميع 
للتكاتف والتضامن معه، سعيا 
لشفاء كامل متكامل للجسم كله. 
ان الــقــطــاعــني املـــالـــي والــعــقــاري 
هــــمــــا وجـــــهـــــان لـــعـــمـــلـــة واحـــــــدة 
ان  حتى  بينهما  كبير  بــتــداخــل 
الثاني  ما يصيب االول يصيب 
للجهود  نتمنى  اذ  انــنــا  حــتــمــا. 
تعويم  فــي  تفلح  ان  الحكومية 
السيما  االستثمارية  الشركات 
تـــلـــك الـــتـــي داهـــمـــتـــهـــا الـــقـــروض 

بسبب االزمــة العاملية فاننا في 
مقدمة القطاعات الواجب النظر 
اليها في مـــوازاة  تيسير حلول 
للقطاع املالي. وفي هذا الصدد 
كـــرر الـــجـــراح ضـــــرورة أن تــكــون 

املعالجات شاملة. 
فــــدائــــمــــا مــــا تـــخـــلـــق االزمـــــــات 
فرصا يمكن أن تكون ثمينة في 
اعــادة الهيكلة تمهيدا النطالقة 

أقوى«. 
ـــــــــــجـــــــــــراح »فـــــــي  ووتـــــــــــابـــــــــــع ال
هــــــــــذا املــــــــجــــــــال يــــــدعــــــو اتـــــحـــــاد 
التنفيذية  السلطتني  العقاريني 
والــــتــــشــــريــــعــــيــــة الــــــــى الــــتــــوقــــف 
مــلــيــا أمــــام مـــا مـــن شــأنــه اطـــالق 
صــــــافــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة مــــــن جـــديـــد 
بــــاطــــالق املــــشــــروعــــات الـــكـــبـــرى 
 B.O.Tواعـــــادة الــــروح لــنــظــام الــــــ
القانونني  وتــعــديــل  واملـــبـــادرات 
جــانــب  الـــــى   2008 لــســنــة  و8   9
درس اوضاع الشركات العقارية 
املتضررة  النها كانت وما زالت 
املـــحـــرك االســــاســــي لـــعـــدد كبير 
مــــن الـــقـــطـــاعـــات املـــرتـــبـــطـــة بــهــا 
واملستفيدة من نشاطها. وختم 
قائال: »ما من عالج ناجع اذا لم 
يــكــن آخـــذا فــي االعــتــبــار القطاع 
الــعــقــاري الــــذي كــمــا قــلــنــا كانت 
بـــــــدأت أزمــــتــــه قـــبـــل ازمـــــــة ســـوق 
املــــــال وتـــفـــاقـــمـــت مــــع أزمــــــة ذلـــك 
السوق. فكلنا ثقة بقدرة طاقات 
معا  الــنــهــوض  عــلــى  مجتمعنا 
من أجل غد استثماري وتنموي 
أفضل ملا فيه خيرنا جميعا في 

هذا البلد الحبيب«.

توفيق الجراح

عقدت اجتماعًا مع عمالء مشروع أراضي بلغاريا السكنية 

»الوفاء العربية« تحصل على ترخيص تحويل
أراضي مشروع بلغاريا إلى منتجع فيالت سياحي 
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اجتماعا  العربية«  »الــوفــاء  شركة  عقدت 
بلغاريا  أراضــي  الشركة في مشروع  لعمالء 
كــل مــن رئيس  السكنية، وحــضــر االجــتــمــاع 
التسويق وعن  الشركة ومدير  إدارة  مجلس 
القانوني  املستشار  البلغارية  الوفاء  شركة 
كــريــســتــوفــر نــاتــشــيــف. وتــــنــــاول االجــتــمــاع 
طـــرح الــعــديــد مــن املــوضــوعــات الــتــي تتعلق 
بـــادر  حــيــث   FORESET BEACG بــمــشــروع 
بطرح  الجاسم  ماجد  اإلدارة  رئيس مجلس 
آخر املستجدات التي توصلت إليها الشركة 
مع السلطات البلغارية وقــد كــان أهمها هو 
حصول الشركة على ترخيص بفرز األراضي 
ومــوافــقــة الــســلــطــات الــبــلــغــاريــة إلـــى تحويل 

األراضي إلى منطقة فيالت سياحية.

وأوضـــــــح الـــجـــاســـم بـــــأن الـــشـــركـــة تــســعــى 
البناء  ترخيص  على  إلــى حصولها  جاهدة 
لــم يكون هناك  مــا  الحالي  الــعــام  قبل نهاية 
تعطيل في العمل من قبل الدوائر الحكومية 
املــــــال أو مــــا شـــابـــه مــن  بــســبــب عــطــلــة رأس 
إجـــــــــراءات روتـــيـــنـــيـــة. ومـــــن جـــانـــب آخـــــر قـــام 
املــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي كــريــســتــوفــر نــاتــشــف 
قانوني  بــشــرح  التسجيل  عملية  بتوضيح 
مفصل ومسار عملية التسجيل بالتفصيل، 
وقــــد نــفــى جــمــيــع اإلشــــاعــــات الــالقــانــونــيــة، 
مــــؤكــــدا االســـتـــمـــراريـــة والـــتـــقـــدم واملـــســـانـــدة 
بعض  تلقى  ثــم  ومــن  عميل،  لكل  القانونية 
وفي  عنها.  واإلجــابــة  الحضور  مــن  االسئلة 
خــتــام الــلــقــاء أوضـــح الــجــاســم مــراحــل العمل 
العمالء  ابـــدى  وقــد  الحاضرين  العمالء  إلــى 

ماجد الجاسم   ارتياحهم ملجهودات الشركة. 

مجموعة عقارية مقرها سلطنة عمان
تؤسس شركة في الكويت بـ 10 ماليني
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علمت »الــــراي« مــن مــصــادر مطلعة ان احــدى املجموعات 
شركات   7 تمتلك  والتي  عمان  سلطنة  في  الكبرى  العقارية 
عقارية في الخليج ومن ضمنها الكويت أسست اخيرًا شركة 
عقارية لالستثمار العقاري برأسمال يبلغ 10 ماليني دينار.

وقالت املصادر إن الشركة الجديدة سيكون مقرها الكويت 
والتي ستعد ثاني شركة لها في الكويت والتي ستعمل على 
تسويق العقارات الخارجية، في حني أنها ستقوم على إنشاء 

مدن سكنية في الدول الخليجية .
ومن املتوقع أن تتعاقد الشركة الجديدة التي تم إنشاؤها 
في الكويت تسويق مشروع عقاري ضخم في سلطنة عمان 
تصل كلفته إلى 50 مليون دينار كويتي، حيث بدأت بالفعل 

عمل املخطط الالزم لعرضه في الكويت.
الــعــقــاريــة العمانية لــديــهــا 7 شــركــات  يــذكــر أن املــجــمــوعــة 
ولــديــهــا شركة  الخليج  على مستوى  واســتــثــمــاريــة  عــقــاريــة 
الجديدة  الشركة  مجال  نفس  في  تعمل  الكويت  في  عقارية 
املتوقع  الخارجية، ومــن  العقارات  في تسويق وبيع وشــراء 
املقبلة  املرحلة  الشركتني في  أن يتكون تحالف مشترك بني 

لتسويق مشروع عقاري ضخم في إحدى الدول الخليجية.

»كامكو« تعلن عن إدراج أسهم 
»عيادة امليدان« في »املوازي«

الكويت  مشاريع  شركة  اعلنت 
االصــــــول  الدارة  االســــتــــثــــمــــاريــــة 
(كــــامــــكــــو) عــــن ادراجــــــهــــــا الســهــم 
شركة عيادة امليدان لخدمات طب 
الفم واالسنان في السوق املوازي 
لــســوق الــكــويــت لــــــالوراق املــالــيــة، 
حيث سيبدأ تداول اسهم الشركة 
الـــــيـــــوم ضـــمـــن قــــطــــاع الـــخـــدمـــات 
تــحــت االســـــم املــخــتــصــر (مـــيـــدان) 
باللغة العربية و(Maidan) باللغة 

االجنبية.
وتأسست شركة عيادة امليدان 
لــــخــــدمــــات طـــــب الــــفــــم واالســـــنـــــان 
كــــــشــــــركــــــة مـــــســـــاهـــــمـــــة كــــويــــتــــيــــة 
عملية  وســـتـــبـــدأ   .1992/11/02
برأسمال  اكتوبر  فــي 26  الــتــداول 
لــلــشــركــة قــــدره 4.5 مــلــيــون ديــنــار 
مقّسم على 45 مليون سهم بقيمة 

اسمية 100 فلس للسهم الواحد.
في  التنفيذي  الرئيس  وصــرح 
»كــامــكــو« ســـعـــدون الــعــلــي »نــحــن 
سعداء بنجاحنا في ادراج اسهم 
شـــركـــة عـــيـــادة املــــيــــدان فـــي ســوق 
الــكــويــت لــــــالوراق املــالــيــة. اود ان 
اشــــكــــر مــــســــؤولــــي شــــركــــة عـــيـــادة 
املـــيـــدان عــلــى ثــقــتــهــم فـــي اخــتــيــار 
كامكو للعب دور املستشار املالي 
ومدير االدراج في هذه العملية«.     
والـــهـــدف مــن تــأســيــس الــشــركــة 
تــــوفــــيــــر خـــــدمـــــات مـــتـــكـــامـــلـــة فــي 
مــجــال طــب الــفــم واألســـنـــان وهــي 
عــــضــــو فــــــي مــــجــــمــــوعــــة شــــركــــات 
ولقد  الطبية.  للخدمات  املــتــحــدة 
اســتــطــاعــت الـــشـــركـــة خــــالل فــتــرة 
وجيزة ان تصبح العيادة االولى 
لــخــدمــات طــب الــفــم واالســنــان في 
املميزة،  لخدماتها  نظرا  الكويت 

وفريق عملها ذي الكفاءة العالية 
واملـــؤلـــف مـــن اكــثــر مـــن 60 طبيب 
مــتــخــصــصــا يــدعــمــهــم مــجــمــوعــة 

متميزة من الفنيني واملمرضات.
بناء  الــشــركــة  خــبــرة  وتتضمن 
مجال  فــي  الطبية  املــراكــز  وإدارة 
طــــب األســــنــــان كـــمـــا وانــــهــــا تــقــدم 
لهذه  املــســانــدة  الطبية  الــخــدمــات 
مع  التعاقد  الى  باالضافة  املراكز 
االطـــبـــاء واملـــمـــرضـــات فـــي عــيــادة 
امليدان ومراكز اخرى في الكويت. 
علما بان شركة امليدان تتملك في 
في  يساعدها  ما  العقارات  مجال 

تحقيق أهدافها. 
وتـــهـــدف اســتــراتــيــجــيــة شــركــة 
عــــيــــادة املـــــيـــــدان الـــــى االســـتـــمـــرار 
والتوسع في تقديم أفضل خدمة 
الفم  فــي طــب  صحية متخصصة 
واالســـــــنـــــــان. كـــمـــا وانـــــهـــــا تــســعــى 
الـــى نــشــر الــوعــي فــي املجتمعات 
الــتــي تــعــمــل فــيــهــا وذلــــك لضمان 

الـــنـــمـــو املـــســـتـــمـــر. اضــــافــــة لـــذلـــك، 
تــهــدف الــشــركــة الــى الــحــفــاظ على 
عالية  تقديم خدمات  في  تفوقها 
الـــــجـــــودة فــــي مـــجـــال رعــــايــــة طــب 
الــفــم واالســــنــــان، وذلــــك مـــن خــالل 
تنويع انشطتها  لتشمل مجاالت 
أوسع في جميع التخصصات في 
األوسط.  الشرق  الكويت ومنطقة 
وتـــتـــمـــحـــور رؤيــــــة شـــركـــة املـــيـــدان 
وإدارة  امــتــالك  حـــول  املستقبلية 
اكبر مجموعة عيادات متخصصة 

في طب الفم واألسنان. 
وكـــــــذلـــــــك ســـتـــفـــتـــتـــح الــــشــــركــــة 
مستشفى السيف املتخصصة في 
أمراض النساء والوالدة واألطفال 
والـــتـــجـــمـــيـــل فــــي نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر 
املــســتــشــفــى  هـــــذه  تــعــتــبــر   .  2008
األضــخــم واألحــــدث على مستوى 
املــســتــشــفــيــات الــخــاصــة فـــي دولـــة 
الـــــكـــــويـــــت مــــــن حــــيــــث اســــتــــخــــدام 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة ضــمــن 
خـــدمـــاتـــهـــا. وســيــشــكــل االنـــتـــهـــاء 
مــــن هـــــذا املــــشــــروع عـــالمـــة بـــــارزة 
فـــي مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة في 
الــــكــــويــــت وفـــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

األوسط.
وقــال فيصل منصور صرخوه  
شــــركــــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 
»عـــــيـــــادة املـــــيـــــدان« »انــــهــــا فــرصــة 
مثالية تمكننا من إظهار قدراتنا 
ضــمــن قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة، 
مــن خـــالل املــســاعــدة اإلســتــشــاريــة 
الــــتــــي نــتــلــقــاهــا مــــن كـــامـــكـــو، أنـــا 
على خطى  نسير  اننا  يقني  على 
صحيحة لتحقيق النمو والتطور 
لشركتنا والتي ستنتج عن عملية 

اإلدراج«. 

سعدون العلي

أشاد بجهوده في استقطاب املزيد من استثمارات دول املنطقة 

أحمد عبد السالم: وزير االستثمار املصري طمأن 
دول الخليج لسالمة إجراءات مواجهة األزمة العاملية 

أشــــــاد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
املـــــنـــــتـــــدب  الــــــعــــــضــــــو  االدارة 
للمشاريع  الــدولــيــة  للمجموعة 
الـــقـــابـــضـــة احــــمــــد عـــبـــد الـــســـالم 
بالجهود التي تبذلها الحكومة 
املــــصــــريــــة لــلــتــقــلــيــل مـــــن اآلثــــــار 
العاملية  املالية  لالزمة  املحتملة 

على االقتصاد املصري.
واوضـــــح عــبــد الـــســـالم عضو 
مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب املـــــصـــــري ان 
الــــجــــولــــة الــــتــــي قــــــام بـــهـــا وزيـــــر 
االســـتـــثـــمـــار املــــصــــري الـــدكـــتـــور 
مــــحــــمــــود مــــحــــيــــى الـــــــديـــــــن  فــي 
دول الــخــلــيــج وشــمــلــت الــكــويــت 
تــــأتــــي فــــي اطـــــــار تـــلـــك الـــجـــهـــود 
حــيــث نــجــح الــــوزيــــر خــــالل تلك 
الجولة في استقطاب املزيد من 
االســـتـــثـــمـــارات الــخــلــيــجــيــة إلــى 

مصر.
وشــــــــــدد عــــبــــد الــــــســــــالم عــلــى 
اهـــمـــيـــة الـــــــــدور الـــــــذي يــــقــــوم بــه 
وزيـــــر االســـتـــثـــمـــار املـــصـــري في 

تهيئة املناخ التشريعي واملالي 
واالقتصادي في مصر الستقبال 
املزيد من التدفقات االستثمارية 
الــعــالــم، حيث  دول  مــن مختلف 
تـــشـــهـــد تــــلــــك الــــتــــدفــــقــــات نـــمـــوا 
واضـــــــــحـــــــــا خــــــصــــــوصــــــا خــــــالل 

السنوات القليلة املاضية.
واشـــــــار عـــبـــد الــــســــالم الـــــى ان 
وزيــــــــــر االســـــتـــــثـــــمـــــار نــــجــــح فــى 
الخليجيني  املستثمرين  طمأنة 
في مصر الى سالمة االجــراءات 
الــــــتــــــي اتـــــخـــــذتـــــهـــــا وتــــتــــخــــذهــــا 
الـــحـــكـــومـــة املــــصــــريــــة ملـــواجـــهـــة 
العاملية  املالية  االزمـــة  تداعيات 
اتــه املكثفة  وذلـــك مــن خــالل لــقــاء
مــــع تـــجـــمـــعـــات رجـــــــال االعــــمــــال 

واملسؤولني الحكوميني.
الــــــــــســــــــــالم ان  وذكــــــــــــــــر عـــــــبـــــــد 
املــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة لــلــمــشــاريــع 
الــقــابــضــة وشـــركـــاتـــهـــا الــتــابــعــة 
وفــــي مــقــدمــهــا »مــنــا الــقــابــضــة« 
والــدولــيــة لــلــمــشــاريــع الــعــقــاريــة 
تــنــفــذ الـــعـــديـــد مــــن املـــشـــروعـــات 
العقارية واملعمارية واإلنشائية 
والصناعية في مصر لالستفادة 
من الفرص العديدة التي يوفرها 
لالستثمار  املــصــري  االقــتــصــاد 

العربي وبمختلف القطاعات. 

أحمد عبد السالم

الضبيب: »أعيان العقارية« بدأت تسليم 
الوحدات السكنية في مشروع »ديار الشعب« 

أعلنت شركة أعيان العقارية بدء 
السكنية ملشروع  الــوحــدات  تسليم 
مجمع » ديــار الشعب« في منطقة 
والقريبة  الــراقــيــة  الــبــحــري  الشعب 
من شاطئ الخليج العربي وشارع 
االســــتــــقــــالل، والــــتــــي يــبــلــغ عـــددهـــا 
نحو 20 وحدة سكنية تعد األولى 
مــــن نـــوعـــهـــا الــــتــــي تــــقــــوم الـــشـــركـــة 

بتنفيذها في دولة الكويت. 
وقــــــــال مـــــســـــؤول املــــبــــيــــعــــات فــي 
الشركة محمد الضبيب إن عمليات 
الـــتـــســـلـــيـــم بـــــــــدأت لـــلـــعـــمـــالء وفـــقـــا 
املــحــددة معهم، مشيرا  لــالتــفــاقــات 
إلــــــى دقــــــة االلــــــتــــــزام بـــاملـــواصـــفـــات 
اإلنــــــشــــــائــــــيــــــة واإلكـــــــــــســـــــــــاء لــــهــــذه 

الوحدات.
قــــامــــوا  الـــــعـــــمـــــالء  إن  وأضـــــــــــاف 
بـــمـــعـــايـــنـــة وحـــــداتـــــهـــــم الـــســـكـــنـــيـــة 
والــتــأكــد مــن االلــتــزام بكل الــشــروط 
واملــــــواصــــــفــــــات لـــجـــمـــيـــع مـــكـــونـــات 
املــبــنــى ســـــواء اإلنــشــائــيــة أو مـــواد 
اإلكـــســـاء الــخــارجــي والــتــشــطــيــبــات 

الداخلية بتفاصيلها كافة. 
مهندسي  ان  الضبيب  واوضـــح 
الــشــركــة وفــنــيــيــهــا قـــامـــوا بفحص 
الوحدات  لجميع  املطلوب  الجودة 
الــــســــكــــنــــيــــة وأكــــــــــــــدوا مـــطـــابـــقـــتـــهـــا 
كــــل الـــــشـــــروط واملــــواصــــفــــات الــتــي 
تـــضـــمـــنـــتـــهـــا الــــعــــقــــود االبــــتــــدائــــيــــة 
واالتفاقات املبرمة مع املقاولني من 
جهة ومع العمالء من جهة أخرى، 
العقارية  أعيان  سعادة  عن  معربا 
لتسليم أول مشروع سكني لها في 
الكويت رغم الظروف القاهرة وغير 
الطبيعية التي تمر بها أسواق املال 

والعقار في املنطقة والعالم. 
وذكــر ان مجمع » ديــار الشعب« 
شهد  العقارية  أعيان  أقامته  الــذي 
إقــــبــــاال مــنــقــطــع الـــنـــظـــيـــر مــــن قــبــل 
باالستثمار  واملــهــتــمــني  الــجــمــهــور 
الـــعـــقـــاري بــســبــب مـــوقـــعـــه املــتــمــيــز 
ومواصفاته  املتنوعة،  ومساحاته 
الــــــتــــــصــــــمــــــيــــــمــــــيــــــة الــــــــــتــــــــــي تــــــوفــــــر 
أفــراد  ينشدها  الــتــي  الخصوصية 

مـــة مع  األســـــرة الــكــويــتــيــة واملـــتـــواء
الكويتي   املجتمع  وتقاليد  عـــادات 
املـــتـــوافـــقـــة والـــشـــريـــعـــة اإلســـالمـــيـــة 

السمحة. 
واضـــــاف مـــســـؤول املــبــيــعــات في 
الــعــقــاريــة إن مجمع » ديــار  أعــيــان 
الـــشـــعـــب« صــمــم بــطــريــقــة عــصــريــة 
املــنــطــقــة املحيطة  تــتــمــاشــى ورقــــي 
بــه إضــافــة إلـــى اإلكــســاء الــخــارجــي 
من  الداخلية  والتشطيبات  املتميز 

نوع »السوبر ديلوكس«.
يـــضـــم 20  املـــجـــمـــع  واوضــــــــح ان 

وحـــــــــدة ســـكـــنـــيـــة تــــــم بــــيــــع 95 فــي 
املــــائــــة مـــنـــهـــا، وتــتــضــمــن 16 شــقــة 
و4 فلل بيعت جميعها وفــق نظام 
الــتــمــلــيــك، ويــتــكــون مــن ســتــة أدوار 
فــقــط وســـــرداب ملــواقــف الــســيــارات، 
مبينا أن الــدوريــن األرضــي واألول 
يتكونان من فلل مساحة كل منها 
من  توجد  بينما  مربعا،  مترا   235
الــــدور الــثــالــث وحــتــى الــســادس 16 
شــقــة مــســاحــة كـــل مــنــهــا 118 مــتــرا 

مربعا.
وقـــــال الــضــبــيــب إن جــمــيــع هــذا 
الوحدات صممت بأسلوب معاصر 
مبينا أن الفلل مقسمة على دورين 
ويضم  أمــتــار   110 مساحته  األول 
صـــــالـــــة اســــتــــقــــبــــال وغـــــرفـــــة طـــعـــام 
وحماما للضيوف ومطبخا وغرفة 
غسيل مــجــهــزة وغــرفــة خــادمــة مع 
حمامها الخاص، ومخرجا إضافيا 
املطبخ وغرفة سائق  للفيال يخدم 
مع حمام خاص، والدور الثاني من 
الفيال مساحته 12508 مترا مربعا 
ويتكون من غرفة نوم رئيسية مع 
مــرافــقــهــا، وغــرفــتــني إضافيتني مع 
حـــمـــام مــشــتــرك إضـــافـــة إلــــى غــرفــة 
معيشة ألحقت بها بلكونة مميزة.

وذكـــــر ان الــشــقــق تــحــتــوي على 
خــاص،  حــمــام  منهما  لكل  غرفتني 
وصــــالــــة اســـتـــقـــبـــال وحــــمــــام يــخــدم 
الــضــيــوف ومــطــبــخ وغــرفــة خــادمــة 
وحــــمــــام خـــــاص بـــهـــا، إضــــافــــة إلـــى 
وجود موقف يتسع لسيارتني لكل 

فيال وسيارة لكل شقة سكنية. 
واعــــــــــــــــرب عــــــــن فــــــخــــــر الـــــشـــــركـــــة 
وســعــادتــهــا إلتـــمـــام هــــذا املـــشـــروع 
ومـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا بــــطــــريــــقــــة فـــاعـــلـــة 
وســريــعــة فـــي الــنــهــضــة الــعــمــرانــيــة 
ـــــبـــــالد، وتــلــبــيــة  الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا ال
احـــتـــيـــاجـــات شـــريـــحـــة واســــعــــة مــن 
الــــعــــمــــالء املـــمـــيـــزيـــن الــــذيــــن تــفــخــر 
هناك  إن  مضيفا  معهم،  بالتعامل 
عقاري  تطوير  ومشاريع  مفاجآت 
كثيرة للشركة ستشهد النور قريبا 

داخل الكويت وخارجها.
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