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53.50 دوالر برميل النفط يرتفع إلى 
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 19 سنتا 
في ت���داوالت اول  أم��س اجلمعة ليبلغ 50ر53 
دوالر أمريكي مقابل 31ر53 دوالر للبرميل في 
تداوالت اخلميس املاضي وفقا للسعر املعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العاملية ارتفعت أسعار النفط اول 
أمس عقب انتهاء اجتماع منظمة الدول املصدرة 
للبترول )أوب��ك( مع املنتجني املستقلني في فيينا 

بشأن متديد اتفاق خفض اإلنتاج الذي أسفر عن 
االنتظار حتى شهر يناير املقبل لتحديد وضع 

السوق.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العاملي 

مزيج برنت 43 سنتا ليصل عند التسوية إلى 
مستوى 86ر56 دوالر كما ارتفع سعر برميل 
خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 11 سنتا 

ليصل إلى مستوى 66ر50 دوالر للبرميل.
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10 دول في العداء للوافدين الكويت جاءت ضمن أسوأ 

»الشال«: رخاوة القوانني خلقت من اإلجتار بالبشر مصدر ثروة
زيادة النفقات العامة 5 أضعاف ما تسببت في مضاعفة عدد السكان بنحو ضعفني
هجرتهم ف��ي  رزق��ه��م  ع��ن  بحثوا  فالكويتيون  السكانية..  التركيبة  خلل  ف��ي  لهم  ذن��ب  ال  ال��واف��دون 

وخطر إقصائي  بشكل  الكويت  في  السكان  يتناول تركيبة  منهم   بعض  السياسيون 
أمامنا حاضرة  أمثلة  في  دواًل  مزقت  طروحات  وشيعة  وسنة  بادية  إلى  الكويتيني  تقسيم 

الشال يعتبر ان الوافدين احللقة االضعف في خلل التركيبة السكانية

العامل األهم املؤثر في النمو السكاني للوافدين هو السياسات املالية التوسعية

قال تقرير الشال األسبوعي يتناول 
البعض من السياسيني تركيبة السكان 
فــي الكويت بشكل إقصائي وخاطئ 
وخطر، مثل هذا الطرح ساد أيضاً حتى 
عند مناقشة تركيبة الكويتيني من 
السكان، واخضعوا تصنيفات بغيضة، 
مثل محاكمة معدالت النمو السكاني 
للكويتيني بالذهاب أكثر من 50 سنة 
في التاريخ بنية التشكيك في هويتهم، 
وتقسيمهم إلى بادية وحاضرة، وسنة 
وشيعة، وكلها طــروحــات مزقت دول 
فــي أمثلة حــاضــرة أمــامــنــا. املــؤكــد أن 
هناك خلاًل في التركيبة السكانية، هو 
خلل كــمــي، وأخــطــر مــا فيه هــو اخللل 
النوعي، وهو خلل هيكلي قدمي، ناجت عن 
سياسات خاطئة، وُطرح حينها متزامناً 
مع خلل نتج عن هيمنة النفط انتاجياً 
ومالياً على قدر االقتصاد احمللي. تلك 
االخــتــالالت ال ذنــب للوافد فيها، فطلب 
الرزق أمر مشروع، مارسه الكويتيون 
عندما كانت مواردهم شحيحة، سواء في 
هجراتهم صيفاً وشتاًء عن طريق البحر، 
أو ترحالهم في الصحاري أينما وجد 

املاء والكأل.
واألرقــام قاطعة في أن العامل األهم 
املؤثر في النمو السكاني للوافدين هو 
السياسات املالية التوسعية، وهي 
سياسات عامة خاطئة، اتخذتها سلطات 
اتخاذ القرار احمللية، فزيادة النفقات 
العامة 5 أضعاف ما كانت عليه بني عامي 
2000 و2013، تسببت في مضاعفة عدد 
السكان بنحو 2 ضعف، وحققت أهدافاً 
معاكسة ألي مشروع تنموي حقيقي، 
وحدث ذلك، رغم حتذير متكرر ومسبق، 
ــي وخـــارجـــي، لــســلــطــات اتــخــاذ  ــل داخ
القرار، بأنها سياسات غير مستدامة. 
فاقم انحرافها، ذلــك التساهل الكبير 
مــع الفساد ورخـــاوة الــقــوانــني، والتي 
خلقت من االجتار بالبشر مصدر ثروة، 
ــرض اإلتـــاوات  وجـــاءت مــن حصيلة ف
على ضعاف الوافدين، وإن كان ال بد من 
غضب وعــقــاب، فليكن أوالً من نصيب 
راسمي السياسات اخلاطئة، وللفاسدين 

املتاجرين بالبشر.
ــرت  ــش ـــع، ن ـــي ـــاب ــة أس ــع ــض قـــبـــل ب
“انترنيشنز” تصنيفها السنوي للدول 
املستقبلة للوافدين، وجــاءت البحرين 
ــدول الـــودودة لهم،  على رأس قائمة ال
وجاءت الكويت ضمن أسوأ 10 دول على 
مستوى العالم في العداء لهم، أي من 
أكثر الدول تشدداً ضدهم، وذلك أمر غير 
طيب، وليس ذلــك هو الوجه احلقيقي 
لناسها. التكسب في العمل السياسي، 
أمر متكرر احلــدوث، ولكن، هناك سقف 
أدنى ال بد من احترامه، وفي سياسات 

االقصاء ما بني الكويتيني أنفسهم، أو 
مع الوافدين، ما يتسبب في عملية تدمير 
ذاتـــي، ال بــد مــن موقف منها. يضاعف 
من فداحة أثــارهــا، حكومة ضعيفة، ال 
رؤيــة وال موقف لها، تتحرك مغيرة 
اجتاهاتها مع كل نفحة ريح، أي مع أي 
تهديد أو نقد، حتى لو كان مجرد جملة 
في مدونات التواصل االجتماعي. ولعل 
األهم، هو أن النتيجة احلتمية ملثل هذه 
املواقف املتعصبة، لن تؤدي قطعاً إلى 
تعديل كمي يذكر في التركيبة السكانية 
غير تلك الناجتة عن انخفاض إيرادات 
النفط، وسوف تسوء كثيراً تلك التركيبة 
من ناحية النوعية، ألن املؤهل والقادر 
مــن الــوافــديــن، ســوف يبحث عــن بيئة 
أكثر وداً، بينما تبقى وتتكاثر العمالة 
الهامشية مهما بلغت الضغوط. كان 
ال بد من هذه املقدمة قبل أن نناقش في 
تقريرنا، وفي ثالث فقرات منفصلة، آخر 
األرقــام املتوافرة حول تركيبة السكان 
والعمالة، وتلك األرقام مصدرها الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، ومــن دون 

املراهنة على دقتها.

اخللل الكمي
في عام 1985، هبط عدد السكان 
الكويتيني بنسبة %17.4- مقارنة 
بعددهم في عام 1980، ألن احلكومة 
قــررت حينها عــدم احتساب فئة غير 
محددي اجلنسية ضمنهم، وفي نفس 
العام، تبنت احلكومة خطة خمسية، 
ــي تعديل التركيبة  ــاس هدفها األس
السكانية بهدف موازنة السكان بنسبة 
%50 لكل مــن الكويتيني وغيرهم، 
وكانت نسبة السكان الكويتيني في 
نهاية عــام 1985 بــحــدود 27.7%، 
وكانت الكويت تعاني من هبوط حاد 
فــي انــتــاج وأســعــار النفط، وتعاني 
مــن تــداعــيــات أزمـــة املــنــاخ، وتعاني 
مــن اشــتــداد خطر احلـــرب العراقية 
اإليرانية حيث مت في فبراير 1986 
احتالل شبه جزيرة الفاو. وكانت تلك 
الظروف على شدة سوئها، تدعم هدف 
اخلطة اخُلمسية مبــوازنــة السكان، 
ألن الوضع األمني واالقتصادي طارد 
للسكان، ورغم ذلك، انخفضت مساهمة 
الكويتيني فــي السكان إلــى 26.9% 
لــظــروف سياسية كانت ســائــدة في 
الكويت بحلول عام 1990،عام نهاية 

اخلطة اخُلمسية.
وفــي أغسطس عــام 1990، حدث 
الــغــزو، وأُفــرغــت الكويت مــن معظم 
سكانها، ونظرياً حتقق ما هو أفضل 
من هــدف احلكومة، وبعد التحرير، 

أعلنت احلكومة الكويتية بأنها سوف 
لن تسمح بأقل من موازنة السكان، 
حينها كــان الكويتيون األكثر عــدداً، 
ومــع نهاية عــام 1993، أي بعد أقل 
ـــالث ســنــوات بــعــد الــتــحــريــر،  مــن ث
بلغت نسبة مساهمة الكويتيني في 
السكاننحو %40. وفي عام 1998، 
هبطت نسبة مساهمة الكويتيني في 
السكان إلى نحو %34.6، ولكن أزمة 
منــور آسيا وتــدهــور أســعــار النفط، 
تسببا في انخفاض منو الوافدين من 
السكان فــي الكويت فــي عــام 1999 
و2000 بنسبة %2.8- و4.7%- 
على التوالي، وخالل العامني، ارتفعت 
نسبة مساهمة الكويتيني إلــى 36% 
في عــام 1999 ثم إلــى %38 في عام 

.2000
ـــأن قضية  والبــــد مـــن الــتــذكــيــر ب
االخــتــالل فــي التركيبة السكانية 
مطروحة منذ سبعينات القرن الفائت، 
ولكن، كل السياسات العامة كانت 
تتسبب فــي حتقيقعكس املعلن من 
االهــداف، وذلــك تكرر مع بدء ارتفاع 
أســعــار النفط بــدايــة الــقــرن احلالي. 
فبعد النمو السالب للسكان الوافدين 
في عامي 1999 و2000 كما أسلفنا، 

تسبب االنفالت
املالي منذ عام 2001 وما بعد، في 
ارتفاع كبير مع معدالت منو السكان 
الوافدين، فبلغ معدل منوهمللسنوات 
2001 – 2003 نحو %5.6 سنوياً، 
ليرتفع إلــى معدل %9.7 للسنوات 
2004 – 2007، ثم ليهبط إلى معدل 
%1.8 للسنوات 2008 – 2011 
ــة العالم املالية، ليعاود  بسبب أزم
االرتفاع إلى %4.1 مع زيــادة أسعار 
النفط للسنوات 2012 – 2016. 
ذلـــك يــعــنــي، أن اتــســاع هـــوة اخللل 
السكاني مــا هــو ســوى متغير تابع 
للتغير في السياسات املالية، ويدعمه 
التسامح مع جتارة البشر، أما الوافد، 
فحاله حال املواطن، ضحية مثل تلك 

السياسات التنموية البائسة.
وألن تأثير السياسات املالية على 
النمو السكاني ال يتحقق ســوى بعد 
فترة سماح، من املتوقع حالياً أن يبدأ 
منو السكان الوافدين باالنحسارفي 
السنوات القليلة القادمة، ومن دون 
جهد يذكر، أســوة ملا حــدث في عامي 
1999 و2000، وما حدث بعد أزمة 
عام 2008. ويشير املتوفر من األرقام، 
ومصدرها الهيئة العامةللمعلومات 
ــك النمو قد  املــدنــيــة، أن انــحــســار ذل
بــدأ، فقد بلغ معدل منو السكان غير 
الكويتيني للنصف األول مــن عــام 

2017، نحو %0.4 فقط، وهو األدنى 
منذ بداية األلفية احلالية بينما بلغ 
منو السكان الكويتيني لنفس الفترة 
%1.1، أو نحو 3 أضعاف منو غيرهم، 
مبعنى آخــر، املتغيرات اخلارجة عن 
ــوف تعمل  قــدرتــنــا على الــتــأثــيــر، س
على زيــادة نسبة مساهمة الكويتيني 
فــي الــســكــان، وال حــاجــة للشعارات 
االقصائية لبدء تعديل التركيبة، بينما 
يظل خطر ذلك اخلطاب االقصائي على 
ما هو أهم، وهو تعميق اخللل النوعي 
في تلك التركيبة، وهو ما سنعرض له 

في فقرة الحقة.

اخللل النوعي
ــن اخللل  ــل الــنــوعــي أهـــم م ــل واخل
الكمي، فعندما تكون السياسات العامة 
حصيفة، تصبح نوعية السكان متفوقة 
مبهارات عالية، ذلك كان وال يزال حال 
سنغافورة مثالً، ولكنه بالتأكيد ليس 
وضع التركيبة السكانية في الكويت. 
اخللل النوعي في التركيبة السكانية 
في الكويت، يشمل، ضعف املستوى 
التعليمي واحلرفي، ويشمل التوزيع 
بني اجلنسني، ويشمل التوزيع بني 
اجلنسيات، ويشمل التوزيع بني مواقع 
العمل -قطاع عــام وقطاع خــاص-، 
ويشمل اتساع كبير في قاعدة الهرم 

السكاني -الصغار- للكويتيني.
إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية كما في 2017/06/30 تشير 
إلــى أن هناك نحو 130 ألــف أمــي في 
جملة السكان الذين تبلغ أعمارهم 
10 ســنــوات وأكــثــر، وهــنــاك 1.012 
ــع إجمالي  مليون فـــرد، أي نحو رب
السكان يــقــرأون ويكتبون فقط، أي 
مــن دون مــؤهــالت تعليمية، وهناك 
378 ألــف فــرد مبؤهل ابتدائي. ذلك 
يعني أن نحو 1.520 مليون نسمة من 
السكان البالغة أعمارهم 10 سنوات 
وأكثر، مؤهالتهم ال تتعدى االبتدائية، 
ونسبهم من جملة السكان أكثر من 
10 سنوات نحو %40، وذلــك خلل 
سببه تواضع متطلبات العمل، وهي 
من تداعيات فشل السياسات العامة 
في البلد. ذلــك الرقم قد يكون أكبر، 
فضمن اإلحــصــاءات املنشورة، هناك 
نحو 400 ألــف فــرد، أو نحو %9 من 
إجمالي عدد السكان، من غير املعروف 
مستوى تعليمه، وفي اهمال التصنيف 
التعليمي دليل آخر على ضعف كبير 
في قاعدة اإلحــصــاءات التي هي زاد 
العالم املعاصر للتخطيط ملشروعات 
ــر، هناك  تنميته. وعلى الطرف اآلخ

ضمن السكان نحو 293 ألف من حملة 
الشهادات اجلامعية، ونحو 11.8 ألف 
من حملة الشهادات فوق اجلامعية، 
ــدد ومستوى  يصاحبها نـــدرة فــي ع
ــك دليل على  األبــحــاث واإلبـــداع، وذل
ضعف مستوى التعليم مــن جانب، 
وعلى وفــرة الشهادات املضروبة من 

جانب آخر، وهو خلل نوعي آخر.
اخلــلــل الــنــوعــي قــائــم أيــضــاً وفقاً 
للجنس، فضمن السكان الوافدين 
البالغ عددهم 3.086 مليون نسمة، 
يبلغ عدد الرجال ضمنهم نحو 2.111 
مليون، أي أن نسبتهم إلــى املجموع 
تبلغ %68.4، أي أنه مجتمع عزاب. 
ــن وفــقــاً  ــدي ــواف وتــوزيــع الــســكــان ال
ملجموعات اجلنسية يضع مجموعتان 
لكل منهم %40.2 و%27.4 من جملة 
السكان الوافدين، أو لهم مجتمعني 
نحو ثلثي عدد سكان الوافدين. واخللل 
النوعي بكل مكوناته أمر كان من املمكن 
اجتنابه باحلد األدنــى من التخطيط 
السكاني، وذلك لم يحدث وال يحدث ما 
لم تكن للدولة أهداف تنموية رشيدة 
ومعلنة، تعنى بنوعية الوظيفة، 
وتــعــنــى مبــخــاطــر اخلــلــل احملتملة، 
وتسبقها في التحكم بالكم والكيف، 
كما هو حال السويسريني مثال. ولكن، 
كل ما حدث قبل االحتالل، ورغم بناء 
وتبني خطة تنموية في عــام 1985 
هدفها الرئيس تعديل خلل التركيبة 
السكانية، ورغــم ما أتاحه االحتالل 
من فرصة إلعــادة اصــالح التركيبية، 
ــت السياسات العامة  كانت ومــا زال
تعمل مناقضة لــألهــداف السكانية 
املعلنة. يضاف اليها ما سوف نتطرق 
له في فقرة الحقة حول اختالل ميزان 
العمالة، وهي القنبلة القادمة الناجتة 
عن وجود نحو 450 ألف كويتي دون 
سن العشرين، وهم قادمون إلى سوق 
العمل في اقتصاد ال عالقة للتعليم 
بسوقه، وعاجز متاماً عن خلق فرص 

عمل حقيقية.

التركيبة السكانية 
خلل ميزان العمالة أعمق وأخطر 
مــن خلل التركيبة السكانية، فهو 
خلل أصـــاب العمالة املــواطــنــة، مبا 

يجعله أكــبــر هــمــوم املستقبل، وهو 
خلل رغــم اتساعه، ال يسمح معامل 
ــني الــعــمــالــة املــواطــنــة  ــا ب اإلحــــالل م
وتلك الوافدة بتعديله،ألنهغير مرن، 
نتيجةاالختالف جوهري في نوعية 
األعمال وأجورها. وهو خلل مستدام، 
ويستفحل مبــرور الزمن، ألنه مجرد 
ظــاهــرة لنهج تنموي خــاطــئ، نهج، 
مــؤشــرات إجنـــازاتـــه تــقــاس بحجم 
االنــفــاق على مشاريعه التي تعمق 
تلك االختالالت، بديالً لقياس جناحه 
بعدد ونوعية الوظائف املستدامة التي 

يخلقها.
ــالالت مــيــزان العمالة  ــت أخــطــر اخ
كامنة في اختالل عمالة الكويتيني، 
فبعد 70 سنة من عمر النفط، يعمل 
فــي الــقــطــاع الــعــام %76.7 منهم 
والــقــطــاع الــعــام يدعم مــا عــداهــم من 
العاملني فــي القطاع اخلـــاص، أكثر 
من نصفهم بطالة مقنعة، وال عالقة 
ما بني متطلبات التعليم والعمل، وال 
اإلنتاجية واملكافأة، وتكلفة الرواتب 
واألجور تبلغ أكثر من ضعفني ونصف 
الضعف كل نفقات موازنة عام 2000. 
أقسى وأخطر التبعات، هي أن هناك 
ـــ 20  ــف كويتي دون ســن ال 450 أل
سنة، يحتاجون إلى فرص عمل خالل 
الـــ 15 سنة القادمة، ومــن املستحيل 
االستمرار في منط التوظيف الوهمي 
لــهــم، فــي القطاع الــعــام، وال تسمح 
مــســتــويــات األجــــور وال مستويات 
تعليمهم باستيعابهم فــي القطاع 
اخلاص. واالستقرار، سياسي كان أو 
اقتصادي أو اجتماعي، سوف يكون 
عرضة ملخاطر كبيرة بسبب حتول 
البطالة املقنعة الناجتة عن سياسات 
فاشلة، إلى بطالة سافرة، ويضاعف 
من مخاطره تلك املقترحات املتعلقة 
بخفض سن التقاعد، لتخريب نظام 

التأمينات بعد خراب املالية العامة.
األرقــــــام الـــصـــادرة عـــن الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية كما في 
2017/06/30 تشير إلى اختالل كمي 
أيضاً في ميزان العمالة، فالقطاع العام 
يوظف نحو 490 ألف موظف، منهم 
345 ألف كويتي، ونحو 145 ألف غير 
كويتي، ولكن معامل االحــالل بينهما 
ضعيف. فالتعليم وقيم العمل واألجر، 

أمراض سياسة عامة، مثال صارخ لها 
هو تلك الضجة التي أُثيرت من أكثر 
من عام حول تعيني 300 عسكري من 
بنغالدش ألعمال اإلصالح والصيانة 
للمعدات العسكرية، ولألسف، لم تكن 
الضجة حول فشل التعليم التطبيقي 
في توفير عمالة كويتية لها، وال بسبب 
القلق على األمن، ولكن بسبب احتمال 
ــب عسكرية بــدالً  حصولهم على رت
من الكويتيني. مثال آخر حديث على 
خلق الــوظــائــف الوهمية واملهينة، 
إعالن ديوان اخلدمة املدنية عن 2000 
وظيفة لكويتيات من حملة الشهادة 
املتوسطة ملرافقة الطالبات، وال عزاء 
لبناء رأس املال البشري، وما سياسات 
اإلصـــالح االقــتــصــادي املعلنة سوى 
ــراب. اخللل قائم وكبير في  وهم وس
جملة العمالة أيضاً، فمجموع العاملني 
في الكويت يبلغ 2.732 مليون عامل، 
نسبة الــعــمــالــة الــكــويــتــيــة ضمنها 
%16.4 فقط، معظمها فــي القطاع 
العام، ومنذ عام 2011، بدأت هجرة 
العمالة الكويتية من القطاع اخلاص 
إلى القطاع العام خالفاً ألهداف التنمية 
املعلنة بسبب االمعان في سياسات 
شراء الود السياسي، أو االسراف في 

منح الكوادر.
بإيجاز شديد، هناك خلل كبير، كمي 
ونوعي، في ميزاني السكان والعمالة، 
وهـــو خــلــل يتسع بسبب سياسات 
عــامــة بــائــســة، مــثــل اإلصـــــرار على 
التوسع االسكاني االفقي، واالمعان 
في انشاء املؤسسات العامة الرديفة 
لـــلـــوزارات، والفشل فــي الــربــط بني 
األهداف احلقيقية للتنمية -الوظائف 
املــســتــدامــة- واالنــفــاق عليها. ذلك 
الفشل يجعل مــن العمالة بشقيها، 
الكويتية، والــوافــدة، إفــراز وضحايا 
لتلك السياسات، وليسا املتسببان 
فيها، ودعـــوات االقــصــاء التي تنشد 
الشعبوية، سوف تزيد من حدة اخللل 
النوعي في تركيبتي السكان والعمالة، 
إلى جانب ُبعدها عن احلس اإلنساني. 
وإن أردنا العالج، ال بد من نظرة عميقة 
للمسببات، ثم الذهاب للتعامل مع الداء 
مباشرة، وليس استثارة أعراضه، وما 
يحدث حالياً، ستظهر أضـــراره غير 

احملتملة الحقاً.

أعلنت شركة هومز العقارية مشاركتها 
فــي معرض الــعــقــارات الكويتية والدولية 
ــرز في الكويت  احلــدث العقاري األكبر واألب
على اإلطالقومن تنظيم شركة إكسبو سيتي 

لتنظيم املعارض واملؤمترات خالل الفترة 
من 9 إلى 12 أكتوبر في فندق الريجنسي-

البدع.
وقال املدير العام في الشركة حامت يوسف 
إن الشركة ستطرح إحــدى مشاريعهاوهو 
مــشــروع  “درة السلطانة”، والـــذي يعتبر 
املشروع األول من نوعه في املدينة املنورة، 
ـــو الــثــالــث لـــ “هومز العقارية” في  وه
اململكة العربية السعودية و ذلــك في إطار 
االستراتيجية التي تعمل بها الشركة والتي 
تتركز على التوسع باستثماراتها في األسواق 
العربية واألوروبية على التوازي في تسويق 

مشروعات مملوكة  للشركة . 
وتابع “ مشروع درة السلطانة “ يتيح 
للراغبني في التملك في املدينة املنورة ملدة 
99 عاما ومجاورة للحرم النبوي الشريف 
ــارة عن  ــداد وهـــو عــب ــس وبتسهيالت فــي ال

مجمع سكني مغلق ومداخل رئيسية مؤمنة 
بكاميرات مراقبة على مدار الساعة” .

وذكر يوسف أن أهم ما مييز املشروع قربه 
من احلرم النبوي و يسهل الوصول إليه في 
جميع األوقات ، واملجمع يقع في موقع متميز 
حيث يطل على شارع سلطانة السياحي الذي 
يشتهر مبراكزه التجارية ومطاعمه العاملية 

باملدينة املنورة.
باإلضافة الــى شبكة املــواصــالت احمليطة 
واملعالم احليوية باملشروع جتعل منه موقعاً 
فــريــداً يسهل الــوصــول له ومنه ألي وجهة 
تريدها هذا باإلضافة أن املنطقة تقع ضمن 
خطة تطويرية حيث املسجد النبوي الشريف 
ومــســجــد القبلتني واجلــامــعــة االســالمــيــة 

وجامعة طيبة.
ومن جهته ذكر يوسف أن مشروع “درة 
السلطانة” جاهز للتسليم مكتمل املرافق 
واخلدمات، أما عن مساحات الوحدات فتتراوح 
من استوديوهات 35 م2 ذات الغرفة الواحدة 

حتى وحدات 275 م2 ذات اخلمس غرف .
كما استعرض يوسف املشاريع التي سيتم 

طرحها في املعرضموضحا انه بعد اإلقبال 
 ”Hilton-الالفت على مشروع “املنار املكي
فإن الشركة مستمرة بطرح وحــدات جديدة 
وبــأســعــار مميزه لتلبية رغــبــات اجلمهور 

في متلك وحــدات مؤثثة بجوار احلــرم املكي 
 Hilton ملدة 99 عام وحتت إشــراف فنادق

العاملية.
ــروع “املنار املــكــي- ــش ــع “ يــقــع م ــاب وت
Hilton” في موقع متميز مقام على ربوة 
مرتفعة تطل على ساعة احلرم املكي ويتميز 
بقربه مــن احلـــرم حيث يبعد عنه 3 كــم / 
5دقائق فقط ويقع داخل حدود احلرم املكي 
على الدائري الثالث مباشرة بجوار مواقف 

كدي”.
وبــني أن “املنار املكي-Hilton” يوفر 
لنزالئه مستوى عالي من اجلودة والرفاهية 
الفريدة الذي متتاز به الشقق حيث يستمتع 
املالك بالفخامة و الرفاهية  باملداخل املستقلة 
والردهة الفاخرة وقاعة االستقبال املتكاملة 
ــدار  واخلـــدمـــات الــفــنــدقــيــة املــتــاحــة عــلــى م
الساعة، وهو ما يتيح لهم قدراً ال ُيضاهى من 

اخلصوصية والراحة.
وتتميز كل الوحدات بشاشات بالزما في 
الردهة وغرف النوم الرئيسية، باإلضافة إلى 
خدمة األمــن و احلراسة على مــدار الساعة، 

وحرصاً على راحة املالك تضم كل الوحدات 
مطابخ مجهزة بالكامل وغرف طعام مستقلة، 
ــن مــواقــف  ــادة م ــف ــت كــمــا ميــكــن لــلــمــالك االس
السيارات املجانية. وتتراوح املساحات من 28 
متراً مربعاً لالستديوهات ذات الغرفة الواحدة 

إلى 149 متراً مربعاً لألجنحة ذات الغرفتني.
أمــا عــن مــشــروع “أبراج الصفوة” بني 
يوسف بأنه أول مشروع يطرح في الكويت 
بنظام التملك احلر في مكة املكرمة، الفتاً إن 
إطاللته املميزة على ساعة احلرم والتشطيبات 
ــني 4  ــوع مــســاحــات الــشــقــق ب ــن الــفــاخــرة وت
غرف و5 غرف وفيالت دوبلكس قد اضافت 
للمشروع قيمة فريدة جعلت منه مشروع 
يناسب جميع الشرائح واألذواق، مبيناً بأن 
املشاريع تقع في منطقتي اخلالدية والكعكية 
اللتني تعتبران من أرقى أحياء مكة املكرمة، 
إضافة إلى قربها من طريق إبراهيم اخلليل 
والطريق الــدائــري الثالث، حيث تبعد عن 
احلرم 3 كم / 5 دقائق فقطوبأسعار تبدا من 
16الف دينار كويتي مع باقة من التسهيالت 
في الدفع. وعــن مشاريع الشركة في تركيا 

لفت يوسف إلــى مشروع “بهشة كنت” في 
تركيا واململوك لبلدية اسطنبوليعتبر أضخم 
ــو جاهز  مــشــروع سكني فــي اسطنبول وه
للتسليم ومتكامل اخلــدمــات وبضمان من 
احلكومة التركية مع تسهيالت في السداد لـ 
10 سنوات. وتابع” الشركة ستقّدم خالل 
املعرض مشروعها احلصري “بورصة هومز” 
وهومشروع سكني متكامل اخلدمات في وسط 
مدينة بورصة اخلضراء وتتوافر فيها جميع 
اخلــدمــات األمنيةوالرفاهية باإلضافة الى 
قرب املشروع من التلفريك مما يعطيه إطاللة 

ساحرة وجميلة على املدينة”.
ــرص حصرية  ــى أن الــشــركــة ف ـــار إل وأش
للتملك في أكبر مدينة سياحية في إسبانيا 
“مارينا دور” أكثر من عشرين ألف وحدة 
سكنية مفروشة بالكامل وجاهزة للتملك مع 
باقة من التسهيالت في الدفع، املدينة متكاملة 
اخلدمات وبها كل احتياجات األسرة كمحالت 
ومراكز تسوق ومدينة ألعاب لألطفال وفنادق 
5 جنوم و4 جنوم واكبر جاكوزي وسبا و 

سونا بالعالم.

12 أكتوبر في الريجنسي 9 إلى  من 

»هومز العقارية« تكشف عن مشروعها اجلديد في »معرض العقارات الكويتية والدولية«

حامت يوسف


