
أعلنت شركة آف��اق املستقبل العقارية 
مشاركتها في املعرض الرمضاني للعقارات 
الكويتية والدولية من تنظيم شركة إكسبو 
سيتي لتنظيم املعارض واملؤمترات خالل 
الفترة من 5 إلى 8 يونيو في الريجنسي، 

مبشاركة نحو 35 شركة عقارية. 
وستطلق “افاق املستقبل العقارية” 
أحدث مشاريعها برج  “ فيتا سويت “ الكائن 

فى  مملكة البحرين  وبهذة املناسبة.
وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام ف��ى ش��رك��ة “آفاق” 
يوسف العبد اجلليل  ان “  فيتا سويت “ 
عبارة عن مشروع برج سكني حتت االنشاء 
في منطقة اجلفير مبملكة البحرين  مؤلف  
م��ن 26 دورا يضم مجموعة متنوعة من 
الشقق  يبلغ عددها 290 شقة مبساحات 

متباينة .   
واشار العبد اجلليل الى ان املستثمر اجلاد 
يبحث دائماً عن الفرص املجدية في ظل ضيق 
ف��رص االستثمار ف��ي امل��ج��ال العقاري في 
املنطقة  لهذا ارتأت “افاق “ تقدمي مشروع “ 
فيتا سويت “ الذى يجمع بني املتعة من جهه 
واالستثمار من اجلهة األخ��رى  فالوحدات 

املتوفرة توفر للمستثمر فرصة لالستثمار 
الى جانب العوائد التأجيرية للوحدات.

وتابع “  الشركة لديها ادارة متخصصة 
في عملية اع��ادة تأجير ال��وح��دات لصالح 
ال��ع��م��الء، بحيث ت��ك��ون ال��وح��دة السكنية 
مبثابة مصدر استثماري ذي عائد جيد، الفتاً  
الى ان “افاق “حرصت على ضمان حقوق 
عمالئها وذلك من خالل تقدمي وثيقة  ملكية 

تسلم للعميل وتسجل ل��دى مكتب السجل 
العقاري في البحرين” .

واش��ار  إلى أن منطقة اجلفير  التي يقع 
بها البرج تعتبر من املناطق الراقية التي 
تشهد تنفيذ مشاريع جديدة  وعديده من قبل 
حكومة البحرين  حيث  تتمتع اجلفير إلى 
حد كبير حالها كحال جميع مناطق  مملكة 
البحرين بإستقرار سياسي وأمنى إلى حد 

كبير مما يضيف إلى مميزاتها أيضا، مشيرا 
ال��ى  ان   “فيتا سويت” يعد اختيار مثالي 
للمستثمر الذى سيحصل على وثيقة متلك 

وعقود تأجير مضمونة.
من جهتة ق��ال الرئيس التنفيذى مهاب 
فريد ان  “ اسعار وح��دات “فيتا سويت “ 
املتاحه حاليا تقل بنسبة 20 الى 25في املئة 
عن الوحدات املشابهه فى املشاريع املجاورة 
عالوة على ما تتمتع بة من موقع استراتيجي 
مميز  وتسهيالت فى الدفع تصل ال��ى 24 
شهرا حيث  أن الشركة وفرت نظاما فريدا 
وسلسا للدفعات  حيث يقوم العميل بدفع 
25  في املئة  من قيمة الوحدة  مقدم ، والباقي 

على  أقساط  بدون فوائد على سنتني . 
وأض����اف “ ال��ش��رك��ة م��ل��ت��زم��ة بتقدمي 
عقود تأجير مضمونة للعمالء مع امكانية 
احلصول على اقامة فى البحرين  ، متوقعا 
ربحا صافيا بنسبة تتراوح بني 15 الى 20 
في املئة  فى حال قرر العميل بيع عقارة بعد 
االس��ت��الم  حيث ان “افاق “ ستوفر بشكل 
ف��ورى   مشترى السيما وان منطقة اجلفير 

من اكثر مناطق التملك احلر طلبا” .
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خالل مشاركتها في املعرض الرمضاني للعقارت الكويتية والدولية

»آفاق املستقبل العقارية«  تطلق  برج  »فيتا سويت« في البحرين

يوسف العبد اجلليل

منحت  أعضاء نادي االمتياز وأطفالهم قضاء يوم مميز

اخلطوط القطرية تزيد عدد رحالتها إلى الكويت

دع��ت اخل��ط��وط اجل��وي��ة القطرية أع��ض��اء ن��ادي 
االمتياز لقضاء يوم مع أطفالهم في كيدزانيا في مول 
جراند أفنيوزفي الكويت. ويعتبر هذا اليوم العائلي 
مبثابة تكرمي وشكر لألعضاء البالتينيني في برنامج 
املسافر الدائم للخطوط اجلوية القطرية، وذلك تقديراً 
لوالئهم املتواصل. وابتداًء من 15 يونيو 2017، والذي 
يعتبر وقت ال��ذروة للسفر في فصل الصيف، ستقدم 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة القطرية تسع رح��الت أسبوعية 
إضافية من الكويت إلى مطار حمد الدولي، احلائز على 

عدة جوائز عاملية، في الدوحة. ومع 
إض��اف��ة ه��ذه ال��رح��الت، سيرتفع ع��دد ال��رح��الت 
األسبوعية للخطوط اجلوية القطرية إل��ى الكويت 
إلى 65 رحلة، مما يتيح للجميع اختيار الوقت الذي 

يناسبهم لالستمتاع بالعطلة الصيفية.
وق��ام��ت اخل��ط��وط اجل��وي��ة القطرية خ��الل العام 
املاضي بعدد من التحسينات لبرنامج املسافر الدائم، 
مبا في ذلك تقدمي بطاقات العضوية الرقمية، التي 
تتيح لألعضاء حجز رح���الت ط��ي��ران عبر تطبيق 
اخلطوط اجلوية القطرية للهاتف اجلّوال، وتتيح لهم 
أيضاً حتديث رحلتهم حتى آخر حلظة باستخدام الكيو 
مايلز، حيث تاتي هذه التحسينات باإلضافة الى العديد 
من امل��ب��ادرات والتي ساهمت في احلصول على هذه 

اجلائزة بناًء على تصويت أعضاء فالير توك واألعضاء 
املميزين. وق��ال إيش ج��الل، نائب الرئيس التنفيذي 
للشرق األوس���ط و ب��اك��س��ت��ان: “ستوفر اخلطوط 
اجلوية القطرية 65 رحلة أسبوعياً بني مدينة الكويت 
وال��دوح��ة ط��وال فصل الصيف، ما مينح املسافرين 
من الكويت املرونة في اختيار الرحالت التي تتناسب 
مع خططهم واحتياجاتهم. وتقوم اخلطوط اجلوية 
القطرية مبساعدة العمالء ونقلهم إلى كل مكان حول 
العالم، وتقدمي خدمات مميزة استطاعت من خاللها 
أن حتصد اجلوائز العاملية، باإلضافة إلى العديد من 
االمتيازات، مثل احلصول على تأشيرات دخول مجانية 
إلى قطر وخيار تغيير التوقف في املطار إلى البقاء 
في املدينة واالستمتاع بعدد من الفنادق الفاخرة في 
الدوحة. نحن سعداء جداً للجمع بني إعالن رفع عدد 
الرحالت إلى الكويت، واالحتفال بالعمالء البالتينيني 
ب��ن��ادي االم��ت��ي��از للخطوط اجل��وي��ة القطرية وذل��ك 
لشكرهم على والئهم لنا”. وميكن لركاب اخلطوط 
اجلوية القطرية الوصول بكل سهولة إلى أكثر من 
150 وجهة عاملية من خالل مطار حمد الدولي،املطار 
الوحيد من فئة اخلمس جنوم في املنطقة، وسادس 
أفضل مطار في العالم، وفق تصنيف سكاي تراكس 

العاملية مؤخرا.

اخلطوط القطرية تدعو لالحتفال  مع أطفالهم في كيدزانيا

وسط أجواء  تقليدية لالحتفاء بروح الشهر املبارك

»جميرا« يقدم جتارب رمضانية مميزة 

أعلن فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة،الوجهة 
الفندقية األك��ث��ر فخامة ف��ي الكويت،عن نشاطاته 
وفعالياتهبمناسبة حلول شهر رمضاناملبارك.إحتفاالً 
بالشهر الفضل، يدعو الفندق ضيوفه لقضاء جتربة 
إفطار المثيل لها بصحبة العائلة واألصدقاء في قاعة 
بدرية،األكبرمن نوعها بالكويت، واإلستمتاع بوجبة 
الغبقة الشهية مع الشيشة في اخليمة الرمضانية 
ذات التصميم املميز والتي مت إعدادها ألول مرة في 

مطعمالغاردن كافيه.
تتألق قاعة بدرية مرة أخرى بتصاميمها الداخلية 
الرائعةذاتاألجواءالرمضانيةالفريدة،باإلضافة إلى 
توفير أماكن خاصة لتناول الطعام. وترحب القاعة 
بالصائمني للتلذذ في مجموعة من أشهى األطباق 
الرمضانية التقليدية في بوفيه اإلفطار الفاخر الذي 
يوفر محطات الطهو احلية للعديد من اإلطباق املختلفة 
مثل الصاج والشاورما وأصناف الباستا، باإلضافة إلى 
املشاوي العربية مثل كباب اخلشخاش وطبق الهريس 
بلحم ال��ض��أن، إل��ى جانب األط��ب��اق احمللية املفضلة 
كعرايس اخلبز احملشوة باللحم ومجبوس الروبيان 

باإلضافة إلى أطباق كالسيكية أخرى تتضمن املقبالت 
ال��ب��اردة والساخنة واحل��ل��وي��ات العربية والتمور 
واملكسرات، فضالً عن مجموعة منالعصائر الرمضانية 
وش��اورم��ا الشوكوالتة اللذيذة،ما مينح الضيوف 

جتربة إفطار فاخرة ومتنوعة ال تنسى.
وينفرد مطعم غاردن كافيه بإبتكاراته الدائمة التي 
توفر لضيوف الفندق جتربة إستثنائية للتلذذ بأصناف 
الطعام التقليدية األصيلة في خيمة الغبقة الرمضانية 
اخلارجية املزدانة بتصاميمها الفريدة، وتعد اخليمة 
الرمضانية م��الذاً مثالياً للراغبني باالسترخاءبعيداً 
عن متاعب احلياة واإلستمتاع بالشيشة على أنغام 

املوسيقى العربية.
ويوفر مطعم أرابيسكذو الطابع الشرق أوسطي 
ل����زواره م���الذاً مثالياً لإلسترخاءبرفقة العائلة 
واألصدقاء في ليالي رمضان الساحرةمع أطايب قائمة 
الطعام املعّدة حسب الطلب على م��دار شهر رمضان 
املبارك إلى جانب الشيشة بنكهاتها املختلفة. يفتح 
املطعم أبوابه من الساعة الثامنة مساًء وحتى الثانية 

بعد منتصف الليل.

جميرا يحتفل برمضان على طريته اخلاصة

منحت مجلة يورومني العاملية 
املتخصصة م��ج��م��وع��ة سيتي 
املصرفية جائزة أفضل مصرف 
استثماري ف��ي ال��ك��وي��ت، وذل��ك 
خ���الل ح��ف��ل ج��وائ��ز ي��وروم��ن��ي 
2017 الذي أقيم مؤخراً في دبي.

وخالل هذه الفترة، استمرت 
سيتيفي ق��ي��ادة أه���م عمليات 
املشورة وكبرى صفقات األسواق 
الرأسمالية واالستحواذ والتملك 
وط���ّورت احل��ل��ول االستثمارية 
املناسبة للعمالء من املؤسسات 

والشركات في الكويت.
وتعليقاً على اجل��ائ��زة، قال 
عثمان أح��م��د، امل��دي��ر التنفيذي 
ملجموعة سيتي املصرفية فى 
ال��ك��وي��ت وال��ب��ح��ري��ن وق��ط��ر: 
“تعكس ه��ذه اجل��ائ��زة ال��ت��زام 
س��ي��ت��ي ال��ك��وي��ت اجت����اه تقدمي 
األفضل لعمالئنا وأود أن أنتهز 
هذه الفرصة ألعبر عن امتناننا 
لعمالئنا لوضعهم كامل الثقة 
مبجموعتنا في تسهيل عملياتهم 
امل��ص��رف��ي��ة واالس��ت��ث��م��اري��ة 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ك��م��ا أش��ك��ر 

يوروموني على هذه اجلائزة”.
هذا وأضاف فاحت عدور، املير 
ال��ع��ام ل��دى سيتي بنك الكويت 
قائاًل: “إنه شرف لنا أن نستلم 
هذه اجلائزة ومن مجلة مرموقة 
كمجلة ي��وروم��ون��ي. لقد ب��دأت 

سيتي عملياتها في الكويت في 
ع���ام 2006 وم��ن��ذ ذل���ك ال��وق��ت 
ويحرص فريق سيتي على تقدمي 
أفضل املنتجات واخلدمات التي 
تلبي اح��ت��ي��اج��ات عمالئنا في 

الكويت واملنطقة”.

استمرار البنك في قيادة أهم عمليات األسواق الرأسماليةواالستحواذ والتملك في الكويت 

يورومني متنح سيتي جائزة أفضل 
مصرف استثماري في الكويت

أعلنت شركة كامكو لالستثمار، عن 
فوزها بلقب “أفضل مدير اصدار للصكوك 
في الشرق األوسط 2017” من قبل “ميرجر 
ماركت” الرائدة في مجال األخبار والبحوث 
العاملية في قطاعات الدمج واالستحواذ، 

وأسواق الدين.
وق���د ح���ازت ك��ام��ك��و ه���ذه اجل��ائ��زة في 
فئة إص���دارات أدوات الدين املتوافقة مع 
الشريعة اإلس��الم��ي��ة ب��ن��اًء على ع��دد من 
املعايير الفنية التي تشمل حتليل األداء 
العام للقطاع، وتقييم اخلدمات االستثمارية 
املصرفية، وبوجه اخلصوص فيما يتعلق 
بدورها الناجح في إصدارات الصكوك خالل 

الفترة املاضية.
وفي حفل لتوزيع اجلوائز، ال��ذي أقيم 
ف��ي دب��ي م��ؤخ��راً ل��إلع��الن ع��ن الفائزين 
للعام 2017، استلمت إدارة االستثمارات 
املصرفية درع التميز عن أدائها في أسواق 
الدين على املستوى احمللي واإلقليمي، ضمن 
مجموعة من الفئات األخ��رى التي شملت 
مصارف وشركات مالية تعتبر من األكبر 
إقليمياً وعاملياً، حيث على صعيد جوائز 

إص���دارات الدين، ف��از كل من كامكو وبنك 
أبوظبي الوطني وبنكاإلماراتدبيالوطنيك
ابيتال وبنكأوفأمريكاميريللينش بجوائز 
أفضل م��دراء إص��دار للصكوك والقروض 
والشركات واحلكومات، على التوالي. بينما 

فاز كل من إرنست ويونغ وسيتي غروب و
برايسووترهاوسكوبرزوروتشيلد بجوائز 

تتعلق بقطاعات الدمج واالستحواذ.
وبهذه املناسبة أعرب الرئيس التنفيذي 
لقطاع االستثمار خالد ف��ؤاد عن خالص 

تقديره للجهات القائمة على تنظيم هذا 
احل��دث ش��اك��راً ثقة وتقدير اجلهات التي 
قامت بالتصويت لصالح الشركة مما أدى 
لفوزها باجلائزة. كما أكد على عزم قطاع 
االستثمارات املصرفية على تعزيز األداء 
املتنامي وتنفيذ استراتيجيات الشركة 
في تقدمي املنتجات االستثمارية املصرفية 

املميزة وتوفير احللول املبتكرة للعمالء.
وق��ال ف��ؤاد، “متكن قطاع االستثمارات 
املصرفية في كامكو خالل األعوام املاضية 
م��ن تعزيز حجم الصفقات املنفذة رغم 
أوض����اع ال��س��وق امل��ت��ذب��ذب��ة والتقلبات 
االق��ت��ص��ادي��ة والسياسية ال��ت��ي تشهدها 
األسواق احمللية والعاملية، بل واستطاعت 
م��ن خ��الل رؤيتها اجتياز تلك العقبات 
والتأقلم مع املتغيرات املتتابعة موفرًة 
حلوالً متنوعة لعمالئها، مما أدى لترسيخ 
ري��ادت��ه��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��س��وق احمللية 
واإلقليمية، ونحن عازمون على تقدمي املزيد 
مبا يسهم في تعزيز األداء املالي للشركة 
وينعكس نفعه على املستثمرين واملساهمني 

على حد سواء”.

 2017 »كامكو« تفوز بلقب أفضل مدير إصدارللصكوك في الشرق األوسط 

كامكو تتلقى اجلائزة

كرمت Ooredoo، الناشطة اإلنسانية معالي العسعوسي 
تقديراً جلهودها وإجنازاتها على مدار السنوات املاضية وذلك 
في مقر الشركة الرئيسي مساء الثالثاء املاضي في حفل 
إط��الق برنامج “نعني ونعاون” التطوعي. يأتي تكرمي 
العسعوسي ليؤكد التزام الشركة بدعم املرأة ومتكينها، وهي 
أحد القيم األساسية للمسؤولية االجتماعية في الشركة. 
العسعوسي حصلت في وقت سابق على لقب “صانع األمل 
األول” من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مستوى 
الوطن العربي، وذل��ك جلهودها اإلنسانية خ��الل العشر 
سنوات املاضية التي قضتها في العمل التطوعي واإلنساني 

في اليمن بعد هجرتها إلى هناك.
وف��ي تصريح له ح��ول ذل��ك، أك��د املدير العام والرئيس 
التنفيذي للشركة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني فخره 
ب��إجن��ازات العسعوسي، ال��ت��ي ك��ان��ت م��ن أوائ���ل امل��درب��ني 
امل��ش��ارك��ني ف��ي برنامج الشركة “نعني ونعاون” ال��ذي 
يطلق للعام الثالث على التوالي. وص��رح قائالً “إجنازات 
الناشطة اإلنسانية معالي العسعوسي هي فخر للمرأة 
اخلليجية، وك��م هو رائ��ع أن يكون ه��ذا اإلجن��از في مجال 
العطاء واملشاريع اخليرية اإلنسانية. نتمنى لها التوفيق في 
نشر رسالتها، ونحن في Ooredoo نفخر بكوننا أحد أكبر 
الداعمني للشباب املتطوعني من خالل برنامج نعني ونعاون 

التطوعي.”

وبدوره أكد نائب مجلس األمة عمر الطبطبائي على فخره 
مبشاركة مؤسسات القطاع اخل��اص في العمل التطوعي 
ودعم الشباب، وأضاف أن البيئة خصبة لطرح قوانني داعمة 
لسياسات املسؤولية االجتماعية من قبل مؤسسات القطاع 
اخلاص، وأعرب عن فخره بشباب وبنات الكويت املهتمني في 

العمل التطوعي. 

بينما أكد ناصر العرفج مدير إدارة العالقات العامة في 
وزارة الدولة لشؤون الشباب على اهتمام ال��وزارة بدعم 
املجاميع التطوعية من خالل بوابة خاصة بهم مت إطالقها 
لتمكينهم ودعمهم، داعياً الشباب لبذل جهودهم في تقدمي 

األفضل ملا في ذلك من مصلحة للمجتمع.

بحضور عدد من الشخصيات الشبابية البارزة 

 »Ooredoo« كرمت »العسعوسي« في حفل إطالق برنامجها التطوعي

Ooredoo أثناء حفل االستقبال العسعوسي تتوسط إداريي 

جاسم الصانع وعبد الله رزوقي 

مهاب فريد

قال رئيس مجلس ادارة شركة املنتجات الزراعية عبدالكرمي 
تفتاف أن الشركة متتلك 25 فرعا متوسط احلجم وكبير في كافة 
مناطق الكويت، مشيرا الي انها تعمل في خطة توسعية طموحة 
للوصول الي 59 فرعا عقب االستحواذ علي الشركة قبل عامني 

من الهيئة العامة لالستثمار.
وأضاف تفتاف في تصريحات صحافية علي هامش افتتاح 
فرع الشركة في منطقة الساملية عقب التطوير ان الشركة عمدت 
لتطوير كافة الفروع لتكون أسواق سوبر ماركت علي الطراز 
احلديث موضحا ان تكلفة التطوير لالسواق تعد كلفة عالية 
للوصول الي املستويات املطلوبة في السوق الكويتي ال سيما مع 

التنافس الكبير بني أسواق التجزئة للمنتجات الزراعية.
ولفت ال��ي ان كافة اجلهات ساهمت في إجن��از اإلج���راءات 
بسرعة متناهية للوصول ال��ي وضعها التسويقي املطلوب 
مؤكدا ان الشركة رصدت ميزانية مفتوحة لتطوير وحتديث 
االسواق حسب املوصفات واحلجم املوضوع من قبل الشركة. 
واشار تفتاف الي ان شركة املنتجات الزراعية تهدف الن تكون 
وجهه تسويقية معروفة وذات هوية رائدة في السوق الكويتي 
في مختلف املناطق موكدا ان الشركة تستهدف عدد كبير من 
الزبائن من خ��الل التنافسية في املنتج واالس��ع��ار في نفس 
التوقيت.   وذكر أن األولوية في املتنجات الزراعبة للشركة 
تركز علي املنتج احمللي وذلك المتالك الشركة عدد من املزارع 
املتخصصة في منطقتي الوفرة والعبدلي مشيرا ألي ان الشركة 
قامت بتطوير امل��زارع للوصول الي األه��داف املرجوة وتقدمي 

املنتج ذو السمعة الطيبة واألسعار املناسبة للمستهلكني.
وقال إن الشركة تسعى للتطوير وافتتاح الفروع املختلفة 
من شانة ان ينعكس ايجابا علي املساهمني ال سيما وان الشركة 

متتلك نحو 87 في املئة من اسهم الشركة ما يعطيها الفرصة 
لإلدارة واملضي قدما في عمليات التطوير.

وبينت الشركة في بيان لها أنها استهلت باكورة أسواقها 
بفرع الساملية من خالل اعتماد سوق متكامل ليكون منوذجاً 
لبقية األفرع التي تنوي الشركة افتتاحها في الرابية واجلهراء 
والصباحية والصليبخات وغيرها من األس��واق التي تنتهج 
الشركة في إعدادها وجتهيزها الدراسات العملية والتعاونية 

الالزمة لتحقيق ما يحتاج إليه املستهلك من توفير االحتياجات 
واخلدمات املتكاملة.

وأوض��ح��ت أن الشركة تسعى م��ن خ��الل تعزيز وتطوير 
فروعها مستقباًل في الكويت إل��ى تعزيز نشاط الشركة في 
مختلف املجاالت ومب��ا يسهم في تعزيز العمل التعاوني في 
الكويت من خالل السعي لتوفير منظومة متكاملة من الفروع 

تلبي وحتقق طموحات املستهلكني في موقع واحد.

أكد أن الشركة تسعى إلى الريادة محليا

تفتاف: »املنتجات الزراعية« طورت كافة فروعها في الكويت 

جانب من االفتتاح


