
أكد الرئيس التنفيذي لشركة طفل 
المستقبل الترفيهية العقارية فيصل 
الــحــوطــي، عـــزم الــشــركــة تنفيذ خطط 
توسعية وتطلعات مستقبلية وخطط 
مشاريع وتطوير جديدة في المرحلة 

المقبلة.
ــن افـــتـــتـــاح  ــ ــــدث الــــحــــوطــــي عــ ــحــ ــ وتــ
المشاريع القادمة، بداية بعالم كرتون 
نـــتـــوورك األول مـــن نــوعــه فـــي الــشــرق 
األوســط واألكبر في العالم، إذ تصدر  
ــــون نــــت وورك« الـــســـوق  ــارتـ ــ مـــوقـــع »كـ
الــتــرفــيــهــي بـــالـــكـــويـــت، بـــاعـــتـــبـــاره من 
المراكز الترفيهية المتميزة، واختيرت 
هــــــذه الــــعــــامــــة الــــتــــجــــاريــــة الــعــالــمــيــة 
)Warner Bros( لما تتمتع به من رواج 
كبير وشعبية بين األطفال من محبي 

الشخصيات التلفزيونية الكرتونية.
وأوضح أنه تم شراء أفضل األلعاب 
الــــجــــديــــدة فــــي عــــالــــم الـــتـــرفـــيـــه، ولــكــل 
لعبة مــن ألعابه ديكوراتها وألوانها 
الخاصة التي تتماشى مع الشخصية 
الـــكـــرتـــونـــيـــة الـــتـــي تــمــثــلــهــا، وهـــــو مــا 
سيشعر معه الــزوار بأنهم يلهون مع 
الشخصيات وبينهم، والموقع يضم 
 قاعة لحفات أعياد المياد تم 

ً
أيضا

تغليفها بتصاميم رائعة تنعش مثل 
هــــذه الــمــنــاســبــات الـــغـــالـــيـــة، وتــضــفــي 
عـــلـــى روادهــــــــا مــــن الـــصـــغـــار والـــكـــبـــار 
ــــال الــنــظــام   غـــيـــر عـــــــادي، مــــن خـ

ً
جــــــوا

الصوتي وموسيقى كرتون نت وورك 
وشخصياته المحببة.

وتـــابـــع: »كــمــا تــضــاف إلـــى الــتــرفــيــه 
فــي الــمــوقــع فــنــون وعــــروض الــمــســرح 
لــــعــــروض الـــشـــخـــصـــيـــات الـــكـــرتـــونـــيـــة 
ــن الـــمـــوقـــع  ــزيــ ــات، الــــــــذي يــ ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ والــ
بستارته الــعــريــضــة، والــعــروض بحد 
ذاتــهــا هــي أحـــد عــنــاصــر الــتــمــيــز لهذا 
الموقع، حيث جرت العادة أن يشاهد 
الجمهور العروض أمامهم ومن نفس 
الــمــســتــوى، وتــقــدم هـــذه الــعــروض من 
خال مسرح يطرح  تجربة جديدة لهذا 

النوع من فنون الترفيه الحي«.

مكان مريح وآمن

ــاب  ــعــ ــروع مـــديـــنـــة األلــ ــ ــشـ ــ وعــــــن مـ
(، الــذي 

ً
الــمــائــيــة )األكــــوابــــارك ســابــقــا

يــتــكــون مــن أحــــدث األلـــعـــاب المائية 
على مستوى العالم، ومزود بأحدث 
األســالــيــب الــحــديــثــة كــأكــبــر مــشــروع 

ترفيهي مائي بالكويت، إضافة إلى 
أحــــدث أحــــواض ســبــاحــة وأحــــواض 
 
ً
 مريحا

ً
ركوب األمواج، ليكون مكانا

وآمنا لجميع الشرائح، كما يتمتع 
بخدمات تجارية لتخدم الزوار، ويقع 
على شارع الخليج بمساحة 63.000 
متر مربع، أفاد الحوطي بأنه سيتم 
افتتاحه في القريب العاجل.وأكد أن 
 بدراسات جديدة 

ً
الشركة تقوم حاليا

في القطاع العقاري عن طريق إنشاء 
إدارات مــتــخــصــصــة فـــي مــجــال إدارة 

وتطوير قطاع العقارات، إضافة 
إلى أنها بدأت الدخول في 

مجال المطاعم، التي 
 
ً
تـــعـــتـــبـــر نــــشــــاطــــا

 للمشروع 
ً
مكما

الــــــتــــــرفــــــيــــــهــــــي 
لخلق التكامل 
فــي الخدمات 
الــــــــمــــــــقــــــــدمــــــــة 
للعائلة، حيث 
اســــــتــــــطــــــاعــــــت 

الــــــــــــــــشــــــــــــــــركــــــــــــــــة 
استقطاب العامة 

الــتــجــاريــة األمــيــركــيــة 

 ،)factory smoothie( سموثي فاكتوري
إحدى الشركات األميركية الكبرى في 
ــة والـــوجـــبـــات الصحية  ــذيـ مــجــال األغـ
والعصائر الطبيعية العالية الجودة، 
وتــحــصــل بموجبه »طــفــل المستقبل« 
على حقوق التشغيل الحصري لهذه 
الـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــعــتــبــر من 
العامات المميزة، كما توجد لها أفرع 

في دول الخليج.
وأردف: »عــمــلــنــا عــلــى تحفيز روح 
الــمــغــامــرة والــمــنــافــســة واإلبــــــداع لــدى 
األطـــفـــال، مــن خـــال وصـــول ألــعــاب 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــديـــدة 
وأجهزة عالية التقنية 
والــــجــــودة لتنمية 
المهارات العقلية 
والــــــجــــــســــــديــــــة 
وتــــــــــوســــــــــيــــــــــع 
مـــدارك الطفل، 
إضـــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــة 
الــــــــــــى إدخــــــــــــال 
ألــــعــــاب جـــديـــدة 
ومـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــزة 
الســـتـــقـــطـــاب فــئــات 
عــمــريــة اكـــبـــر، وشــــراء 

االلــعــاب الجماعية الكبيرة المتميزة 
لتتناسب مع تطور القطاع الترفيهي، 
واالرتقاء بالمستوى العام الذي وصلت 
إلـــيـــه الــشــركــة فـــي الــســوقــيــن الــمــحــلــي 
واإلقليمي في مجال الترفيه العائلي 
وتــأكــيــد ريـــادتـــهـــا فـــي مــجــال الــتــرفــيــه 
اآلمن، وتحقيق التميز في مجال تقديم 
الخدمة وتطوير المواقع بما يضمن 
الــمــحــافــظــة عــلــى أفــضــل أداء للشركة 
ــــدالت األمــــــان  ــعـ ــ مـــصـــحـــوبـــا بـــأعـــلـــى مـ
لروادها، والتوسع في مجال األلعاب 

الحديثة«.

مهرجانات وهدايا 

وذكر الحوطي أن »طفل المستقبل« 
تقوم بعمل مهرجانات وتقديم هدايا 
شــيــقــة مـــع عـــــروض الــــكــــروت، إضــافــة 
الـــى بــاقــات أخـــرى بــأســعــار تنافسية، 
كــمــا تــقــوم بعمل كــوبــونــات لــلــمــدارس 
بـــأســـعـــار مـــمـــيـــزة، وتــــــوزع عــلــيــهــم في 
كـــل مـــواســـم الــســنــة، وتــمــيــزت الــشــركــة 
بــــالــــعــــروض الــتــرفــيــهــيــة األســبــوعــيــة 
لــمــزيــد مــن البهجة والــمــرح لــاطــفــال، 
وتضم شبكة العمليات التشغيلية لها 

 
ً
 منتشرا

ً
قطاعا مؤلفا مــن 12 مــوقــعــا

فــي محافظات الــكــويــت، تــم تجهيزها 
ــا تــوصــلــت الـــيـــه الــتــقــنــيــات  ــأحـــدث مـ بـ
ــدار  ــعــــاب، وتــ الــحــديــثــة فـــي مـــجـــال األلــ
مــن قــبــل فــريــق متخصص مــن أفضل 
اإلداريــيــن والمهندسين والفنيين من 

ذوي الخبرة والكفاءة.
ــد أن إدارة الـــشـــركـــة حــرصــت  ــ ــ وأكـ
مـــنـــذ بـــدايـــاتـــهـــا عـــلـــى دراســـــــة وتــبــنــي 
اســتــراتــيــجــيــات طــمــوحــة للتوسع في 
ســـوق الــتــرفــيــه، وعــمــلــت جــاهــدة على 
ــوق الـــتـــشـــغـــيـــل الـــحـــصـــري  ــقــ تـــمـــلـــك حــ
لعدد من العامات التجارية العالمية 
والحصول على وكــاالت عالمية وهي 
»كــــرتــــون نــــت وورك وكـــاســـبـــر ســكــيــر 
ــدخــــول فـــي شــــراكــــات مع  ســــكــــول«، والــ
جــــهــــات ذات ســـمـــعـــة طـــيـــبـــة وأســــمــــاء 

عالمية.
وبــيــن أن »طــفــل المستقبل« حققت 
أربــــاحــــا فـــي الـــربـــع األول لـــعـــام 2022 
مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 بنسبة 
زيـــــادة 135 فـــي الــمــئــة، وأنـــهـــت الــربــع 
األول من العام الحالي بتحسن مالي 
وتشغيلي ملحوظ، وواصلت تحقيق 
أرباح مالية للربع األول بصافي أرباح 

ــار، بـــواقـــع 2.71 فلس  ــنــ 298 ألــــف ديــ
للسهم، مقارنة بصافي خسائر 857 
ألفا، كما أظهرت النتائج استمرار قوة 
الشركة، مع نمو في األرباح التشغيلية 
المحققة مقارنة بالربع األول من 2021، 
وبـــلـــغ صـــافـــي اإليـــــــــرادات الــتــشــغــيــلــيــة 
 ،

ً
ـــ 559 ألـــفـــا 1.784 مــلــيــون، مــقــارنــة بـ

بزيادة نسبتها 219 في المئة.

وصــلــت أســعــار بيع القسائم 
ــــى أرقــــــــام فــلــكــيــة  الـــصـــنـــاعـــيـــة إلــ
غير مسبوقة، إذ يــتــراوح سعر 
ــيــــن مــلــيــونــيــن  ــيـــمـــة مـــــا بــ ــقـــسـ الـ
ـــصــــف الـــمـــلـــيـــون إلــــــى ثـــاثـــة  ونـ
مــايــيــن ديـــنـــار، بــمــســاحــة تبلغ 
ألفي متر مربع، دون مبادرة من 
المسؤولين لوضع حد لعمليات 

البيع والمضاربة.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة لـــ 
»الـــجـــريـــدة« عــن دخــــول عـــدد من 
ــة فـــي ســوق  ــمـــدرجـ ــركـــات الـ الـــشـ
ــازل عــلــى  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــواذ والــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ االســ
القسائم الصناعية، إذ شهدت 
عــمــلــيــات بــيــع وشـــــراء الــقــســائــم 
الصناعية بفترات قصيرة تصل 
ــهــــدف تــحــقــيــق  ــر بــ ــهــ إلــــــى 3 أشــ
ربــح فــوري وإدراج تلك األربــاح 
فـــي قــوائــمــهــا الــمــالــيــة وإظـــهـــار 
تحقيقها اإليرادات للمساهمين.
وأوضحت أن عدم استحداث 
ــال  ــحـ ــفـ ــتـ مــــنــــاطــــق جـــــديـــــدة واسـ
ظاهرة المضاربة على القسائم 
مــن مستثمرين غير مختصين 
بــــالــــقــــطــــاع وخـــــــــــروج مـــنـــافـــســـة 
 
ً
الجادين منهم، سببت ارتفاعا

ــيـــرة   ألســــــعــــــارهــــــا، مـــشـ
ً
ــا ــيــ ــكــ ــلــ فــ

ــرورة تــنــظــيــم الـــتـــوزيـــع  ــ ــ ــــى ضـ إلـ
ــيــــص أراض جــــديــــدة  وتــــخــــصــ
لمختلف األنــشــطــة الصناعية، 

التي تفتقر اليها الدولة.
ولجأ بعض المستثمرين إلى 
إيجاد حلول أخــرى لاستفادة 

من القسائم الصناعية الممنوحة 
إليهم عبر التفاوض مع شركات 
لديها مشاريع جديدة، وترغب 
ــول عــــلــــى قــســيــمــة  ــ ــــصـ ــحـ ــ فــــــي الـ
صــنــاعــيــة أو مـــســـاحـــات مــنــهــا، 
بهدف االنــدمــاج أو االستحواذ 
عــلــى نــســبــة مــنــهــا، ودفــــع مبلغ 
ــافـــة خــطــوط  مـــالـــي شــريــطــة إضـ
ــاج لــلــصــنــاعــات الــخــاصــة  ــتــ اإلنــ
بــهــا حــتــى يــتــم تــوزيــع القسائم 
المرتقبة في الشدادية والنعايم.

وبــــــــــيــــــــــن مــــــــــصــــــــــدر مــــتــــصــــل 
لـ«الجريدة«، أن القانون اليسمح 
بالبيع لكن هــنــاك الــتــفــاف على 
ــانــــون، الــــــذي مـــــــازال يــســمــح  ــقــ الــ
ــن الـــقـــســـيـــمـــة، لــكــن  ــازل عــ ــنـ ــتـ ــالـ بـ
الهيئة العامة للصناعة لم تبادر 
بوضع حد لظاهرة التنازل أي 
ال يتم بيعها إال في حين التأكد 
من قيامها بدورها التي منحت 
مــن أجلها وانــتــفــاء الــحــاجــة من 

مساهمتها في الصناعة.
وبــرر المصدر ارتفاع أسعار 
القسائم الصناعية بعدة أسباب 
ــيــــات تــــوزيــــع  ــلــ مــــنــــهــــا شــــــح عــــمــ
الــــقــــســــائــــم الـــصـــنـــاعـــيـــة ونـــــــدرة 
ــي، إضــافــة إلـــى الــحــاجــة  ــ األراضــ
الماسة وزيادة الطلب على تلك 
القسائم، إضافة إلى أن األزمات 
ــات صــحــيــة  ــ ــ الــمــتــتــالــيــة مــــن أزمـ
وجيوسياسية، ووجود مصادر 
ــيـــرهـــا  ــر تـــأجـ ــبــ ــة عــ ــيــ ــالــ دخـــــــل عــ
بالباطن لمشاريع أخــرى أوجد 

مصادر دخل لتلك القسائم يصل 
 وقد 

ً
إلــى 16 ألــف ديــنــار شهريا

.
ً
يبلغ 30 ألفا

ــــى أن  وأشــــــــارت الـــمـــصـــادر إلـ
القسيمة الصناعية ذات طبيعة 
خــاصــة، فهي ليست كالسكنية 
يـــتـــم بــيــعــهــا مـــبـــاشـــرة بــــل تــمــر 
بــــإجــــراءات وشـــــروط وضـــوابـــط 
منها الــســمــاح بعملية الــتــنــازل 
ــعـــد الــــتــــأكــــد مــــن أن الــمــنــشــأة  بـ
ــدة  ــ ــ الــــصــــنــــاعــــيــــة مــــشــــغــــلــــة، ومـ

التشغيل تصل إلــى 3 ســنــوات، 
بــــعــــد ذلــــــــك يــــقــــع الـــــتـــــنـــــازل عــن 

القسيمة.
ــادت بـــأن تــشــديــد عملية  ــ وأفــ
الــــرقــــابــــة عـــبـــر مـــنـــح الــقــســيــمــة 
للجادين منهم سيتم عبر دراسة 
منح القسيمة لمن لديه الخبرة 
في القطاع الصناعي يستطيع 
أن يــــديــــرهــــا ويـــــكـــــون صـــاحـــب 
ماءة مالية لضمان استمرارية 
المشروع إضافة إلى منحها لمن 

لــديــه خــبــرة فــي إدارة المشروع 
الــصــنــاعــي، بــعــد تــقــديــم دراســـة 
الــجــدوى وإثــبــات حــاجــتــه لتلك 
الــقــســيــمــة وأهــمــيــتــه فـــي القيمة 

المضافة لاقتصاد المحلي.
ولإلشارة، فإن عدم استغال 
القسائم الصناعية ألغراضها 
وتــحــويــلــهــا إلـــى أمــاكــن تخزين 
ومحات تجارية ومقاٍه وماعب 
مغطاة أدى إلــى ارتــفــاع أسعار 
ــقـــســـائـــم الـــصـــنـــاعـــيـــة وزيـــــــادة  الـ

الطلب عليها، كما أن عمليات 
ــتــــم فـــــي عـــــــدة مـــنـــاطـــق  ــيــــع تــ ــبــ الــ
صناعية منها الــشــويــخ والــري 
والفحيحيل وصبحان وأمغرة.

وطالب العديد من المهتمين 
في القطاع الصناعي بضرورة 
دعم وتطوير الصناعات المحلية 
عبر منحهم األراضي الصناعية 
والـــقـــســـائـــم الـــمـــســـحـــوبـــة كــذلــك 
 بعد 

ً
لــحــاجــتــهــم لــهــا خــصــوصــا

ظهور أزمة كورونا وارتفاع كلفة 

المنتجات بعد الحرب الروسية - 
األوكرانية وشح المواد الغذائية 
ودعم المصانع ومنحها القسائم 
خاصة المتعلقة بالغذاء والسلع 
األســـاســـيـــة وتــــدويــــر الـــســـكـــراب 
وأهميته في المشاريع اإلنشائية 
والــــــــمــــــــشــــــــروعــــــــات الــــصــــغــــيــــرة 
والمتوسطة الصناعية ومصانع 
منتجات البتروكيماويات والتي 
تعتمد على المنتجات النفطية.

أصــدرت مجلة المصارف 
ــة الـــــــــصـــــــــادرة عـــن  ــيــ ــلــ ــفــــصــ الــ
ــويـــت  ــكـ اتـــــحـــــاد مـــــصـــــارف الـ
عـــددهـــا ١٦٨، حــيــث تضمن 
كــلــمــة األمـــيـــن الـــعـــام التــحــاد 
الــــمــــصــــارف، رئـــيـــس تــحــريــر 
ــور حـــمـــد  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
الــحــســاوي، تــحــدث فيها عن 
اآلمال والتطلعات المنعقدة 
على المرحلة القادمة في ظل 
الظروف التي تمر بها الباد، 
والــــحــــاجــــة التــــخــــاذ قـــــــرارات 
تسهم في دفع عجلة التنمية 

االقتصادية نحو االفضل.
وجاء في العدد مجموعة 
من الحوارات مع شخصيات 
اقــتــصــاديــة أبـــرزهـــا محافظ 
بـــــنـــــك الــــــكــــــويــــــت الـــــمـــــركـــــزي 
بـــــــاســـــــل الــــــــــــهــــــــــــارون، الــــــــذي 
ــدث عـــــــن رؤيـــــــــــة الـــبـــنـــك  ــ ــحــ ــ تــ
الــمــركــزي المستقبلية وفــق 
الــتــطــور العالمي المتسارع 
وتــطــبــيــقــات الــرقــمــنــة، حيث 
ــؤال حــول  ــ ــول سـ ــان رده حــ كــ
التوجهات المستقبلية نحو 
تحقيق الــتــحــول الــرقــمــي أن 
»الــمــركــزي« وضــع إطــار عمل 
يــتــيــح الـــمـــجـــال لــلــبــنــوك فــي 
دولة الكويت لتقديم وتطوير 
خدماتها الرقمية، كما تحدث 
عن السعي المستمر لتمكين 
الــبــيــئــة الــتــقــنــيــة، وتــشــجــيــع 

االبتكار المستمر.
ــا جــــــــاء فــــــي حـــــــــوارات  ــمــ كــ
المجلة مع ممثلي المصارف 
والبنوك الكويتية استعراض 

أهــــم إنــجــازاتــهــا فـــي مــرحــلــة 
»كـــــــــــــورونـــــــــــــا«، وتــــفــــعــــيــــلــــهــــا 
ــيــــة الـــتـــي  لــلــتــطــبــيــقــات الــــذكــ
يــســرت الــتــعــامــات البنكية 
ــا أثــــــــنــــــــاء فــــتــــرة  ــ ــهـ ــ ــــائـ ــمـ ــ ــعـ ــ لـ

الجائحة.
وتـــــــــضـــــــــمـــــــــن اإلصـــــــــــــــــــــدار 
ــــات  ــــوعـ ــــوضـ  عـــــــــدة مـ

ً
ــــا ــ ــــضـ ــ أيـ

ــيـــن بــــالــــشــــأن  ــمـ ــهـــتـ ــمـ تــــهــــم الـ
االقـــــــتـــــــصـــــــادي مـــــثـــــل ســـــوق 
الــعــقــار، والــتــضــخــم، والــــرأي 
الشرعي في العمات الرقمية 

)بتكوين(.
كــمــا أعــلــنــت رؤيـــة البنوك 
الـــكـــويـــتـــيـــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
ــلـــعـــام الـــثـــانـــي  ــــزي« لـ ــركـ ــ ــمـ ــ »الـ
لــحــمــلــتــهــا الــتــوعــويــة )لــنــكــن 
على درايــة( الهادفة لتثقيف 
أفــراد المجتمع بالتعامات 

المصرفية الصحيحة.
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العبدالجادر: المشروع نتاج دراسات وعمل جاد لتذليل المعوقات والمصاعب
أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
إدارة شركة إدارة المرافق 
مــــحــــمــــد  لــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة د.  ا
ــيــــن  الــــــعــــــبــــــدالــــــجــــــادر تــــدشــ
المرحلة األولى من مشروع 
ــق الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة فــي  ــرافــ ــمــ الــ
ميناء عبدالله، على مساحة 
 
ً
500 ألـــف مــتــر مــربــع، وفــقــا
ــع وزارة  لــلــعــقــد الـــمـــبـــرم مــ
ــراف  ــ الــــمــــالــــيــــة، وتــــحــــت إشــ

الجهات الرقابية.
وأعــــــــرب الـــعـــبـــدالـــجـــادر، 
فــي تــصــريــح صــحــافــي، عن 
ــذا  ــه إلـــــــى إنـــــجـــــاز هــ ــعـ ــلـ تـــطـ
ــاج  ــتـ ــدء اإلنـ ــ الــــمــــشــــروع، وبــ
ــار  ــ ــمـ ــ والـــــــعـــــــمـــــــل لـــــقـــــطـــــف ثـ
مجهود ســنــوات مــن العمل 
الــجــاد لتذليل الصعوبات، 
 إلى أن إدارة المرافق 

ً
مشيرا

ــــت مــع  ــاونـ ــ ــعـ ــ ــة تـ ــيــ ــمــــومــ ــعــ الــ
الــقــطــاع الــخــاص فــي جميع 
الدراسات األولية واألعمال 
التحتية  للبنية  اإلنشائية 
األولــــيــــة، وتـــتـــولـــى الــشــركــة 
ــلــــى  ــة اإلشــــــــــــــــــــــراف عــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ مــ
 
ً
 ومـــالـــيـــا

ً
الـــمـــشـــروع إداريــــــــا

لـــمـــصـــلـــحـــة الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، 
كمطور للمنطقة التخزينية.

ــح الــرئــيــس  بـــــدوره، أوضــ
الــــتــــنــــفــــيــــذي فـــــــي الــــشــــركــــة 
المهندس صالح العثمان، 
ــة األولــــــــــى مــن  ــلــ ــرحــ ــمــ أن الــ

ــتــــوي عــلــى  ــحــ الـــــمـــــشـــــروع تــ
مـــرافـــق تــخــزيــنــيــة مــكــشــوفــة 
وشـــــوارع خــدمــاتــيــة وبــنــيــة 
أســــاســــيــــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، 
ــرق  ــطــ ــة بــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ وبـــــــــــــدأت الــ
مــجــمــوع طــولــهــا 155 ألــف 
ــــب 155  ــيـ ــ ــركـ ــ ــر، وتــــــــم تـ ــ ــتــ ــ مــ
عــــامــــود إنـــــــارة، وكـــامـــيـــرات 
حــديــثــة ومــتــطــورة، إلحــكــام 
الــرقــابــة مــع وجـــود بــوابــات 
مــركــزيــة ومــكــاتــب لـــــإلدارة، 
 إلى أن عائد المشروع 

ً
الفتا

ســــــــــيــــــــــؤول إلـــــــــــــى الــــــــدولــــــــة 
والخزينة العامة.

وأشــــــــــــار الــــعــــثــــمــــان إلــــى 
أن الـــمـــشـــروع ســيــدخــل فــي 
الـــــمـــــراحـــــل الـــــاحـــــقـــــة، بــعــد 

ــــص  ــيـ ــ ــراخـ ــ ــتـ ــ اســـــتـــــكـــــمـــــال الـ
ــات  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـــــــواجـــــــبـــــــة مــــــــن الـ
الـــــمـــــخـــــتـــــصـــــة، كــــالــــبــــلــــديــــة 
واإلطفاء ووزارتي الكهرباء 
والـــمـــاء واألشـــغـــال الــعــامــة، 
 إلى أن نجاح المشروع 

ً
الفتا

ســــيــــســــتــــقــــطــــب الــــــطــــــاقــــــات 
الــشــبــابــيــة الــفــاعــلــة ويــفــتــح 
 جـــــديـــــدة فـــــي إدارة 

ً
آفــــــاقــــــا

المرافق التخزينية.

 صالح العثمانمحمد العبدالجادر

الحوطي: »طفل المستقبل« لديها تطلعات مستقبلية لتطوير مشاريعها
ً
أكد افتتاح عالم كرتون نتوورك ومشروع األكوابارك قريبا

»المصارف« تسلط الضوء
على التحول الرقمي في البنوك

انتعاش المتاجرة بحقوق انتفاع أمالك الدولة... بال رقابة!

جراح الناصر

فيصل الحوطي

عدم استحداث مناطق 
جديدة، واستفحال ظاهرة 

المضاربة على القسائم 
الصناعية من مستثمرين غير 

مختصين بالقطاع، وخروج 
منافسة الجادين منهم سببت 

 ألسعارها.
ً
 فلكيا

ً
ارتفاعا

• 2000 مترمربع بـ 3 ماليين دينار… أسعار »فلكية« للقسائم الصناعية 
• شركات مدرجة اشترت حقوق انتفاع وتنازلت بسرعة لتحقيق أرباح

»المرافق العمومية« تدشن »المرافق 
التخزينية« في ميناء عبدالله
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