الخام الكويتي انخفض لـ  71.02دوالرًا

ً
ً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  1٫61دوالر ليبلغ  71٫02دوالرا مقابل  72٫63دوالرا للبرميل
في تداوالت أمس األول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األس��واق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس وأنهت األسبوع على خسارة تزيد على
 6في المئة مع قلق المستثمرين من وفرة في المعروض بعد أن قالت الواليات المتحدة إنها
ستمنح إعفاء مؤقتا لثماني دول من عقوبات على إيران.
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ال�سيد جواد بوخم�سني ود .عماد بوخم�سني يتو�سطان با�سكال غوفان ود .حيدر اجلمعة وبا�ستيان بالن واأنطوان فلوطي وهاين كفايف

َّ
«العربية العقارية» وقعت اتفاقية مع مجموعة
«إنتركونتيننتال» لتشييد فندق «ستاي بريدج» بالكويت

الفريد من نوعه في منطقة الخليج لنزالء الفترات الطويلة

د .عماد بوخمسني :متحمسون لالستمرار في العمل مع شريك عاملي في الفندق الجديد
«ستاي بريدج» واحدة
من أعلى العالمات
الفندقية وستكون
الخيار األمثل لزوار
الكويت
ملتزمون بتطوير
القطاع الفندقي عالي
الجودة بما ينسجم
مع رؤية «الكويت
»2035
القطاع الخاص له دور
كبير في املشاركة في
بناء وتنمية كويت
املستقبل
الفندق الجديد يظهر
صدق استراتيجية
الشركة وحسن
بصيرتها في سياستها
التوسعية املقبلة

أعلنت الشركة العربية العقارية احدى أكبر
ش ��رك ��ات ال �ت �ط��وي��ر ال� �ع� �ق ��اري ف ��ي ال �ك��وي��ت
وال �خ �ل �ي��ج وال� �م ��درج ��ة ف ��ي س� ��وق ال �ك��وي��ت
ل� � ��أوراق ال �م��ال �ي��ة ع ��ن ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة مع
مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية
« »IHGإحدى أكبر الشركات الرائدة إلنشاء
ال� �ف� �ن ��ادق وت �ش �غ �ي �ل �ه��ا ف ��ي ال �ع��ال��م الن �ش��اء
وت�ش�ي�ي��د ف �ن��دق «س �ت��اي ب ��ري ��دج» ال�ك��وي��ت
ل�ي�ك��ون ال �ف��ري��د م��ن ن��وع��ه ف��ي م�ن�ط�ق��ة دول
مجلس التعاون الخليجي.
وق� � ��ع االت� �ف ��اق� �ي ��ة ك� ��ل م� ��ن د .ع � �م ��اد ج� ��واد
ب��و خ�م�س�ي��ن ،رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ش��رك��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال � �ع � �ق� ��اري� ��ة ،وال � �س � �ي ��د ب ��اس �ك ��ال
ج � ��وف � ��ان ،ال� �ع� �ض ��و ال� �م� �ن� �ت ��دب ل �م �ج �م��وع��ة
ف�ن��ادق انتركونتيننتال ف��ي منطقة الهند
وال� �ش ��رق األوس � ��ط وإف��ري �ق �ي��ا ،وأق �ي��م حفل
ال �ت��وق �ي��ع ف��ي م �ق��ر ال �ش��رك��ة بحضور رجل
االع �م ��ال ورئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة مجموعة
ب � ��و خ� �م� �س� �ي ��ن ال � �ق� ��اب � �ض� ��ة ال � �س � �ي� ��د ج � ��واد
ب��و خ�م�س�ي��ن و د .ح �ي��در ج �م �ع��ة ال��رئ�ي��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�ع�ق��اري��ة وم��ن
مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية
باستيان بالن ومايا زي��ادة مدير التطوير
بالشرق االوسط وافريقيا وانطوان فلوطي
المدير االقليمي لفنادق انتركونتيننتال
ف ��ي ال �ك��وي��ت وال�م�ت�م�ث�ل��ة ف ��ي ك � ��راون ب ��الزا
وهوليداي ان السالمية.
وي �م �ت��از ف �ن��دق «س� �ت ��اي ب ��ري ��دج» ال �ك��وي��ت
المزمع انشاؤه بأنه سيقدم كل ما يحتاجه
ال � �ن� ��زالء س � ��واء ك ��ان ��وا م ��ن رج � ��ال األع� �م ��ال
أم م��ن ال �س �ي��اح م��ن خ��دم��ة ع��ال�م�ي��ة ب��أع�ل��ى
م �س �ت ��وى ي �ت �م��اش��ى م� ��ع م �ك ��ان ��ة الكويت
ح �ي ��ث س �ي �ت��م ت � ��زوي � ��ده ب �ج �م �ي��ع األج� �ه ��زة
والتقنيات والمرافق الحديثة ليلبي جميع
اح�ت�ي��اج��ات�ه��م ،ك�م��ا س�ي�ت��م تشييد ال�ف�ن��دق
وفق التصميم المعماري ذي الشكل المميز
ً
ً
ل�ي�ك��ون م�ع�ل�م��ا ب � ��ارزا وأي �ق��ون��ة م�م�ي��زة من
ضمن معالم الكويت.
وف ��ي ه ��ذه ال�م�ن��اس�ب��ة ،ق ��ال د .ع �م��اد ج��واد
ب� � ��و خ� �م� �س� �ي ��ن  ،رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س إدارة
الشركة العربية العقارية اننا متحمسون
لالستمرار في العمل مع شريك عالمي مثل
مجموعة ف�ن��ادق انتركونتننتال العالمية

د .عماد بوخم�سني وبا�سكال غوفان خالل توقيع عقد اإن�ساء «�ستاي بريدج»
ف ��ي ف �ن ��دق ج ��دي ��د ي �م �ث��ل ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة ف��ي
الخدمة الفندقية ليس فقط على مستوى
الكويت بل على مستوى الخليج حيث تعد
ع��الم��ة «س �ت��اي ب��ري��دج» واح ��دة م��ن افضل
ال�ع��الم��ات ال�ف�ن��دق�ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م ال�ت��ي تقدم
خ��دم��ات م �م �ي��زة ل �ن��زالء ال �ف �ت��رات ال�ط��وي�ل��ة
،والتي ستكون الخيار االمثل لزوار الكويت
ف��ي ظ��ل الخدمات النوعية التي سيقدمها
ال �ف �ن��دق .واس �ت �ط��رد د .ع �م��اد ب��و خمسين
ان � ��ه ي �ش��رف �ن��ا أن ن� �ت� �ع ��اون م� ��ع م �ج �م��وع��ة
فنادق انتركونتننتال العالمية لتوسيع
رق� �ع ��ة ح� �ض ��وره ��ا ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت وم �ن �ط �ق��ة
الخليج العربي ،وال شك أن تعاوننا مع «
انتركونتننتال» سيكون ل��ه أث��ر كبير في
مرافق الضيافة المميزة للكويت ،وبالنظر
إل��ى المكانة المرموقة للمجموعة  ،ولهذا
فنحن على ثقة بأن فندق «ستاي بريدج»
ال�ك��وي��ت سيصبح وج�ه��ة مفضلة للسياح
ورجال األعمال من مختلف أنحاء المنطقة
والعالم.
وأض � ��اف د .ع �م��اد ب��وخ�م�س�ي��ن ان ال�ش��رك��ة
العربية العقارية حققت ان�ج��ازا ملحوظا
نحو النجاح بهذا االتفاق وما سيسهم في

اح��داث نقلة نوعية في الخدمات الفندقية
ب��ال �ك��وي��ت وت �ت �م��اش��ى م ��ع رؤي� ��ة «ال �ك��وي��ت
 ،»2035وذلك في اطار استراتيجية ورسالة
«ال �ع��رب �ي��ة ال �ع �ق��اري��ة» ف ��ي ال �م �س��اه �م��ة في
اق �ت �ص��اد ال �ك��وي��ت ب�ت�ش�ي�ي��د ف �ن��دق ج��دي��د،
ب �م �ف �ه��وم ج ��دي ��د ي ��واك ��ب ال� �ت� �ط ��ورات ال �ت��ي
ي �ش �ه��ده��ا ق� �ط ��اع ال� �ف� �ن ��ادق وال �م �ن �ت �ج �ع��ات
السياحية في القرن الواحد والعشرين.
واش��ار الى ان هناك عالقة مميزة تجمعنا
م ��ع «م �ج �م��وع��ة ف� �ن ��ادق ان�ت��رك��ون�ت�ي�ن�ن�ت��ال
ال �ع��ال �م �ي��ة» م �ن��ذ اك �ث��ر م ��ن ث��الث �ي��ن ع��ام��ا ،
ول� ��ذا ي �س��رن��ا أن ن �ع��زز ه ��ذا ال �ت �ع��اون عبر
ات �ف��اق�ي��ة ح �ص��ري��ة ب��ان �ش��اء ف �ن��دق «ستاي
بريدج» بمعايير عالمية في الكويت ،وذلك
ي��ؤك��د ال �ت��زام «ال�ع��رب�ي��ة ال�ع�ق��اري��ة» بتطوير
القطاع الفندقي العالي الجودة في أنحاء
الكويت بما ينسجم مع مختلف األنشطة
وال � �م � �ب� ��ادرات ل �خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
ف��ي تنفيذ ك��وي��ت ج��دي��دة أو رؤي��ة الكويت
 ، 2035ويؤكد ال��دور الكبير ال��ذي يضطلع
ب��ه القطاع ال�خ��اص ف��ي المشاركة ف��ي بناء
وتنمية كويت المستقبل.
واخ �ت �ت��م د .ع �م��اد ب ��و خ�م�س�ي��ن ت�ص��ري�ح��ه

ال�سيد جواد بوخم�سني م�سافحا ً غوفان
ب� � ��ان ال� �ف� �ن ��دق ال� �ج ��دي ��د س �ي �ش �ك��ل إض ��اف ��ة
حقيقية ل�ل�م��راف��ق ال�س�ي��اح�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت،
ويظهر صدق استراتيجية الشركة وحسن
ب �ص �ي ��رت �ه ��ا ف � ��ي س �ي ��اس �ت �ه ��ا ال �ت��وس �ع �ي��ة
ال�م�ق�ب�ل��ة ،بحيث أث�ب�ت��ت دراس� ��ات ال�ج��دوى
االق�ت�ص��ادي��ة ح��اج��ة ال�ب��الد إل��ى ال�م��زي��د من
ال �م �ن �ش��آت ال�س�ي��اح�ي��ة وال �ف �ن��دق �ي��ة ،لتلبية
حاجة المواطن الكويتي ،من توفير الترفيه
المحلي وتوفير عناء السفر .
وم��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ب��اس�ك��ال غ��وف��ان ،العضو
المنتدب لمجموعة فنادق انتركونتيننتال
ف��ي ال�ه�ن��د وال �ش��رق األوس ��ط وإف��ري�ق�ي��ا ان��ه
ي �س �ع��دن��ا ع �ق��د ش ��راك ��ة م ��ع ش ��رك ��ة ت�ط��وي��ر
عقاري راقية مثل الشركة العربية العقارية،
لجلب عالمتنا التجارية «س�ت��اي بريدج»
إل��ى ال �ك��وي��ت ،ل�ي�ك��ون ال�ف�ن��دق ااالف �ض��ل في
ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �ع��الم��ة ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،الف� �ت ��ا ال��ى
ً
ان ال �ك ��وي ��ت تعد سوقا م �ه �م��ة ل �ن��ا ف��ي
ظ��ل ال�خ�ط��ط ال �ت��ي ت�ت�ب�ن��اه��ا ال��دول��ة حاليا
 ،وم ��واص �ل ��ة م �س��اع �ي �ن��ا ال� ��دؤوب� ��ة ل�ت��وف�ي��ر
تجارب فريدة للزوار الوافدين إلى الكويت
بغرض العمل أو االستجمام.
وأض��اف غوفان ان فنادق انتركونتيننتال

غوفان :الكويت تعد
سوقًا مهمة لنا في
ظل الخطط التي
تتبناها الدولة حاليًا
فنادق
«إنتركونتيننتال»
لديها عالقة عائلية
مع «مجموعة
بوخمسني» تعود إلى
أكثر من  3عقود

د .عماد بوخم�سني م�ستقبالً با�سكال غوفان وبجوارهما اأنطوان فلوطي وهاين كفايف

وفد جمموعة «اإنرتكونتيننتال العاملية»

ً
ً
ت �م �ل��ك إرث � � � ��ا ق� ��وي� ��ا ف� ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ،وال� �ت ��ي
ً
ت� �ش� �ك ��ل س � ��وق � ��ا رئ� �ي� �س ��ا ل� �ن ��ا ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة
الخليج ونفخر بمواصلة شراكتنا طويلة
األمد مع الشركة العربية العقارية إلطالق
العالمة التجارية «ستاي ب��ري��دج» ،وكذلك
ت��وس�ي��ع ع��روض�ن��ا للمسافرين المحليين
وال��دول �ي �ي��ن ع�ل��ى ح��د س� ��واء ،الف �ت��ا ال ��ى ان
ً
القطاع السياحي في الكويت يشهد تطورا
ً
سريعا ،ول��ذا نسعى لالستفادة من فرص
النمو الهائلة التي تقدمها رؤي��ة «الكويت
 .»2035واش� ��ارغ� ��وف� ��ان ال� ��ى ان م�ج�م��وع��ة
ف �ن��ادق انتركونتيننتال ال�ع��ال�م�ي��ة لديها
ع��الق��ة ع��ائ �ل �ي��ة م ��ع م �ج �م��وع��ة ب��وخ�م�س�ي��ن
ال �ق ��اب �ض ��ة ت� �ع ��ود إل � ��ى أك� �ث ��ر م� ��ن  3ع �ق��ود
عبر اتفاقية حصرية على المدى الطويل
ل �ت �ط��وي��ر م��زي��د م ��ن ال �ف �ن ��ادق ف ��ي ال �ك��وي��ت
وال� �ت ��ي ت �ش �م��ل 13ع� ��الم� ��ة م �ن �ه��ا «ف �ن ��ادق
وم�ن�ت�ج�ع��ات ان�ت��رك��ون�ت�ي�ن�ن�ت��ال» ،و«ك ��راون
ب � ��الزا» ،و«ه��ول �ي��داي إن» ،و«ه��ول �ي��داي إن
ري� � � ��زورت» ،و«ه ��ول� �ي ��داي إن إك �س �ب��ري��س»،
و«س �ت��اي �ب��ري��دج س��وي �ت��س» و«ه��ول��وك��س»
و «ك�ي�م�ت��ون» و«اف �ي��د» و «ه��وت��ل ان��دي�غ��و»
و«ايفين هوتيل» و«كاندلود» .

