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مراد: 35 شركة تطرح مشاريع متنوعة في معرض العقار الرمضاني االثنين 

أعلن مدي����ر عام مجموعة املس����ار لتنظيم املعارض 
واملؤمترات س����عود عبدالعزيز م����راد أن معرض العقار 
الرمضاني سينطلق االثنني املقبل املوافق 24 أغسطس إلى 
27 أغس����طس اجلاري في قاعة الراية بفندق كورت يارد 
ماريوت مستقطبا مشاركات محلية وإقليمية واسعة بلغت 
حتى اآلن 35 شركة، الفتا إلى أن املعرض يقام حتت شعار 
أقوى جتمع عقاري في الكويت ويطرح مشاريع متنوعة 

تتوزع على الكويت واخلليج وباقي دول العالم.
وأوضح مراد أن املشاركات تتوزع على شركات العقار 
احمللي واخلليجي وعدد من البنوك فضال عن الشركات التي 
تقدم خدماتها العقارية في السوق اخلليجية فيما يطرح 
املعرض مشاريع متنوعة وفرصا للمواطنني الباحثني عن 
الس����كن اخلاص في الكويت مبختلف أنواعه سواء ڤلال 
أو شققا سكنية إلى جانب االراضي وفرص استثمارية 
في القطاع العقاري الذي يش����هد معدالت منو قياس����ية 
ويحقق عوائد قياسية.  وأضاف انه من املتعارف عليه ان 
املعارض العقارية باتت وسيلة مهمة ليس لعرض املشاريع 
فقط وامنا لش����رح رؤى الش����ركات املشاركة ومستقبل 
استثمارها، خاصة أن االستثمار العقاري بات ال يعترف 
باإلقليمية أو احمللية حيث تشير االحصائيات واملعلومات 
إلى أن نسبة املستثمرين الكويتيني في املجال العقاري 
ف����ي دول اخلليج العربي وبعض ال����دول العربية تزداد 
يوما بعد يوم ما دفع الشركة املنظمة الى جذب شركات 

عقارية خليجية وعربية إليجاد الفرصة للشركات املعنية 
باالجتماع حتت س����قف واحد من أجل طرح مشاريعها 
املتنوعة ولعرض منتجاتها على ش����ريحة واس����عة من 
املواطنني املهتمني باالس����تثمار وايجاد حالة مستقبلية 
من التحالفات االستثمارية بني كبرى الشركات العقارية 
واملالية واالستثمارية السعودية واخلليجية والعربية 
للدخول في مشاريع وبرامج مشتركة وتبادل اخلبرات.  
وقال إن املعرض لن يركز على طرح مشاريع فاخرة فقط 
وامنا سيسعى لسد ثغرات تلبية مشاريع لذوي الدخل 
املتوسط، مشيرا إلى أن املشاريع العقارية الفاخرة باتت 
ظاهرة تس����يطر على السوق العقاري في الكويت ودول 
اخلليجي، الفتا إلى أن ظاه����رة تطوير األبراج الفاخرة 
واملش����اريع السكنية املخصصة لش����ريحة محدودة من 
املشترين واملس����تثمرين القادرين على شراء هذا النوع 
من املش����اريع واستثمارها فيما تبرز في املقابل شركات 
تطوير عقاري تقدم مش����اريع سكنية وجتارية تتوجه 
إلى فئة ذوي الدخل املتوسط واحملدود لكن وتيرة هذه 

املشاريع ال تلبي حجم الطلب.
وأك����د أن معرض العقار الرمضان����ي في كورت يارد 
ماريوت يق����دم اجلديد دائما كما أن����ه يتمتع مبصداقية 
استثنائية حتققت عبر دوراته السابقة الفتا إلى أن بعض 
الشركات املشاركة في املعرض تطرح مشاريع في سلطنة 
عمان ملواجهة منو الطلب من الكويتيني على متلك عقارات 

في عمان والتي حتقق عائدا جيدا كما أن هناك مش����اريع 
أخرى في مصر وبريطانيا واألردن واإلمارات والسعودية 
والبحرين إلى جان����ب دول أوروبية أخرى. وأوضح أن 
معرض العقار الرمضاني ميثل مناسبة جتارية شاملة تلبي 
مختلف االحتياجات النوعية جلميع املهتمني بقطاع العقار 

واالستثمار في الكويت فعادة ما تتميز جميع املعارض 
بعالقتها ثالثية احملاور التي تربط بني ثالث جهات رئيسية 
بدءا باجلهة املنظمة ومرورا باجلهات املش����اركة وانتهاء 
بالعم����الء إال أن املجموعة ومن منطل����ق دورها الوطني 
واملجتمعي والتوجيهي الهادف أضافت محورا رابعا إلى 
تلك املنظومة الثالثية يتمثل باملسؤولية االجتماعية إلى 

جانب اجلوانب الترويجية والربحية.

التمويل العقاري

وذكر أن املعرض ميثل فرصة للمواطنني الباحثني عن 
الس����كن اخلاص في الكويت مبختلف أنواعه من ڤيال أو 
شقق سكنية أو حتى أرض للبناء كما أنه مناسبة لعقد 
الصفقات العقارية وتوقيع االتفاقيات االستثمارية من خالل 
املعرض مشيرا إلى تركز املشاركات على الشركات العقارية 
بصفة خاصة إلى جانب الشركات التمويلية حتى ال يفقد 
املعرض هويته العقارية متوقعا ان حتقق الدورة اجلديدة 
من املعرض جناحا رغم التداعيات السلبية لألزمة املالية 
العاملية موضحا انه استند في توقعاته بالنجاح القياسي 
للدورة اجلديدة الى عوامل عدة ابرزها التنوع في املنتجات 
العقارية التي يحتاجها املستهلك، الى جانب اختيار توقيت 
تنظيم املعرض في شهر رمضان، والنشاط الذي سيركز 
عليه املشاركون في املعرض، هو النشاط العقاري الذي 
ميثل الهاجس االكبر جلميع املواطنني واملقيمني بال استثناء، 

فضال عن احلدث االيجابي املتمثل في جناح بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« في حس����م اجلول����ة األخيرة من قضية 
استثنائه والبنوك اإلسالمية من قانوني الرهن العقاري 
8 و9 لسنة 2008 لتعود البنوك اإلسالمية لتمويل شراء 
عقارات الس����كن اخلاص األمر الذي ميثل مؤشرا ايجابيا 
على انتشال السوق العقاري من ركوده وعودته إلى دائرة 
النش����اط مجددا. ودعا إلى حتديث التشريعات العقارية 
لتصبح أكثر مرونة داعيا إلى تطبيق مبدأ املعاملة باملثل 
واستثناء البنوك التجارية التقليدية من أحكام قانوني 
8 و9 لس����نة 2008 لتعمل جنبا إل����ى جنب مع نظيراتها 
اإلسالمية في متويل شراء عقارات السكن اخلاص مشيرا 
إلى أن التش����ريعات املقيدة لالستثمار العقاري تضعف 
فرص حتول الكويت إلى مركز مالي وإقليمي في املنطقة 
كما أن هذه التشريعات تكرس ظاهرة هروب املستثمرين 

من الكويت إلى الدول املجاورة.
ومن ناحي����ة اخرى، قال مراد انه ورغم اقرار مجلس 
األم����ة التفاقية متلك اخلليجيني لألراضي والعقارات في 
الكويت، التي تأتي حتت مظلة السوق اخلليجي املشترك، 
فإن السوق العقاري الكويتي لم يستفد من هذه اخلطوة 
بشكل ملموس نتيجة لعدة اعتبارات أبرزها ارتفاع أسعار 
األراضي في الكويت بالقدرة الشرائية للخليجيني واسعار 
العقارات في الدول اخلليجية االخرى ومعدالت العوائد 

املتوقعة في حال االستثمار.

تستمر أنشطته إلى 27 الجاري ويقام تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت

ندعو إلى اس�تثناء البن�وك التجاري�ة التقليدية من أح�كام قانوني  
8 و9 أس�وة بنظيراته�ا اإلس�امية لتم�ول عق�ارات الس�كن الخاص

ع�ودة البن�وك اإلس�امية إل�ى تموي�ل الس�كن  الخ�اص 
لنش�اطه العق�اري  الس�وق  اس�تعادة  عل�ى  إيجاب�ي  مؤش�ر 

سعود مراد 

أحمد الهارون مستقبال محمد بلعيش

جانب من امللتقى

جانب من الطلبة املتدربني في »ايكيا«

د.صائب نقاشة

الهارون بحث مع سفير المغرب العاقات االقتصادية وتطويرها

»إيكيا الكويت« تستقبل الدفعة الخامسة
من الطاب في برنامجها التدريبي للعام 2009

لتعريف المتخصصين بالجديد في ذلك القطاع الحيوي

»الخرسانية« نظمت  الملتقى الخامس لتطور صناعة الخرسانة
الش����ركة اآلسيوية  نظمت 
للصناعات اخلرس����انية بفندق 
»هوليداي إن � الساملية«، امللتقى 
العلمي اخلامس لها حول »تطوير 
صناعة اخلرسانة« وذلك ضمن 
برنامجه����ا العلمي والذي دأبت 
الش����ركة على تنظيمه بش����كل 
دوري لتعري����ف املتخصصني 
باجلديد في صناعة اخلرسانة 
ف����ي العالم ومبنطق����ة اخلليج 
العرب����ي باالضافة الى التعرف 
على اجلديد في هذا املجال الذي 
يشهد ثورة علمية وعملية في 
السنوات األخيرة. وأثنى احلضور 
س����واء من القطاع احلكومي او 
التي  اخلاص عل����ى املعلومات 
امللتق����ى والتي غطت  تضمنها 
جميع املواضيع الفنية املتعلقة 
بصناعة اخلرس����انة وتطورها 
عل����ى مر الزم����ن باالضافة الى 
تطور اخلرسانة من حيث املواد 
والتصميم اإلنشائي وذلك خالل 
العقدين السابقني وكذلك اجلديد 
في مجال البحوث والدراس����ات 
اخلاصة بتطوير اخلرسانة التي 
ساهمت في حتسني اخلرسانة 
من حيث اجلودة، القوة، إمكانية 
الدميومة والتي توجت  البناء، 
باكتش����اف اخلرس����انة عالية 
املتع���������ارف ع���ليه  أو  األداء 
 Concrete Performance High �ب
HPC والتي تعد من احدث انواع 
اخلرسانة حيث هذه اخلرسانة 
عملية الصب املعقدة وتتماشى 
مع الظ����روف العملية الصعبة 
باالضافة الى متاشيها مع طبيعة 

املش����اريع احلديثة واملتمثلة في 
املبان����ي العالية االرتف����اع. وقام 
د.صائب نقاشة الرئيس التنفيذي 
ملكتب س����اينا إلدارة املش����اريع 
بتقدمي السيمنار اخلاص بتطوير 
اخلرسانة حيث ركز على خواص 
املواد األولية للخرسانة وتأثيرها 
على اخللطات املختلفة للخرسانة 
وكيفية اعتب����ار هذه اخلصائص 
في التصميم اإلنش����ائي للمباني. 
يذكر أن الدكتور صائب نقاشة له 
باع طويل في التصميم واإلشراف 
وتنفيذ عدد من املشاريع العمالقة 

والرائدة في الكويت واخلليج. وقد 
غطى السيمنار 6 مواضيع رئيسية 
حيث شهد اجلزء األول التركيز على 
بداية التطور في اخلرسانة ومراحل 
تطوير الصناعات اخلرسانية على 
مر العصور وصوال إلى يومنا هذا 
ام����ا اجلزء الثاني من الس����يمنار 
فقد ش����هد ش���������رحا واف�����يا 
الل�����دنة  ال���خرسانة  خل���واص 
 »Properties of Fresh Concrete«
واجلوانب الفنية الواجب االلتزام 
بها لتجنب املشاكل والعوائق أثناء 

الصب.

استقبلت ش���ركة إيكيا الكويت، دفعتها 
اخلامسة من الطالب في برنامجها الصيفي 
التدريبي داخل معرض إيكيا ضمن البرنامج 
الكويتي السنوي للتدريب الصيفي للسنة 
اخلامسة على التوالي.  وقال مدير معرض 
إيكيا الكويت إميل الش���عار: »نظرا لنجاح 
برنامجنا التدريبي مع الطالب ورغبتنا في 
إعطاء الفرصة ملجموعة أوسع من الطالب 
للمشاركة، يشرفنا استقبال الدفعة اخلامسة 
من املتدربني للعام 2009، ومنحهم الفرصة 

لإلطالع على عملن���ا الناجح«. وأضاف أن 
جناح هذا البرنامج قد حفز بعضا من الطالب 
على التطوع لتمديد فترة تدريبهم كموظفني 
في إيكيا.  ولفت إلى أن اجلولة اخلامس���ة 
من البرنامج التدريبي التي ستختتم اليوم 
ستس���اهم في تعريف الط���الب مبختلف 
الوظائف في املجاالت كافة، كالبيع والتصميم 
الداخلي باإلضافة ال���ى خدمة العمالء، كما 
س���يحصلون على جائزة نقدية وش���هادة 
تقدير عند إمتام البرنامج بنجاح. وتعتبر 

إيكيا الكويت مؤسسة تهتم بتطبيق برامج 
املس���ؤولية االجتماعية للشركات وتسعى 
لتعزيز الفائدة املقدمة للمجتمع الذي تعمل 

في بيئته.
وتدعم إيكيا الكويت برامج الكويت إلعادة 
هيكلة القوى العاملة، وبرامج لوياك لتطوير 
املواهب وغيرها الكثير من املبادرات وذلك 
كنوع من االعتزاز واالمتنان للمجتمع الكويتي 
الذي وثق بايكيا واعتمد على جودتها على 

مدى 25 سنة.

التجارة والصناعة  استقبل وزير 
احمد اله����ارون امس س����فير اململكة 
املغربية لدى الكويت محمد بلعيش.

وتركزت احملادث����ات حول توثيق 
العالق����ات التجارية واالقتصادية بني 
البلدين وآفاق تنميتها وتطويرها خالل 
السنوات القليلة املقبلة والعمل على 
تبادل الزيارات من خالل وفود اقتصادية 
عالية املستوى، كما ناقشا املوضوعات 
ذات االهتمام املشترك، وتبادل الطرفان 
وجهات النظر في االستثمارات اخلارجية 

املمكنة بينهما.
هذا وقد حضر اللقاء وكيل وزارة 
التجارة والصناعة باإلنابة والوكيل 
املساعد لش����ؤون التجارة اخلارجية 

عبدالعزيز اخلالدي.


