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يقام في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات 5 أكتوبر

»المزايا« تعلن مشاركتها بأربعة مشاريع
في معرض سيتي سكيب دبي 2009

وأشار الى ان افتتاح اخلط األحمر من مترو 
دبي واالفتت���اح املرتقب ألطول بناء في العالم، 
برج دبي، وما يرافق ذلك من إعادة هيكلة شركات 
العقارات مثلما فعلت شركة دبي القابضة كفيل 
مبعاجلة بعض الوهن ال���ذي أصاب العقارات 

في دبي.
وحول املعرض، اعتبر اس���بيته أن »سيتي 
سكيب« هو أكثر من مجرد معرض عقاري عادي، 
بقدر ما هو مقي���اس للحركة العقارية وعرض 
ألحدث ما توصل إليه العقار في املنطقة. ولفت 
اسبيته إلى أن مشاركة »املزايا« في نسخة هذا 
العام دعم جلميع مشاريع الشركة التي مازالت 
األعمال جارية فيها على قدم وس���اق، حيث مت 
استكمال أعمال التطوير في مجموعة كبيرة منها 

في اآلونة األخيرة.
وس���تقوم املزايا هذا العام بع���رض أربعة 
من مش���اريعها الرائدة وه���ي مشروع »الفيال 
السكني« الواقع في دبي الند، ومش���روع »مزايا 
بزنس أفنيو« الواقع في بحيرات اجلميرا، اللذان 
يتصدران قائمة مشاريعها في دبي، إلى جانب 
مش���روعي »سفن زونز« و»كلوفر كلينيك« في 

الكويت.

أعلنت شركة املزايا القابضة عن مشاركتها 
في النس���خة الثامنة من معرض سيتي سكيب 
دبي 2009، الذي جتري انشطته في مركز دبي 
العاملي للمعارض واملؤمترات في الفترة بني 5 

و8 أكتوبر املقبل.
وذكرت »املزاي���ا« في بيان صحافي أمس أن 
مش���اركتها في املعرض هذا العام تعد من أهم 
املشاركات بني جميع النسخات السابقة من »سيتي 
سكيب«، ألن الظرف االقتصادي احلالي مختلف 
عن الظروف االقتصادية خالل األعوام السابقة، 
ومع���رض هذا العام يأتي في الوقت الذي بدأت 
فيه األس���واق تتنفس الصعداء في ظل العديد 
من املؤشرات التي توحي بأن املرحلة األصعب 
من األزمة قد وّلت وأن الس���وق يتجه تدريجيا 

نحو االستقرار.
وفي هذا السياق قال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة املزايا القابضة م.خالد اسبيته 
»لقد منح استقرار املعامالت العقارية، وتراجع 
معدل هبوط األسعار خالل الربع الثاني من العام، 
واندماج كبرى الشركات العقارية، وتزايد عرض 
العقارات السكنية اجلديدة، حيث من املتوقع أن 
تصل عدد الوحدات السكنية املعروضة خالل 2009 
الى 22.400 وحدة سكنية على الرغم من جتميد 
وإلغاء مشروعات سكنية كثيرة، استقرارا في 
حركة السوق وهدوءا نفسيا لكبار املستثمرين 
الذي سيكون »سيتي س���كيب« احملطة األولى 

لعودة نشاطهم«.
وأضاف »ان مشاركتنا هذا العام في »سيتي 
سكيب« تعبر عن دعمنا الكامل حلكومة دبي في 
خططها إلعادة النهوض بالقطاع العقاري، حيث 
ساهمت اخلطوات العملية التي اتخذتها حكومة 
دبي حلماية األساس اخلاص بالسوق العقاري في 
دبي في منح الثقة للمستثمرين مبتانة السوق 
العقاري في دبي الذي وإن هّز فإنه ال ينهار، كما 
من شأن االهداف االستراتيجية لدائرة األراضي 
واالمالك في دبي واملتمثلة في إطالق التجمعات 
العقارية، لتكون مبثابة تعاون بني العمود الفقري 
لترسيخ وتوطيد أسس التعاون والشراكة بني 
كل من الدائرة ومؤسسة التنظيم العقاري »ريرا« 
من جهة، وأط���راف معادلة العقار من مطورين 
ومستثمرين ووسطاء من جهة أخرى، أن تلعب 
دورا ايجابيا جدا وعمليا وتنظيميا في تفعيل 

حركة السوق العقاري في دبي«.

أعلنت شركة صيفي كراون 
التابعة لشركة املصالح العقارية 
عن توقيعها عقد تس���هيالت 
مصرفية مببلغ 10 ماليني دوالر 
مع بنك بيبلوس، وذلك بحضور 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة املصالح العقارية 

جنيب الصالح.
الش���ركة في بيان  وذكرت 
صحافي أمس ان مشروع صيفي 
كراون هو مشروع سكني فخم 
ميتاز مبوقعه االس���تراتيجي 
في منطقة الصيفي في بيروت 
التجاري  الوس���ط  مبح���اذاة 
للمدينة واملعروف بسوليدير، 
مشيرة الى أن البرج السكني 
الفاخر يتألف من 23 دورا مقسمة 
إلى 20 ش���قة ولتأم���ني العدد 
الكافي من مواقف الس���يارات 
سيكون باملشروع أربعة أدوار 
حتت األرض مخصصة ملواقف 
الس���يارات وغرف للسائقني 

وللتخزين.
واش���ارت الى ان املشروع 
س���يقام على أرض مساحتها 
1250م² ومبساحة مبنية إجمالية 
للمشروع 14 ألف م² وان التكلفة 
اإلجمالية للمش���روع نحو 35 
مليون دوالر، ويعد مش���روع 
صيفي ك���راون أعلى برج في 
منطقة الصيفي ما س���يميزه 
بإطاللة على البحر وعلى اجلبل 
في آن واحد، وذكرت الشركة ان 
التصميم املعماري للمشروع 
وضعه مكتب م.ايليا مجاعص، 
وستقوم شركة احللول العقارية 

بدور مدير املشروع.
وفي هذا السياق قال جنيب 
الصال���ح ان صيف���ي كراون 
انه  مشروع متميز جدا حيث 
العاجل  القريب  س���يعلن في 
عن مواصفات املشروع والتي 
ستعتبر سابقة في لبنان، وأعلن 
أن الش���ركة بصدد التحضير 
ف���ي عمليات  النهائ���ي للبدء 
البيع للشقق وقد أبدى شكره 
إلدارة بنك بيبلوس التي بدورها 
ساهمت في إطالق املشروع خالل 
التعامل،  الديناميكية وسرعة 
كما أكد مدى ارتياحه للوضع 
العام ف���ي لبنان خصوصا ان 
إطالق املشروع يأتي بعد حلول 

صيف مزدهر.

اس�بيته: المع�رض يأت�ي ف�ي الوق�ت ال�ذي ب�دأ فيه 
الس�وق العقاري يتنف�س الصعداء بع�د مروره بأزم�ة طاحنة 

م.خالد اسبيته

مخطط جرافيكي ملشروع صيفي كراون في بيروت

باركر »يسارا« وبجانبه فدوى درويش خالل أنشطة الندوة

جانب من احلضور الكبير في الندوة

درع تذكارية من د.رمضان الشراح إلى روبرت باركر

روبرت باركر

شركة تابعة ل� »المصالح العقارية« توّقع عقد 
تسهيالت ب� 10 ماليين دينار مع بنك بيبلوس

في ندوة نّظمها اتحاد الشركات االستثمارية حول الفرص والتحديات في 2010

باركر: الحكومة الكويتية مطالبة بشراء أصول 
الشركات المتعثرة لحين التعافي من األزمة

حتتاج لنمو متوسط.
واضاف ان القطاع العقاري 
رمبا يستعيد عافيته في الفترة 

املقبلة.
وابدى بارك���ر تخوفه من 
س���لوكيات املس���تثمرين في 
الفترة املقبل���ة، موضحا انها 
غير واضح���ة ومتحفظة جدا 
بعد االزم���ة وهو ما يتناقض 
م���ع الف���رص اجلي���دة التي 
ولدتها االزم���ة الراهنة، الفتا 
ال���ى ان هناك اجتاها للتعافي 
منها على مستوى االقتصادات 

املتطورة.
وفيما يتعلق بسوق املنازل، 
اكد باركر انه في طريقه للتعافي 
خالل الشهرين االخيرين وهذا 
مؤشر ايجابي لبدايات التعافي 

لالقتصاد االميركي.
وح���ول توقعات���ه للطلب 
الى  الس���يارات، اش���ار  على 
الس���يارات  الطل���ب على  ان 
سينتعش بعد مدة وستكون 
املنافس���ة بني اوروبا واميركا 
من ناحية وكوريا والصني من 
ناح�ية اخرى الن���تاج افضل 
التي تتم��يز  السيارات  انواع 
بالرفاهي���ة والتي تقدم مزيدا 
من اخليارات امام املس���تهلك، 
مستدركا بأن من بني 5 سيارات 
يتم انتاجها هناك طلب على 4 

سيارات منها.
وقال ان صناع���ة الترفيه 
ستتأثر سلبا بخفض االنفاق 

االستهالكي.
واكد ان اميركا قامت بخفض 
انفاقها مبعدل 20 � 40% ملواجهة 
آثار التضخ���م املالية، مما قد 
يؤثر على االنفاق على الرعاية 

الصحية.

ستشهد ازدهارا في االستثمارات 
بحقوق امللكية اخلاصة.

وفيما يتعلق بتطور سعر 
صرف الدوالر مقابل العمالت 
األخرى، اش���ار باركر الى ان 
الدوالر هش ومعرض للمخاطر، 
بينما اليزال االسترليني متداوال 
اقل من قيمت���ه، الفتا الى انه 
وبش���كل عام هناك انخفاضا 
بقيمة العمالت رمبا تس���تمر 

لوقت ليس بالقصير.
وفيما يتعلق بأسعار النفط 
ق���ال باركر ان هن���اك بعض 
الطل���ب عليه،  التراج���ع في 
مشيرا الى ان هذا يتوافق مع 
االقتص���ادات املتطورة والتي 

حتسنت منذ بداية األزمة، اال 
انها التزال محدودة وفي نطاق 

مقيد بشكل نسبي.
واك���د ان تس���ييل اصول 
البنوك املرهونة لديها يعد حال 
اخيرا امامها الستعادة اموالها 
في حال لم تتمكن الش���ركات 

املدينة من السداد.
وحول االستثمار العقاري، 
قال انه بدأ في التحس���ن وان 

كان بشكل محدود.
ال���ى ان  واش���ار كوب���ر 
االقتصادات املتطورة في حاجة 
الى 3 أعوام للتحسن وحتتاج 
االقتصادات الناش���ئة لعامني 
فقط، مبينا ان الشهور املقبلة 

امللكية قد تغيرت من السلب 
الى االيجاب، وانه حان الوقت 

لالستثمار فيها.
وفيما يتعلق بخطوات حل 
األزمة املالية، قال كوبر ان ضخ 
الس���يولة من قبل احلكومات 
كان م���ن العوامل الرئيس���ية 
املساهمة في بدء التعافي من 
األزمة، مشيرا الى ان رد فعل 
البنوك املركزية املتسارع في 
هذا الشأن ساهم بشكل كبير 

في التعافي.
وع���ن س���وق االئتم���ان 
وتوجه���ات البن���وك احلالية 
ح���ول توفير االئتمان، اكد ان 
ش���روط احلص���ول عليه قد 

عمر راشد
أكد نائ���ب رئيس مجلس 
اإلدارة إلدارة األصول في بنك 
كريدت سويس روبرت باركر، 
انه على الس���وق الكويتي ان 
ينظر الى اإلجراءات التي اتخذت 
عامليا، واتباعها واالستفادة من 
اخلطوات االيجابية التي حتققت 

في كبح جماح االزمة املالية.
واشار الى انه يتوجب على 
احلكومة الكويتية شراء األصول 
املتعثرة للشركات حلني انفراج 
االزمة، على ان تتم اعادة بيعها 
بعد ذلك واالستفادة من ارباحها 
مستقبال وتوقع باركر ان يحدث 
تضخم طفيف في نهاية 2010 
والذي قد يزداد اكثر في 2011، 
مؤكدا ان العام املقبل سيواجه 
مش���كلة التضخم وسيحاول 

جاهدا ايجاد حلول لها.
وبني ان االزمة املالية التي 
اجتاحت العالم كانت متوقعة 
القطاعات االقتصادية  نتيجة 
التي كانت موجودة خالل فترة 

ما قبل االزمة.
وحول خطوات بنك الكويت 
املركزي في حل تداعيات االزمة 
على االقتصاد الكويتي، ذكر ان 
الكويت في وضع جيد والدليل 
على ذلك ه���و الوضع احلالي 
اجليد الذي يتمتع به االقتصاد 
الكويتي بعد مرور 9 اشهر من 

األزمة.
وفي هذا الس���ياق، اكد ان 
السماح بإفالس بنك ليمان براذر 
خطأ حكومي بريطاني ال يغتفر 
البريطاني  وكلف االقتص���اد 

والعاملي 600 مليار دوالر.
وب���ني ان بن���ك »باركليز« 
كان ق���د ع���رض ش���راء بنك 
ليمان بشرط ضمان احلكومة 
البريطانية واألميركية له، اال 
ان احلكومتني لم يضمنا هذه 

الصفقة.
وبناء على ذلك، رأى باركر 
الت���ي اتخذتها  ان االجراءات 
احلكومة البريطانية في مواجهة 
األزمة كانت س���يئة، في حني 
ان االجراءات االميركية كانت 
جي���دة، وذك���ر ان االجراءات 
التي اتخذتها البنوك املركزية 
األوروبي���ة جتاه األزمة كانت 

جيدة للغاية.
وزاد: ان قطاع تأمني احلياة 
باالضافة الى قطاعات االتصاالت 
والقطاعات اخلدمية سيكون 
لها مس���تقبل واعد في الفترة 

املقبلة.
وأك���د ان املخاطرة العالية 
املال غير مطلوبة  في اسواق 
الوقت احلاضر، مبينا ان  في 
نظرته لالستثمار في حقوق 

»المركزي الكويتي« تعامل مع األزمة بش�كل جيد وحقق تقدماً ملموساً بعد 9 شهور 
3 س�نوات لتعافي االقتصادات المتطورة وعامان أمام »الناش�ئة« للخروج من األزمة

انخفاض طفي�ف في معدل التضخم خالل 2009 وتوقع�ات بارتفاع خالل 2011

االقتصادات الناشئة تقود نمو االقتصاد العالميأسوأ ركود اقتصادي يشهده العالم في ال� 50 سنة الماضية

)أحمد باكير(

التوقعات 
المالية


