
االثنين 26 اكتوبر 2009   41اقتصاد
»المزايا« تنجز األبراج الذكية في يناير القادم وتطرح برجيها المملوكين لإليجار خالل أسابيع قليلة

إسبيته: 80٪ نسبة إنجاز »مدينة األعمال الكويتية«
بتكلفة 30 مليون دينار وجني العوائد بالربع الثالث من 2010

أعلنت شركة املزايا القابضة تنفيذها شوطا 
كبيرا من األعمال اإلنش���ائية اخلاصة مبشروع 
مدينة األعمال الكويتية، الواقع في قلب مدينة 
الكويت، حيث وصلت نسبة االجناز الى 80%، كما 
أكدت الشركة تسريع وتيرة األعمال في املراحل 
املتبقية من املشروع استعدادا إلجنازها بشكل 

كامل في يناير املقبل.
 ويتكون مشروع مدينة األعمال الكويتية من 
4 أبراج مخصصة خلدم���ة قطاع املكاتب حيث 
س���تحتفظ »املزايا« باثنني من االبراج في حني 
تستعد لطرح البرجني اآلخرين لإليجار في غضون 
األسابيع القليلة القادمة. وتقوم »املزايا« حاليا 
بتجهيز طابق خاص للعرض أمام املستثمرين، 
وذلك بعد أن تعاقدت مع شركة تصميم داخلي 
بهدف إظهار املزايا التي يتمتع بها املشروع وكيفية 
االس���تفادة القصوى من مواصفاته، خاصة أن 
املشروع قد مت تطويره وفقا ألنظمة املباني الذكية 
التي توفر اجلهد والوقت واملال، وتوفر خدمات 

عالية اجلودة للمستثمرين.
 وفي هذا اإلطار، قال، العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة املزايا القابضة م. خالد إسبيته: 
»يتمتع مشروع مدينة األعمال الكويتية بالعديد 
من املؤهالت التي تصنفه ضمن املشاريع املهمة 
للكوي���ت واملزايا والقطاع العق���اري التجاري، 
التجاري،  العقاري  فبالنسبة للكويت والقطاع 
سيكون املشروع مبثابة مركز جتاري من الدرجة 
األولى يتخذ من قلب العاصمة مقرا له، وسيدخل 
معايير جديدة إلى قطاع املكاتب تنافس املعايير 

العاملي���ة لناحي���ة التطور 
واجلودة وتوفر للمستثمرين 
خدمات وتقني���ات حديثة 
وتصاميم عملية مختلفة عما 
هو متعارف عليه في قطاع 

املكاتب في الكويت«. 
وأضاف اسبيته: »على 
املالية  الرغم م���ن األزم���ة 
والهبوط الذي طرأ على سوق 
العقارات في املنطقة، إال أن 
املزايا ستحتفظ باثنني من 
األبراج األربعة في املشروع 
وستديره ليكون من املشاريع 
املدرة للدخل، حيث نتوقع 
جني العوائد ابتداء من الربع 

الثالث من 2010«.
وتتمي���ز مدينة األعم���ال الكويتية مبوقعها 
املميز وسط مدينة الكويت على شارع عمر بن 
اخلطاب وخالد بن الوليد، وهي من أكثر املواقع 
حيوية واستراتيجية بالنسبة لعالم األعمال في 
الكويت. ويضم املش���روع الذي وصلت تكلفته 
إلى 30 مليون دين���ار لألبراج اململوكة للمزايا، 
مجموعة م���ن املكاتب الذكي���ة املجهزة بأحدث 
التقنيات ومبساحات مختلفة. وكانت »املزايا« 
قد عينت شركة »املتحدة األولى« كمقاول رئيسي 
في املشروع، في حني أسندت إدارة املشروع إلى 
شركة »بروجاكس«، وعمليات التصميم واإلشراف 

جانب من عمليات تنفيذ مشروع مدينة األعمال الكويتيةإلى مكتب »املستشارون العرب«.

م.خالد اسبيته

»90٪ من عمالة 
»الكويت الدولي«.. وطنية 

مجلس إدارة جديد
لـ »األبراج القابضة«

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن شركة االبراج القابضة 
 افادت بأن مجلس ادارة الش���ركة اجتمع���ت في تاريخ 20 أكتوبر 
واعاد تش���كيل مجلس االدارة للشركة على النحو التالي:  مساعد 
عادل الس���عيدي رئيس مجلس االدارة وظاهر احمد الزيات نائب 
الرئيس وجمال احمد جمال الكندري عضوا وس���مير ناصر علي 
حسني عضوا وس���امي عبداهلل العبد الهادي عضوا وجمال فهيم 

محمد يوسف عضوا.

جمعية المحاسبين تناقش اليوم 
»المعايير الدولية للتقارير المالية« 

ص���رح املدي���ر التنفيذي 
البش���رية لدى بنك  للموارد 
الكوي���ت الدولي فؤاد مندني 
بان البنك يحرص دوما على 
توظي���ف الك���وادر الوطنية 
وخصوص���ا حديثي التخرج 
ذوي التخصص���ات املرتبطة 
بالعمل لدى اإلدارات املختلفة 
بالبن���ك، ويأتي هذا احلرص 
انطالقا من قناعة البنك بكفاءة 
هذه الكوادر القادرة على توليد 
اإلنتاجية والتطوير في العمل 
حيث يقوم البنك متمثال في 
قس���م التدريب لديه بتدريب 

هذه الكوادر وفق أحدث األساليب والوسائل التي تتضمن صقل 
قدراتهم في مجال العمل املصرفي وحتقيق االستثمار االمثل في 
هذه الكوادر والتي بال شك سيعود استثمارها باملنفعة االيجابية 

على السوق احمللي ومنوه.
 وفي إطار مثل هذا االهتمام من البنك، أفاد مندني بأن نسبة 
توظيف العمالة الوطنية من���ذ بداية العام احلالى وحتى اآلن 
بلغت 90% وان البنك قد حقق نس���بة العمالة الوطنية )%60( 

املطلوبة وفقا لتعليمات البنك املركزي.

تعقد جمعية احملاس���بني 
واملراجعني الكويتية )اللجنة 
واالجتماعي���ة(  الثقافي���ة 
 - kpmg بالتعاون مع مكتب
صافي املطوع وشركاه ندوة 
حول املعايير الدولية للتقارير 
املالية للش���ركات الصغيرة 
واملتوس���طة وأهميتها وذلك 
اليوم مبقر اجلمعية مبنطقة 

الشويخ الشمالي.
وبهذه املناسبة صرح أمني 
س���ر اجلمعية أحمد الفارس 
الن���دوة س���تدور حول  بان 
التعري���ف باملعايير الدولية 

للتقارير املالية وأهميتها للش���ركات الصغيرة واملتوس���طة، 
والتي س���يحاضر فيه يوسف حس���ن املدير التنفيذي ملكتب 

kpmg - صافي املطوع وشركاه.
 ونظرا ألهمية موضوع الندوة على املس���توى االقتصادي 
فقد مت تعمي���م الدعوة على جميع أعض���اء اجلمعية وجميع 
املعنيني واملهتمني الطالعهم على آخر املس���تجدات التي طرأت 
على املعايير الدولية للتقارير املالية من حيث ما مت تعديله وما 
مت اضافته على هذه املعايير وفق املس���تجدات التي تطرأ على 
املهنة من حني آلخر للتوافق مع الظروف االقتصادية واملالية 

على مستوى دول العالم.
واضاف الفارس ان جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية 
قد دأبت على االهتمام بطرح مثل هذه الندوات ضمن أنشطتها 
املهنية والثقافية ملا حتققه من فائدة على جميع املس���تويات 
وجاء اهتمامها بتسليط الضوء على موضوع املعايير الدولية 
للمشاريع الصغيرة واملتوس���طة نظرا الرتباطه بالعديد من 
جوانب احلياة االقتصادية واملالية والتجارية التي تعتبر أهم 

روافد التقدم واالزدهار للفرد واملجتمع.

فؤاد مندني

أحمد الفارس


