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 الرعاية الذهبية لـ »بوبيان«
في المؤتمر الفقهي الثالث

»أمين للعالقات الدولية« تقدم لعمالئها 
باقة من أكثر الوسائل االتصالية تطورًا

الدهيم: 4 معارض تجارية تحتضنها 
أرض المعارض الشهر الجاري

أعلن بنك بوبيان عن 
رعايته الذهبية للمؤمتر 
الفقهي الثالث للمؤسسات 
املالية اإلس����امية، الذي 
س����يعقد الي����وم حي����ث 
سيس����لط الض����وء على 
التمويل اإلسامي كبديل 
ملعاجلة األزمة االقتصادية 
احلالية. وبهذه املناسبة 
قال مدي����ر عام مجموعة 
املوارد البشرية واخلدمات 
العامة في بنك بوبيان عادل 

احلماد »إن بنك بوبيان حريص على 
رعاية مثل هذه املؤمترات الهادفة التي 
تساهم في توضيح األحكام الفقهية 
اخلاصة باملعامات املالية واملصرفية 
باجتهاد علماء فقه وتشريع حيث يبرز 
املؤمتر احلاجة املاسة إلى مواكبة هذا 

التطور م����ن الناحية 
الفقهي����ة واس����تنباط 
األح����كام التي تصلح 
له����ذا الزمن«. وأضاف 
»ان املؤمت����ر الفقه����ي 
الثال����ث للمؤسس����ات 
املالية اإلسامية يبني 
األحكام الفقهية اخلاصة 
بالعديد م����ن القضايا 
املهمة املستجدة املرتبطة 
مبج����االت عملنا كبنك 
إسامي، مش����يرا الى 
أهمية هذا املؤمتر كونه يجمع بني كوكبة 
من كبار املختصني في قطاع البنوك 
وثلة من خير علماء األمة اإلسامية 
وفقهائه����ا املعروفني على مس����توى 
الصناعات املالية اإلسامية واملجامع 

الفقهية واملجالس الشرعية«.

قالت املدير التنفيذي 
لش����ركة أمني للعاقات 
الدولي����ة جاكل����ني رعد: 
»تبعا حلرص كل األجهزة 
املؤسساتية من شركات 
وأف����راد للحصول على 
نتائ����ج مرضي����ة للعام 
احلالي في ربعه السنوي 
األخير، تزايدت احلاجة 
ال����ى أدوات ووس����ائل 
فاعلة تساهم في حتقيق 
أهدافه����ا وتدعم خططها 

التس����ويقية، ما يعن����ي حتديد تلك 
األدوات مب����ا يتناس����ب ومتطلبات 
املرحل����ة ووضعها ضم����ن اخلطط 
النتائج  التش����غيلية حلصد أفضل 

في مدة زمنية محدودة.
وأضاف����ت: كان الب����د من طرف 

مختص يعنى بتقدمي 
أفضل الوسائل وأكثرها 
فاعلي����ة، واس����تخدام 
ق����ادرة عل����ى  أدوات 
التأثير املطلوب، توفر 
الوق����ت واجلهد وذات 
ميزاني����ات منخفضة، 
ومتثل شركات االتصال 
والعاقات العامة الطرف 
املنشود، والتي تأتي 
ش����ركة أمني للعاقات 
الدولية في مقدمتها ملا 
لها من خبرة في اختيار الوس����ائل 

االتصالية املناسبة.
وأوضحت أن العاقات االتصالية 
تعني عاقات املؤسسة مع جمهورها 
املستهدف إليصال الرسائل املرجوة 

وحتقيق أهدافها النهائية.

4 مع���ارض جتارية 
متخصص���ة حتتضنها 
الدولية  أرض املعارض 
مبش���رف خال الشهر 
اجلاري تشمل معارض 
لل��ع��ق���ار واألزي������اء 
واملشروعات الصغيرة.

ب�ه���ذه  وصرح���ت 
ادارة  املناس���بة مديرة 
التس���ويق والعاق���ات 
العامة في شركة معرض 
الكويت الدولي باس���مة 

الدهيم بأن الش���ركة تواصل خال 
شهر نوفمبر إقامة سلسلة معارضها 
وفق برنامجها املوضوع والذي يغطي 
العديد من القطاعات التجارية ويلبي 

احتياجات جميع شرائح املجتمع.
وتتابع الدهيم تصريحاتها مشيرة 
الى أن قائمة معارض شهر نوفمبر 
تضم املعرض الدولي للعقار خال 
الفترة من 9 الى 13 اجلاري بالصالة 
رقم 8 وتقوم بتنظيمه شركة توب 
اكسبو حيث يستقطب املعرض حشدا 

كبيرا من شركات العقار 
واإلقليمية  احمللي���ة 

والدولية.
وخال الفترة من 8 
الى 12 اجلاري سيقام 
مع���رض كيوم���ارك 
بالصالة رقم 4A وتقوم 
على تنظيمه ش���ركة 
يونني غلوبل للتجارة 
العامة واملقاوالت وهو 
من املعارض اجلديدة 
التي حتتضنها ارض 
املعارض الدولية. وخال الفترة من 17 
الى 26 اجلاري بالصالة رقم 4B سيقام 
معرض األزياء الشتوية بتنظيم من 
الدولية لتنظيم املعارض،  الشركة 
وهو من املعارض التي اعتادت على 
الدولية  احتضانها ارض املعارض 
دوريا، وخال الفترة من 17 الى 26 
 My Touches اجلاري سيقام معرض
بالصالة رق���م 6 وهو من املعارض 
اجلديدة التي ترتب إلقامتها ألول مرة 

شركة معرض الكويت الدولي. 

عادل احلماد

جاكلني رعد

باسمة الدهيم

أخبار الشركات

احمد الصفار وحسني حاجي في جانب من املؤمتر الصحافي

جانب من عمومية »اصول« 

 »دار الكوثر« تطرح 3 مشاريع عقارية
في اإلمارات وعمان بـ 140 مليون دينار 

 العميري: دخول مساهمين جدد
على »أصول« نموذج لتحالف إستراتيجي ناجح 

الصفار: متفائلون بالخطة الخمسية لتحفيز القطاع العقاري

عموميتها انتخبت 3 أعضاء جدد بمجلس اإلدارة

وخدماتها، الفتا إلى أن إجمالي الشقق في البرج يصل الى 
120 ش����قة مختلفة التصاميم وأكد الصفار أن برج الطوس 
يقع في قلب املش����اريع العمرانية الرائ����دة في ارجاء دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بشكل عام وإمارة دبي والشارقة 
بشكل خاص، حيث يقع في منطقة النهدة بالقرب من مركز 
صحاري التجاري وحديقة النهدة. أما عن املشروع الثاني، 
فقال الصفار: ان املشروع الثاني الذي تطرحه الشركة عبارة 
عن برج في الشارقة »برج اجلان« ويتمتع مبوقع استثنائي 
بإطالة مباشرة على بحيرة اخلان الشهيرة وتصل تكلفة 
البرج الى 13 ملي����ون دينار، الفتا إلى ان البرج يتكون من 
50 طابقا منها 42 طابقا س����كنيا بعدد إجمالي 252 ش����قة 
باإلضافة إلى 6 طوابق مواقف سيارات وطابق خدمات وبهو 
فندقي رئيسي، كذلك يتمتع البرج بوجود ناد صحي وغرف 
ساونا وبخار وجاكوزي. اما املشروع الثالث فقال الصفار: 
ان املشروع هو مشروع النرجس ويقع في والية بركاء في 
سلطنة عمان مبساحة 42.173 مترا مربعا، حيث مت توزيع 
مكونات املشروع توزيعا محورا بحيث يتم استغال املساحات 
املكونة للمشروع، مشيرا الى ان املشروع تصل تكلفته الى 
25 ملي����ون دينار. وتابع: مت تصمي����م الفندق في الواجهة 
الشمالية الشرقية ويعتبر كمدخل رئيسي للمشروع ويتكون 
من الفندق من 4 طوابق حيث حتتل املساحة التجارية الدور 
االرضي املكونة من املطاعم واملقاهي واالستقبال ومركز خدمة 

رجال االعمال ومحات جتارية خلدمة الفندق.

األول يتمثل في تسويق برج الطوس في اإلمارات والبالغ 
كلفته 28 مليون درهم ويتكون البرج من 22 طابقا موزعة 
على طابق سفلي وطابق ارضي الذي يعتبر املدخل الرئيسي 
للبرج ويعتبر بهوا فندقيا راقيا ويتكون من 5 طوابق مواقف 
س����يارات ذات قدرة استيعابية جيدة، ويتكون كذلك من 15 
طابقا س����كنيا بنموذج سكني متكرر يحتوي كل دور على 
8 مناذج من الش����قق موزعة بنماذج ذات الغرفة والصالة 

فواز كرامي
أعرب نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة دار الكوثر 
العقارية احمد الصفار عن تفاؤله باخلطة اخلمس����ية علها 
تكون احلل للمشاكل التي تعصف بالقطاع اخلاص، السيما 
القطاع العقاري، مشيرا إلى أن القطاع العقاري في الكويت 
فقير جدا، الفتا إلى أن احلكومة تطرقت في الكثير من األحيان 

إلى اإلصاح، إال أن النوايا وحدها ال تكفي.
الصفار وخال املؤمتر الصحافي الذي نظمته شركة دار 
الكوثر العقارية إحدى شركات املجموعة اخلليجية للتنمية 
واالستثمار أمس، قال ان السوق الكويتي يفتقر إلى الفرص 
والبنية غير مشجعة لاستثمار العقاري، حيث إن جميع 
املشاريع تعاني من مشاكل كمشروع اخليران على سبيل املثال 
وليس احلصر. وكشف الصفار عن طرح شركة دار الكوثر 
لثاثة مشاريع عقارية في كل من اإلمارات وسلطنة عمان 
تصلي قيمتها إلى 140 مليون دوالر، مشيرا إلى أن املشاريع 
الثاثة عبارة عن 3 أبراج عقارية في كل من اإلمارات في إمارة 
الشارقة في منطقة النهدة واخلان، باإلضافة إلى سلطنة عمان 
في والية بركاء. وتوقع أن يكون العائد على قطاع التأجير 
في هذه املشاريع الثاث بحدود 11% فيما أكد صعوبة التكهن 
بالعوائد عن قطاع التملك بسبب إعادة ترتيب بيت القطاع 
العقاري في دول مجلس التعاون اخلليجي في الفترة احلالية، 

مما يصعب التكهن بعائداته بحسب الصفار.
وفي تفاصيل املشاريع الثاثة قال الصفار: ان املشروع 

زكي عثمان
صرح رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب في ش���ركة أصول لاس���تثمار 
س���ليمان العميري ان دخول مساهمني 
جدد ضمن كبار املاك في الشركة يعتبر 
منوذجا لتحالف استراتيجي ناجح بني 
املس���تثمرين االفراد وش���ركات القطاع 
اخلاص، مما يسهم في تعزيز الثقة في 
ش���ركات االس���تثمار وتنمية االقتصاد 
الوطني، ويشجع املستثمرين االفراد الذين 
يبحثون عن فرص استثمارية للدخول 
في حتالفات مماثلة. وأفاد العميري في 
تصري���ح صحافي عقب انتهاء اجلمعية 
العمومية للشركة امس ان املساهمني اجلدد 
ميثلون قيمة مضافة للشركة ويدعمون 
توجهات واس���تراتيجية مجلس االدارة 
احلالي وان مساهمتهم ستعود بالفائدة 
على جميع املساهمني. وأضاف ان هناك 
انسجاما تاما وتوافقا بني املاك احلاليني 
واجلدد في مش���اركة الطرفني في مقاعد 

مجلس االدارة مما يعزز اس���تراتيجية 
الش���ركة ويدعم توجهاتها ويساعد في 

حتقيق اهدافها وتنفيذ خططها.
واكد ان الش���ركة ستقوم وستواصل 
سعيها الدائم والدؤوب نحو احملافظة على 
مكانتها الرائدة بني الشركات العاملة في 
قطاع االستثمار في الكويت وجار العمل 
على اعادة هيكلة اس���تثمارات الشركة 
ومراجعة االوضاع بشكل عام واحملافظة 
على الوضع املستقر للشركة في سبيل 
حتقيق افضل النتائج ملصلحة مساهمينا 
وعمائنا. وقد أسفرت اجلمعية العمومية 
العادية التي عقدت ام���س عن انتخاب 
ثاثة أعضاء أساس���يني مكملني ملجلس 
االدارة وهم: عادل ابراهيم الهاجري، مساعد 
عبداهلل الدخيل وبدر الدويسان وطارق 

بدر امليلم كعضو احتياط.
علم���ا بأن األعضاء س���يكملون املدة 
املتبقية من عمر املجلس والتي ستنتهي 

في شهر مارس 2010.

وليد القدومي

 القدومي: 45 شركة محلية وعالمية
تشارك في معرض الكويت الدولي للعقار 9 نوفمبر

أعلنت مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض واملؤمترات 
عن اكتمال اس����تعداداتها النطاق انشطة معرض الكويت 
الدولي للعقار � احلدث العقاري األضخم في الكويت � الذي 
تنظمه املجموعة بالتعاون مع شركة معرض الكويت الدولي 
وتشارك في شركات خليجية وعاملية بأكثر من 100 مشروع 
في 17 دولة، وذلك في صالة رقم 8 بأرض املعارض الدولية 
مبشرف خال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر اجلاري ويرعاه 

وكيل وزير التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي.
وفي هذا السياق قال العضو املنتدب ملجموعة توب اكسبو 
ولي����د القدومي ان املجموعة قد اتبعت سياس����ة ومنهجية 
مميزة في تطوير صناع����ة املعارض بالكويت وخصوصا 
العقاري����ة منها وقد متيزت املجموعة دوما بقوة معارضها 
واستقطابها لعدد كبير من الزوار اجلادين وشريحة واسعة 

من املستثمرين.
 وأضاف ان املجموعة وحرصا منها على املكاسب التي 
حققتها عبر السنوات املاضية ومتيزها بصناعة املعارض 
فإنه����ا تعمل جاهدة على أن تبقى محافظة على هذا التميز 
والريادة خال الس����نوات املقبل����ة وخصوصا في ظل هذه 
االزمة العاملية املالية واالقتصادية وتداعياتها، والتي أثرت 
ولألسف بشكل س����لبي على مختلف القطاعات وكانت لها 
انعكاساتها السلبية أيضا على القطاع العقاري الذي شهد 

حركة تباطؤ في مختلف دول املنطقة.
 وبني أن التباطؤ هذا له محاسنه من خال اعطاء املطورين 
العقاريني فرصة أكبر للتعامل مع هذه االزمة واعادة النظر في 
كثير من االمور التي كانت انعكاسا لعصر الطفرة العقارية 
الكبيرة في املنطقة، مضيف����ا ان اعادة النظر في كثير من 
املشاريع املستقبلية والتوقف عن تنفيذها باالضافة الى تراجع 
اسعار مواد البناء وخروج املضاربني من السوق العقاري 
ساهمت بعودة السوق العقاري الى طبيعته وستجعل منوه 
متواكبا مع حجم الطلب مما يؤدي الى عودة االس����عار الى 
املنطق املعقول والسليم وستؤهل الكثيرين من املستهلكني 

النهائيني للشراء.
وبني أن املرحلة احلالية تعد أكثر استقطابا للمشتري 
النهائي في ظل معقولية االسعار وتوافق العرض مع الطلب 
في املشاريع العقارية، وبني أن االزمة قد خلقت حالة جديدة 
سواء في حجم ونوعية التداول العقاري أو في سلوكيات 
املستثمرين احلذرة واملتأنية التي ابتعدت كثيرا عن عقلية 
املضاربة والتي كانت العنصر االساس واملتحكم في حركة 
التداول العقاري وارتفاع أسعاره بشكل جنوني ابان عصر 

الطفرة العقارية في العالم. وقال ان حركة التباطؤ في القطاع 
العق����اري خال هذه الفترة متوقع لها أن تزول في القريب 
العاجل حي����ث ان الرؤية قد اتضحت أكثر للمس����تثمرين 
في القطاعات املالية والش����ركات وحددت لكل منهم حجم 
الربح واخلس����ارة باالضافة الى ما تق����وم به دول املنطقة 
من محاوالت جادة لتصحيح االوضاع املالية واالقتصادية 
وانقاذ ما ميكن انقاذه من البنوك والشركات وأشار الى أن 
املرحلة املقبلة ستشهد حالة انتعاش تدريجي في مختلف 

القطاعات وخصوصا العقارية.
واعتبر ان الوقت الراهن هو املناسب للبحث عن الفرص 
العقارية واقتناصها مضيفا أن العقار الذي ش����هد مرحلة 
الوصول الى القاع خال االش����هر املاضية قد بدأت اسعاره 
اما باالستقرار او االرتفاع في عدد من الدول بنسب متفاوتة 
وأضاف القدوم����ي أن دخول بعض الصناديق الس����يادية 
واحملافظ العقارية لعدد من الدول قد ساهمت باستقرار تلك 
االسواق بل أدت الى ارتفاع اسعار العقار فيها بحدود %15 

عما وصلت اليه بعد حركة التصحيح في االسعار.
ونصح املستثمرين الراغبني باالستثمار خارج الكويت 
بالشراء اآلن واالستفادة من تراجع االسعار باالضافة الى 
االس����تفادة من سعر صرف الدينار مقابل العمات العاملية 
واالقليمية والتي حققت فرقا كبيرا خال املرحلة احلالية 
وصلت الى ما يقارب 15% لبعض العمات وهي بالتأكيد ارباح 
محققة للمستثمرين خال العام املقبل والذي تشير مختلف 
التقارير والدراسات الى ان العام 2010 سيكون عام العودة 
الى االستقرار العاملي وعودة النشاط الى مختلف القطاعات 

التي سيكون بالتأكيد القطاع العقاري من أبرزها.
وقال ان حركة العقار وانتعاشها مرتبطة وبشكل كبير 
بتوافر الفرص التمويلية من البنوك واجلهات املالية، وأبدى 
القدومي ارتياحا كبيرا مبا حققه بيت التمويل الكويتي مؤخرا 
من جناح باحلصول على حكم الرهن العقاري واس����تثناء 
البنك من قانون املن����ع، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة 
أن يكون هذا القرار س����اريا على مختلف البنوك واجلهات 
التمويلية ملا سيشكله ذلك من دفعة قوية للقطاع العقاري 
س����تنعكس بالتالي ايجابيا وانتعاشا على قطاعات عديدة 

متعلقة بالبناء واالنشاءات وغيرها.
وطال����ب القدومي اجلهات التمويلي����ة والبنوك بالعمل 
على اعادة متويل الش����ركات واالفراد واالبتعاد عن القيود 
املشددة واملبالغ فيها والتي اتخذتها تلك املؤسسات كانعكاس 

لازمة املالية.

.. و100 مشروع في المعرض
أوضح وليد القدومي ان املعرض قد استقطب حوالي 
45 شركة من نخبة الشركات احمللية واخلليجية والعربية 
والعاملية التي ستطرح مش��اريع عقارية واستثمارية 
متنوع��ة، والتي ينتظ��ر ان تس��تقطب مجموعة من 
املس��تثمرين واملهتمني. وقال ان هذه الش��ركات التي 
حجزت مس��احات اجمالية بلغت 2500 متر مربع من 
املعرض ستطرح اكثر من 100 مشروع عقاري واستثماري 
ف��ي اكثر من 17 دولة حول العالم، األمر الذي يعني ان 
هناك الكثير من الفرص االستثمارية والعقارية املتاحة 
التي ميكن للمستثمر الكويتي وزوار املعرض التعرف 
عليها واالختيار من بينها ما يناسبه منها حتت سقف 
واحد. واعتبر ان معارض العقار من اهم انواع املعارض 
نظ��را ملا حتظى به دائما من اهتمام من قبل املواطنني 
واملستثمرين ونظرا لضخامة وحجم االستثمارات التي 
تطرح من خالل هذه املعارض واحتياج كل فئات املجتمع 

لها تبعا لنمو الطلب على املساكن والعقارات.

»العملية العقارية« توقع عقدًا لمعرض 
مع »الند مارك« في »صحاري مول«

قامت الشركة العملية 
العقاري����ة بتوقيع عقد 
ملعرض على مساحة 2500 
متر مربع مع الند مارك في 
امليزانني وشو اكسبرس 
في السرداب في »صحاري 
مول« الكائن في أهم موقع 
للتسوق في اجلهراء في 

شارع مرزوق املتعب.
ويعد »صحاري مول« 
أحدث مش����روع جتاري 
للشركة العملية العقارية، 

وتبلغ قيمت����ه 16 مليون دينار وبدأ 
إنش����اؤه في فبراير من عام 2008، 
وم����ن املخطط أن يتم تس����ليمه في 
نهاية عام 2009. ويقع هذا املشروع 
العقاري في الشارع الرئيسي مبدينة 
اجلهراء، وميكن مشاهدته والوصول 
الطرق  إليه بس����هولة من مح����اور 

الرئيسية.
وقد بني املش����روع على مساحة 
تبل����غ 5000 متر مربع، م����ع الذكر 

بأن مجموع املس����احة 
اإلجمالية للمبنى هي 
8000 متر مربع، ويضم 
محات جتارية، ويعتبر 
األول من نوعه من حيث 
الفخامة واالبتكار في 

اجلهراء.
وبه����ذه املناس����بة 
قال مدير عام الشركة 
العملية العقارية رواف 
بورسلي »إنه ملن دواعي 
الفخر واالعت����زاز أن 
نلمس هذا القدر الكبير من الثقة التي 

تلقيناها من املستثمرين.
ومتث����ل الند مارك ش����ريكا قويا 
لنا مع إلكترونيات الغامن، وس����وف 
يكون املعرض الواقع في الس����رداب 
ودور امليزان����ني واح����دا م����ن أكبر 
اجلهات املساهمة في حركة النشاط 
في ه����ذا املجمع التجاري وأحد أكبر 
محات التجزئة في منطق�ة اجلهراء 

كاملة«.

رواف بورسلي


