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عدنان احلداد

الحداد: مؤتمر »صناع العقار 2« 
يبحث أبعاد التحديات العقارية على مسار التنمية

املش���اريع العقارية الكبرى في 
البالد بالتوق���ف في منتصفها، 
ويهدد جدوى اي مشروع مدروس 

كبرى تنفذ وعجلة التنمية توقفت 
وأصبح النمو بطيئا بشكل عام 
في االقتصاد مما يزيد من معدالت 
التضخم فاملؤمتر سيكون محليا 
يهتم بالسوق العقاري الكويتي 
الذي بات متراجعا بشكل كبير عن 
جميع نظرائه في اخلليج نتيجة 
عدة عوامل متنوعة ومتشابكة 
منها القوانني املعوقة والروتني 
القاتل وقل���ة التمويل واحتكار 
الدولة ألكثر من 90% من مساحة 
االراضي وع���دم طرحها أراضي 
جديدة، كل تلك العوامل خنقت 
العقار وأزمة االئتمان استفحلت 
عل���ى الرغم م���ن كل محاوالت 
تس���هيل التمويل ودفعه قدما، 
التمويل يهدد عشرات  وجفاف 

لدى البعض في حتسن ظروف 
االستثمار أو التمويل العقاري.

وأشار احلداد الى ان املرحلة 
املقبل���ة تتطل���ب توحيد جهود 
اجلميع من شركات ومؤسسات 
وافراد ومس���ؤولني في االرتقاء 
العقار بجميع جوانبه  بصناعة 
ألنه يعتبر القطاع احليوي وعصب 
االقتصاد الوطني وأساس التنمية 
احلقيقية مبا له من قدرة على دفع 
التطور  القطاعات األخرى نحو 
وزيادة انتاجياتها فمن املعروف 
انه عند ركود الس���وق العقاري 
تصاب أغلب القطاعات االقتصادية 
األخرى بالشلل مما يسهم بركود 
اقتصادي عام في البالد وهو ما 

حادث حاليا بالفعل.

ص���رح الرئي���س التنفيذي 
ملجموعة اخلليج عدنان احلداد 
بأن مؤمتر »صن���اع العقار 2« 
الذي س���يقيمه في 22 ديسمبر 
احتاد العقاريني وتنظمه مجموعة 
اخلليج للمعارض ويقام حتت 
رعاية الشيخ احمد الفهد نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون اإلسكان، سيناقش 
جمي���ع املش���اكل احلالية التي 
العقاري في  القط���اع  يواجهها 
الكويت من جميع االوجه ومدى 
أثرها على مسار التنمية بالكويت 
وتقدمي احللول العلمية واملدروسة 
فال يجوز هذا التأخر الذي جعلنا 
بلدا نكاد نختنق فال مش���اريع 

أو حتت الدرس مهما كان حجمه 
والتباط���ؤ واض���ح للعيان في 
تخفيض سعر الفائدة على الدينار 
كي يتماشى مع جميع دول العالم 
ليعطي جرع���ة كبيرة لتحفيز 
وتخفيض تكاليف التمويل على 
املأزومة وهذا احملور  الشركات 
سيكون حاضرا بقوة في املؤمتر 
بكل تفاصيل���ه وتعقيداته التي 
باتت تؤرق البلد، مبينا ان الدولة 
اذا لم تتحرك وتتفاعل مع القطاع 
اخلاص ف���ي حل املعوقات التي 
تواجهنا فسنصبح في املؤخرة 
ونضي���ع على أنفس���نا الكثير 
والكثير لكن ال ننسى األزمة املالية 
العاملية احلالية فقد قضت على اي 
آمال أو طموحات اخرى موجودة 

القحطاني: »المهندسين« بدأت استعداداتها 
إلطالق معرض اإلسكان الثالث عشر

قال رئيس جمعية املهندسني م.طالل القحطاني ان 
اجلمعية بدأت استعداداتها الطالق معرض االسكان 
الثالث عش����ر في احلادي والعش����رين حتى الرابع 
والعشرين من ديسمبر املقبل في قاعة الراية بفندق 
كورت يارد ماريوت حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد 
الفهد.وتابع م.القحطاني تصريحاته مشيرا إلى أن 
معرض االسكان قد جنح في التفوق على ما عداه من 
معارض مماثلة في املنطقة وأصبح املعرض حدثا 
اقتصاديا مهما تترقبه كافة األوس����اط االقتصادية 

والتجارية وشريحة كبيرة من أبناء املجتمع.
وثمن القحطاني دعم اجلهات احلكومية وتشجيعها 
ملعرض االس����كان منذ انطالق دورته األولى حيث 
شمل صاحب الس����مو األمير برعايته كافة دورات 
املعرض مما عزز من مكانة املعرض وساهم بشكل 
واضح وملموس في إجناحه وترسيخ وجوده على 
خارطة املعارض في الكويت حيث يحظى في دورته 
احلالية برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 

االقتصادية الشيخ أحمد الفهد.
وأش����ار إلى أن جمعية املهندس����ني الكويتية ال 
تس����تهدف من وراء تبنيها إقامة سلسلة معارض 
االسكان إلى أي ربح مادي وإمنا ترى أن املعرض ميثل 
دورا من أدوارها خلدمة املجتمع وأهدافه واملساهمة 
في طرح العديد من القضايا االسكانية امللحة التي 
تهم املواطنني مضيفا أن معرض االسكان حدث يهدف 
إلى إلقاء الضوء على القضية االسكانية بكل أبعادها 
ومحاولة تذليل الصعاب التي قد حتول دون حصول 
كل املواطنني على حقوقهم في الرعاية السكنية التي 

كفلها لهم الدستور.
وأكد عل����ى أن متطوع����ي ومتطوعات اجلمعية 

يقومون بعمل دؤوب لتنفيذ األهداف التي رسمتها 
وحددتها إستراتيجية العمل التي اعتمدت هذا العام 
لتحقيق رسالة اجلمعية في تقدمي خدمات تهم املهنة 
واملهندس واملجتمع وتستنهض الطاقات البشرية 
وتستثمر اخلبرات املهنية وتتبنى البحث العلمي 
وتنقل وتستخدم التكنولوجيا وتخلق بيئة صحية 
وآمنة تش����جع على االبتكار وتفعل روح املشاركة 
والتطوع، وتعتمد الشفافية واملرونة في األداء من 
خالل عمل مؤسسي منهجي متواصل متكامل ومنبثق 

من أخالقيات املهنة الهندسية.
وأضاف أن معرض االسكان واحد من هذه املشاريع 
التي دأبت اجلمعية من خالل متطوعيها على القيام 
بها لتحقيق هذه الرس����الة وجتس����يدها على أرض 
الواقع، ومشاريعنا كثيرة وباب املشاركة فيها مفتوح 
جلميع املهندسني واملهندسات واالستراتيجية اجلديدة 
لعمل اجلمعية ترصد عددا من املشاريع تتوزع على 
سبعة محاور عمل رئيسية هي: املهنة، املهندس، بيت 
املهندس، التنمية الشاملة، االنسان والبيئة، البحث 
والتكنولوجيا واملجتمع الهندس����ي، واملجال واسع 
لتقدمي أي رؤية ومشاريع أخرى للمساهمة في تفعيل 
دور اجلمعية وحتقيق هذه االستراتيجية وتنفيذ 
أهدافها في بناء كيان هندس����ي قوي موثوق يقود 
التنمية الشاملة باستقاللية وحرفية وبطاقات وطنية 

متجددة تنهض بالكويت وترتقي باالنسان.
واختتم القحطاني قائال: أود بهذه املناس����بة أن 
أتقدم بالشكر اجلزيل إلى الشيخ أحمد الفهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية 
على رعايته الكرمية ملعرض االسكان الثالث عشر 
اذ سيكون لها األثر الطيب في النجاح املتوقع لهذه 

الدورة.

يرعاه أحمد الفهد وينطلق في 21 ديسمبر

م.طالل القحطاني الشيخ أحمد الفهد

دايڤيد إيفانز 

«الخطوط الوطنية« تطلق برنامج »ديوان الوطنية«
صمم بمعايير متميزة لمكافأة المسافر الدائم على متن الناقلة

تنظمه مجموعة الخليج ويقيمه اتحاد العقاريين 22 ديسمبر المقبل

تقدمي برنامج للمس���افر الدائم بعد مرور أقل من عام 
واحد فقط على انطالقتنا األولى، وهو أمر يتعذر على 
معظم ش���ركات الطيران مضاهاته خالل هذه الفترة 

البسيطة من تشغيلها«.
من جهته قال مدير تسويق برامج »ديوان الوطنية« 
في الشركة هشام سيف الدين: »لقد صممنا نظام مكافآت 
يسهل فهمه ومينح مكافآته بسرعة« مبينا أن »ديوان 
الوطنية« يقدم مستويات ال تضاهى من املكافآت بأسلوب 
يراعي احتياجات جميع ضيوف اخلطوط الوطنية، إذ 
يوفر مجموعة واسعة من اخلدمات والفوائد املتميزة 
مثل العضوية العائلية حيث يستطيع الضيوف ضم 
حتى ثمانية أشخاص من أفراد عائلتهم مبا فيها العمالة 
املنزلية إلى احلس���اب العائلي. هذا إلى جانب أميال 
درجة الس���فر اإلضافية التي تتيح للضيوف كسب 

أميال إضافية بحسب درجة سفرهم. 
اجلدير بالذك���ر أن االنضمام إلى عضوية »ديوان 
الوطنية« ال يستدعي سوى ملء استمارة العضوية 
املتوافرة عل���ى املوقع اإللكتروني للخطوط الوطنية 
ww.wataniyaairways.com وسيبدأ حساب األميال على 

جميع الرحالت اعتبارا من 1 أكتوبر 2009. 

الوطنية دايڤيد إيفانز »ركزنا دائما على منح ضيوفنا 
مس���توى فريدا ومبتكرا ومتمي���زا من اخلدمة. ومع 
»ديوان الوطنية« فإننا نسعى لفتح آفاق جديدة عبر 

أعلنت اخلطوط الوطنية عن إطالق برنامج »ديوان 
الوطنية« للمسافرين الدائمني، وذلك في إطار التزامها 
مبنح ضيوفها أرقى مس���تويات اخلدمة س���واء على 

األرض أو في اجلو. 
وتقدم حاليا أحدث ش���ركات الطي���ران الكويتية 
لضيوفها برنامجا سهل االستخدام يتضمن ثالثة أنواع 
من العضوية تشمل البنفسجية، والفضية، والذهبية، 
مينح كل منهم عاملا فريدا من اخلدمات، واملزايا، واملكافآت 

جلميع أعضائه من أفراد وعائالت.
 وبفضل املعايير اخلالية من التعقيد والسهلة الفهم، 
يستطيع الضيوف االرتقاء بس���هولة من العضوية 
البنفس���جية إلى الفضية والذهبية واحلصول على 
املزيد من اخلدمات واملميزات عند ارتقائهم من مستوى 

عضوية إلى أخرى.
 وبهذه املناس���بة قال الرئيس التجاري للخطوط 


