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الغانم ناقش مع السفير البنغالديشي 

العالقات التجارية المشتركة

استقبل رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 
علي الغامن مبكتبه امس سفير جمهورية بنغالديش 

لدى الكويت سيد شاهد رضا.
وفي بداية اللقاء رحب الغامن بضيفه، وأش���اد 
بالعالقات التي تربط الكويت وجمهورية بنغالديش 
الصديقة في كل املجاالت، خاصة ما يتعلق بالنواحي 

االقتصادي���ة والتجارية، مؤك���دا اهتمام وحرص 
الغرف���ة على تفعيل التبادل التجاري بني البلدين 

الصديقني.
وتأتي هذه الزيارة للتعارف وبحث تنمية احلركة 
االقتصادية من خالل الوفود املتبادلة التي تتيح 

الفرصة اللتقاء أصحاب األعمال من الدولتني.

علي الغامن مستقبال السفير البنغالديشي بحضور أسامة النصف

تقديرًا ألدائها المتميز خالل العام 2009

»العربية للطيران« تحصد جائزة 
أفضل شركة طيران اقتصادي 

أعلنت شركة »العربية للطيران« 
حصولها على جائزة »أفضل شركة 
طيران اقتصادي لهذا العام« من قبل 
مركز طيران آسيا الباسيفيك )كابا( 
خالل مؤمتر »مستقبل الطيران في 
آسيا 2009« الذي عقد في العاصمة 
الصينية بكني، وكذلك من قبل »قمة 
الدوحة للطيران 2009« التي عقدت 

في العاصمة القطرية، الدوحة.
ويعكس ه����ذا االجناز اجلديد 
لشركة العربية للطيران مكانتها 
الرائدة في صناعة الطيران، والقيمة 
املضافة التي تقدمها للمسافرين الى 
العمالء عن خدماتها  جانب رضا 
والتقديري����ن احملل����ي والعامل����ي 

ألدائها.
وفي وقت سابق من هذا العام، 
مت اختيار الشركة »أفضل شركة 

طي����ران اقتصادي ف����ي العالم«، 
م����ن خالل دراس����ة أجرتها مجلة 

»افيياشني ويك«.
وتس����عى جائزة مركز طيران 
آسيا الباسيفيك لتسليط الضوء 
على الشركات التي تفوقت وأثبتت 
نفسها في قطاع الطيران التنافسي 
مبنطقة آس����يا واحملي����ط الهادئ 
ومكافأتها على اجنازاتها البارزة.
كما أتت جائزة »أفضل شركة 
العام« من  طيران اقتصادي لهذا 
قبل قمة الدوحة للطيران، تقديرا 
لدور العربية للطيران في توفير 
قيم����ة مضافة ألم����وال عمالئها، 
منتجاتها وخدماتها العالية اجلودة، 
برامجها املبتكرة، التزامها بجداول 
الرحالت وأوقاتها، رضا عمالئها 
املتميز،  املمتاز ومنوذج عمله����ا 

باالضافة الى إنتاجيتها وربحيتها 
العاليتني.

وفي هذا السياق قال عضو 
والرئي���س  اإلدارة  مجل���س 
العربية  التنفيذي ملجموع���ة 
للطيران عادل علي »بالنيابة 
عن موظفي العربية للطيران، 
يس���عدني قبول هذه اجلائزة 
املرموقة. كما أود أيضا أن اعبر 
عن امتناني وشكري ألكثر من 
3 ماليني مسافر اختاروا السفر 
مع العربية للطيران هذا العام 
وحده، حيث م���ازال عمالؤنا 
يشكلون الدافع االساسي وراء 
تقدمي املزيد من خيارات السفر 
اجلوي املوثوقة التي توفر املزيد 
من القيمة املضافة ألموالهم والى 

جميع وجهات الشركة«.

خالل المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية في البحرين 

رواد التمويل اإلسالمي في المملكة المتحدة 
بحثوا  مستقبل القطاع في ظل التحديات الراهنة 

ناقش قادة التمويل اإلسالمي في اململكة املتحدة وتبادلوا 
الرؤى حول مستقبل القطاع خالل حلقة نقاشية خاصة ضمن 
انشطة املؤمتر العاملي السنوي السادس عشر للمصارف 
اإلسالمية الذي عقد في البحرين خالل في الفترة من 6 الى 8 
اجلاري، حيث استشرف املشاركون أداء إيجابيا للقطاع خالل 
العام املقبل على الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة.

وكشفت املوضوعات الت�����ي أثي���رت في احلوار، الذي 
نظمته واستضافته مؤسسة التجارة واالستثمار البريطانية، 
عن الدور القي����ادي الفاعل للمؤسس����ات البريطانية في 
قطاع التمويل اإلسالمي، وأدارت احللقة النقاشية نعم���ة 
أبو وردة، مقدمة تق�����رير األعمال في الشرق األوسط على 
تلفزيون »بي بي س����ي وورلد«، مبش����اركة متحدثني من 
س����وق لندن لألوراق املالي����ة و»سيمونز آند سيمونز« 
وبنك لندن والشرق األوسط وبنك »جيتهاوس« و»كيه بي 
إم جي«. وافتتح اجل�����لسة سفير بريطانيا لدى البحرين، 
»جام����ي باودين« الذي أعرب عن ثقته بأن اململكة املتحدة 
بوصفها مركزا عامليا لألنشطة املالية لديها مستوى مميزا 
من اخلبرة والسجل الناجح في تطوير منتجات وخدمات 
التمويل اإلس����المي في بريطاني����ا، التي أصبح من املمكن 

استخدامها واالستفادة منها أكثر من أي وقت مضى.

وطرحت مقدمة احللقة النقاشية نعمة أبو وردة األسئلة 
احليوي����ة املتعلقة بإدارة املخاطر وس����ط التطورات التي 
شهدتها األس����واق مؤخرا في منطقة اخلليج مما أدى إلى 
احتدام النقاش بني املش����اركني في احلوار حول مستوى 
مخاطر االئتمان واالنكشاف بالنسبة ملزودي خدمات التمويل 
اإلس����المي في العالم. وأكد مدير إدارة اخل�����دمات املالية 
واالستثمارية اإلسالمية في »كيه بي إم ج�����ي« دارش�����ان 
بيجور أن لندن تعد املركز العاملي للتميز في صناعة التمويل 
اإلسالمي، حيث يشهد قطاع اخلدمات املتخصصة واالحترافية 
واالستشارات فيها تطورا كبيرا ويستطيع مساعدة مراكز 
التمويل والصيرفة اإلس����المية في التعاطي مع التحديات 

الراهنة واتخاذ وضعية أقوى في املستقبل.
من جانبه تناول الرئيس التنفيذي لبنك لندن والشرق 
األوسط همفري بيرسي مسألة إدارة السيولة والتسعير في 
التمويل اإلسالمي، وقال إن مشاكل السيولة توجد في كل من 
فترات االستحقاق طويلة وقصيرة األجل، ولكن التسعير 
في التمويل اإلس����المي أكثر تنافس����ية مقارنة بالتم��ويل 

التقليدي ويعد شكال بديال للتم��ويل.
وحول وضعية التمويل اإلسالمي أكد الرئيس التنفيذي 
في بنك »جيتهاوس« ريتش����ارد توماس على قوة القطاع 

وتنامي أهميته في األسواق املالية، وقال إن تطوير األدوات 
املالية باملعنى التقليدي تسبب في تكلفة على املستهلك، 
وأشار إلى عدم صحة ارتفاع التسعير في التمويل اإلسالمي، 
ولفت إلى أن هناك حاجة إل����ى إعادة هيكلة املنتجات مع 
العناية باجلهد والتفاصي����ل. وخالل نقاش قادة التمويل 
اإلسالمي حول املوضوعات الرئيسة املؤثرة في منو القطاع، 
بدا واضحا النظرة اإليجابية املتفائلة حول قطاع التمويل 
اإلسالمي في اململكة املتحدة فيما يتعلق بنموه وتنافسيته 
مقارنة بالتمويل التقليدي، وأهم من ذلك الفرص االستثمارية 
املتاحة خالل العام املقبل. وعندما طرحت أبو وردة أسئلة 
مثل: وملاذا اململكة املتحدة بالذات؟ وما وضعها في األزمة؟ 
ومتى تزدهر األسواق اخلليجية من جديد؟ أكد املشاركون 
من جديد على نفس اآلراء اإليجابية وعلى قدرة املؤسسات 

البريطانية على التكيف والتعاطي مع كافة التحديات.
وأعرب ش����ريك في »سيمونز آند سيمونز« منير خان 
عن اعتق����اده بالتوفر الدائم للفرص خالل األزمات، ولفت 
إلى اكتساب الكثير من اخلبرة واملعرفة، وأشاد بالسياسة 
احلكومية الداعمة والتي تلقى تقديرا واسعا في األسواق 
العاملي����ة، وأكد على ثقته في اس����تمرار من����و القطاع في 

املستقبل.

ُتقيمه جمعية المهندسين خالل الفترة من 21 إلى 24 الجاري تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد

اكتمال االستعدادات النهائية لمعرض اإلسكان الثالث عشر

بدر العيسى ان الشركة تشارك 
في معرض اإلسكان الثالث عشر 
بهدف إبراز ما لديها من خبرات 
فنية كبي���رة ومنتجات عالية 
الجودة والتواصل مع عمالئها 
والتعريف بخدماتها ومنتجاتها 
الجديدة الستقطاب عمالء جدد، 
مشيرا إلى أن معرض اإلسكان 
يعد مناسبة سنوية طيبة تجتذب 
كل من يعمل في مجال اإلنشاءات 
والمقاوالت من مهندسين وفنيين 

متخصصين.
وأضاف أن الشركة ستعرض 
من خالل جناحها منتجاتها وهي 
عبارة عن الشتر قياس من )39، 
41، 55، 77( مليمت���ر بأل���وان 
مختلفة وحسب الطلب إضافة 
إلى الصناديق بعدة قياس���ات 
من )150 � 400( مليمتر بألوان 
مختلفة أيضا، كذلك ستعرض 
جميع اإلكسسوارات والموتورات 
بأنواع مختلفة والتي تستخدم 
ف���ي مجال الش���تر، أم���ا التي 
س���نعرضها للمرة األولى فهي 
الدائرية والش���تر  الصناديق 

قياس 39 مليمتر.
وأكد أن السوق الكويتي رغم 
األزمة المالية العالمية يبقى هو 
أكثر األسواق رواجا في المنطقة 
خاصة في ظل النهضة العمرانية 
في البالد خالل األعوام الماضية، 
واشار العيسى إلى أن منتجات 
ألوس�����ول تستخدم  ش���ركة 
في الكثير من المش���اريع في 
الكويت سواء أكانت مشروعات 
حكومية أم اس���تثمارية حيث 
تقوم الشركة بالتصنيع حسب 
الطلب والمواصفات المطلوبة 
المالئمة للطق���س في منطقة 
الخليج العربي من حرارة وغبار، 
إضافة إلى أن الش���ركة تصدر 
منتجاتها لألسواق الخليجية 
وأش���ار إلى أن الشركة تتطلع 
إلى فتح أسواق جديدة لها في 
أفريقيا، حيث  إيران وش���مال 
ان الش���ركة لم تستغل طاقتها 
اإلنتاجية القصوى وهي عبارة 
عن ثالثة ماليين ونصف مليون 

متر طولي سنويا.

الفنطاس اإلداري بالعقيلة، كما 
أن الشركة تقوم حاليا باستكمال 
المرحل����ة الثانية من مركز أوتاد 
التجاري بالجهراء بمساحة ستة 
آالف مت����ر مربع ليصبح إجمالي 
المساحة اثني عشر ألف متر مربع 
وكذلك مجم����ع للعيادات الطبية 
بجانب المستشفى األميري المطل 
على شارع الخليج ومبنى شقق 

فندقية بمنطقة شرق.

الروابط الكويتية ـ البريطانية

من جانبه ذكر مدير عام شركة 
الروابط الكويتية � البريطانية 
لخدمات التكييف م.عبد الكريم 
الصالح أن الشركة ستعرض عددا 
الخاصة بالتكييف  المكائن  من 
منها ماكين���ة مجمعة وماكينة 
منفصل���ة وماكين���ة صغي���رة 
منفصلة كذلك ستعرض نماذج 
من فتح���ات التكييف »الدكت«، 
مش���يرا إلى أن هذه الماكينات 
الطاقة وسهولة  تتميز بتوفير 
الصيانة التي روعيت في طريقة 

تصنيعها.
وأشار إلى أن الغرض األساسي 
للش���ركة هو توعية وتعريف 
الزائرين بأهمية اختيار مكائن 
التكييف من حيث استهالك الطاقة 
وكفاءة الماكينة وكذلك سهولة 
الصيانة وتوفي���ر قطع الغيار 
وأيضا بأهمي���ة تصنيع الدكت 
وطريقة توزيعه، مؤكدا أن السوق 
الكويتي سوق متنوع ومفتوح 
وهذا من صالح العمالء من حيث 
الس���عر ولكن المهم واألهم هو 
وعي المستهلك بكيفية اختيار 

المكائن والتركيبات.
الروابط  وذك���ر أن ش���ركة 
الكويتية البريطانية قد أنجزت 
العديد من المشروعات الكبرى 
لجه���ات حكومي���ة وم���دارس 
أهلية وأبراج تجارية وسكنية 
ومجمعات ومساجد وغيرها من 

المنشآت العامة والخاصة.

ألوسول لستائر الحماية

بدوره قال مدير عام شركة 
ألوسول لستائر الحماية ناصر 

الخدمات األمنية وإطفاء الحريق 
والصيانة أو خدمات التنظيف.

أوتاد العقارية

ومن بين الشركات التي تشارك 
في المعرض شركة أوتاد العقارية 
حيث صرح الش����يخ وليد خالد 
اإلدارة  الصباح رئي����س مجلس 
الش����ركة  المنتدب بأن  والعضو 
س����تعرض من خ����الل جناحها 
الثالث عشر  بمعرض اإلس����كان 
مجموع����ة متنوعة م����ن الڤيالت 
والقس����ائم الس����كنية بتصاميم 
ومس����احات متنوع����ة ومواق����ع 
مختلفة، شقق تملك وفق شروط 
بنك التسليف باإلضافة إلى خدمات 
صيانة أجهزة تكييف ومساحات 
التجارية في  تأجيرية لألنشطة 

مجمعاتنا التجارية الراقية.
وأش����ار إلى أن ش����ركة أوتاد 
تعمل وفق رؤية محددة للمساهمة 
بإيجاد حلول للمشكلة اإلسكانية 
لذا فهي تطرح عددا من المشاريع 
واألفكار التي تساعد المواطن على 
الحصول على سكن مالئم وبأسعار 

تنافسية.
وأشار إلى أن السوق الكويتي 
يمر بمنعطف خطير فيما يتعلق 
الس����كني نتيجة عدد  بالعق����ار 
المقيدة للمواطن  القواني����ن  من 
البس����يط بتوفير تكلفة السكن 
بسبب التضييق عليه باالقتراض 
والرهن وذلك بال شك بحاجة إلى 
اهتمام وعناية من أصحاب القرار 
حتى ال يتضرر المواطن البسيط 
وزيادة األعباء على الدولة نتيجة 
لغياب القطاع الخاص اإلجباري 
من المس����اهمة بتوفير الس����كن 

المالئم.
وأضاف استمرارا لنهج الشركة 
فقد تم انجاز وتس����ويق عدد من 
الخاص والش����قق  الس����كن  ڤلل 
التمليك والتي القت قبوال كبيرا 
المواطنين نتيجة لمستوى  من 
تش����طيبها وأس����عارها، كما أن 
للشركة سلسلة من مراكز التسوق 
الكويت  موزعة عل����ى مناط����ق 
بالجهراء وخيطان وأنجز مؤخرا 
مركز تجاري وبرج إداري بمركز 

المهندس����ين  تجري جمعية 
الكويتية اس����تعداداتها النهائية 
إلطالق معرض اإلسكان في دورته 
الثالثة عش����رة ه����ذا العام تحت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون اإلس����كان ووزير الدولة 
لش����ؤون التنمية الش����يخ أحمد 
الفهد في قاعة الراية بفندق كورت 
الفترة من  يارد ماريوت خ����الل 
الحادي والعشرين وحتى الرابع 
والعشرين من ديسمبر الجاري، 
وتقيم المعرض جمعية المهندسين 
الكويتية وتعده وتنظمه الشركة 
المتح����دة للتس����ويق وتنظي����م 

.UNIEXPO المعارض
ويش����ارك في المعرض أكثر 
من 60 جهة مشاركة بينها جهات 
حكومية وش����ركات ومؤسسات 
أهلية متخصصة في جميع قطاعات 
اإلسكان مما جعل معرض اإلسكان 
يعتبر أكبر تجمع تشهده الكويت 
للشركات والمؤسسات العاملة في 
مجال التشييد والبناء والتمويل 
العق����اري، ويض����م معروضات 
لش����ركات متخصصة في المواد 
اإلنش����ائية من حديد التس����ليح 
واألسمنت والطابوق واألرضيات 
المبان����ي والمواد  وكيماوي����ات 
الخصوصي����ة، كذلك معروضات 
لآلليات والمعدات المستخدمة في 
المقاوالت العامة وآليات التكييف 
المركزي والمشغوالت الحديدية 
وأح����واض الس����باحة واألدوات 
الصحية والتمديدات الكهربائية.

ويضم كذلك معرض اإلسكان 
الثالث عشر معروضات لشركات 
التشطيب  متخصصة في مجال 
وأعمال الديكور من ألمنيوم ونجارة 
وأصباغ وإضاءة ومصاعد وأجهزة 
تكييف والمظالت وأعمال الزجاج 
الداخلي والتكس����يات  والديكور 

الخارجية.
ومن بين القطاعات التي تشارك 
في معرض اإلسكان سنويا قطاعات 
الخدمات اإلسكانية س���واء الخدمات 
الخدمات  أو  التمويلية والبنكية 
االستثمارية واالستش��������ارات 
الهندسية أو الخدمات العقارية أو 

قتيبة أبل ناصر بدر العيسى م.عبد الكرمي الصالح الشيخ وليد خالد الصباح

التقنيات الذكية
قال مدير العمليات في شركة التقنيات 
الذكية قتيبة ابل ان الشركة تشارك في معرض 
اإلسكان الثالث عش��ر لتقدمي خدماتها في 
مجال املقاوالت الكهربائية للبيوت واملشاريع 
االستثمارية، وكشركة متخصصة مبجال 
البيوت الذكية وأنظمة األمان سيتم عرض 
أحدث ما توصل��ت إليه تكنولوجيا البيوت 
الذكية، حيث اآلن ميكنك التحكم ببيتك عبر 
الرسائل القصيرة )SMS( من هاتفك النقال 
أينما كنت أو عبر الكمبيوتر الش��خصي، 
األمر ال��ذي يوفر الراحة واألمان والتوفير 

للطاقة. وأضاف أن الشركة تهدف من خالل 
مش��اركتها إلى تعريف اجلمهور بسهولة 
اس��تخدام أنظمة البيوت الذكية واملميزات 
الكثيرة التي تضيفها هذه األنظمة وخصوصا 
األمان من السرقات واحلرائق والتسريبات 
وتوفي��ر الطاقة فضال عن الراحة وإمكانية 
التحكم عن بعد، علما بأن هذه األنظمة باتت 
أسعارها مبتناول اجلميع حيث يتم تصميم 
النظام حسب االحتياجات الشخصية لكل 

منزل على حدة.
وحول أوضاع السوق الكويتي في مجال 

اإلنشاءات واملقاوالت قال إن السوق الكويتي 
سوق واعد في مجال البناء والعمران السكني 
وفي توس��ع مستمر، أما االستثماري فهو 
يواجه بع��ض التحديات بعد األزمة العاملية 
ونحن على ثقة بأن السوق الكويتي يستطيع 
تخطي هذه الصعوبات ويعيد نش��اطه من 
جديد مشيرا الىأن شركة التقنيات الذكية 
تعتب��ر من أكبر الش��ركات التي تعمل في 
هذا املجال وقد استطاعت اجناز العديد من 
املشروعات السكنية خالل السنوات القليلة 

املاضية.


