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عق����دت »الش����امل الدولية«، 
مؤخرا اجتماعا خاصا ملورديها 
ألقت خالله الضوء على جناحاتها 
في عام 2009، وكشفت عن رؤيتها 
املستقبلية وخططها االستراتيجية 

لعام 2010.
وتعليقا على هذا احلدث، قالت 
الرئيس التنفيذي لشركة »الشامل 
الدولية القابضة« ديرين كاميرون: 
»نحن فخورون باستضافة هذا 
احلدث ويسعدنا أن نعلن حتقيق 
نتائج إيجابية وخاصة في هذه 
األوقات الصعبة التي مير بها قطاع 
الس����ياحة السفر. وأضافت: »إن 

نتائجنا ماتزال تتج����اوز التوقعات، مما يدل على 
األداء اإليجابي للش����ركة وس����ط ظروف اقتصادية 
صعبة للغاية«. وفي معرض حديثها عن توقعات 
الشركة لعام 2010، قالت كاميرون: »نحن متحمسون 
الستقبال السنة املقبلة، فهناك احتماالت قوية بأن 
نواصل توسيع نطاق عملياتنا وتوفير قيمة عالية 

ملوردينا واملساهمني في الشركة.
وأعلنت كاميرون أيضا أن الشامل قامت بتطبيق 
هيكلية »إدارة البرام����ج« في جميع أنحاء املنطقة، 
وهو ما س����يتيح لعمالء الشركة في املنطقة امتالك 

مركز اتصال واحد جلميع البلدان.
ويعمل مدراء البرامج في شركة »الشامل« بالنيابة 

عن العمالء في مختلف الدول حيث 
يركزون على حتس����ني تكاليف 
الس����فر واالرتقاء مبس����تويات 
اخلدمات، واألمر نفس����ه ينطبق 
على الشركاء في القطاع. ومت خالل 
االجتماع أيضا مناقش����ة خطط 
شركة الشامل إلطالق سلسلة من 
املبادرات الكبرى لعام 2010، مبا 
في ذلك توسيع نطاق عمل الشركة 
في املنطقة من خالل افتتاح أفرع 
جديدة في كل من اململكة العربية 

السعودية وسلطنة عمان.
ومت خ���الل احل���دث إطالع 
املوردين على التطور الذي حققته 
»الش���امل الدولية« في اآلونة األخيرة والتزامها 
الدائم بتطبيق أحدث التقنيات واحللول املبتكرة. 
وقد اس���تكملت »الش���امل« مطلع أكتوبر املاضي 
املرحلة األولى من تطوير شبكتها، حيث تعاونت 
مع عمالقة ورواد التكنولوجيا في العالم، مبا في 
ذلك »إتش بي« و»مايكروس���وفت« و»سيسكو«، 
بهدف تطوير اتصاالت الشركة والربط على نحو 
فع���ال بني موظفيها وعمالئها ووكالء الس���فر في 

جميع أنحاء املنطقة.
كما مت تعريف احلاضرين بفريق اإلدارة اجلديد 
الذي ميتلك خبرة واسعة متتد إلى 100 عام مع العديد 

من الوكاالت حول العالم.

الكوثر  أعلنت ش���ركة دار 
العقارية إحدى شركات املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالستثمار 
عن طرح 50 قس���يمة سكنية 
ضم���ن مش���روع الرياض في 
اململكة العربية السعودية، بقيمة 

5 ماليني دوالر.
وقال نائب رئيس مجلس 
الش���ركة أحمد  ف���ي  اإلدارة 
عبدالوهاب الصفار في بيان 
صحافي ان الشركة طرحت هذا 
املشروع في السعودية والتي 
تتجاوز مشاريع الشركة هناك 
9 ماليني دوالر، في حني تبدأ 

املساحات في مشروع الرياض من 400 متر.
وأضاف »تتوافر في املشروع قسائم سكنية 
متنوعة، وتبعد عن قلب العاصمة الرياض بحدود 
12 كيلومتر، وأن القس���ائم تقع بعد حي الش���فا 
مباشرة الذي يعتبر من أكثر املناطق كثافة سكانية 

بالعاصمة الرياض«.

ولف���ت الصف���ار إل���ى أن 
الش���ركة تقدم خدمة أقساط 
RHD والتي حققت إقباال كبيرا 
الفترات املاضية وذلك  خالل 
للتغلب على مشاكل التمويل 

احلالية.
الش���ركة  أن  إلى  وأش���ار 
تق���دم أيضا فرص���ة خاصة 
لالستثمار في البلوكات بأسعار 
مناسبة للمستثمرين الراغبني 
باالستثمار بشكل موسع في 
الس���عودي  العقاري  القطاع 
وذل���ك نتيج���ة االس���تقرار 
وامل���الءة االقتصادية اجليدة 
التي يتمتع بها الس���وق السعودي خاصة مع 

األحداث االقتصادية االخيرة.
وبني الصفار ان الشركة تقدم خدمة التسهيالت 
بالدفع والتي تصل إلى 12 شهرا مع نظام أقساط 
مرن يتيح للمستثمرين خيارات عديدة للتعامل 

مع طرق متويل شراء العقارات.

تأكيدا عل����ى التزامها الدائم 
بتعزيز حضوره����ا والتواصل 
م����ع جميع أصح����اب املصلحة 
على املستوى اإلقليمي، أعلنت 
»اإلمارات دب����ي الوطني«، أكبر 
مجموعة مصرفية في الش����رق 
األوسط من حيث حجم األصول، 
اليوم عن تعيني »أصداء بيرسون 
مارستيلر« لتوفير استشارات 

العالقات العامة.
ويأتي تعيني »أصداء بيرسون 
مارستيلر« في الوقت الذي اختتم 
فيه البنك مؤخرا عملية الدمج 
التي اس����تمرت عامني بني »بنك 
اإلمارات« و»بنك دبي الوطني«. 
ونتيجة لذلك، عززت مجموعة 
»اإلمارات دبي الوطني« موقعها 

الرائد واملتقدم على املستوى الوطني، حيث أصبحت 
واحدة من بني أكبر املؤسسات املصرفية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتواصل مجموعة 
»اإلم����ارات دبي الوطني« توس����يع نطاق عملياتها 
ومجموعة منتجاتها وخدماتها. كما تركز بشكل متزايد 
على التواصل مع جميع أصحاب املصلحة، مبا في 
ذلك العمالء، املستثمرين، الشركاء ووسائل اإلعالم. 
وقال، رئيس التس����ويق ألعمال مجموعة »اإلمارات 
دبي الوطني سيف املنصوري«: »يسرنا اإلعالن عن 
هذا التعاون اجلديد مع »أصداء بيرسون مارستيلر«، 
الشركة الرائدة في مجال استشارات العالقات العامة، 
والتي متتلك س����جال حافال بالشراكات الناجحة مع 

ش����ركات إقليمية ودولية على حد س����واء. كما اننا 
مقتنعون في »االمارات دبي الوطني«، باألهمية الكبيرة 
لعملية التواصل الثابت واحلضور املستمر، ونحن 
على ثقة بأن »أصداء بيرسون مارستيلر« ستكون 
شريكا يعول عليه في هذا اجلهد الطويل األمد«. وقال، 
الرئيس التنفيذي لشركة »أصداء بيرسون مارستيلر 
سونيل جون«: »يشرفنا احلصول على هذه الفرصة 
وتقدمي دعمنا ملجموعة »اإلم����ارات دبي الوطني«، 
العالمة التجارية الرائدة في قطاع اخلدمات املالية 
ف����ي املنطقة. كما اننا ممتنون إلدارة البنك، لثقتهم 
في »أصداء بيرسون مارستيلر«، حيث نتطلع للعمل 

معهم عن كثب لسنوات عديدة قادمة«.

بأن الش����ركة ستقوم بعرض 
منتجات خاصة بالتكس����يات 
اخلارجية وخصوصا األصباغ 
والديكورات اخلارجية باإلضافة 
إلى خدمات تنس����يق وإدارة 
وتنفيذ الواجهات مبا يتناسب 
مع تطلعات عمالئنا وغيرهم 
باإلضافة إلى منتجات مصنعة 

خصيصا ألجواء الكويت.
وأشار إلى أن الشركة تشارك 
في معرض اإلسكان الثالث عشر 
اس����تكماال لسياسة املشاركة 
باملع����ارض الفعالة مؤكدا أن 
املكان  معرض اإلس����كان هو 
األمث����ل للتواصل مع العمالء 
وتقدمي خدماتن����ا ومنتجاتنا 
ويتمي����ز املع����رض بحضور 
س����نوي للمعنيني باإلسكان 
عموما والتش����طيبات بشكل 
خاص لنا وميثل حلقة الوصل 
بني العميل والشركات جميعا 

للمقارنة بينهم.
التنافس  ازداد  وقال صفر 
في اآلونة األخيرة في السوق 
الكويتي وذلك بسبب الركود 
االقتصادي وأزمة الرهن اللذين 
اثرا في نفسية العمالء وليس 
ف����ي احتياجاته����م للخدمات 
وفي ه����ذا الوضع تظهر قدرة 
القوية  الشركات ذات األسس 
على التنافس وقبول التحديات 
مش����يرا إلى أن األزمة املالية 
العاملية كانت بس����بب الرهن 
العقاري ولك����ي يتم اخلروج 
منها البد م����ن االهتمام أيضا 
بالقطاع العق����اري مبزيد من 
الدعم والتشجيع له. وأعرب 
عن فخر شركة تكنولوجيا البناء 
بقاعدتها العريضة من العمالء 
الذين يتمي����زون بدراية عالية 
وذوق رفيع رغم اجناز العديد 
من املشاريع في جميع مناطق 
الكويت فسمعة الشركة موجودة 
في كل م����كان وما على العميل 
إال زيارتنا في املعرض ليشاهد 
نبذة عن أهم املشاريع املنفذة 

في اآلونة األخيرة.

العاملية للحفاظ على  احلملة 
الهندسة  البيئة، وفتح مجال 
البيئة،  اجليوتقنية خلدم����ة 
حيث تقدم الش����ركة خدماتها 
بأعلى ج����ودة وفقا لالعتماد 
الدول����ي لكف����اءة مختب����رات 
 ISO/ IEC( الفحص واملعايرة

.)17025:2005
وأضاف العبي����د ان خالل 
املعرض س����وف يقدم مختبر 
املقبلني على  إنكو للمواطنني 
البناء »عرض خاص« لفحص 
التربة )جسة التربة( وفحص 
اخلرس����انة اجلاهزة جلميع 
مراحل البناء من األساس����ات 
حتى س����قف البن����اء كخدمة 
متكاملة لالطمئنان على املبنى 

وبأسعار تنافسية.
وقال مدير قس����م املصاعد 
في مجموعة معرفي الهندسية 
م.أن����ور أي����وب ان املجموعة 
ستعرض في جناحها مبعرض 
اإلسكان الثالث عشر مصاعد 
»sigma« الكوري����ة احلديث����ة 
البيئ����ة« ومصاعد  »صديقة 
»domuslift« اإليطالية، خاصة 
لكبار السن والتي ال تأخذ حيزا 

في التركيب داخل املنازل.
وأضاف أن مجموعة معرفي 
لديها اخلبرة في تقدمي حلول 
للمنازل الت����ي ال يتوافر فيها 
مكان لتركيب مصعد، مضيفا 
ب����أن مصاعده����ا اقتصادية 
الكهرباء وسهلة  باس����تهالك 

التركيب والصيانة.
وأشار أيوب إلى أن مجموعة 
معرفي ملتزمة بشروط اإلدارة 
العامة لإلطف����اء في احملافظة 
على النوعية اجليدة للمصاعد 
وضمان س����المة املستخدمني 
وله����ذا مت اعتمادها في تنفيذ 
العديد من املشروعات السكنية 
والتجارية واخلدمية في جميع 

مناطق دولة الكويت.
أم����ا مدي����ر ع����ام ش����ركة 
تكنولوجيا البناء للتجارة العامة 
واملقاوالت لؤي صفر فصرح 

احمليطة باألزمة املالية العاملية 
ونتيج����ة لسياس����ة وخطط 
الشركة التي وضعت لتناسب 
سوق الكويت املتنوع واملفتوح، 
وجعل الشركة تتنافس وحتافظ 
على وضعها بني الشركات الرائدة 
بالسوق احمللي واخلارجي كأحد 
الكبرى مبجال  أهم الشركات 
تصمي����م وإنش����اء وصيانة 
أحواض السباحة والبحيرات 
والنوافير وقد قامت الشركة 
مؤخرا بافتتاح أحدث معارضها 
باملنطقة اجلنوبية )املهبولة( 
وال����ذي يحت����وي على جميع 
مستلزمات أحواض السباحة 

من معدات واكسسوارات.
أما مدير عام شركة شورتيك 
للمقاوالت العامة للمباني ماهر 
عواد فقال ان الشركة ستعرض 
خالل معرض اإلسكان الثالث 
عش����ر مجموعة م����ن أعمال 
الش����ركة في مج����ال التدعيم 
املياه في مشروعات  وسحب 
البني����ة التحتي����ة خاصة أن 
الش����ركة لها خبرة كبيرة في 
هذا املجال أهلتها لتتصدر قائمة 
املشاريع احلكومية املطروحة 

في الوقت احلالي.
وتوقع عواد أن يعود السوق 
اإلنشائي إلى مستوياته السابقة 
وأفضل منها بفضل املشروعات 
التي يطرحها القطاع احلكومي 
ف����ي الفت����رة املقبل����ة والتي 
ستساعد في استقرار السوق 

والنهوض به.
وقال نائب املدير العام في 
شركة مختبر انكو لفحوصات 
املواد والتربة واملساحة وأبحاث 
الترب����ة عبدالعزيز العبيد ان 
شركة مختبر انكو تشارك في 
معرض اإلسكان الثالث عشر 
لتق����دمي خدم����ات جديدة في 
مجال فحوصات املواد والتربة، 
وباألخص تطوير الفحوصات 
البيئية للتربة واملياه واملخلفات 
الصناعية والصرف الصحي 
خلدمة القطاع البيئي ومواكبة 

وأعمال الديك����ور من أملنيوم 
وجن����ارة وأصب����اغ وإضاءة 
ومصاع����د وأجه����زة تكييف 
الزجاج  واملظ����الت وأعم����ال 
والديكور الداخلي والتكسيات 
اخلارجية، ومن بني القطاعات 
التي تشارك في معرض اإلسكان 
س����نويا قطاع����ات اخلدمات 
اإلس����كانية س����واء اخلدمات 
التمويلية والبنكية واخلدمات 
االس����تثمارية واالستشارات 
الهندسية واخلدمات العقارية 
واخلدم����ات األمني����ة وإطفاء 
احلري����ق والصيانة وخدمات 

التنظيف.
وصرح مدير عام ش����ركة 
أح����واض تيم����ا ب����در حم����د 
العمر بأن الش����ركة تش����ارك 
الثالث  في معرض اإلس����كان 
عش����ر هو للتواصل مع أكبر 
شريحة من العمالء والهيئات 
والوزارات واملكاتب االستشارية 
وذل����ك لتعريفه����م بأحدث ما 
توصلت إلي����ه الدول املتقدمة 
من تكنولوجيا معدات أحواض 
السباحة والبحيرات والنوافير 
وكذل����ك امل����واد الكيميائي����ة 
واألجه����زة املس����تخدمة في 
معاجلة املياه وذلك للحفاظ على 
صحة املستخدم وجمال املياه 
باإلضافة إلى عرض أحدث أنواع 
السيراميك واحلجر بأنواعه 
السباحة  املستخدم ألحواض 

أو املنطقة احمليطة به.
وأضاف أن الشركة ستعرض 
أحدث أجهزة سحب الرطوبة 
بأحجامها املختلفة والتي تساهم 
في احملافظة على طبيعة اجلو 
مبنطقة احل����وض واحملافظة 
على الديكورات احمليطة، كذلك 
س����تعرض أحدث ما توصلت 
إلي����ه التكنولوجيا األوروبية 
ملعاجلة مياه أحواض السباحة 
دون احلاجة إلى استخدام املواد 

الكيميائية )كلور(.
وأشار العمر إلى أن السوق 
الكويتي تأثر كباقي األسواق 

تعقد جمعية املهندس����ني 
الكويتية مؤمترا صحافيا غدا في 
قاعة االجتماعات مبقر جمعية 
املهندسني لشرح استعداداتها 
إلقامة أنشطة معرض اإلسكان 
الثالث عشر واملقرر أن يفتتحه 
نائ����ب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 
الدولة لشؤون التنمية الشيخ 
الفه����د الصباح االثنني  أحمد 

املقبل.
املع����رض برعاية  ويق����ام 
عدد من اجله����ات احلكومية 
واألهلية من بينها املؤسس����ة 
العامة للرعاية السكنية ووزارة 
األشغال ووزارة الكهرباء واملاء 
وبلدي����ة الكويت كم����ا يرعاه 
الكبرى  مجموعة من شركات 
من بينه����ا مجموعة اخلرافي 
وش����ركة الصناعات الوطنية 
وشركة سدمي الكويت وشركة 
يوس����ف أحمد الغامن وأوالده 
وسيراميك رأس اخليمة وشركة 
اخلليج العربي القابضة وشركة 
اخلليج للكابالت والصناعات 
الكهربائي����ة ومصن����ع الجني 
للمع����ادن وش����ركة مجموعة 
معرفي الهندس����ية وش����ركة 
الروابط  ألوس����ول وش����ركة 
الكويتية � البريطانية وشركة 

الغامن للمواد اخلصوصية.
املع����رض جمعية  تقي����م 
الكويتية وتعده  املهندس����ني 
الش����ركة املتحدة  وتنظم����ه 
للتس����ويق وتنظيم املعارض 
UNIEXPO ف����ي الفترة من 21 
إلى 24 ديس����مبر اجلاري في 
قاعة الراية بفندق كورت يارد 
ماريوت مبشاركة أكثر من ستني 
شركة ومؤسسة متخصصة في 

قطاع اإلسكان.
ويعتبر معرض اإلس����كان 
الكويت  أكبر جتمع تش����هده 
للشركات واملؤسسات العاملة 
ف����ي مجال التش����ييد والبناء 
العق����اري، ويضم  والتمويل 
معروضات لشركات متخصصة 
في املواد اإلنشائية من حديد 
التسليح واألسمنت والطابوق 
واألرضيات وكيماويات املباني 
واملواد اخلصوصي����ة، كذلك 
معروضات لآلليات واملعدات 
املستخدمة في املقاوالت العامة 
التكيي����ف املركزي  وآلي����ات 
واملشغوالت احلديدية وأحواض 
الس����باحة واألدوات الصحية 
والتمديدات الكهربائية، ويضم 
كذلك معرض اإلسكان الثالث 
عش����ر معروضات لش����ركات 
متخصصة في مجال التشطيب 

م.أنور أيوب

ديرين كاميرون

أحمد الصفار

أحمد احلمد

أنس الصالح

ديڤيد إلدون

جانب من توقيع االتفاقية

م.عبدالعزيز العبيدان ماهر عواد بدر العمر

»اإلمارات دبي الوطني« تعين
»أصداء مارستيلر« مستشاراً للعالقات العامة

»االستثمار البشري« تختتم دورة إعداد دراسات 
الجدوى االقتصادية للمشاريع الصغيرة

»الشامل الدولية القابضة« تكشف
عن إستراتيجيتها لعام 2010

الصفار: »دار الكوثر العقارية« تطرح مرحلة 
جديدة من القسائم السكنية  في الرياض

اختتمت األس���بوع املاضي أنش���طة دورة 
الدليل العلمي والعملي إلعداد دراسات اجلدوى 
االقتصادية للمشاريع الصغيرة والتي نظمتها 
شركة االس���تثمار البش���ري لصالح الشركة 
الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة ملدة 3 
أس���ابيع، وقد أثنى املشاركون في الدورة على 
املوضوعات التي طرحت خاللها، مشيرين إلى 
أن موضوعات الدورة كانت مبثابة التس���لح 
واإلحاطة بدراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع 
الصغيرة والتي متثل شريحة ذات أهمية كبيرة 

في تنمية االقتصاد.
من جانبه، أشاد مدير عام الشركة الكويتية 

لتطوير املشروعات الصغيرة حسان القناعي 
بال���دورة ووصفه���ا باملتميزة حي���ث ركزت 
 عل���ى املعرفة ودراس���ة احل���االت والتمارين

العملي���ة التي تضع العل���وم النظرية موضع 
التطبيق.

وص���رح عبدالرحمن املط���وع، مدير إدارة 
التدريب في شركة االستثمار البشري بأن هذه 
الدورة تأتي في إطار باقة البرامج التخصصية 
التي تقدمها شركة االستثمار البشري، وعلى 
أيدي خبراء أكفاء، إميانا منها بالدور الذي يلعبه 
جناح وانتشار املشروعات الصغيرة في القضاء 

على البطالة وبناء اقتصاد متني.

»الكويتية ـ الصينية االستثمارية« تستعرض استراتيجيتها
في آس����يا. عندما نضع جميع 
هذه العوامل معا سينتج توسع 
كبير في الثروات في آسيا والذي 
سيمثل تزايد نسب الدخل املتاح 
الطبقة املتوسطة  وش����ريحة 

وعملية التمدين«.
هذا وقد تأسس����ت الشركة 
الكويتية الصينية االستثمارية 
في الكويت برأس����مال قدره 80 
مليون دينار مبرس����وم أميري 
سام لتطوير الفرص االستثمارية 
من خالل شركة متخصصة إلدارة 
األص����ول في آس����يا. وتوظف 
الشركة اليوم فريقا من اخلبراء 
اآلسيويني وتدير أصواًل بقيمة 
إجمالي����ة تبلغ أكث����ر من 450 
مليون دوالر. وتعد الشركة من 
مساهميها كال من هيئة االستثمار 
الكويتية، وهي صندوق الثروة 
الكويت، وشركة  السيادي في 
الوطنية، وهي  االس����تثمارات 
البنوك االستثمارية  أبرز  أحد 
في الشرق األوسط، وصناعات 
الغامن، واحدة من كبرى الشركات 

في الشرق األوسط.
وقد مت إدراج الشركة الكويتية 
الصينية االستثمارية في سوق 
الكويت لألوراق املالية في 24 

نوفمبر املاضي.

الكويت����ي، ومس����ؤولني م����ن 
سفارات آس����يوية منها سفارة 
الڤيتنام وسفارة الهند وسفارة 

ماليزيا.
هذا، وخ����الل الغداء، عرض 
رئيس اخلب����راء االقتصاديني 
في الشركة الكويتية الصينية 
االستثمارية، أليساندرو مانيولي 
بوك����ي حقائق ع����ن التوقعات 
ل� »طريق احلرير  االقتصادية 
اجلديد«، وقال »اليوم، محفزات 
النمو في آسيا تعتمد على الطلب 
احملل����ي املتصاع����د، الذي فاق 
معدل الطل����ب ملجموعة الدول 
 ،G8 الصناعية الثمانية الكبار
والذي يدفعه توس����ع شريحة 
الطبقة املتوسطة في آسيا التي 
تخلق قاعدة مستهلكني أفضل 
علما وتطورا بصورة سريعة، 
وس����توفر ه����ذه القاعدة خالل 
العقود القادمة اقتصادا محليا 
حيويا. إننا نؤمن بأن أساسيات 
الدميوغرافي  االقتصاد والثقل 
سيساهمان على استدامة النمو 
االقتصادي في آسيا الذي يفوق 
منو اقتصادات الثمانية الكبار، 
خصوصا حني نأخذ باالعتبار 
عوامل النمو وديناميكية العمل 
ومحركات رؤوس املال احلالية 

ديڤيد إلدون ال����ذي عرض لنا 
خالل الغداء رؤية قيمة ليشاركنا 
واملجتم����ع التمويلي بها. هذه 
ال����رؤى حاس����مة وفريدة لكل 
مس����تثمر من الشرق األوسط 

يتطلع لالستثمار في آسيا«.
الش����ركة  كما اس����تضافت 
الكويتية � الصينية االستثمارية 
ضيوف الش����رف من املديرين 
التنفيذي����ني في بن����ك الكويت 
الوطني وبن����ك اخلليج، وبنك 
»إتش.إس.بي.س����ي«، وهيئة 
االستثمار الكويتية، والصندوق 
العرب����ي لإلمن����اء االقتصادي 
واالجتماع����ي، واملرك����ز املالي 

أكبر شركة تداول السلع املتنوعة 
في آسيا، ومنصب رئيس مجلس 
املال����ي إلمارة  الدولي  املرك����ز 
دبي DIFC، كم����ا أنه عضو في 
مجالس إدارية وحكومية أخرى 
كرئيس للجنة اخلاصة لتعزيز 
التنافس����ية الوطني����ة التابعة 
للفري����ق االنتقال����ي للرئيس 
الكوري، إضافة لترؤسه املجلس 
الكويتية  االستشاري للشركة 

الصينية االستثمارية.
وتعقيبا عل����ى هذا احلدث 
قال العضو املنتدب في الشركة 
الكويتية الصينية االستثمارية 
أحمد احلمد »يشرفنا استضافة 

عق����دت الش����ركة الكويتية 
االس����تثمارية  الصيني����ة   �
املتخصصة في االس����تثمارات 
في آس����يا األس����بوع املاضي، 
غداء للمس����تثمرين تزامنا مع 
إدراج الشركة في سوق الكويت 
لألوراق املالية، حيث استضافت 
إدارة  الرئيس األسبق ملجلس 
»إتش.إس.بي.س����ي« ورئيس 
املجلس االستش����اري للشركة 
الكويتية � الصينية االستثمارية 
ديڤيد إلدون لعرض التوقعات 
االقتصادية واملالية لدول آسيا 
النامية واستراتيجية »طريق 

احلرير اجلديد« للشركة.
يذكر ان ديڤي����د إلدون هو 
الس����ابق للعمليات  الرئي����س 
اآلسيوية في بنك »إتش.إس.بي.
سي« والرئيس األسبق ملجلس 
إدارة مجموع����ة »هونغ كونغ 
وش����نغهاي« املصرفية »إتش.
إس.بي.س����ي«، ويحظى إلدون 
بسجل حافل بالعطاءات ميتد 
ألكثر من 37 عاما من اخلبرات 
في القطاع املصرفي باالضافة إلى 
دوره كمحلل معتاد على محطة 
»س����ي.إن.إن« آس����يا. واليوم، 
إل����دون منصب رئيس  يتولى 
مجلس إدارة »ذا نوبل جروب«، 

استضافت الرئيس األسبق لبنك »إتش.إس.بي.سي« لطرحها

الزيد: »غرفة التجارة« تستقبل 
تجديد العضوية واالشتراكات

صرح املدير العام املساعد لنظم املعلومات في غرفة جتارة 
وصناع��ة الكويت س��عود الزيد بأن الغرفة ب��دأت منذ االول 
من ديس��مبر 2009 قبول جتديد العضوية وحتصيل رسوم 
اش��تراكات العام اجلدي��د 2010، وكذلك تصدي��ق اعتمادات 
التواقيع املوجهة لالدارات واجله��ات احلكومية وذلك توفيرا 
للوقت واجلهد، اثر تنسيقها مع هذه اجلهات بهذا اخلصوص. 
واضاف ان اس��تقبال املراجعني في املبنى الرئيسي وفي فرع 
مجمع الوزارات س��يكون في الفترة الصباحية من الساعة 8 

صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر.

الصالح استقبل وزير خارجية سوازيالند
اس���تقبل عضو مجل���س إدارة غرفة جتارة وصناع���ة الكويت انس 
الصالح وزير الشؤون اخلارجية ململكة سوازيالند ومبعوث امللك لوتفو 
اي ديالميني، يرافقه تيتوفيني جينيندزا مستشار امللك، وسامكيا سو 
ديالميني مساعد محلل سياسي واجتماعي منطقة الشرق األوسط بوزارة 
الش���ؤون اخلارجية والتعاون الدولي، وس���ينزاجنخونا سفير مملكة 
س���وازيالند لدى الكويت، وذلك بحضور رباح  الرباح مدير عام الغرفة 
بالوكالة. وقد رحب الصالح بضيوفه، وأشاد بالعالقات التي تربط الكويت 
ومملكة سوازيالند الصديقة في كل املجاالت، خاصة ما يتعلق بالنواحي 
االقتصادية والتجارية، مؤكدا اهتمام وحرص الغرفة على تفعيل التبادل 
التج���اري بني البلدين الصديقني، كما جاءت هذه الزيارة لبحث وعرض 
عدد من املشاريع الضخمة، خصوصا في القطاع العقاري السياحي حيث 
تبلغ تكلفتها أكثر م���ن 100 مليون دوالر، كما مت توجيه الدعوة ملمثلي 

القطاع اخلاص السوازيالندي لزيارة قريبة للكويت.

بقيمة 5 ماليين دوالر

5 شركات تعلن مشاركتها في معرض اإلسكان الـ 13


