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العلي: مكتب قانوني  يقدم استشارات 
لعمالء »العقار المصري«

لتعزيز عوامل ثقة الجمهور وتسهيل عمليات البيع والشراء

جميع اجله����ات املعنية في مصر 
حيث اكتسب املعرض سمعة دولية 
املتواصل  كبيرة نظرا لنجاح����ه 

خاصة في االعوام السابقة.
واكد العلي أن وجود مكتب 
انش����اءات قانوني����ة يرد على 
استفسارات اجلمهور سيعزز 
الثقة بني الشركات  من عوامل 
وجمهورها وذلك لتلبية حاجات 
اجلمي����ع ف����ي عملي����ات البيع 
والش����راء، فالقط����اع العقاري 
املص����ري ميت����از بالنش����اط، 
واالستثمارات فيه لم تتأثر بفعل 

عوامل االزمة املالية.

ق����ال مدي����ر ع����ام املؤمترات 
واملع����ارض بش����ركة مجموع����ة 
الراي����ة قيس العلي إن مش����اركة 
مكت����ب لالستش����ارات القانونية 
واالدارية ضمن انشطة املعرض 
العق����اري املص����ري الثالث الذي 
ينطلق بالكوي����ت وحتت رعاية 
الس����فارة املصرية وم����ن تنظيم 
الراية بالتعاون  شركة مجموعة 
مع ش����ركة افرست املصرية يأتي 
في اطار سعينا لتقدمي خدمة افضل 
للعمالء وتعزيز الثقة املتبادلة بني 

الشركات املشاركة وجمهورها.
ف����ي بيان  العل����ي  واوض����ح 
صحافي امس انه سيتم تقدمي تلك 
القانونية واالدارية  االستشارات 
للعم����الء مجانا جلمي����ع العمالء 
والزوار وتأتي مش����اركة املكتب 
العقاري  املع����رض  القانوني في 
املصري من اهميته التي اكتسبها 
عبر السنوات املاضية من صدق 
وفاعلية، حي����ث يتمتع املعرض 
باقبال كبير من املستثمرين سواء 
كويتيون او مصريون ويعرض 
فرصا اس����تثمارية جيدة وواعدة 
ومتمي����زة في القط����اع العقاري 
املص����ري اضافة الى مش����اركات 
عديدة من قبل الشركات العقارية 
املصرية حتى وصل عدد املشاركات 
الى 18 ش����ركة مصرية حتى اآلن 
اعلنت مشاركتها اضافة إلى العديد 
الكويتية األخرى  الش����ركات  من 
ف����ي ظل ظروف  فاملعرض يأتي 
يبدو فيها العقار متحس����نا نوعا 
ما ويتجه الى الصعود، مبينا ان 
التي سوف  الفرص االستثمارية 
تعرض من قبل الشركات املشاركة 
ستكون ألول مرة وسيتم عرضها 
مبميزات تخص فقط زوار املعرض 
ومن املعروف أن املعرض العقاري 
املصري يخضع لرقابة صارمة من 

قيس العلي

»ڤيڤا« الكويت ترحب بانطالقة »ڤيڤا« البحرين

»جلوبل« تكشف النقاب
عن موقعها اإللكتروني الجديد

رحبت شركة »ڤيڤا« لالتصاالت في الكويت 
بانطالقة شقيقتها شركة »ڤيڤا« لالتصاالت في 
البحرين وبانضمامه���ا الى املجموعة، ويعتبر 
ذلك تنفيذا لسياس���ة التوسع في املنطقة التي 
وضعتها الش���ركة نصب عينيها، واس���تيعاب 
االعداد املتزايدة من العم���الء، لتقدمي خدماتها 

احلصرية واملميزة.
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة 
»ڤيڤا« الكويت م.جنيب العوضي: نحن سعداء 
بانضم���ام »ڤيڤا« البحرين إل���ى عائلة »ڤيڤا«، 

فباتساع نطاق خدماتنا نستطيع تقدمي خدمات 
أفضل، مضيفا نحن نس���عى من خالل جهودنا 
املكثفة الى احداث اثر ايجابي في سوق االتصاالت 
في مملكة البحرين واملجتمع البحريني، من خالل 

احدث تقنياتنا وخدماتنا املثالية للعمالء.
وختم العوضي: عالوة على ذلك تسعى »ڤيڤا« 
من خالل حمالتها الترويجية القادمة، الى تأكيد 
قدرة الش���ركة على جعل كل ش���يء ممكنا من 
اجل عمالئها، واعدا بعروض فريدة في القريب 

العاجل.

كش���ف بيت االس���تثمار العامل���ي »جلوبل« 
امس النقاب عن موقعه على ش���بكة االنترنت 
)www.globalinv.net( بتصميمه اجلديد. يتيح 
 املوقع والذي يتميز بس���هولة تصفحه، سرعة

االط���الع على املعلوم���ات املتعلقة بالش���ركة 
ومنتجاتها.

وقد مت تطوير املوقع، الذي روعي في تصميمه 
سهولة االستخدام، من خالل أحدث التقنيات وذلك 
بهدف توفير معلومات ش���املة للزائر بطريقة 

سهلة.
وقالت مدير أول إدارة التسويق واالتصال في 
»جلوبل« نورا السويطي: »يأتي هذا التطوير في 
إطار سعينا املتواصل لتعزيز اخلدمات املقدمة 
إلى جميع زوار املوقع، س���واء كانوا عمالء أو 
مساهمني، أو إعالميني، أو أي شخص مهتم باالطالع 

على املنتجات التي تقدمها الش���ركة وخدماتها. 
ونحن واثقون بأنهم س���يجدون تصفح املوقع 

أمرا سهال«.
ويعكس موقع »جلوبل« اجلديد االستراتيجية 
التي انتهجتها الشركة مؤخرا والتي تركز على 
أعمالها الرئيسية، إدارة األصول، واالستثمارات 

املصرفية، والوساطة املالية.
ومن ناحية أخرى، فقد طورت »جلوبل« في 
موقعها اجلديد، اجلزء اخلاص بعالقات املساهمني 
والتي توفر لهم معلومات متكاملة عن الشركة 

وأدائها.
واختتمت السويطي حديثها قائلة »إن املوقع 
سيشهد تطورا بش���كل مستمر، وأن أولى هذه 
التطورات ستكون اخلدمة اجلديدة التي سنقدمها 

لعمالئنا في املستقبل القريب«.

تنفيذاً لسياسة التوسع في المنطقة

يتميز بسهولة تصفحه وسرعة االطالع على معلومات الشركة ومنتجاتها

VIVA شعار

التصميم اجلديد للموقع االلكتروني لـ »جلوبل«

م.جنيب العوضي

نورا السويطي

عصام الصقر

ناجي عطري مفتتحا املؤمتر الثالث عشر لرجال األعمال واملستثمرين العرب في دمشق الشيخ صالح كامل

إبراهيم دبدوب

دبدوب: »الوطني« يقرر فتح فرع في سورية
بعد حصوله على الموافقة المبدئية

صالح كامل مخاطبًا المستثمرين العرب: استثمروا
في سورية وكل أخواتها بدالً من أن نضيع مع »كان وأخواتها«

نتيجة تطوير القوانني وتسهيل 
بعض االمور التي تعقد مشاريع 

االستثمار.
وعن س���ورية اشار الغامن 
الى اهمية االجتماع الذي عقده 
الرئيس السوري بناء على طلبه 
خالل زيارته االخيرة للكويت 
مع اكبر عدد من رجال االعمال 
الكويتيني لبحث سبل تسهيل 
االستثمار في سورية واصفا 
االجتماع بانه كان »صريحا« مت 
خالله انتقاد الكثير من القوانني 
الرئيس  الس���ورية وتقبل���ه 
االس���د برحابة ص���در ووعد 
 بتصحيح هذه القوانني وازالة

كاف���ة املعوقات وه���و ما مت 
فعال.

وبني الغامن ان االستثمارات 
الكويتية بعد تبسيط القوانني 
واالجراءات في سورية ارتفعت 
بنسبة اربعة اضعاف »وما نراه 
االن هو وجود رغبة كبيرة في 

االستثمار في سورية«.
واعتبر ان العمالة السورية 
تعتبر من اكثر العمالة في الدول 
العربية تقدما وذكاء وميكن ان 
الى االفضل  تطورها وتدربها 
مشيرا الى ان سورية هي البلد 
العربي االفضل لالستثمارات 

في مختلف املجاالت.
واعرب عن االمل في ان نرى 
القريب مشاريع  باملس���تقبل 
كويتية في سورية متجهة نحو 
الصناعة واملش���اريع االخرى 

الثقيلة واملعقدة.

التجارة احلرة العربية الكبرى 
التزال تراوح مكانها حيث تواجه 
العدي����د من العقب����ات اإلدارية 
واجلمركية وبصفة خاصة فيما 
يتعلق بقواعد املنشأ، معربا عن 
أمله في أن تزول تلك العقبات 

خالل األشهر القليلة املقبلة.
ومن جهته قال رئيس االحتاد 
العام لغرف التجارة والصناعة 
والزراع����ة في ال����دول العربية 
عدنان قصار إن القطاع اخلاص 
العربي يتطلع باهتمام كبير إلى 
القمة االقتصادية العربية التي 
تستضيفها مصر قريبا، داعيا 
القطاع اخلاص في الدول العربية 
ألداء دوره ف����ي تنفيذ ومتويل 

املشروعات العربية.
 ويشارك في املؤمتر � الذي 
العام للغرف  ينظمه االحت����اد 
العربية للصناع����ة والتجارة 
والزراعة، واحتاد غرف التجارة 
السورية، بالتعاون مع جامعة 
العربية، واملؤسس����ة  ال����دول 
العربي����ة لضمان االس����تثمار 
وائتمان الصادرات � العديد من 
املؤسسات االقتصادية والتجارية 
ورجال األعمال واملس����تثمرين 

العرب والسوريني.

االستثمارية بني دول املنطقة ملا 
يتوافر فيها من مقومات وعناصر 
تدعم االستثمار مثل »موقعها 
اجلغرافي.. وتوافر املواد األولية 
واليد العامل����ة املدربة وتوافر 
البنى التحتية واملرافق اخلدمية 
ووجود تن����وع طبيعي وبيئي 
وغنى ثقافي وعمق حضاري«.

إل����ى »خلق  ودع����ا عطري 
تكتل اقتصادي عربي قادر على 
التكتالت االقتصادية  مواجهة 
العاملية وحتديات العوملة وقيم 
املتقدمة مبا  السوق وتقاناتها 
التعاون والتكاتف  يعزز عرى 
االقتص����ادي ويراعي املصالح 

الوطنية والقومية«.
 من جانبه، وصف األمني العام 
جلامعة ال����دول العربية عمرو 
موس����ى، في كلمة ألقاها نيابة 
عنه األمني العام املساعد للشؤون 
إبراهيم  االقتصادي����ة محم����د 
التويج����ري، القمة االقتصادية 
بالكويت بأنه����ا كانت منعطفا 
نح����و تعزيز حرك����ة التجارة 
البينية العربية وصوال إلى قيام 
االحتاد اجلمركي العربي والسوق 

العربية املشتركة.
لكنه أش����ار إل����ى أن منطقة 

على وحدة الصف وتفعيل العمل 
العربي املش����ترك وهي تسعى 
إلى إرساء لبنات جديدة  دائما 
التعاون مع  في صرح عالقات 

الدول العربية«.
وأكد على ضرورة »السعي 
املتواصل إلجناز منطقة التجارة 
العربي����ة متهيدا إلقامة  احلرة 
س����وق عربية مشتركة وتأمني 
املصال����ح املش����تركة وصيانة 
املكتسبات العربية على املستويني 
االجتماعي واالقتصادي مبا يعزز 
االقتصادات العربية ويؤدي إلى 

تنمية الشراكات العربية«.
وأشار عطري إلى أن سورية 
»تشهد عمليات إصالح واسعة 
ش����ملت املج����االت املصرفي����ة 
واإلداري����ة  واالقتصادي����ة 
والتش����ريعية واملالي����ة وذلك 
في إطار رؤي����ة تنموية تهدف 
إلى حتفيز طاق����ات املجتمع«، 
موضحا أن بالده انتهجت نهج 
التحول التدريجي نحو اقتصاد 
السوق االجتماعي الذي يوازن 
بني الكفاءة االقتصادية وعدالة 

التوزيع االجتماعي.
وأضاف أن سورية متلك بيئة 
استثمارية تعد من أفضل البيئات 

الشركة هو البحث عن الفرص 
االستثمارية اجلديدة والبحث 
عن املش����اريع املتعثرة إلعادة 
إطالقها والبحث عن املشاريع 
الناجحة التي حتتاج إلى توسع، 
العرب  ودعا كامل املستثمرين 
إلى االستثمار في البالد العربية 
واإلسالمية، معتبرا أن ذلك عبادة 
أمرنا بها اهلل »مش����ددا على أن 
العربية  البالد  االس����تثمار في 
واإلسالمية » يحفظ األموال من 
الهزات العاملية التي حدثت أو 

قد حتدث«.
وناش����د »مجتم����ع األعمال 
العربية  العربي واحلكوم����ات 
والصناديق السياسية أن تهتم 
باالستثمار في س����ورية وكل 
أخواته����ا بدال من أن نضيع مع 

كان وأخواتها.
من جانبه قال رئيس الوزراء 
السوري محمد ناجي عطري إن 
التحول والتغيير البد  »عملية 
أن تعترضها بعض املشاكل هنا 
وهناك، مشددا على أن حكومة 
بالده ستبذل كل اجلهود إلزالة 

كل املالحظات.
ولفت عطري إلى أن سورية 
»كرست جميع إمكانياتها للحفاظ 

دمش����ق � وكاالت: خاط����ب 
رئيس مجلس الغرف السعودية 
الغرف اإلس����المية  ورئي����س 
الش����يخ  للتج����ارة والصناعة 
الرئيس السوري  صالح كامل 
بشار األس����د قائال »أرجوك أن 
تصدر توجيهاتك للبدء بحركة 
تصحيح املسار« في موضوع 

االستثمار.
ووصف كامل قانون االستثمار 
في سورية بأنه من أفضل القوانني 
العرب����ي »املطلوب  الوطن  في 
تس����هيل املواضيع للمستثمر 
العادي والع����ادي فعال هو من 
اقصد وليس ملس����تثمر مثلي.. 
إن اغلقو إمامي بابا جئت اليهم 

عبر نوافذك املشرعة«.
وأكد أن بعض املسؤولني عن 
استقبال الس����ياح ال يرحبون 
بالضي����وف »كم����ا تري����د أنت 
لضيفك« متس����ائال عن نصيب 
السياحة وصناعة  سورية من 
السياحة، وأضاف كامل خالل 
افتت����اح املؤمتر الثالث عش����ر 
لرجال األعمال واملس����تثمرين 
العرب والذي بدأ أعماله أمس، 
في دمشق حتت شعار »االستثمار 
في سورية.. العراقة« آن األوان 
اآلن لتواكب األجهزة املختلفة في 

الدولة مع آمالك العريضة.
وتاب����ع »لكن املش����كلة في 
التطبيق فهو معرقل ومعيق«، 
الفتا إلى أن »املطلوب هو تسهيل 
املواضيع للمس����تثمر العادي« 
مقترحا »إنشاء شركة رأسمال 

مخاطر«.
وكشف كامل عن وجود نية 
لتأسيس شركة »فرص السورية« 
وقال »أستأذنك يا فخامة الرئيس 
في أن نؤس����س ش����ركة فرص 
السورية برأسمال قدره عشرون 
مليون دوالر أتعهد بتغطية %50 
منه بشخصي وشركاء من دول 
عربية على أن جند مستثمرين 
سوريني جادين يغطون النصف 

اآلخر املتبقي«.
وأض����اف أن الهدف من هذه 

في العالم العربي رغم املعوقات 
اليزال افضل من االستثمار في 
الدول غير العربية الى جانب 
مردوده االجتماعي في خفض 
البطالة وهو عامل اساس���ي 

بالنسبة للعالم العربي«.
واض���اف »نحن نش���جع 
رجال االعمال الكويتيني على 
املزيد من االستثمار في العالم 
العربي« مشيرا الى انهم حققوا 
خالل السنوات العشر املاضية 
مواقع متقدمة وعلى س���بيل 
الكويتية  املثال االستثمارات 
الت���ي اصبحت  ف���ي مص���ر 
استثمارات من الدرجة االولى 
وكذلك استثمارات الكويت في 
االردن خالل السنوات االربع 
املاضية التي شهدت تطورا الفتا 
جعلها تتبوأ املراكز االولى وذلك 

وتأسيس بنك في سورية«.
وأوضح ان املوافقة املبدئية 
البنك موجودة  على تأسيس 
»ولكن فتح البنك يحتاج الى 
مزيد من الوقت نظرا الجراءات 
التوظيف وما الى ذلك ونحن 
جادون ومهتمون بافتتاح البنك 
النه يأتي في اطار خطط بنك 
الوطني للتوسع في  الكويت 
املنطقة وخاصة ان س���ورية 
تعتب���ر من البل���دان الواعدة 
التي نريد ان نكون موجودين 

فيها«.
ب���دوره ق���ال رئيس غرفة 
جتارة وصناعة الكويت علي 
الغامن »نحن في الغرفة وكذلك 
رج���ال االعمال نش���جع على 
االس���تثمار في العالم العربي 
النه اثبت ان مردود االستثمار 

ال���ى ان »هن���اك  واش���ار 
اصالحات كبيرة في س���ورية 
نش���عر به���ا على مس���توى 
النقدية واملالية  السياس���ات 
وهناك طموحات كبيرة حتتاج 

الى مزيد من العمل«.
الرئيس  ق���ال  من جهت���ه 
التنفي���ذي في بن���ك الكويت 
الوطني عصام جاسم الصقر 
في تصريح صحافي ان سورية 
شهدت خالل السنوات األربع 
االخيرة مزيدا من االنفتاح رافقه 
تبسيط االجراءات والتشريعات 
التي س���اعدت في خلق مناخ 

استثماري جيد.
وأضاف »لذلك نحن في بنك 
الكويت الوطني جئنا إلى هنا 
ليس فقط للمش���اركة في هذا 
املؤمتر ولكن ايضا النش���اء 

دمشق � كونا: كشف الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني ابراهيم دبدوب امس، 
ان البنك قرر تأسيس فرع له 
في سورية بعد حصوله على 
املوافقة املبدئية من السلطات 
النقدية في سورية والكويت.

ولم يعلن دبدوب في تصريح 
على هامش اعمال املؤمتر ال� 13 
لرجال االعمال واملستثمرين 
العرب الذي افتتح امس، موعدا 
محددا الفتتاح البنك مش���يرا 
الى ان عملية التأسيس تأخذ 
وقتا ال يقل عن عام واحد على 

االقل.
وقال في رده على س���ؤال 
ان مناخ االستثمار في سورية 
يتحسن عاما بعد اخر مشيرا 
الى انه كان مش���اركا في احد 
املؤمترات قبل ثالث س���نوات 
وكان اجلو العام في س���ورية 
ال يزال في طور االنفتاح الذي 
يصاحبه دائما التخوف نظرا 
لالنتقال م���ن نظام اقتصادي 
ال���ى نظ���ام اقتصادي  مقفل 

مفتوح.
واضاف دبدوب »االن تشعر 
ان هناك توجها من السلطات 
العليا في سورية لالنفتاح على 
العال���م اخلارجي وانا متفائل 
جدا ونحن في الواقع في بنك 
الكويت الوطني قررنا تأسيس 
بنك في سورية وحصلنا على 
موافقة مبدئية من السلطات 
النقدي���ة في كل من س���ورية 

والكويت«.

على هامش أعمال المؤتمر الـ 13 لرجال األعمال والمستثمرين العرب في دمشق

أعلن عن تأسيس شركة »فرص السورية« برأس مال 20 مليون دوالر

الصقر: انفتاح سورية في السنوات األربع الماضية خلق مناخاً استثمارياً جيداً

عطري: عملية التحول البد أن تعترضها بعض المشاكل وستبذل كل الجهود إلزالة كل المالحظات
الجامعة العربية: القمة االقتصادية بالكويت كانت منعطفاً نحو تعزيز حركة التجارة البينية العربية

قصار: القطاع الخاص العربي يتطلع باهتمام كبير إلى القمة االقتصادية العربية التي تستضيفها مصر


