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 الدهيم: »أرض المعارض« الدولية تحتضن
6 معارض ومهرجانات تجارية وثقافية

حتتضن أرض املعارض الدولية 
مبشرف 6 معارض ومهرجانا جتاريا 
وثقافيا خالل شهر ابريل اجلاري 
لتتواصل بذلك انشطة الشركة من 
خالل التعاون م����ع مجموعة من 
الشركات التي اعتادت على التعاون 
مع شركة معرض الكويت الدولي 

منذ سنوات طويلة.
وبهذه املناس����بة تقول مديرة 
ادارة التسويق والعالقات العامة 
في شركة معرض الكويت الدولي 
باسمة الدهيم ان الشركة ترحب 
بالتعاون مع اي ش����ركة او جهة 
رسمية محلية أو دولية او اي شركة 

منظمة للمعارض قادرة على الترتيب اجلاد ملعرض 
وراءه فكرة جيدة ومقبولة ل����دى قطاعات املجتمع 
على اختالف شرائحه، والشركة في هذا الصدد تعمل 
في اطار استراتيجيتها املعلنة وتوفر كل امكانياتها 
وخبراتها املتراكمة إلجناح مثل هذه املعارض، وهناك 
العديد من التجارب الناجحة ملعارض حققت تطورا 
ملموسا في حجم جناحاتها حينما انطلقت من ارض 
املعارض الدولية رغم ممارسة انشطتها من قبل من 
مواقع اخرى.   وتابعت الدهيم تصريحاتها مشيرة 
الى ان قائمة انشطة هذا الشهر تضم امللتقى العلمي 
اآلسيوي االول ومعرض العقار واالستثمار، ومعرض 
الكتاب االسالمي اخلامس والثالثني، ومعرض املنتجات 
العربية ومهرجان موزعي االتصاالت السابع، ومعرض 
االزياء الصيفية. وكانت أرض املعارض قد استهلت 
نشاطها للشهر اجلاري أمس بانطالق انشطة امللتقى 
العلمي اآلسيوي االول الذي يقام بالتعاون مع وزارة 
التربية واللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقافة )اليونسكو( ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ومكتب امللست االقليمي لقارة آسيا وتتواصل انشطته 
خالل الفترة من 4 الى 8 ابريل اجلاري مبشاركة وفود 
م����ن 31 دولة. اما اول معارض الش����هر اجلاري فهو 
معرض العقار واالستثمار والذي تقيمه وتنظمه شركة 
توب اكسبو لتتواصل من خالله مسيرة التعاون مع 
شركة معرض الكويت الدولي ليحقق املعرض آفاقا 
جديدة من النجاحات والنمو والتطور، حيث تنطلق 
انش����طته بالصالة رقم 6 وتتواصل انشطته خالل 
الفترة من 12 الى 16 اجلاري حيث تس����تعرض فيه 
مجموعة ضخمة من شركات العقار احمللي والدولي 
اكبر حشد للمشروعات العقارية ميكن جمعها حتت 
س����قف واحد. وجتدر االشارة الى ان معرض العقار 
واالستثمار يعد معرض العقار رقم واحد في الكويت 
ويحظى بثقة عالية بني االوس����اط العقارية وعموم 

املشتغلني بالقطاع وكذا زواره الكثيرون.

»معرض الكتاب االسالمي الـ 35«

وفي 20 من الشهر اجلاري تنطلق انشطة معرض 

الكتاب االسالمي اخلامس والثالثني 
بالصال����ة رقم 5 حي����ث تتواصل 
انشطته خالل الفترة من 4/20 الى 
2010/5/1 وتقيمه وتنظمه جمعية 
االصالح االجتماعي ويستعرض 
املشاركون فيه مجموعة ضخمة 
ومتنوعة من الكتب الدينية والتي 
تعنى بش����ؤون االطف����ال واملرأة 
الثقافية واالجتماعية  والشؤون 
االخرى، واملعرض يعكس مسيرة 
التعاون بني ارض املعارض وجمعية 

االصالح االجتماعي املرموقة.

»معرض المنتجات العربية« 

أما رابع انشطة شهر ابريل فهو معرض املنتجات 
العربية والذي تقيمه وتنظمه شركة املصري للمعارض 
وتتواصل انشطته بالصالة رقم 4B خالل الفترة من 
4/20 الى 2010/5/1، وتستعرض الشركات املشاركة 
فيه املالبس بأنواعها واملفروشات والدراعات العربية 
ومالبس االطفال، وسيقام في كل يوم من ايام املعرض 
فلوكلور يومي لكل بلد عربي مش����ارك في املعرض 

باالضافة الى اقامة مهرجانات لالطفال.

»مهرجان موزعي االتصاالت السابع«

وفي الثاني والعشرين من الشهر اجلاري ستنطلق 
بالصالة رقم »8« انشطة مهرجان موزعي االتصاالت 
السابع الذي تقيمه وتنظمه شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين( حيث تستعرض فيه شركات االتصاالت املشاركة 
وكذا ش����ركات انظمة الكمبيوتر احدث ما لديها من 
منتجات وخدمات مبتكرة في عالم االتصاالت املتنقلة. 
ومهرجان االتصاالت الذي يقام للسنة السابعة على 
التوالي امنا يعكس بشكل ملحوظ الثقة التي تتمتع 
به����ا ارض املعارض الدولية لدى واحدة من كبريات 
شركات االتصاالت املتنقلة ليس على الصعيد احمللي 
فقط، وامنا على الصعيد العاملي ايضا مما يبرهن على 
املكانة التي تتمتع بها شركة معرض الكويت الدولي 

لدى كبرى الشركات الكويتية والعاملية.

»معرض األزياء الصيفية«

أما سادس االنشطة التي ستحتضنها ارض املعارض 
الدولية في الشهر اجلاري، فهو معرض االزياء الصيفية 
الذي تقيمه وتنظمه الشركة الدولية لتنظيم املعارض 
بالصالة رقم A4 خالل الفترة من 4/22 الى 2010/5/1 
وتستعرض فيه الشركات املشاركة املالبس اجلاهزة 
النسائية والرجالية ومالبس االطفال واالكسسوارات 
واملصوغات اجللدية من املالبس واألحذية وغيرها، 
واملعرض ميثل منوذجا للتعاون بني شركة معرض 
الكويت الدولي والش����ركات املنظمة للمعارض على 
مدى س����نوات عديدة ترجع للوراء ألكثر من خمسة 

عشر عاما.

اختتم���ت مؤخ���را دورة 
تدريبي�ة في مع��هد الدراسات 
بالم��ش�����اركة مع  المصرفية 
البنك التجاري ال�كويت�ي وشركة 
ماست���ركارد العالمية للتعرف 
البطاقة  عل���ى تكنولوج��ي���ا 
الذكي���ة MChip، وبحض���ور 
كبار المسؤولين التن��فيذيين 
م���ن البن���وك المحلية خ��الل 
الفترة م������ن 23 و24 م�ارس 

الم�اضي.
وبهذه المناسبة قال المدير 
التنفيذي في إدارة التس���ويق 
التجاري  البنك  والبحوث في 

الكويتي رمزي الصب���وري إن الغرض من هذا 
التدريب هو مساعدة المصارف بالتعرف على 
قدرات تكنولوجيا إي. إم. في. MChip والسماح 
للحاضرين باالطالع على التفاصيل الفنية لنظام 
إي. إم. في. وتدف���ق المعامالت بين البطاقات، 
أجهزة الصراف اآللي ونق���اط البيع، المحصل 
المضيف، وش���بكة المدفوعات والبنوك، وهذه 
التكنولوجيا قد تساعد أيضا على نمو الشركات 

من خالل تحسين تجربة الدفع 
للعمالء وزيادة اإلنفاق.

وللمرة األولى في الكويت، 
عقدت ورش���ة العمل من قبل 
شركة ماستركارد العالمية في 
معهد الدراسات المصرفية، وقد 
ذكر من قبل شركة ماستركارد 
العالمية، أنهم سعداء لكونهم 
المعرف���ة  مص���درا لتوفي���ر 
لعمالئهم وشركائهم والتجار 
للمساعدة على تطوير أعمالهم 

التجارية.
واض���اف الصب���وري أن 
تكنولوجي���ا ان إي. إم. ف���ي. 
MChip أصبحت معيارا عالميا في معظم البلدان، 
بقدراتها الال متناهية، وزيادة الوعي لتلك القدرات 
مطلوبة لغاية التقدم ومواكبة القطاع المصرفي 
في الخارج، والبنك التجاري الكويتي فخور بجمع 
شركة ماس���تركارد العالمية ومعهد الدراسات 
المصرفية إلجراء هذه الدورة، وبالطبع سنعمل 
على تسهيل المزيد من الدورات للقطاع المصرفي 

في الكويت.

واخلليجية والعربية والعاملية 
التي ستطرح مشاريع عقارية 
واستثمارية متنوعة، والتي 
ينتظر أن تستقطب مجموعة 
من املستثمرين واملهتمني. وقال 
ان هذه الشركات التي حجزت 
مساحات إجمالية بلغت حوالي 
2400 مت���ر مربع من املعرض 
ستطرح أكثر من 100 مشروع 
عقاري واس���تثماري في أكثر 
من 18 دولة حول العالم، األمر 
الذي يعني أن هناك الكثير من 
الفرص االستثمارية والعقارية 
املتاحة التي ميكن للمستثمر 
الكويتي وزوار املعرض التعرف 
عليها واالختيار من بينها ما 

يناسبهم حتت سقف واحد.
 واعتبر القدومي أن معارض 
العقار من أهم أنواع املعارض 
نظرا ملا حتظ���ى به دائما من 
اهتمام م���ن قب���ل املواطنني 
واملستثمرين واحتياج كل فئات 
املجتمع لها تبعا لنمو الطلب 
على املساكن والعقارات، وتوقع 
القدومي أن يحظى هذا امللتقى 
العق���اري املميز والكبير على 
اهتمام املستثمرين واملهتمني 
بالعقار في املنطقة وذلك نظرا 
التي حتظى  الكبرى  لألهمية 
الكويت ومستثمريها في  بها 

هذا املجال.
وبني القدومي أن املجموعة 
قد اتبعت سياس���ة ومنهجية 
ممي���زة في تطوي���ر صناعة 
املعارض بالكويت وخصوصا 
العقاري���ة منه���ا وقد متيزت 
املجموعة دوما بقوة معارضها 
واس���تقطابها لعدد كبير من 
ال���زوار اجلادين وش���ريحة 
واسعة من املستثمرين. ودعا 
القدومي ف���ي ختام تصريحه 
املواطنني واملستثمرين لزيارة 
املعرض والتعرف عن كثب على 
املشاريع املعروضة واالستفادة 
من فرصة تواجد هذا الكم املميز 

من الشركات واملشاريع.

عليهم ذلك اب���ان عصر الطفرة 
العقارية والتي كان املتحكم فيها 
مجموعة م���ن املضاربني الذين 
أوصلوا األس���واق العقارية في 

مختلف دول العالم للقمة.
وأضاف أن مجموعة اإلجراءات 
التي اتخذتها دول العالم واملنطقة 
من دع���م فعلي للقط���اع املالي 
والشركات قد ساهمت وبشكل 
كبير في وق���ف حركة التراجع 
التي شهدتها األسواق، بل ان كم 
املش���اريع احلكومية املطروحة 
للتنفيذ في الكويت وفي عدد من 
دول املنطقة والعالم ستساهم 
وبش���كل كبير في عودة األمور 
إل���ى نصابها وسنش���هد حركة 
تعاف���ي وانتع���اش كبيرة في 
مختل���ف القطاعات االقتصادية 
والتي سيكون للقطاع العقاري 

النصيب األكبر منها. 
واعتبر أن الوقت الراهن هو 
املناس���ب للبحث ع���ن الفرص 
العقارية واقتناصها مضيفا أن 
العقار الذي شهد مرحلة الوصول 
إلى القاع خالل األشهر املاضية 
قد بدأت أسعاره إما باالستقرار 
أو االرتفاع ف���ي عدد من الدول 
بنسب متفاوتة وأضاف القدومي 
أن دخ���ول بع���ض الصناديق 
العقارية  الس���يادية واحملافظ 

وكبار املستثمرين لعدد من الدول 
قد ساهم في استقرار تلك األسواق 
بل وأدت إلى ارتفاع أسعار العقار 
فيها بنسب متفاوتة عما وصلت 
إليه بعد حرك���ة التصحيح في 

األسعار. 
ونصح القدومي املستثمرين 
الراغبني باالستثمار خارج الكويت 
بالشراء االن واالستفادة من تراجع 
األسعار باإلضافة إلى االستفادة 
من س���عر صرف الدينار مقابل 
العمالت العاملية واإلقليمية والتي 
حققت فرقا كبيرا خالل املرحلة 
احلالية وصلت إلى أكثر من %25 
لبع���ض العمالت وهي بالتأكيد 
أرباح محققة للمستثمرين خالل 

العام احلالي والذي تشير مختلف 
التقارير والدراسات إلى أن العام 
2010 س���يكون عام العودة إلى 
االستقرار العاملي وعودة النشاط 
التي  القطاع���ات  إلى مختل���ف 
سيكون بالتأكيد القطاع العقاري 

من أبرزها.
العق���ار  وق���ال إن حرك���ة 
وانتعاشها مرتبطة بشكل كبير 
الف���رص التمويلية من  بتوافر 
البن���وك واجلهات املالية، داعيا 
ف���ي الوقت ذاته إلى ضرورة أن 
الس���ماح بالتمويل  يكون قرار 
املالية اإلسالمية  للمؤسس���ات 
البنوك  س���اريا على مختل���ف 
واجلهات التمويلية ملا سيشكله 
ذلك م���ن دفعة قوي���ة للقطاع 
العقاري والتي ستنعكس بالتالي 
ايجابيا وانتعاشا على قطاعات 
عديدة متعلقة بالبناء واإلنشاءات 
وغيرها. وطالب القدومي اجلهات 
التمويلية والبنوك بالعمل على 
إعادة متويل الشركات واألفراد 
القيود املش���ددة  واالبتعاد عن 
واملبال���غ فيها والت���ي اتخذتها 
تلك املؤسسات كانعكاس لألزمة 

املالية.
وأعلن القدومي عن أن املعرض 
قد اس���تقطب حوالي 53 شركة 
الش���ركات احمللية  من نخب���ة 

أعلنت مجموعة توب اكسبو 
املع���ارض واملؤمترات  لتنظيم 
عن اكتمال استعداداتها النطالقة 
أنشطة معرض العقار واالستثمار 
– معرض املعارض العقارية في 
الكويت- الذي تنظمه املجموعة 
بالتع���اون مع ش���ركة معرض 
الكويت الدول���ي في صالة رقم 
الدولية  املع���ارض  )6( بأرض 
مبشرف خالل الفترة من 12 الى 
16 ابريل اجلاري ويرعاه - نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  التنمية ووزير 

اإلسكان الشيخ أحمد الفهد.
وق���ال العض���و املنت���دب 
للمجموع���ة ولي���د القدومي إن 
انعقاد املعرض في هذا الوقت من 
العام يعتبر حدثا مهما ويترقبه 
الكثير من املهتمني، ملا سيشكله 
من قراءة دقيقة لواقع مستقبل 
العقاري وليقيس مدى  القطاع 
اقبال املستثمرين على التعامل 
مع العقار محليا وإقليميا وعامليا 
ويبني مدى تعافي السوق العقاري 
بعد ما شهده العالم من انتكاسة 
وأزمة مالية عاملية أثرت بشكل 
س���لبي على مختلف القطاعات 
االقتصادية والتجارية والتي كان 

نصيب العقار منها كبيرا.
وب���ني القدوم���ي أن العودة 
للتداول العقاري قد بدأت فعليا 
خالل الربع الرابع من العام املاضي 
ومازالت مستمرة حتى وقتنا هذا 
مشيرا إلى أن التقارير من مختلف 
املناطق وتقارير الشركات تؤكد 
عودة التعافي التدريجي للسوق 
العقاري والذي شهد خالل فترة 
األزمة حركة تصحيحية كبيرة 
س���واء من حيث األسعار أو كم 
املشاريع املعروضة، وأضاف أن 
من محاس���ن األزمة أنها أعادت 
األم���ور إلى نصابه���ا وواقعها 
ومكن���ت الكثيرين من أصحاب 
الدخل املتوسط واحملدود من متلك 
العقار في الوقت الذي كان يصعب 

خالل شهر أبريل الجاري

باسمة الدهيم

53 شركة عقارية تستعرض 100 مشروع
في 18 دولة ضمن معرض العقار واالستثمار

 العنجري: »ملتقى المرأة الخليجية االقتصادي«
يرّكز على تجاربهن االستثمارية الناجحة

تنظمه »توب إكسبو« خالل الفترة من 12 حتى 16 أبريل الجاري 

الحداد: 45% من الثروات بالخليج تديرها وتمتلكها سيدات األعمال الخليجيات

وليد القدومي 

رمزي الصبوري

)سعود سالم(نبيلة العنجري وعدنان احلداد في جانب من املؤمتر

جانب من املؤمتر الصحافي لإلعالن عن انطالق املؤمتر

< حوالي 53 ش���ركة عقارية 
واس���تثمارية ومالية تشارك 

في املعرض.
< أكثر من 100 مشروع عقاري 

في أكثر من 18 دولة.
< مساحة أجنحة العرض تبلغ 

2400 متر مربع.

مشاريع من الدول المشاركة

1 - دولة الكويت 

2 - اإلمارات العربية املتحدة 
العربي���ة  اململك���ة   -  3

السعودية 
4 - مملكة البحرين 

5 - سلطنة عمان 
األردني���ة  اململك���ة   -  6

الهاشمية 
7 - جمهورية مصر العربية 

8 - اجلمهورية اللبنانية 
العربي���ة  9 - اجلمهوري���ة 

السورية 
10 - اململكة املغربية

11 - اجلمهورية العراقية
12 - بريطانيا

13 - فرنسا
14 - سويسرا

15 - البانيا 
16 - بلغاريا 

17 - تركيا
18 - سريالنكا

حقائق عن المعرض

الخليج العربية«.
الطبيعي  انه من  وأضافت 
المملكة  والبديهي أن تك���ون 
العربية السعودية، الشقيقة 
الكبرى لجمي���ع دول مجلس 
التعاون، وللكويت خاصة، هي 
وجهة الدورة األولى للملتقى.

وأشارت إلى أن هناك العديد 
من مقوم���ات النجاح للمتلقى 
الذي سيتضمن أنشطة متكاملة 
تغطي مختلف جوانب اهتماماته 
ومواضيعه وأهدافه الرئيسية، 
وهذا م���ا يجعلنا على ثقة في 

النجاح.
وأكدت ان التنوع والتكامل 
في االنشطة ليس إال انعكاسا 
لتكامل أهداف الملتقى وعناصر 
النجاح الالزمة له، غير أن هذا 
التكامل وهذا النجاح ال يتحققان 

إال باهتمام اإلعالم.
وذكرت ان انشطة المؤتمر 
تبدأ بورش العمل تعقد على مدى 
يومين وتتمحور حول كيفية 
البدء في تأس���يس المشاريع 
وتعام���ل الم���رأة القيادية مع 
وسائل اإلعالم، وسيقام على 
هامش الملتقى معرض للجهات 
والشركات والمش���اريع ذات 
العالقة بالنش���اط االقتصادي 
واإلنتاج���ي  واالس���تثماري 

للمرأة.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة مجموع���ة الراية عدنان 
الثروات  الحداد ان 45% م���ن 
الخليجي���ة تملكه���ا وتديرها 
المرأة في دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وأش���ار خالل المؤتمر الى 
ان سيدات األعمال الخليجيات 
أثبتن قدرته���ن على التحوط 
خ���الل األزم���ة االقتصادي���ة 
العالم��ي���ة، حي�����ث بين���ت 
إحصاءات أن استثمارات سيدات 
األعمال الخليجيات تركزت على 
قطاعين هما: المعادن الثمينة 

والعقار.
وأضاف ان سيدات األعمال 
اثبتن قدرتهن  الخليجيات قد 
على المنافس���ة ف���ي مختلف 
مجاالت االس���ت���ثمار، سواء 
أكان���ت بصورة مباش���رة او 

بصورة غير مباشرة. 

بحيث يتعذر تحقيق األهداف 
المرجوة منه بشكل مركز. لهذا 
فضلنا تخصي���ص كل دورة 
)س���نوية( بس���يدات األعمال 
من دول���ة، فيتس���نى عندها 
للمشاركات االس���تفادة فعال 
من تبادل التجارب والخبرات 
والتعارف ع���ن قرب، وعندها 
أيضا يمكن التركيز أك�ث�ر على 

بحث ودراسة حاالت وتجارب 
تفصيلية.

لكن ذلك ال يمنع أن نوسع في 
وقت الحق نط���اق الم���شاركة 
لتصبح على المستوى الخليجي، 
إنما بعد أن نكون قد تق��دمنا 
في االهتم���ام الواف�ي بنط��اق 
س���يدات األعمال في كل دولة 
من دول مجلس التع��اون لدول 

وقالت: »قد يتساءل البعض 
عن سبب اقتصار عنوان الدورة 
األول���ى للملتقى عل���ى المرأة 
السعودية والكويتية. لقد ارتأينا 
أن نبدأ بذلك ألننا نخش���ى أن 
يكون عقد الملتقى � منذ دورته 
األولى � على المستوى الخليجي 
الشامل، ال يعطي فرصة إلظهار 
الجانب الرئيسي في كل دولة، 

أحمد يوسف 
قال���ت رئي���س اللجن���ة 
المرأة  ل���� »ملتقى  المنظمة 
الخليجية االقتصادي« األول 
والمدير العام لشركة ليدرز 
جروب لالستشارات والتدريب 
العنجري إن »ملتقى  نبيلة 
المرأة الخليجية االقتصادي 
األول« الذي يبدأ أول أعماله 
غدا وبعد غ���د تحت عنوان: 
»المرأة السعودية والكويتية 
خبرات متبادل���ة وتجارب 
رائدة« سيركز على التجارب 
الناجح���ة في اس���تثمارات 
وخب���رات س���يدات األعمال 

الرائدات في الخليج.
جاء ذلك خ���الل المؤتمر 
الصحافي الذي عقدته أمس 
بالتع���اون م���ع مجموع���ة 
الراي���ة لإلعالن عن نش���اط 
الملتقى الذي يضم نخبة من 
سيدات األعمال السعوديات 
والخليجيات المشاركات فيه، 
وتحت رعاي���ة نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشؤون التنمية، ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد 

الفهد.
الم���رأة  ان  وأضاف���ت 
الخليجية لديها القدرة على 
التنمية واإلبداع في مختلف 
أدل على  المجاالت ولي���س 
ذلك من وج���ود العديد من 
سيدات األعمال البارزات في 

المنطقة.
وتطرقت الى الدور الذي 
يمكن ان تقوم به سيدات في 
المجتمع الكويتي واالقتصاد 
الوطني منهن 4 س���يدات قد 
وصل���ن الى مجل���س األمة، 
باإلضافة الى نحاج س���يدة 
القطامي في  األعمال وف���اء 
التجارة  انتخاب���ات غرف���ة 

والصناعة.
وقالت في ردها على سؤال 
حول التشريعات االقتصادية 
في الكويت ومدى تفاعلها في 
خدمة س���يدات األعمال، ان 
ذلك سيكون احد أهم محاور 
الملتقى، مؤكدة ضرورة ان 
تتحرك سيدات األعمال، ال ان 

تنتظر الفرص.

»التجاري« وسيط رئيسي ألول دورة تدريبية
لـ »ماستركارد« في معهد الدراسات المصرفية

 »غلف إنفست«: تحويل كل الضمانات
لـ »شعاع كابيتال« للتفاوض مع »أبوظبي التجاري«

االهلية القابضة(.
انه بناء  الش���ركة  واضافت 
على ما س���بق، س���وف تكون 
شركة شعاع كابيتال االماراتية 
هي الطرف املقابل للبنك وتدخل 
في مفاوضات مع الش���ركة في 
اعادة ترتيب هذا القرض وسوف 
تقوم الشركة مبوافاة السوق بأي 
تطورات تت���م بهذا اخلصوص، 
خاصة ان هذا املوضوع مرتبط 
بإعادة ترتيب ديون الشركة مع 

كل البنوك.

الشركة بها من 11% الى 30%. وانه 
مع استحقاق القرض في نهاية 
مارس 2010 ومطالبة بنك ابوظبي 
التجاري بسداد القرض مع الفوائد 
املس���تحقة وعدم قدرة الشركة 
على  االلتزام بالسداد في الوقت 
احلالي، فقد التزم الطرف الضامن 
)شركة شعاع  كابيتال االماراتية( 
وحلت محل الشركة مقابل القرض 
وفوائده مما ترتب  عليه حتويل 
كل الضمانات الى شركة شعاع 
كابيتال )اي نسبة 19% من اسهم 

الش���ركة اخلليجية  قال���ت 
الدولية  لالستثمار )غلف انفست( 
انه بخصوص تفاوض الشركة مع 
كل البنوك الدائنة مبا فيها شركة 
شعاع كابيتال بصفتها ضامنا 
للقرض مع بنك ابوظبي التجاري 
اليجاد انسب احللول، فان الشركة 
استحوذت في يوليو عام 2006 
على ما نس���بته 19% من اسهم 
الشركة االهلية القابضة، وقامت 
شركة شعاع كابيتال االماراتية 
بتدبير ق���رض من بنك أبوظبي 
التج���اري بقيم���ة 200 مليون 
 دره���م اماراتي )اي ما يعادل 16 
مليون دينار تقريبا( وبضمان 
شركة  ش���عاع كابيتال ويرهن 
كل اس���هم االهلية لالس���تثمار 
التي مت ش���راؤها  منهم لصالح 
بنك أبوظب���ي التجاري. وبذلك 
اصبحت الشركة االهلية القابضة 
شركة زميلة لشركة غلف انفست 
بسبب زيادة في نسبية ملكية 

بخصوص قرض لالستحواذ على حصة في »األهلية لالستثمار«

عقد لـ »الكوت« بـ 3.5 ماليين دينار
قالت شركة الكوت للمشاريع الصناعية )الكوت( إن الشركة 
قامت بتوقيع عقد مادة الكلورين مع الهيئة العامة للصناعة 
ملدة ثالث س��نوات اعتبارا من تاريخ 1 ابريل اجلاري وحتى 

تاريخ 2012/3/31 ب� 3.5 ماليني دينار.


