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 يوسف: 3 مليارات دوالر حجم
سوق األجهزة اإللكترونية بالكويت

 »أرينا« نجحت  في تسويق
50% من المعرض الدولي لإللكترونيات

خدمة جديدة ومجانية »الجمان بالك بيري«

أكدت ش����ركة رؤى 
للخدم����ات  املتكامل����ة 
اإلعالمية على االهتمام 
البال����غ ال����ذي يولي����ه 
ومع����رض  مهرج����ان 
ع����روض الكويت األول 
الذي تنظمه الشركة في 
13 مايو املقبل ملدة 10 أيام 
في صالة رقم )4( بأرض 
املعارض الدولية برعاية 
عدد من كبريات الشركات 
ف����ي مختلف  احمللي����ة 

القطاعات، ملشاركة مؤسسات قطاع 
التطور  االلكترونيات خصوصا مع 
الكبير الذي شهدته منتجات القطاع 
الفترة األخيرة واحلاجة إلظهار  في 
املتنوعة  تلك املستجدات واخلدمات 
إلى املواطنن واملقيم����ن وقطاعات 
الدولة املختلفة احلكومية واخلاصة 

واألهلية. 
وأش����ار مدير عام ش����ركة رؤى 
املتكامل����ة للدعاية واإلع����الن ثابت 
يوس����ف إلى أن قطاع االلكترونيات 
واألجه����زة الكهربائية ف����ي الكويت 
رغم تأثره بتداعي����ات األزمة املالية 
العاملية إال ان����ه جنح في تقليل تلك 
االنعكاسات الس����لبية على مبيعاته 
اإلجمالية بالعروض املستمرة التي يتم 
إطالقها من خالل مؤسساتها الرائدة 

على املستوى احمللي.
القط����ع  وأوض����ح أن مبيع����ات 
اإللكترونية والكهربائية )غساالت، 
ب����رادات، تلفزيون����ات، مس����جالت، 
كمبيوترات، وأدوات مطبخية( النقدية 
وباألقساط تراجعت خالل عامي 2008 
و2009 بنسب تتراوح ما بن 30 و%40 
متأثرة بالوضع االقتصادي، وبإجراءات 
وشروط بنك الكويت املركزي بشان 
البيع باألقس����اط، مشددا على الدور 
الكبير الذي م����ن املمكن ان يقوم به 
املهرجان في دعم جهود اس����تئناف 

القطاع ملسيرة منوه مرة أخرى. 
وكشف عن أن التوقعات تشير إلى 
أن جهود الترويج والتسويق والتعريف 
باملزايا والتطورات التقنية لألجهزة 
اجلديدة املطروحة في السوق ميكن أن 
تساعد على تعافي القطاع خالل العام 
احلالي 2010 وعودته إلى النمو مرة 

أخرى، وخصوصا فيما 
يتعلق مببيعات أجهزة 
النقال وأجهزة  الهاتف 
الكمبيوت����ر احملمول����ة 
التلفزيون  وشاش����ات 
واملتوق����ع ظهور أجيال 
شديدة التطور منها خالل 

الفترة القليلة املقبلة.
وأشار إلى أن سوق 
املعلومات  تكنولوجيا 
في الكويت سوق متنام 
حي����ث حتت����ل الكويت 
املركز الثالث في التقرير نفس����ه في 
عدد مس����تخدمي االنترنت بواقع ما 
يزيد عن 100 ألف مستخدم في بداية 
2010 فيما بلغ عدد مستخدمي الهاتف 
النقال في الكويت 3.5 مالين شخصا 

وفق آخر التقديرات لعام 2009.
وشدد على أن الكويت سوق مهم 
وضخم ملبيعات األجهزة االلكترونية 
والكهربائية خصوصا مع زيادة جتارة 
إعادة التصدير من الكويت لألسواق 
التي حتظى الكويت بجاليات ضخمة 
منها مثل مصر وسورية ولبنان وإيران 
والعراق وغيرها حيث تشير التقديرات 
إل����ى أن واردات الكويت الس����نوية 
اخلاصة بهذا القطاع تتراوح ما بن 

2.5 و3 مليارات دوالر.
وأضاف أن الدراسات املتخصصة 
تقدر حجم قطاع األجهزة االلكترونية 
والكهربائية مبفهومه الواسع في دول 
مجلس التعاون، بنحو 20 مليار دوالر 
ويشكل السوق الكويتي ما يصل إلى 
15% من إجمالي السوق اخلليجي بقيمة 
تقدر ب� 3 مليارات دوالر كما تتوقع تلك 
الدراسات وصول حجم القطاع إلى ما 
بن 30 و35 مليار دوالر بحلول عام 
2020، ويرجع هذا النمو في العائدات 
إلى الزيادة في الطلب على املنتجات 
اجلديدة واملتط����ورة وتوقع حدوث 
طفرات تكنولوجية متوالية خالل تلك 
الفترة. وأش����ار إلى أن حجم واردات 
الكويت من األجهزة الكهربائية املنزلية 
بلغ نحو 430 مليون دوالر عام 2008، 
مشيرا إلى أن الثالجات املنزلية على 
رأس قائم����ة أهم األجهزة الكهربائية 
التي يستوردها السوق الكويتي من 

اخلارج.

أع�لن���ت ش���رك�ة 
شركة أرينا لتنظيم 
املعارض واملؤمترات 
واحللول اإلعالنية عن 
جناحها في تسويق 
50% م���ن إجمال���ي 
املع���رض  مس���احة 
الدولي لإللكترونيات 
ونظ���م االتص���االت 
الذي تنظيمه الشركة 
ألول مرة في الكويت 
ف���ي أرض املعارض 

بالتعاون مع ش���ركة »ريستيك« 
العاملي���ة لتنظي���م املعارض، في 
دورته اجلديدة بعد أن مت تنظيم 
املعرض في العديد من دول العالم 
كالوالي���ات املتح���دة األميركية 

وروسيا وأملانيا والصن.
وبه���ذه املناس���بة ق���ال نادر 
التنفيذي ان  املدير  الدين  صالح 
املعرض يعتبر من أهم املعارض 
املتخصص���ة في ع���رض أحدث 
األجه���زة اإللكتروني���ة ونظ���م 
االتصاالت احلديثة على مستوى 
العالم، حيث يهدف املعرض إلى 
دعم السوق الكويتي بأحداث أنواع 
التكنولوجيا املتطورة، مشيرا الى 
ان املعرض سيضم أكبر عدد من 
الش���ركات املختصة في الكويت 
متوقعا أن ي���زور املعرض نحو 

200 ألف زائر. 
وأضاف صالح الدين ان جناح 
الشركة في تسويق نصف مساحة 
املعرض في الفترة القصيرة املاضية 
يعكس مدى إصرار الشركات على 

املشاركة في املعرض 
لقناعتها مبدى جناحه، 
وخصوص���ا جناحه 
خالل دوراته املاضية 
في العدي���د من دول 
العالم، مشيرا الى ان 
املالية أثرت  األزم���ة 
على قط���اع األجهزة 
اإللكتروني���ة ونظم 
االتصاالت، لذا فان هذا 
املعرض سيعمل على 
إعطاء دفعة ايجابية 
لهذا القطاع احليوي ودفعه للنشاط 
من جديد، مشيرا إلى ان املعرض 
ينظم بالتزامن مع التطور والتقدم 
الهائل الذي يشهده العالم في قطاع 
االتص���االت وتقني���ة املعلومات 
وتضاعف أعداد املشتركن خالل 
السنوات املاضية في جميع أنواع 
االتصال الثابتة واملتنقلة واإلنترنت 
وتضاعف أعداد املشتركن في خدمة 

اإلنترنت. 
ولف���ت صالح الدي���ن الى أن 
املعرض يعد م���ن أكبر املعارض 
منوا في العالم، حيث جنح خالل 
آخر جوالته في هونغ كونغ خالل 
أكتوبر املاضي في اجتذاب  شهر 
آالف العم���الء م���ن مختلف بقاع 
العال���م، حيث ش���ارك خالله ما 
يزيد على 2800 مقصورة عرض، 
مشيرا إلى أن التباطؤ في االقتصاد 
العاملي ليس عائقا أمام االبتكار في 
مجال األعم���ال، بل ان االبتكارات 
اجلديدة تساعد على عودة الدورة 

االقتصادية لالنتعاش.

سيقوم مركز اجلمان لالستش���ارات االقتصادية بتقدمي خدمة جديدة 
 Joman BlackBerry« �وهي اختصار ل »Joman-BBM« مجانية حتت مسمى
Messenger«، وهي عبارة عن رس���ائل نصية مختصرة عن سوق الكويت 
لألوراق املالية والشركات املدرجة به، مقدمة حلاملي أجهزة »بالك بيري«، 
وذلك لتقدمي املعلومات املهمة والتحليالت املفيدة للمهتمن ببورصة الكويت 

خالل أيام العمل الرسمية.
وعلى من يرغب في احلصول على خدمة »Joman-BBM« مجانا إرسال 
»Pin code« اخلاص بجهازه البالك بيري على بريدنا اإللكتروني املخصص 
لهذه اخلدمة bbm@aljoman.net، أو االتصال بنا على الهاتف 22408909، 
أو إرس���ال رس���الة نصية على رقم 99987610، علما أن Pin code اخلاص 

.212C2E4C بنا هو

ثابت يوسف 

نادر صالح الدين

معارض ومؤتمرات

»الوطنية العقارية« تشارك في »سيتي سكيب«
من خالل مشاريع لها في األردن واإلمارات ومصر

يقام خالل الفترة من 18 إلى 21 الجاري 

خليل العبداهلل

د.أكبر الباكر متوسطا عبدالعزيز النعيمي وكبار مسؤولي الشركة في أنقرة خالل االحتفال بتدشني اخلط اجلديد

من عام 2010.
 وق���د ص���رح الرئي������س 
الوطنية  التنفيذي للش���ركة 
العقارية خليل العبداهلل، بأن 
الش���ركة ستس���عى من خالل 
إلى  المعرض  مش���اركتها في 
الجديدة  التعريف بالمشاريع 
التابعة للوطنية  للش���ركات 
العقارية، والعمل على تسويق 
الوح���دات الس���كنية لكل من 
مش���روعي »جراند هايتس« 
و»كارينا فيوز السكني«، حيث 
حرصت كل من الشركتين على 
وضع ش���روط ميسرة للدفع، 
وتقديم عروض ترويجية من 
المتوقع أن تجذب عددا كبيرا 
م���ن زوار المع���رض، وهو ما 
يجعل مش���اركة الشركة هذا 
الع���ام مختلفة ع���ن العامين 
الماضيين، إذ كانت المشاركات 
التواجد  السابقة قاصرة على 
والتعريف بأعمال الشركة فقط، 
أما المشاركة لهذا العام فتهدف 
إلى تسويق المشاريع والتعرف 

على مدى تقبل السوق لها.

سيشتمل المشروع على مرافق 
س���كنية، ترفيهية، تعليمية، 
الخدمات  تجارية وغيرها من 

األخرى.
والجدير بالذكر ان مشاركة 
النيل  ش���ركة »الكويت وادي 
العمراني���ة« ف���ي  للتنمي���ة 
معرض مثل س���يتي س���كيب 
تعد المشاركة األولى من نوعها 
والذي يعتب���ر فرصة مميزة 
بالنسبة لها الستكمال حمالتها 
التسويقية الخاصة بالمشروع 
والمس���تمرة على مدى الثالث 

أشهر المقبلة.
الثانية ستطرح  والشركة 
من خالل المعرض مشروعيها 
الواقعي���ن في جزي���رة الريم 
المش���روع  بأبوظب���ي، وهما 
األول »الري���م مول«، الذي من 
المقرر أن يش���تمل على أكبر 
مجمعات التسوق في أبوظبي، 
بما سيحتوي عليه من محالت 
البيع بالتجزئة ألرقى الماركات 
العالمي���ة، مراف���ق ترفيهية، 
مطاع���م، ومكات���ب باإلضافة 

ذا لمسة حضارية مميزة.
أما ثالث الشركات المشاركة 
فهي »شركة العقبة للمشاريع 
الوطنية العقارية«، حيث تقوم 
بطرح مش���روعين عقاريين 
كبيرين بمساحة إجمالية تبلغ 
2 مليون متر مرب���ع، أولهما: 
الجنوب���ي مجمع  المش���روع 
شركة تطوير العقبة للمخازن 
والصناعات وه���و عبارة عن 
مجمع أعم���ال متكامل، يوفر 
مراف���ق لألنش���طة الصناعية 
الخفيفة والمتوسطة، إضافة 
إلى أنشطة التخزين المفتوح 
التجارية  والمغلق واألنشطة 
المختلفة. والثاني هو المشروع 
الش���مالي الذي يش���تمل على 
البنية  أراض مزودة بشبكات 
الالزم���ة إلق��ام���ة  التحتي���ة 
من��ش����آت تجارية، مجمعات 
س���كنية، باإلضافة إلى مرافق 
سياحية من ضمنها فندق من 
فئة ثالث نجوم. ومن المتوقع 
أن تبدأ عملية التطوير في هذا 
المشروع خالل النصف الثاني 

أعلن���ت الش���ركة الوطنية 
العقاري���ة عن مش���اركتها في 
معرض »سيتي سكيب« أبوظبي 
الذي سيقام خالل الفترة من 18 
إلى 21 ابري���ل الجاري، بمركز 
أبوظبي الوطن���ي للمعارض، 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وذل���ك إلى جان���ب نحو 300 
مشارك من المتوقع تواجدهم 
في المعرض من مختلف أنحاء 

العالم. 
ومن المقرر أن يمثل الشركة 
الوطنية العقارية في معرض 
»س���يتي س���كيب« ثالث من 
الشركات التابعة لها، وهم شركة 
النيل للتنمية  »الكويت وادي 
التي س���تطرح  العمراني���ة« 
مشروع »جراند هايتس« الذي 
يقع في ضواحي مدينة القاهرة 
في مدينة 6 أكتوبر حيث تبلغ 
المشروع 3.7 ماليين  مساحة 
متر مربع، والمشروع عبارة عن 
مدينة متطورة متكاملة الخدمات 
تتميز بسماتها الفريدة من حيث 
حداثة التصميم والمساحة، كما 

إل���ى أنه يحت���وي على فندق 
من فئة األربع نج��وم وال��ذي 
يم��ثل أح�د األجزاء الرئيسية 

للمشروع.
أما المش���روع الثاني وهو 
مجمع »كارينا فيوز السكني« 
الذي يضم أربعة أبراج سكنية 
تتمي���ز بإطاللتها الس���احلية 
الفري���د في جزيرة  وموقعها 
الريم، ومن المقرر أن يتخذ هذا 
المشروع طابعا هندسيا تقليديا 

الجوية  الخط���وط  تحتفل 
القطري���ة بإط���الق رحالته���ا 
المجدولة إلى أنقرة بعد وصول 
رحلتها االفتتاحية في 5 ابريل 
القادمة  التركية  العاصمة  إلى 

من الدوحة.
القطرية  وقد القت رحل���ة 
رقم QR462 ترحيبا حارا لدى 
وصولها إلى مطار إسينبوجا 
الدولي في أنقرة، حيث استقبلت 
الطائ���رة بقوس م���ن المياه، 
وكان بانتظار الوفد المس���افر 
على متنها كبار المس���ؤولين 
في المطار وكبار الشخصيات 
المحلي���ة. وبانطالق رحالت 
القطرية إلى أنقرة، تكون الناقلة 
قد حققت إنجازا جديدا ضمن 

مخططها التوسعي.
وبإضاف���ة أربع رحالت في 
األسبوع بين الكويت وأنقرة، 
القطري���ة وجودها في  تعزز 
الس���وق التركي، حيث تسير 
حاليا رحالت يومية إلى مدينتها 
إسطنبول. وتعد أنقرة واحدة 
من بين س���بع وجهات جديدة 
تخطط القطرية تدشينها خالل 

عام 2010.
التنفيذي  الرئيس  وترأس 
للخطوط الجوية القطرية أكبر 
الباكر، خالل الرحلة االفتتاحية 
وفدا رفيع المستوى ضم رئيس 
الهيئة العامة للطيران المدني 
النعيمي،  في قطر عبدالعزيز 

88 في شبكة خطوط القطرية 
الحائزة على جوائز عدة وثالث 
خط جديد لها للعام 2010. وقد 
قامت الناقلة خالل األس���ابيع 
القليلة الماضية بإطالق رحالت 
مجدولة من الدوحة إلى كل من 
بنغالورو )بنغالور س���ابقا( 

وكوبنهاغن.
وصرح الباكر: »يسعدنا أن 
نضم أنقرة إلى شبكة خطوطنا 
العالمية وأن نعزز وجودنا في 
تركيا، وإن دل ذلك على شيء 

إضاف���ة إلى عدد من وس���ائل 
الرئيسية من مختلف  اإلعالم 

دول الشرق األوسط.
وتعد القطرية شركة الطيران 
الوحيدة من منطقة الخليج التي 
تسير رحالتها إلى أنقرة. وتسير 
الناقلة إلى هذه الوجهة طائراتها 
التي   A320 إيرباص من طراز 
تضم على متنها 12 مقعدا في 
درجة رجال األعمال و132 مقعدا 

في الدرجة السياحية.
وتعتبر أنقرة الوجهة رقم 

فإنما يدل على مدى أهمية هذا 
الس���وق الديناميكي بالنسبة 

للقطرية«.
وقال الباك���ر »منذ دخولنا 
إلى تركيا عام 2004 بتس���يير 
إلى إس���طنبول، فاق  رحالت 
نجاح هذا الخط توقعاتنا العام 

تلو اآلخر«.
ويأتي إطالق الخط الجديد 
في وقت تش���هد فيه العالقات 
البلدين أوجها،  التجارية بين 
العالق���ات بين  ازدادت  وق���د 

البلدي���ن قوة يوم���ا بعد يوم 
لتتعدى كونها مجرد عالقات 

سياسية واقتصادية.
والي���وم، تس���ير القطرية 
أس���طوال حديثا مكونا من 81 
طائ���رة إلى 88 وجهة متنوعة 
في أوروبا والش���رق األوسط 
وافريقيا وآسيا باسيفيك وآسيا 
الجنوبية وأميركا الش���مالية. 
ولدى الناقلة أكثر من 200 طائرة 
تحت الطلب يفوق مجمل قيمتها 

40 مليار دوالر.

»القطرية« تضم أنقرة إلى شبكة خطوطها العالمية
أربع رحالت أسبوعيًا دون توقف انطالقًا من الكويت عبر مطار الدوحة

 الطبطبائي: مؤتمر البدائل الشرعية يعالج
مخاطر التوّرق لدى المؤسسات اإلسالمية

مجموعة من العلماء والباحثن من داخل 
الكويت وخارجها، من دول اخلليج والدول 

العربية واإلسالمية.
ودعا الباحثن واملهتمن إلى املشاركة في 

هذا املؤمتر الذي يفتح أبوابه للجميع.
وبن ان املشكلة التي تعاني منها أكثر 
الشركات هي انها دخلت في استثمارات 
طويلة األجل وقامت بتمويلها من خالل 
ديون قصيرة األجل، الفتا الى ان التورق 
يعتبر أهم احللول أمام الشركات اإلسالمية 

ملواجهة هذه اإلشكالية.
واشار د.الطبطبائي الى ان الصكوك 
كأداة لتوفير السيولة مهمة ولكنها تواجه 
مش���كلة في الوقت الراهن تسببت فيها 
االنخفاض���ات احلادة ف���ي قيم األصول 
لذا تتجنب كثير من املؤسس���ات إصدار 

الصكوك.
 وأفاد بأنه سيتم منح شهادة التقدير 
في االقتصاد اإلس���المي للش���خصيات 
التي قدمت خدماتها اجلليلة في مسيرة 
االقتصاد اإلسالمي، في اجلانبن اإلداري 
والبحثي. وأن املؤمتر حظي برعاية من 
البنك األهلي املتحد، وش���ركة كيه كيو، 
وش���ركة بيت السيولة، وش���ركة املدار 
للتمويل واالس���تثمار، ومعهد الدراسات 
االقتصادية اإلس���المية، ورعاية إعالمية 
من عدة صحف هي »األنباء« و»السياسة« 

و»الرؤية« و»أوان«.

ملؤسس���اتها، الفتا الى ان أهمية املؤمتر 
تكم���ن في أهمية موضوعه لهذه املرحلة 
التي متر بها املؤسسات املالية، والبدائل 
الش���رعية التي قدمتها وتقدمها الهيئات 
الشرعية لتجاوز املرحلة الراهنة، وكذلك 
ألنه يعتبر األول من نوعه الذي يتناول 
هذا املوضوع املهم الذي تعيشه املؤسسات 
املالية عامة، ويقدم احللول اإلس���المية 

للواقع املعاصر.
ولفت الطبطبائي الى أن املؤمتر سيتناول 
مرحلة مهمة في مسيرة املؤسسات والبنوك 
اإلس���المية، وهي مرحلة شح السيولة، 
وتعثر امل���وارد، وتأثير ذلك على أدائها، 

والتزاماتها التعاقدية.
وأوضح أنه سيش���ارك ف���ي املؤمتر 

في املؤسس���ات املالية اإلسالمية، وكذلك 
املشاركة املتناقصة ومخاطر التورق، وأثره 
على األزمة املالية العاملية، وحجم االستثمار 
في التورق لدى املؤسسات املالية، ومناقشة 
قرارات مجمع الفقه اإلسالمي حول التورق، 
وضوابط حوالة الدين، وهيكلة حتويل 
الديون املتأخرة، ومخاطر حتويل الديون، 
وحتوي���ل الديون املعدوم���ة، وضوابط 
املشاركة املتناقصة، وهيكلة املشاركة في 
حل األزمة املالية للشركات، والشروط في 

الشركة املتناقصة.
وأشار الى ان املؤمتر يعتني بالتطبيقات 
الواقعية من خالل دراسة الهياكل التمويلية 
للمؤسسات املالية، وضوابطها، وجتربة 
الدول اإلس���المية في توفير الس���يولة 

شريف حمدي
أعلن���ت دار الرقاب���ة لالستش���ارات 
الشرعية عن عقد مؤمترها الدولي السنوي 
لالقتصاد اإلسالمي في دورته اخلامسة 
حتت عنوان »البدائل الش���رعية لتوفير 
السيولة وضوابط االئتمان للمؤسسات 
املالية اإلس���المية« خالل الفترة من 20 
حتى 21 اجلاري في غرفة جتارة وصناعة 
الكويت حتت رعاية نائب رئيس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش���ؤون اإلسكان 

الشيخ أحمد الفهد.
وبهذه املناسبة قال رئيس اللجنة املنظمة 
للمؤمتر د.محمد الطبطبائي ان هذا املؤمتر 
يهدف إلى معاجلة ما تعانيه املؤسسات 
املالية اإلس���المية في واقعها احلالي من 
أزمة س���يولة، وتقدمي البدائل الشرعية 
لها، والتطبيقات املعاص���رة لها، وبيان 
أساليب التمويل اإلسالمي احلديثة لدى 
املؤسسات املالية اإلسالمية ومعاجلة آثار 
ومخاطر التورق لدى البنوك واملؤسسات 
املالية اإلسالمية، وإيجاد البدائل الشرعية 
املناسبة لواقع املؤسسات املالية اإلسالمية 

في املنطقة.
واضاف الطبطبائي ان املؤمتر في هذه 
الدورة س���تتناول أوراق العمل به واقع 
املؤسسات املالية وما تعانيه فعال من أزمة 
س���يولة لها آثار كبيرة على واقع العمل 

تعقده »دار الرقابة« وبرعاية الشيخ أحمد الفهد

د.الطبطبائي أثناء املؤمتر الصحافي


