
الخميس 15 أبريل 2010   49اقتصاد

أعلن رئي���س مجلس االدارة في مجموع���ة »أمالك كابيتال 
القابضة« م.مبارك الدويلة عن انضمام هاني املير رئيسا تنفيذيا 
للمجموعة التي تقع حتت مظلتها حزمة من الشركات التشغيلية 
تأتي في مقدمتها »برقان للمقاوالت« و»برقان للخرسانة اجلاهزة« 

اضافة الى »أميال العقارية« وغيرها من الكيانات االخرى.
وأش���ار م.الدويلة في بيان صحافي الى أن املير لديه خبرة 
عملي���ة تصل الى نحو ال� 30 عام���ا في مجاالت عدة منها على 
س���بيل املثال التخطيط واالدارة واالس���تثمار واملصارف الى 
جانب العمل في القطاع العقاري أيضا الفتا الى ش���غله الكثير 
من املناصب احلساس���ة منها في ش���ركة نفط الكويت ومعهد 
األبحاث العلمية وبنك الكويت والش���رق األوس���ط اضافة الى 
مؤسس���ة اخلليج لالستثمار، فيما ش���غل أيضا منصب املدير 

العام في شركة رأسمال القابضة.
وذكر م.الدويلة أن املير كان عضوا في مجالس ادارات كل من: 
»املجموعة الدولية االستثمارية العقارية، التحسينات العقارية، 
البنك العربي االفريقي الدولي، العرين للتعمير العقاري، اضافة 
الى عضويته في العديد م���ن اللجان احلكومية وفرق العمل«  
وأعرب الدويلة عن ثقته التامة في أن املير سيعمل على تفعيل 
خبراته الطويلة وترجمتها من خالل املساهمة في تنفيذ خطة 
مجموعة أمالك على مدار الس���نوات املقبلة، فيما أشار الى أن 
املجموع���ة بحاج���ة الى مثل هذه اخلب���رات خصوصا في ظل 
توجهها للدخول في عدد من املش���اريع والتحالفات الضخمة 

خالل املرحلة القادمة.
وبدوره عبر هاني املير عن شكره لثقة مجلس ادارة املجموعة 
الختياره للقيام مبهام الرئيس التنفيذي الفتا الى أن ذلك يعد 
ثقة عالية جتعل املسؤولية كبيرة على عاتقه لتحقيق جناحات 
تضاف الى س���جل »أمالك« احلافل بالسمعة الطيبة سواء في 
السوق احمللي او االقليمي، اذ ان هناك حزمة من األهداف التي 

تعمل من خاللها سيحاول جاهدا للمساهمة في حتقيقها.

دبي � رويت���رز: قال���ت وكالة أنباء 
اإلمارات )وام( امس: ان الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
ورئيس جهاز أبوظبي لالستثمار أصدر 
مرسوما أميريا بتعيني الشيخ حامد بن 
زايد آل نهيان عضوا منتدبا جلهاز أبوظبي 

لالستثمار. 
ويأتي تعيني الشيخ حامد خلفا ألخيه 
الراحل الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان الذي 
توفي إثر حادث سقوط طائرة شراعية 
كان يستقلها في بحيرة باململكة املغربية. 
وكان الشيخ أحمد يشغل منصب العضو 
املنتدب للجهاز صندوق الثروة السيادية 
بالبالد وال���ذي ميتلك أصوال مبليارات 

الدوالرات.
وأدار الشيخ أحمد الصندوق الذي يعد 
واحدا من أكبر الصناديق السيادية في 
العالم لفترة جتاوزت 10 سنوات بعدما 

انضم إليه كمحلل. 
ويعتقد أن جهاز أبوظبي لالستثمار 
ميتلك أصوال تت���راوح قيمتها بني 500 
و700 مليار دوالر بداية من سندات في 
سيتي غروب إلى حصة في مطار جاتويك 

البريطاني.   
ويش���غل الشيخ حامد أيضا منصب 
رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ورئيس 
الش���ركة القابضة العامة وهي الشركة 

األم ملصن���ع اإلمارات للحديد والصلب.   
ويستثمر اجلهاز األموال التي جتمعها 
اإلمارة من صادرات النفط في س���ندات 

وأسهم باخلارج.
كان محللون وخبراء توقعوا أن يعني 
الشيخ خليفة عضوا من العائلة احلاكمة 

إلدارة الصندوق.

القدومي: 53 شركة بمعرض العقار واالستثمار أعادت الثقة 
في تعافي القطاع عبر مشاريع في 18 دولة حول العالم

النائب علي الراشد مع موظفي »اخلليج« في جناح البنك

جناح توب العقارية في املعرض بحضور عيسى خداده ومالك الصباح والسفيرة األميركية ووليد القدومي

املنتدب ملجموعة  أكد العضو 
توب اكس����بو لتنظي����م املعارض 
القدومي أن  واملؤمت����رات ولي����د 
انعقاد معرض العقار واالستثمار 
� معرض املع����ارض العقارية في 
الكويت � خالل هذه الفترة وبهذا 
احلشد الكبير من الشركات العقارية 
وكم املشاريع املعروضة يعد حدثا 
مميزا وانتصارا للشركات العقارية 
على األزمة املالي����ة العاملية التي 
العقاري خالل  القط����اع  وضعت 
األش����هر املاضية في حالة جمود 
وتراجع كبيرة ف����ي التداول مما 
انعكس س����لبا على ع����دد كبير 
من الش����ركات التي مرت بظروف 
وأوقات عصيب����ة أدت إلى توقف 
البعض وخروج عدد ال بأس به من 
الالعبني الكبار من السوق، مشيرا 
إلى أن إصرار البعض على الصمود 
والوقوف بوجهه األزمة والتعامل 
معه����ا بحكمة وعقالنية جعل من 
إمكانية اس����تمرار هذه الشركات 

أمرا حتميا ومقدرا.
جاء تصريح القدومي مبناسبة 
العقار  انطالق أنش����طة معرض 
� معرض املعارض  واالس����تثمار 
العقارية في الكويت � صباح االثنني 
املاضي برعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لش����ؤون 

المير رئيسا تنفيذيًا لـ »أمالك القابضة«

حامد بن زايد عضوًا منتدبًا 
لجهاز أبوظبي لالستثمار

خلفا ألخيه الراحل أحمد بن زايد آل نهيان

»الخليج« لدعم رواد األعمال الشباب 
وتشجيعهم على تنفيذ أفكارهم

رعى مؤخرا بنك اخلليج ملتقى »اجليل X« الذي أقيم في فندق 
املوفنبيك باملنطقة احلرة بهدف تشجيع رواد األعمال الشباب من 

عمر الستة عشر عاما وما فوق. 
وإميانا من بنك اخلليج بقدرة الش���باب الكويتي على حتويل 
أحالمهم إلى حقيقة، وسعيا إلى حتويل طاقات الشباب االستهالكية 
إلى إنتاجية، فقد بادر إلى رعاية هذا احلدث الذي وفر للطالب فرصة 
إنشاء أجنحتهم اخلاصة للترويج ملنتجاتهم وحتويل أفكارهم إلى 
حقيقة. حيث مت استعراض مجموعة واسعة من املنتجات تضمنت 
الكعك واحللوى املنزلية، فضال عن االكسسوارات واملجالت، ومعدات 

الغطس وغيرها الكثير.
مت افتتاح احلدث بكلمة ترحيبية ألقاها عضو مجلس األمة علي 
الراشد، الذي جتول بعدها بني األجنحة لتهنئة الشباب على اجلهود 
التي بذلوها. وتخلل احلدث نشاطات ترفيهية شملت فقرات رقص 

متنوعة قدمها عدد من الطالب الشباب. 
وقد شارك »اخلليج« في هذه املناسبة حيث أنشأ جناحا خاصا 
به لتزويد الطالب باملعلومات حول املنتجات واخلدمات التي يقدمها. 
كما قام بتوزيع أكياس هدايا مقدمة من ڤيزا/ ڤيڤا وبنك اخلليج، 
فضال عن نسخ مجانية عن لعبة كرة القدم املالية من فيزا، وهي 
عبارة عن لعبة ڤيديو تعليمية تهدف إلى تعزيز معرفة الشباب 

بالشؤون املالية.  
وخالل احلف���ل اخلتامي، مت منح بنك اخللي���ج درعا تذكارية 
تعبيرا عن تقدير اجلهات املنظمة لهذه املناسبة جلهود البنك في 

هذا املجال.  
هذا ويواصل بن���ك اخلليج التزامه نحو خدمة جميع قطاعات 
املجتمع الكويتي، مؤكدا مكانته كمؤسس���ة مالي���ة رائدة تلتزم 

مبسؤولياتها االجتماعية.

الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد الذي تنظمه مجموعة توب 
اكسبو لتنظيم املعارض واملؤمترات 
بالتعاون مع شركة معرض الكويت 
الدولي في صالة رقم )6( بأرض 
املعارض الدولية مبشرف وتستمر 
أنشطته حتى يوم غد اجلمعة 16 
ابريل اجلاري، وحضر نيابة عن 
الشيخ أحمد الفهد نائب املدير العام 
لشؤون االستثمار ومشاريع القطاع 
اخلاص باملؤسسة العامة للرعاية 
السكنية م.عيسى خداده وبحضور 
حشد من السفراء والشخصيات 

االقتصادية واالجتماعية.
وأضاف القدومي ان مشاركة 53 
شركة بهذا املعرض تعطي بارقة 
أمل كبيرة ب����أن القطاع العقاري 
قد ب����دأ بالتعافي وعاد الكثيرون 
وبكل ثقة ليقدموا مختلف خدماتهم 
ومنتجاتهم العقارية بأكثر من 18 

دولة حول العالم.
القدوم����ي أن معرض  وب����نينّ 
املع����ارض العقاري����ة ومن خالل 
الشركات املشاركة فيه وما تقدمه 
من ع����روض وخدمات ومنتجات 
س����تجعل من فرصة متلك العقار 

أمرا مبتناول اجلميع، واستعرض 
التقرير  القدومي من خالل ه����ذا 
ملخصا للمشاريع املعروضة في 

املعرض.
العربية  وبالنس����بة للمملكة 
السعودية، فإن مكة املكرمة مازالت 
مبا تتمتع به من مكانة وقدسية 
عالية لدى جميع املسلمني حتظى 
باهتمام الكثيرين الذين يسعون 
إلى التملك فيها، فاملعرض يشهد 
مش����اركة مجموعة من املشاريع 
التي تبدأ من صكوك  والعروض 
االنتف����اع إلى التملك ملدة 99 عاما 

مبواقع مختلفة منها ما هو حول 
احلرم املقدس والى ضواحي مكة. 
أسعار متفاوتة وتسهيالت كبيرة 

تقدمها الشركات للمستثمرين.
أما من اإلمارات العربية املتحدة، 
فمشاريع عديدة تعرض من دبي 
وابوظبي والشارقة، أبراج سكنية 
عديدة وف����ي مواقع مختلفة، وما 
مييزها اليوم أسعارها وتسهيالت 
السداد، فبعد عصر الطفرة أصبحت 

األسعار مبتناول اجلميع.
أما سلطنة عمان فلقد اعتدنا 
عبر السنوات املاضية على املتاجرة 
باألراضي فقط في السلطنة، ولكن 
اليوم وفي املعرض اختلف احلال 
فمع أهمية األرض واالس����تثمار 
فيه����ا إلى أن عددا من الش����ركات 
يطرح مشاريع سكنية وسياحية 
وجتارية في السلطنة في مسقط 
وصاللة، ومش����اريع متنوعة في 
عدة مناطق، فمازال االس����تثمار 
بالس����لطنة أمرا مجديا وذا فائدة 

عالية للمستثمرين.
أم����ا مملكة البحري����ن ترتبط 
بعالق����ات تاريخية م����ع الكويت 
ومس����تثمريها، فالكثي����ر م����ن 
مشاريع اململكة مملوكة لشركات 
ومس����تثمرين من الكويت الذين 
س����اهموا وبشكل كبير في حركة 

التطوير العمراني.

الشيخ حامد بن زايد آل نهيان


