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جناح بنك الكويت الدولي في الوطنية لإلتصاالت

أماني الورع

تس���تعد الش���ركة املتحدة 
للتس���ويق وتنظيم املعارض 
UNIEXPO إلطالق دورة جديدة 
من املعرض املص���ري للعقار 
واالستثمار حتت رعاية السفير 
املصري طاهر فرحات في مركز 
املؤمترات والرويال س���ويت 
بفندق موڤنبيك املنطقة احلرة 
خ���الل الفترة من اخلامس إلى 
التاس���ع من مايو املقبل، يقام 
املعرض بالتع���اون مع مكتب 
التج���اري املصري  التمثي���ل 
الهيئة  بالكويت وبإشراف من 
املصرية العامة لشؤون املعارض 

واألسواق الدولية.
وقد حقق املعرض املصري للعقار واالستثمار 
جناحات على مدى دوراته اخلمس السابقة، وتأتي 
دورته السادسة احلالية في ظل أجواء اقتصادية 
يسودها التفاؤل حيث أثبت السوق العقاري في 
مصر ق���درة فائقة على مواجهة تداعيات األزمة 
املالية العاملية واس���تطاع ان يجتاز األزمة بأقل 
اخلس���ائر ومن املتوقع له أن يبدأ في استعادة 
نش���اطه في املرحلة املقبل���ة ليعود إلى مكانته 

كأفضل قطاع استثماري في مصر واملنطقة. 
وكان إلشراف الهيئة املصرية العامة لشؤون 
املعارض واألسواق الدولية بالتعاون مع مكتب 
التمثيل التجاري واالقتصادي املصري في الكويت، 
تأثير بالغ في تط���ور املعرض املصري للعقار 
واالستثمار وبلوغ دورته السادسة وسط إقبال 
جماهيري كبير وحتقيق ملعدالت مبيعات عالية 
ورضاء تام من جمهور املتعاقدين على العقارات 
في مصر سواء من املواطنني الكويتيني أو املقيمني 

املصريني والعرب.
وت���زداد أهمية املع���رض املص���ري للعقار 
واالس���تثمار في الكويت بس���بب تطلع الكثير 
من املواطنني الكويتيني الس���تثمار أموالهم في 
قطاع مضمون باإلضافة إلى رغبتهم في ش���راء 
وحدات سكنية لإلقامة في القاهرة واملنتجعات 
السياحية الساحلية في أنحاء مصر، كما تزداد 
أهميته بالنس���بة للمقيمني املصريني بالكويت 
حيث يسعون لشراء وحدات سكنية لهم ولذويهم 
أو استثمار مدخراتهم في القطاع العقاري سواء 
الوحدات السكنية أو األراضي أو املزارع وغيرها.
ويس���عى مكتب التمثيل التجاري واالقتصادي 
املص���ري بالكويت إلى إجن���اح جهود الترويج 
لالستثمارات العقارية املصرية بالطرق والوسائل 
الفاعلة، كما انه يحرص على أن تتم إقامة مثل 
هذه االنشطة بالطرق الرسمية والتي تتمثل في 

إقرار اللجنة العليا للمعارض 
العقاري���ة مبصر، واملش���كلة 
بالقرار الوزاري رقم 405 لسنة 
2002، املشروعات التي تعرضها 
الشركات املشاركة بعد التأكد من 
وجود هذه املشروعات على أرض 
الواقع واملوافقة على عرضها في 
الكويت، باإلضافة إلى املتابعة 
املستمرة النشطة املعرض خالل 
فترة إقامته، ويسعى كذلك إلى 
تذليل كل العقبات التي تواجه 
التسويق العقاري املصري في 
الكويت، وخير مثال على ذلك 
هو استمرارية إقامة املعارض 
العقاري���ة املصرية وألكثر من دورة خالل العام 
الواحد للشركات املنظمة واإلقبال املتزايد على 

متلك العقار مبصر.
ويشار إلى أن مكتب التمثيل التجاري املصري 
في الكويت يعمل جاهدا على عدم مشاركة أي من 
الشركات التي لم حتصل مشاريعها على موافقة 
مسبقة من اللجنة العقارية العليا بالهيئة العامة 
لشؤون املعارض واألسواق الدولية، حتى يكون 
املواطن الكويتي واملصري املقيم على ثقة تامة 
بأن املشروعات التي تعرض عليه هي مشروعات 
موجودة على أرض الواقع وجاهزة للتس���ليم 
وليست مشروعات وهمية، من هنا يأتي دور املكتب 
في إعطاء الثقة وبث الطمأنينة في نفوس املقبلني 
على متلك العقارات أو املشروعات االستثمارية، 
لعلمهم بأن املشروعات املعروضة عليهم مشروعات 
قائمة بالفعل.  وحتظى هذه الدورة السادس���ة 
للمعرض باستقطاب ومبشاركة أكثر من خمس 
وثالثني ش���ركة متخصصة من كبريات شركات 
العقار واالستثمار املصرية والشركات الكويتية 
التي تشيد مش���اريعها في مصر، تتنافس فيما 
بينها لتقدم أفضل وأج���ود منتجاتها العقارية 
واالس���تثمارية للباحثني عن التفرد والرفاهية 
والسكن اخلاص واالس���تثمار املضمون، حيث 
يقدم املعرض فرصا فريدة ومتميزة للمواطنني 
واملصريني املقيمني على أرض الكويت خاصة انها 
استقطبت شريحة كبيرة ومتميزة من كبريات 
الشركات املصرية املتخصصة في مجال العقار 
واالس���تثمار لتقدم تش���كيلة فريدة من نوعها 
وبأسعار جديدة تتناسب مع متطلبات الباحث عن 
املتعة، حيث يقدم فرصا فريدة للوحدات السكنية 
مبختلف املس���احات واملواصفات لتتناسب مع 
احتياجات الفرد، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة أمام 
زوار املعرض للتعرف على الفرص االستثمارية 

في ربوع مصر.

يرعاه السفير المصري طاهر فرحات في مركز المؤتمرات بالمنطقة الحرة

»يوني إكسبو« تطلق في 5 مايو 
المعرض المصري للعقار واالستثمار السادس

من خالل حكم صدر بجلسة 20 الجاري 

»التمييز« تفصل نهائيًا لصالح »أجيليتي« في دعوى 
شركة كمال سلطان بشأن وجود عقد محاصة وحقوق مالية 

طارق سلطان: اإلدعاءات التي ثبت عدم صحتها أضرت بالشركة ومساهميها أضرارًا جسيمة لتأثيرها على العالقة مع الجانب األميركي 

»التجاري« يرعى الملتقى اإلعالمي العربي السابع
أعلن البنك التجاري الكويتي 
ع����ن رعايته النش����طة امللتقى 
اإلعالمي الس����ابع خالل الفتره 
من 25 إل����ى 27 اجلاري برعاية 
وحضور س����مو رئيس مجلس 
الش����يخ ناصر احملمد  الوزراء 
وحضور كبير م����ن اإلعالميني 
العرب. وفي هذا الصدد، صرحت 
املدي����ر التنفيذي إلدارة اإلعالن 
والعالقات العامة بالبنك أماني 
الورع بأن رعاي����ة »التجاري« 
للملتقى تنبع من إمياننا بدور 

اإلعالم مبختلف وس����ائله التي 
القطاع  إب����راز دور  تعمل على 
اخلاص وتش����جيع االستثمار 
وتسليط الضوء على املؤسسات 
املصرفية واملالية في إطار أهدافه 
الرامية الى تنمية االقتصاد في 
البالد، حيث دأب البنك على رعاية 
العديد من املؤمترات والندوات 
الت����ي تهدف الى نش����ر الوعي 

االقتصادي واملالي واإلعالمي.
وأضافت الورع أن من األسباب 
التي دعت »التجاري« الى املشاركة 

في رعاية امللتقى بأن البنك ينظر 
الى رعاي����ة مثل هذه املؤمترات 
من جهتني األولى تخص البنك 
ككيان مصرفي يس����اهم بدوره 
في التوعي����ة مبنتوجات البنك 
اجلديدة، مشيرا إلى أن لإلعالم 
دورا مهما وحيويا في هذا املجال، 
أما اجله����ة الثانية فهي خاصة 
بتوس����يع قاعدة العمالء للبنك 
الفاعلة في  من خالل مشاركته 
هذا امللتقى.وأشادت الورع بدور 
امللتقى اإلعالم����ي في توصيل 

أهدافه املرجوة وجناحاته املتتالية 
وجهود العاملني عليه.

وبينت الورع أن »التجاري« 
ينظ����ر ال����ى رعاية مث����ل هذه 
املؤمترات والندوات واملعارض 
بأنها مساهمة منه للتعريف عن 
البنوك واملؤسس����ات  قطاعات 
املالية ب����كل ما ه����و جديد في 
إس����تراجتيات هذه املؤسسات 
املالية واملنتجات املبتكرة التي 
تقدمه����ا على صعي����د التمويل 

واالستثمار واخلدمات.

أعلن���ت ش���ركة أجيليت���ي 
الرائدة عامليا في مجال اخلدمات 
اللوجيستية أن محكمة التمييز 
الدعوى  ف���ي  حكمت لصاحلها 
املرفوعة ضدها من قبل شركة 
كمال مصطفى سلطان مبوجب 
الطعن  ف���ي  الص���ادر  احلك���م 
بالتمييز رقم 2008/1243 بجلسة 

.2010/4/20
وق���ال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة أجيليتي 
طارق سلطان في بيان صحافي 
نش���رته بورصة دبي فحواه أن 
محكم���ة التمييز قضت برفض 
الطعن وبذلك يكون النزاع القائم 
بشأن االدعاء بوجود عقد محاصة 
بني شركة كمال مصطفى سلطان 
وشركة املخازن العمومية وادعاء 
شركة كمال سلطان بأن لها حقوقا 
مالية مرتبطة بهذا العقد قد انتهت 
بصورة قطعية ونهائية.  وأشار 
إل���ى أن عدالة احملكم���ة انتهت 
برفض الطع���ن وبتأييد أحكام 
التي قطع���ت بأن هذه  القضاء 

الشركة ال وجود لها في الواقع، 
وأنه قد مت التقايل عنها وأن شركة 
كمال س���لطان لم تنف���ذ أيا من 
التزاماتها اخلاصة بالشراكة على 
النحو املوضح تفصيال باألحكام 
القضائية املؤيدة باحلكم أعاله، 
املرفوعة  القضايا  وبذلك تكون 
من شركة كمال مصطفى سلطان 
ضد شركة املخازن العمومية قد 
انتهت بحكم نهائي وبات وجائز 
حلجية وقوة األمر املقضي فيه 
إعادة طرح املوضوع  مبا مينع 

على القضاء مجددا. 
املناس���بة  والش���ركة بهذه 
واستنادا إلى أحكام عدالة القضاء 
التي أصبحت نهائية وباتة توضح 

احلقائق التالية: 
1- أن شركة كمال مصطفى 
س���لطان تقدمت بادعاءات ذات 
طبيعة جزائية ضد شركة املخازن 
العمومية وضد رئيس مجلس 
إدارته���ا وبعض موظفيها ألجل 
الوصول إلى أدل���ة الهدف منها 
إقامة دعاوى ذات طبيعة مدنية 

عن نفسه وبصفته مدير شركة 
كمال مصطفى سلطان يعلم ذلك، 
وبالرغم م���ن ذلك تقدم بقضايا 
عدي���دة ض���د ش���ركة املخازن 
العمومية وأحلقت هذه القضايا 
أضرارا جسيمة بالشركة وبالسادة 

املساهمني. 
3- اس���تمر الس���يد كم���ال 
مصطفى سلطان بصفته املمثل 
القانوني لشركة كمال مصطفى 
سلطان ملدة سبع سنوات تقريبا 
يدعي أنه شريك شركة املخازن 
العمومية في ش���ركة محاصة 
تكونت لتنفيذ عقد البائع األول 
املبرم بني شركة املخازن العمومية 
واجليش األميركي ويدعي أن له 

حقوقا مالية عن ذلك.
. وخالل تل���ك الفترة يدعي 
ادعاء آخر يناقض هذه االدعاءات 
أمام السلطات األميركية، حيث 
يقول في الش���كاوى التي تقدم 
انه  إلى احلكومة االميركية  بها 
انس���حب من العقد املبرم بينه 
وبني ش���ركة املخازن العمومية 

بخص���وص تنفيذ عق���د البائع 
األول للجيش األميركي بسبب 
ان شركة املخازن العمومية تنفذ 
عقد البائ���ع األول بطريقة غير 
صحيحة عل���ى النحو املوضح 
بادعاءاته، وهذه االدعاءات التي 
تقدم بها إل���ى حكومة الواليات 
املتحدة األميركية والتي تختلف 
متاما عن ادعاءاته الثابتة رسميا 
أمام احملاكم الكويتية قد أحلقت 
أضرارا جسيمة بشركة املخازن 

العمومية ومبساهميها. 
4- ش���ركة كم���ال مصطفى 
سلطان اختصمت وكالة اإلمداد 
للجيش األميرك���ي في الدعوى 
أع���اله وبذلك  الطعن  موضوع 
يكون السيد كمال سلطان بصفته 
قد تقدم بادع���اءات في مواجهة 
اجليش االميركي أمام محاكم دولة 
الكويت تختلف عن االدعاءات التي 
تقدم بها إلى احلكومة األميركية 
والثابتة بالشكاوى املقدمة منه 
للحكومة األميركية ضد شركة 

املخازن العمومية. 

وجتارية، وق���د أثبتت األحكام 
القضائي���ة النهائية عدم صحة 

هذه االدعاءات. 
2- انتهت األحكام القضائية 
إلى عدم وجود شراكة في الواقع 
العمومية  بني ش���ركة املخازن 
وشركة كمال مصطفى سلطان 
حيث التقايل في معناه القانوني 
أن الطرفني قد حتلال من العقد، 
وأن السيد كمال مصطفى سلطان 

طارق سلطان 

السفير طاهر فرحات

»الوطنية لالتصاالت « تطلق حملة السحب األحمر
تطلق شركة الوطنية لالتصاالت حملة »السحب 
األحمر« والتي تستمر على مدى عام كامل وتهدف 
إلى مكافأة عمالئها ومتنحهم فرصة للفوز بجوائز 
قيمة، ويأتي ذلك مبناس����بة مرور 10 سنوات على 

انطالقتها في السوق الكويتية.
وقد حددت »الوطنية« العاشر من كل شهر ابتداء 

من مايو املقبل، موعدا إلجراء السحب.
وترتكز مبادرة الوطنية في مبدئها على متييز 
عمالئه����ا وفتح املجال أمامهم للف����وز، فكلما زادت 
استخداماتهم خلدمات الوطنية، تضاعفت فرصهم 

للربح والفوز بجائزة ثمينة.
جتدر اإلشارة الى أن كل عمالء الوطنية لديهم 
فرصة للف����وز بجوائز قيمة جدا وال حتصى، منها 
6 سيارات »بي أم دابليو«، ومثلها 6 »ميني كوبر« 
منها، وعدد 12 »بانش����يز« موديل ياماها، باإلضافة 
الى 5 تذاكر حلضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 

»كأس فيفا« ش����املة اإلقامة وبطاقات حضور املباريات، و360 جهازا 
نقاال من »سوني إريكسون« و»نوكيا« إضافة إلى 48 جهاز »بالك بيري« 
وغيرها الكثير. وبهذه املناسبة قال مدير العالقات العامة في »الوطنية« 
عبدالعزيز البالول: »ان حملتنا للسحب األحمر، هي مبادرة من الوطنية 

لتقدمي الشكر لقاعدة عمالئها املخلصني وفتح املجال 
أمامهم للربح وللفوز بجوائز قيمة. ومما ال شك فيه 
أن هذه اخلطوة سوف جتذب مشتركني جددا، لكي 

يستفيدوا من عروضنا احلصرية واملميزة«.
وأضاف قائال: »نهدف من خالل هذه احلملة التي 
ستستمر س����نة كاملة، الى منح كل عميل مبعاملة 
خاصة وفريدة وتعزيز ثقته بالوطنية وخدماتها«. 
وتتيح »الوطنية« فرصة املشاركة في السحب املميز 
والفوز باجلوائز الشهرية الى كل عمالئها سواء من 
أصحاب اخلطوط املسبقة الدفع أو ذات الدفع اآلجل 
ومشتركي Wpro، وللدخول في السحب يكفي عمالء 
الوطنية إنفاق مبلغ 5 دنانير شهريا على األقل على 
خدمات الوطنية واستخدامهم اخلدمات ذات القيمة 
املضافة، وما يزيد على هذا املبلغ س����يكون مبثابة 

نقاط إضافية.
باإلضافة الى ذلك، س����يكافأ عمالء »الوطنية« 
باملزيد من النقاط لدى تسديدهم فواتير خطوطهم النقالة وفق تواريخ 
استحقاقها. يذكر أن الدخول في السحب ال يتطلب أي إجراءات خاصة، 
بل املطلوب فقط أن يكثف العمالء من اس����تخدامهم اخلدمات املتعددة 

واملميزة التي تقدمها »الوطنية«

..و »الدولي« يسوق منتجاته 
وخدماته في »الوطنية«

 نظم بنك الكويت الدولي حملة تسويقية ملنتجاته في شركة 
الوطني���ة لالتصاالت، عرض خاللها آخ���ر املنتجات واخلدمات 
املصرفية التي طرحها مؤخرا، والتي تلبي جميع احتياجات العميل 
املصرفية ويأتي ذلك ضمن إس���تراتيجيته الهادفة إلى التواجد 

املستمر بالقرب من العميل، والتواصل الدائم مع اجلمهور.
وقد صرحت املدير العام بالوكال���ة في بنك الكويت الدولي 
ضياء العصفور بأن احلملة الترويجية التي نظمها البنك شملت 
عرض منتجات وخدم���ات جديدة ومبتك���رة واملوافقة ألحكام 

الشريعة اإلسالمية.
 وأضافت العصف���ور أن املعرض حظي بإقب���ال متميز من 
العاملني في شركة »الوطنية لالتصاالت« على مختلف املنتجات 
التي يقدمها »الدولي«، مشيرا إلى أن العاملني أشادوا باملنتجات 
اجلديدة املميزة ل�»الدولي«، وخصوصا حساب الراتب للسيدات 

)رمياس(، وحساب الراتب ألصحاب املهن املميزة )النفيس(.

بوستر احلملة اجلديدة


