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هدية تذكارية من مسؤولي »معرض الكويت« إلى الشيخ جابر املبارك

أعلنت شركة اخلطوط اجلوية البريطانية أنها 
تكثف جهودها ملساعدة املعتمرين الذين علقوا في 
اململكة العربية السعودية بسبب اآلثار الناجمة عن 
سحابة الرماد البركاني، وقالت الشركة انها ستقوم 
بزيادة عدد املقاعد على منت أربع رحالت من رحالتها 
هذا األسبوع من جدة إلى مطار هيثرو في لندن أيام 
االثنني واألربعاء واجلمعة والسبت في محاولة لنقل 
جمي����ع املعتمرين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى 

بريطانيا بعد حظر الرحالت اجلوية.
وقال املدير التجاري اإلقليمي في الشرق األوسط 

للخطوط اجلوية البريطانية باولو دي رنزيس: »نقوم 
ببذل أقصى اجلهود للمساعدة على عودة املعتمرين 
إلى ديارهم بالسرعة املمكنة في أعقاب هذه الظاهرة 
غير املس����بوقة في قطاع الطي����ران اجلوي، ولذلك 
نخطط لتس����يير رحالت إضافية من عدة وجهات، 
ونتطلع لزيادة عدد املقاعد على منت رحالت إضافية 

عند احلاجة«.
وأضاف: »تأتي إعادة أكبر عدد ممكن من املسافرين 
إلى ديارهم وبأس����رع وقت ممكن على رأس س����لم 

أولوياتنا«.

التنفيذي  العق���اري والرئيس  قال اخلبير 
ملجموعة ماج العقارية محمد منر في كلمة ألقاها 
أمام مؤمتر قمة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
للتطوير العقاري والبنى التحتية: ان تسهيل 
توافر السيولة ومضاعفة الشفافية وإيجاد قوانني 
أكثر صرامة من شأنها ان تساهم بصورة رئيسية 
في حتسني األوضاع اخلاصة بالسوق العقاري 

في دبي وازدهاره خالل الفترة املقبلة. 
وأشار منر كذلك خالل القمة التي تنعقد على 
مدى 3 ايام إلى ان موضوع الس���يولة واألمور 
املتعلقة بتأش���يرات دخول املستثمرين ميكن 
ان تلعب دورا كبيرا في سياق حتسني أوضاع 

السوق.
وقال: »الواقع ان السوق يحتاج إلى حتسني 
ظروف السيولة النقدية وإلى املزيد من الشفافية 
اضافة إلى تطبيق نظم وقوانني أكثر صرامة من 
أي وقت مضى في إطار السعي لطمأنة وحماية 
املستثمرين الشرعيني الذين يتطلعون لعوائد 

معقولة الستثماراتهم بأقل املخاطر«.
وأضاف: »من وج���هة ن��ظر استثمارية، تعتبر 
الشفافية واحلصول على عوائد است���ثمارية 
مج���زية إلى جانب التعامل مع شركاء موثوق 
بهم والقدرة على حتمل األع��باء املال���ية املطلوبة 
في رأيي من األمور املهمة التي تساهم في حتسني 
األوضاع في السوق العقاري. املهم أن نستخ��لص 
الع��بر من الدروس والظ���روف الراهنة التي 

مر بها القطاع العق���اري خالل الفترة املاضية 
خصوصا فيما يتعلق بحتمية العمل في مناخ 
من الشفافية الكاملة والقوانني والنظم القوية 

التي حتمي وتنظم العمل في السوق«.
وق���ال منر ان توفير التس���هيالت اخلاصة 
بالسيولة النقدية يعتبر من األمور الضرورية 
لتحسني ظروف السوق وتنشيط عمليات البيع 
إلى جانب الشفافية والقوانني احملكمة التي تعمل 
على دعم الثقة فيه، مشيرا إلى ان التسهيالت 
اخلاصة بالرهن العقاري والتسجيل في هيئة 
املالك ودخول صناديق مؤسس���ية لالستثمار 
العقاري في السوق من شأنها ان تنشط حركة 

السوق بشكل مقبول خالل السنوات املقبلة.
وقال: »مازالت هناك حالة من عدم االستقرار 
في السوق العقاري في االمارات غير أن املعطيات 
احلالية تشير إلى وجود بوادر حتسن وانتعاش 
وبالتالي يتحتم على املختصني والعاملني في 
قطاع العقارات العمل على دفعها واالس���تفادة 

منها«.
واضاف: »الواقع ان اإلمارات حتتاج إلى العودة 
إلى األساس���يات من أجل التأسيس الستقرار 
مستدام في السوق العقاري. ان عام 2010 يعتبر 
مؤشرا لتحديد االجتاهات املستقبلية للسوق 
العقاري ف���ي دولة اإلمارات وس���ط تطلعات 
العالم وأهدافه في دع���م االنتعاش واالزدهار 

بعد األزمة«.

»البريطانية« تكثف جهودها إلعادة المعتمرين 

نمر: توفير السيولة ومضاعفة الشفافية أبرز 
الحلول لتحسين أوضاع السوق العقاري في دبي

تريليونا دوالر مجموع موازنات البنوك العربية
القاهرة � أ.ش.أ: أدى احتدام املنافسة العاملية إلى 
مواجهة الدول العربية املنافسة من املصارف األجنبية 
داخل االسواق العربية نفسها ويرى متخصصون 
ضرورة توفير املناخ الالزم لالستثمارات املشتركة 
والتجارة البينية مبا يؤدي إلى تنش����يط عمليات 
االندماج بني املصارف العربية لتكوين تكتالت قوية 
تستطيع املنافسة كما تس����تطيع استعادة األموال 
العربية املودعة في اخلارج، وجاءت هذه التصريحات 
مبناسبة اجتماعات احتاد املصارف العربية بعد غد في 
اخلرطوم. وأكد املتخصصون على ضرورة أن تبحث 
املصارف العربية عن سبل جديدة وابتكارات لتواكب 
اجلدي����د بعد األزمة األخيرة مما يعني إعادة هيكلة 
قطاع املصارف وتطوير التشريعات والقوانني املنظمة 
ألعماله والنهوض بعمليات التحديث واس����تخدام 

التكنولوجيا وتفعيل دور احتاد املصارف.
واضافوا ان املصارف تواجه حتديات من أهمها 
محدودية تنوعها واس����تحواذ اخلدمات ومنتجات 
االئتمان األساس����ية على اجل����زء األكبر من أعمالها 

م����ع تركيز رئيس����ي على األس����واق احمللية وعلى 
القروض القصي����رة األجل. ويدعو هؤالء احملللون 
احلكومات العربية ملواصلة السياسات اإلصالحية 
على املستوى االقتصادي ألنها تشكل إعدادا سليما 
للبيئة االستثمارية وتضمن للقطاع املصرفي العربي 
توسعا افضل في االسواق العربية. وعلى الرغم من 
هذه التحديات اال ان احتاد املصارف العربية حقق منوا 
كبيرا خالل االعوام االخيرة طبقا ملا اكد عليه رئيس 
احتاد املصارف العربية عدنان احمد يوسف، حيث 
بلغ 30% عام 2007 ونحو 15.6% عام 2008 مدفوعا 
مبعدالت النمو االقتصادية اجلديدة كما بلغ مجموع 
موازنات البنوك العربية نحو تريليونى دوالر حتى 
نهاية 2009. فيما بلغ عدد البنوك العربية نحو 470 
مصرفا جتاريا واس����تثماريا وإسالميا ومتخصصا 
ومتتلك قاعدة ودائع جت����اوزت التريليون دوالر. 
وتخصص املصارف العربية نحو 89% من ودائعها 
املجمعة لتمويل املشروعات واملؤسسات االقتصادية 

في دول املنطقة.

قال نائ���ب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئي���س 
لشركة معرض الكويت الدولي 
عبدالرحمن النصار، ان النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر  الدفاع  ووزير 
أك���د رعايته ملعرض  املبارك 
الكويت للبيئة واملاء والطاقة 
ومعرض الكويت الدولي للدفاع 
اللذي���ن تقيمهما  والطي���ران 
الش���ركة على أرض املعارض 
الدولية مبشرف، األول خالل 
الفترة م���ن 3 إلى 2010/10/5، 
والثاني خ���الل الفترة من 13 
إلى 2011/11/15. جاء ذلك عقب 
لق���اء النصار النائ���ب األول 

لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
إدارة  الدفاع، ترافق���ه مديرة 
العامة  التس���ويق والعالقات 
الدهيم ومن  بالشركة باسمة 
إدارة التسويق كل من ضاري 
سليمان العيبان وعلي مبارك 

الشطي.
وقال النصار إن النائب األول 
رحب بفكرتي املعرضني وقال 
انه يدعم ويش���جع إقامة مثل 
هذه املعارض التي من شأنها ان 
تقدم إضافة ملحوظة للمجتمع 
وتلقي الض���وء على قطاعني 
القطاع���ات احليوية  من أهم 
في البالد التصالهما بجوانب 
اقتصادية ودفاعية وبيئية ذات 

شأن مهم.
وثمن الرد االيجابي للنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
وق���ال إن رعايت���ه الكرمي���ة 
للمعرضني امنا تعزز إقامتهما 
وتؤكد أهميتهما، كما أنها تعطي 
حافزا ودافعا مشجعا للجهات 
ذات العالقة للمبادرة باملشاركة 

واالنضمام في املعرضني.
اجلدير بالذكر ان معرض 
الكويت للبيئة واملاء والطاقة 
س���يلقي الض���وء على جميع 
القضاي���ا ذات الصلة بالبيئة 
املياه والطاقة، حيث  وموارد 
امام  سيفسح املعرض املجال 
اجلهات والشركات ذات العالقة 

للمشاركة في أنشطته وطرح 
اجلديد لديه���ا في هذا املجال، 
وسوف يقام على هامشه مؤمتر 
علمي يتح���دث فيه نخبة من 
العلماء واالساتذة املتخصصني 

في هذا املجال.
أما معرض الكويت الدولي 
للدفاع والطيران والذي ستقيمه 
شركة معرض الكويت الدولي 
 TNT بالتع���اون مع ش���ركة
األميركية املتخصصة في إقامة 
وتنظيم املعارض، فسوف يعنى 
بكل ما يتعلق باألمور الدفاعية 
واخلدمات اللوجستية املرتبطة 
بها الى جانب عرض اجلديد في 

عالم الطيران ومستلزماته.

تقيمهما »معرض الكويت الدولي« على أرض المعارض الدولية

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يرعى
معرضي »البيئة والماء والطاقة« و»الدفاع والطيران«

مجلس اإلدارة بحث أمس مستجدات األوضاع واإلستراتيجية الجديدة

إتمام نقل أصول »زين ـ أفريقيا« قبل نهاية مايو
وال تفاوض حول شراء حصة في »زين« األم حاليًا

أحمد يوسف
توقع���ت مصادر مطلعة ل���� »األنباء« 
االنتهاء م���ن عملية نقل أص���ول »زين � 
أفريقيا« قبل نهاية شهر مايو املقبل، مؤكدة 
على ان إجراءات النقل ماضية، وال توجد 
اي حتديات تثنيها عن االنتهاء في املوعد 

احملدد لها في شهر مايو.
وأفادت املصادر بأن مجلس اإلدارة قد 
اجتمع مساء أمس لبحث أبرز التطورات 
حول نقل األصول اخلاصة بصفقة »زين � 
أفريقيا« وآليات حتويل األموال بالعمالت 
املتفق عليها، باإلضافة الى حتديد موعد 
اجتماع اجلمعية العمومية للشركة والبنود 

األساسية عليه.

ونفت املصادر تقدم أي مستثمر أجنبي 
في الوقت الراهن للتفاوض حول شراء أي 

حصص في املجموعة األم.
وقالت املصادر إنه ليس هناك توسعات 
للمجم��وعة ف���ي املنظ���ور الق���ريب في 
أسواق بالد الش���ام، مؤكدة ان املجموعة 
تعتزم تنفيذ إستراتيجية جديدة في الوقت 

الراهن.
وعن ع���دم بيع املجموعة حلصتها في 
السودان واملغرب ضمن صفقة بيع أصول 
»زي���ن � أفريقيا« أكدت املصادر ان أصول 
السودان أكثر من ممتازة وانها تدر دخال 
جيدا للمجموعة، باإلضافة الى ان أصول 
»زي���ن � املغ���رب« تعد صغي���رة مقارنة 

مبثيالتها األفريقية.
وأشارت الى ان املجموعة بصدد النظر 
في امتام عمليات تعيني جديدة في املناصب 
الشاغرة نتيجة لالستقاالت التي تقدم بها 
كل من الرئيس التنفيذي لإلستراتيجيات 
هيثم اخلالد والرئيس التنفيذي لتطوير 
األعمال صالح الفوزان، حيث انه مت إسناد 
مهام عملهما الى نوابهما، وسيتم رفع تقييم 
أدائهما الى مجل���س اإلدارة والذي بدوره 
سينظر في إبقائهما أو االستعانة بعناصر 

جديدة لتلك املناصب.
وقالت ان األقرب هو االستعانة بعناصر 
جديدة ذات خبرات أعلى لتلبية إستراتيجية 

الشركة خالل املرحلة املقبلة.


