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»العالمية للمدن 
العقارية« تربح

 135.9 ألف دينار

الخضري: الحقوق 
العينية للعقارات ال 

تتوقف على التملك فقط

ق����ال رئيس مجل����س إدارة 
الشركة العاملية للمدن العقارية 
الش����ركة  ان  عدن����ان بورحمة 
العديد  التغلب على  استطاعت 
م����ن حتدي����ات األزم����ة املالية 
وتداعياتها عل����ى االقتصادين 
الرؤية  احمللي والعاملي بفضل 
الواضح����ة واس����تراتيجياتها 
قصيرة وطويلة املدى، والتنوع 

اجلغرافي والنوعي ألصولها.
وأضاف ف����ي بيان صحافي 
أن استراتيجية الشركة تتمثل 
في متلك اس����تثمارات عقارية 
ذات طاب����ع غير تقليدي، حيث 
تسعى لتلبية متطلبات األسواق 
العقاري����ة في منطقة الش����رق 
األوسط وش����مال افريقيا على 
جميع املستويات، الفتا إلى أن 
الشركة توسعت لتشمل السوقني 
األميركي واألوروبي بشكل غير 
مباشر عن طريق متلك أسهم في 
شركة تعمل في هذه األسواق، 
وبني ان الش����ركة ربحت 135.9 

ألف دينار ل� 2009.
 وعن التطورات التي مرت بها 
الشركة واالجنازات التي حققتها 
خ����ال ع����ام 2009، أوضح أن 
جميع الشركات التابعة للشركة 
واملس����اهمة فيها حققت أرباحا 
جيدة في عام 2009، كذلك مت نقل 
الشركة من سوق الكويت املالي 

املوازي الى السوق الرسمي.

ق����ال رئيس مجل����س إدارة 
ش����ركة املتخص����ص العقارية 
فرج اخلضري ان الكثيرين ممن 
ميتلكون عقارات داخل الكويت أو 
خارجها ال يعرفون بدرجة كبيرة 
التصرفات واحلقوق العينية التي 
يوفرها لهم هذا العقار اململوك 
لهم، موضحا أن أول تلك احلقوق 
العقارية  امللكي����ة  العينية هي 
والت����ي تعني حق اس����تعمال 
عقار ما والتمتع والتصرف فيه 
ضمن حدود القوانني والقرارات 
واألنظمة، وهذا احلق ال يجري 
إال على العقارات امللك. وأشار، 
خال التقرير العقاري األسبوعي 
الصادر عن الشركة، الى أن ملكية 
عقار ما تخول أصحابها احلق في 
جميع ما ينتجه العقار، وفيما 
يتحد به عرضا سواء كان ذلك 
االحتاد أو اإلنت����اج طبيعيا أو 
صناعيا، وتشمل ملكية األرض 
ملكية ما فوق سطح األرض وما 
حتته، وعليه فإن ملالك أرض أن 
يغرس فيها ما يشاء من االغراس 
وأن يبني ما يشاء من األبنية، 
وأن يجري فيه����ا حفريات إلى 
أي عمق شاء وأن يستخرج من 
ه����ذه احلفريات كل ما ميكن أن 
تنتجه، ضم����ن القيود الناجتة 
عن القوانني والقرارات واألنظمة 
واللوائ����ح املوضوع من جانب 
الدولة س����واء كان في الكويت 
أو خارجها. وأضاف أن الشيوع 
في القطاع العقاري يعتبر احد 
احلقوق املنتشرة في العقارات 
والذي يترتب عليه عدم اجلواز 
ألي شريك كان في عقار شائع أن 
يستعمل حقوقه على كل العقار 
أو على جزء مع����ني منه بدون 
رضا سائر الشركاء الباقني، وال 
يجوز له أن يس����تعمل أي حق 
كان على حصة شريك آخر بدون 
إذن من ذلك الشريك. وأوضح أن 
شركاء الش����يوع باالتفاق فيما 
بينهم فقط ميكنهم تعيني طريقة 
التمتع بالعقار املشترك، وجتري 
قسمة إيراد العقار سواء بالبيع 
أو اإليجارات أو أي طريقة كانت 
بنسبة احلقوق الشائعة، هذا إذا 
لم يكن ثمة اتفاق على خاف ذلك، 
ويعتبر كل شريك في عقار شائع، 
ملزما بدفع ما يصيبه، بالنسبة 
إلى حصته فيه، من نفقات اإلدارة 
والترمي����م، والصيان����ة، ومن 
الضرائ����ب والتكاليف اجلارية 

على املقتنى املشترك.

شركة »ihaveanidea« تختار »ميماك أوغلفي« الوكالة المضيفة 
لحدث »Portfolio Night 8 Host« األول من نوعه بالكويت

أعلنت ihaveanidea املؤسسة العاملية األولى واألكبر 
من نوعها عامليا في س����وق اإلعان، اختيار وكالة ميماك 
 »Portfolio Night 8« أوغلفي - الكوي����ت كمضيف حلدث
ليقام في الكويت، حيث س����يتم تنظيم هذا احلدث حول 

العالم في 20 اجلاري.
ويعتبر هذا احلدث اكبر األنشطة اإلبداعية التي تقام 
على مس����توى العالم حيث يتم فيها اس����تعراض دقيق 
وتخصصي للعمل اإلعاني. ويساعد هذا النشاط السنوي 
على إلهام الطاب واملبدعني الشباب حول العالم لدخول 
هذه الصناعة اإلبداعية واإلعانية، كما يضم في أنشطته 
أش����هر وأكبر املديرين اإلبداعيني في الوكاالت اإلعانية 

وغيرها في كل مدينة مشاركة حول العالم.

وفي تصري����ح صحافي بهذه املناس����بة قال الرئيس 
في ihaveanidea الشركة إغناسيو اوريامونو انه: »يسر 
مؤسس����ة ihaveanidea أن تختار وكالة ميماك أوغلفي - 
الكويت لتك����ون املضيف لهذا احلدث. ويعمل املضيفون 
املخت����ارون في كل مدينة على جعل هذه املناس����بة ذات 
قيمة عليا في مدينتهم. ويعتبر هؤالء املضيفون شركاء 
في هذه املهمة الكبرى لتحويل هذه املناس����بة إلى نشاط 
 Portfolio Night سنوي باعتبارهم اجلهة املختارة لتمثيل
في مدينتهم، ولوال مساهمتهم ودعمهم ملا كنا قادرين على 

جعل هذا احلدث حقيقة مشرقة«.
وعن هذه الشراكة قال املدير التنفيذي لوكالة »ميماك 
أوغلفي – الكويت« نبيل توما: »إنه من دواعي فخرنا أن 

نستضيف أول ملتقىportfolio Night 8  في الكويت، حيث 
إن هذا احلدث يهدف إلى تقدمي أرضية مش����جعة وفريدة 
للمبدعني اجلدد لينضموا إلى عالم االبتكار واإلبداع من 
خال تقدمي أعمالهم التي ستمر عبر مجموعة من أفضل 

مديري اإلبداع اإلعاني في الكويت«.
وفي إشارة إلى أهمية هذا احلدث، قال املدير اإلبداعي 
»مليم����اك اوغلفي - الكويت« نبيل توما: »إننا في ميماك 
اوغلفي نرحب على الدوام باألفكار اإلبداعية املبتكرة في 
صناعة اإلعان. وعلى الرغم من استضافتنا لهذا احلدث 
ألول مرة، إال أننا س����نعمل على تقييم األعمال اإلبداعية 
املقدمة بنزاهة وشفافية لنكون الداعم احلقيقي واملشجع 
القوي للطاقات اإلبداعية والعقول املبتكرة في عالم اإلعان 

في الكويت«.
اجلدير بالذكر أن انش����طة هذا احلدث س����تجري في 
فندق كورت يارد ماريوت، الواقع في قلب مدينة الكويت، 
وسيحضر انشطته مئات من الكفاءات العاملة في القطاع 
اإلعاني بهدف اإلش����راف على اإلبداعات في مدن عديدة 
مش����اركة مثل أثين����ا، وأتانتا، وبرش����لونة، وبيروت، 
وبروكسل، والقاهرة، وشيكاغو، ودبي، ودبلن، وفرانكفورت، 
وهلس����نكي، وهونغ كونغ، وجدة، والكويت، ولشبونة، 
ولندن، ولوس اجنيليس، واملنامة، وملبورن، ومكسيكو 
س����يتي، وميانو، ومومباي، ونيوي����ورك، وفيادلفيا، 
وكويبيك، وسان فرانسيسكو، وسان باولو، وشانغهاي، 

نبيل توما وستوكهولم، وتايبيه، وتورنتو وتونس.


