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 »المزايا« تباشر تسليم 104 ڤلل سكنية
إلى أصحابها في مشروع »الڤيال السكني«

 »بوبيان« يستعرض خدماته ومنتجاته
المتوافقة مع »الشريعة اإلسالمية« في »الداخلية«

»جلف مارت« تفتتح فرعها السابع في خيطان

اعل����ن بنك بوبي����ان عن قيام 
عدد من موظفيه بتقدمي عروض 
خاصة ملوظفي ومنتسبي االدارة 
العامة لشؤون قوة الشرطة بوزارة 
الداخلية، وذلك في اطار برنامجه 
الترويج����ي للتعريف مبنتجاته 
وخدماته التي يقدمها وفق احكام 

الشريعة االسالمية.
وقال البنك في بيان صحافي، ان 
موظفيه في ادارة املبيعات املركزية 
)مجموع����ة اخلدم����ات املصرفية 
لالف����راد( قدموا ش����روحا وافية 
حول ابرز منتجات وخدمات البنك 
التي تلبي حاجات مختلف شرائح 

املجتمع وكافة املتطلبات.
ولفت إلى ان ه����ذا النوع من 
الزيارات واللقاءات التي يقوم بها 

بنك بوبيان بصورة دورية في مختلف اجلهات يعتبر 
فرصة لعرض مختلف احللول واملنتجات واخلدمات 
التي يوفرها البنك خاصة تلك التي تتعلق بالتمويل 
حيث يقدم بوبي����ان مجموعة مختلفة من اخلدمات 

التمويلية التي تلبي كافة االحتياجات.
اجلدير بالذكر ان بنك بوبيان يقدم لعمالئه مجموعة 
متنوعة من احلسابات املتوافقة مع احكام الشريعة 
االسالمية من بينها احلساب اجلاري وحساب التوفير 

الى جانب حساب الودائع الثابتة وحساب الراتب.
كما يقدم البنك انواعا مختلفة من التمويل بأيسر 
الطرق واإلجراءات أيضا ضمن إطار وأحكام الشريعة 
اإلسالمية السمحة ومن ذلك متويل السيارات والقوارب 
واملعدات البحرية ومتويل األث����اث وااللكترونيات 
ومتويل املواد االنش����ائية الى جانب متويل منفعة 
التعليم جلميع املدارس واجلامعات اخلاصة واملعاهد 

التدريبية الكبرى داخل الكويت.

أعلنت ش���ركة املزايا القابضة عن بدء تسليم 
املرحلة األولى من مشروع »الڤيال السكني« الواقع في 
دبي الند باإلمارات، واملكونة من 104 ڤلل سكنية.

وف���ي هذا اإلطار، قال نائ���ب رئيس أول أعمال 
تنفيذ املش���اريع في ش���ركة املزايا في دبي فتحي 
الضميري: »إننا نشعر بحماسة كبيرة ونحن نباشر 
تس���ليم املرحلة األولى من مشروع الڤيال السكني 
في دبي الند«، الفتا الى ان »هذا املشروع كان حافال 
بالتحديات، خصوصا أن مراحل تنفيذه تزامنت مع 
ذروة األزمة املالية التي غيرت الكثير من املعايير 

في أسواق العقارات في املنطقة والعالم.
وأضاف: »نتطلع أن يكون مشروع الڤيال السكني 
مش���روعا عائليا يتميز بالهدوء واألجواء الراقية 
التي تتمتع باخلصوصية بعيدا عن زحمة املدينة 

وضجيجها، وقد قمنا بتصميم املشروع بأسلوب 
عصري يتيح تكوين مجتمعا متجانسا مع احملافظة 

على خصوصية كل عائلة«.
اجلدير بالذكر أن مشروع »الڤيال السكني« يقع 
في دبي الند، على طريق اإلمارات، ويضم 205 ڤيال 
سكنية مصممة وفق تصاميم عصرية رائدة تتناسب 
مع حاجات كافة السكان من مواطنني ومقيمني ورجال 
أعمال ومستثمرين وغيرهم. وكانت شركة املزايا 
قد تسلمت املرحلة األولى من املقاول خالل النصف 
الثاني من العام 2009، كما تستكمل الشركة أعمال 
التطوير والبناء اخلاصة ب� 110 ڤلل، والتي تشكل 
املرحل���ة الثانية، وأجنزت ما يق���ارب ال� 70% من 
األعمال املتعلقة ببقية الڤلل والبالغ عددها 306 ڤلل 

سكنية، وتعد املرحلة األخيرة في املشروع.

اعلنت مجموعة جلف مارت، 
احدى سالسل األسواق الشعبية 
املتمي����زة في الكويت، عن افتتاح 
فرعها الس����ابع في خيطان وذلك 
بحضور الرئيس اإلقليمي ل� »جلف 
مارت« تي ار راميش، والس����فير 
الكوي����ت د.اجاي  ل����دى  الهندي 

مالهوترا.
وخالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد في افانتي باالس بالس����املية 
والذي حضره مدير الشراء األول 
فخر الدين كبير وكبار املسؤولني 
في »جلف م����ارت« وهم: جوزير 
سيفي، سمير شيخ، عمران شيخ 
وعرف����ان خان، وص����ف الرئيس 
اإلقليم����ي للش����ركة راميش فرع 
خيطان � البالغ مس����احته 12000 
قدم الكائن مبجم����ع وافي � بأنه 
ميثل خبرة تسوق جديدة من أجل 

املقيمني في خيطان.
وأض����اف أن الس����وق اجلديد 
قد مت تأسيس����ه مقابل املدرس����ة 
الهندي����ة املتحدة وبج����وار دوار 

املخفر في خيطان، كما انه يوفر 
للعمالء مس����احة كبيرة ومالئمة 
لركن السيارات، مشيرا الى انه مت 
تصميم الفرع اجلديد في خيطان 
ومت جتهيزه عن طريق استشاريي 
شركة هافلوك وهم من املتخصصني 
الدوليني في جتهيز األسواق، من 
أجل السماح للعمالء بالعثور على 
املواد واختيارها بسهولة ويسر.

وتابع »من أجل توفير مساحة 
أكبر من الراح����ة لقاعدة عمالئنا 
املتزايدة، سنقوم بافتتاح فرعنا 
الثامن في النقرة بحولي في شهر 
أكتوبر املقبل«، الفتا الى ان جلف 
م����ارت حافظ بش����كل ثابت على 
جودة املنتجات وهيكل التسعير 
لعرض أفضل املعامالت باملنطقة 
عل����ى العمالء، وان »جلف مارت« 
يتمتع مبجموعة هائلة من املنتجات 
الغذائية الطازجة واملجمدة واملعبأة 
وتش����كيلة من منتجات التجميل 
وامل����واد املنزلي����ة باإلضافة إلى 
املنتج����ات التاريخية م����ن الهند 

وسريالنكا وبنغالديش وباكستان 
وجميعها حتت سقف واحد، مبينا 
ان »املنفذ اجلديد املفتتح في خيطان 
يهدف إل����ى حتقي����ق احتياجات 
التسوق للعدد الكبر من املقيمني 
في هذه املنطقة وتزويدهم بسهولة 
التسوق التي كانوا ينتظرونها منذ 

فترة طويلة«.
من جانبه، قال مدير مجموعة 
جلف مارت عارف شيخ »يوضح 
العمالء  التزامنا بتزويد  االفتتاح 
في الكويت بأفضل خبرات التسوق 
وأكثرها سهولة ويسرا. باإلضافة 
إلى ذلك، نتيجة للطلب الشعبي 
وكج����زء م����ن وعدنا ب����أن نكون 
قريبني من عميلنا، فس����نقوم في 
أقرب وق����ت بافتتاح فرع إضافي 

في العباسية«.
اجلدير بالذكر ان لدى »جلف 
مارت« حاليا س����تة اف����رع للبيع 
بالتجزئة بالكويت في الش����ويخ 
والعباس����ية والس����املية وحولي 

والفحيحيل والفروانية.

تستكمل إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة

جانب من املشروع .. ويتبادالن وثائق االتفاقية علي الغامن وأمني مقاطعة قوانغتشو يوقعان على االتفاقية

مسؤولو »جلف مارت« أثناء افتتاح املنفذ اجلديد

20 شركة صينية تعمل في مشاريع الطاقة 
واالتصاالت والبنية التحتية في الكويت

الديبلوماسية مع الصني ويعمل 
فيها حاليا أكثر من 20 شركة 
صينية تعمل في الكويت تنفذ 
مش���اريع الطاقة واالتصاالت 
والبني���ة التحتية واملقاوالت 

الهندسية وغيرها. 
التبادل  وب����ني أن حج����م 
التجاري النفطي بني البلدين 
شهد منوا سريعا بلغ أكثر من 
7 ماليني ط����ن في عام 2009، 
الفتا الى أن اجلانبني الصيني 
والكويت����ي يواصالن األعمال 
التحضيرية إلنشاء مشروع 
مصف����اة تكري����ر النف����ط في 
مقاطعة قوانغدونع بجنوب 

الصني.
وقال السفير الصيني إن 
ملتقى االستثمار واالقتصاد 
والتجارة بني مدينة قوانغتشو 
والكويت سيتكلل بنجاح تام 
مع م����رور 40 عاما على إقامة 
العالقات الديبلوماس����ية بني 

الصني والكويت في 2011. 

واقعي عن رغبة الصني اجلادة 
في توثيق التعاون االقتصادي 
وتطويره بني اجلانبني في مختلف 

املجاالت. 
وقال إن امللتقى الذي سيحضره 
عشرات الشخصيات االقتصادية 
ورجال األعمال من دول الشرق 
األوسط س���يكون فرصة جيدة 
إلقام���ة العالق���ات االقتصادية 
وتطويرها بني اجلانبني من ناحية 
والكويت ودول الشرق األوسط 

من ناحية أخرى. 
وقال إن الصني تتطلع ملزيد 
من التع���اون خاصة في البنية 
التحتية وإقامة الطرق والكباري 
ومزيد من إقامة البنية التحتية 

بني اجلانبني. 

20 شركة صينية 

م���ن جانبه، أوضح س���فير 
جمهوري���ة الص���ني الش���عبية 
هوانغ جيم���ني أن الكويت أول 
دولة خليجي���ة أقامت العالقات 

إل����ى إق����راره للتش����جيع على 
االستثمار ابرزها إلغاء ضريبة 
الشركات احمللية املفروضة على 
االستثمارات املنتجة اعتبارا من 
يناير 2010 الذي كان في السابق 
يفرض ضريبة نسبتها 11% من 
العائد على االستثمار تدفع إلى 

احلكومة.
وأضاف أن فرنسا أقرت كذلك 
نظام ضرائب مالئم للمغتربني 
حي����ث مت إعفاؤهم من ضريبة 
الدخل بنسبة تقدر ب� 50% من 
الرات����ب مع إمكاني����ة إعفاء من 
دفع رسوم الضمان االجتماعي 
والتقاعد. وكشف صيفي عن أن 
فرنس����ا أقرت مؤخرا مجموعة 
من اإلصالحات اإلجرائية بهدف 
تعزيز نظام التمويل اإلسالمي، 
الفتا إلى أن الهيئة الفرنس����ية 
ملراقبة األسواق املالية أصدرت 
توصي����ات تتعل����ق بصناديق 
االستثمار املتوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية في يوليو 2007.

إلى تغيير وإجراء  فرنسا عمدت 
العديد من اإلصالحات البعيدة األمد 
الستقطاب االستثمارات اخلارجية 
حيث أصدرت احلكومة الفرنسية 
حوافز لالستثمار في قطاع البحث 
والتطوي����ر التكنولوج����ي وذلك 
بتخصيص 1.5 مليار يورو على 
شكل متويل حكومي لفائدة مشاريع 
التطوير والدراس����ات إضافة إلى 
500 مليون يورو لتمويل املشاريع 
الرئيسية. وعن تواجد الشركات 
اخلليجية في فرنسا قال انه يوجد 
حوالي 50 شركة خليجية متمركزة 
في فرنسا 20% منها شركات كويتية 
تنش����ط اغلبها في قط����اع النقل 
اللوجس����تية، مشيرا  واخلدمات 
الى ان اجمالي الشركات األجنبية 
في فرنسا نحو 22 الف شركة منها 
4 آالف ش����ركة أميركية و3 آالف 
شركة أملانية وألفا شركة بريطانية 
وحوالي 600 شركة يابانية. وأشار 
إلى اإلصالحات في نظام الضرائب 
التي عمدت احلكومة الفرنس����ية 

منى الدغيمي
أكد الس����فير الفرنس����ي لدى 
الكوي����ت جان روني����ه جيان أن 
الكويت وفرنسا بحاجة إلى تطوير 
عالقاتهما في قطاع االستثمار أكثر، 
الفتا إل����ى أن القيم����ة اإلجمالية 
للتب����ادل التجاري ب����ني الكويت 
وفرنسا قدرت بنحو 948 مليون 

يورو في 2009.
وأضاف في تصريح صحافي 
ن����دوة حتت عنوان  على هامش 
»االستثمار في القطاع العقاري في 
فرنسا سوق نشط ومتنوع« نظمها 
مجلس رجال األعمال الفرنس����ية 
في الكويت بالتع����اون مع وكالة 
استثمر في فرنس����ا أن احلكومة 
الفرنسية سعت إلى تذليل العقبات 
الضريبية الستقطاب االستثمار 
األجنبي السيما اخلليجي، مشيرا 
إلى أن فرنسا خامس أقوى اقتصاد 
في العالم وهي من البلدان األولى 
من حيث االس����تثمارات األجنبية 
املباشرة ضمن البلدان األوروبية 
وثاني أكبر مستقبل لالستثمارات 

األجنبية املباشرة في العالم.
وعن حجم التبادل التجاري بني 
فرنسا والكويت في الربع األول من 
عام 2010، أفاد جيان بأنه بلغ نحو 
229 مليون يورو، مشيرا إلى أن 
حجم التدفق التجاري من الكويت 
إلى فرنسا بلغ نحو 81مليون يورو، 
في حني بلغت الصادرات الفرنسية 

148 مليون يورو.
من جانبه، قال املستشار اإلقليمي 
الفرنسية لالستثمار  الوكالة  في 
اخلارجي سليم صيفي خالل مؤمتر 
صحافي عقد على هامش الندوة ان 

ولفت إلى أن العالقات التجارية 
بني الكويت والصني تكتسب يوما 
بعد آخر مساحات جديدة وأبعادا 
متنامية وتعزز أواصر التقارب 
والصداقة ب���ني قطاعي األعمال 
ف���ي كال البلدين خاصة أن هذه 
العالقات متتد ألكثر من نصف 

قرن. 
وقال إن الكويت تتطلع إلى 
تعاون أوثق بني البلدين يتسم 
التعامل  بالندية والشفافية في 
واملنافسة احلرة على أن يواكب 
ذلك تطوير آلية فاعلة لتسوية 
النزاع���ات التي قد تنش���أ بني 
اجلانبني تتس���م بالس���رعة في 
احلسم واملصداقية في التعامل 
حرصا على سمعة املنتج الصيني 

في الكويت. 
الكويت قامت  وأوض���ح أن 
بتوقيع ع���دة اتفاقيات جتارية 
وبيئية مع الصني، مش���يرا الى 
أن من بينه���ا تعاونا بني غرفة 
جتارة وصناعة الكويت واملجلس 

الصيني لتنمية التجارة الدولية 
ف���ي س���بتمبر 2001 واتفاقية 
التعاون االقتصادي والفني في 

يوليو 2004. 

 تبادل تجاري »متواضع«

بدوره، أوضح أمني عام مدينة 
قوانغتشو تاشنغ قوانغينغ أن 
الكويت  التج���اري بني  التبادل 
والصني الي���زال ضئيال للغاية 
مقارنة بالتب���ادل التجاري بني 
الصني ودول أخرى في الشرق 
األوسط رغم اإلمكانيات الكبيرة 
التي ميكن أن تزيد من أداء التبادل 
التج���اري ب���ني اجلانبني خالل 

املرحلة املقبلة. 
التبادل  وق���ال إن إجمال���ي 
التج���اري ب���ني الص���ني ودول 
مجلس التعاون اخلليجي بلغ 2.6 
مليار دوالر نهاية العام املاضي، 
مستدركا بأن ملتقى االستثمار 
والتج���ارة بني الص���ني )مدينة 
قوانغتش���و( والكويت تعبير 

عمر راشد
جت���ارة  غرف���ة  وقع���ت   
اتفاقية  الكويت أمس  وصناعة 
بروتوك���ول تع���اون اقتصادي 
مع املجل���س التجاري الصيني 
ملدينة »قوانغتشو« على هامش 
حفل افتتاح ملتقى االس���تثمار 
واالقتصاد والتجارة بني الصني 

والكويت. 
وبهذه املناسبة، أوضح رئيس 
مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة 
الكويت علي الغامن أن العالقات 
االقتصادية بني الصني والكويت 
شهدت منوا متزايدا منذ الزيارة 
التاريخية التي قام بها صاحب 
السمو إلى الصني منذ أكثر من 
5 سنوات، الفتا الى أن مجاالت 
التعاون بني البلدين تتزايد يوما 
بعد آخر بسبب تنوع القطاعات 
االقتصادية التي ميكن من خاللها 

زيادة حجم التبادل.
وبني الغ���امن في كلمته التي 
ألقاها أمس مبناسبة زيارة الوفد 
التجاري ملدينة قوانغتشو برئاسة 
أمني املدينة تشانغ قوانينغ أن 
التج���ارة العاملي���ة باتت تتجه 
شرقا خاصة مع زيادة معدالت 
النمو االقتص���ادي الذي تقوده 
الصني في دول ش���رق وجنوب 
آسيا، موضحا أن الصني تتميز 
بنسب منو مرتفعة ومتثل أهمية 
خاصة وكبيرة كأسواق للنفط 

ومنتجاته. 
واشار الغامن الى دعوة صاحب 
السمو األمير إلى ضرورة الرقي 
ف���ي العالق���ات االقتصادية من 
مس���توى التبادل التجاري إلى 
الشراكة االقتصادية عن طريق 
الدخول مبشاريع مشتركة بني 

البلدين. 

على هامش حفل افتتاح ملتقى االستثمار والتجارة بين الكويت و»قوانغتشو«

التركيت: 222 مليون دوالر األرباح 
المجمعة لـ »إيكويت« للربع األول

»تيماس« تطرح برنامج »مشروعي« 
لدعم المشروعات الصغيرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
ايكويت للبتروكيماويات حمد 
أداء الشركة خالل  ان  التركيت 
س����نة 2010 فاق اهداف الشركة 
في عدة مج����االت منها معدالت 
اإلنتاج، وأضاف خالل االجتماع 
نصف السنوي لقيادات الشركة 
انه: »بالرغ����م من األزمة املالية 
العاملية اال ان مبيعات ش����ركة 
ايكوي����ت وأرباحها الصافية قد 

فاقت األهداف السنوية«.
وأوضح: »افضل مثال على هذا 
األداء املتميز يتمثل في حتقيق 
شركة ايكويت والشركة الكويتية 

لالولفين����ات ل� 222 مليون دوالر كأرباح مجتمعة عن الربع االول في 
2010، وهذه النتائج قد فاقت املخططات بنسبة 84%، إضافة الى ذلك، 
فقد حققت ش����ركة ايكويت أكثر من 22 مليون ساعة عمل آمنة دون 
اصابات تستدعي الغياب عن العمل وهو اجناز صناعي متميز بجميع 
املقاييس«. من جانبه، قال نائب رئيس شركة ايكويت للشؤون الفنية 
محمد آل بن علي ان هذا االجتماع يشتمل على حدثني رئيسيني وهما 
مراجعة نتائج استبيان الرضا الوظيفي، والثاني استضافة الرئيس 
التنفيذي األسبق ملؤسس����ة البترول الكويتية نادر سلطان للحديث 
حول مجموعة من املسائل املهنية بحكم خبرته الطويلة. وأضاف ان 
مراجعة نتائج االستبيان تتضمن حتليل االجابات، إضافة الى مناقشة 
مجموعة من احللول واخلطوات الالزمة لتطوير جميع نواحي األداء 
في الشركة. ويعتبر اجتماع قيادات شركة ايكويت من محاور التواصل 
املهني الشامل ضمن اطر الشفافية والتعاون املتكامل من خالل النقاش 

الهادف واحلوار املفتوح بني مختلف القطاعات.

أعلن���ت ش���ركة تيم���اس 
الدولي���ة عن ط���رح برنامج 
استشاري مطور لدعم الكويتيني 
إلنشاء مشروعاتهم الصغيرة 
واملتوس���طة، وال���ذي يعتبر 
م���ن البرامج األولى من نوعها 
التي تطرح في منطقة الشرق 
املناسبة، قال  األوسط. وبهذه 
مدير املشاريع في الشركة م. 
حسن البلوش���ي ان البرنامج 
يتضمن شقني أساسيني: نظريا 
وهو عبارة عن لقاءات جماعية 
املبادرين  من شأنها إكس���اب 
املهارات واخلبرات األساسية 

في اإلدارة والتسويق واملالية والتي متكنهم من تأسيس وتشغيل 
وإدارة أي عمل جتاري، وعمليًا وهو عبارة عن اجتماعات أسبوعية 
بني املبادر واملستش���ار اخلاص ملشروعه يتم خاللها تنفيذ عملية 
تأس���يس املش���روع. وأضاف ان املش���روع يتضمن خمس مراحل 
اساسية تبدأ باختيار فكرة املشروع ثم دراسة اجلدوى االقتصادية 
للمش���روع وصوال ملرحة التمويل ثم عملية التأسيس واستخراج 
التراخي���ص واختيار املكان واملوظفني وصوال إلى املرحلة األخيرة 
وهي اطالق املش���روع.  ولفت م.البلوشي إلى أن 4 أشخاص يجب 
أال تفوته���م فرصة االلتحاق بالبرنامج وهم: الراغبون في إنش���اء 
مش���روعات تؤمن لهم دخال شهريا إضافيا منتظما، والراغبون في 
إنشاء مش���روعات واعدة رأس���مالها من 1000 إلى 5 ماليني دينار، 
باإلضافة إلى أصحاب املشروعات القائمة الذين يرغبون في إعادة 
هيكلة مشروعاتهم، وكذلك السيدات الراغبات في إنشاء مشروعات 

تؤمن لهم االستقاللية املالية التامة.

حمد التركيت

سليم صيفي جان رونيه

م.حسن البلوشي 

رونيه: فرنسا خامس أكبر اقتصاد وثاني 
مستقبل لالستثمارات المباشرة في العالم

في ندوة ناقشت الفرص االستثمارية العقارية في فرنسا

موظفو »بوبيان« يقدمون شروحا عن خدماته بوزارة الداخلية 

أعلنت ش���ركة »رولز � رويس موت���ور كارز« عن انضمام جيمس 
كريشتون إلى فريق العمل بالشركة ليشغل منصب املدير اإلقليمي لها 
في منطقة الشرق األوسط اعتبارا من 1 يونيو اجلاري، وذلك بعد أن 
تولى إدارة املبيعات والتس���ويق لدى مجموعة »بي إم دبليو« الشرق 
األوسط من مقرها في مدينة دبي. وأعرب مدير املبيعات والتسويق في 
الشركة جوليون ناش عن بالغ سعادته وترحيبه بانضمام كريشتون 
إل���ى »رولز � رويس«، مؤكدا أن خبراته الواس���عة تؤهله للبناء على 
القواعد القوية التي أرساها بيتر شومبان. ويتمتع كريشتون بسنوات 
عديدة من اخلبرة في مجموعة »بي إم دبليو«، حيث تولى عددا من املهام 
في مجال املبيعات والتسويق، وقبل شغله مهام منصبه في دبي عمل 
رئيسا إلدارة تطوير املوزعني في آسيا واحمليط الهادي وأوروبا الشرقية 
والش���رق األوسط وأفريقيا والكاريبي، وذلك بعد أن عمل في منصب 
مدير عام إدارة عالقات العمالء ومدير املبيعات الوطنية في مجموعة 
»بي إم دبليو« جنوب أفريقيا، ويأتي جيمس خلفا لبيتر شومبان الذي 

جيمس كريشتونجرى اختياره ملنصب املدير اإلقليمي في املانيا االحتادية.

»رولز ـ رويس« تعّين كريشتون مديرًا 
إقليميًا لمنطقة الشرق األوسط


