
اقتصاداالحد 15 اغسطس 2010 32

»أجوان الخليج« تطرح المرحلة الثالثة
من مدينة صباح األحمد البحرية بمعرض العقار الرمضاني

الجدعان: »زين« توزع أكثر من 2000 وجبة إفطار يوميًا

أعلنت شركة أجوان اخلليج العقارية 
عن مشاركتها في معرض العقار الرمضاني 
الذي تنظمه املجموعة خالل الفترة من 21 
إلى 24 اجلاري مبشاركة أكثر من 25 شركة 
عقارية محلية وخليجية وعربية حتى اآلن 
ويقام املعرض حتت رعاية وبحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان وزير الدولة 

لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد.
وأوضح رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب في شركة أجوان اخلليج العقارية 
لؤي القطامي أن الشركة ستباشر خالل 
املعرض وألول مرة تسويق أكبر مشروع 
عقاري ف���ي الكويت وهو املرحلة الثالثة 
ملش���روع مدينة صباح األحمد البحرية، 
مشيرا إلى أن الشركة ستقدم في املعرض 

أراضي س���كنية بواجهات بحرية ضمن 
املرحلة الثالثة حيث تتمتع األراضي مبظلة 
امللكية اخلاصة، مؤكدا أن هذا املش���روع 
اعتمد على أحدث م���ا توصل اليه العلم 
احلديث في مجال إنشاء املدن، وذلك من 
حيث التخطيط واالجناز لكل من خدمات 

البنية التحتية واملرافق.
وأش���ار إلى ان تولي شركة اجوان 
العقارية مس���ؤولية تسويق  اخلليج 
املرحل���ة الثالثة من املش���روع يعكس 
الثقة التي حتظى بها الشركة ويكرس 
مكانتها في الس���وق احملل���ي، كما أن 
مؤشرات االقبال على املشروع قبل بدء 
تس���ويقه رسميا تؤشر إلى أن السوق 
احمللي ورغم التداعيات السلبية لالزمة 
املالية العاملية مازال قادرا على استيعاب 

املشاريع اجلديدة والتجاوب معها بشرط 
ان تكون املشاريع املطروحة جيدة وتلبي 

احتياجات العمالء.
ورص���د القطامي اقباال قياس���يا على 
املرحلة الثالثة حتى قبل طرحها في معرض 
العقار الرمضان���ي، متابعا: لدى »أجوان 
اخلليج« قاعدة م���ن العمالء، ومن خالل 
اتصاالتنا معهم وجدنا جتاوبا مع املشروع 
األمر الذي دفعنا إلى طرحه على اجلمهور 
والزوار في املعرض ونتوقع إقباال كبيرا 

بحسب املؤشرات املتاحة.
التنفيذي  املدي���ر  ق���ال  من جانبه، 
للمشروعات اخلاصة في الشركة م.جراح 
هادي املطيري إنه بامكان العمالء الراغبني 
في ش���راء اراض ضمن املرحلة الثالثة 
احلصول على التس���هيالت التمويلية 

الالزمة من بيت التمويل الكويتي الذي 
يقوم بتوفيرها بسهولة ويسر، مشيرا إلى 
أن البنية التحتية واخلدمات في مدينة 
صباح األحمد البحرية جعلت منها صورة 

مشرقة للكويت في املستقبل.
وتوق���ع اقباال يف���وق التوقعات على 
املرحلة الثالثة من املشروع استنادا إلى 
حزمة من العوامل أبرزها: األسعار التنافسية 
التي ستطرحها الشركة في املعرض والتي 
تلبي جميع احتياجات املستهلكني، الفتا الى 
ان املرحلة الثالثة هي األكثر متيزا قياسا 
على املرحلتني االولى والثانية، حيث ان 
أقل واجهة بحرية لالراضي التي س���يتم 
طرحه���ا في املعرض لن تقل عن 20 مترا 
فما فوق، ومساحات االراضي املطروحة 

تتراوح بني 550 و1300 متر مربع.

تشمل أراضي سكنية بواجهات بحرية مع تنوع في المساحات

 خيام اإلفطار تستقبل الصائمين في مناطق خيطان وأمغرة والفحيحيل 

لؤي القطاميجانب من شواطئ مدينة صباح األحمد البحرية جراح املطيري

أعلنت شركة »زين � الكويت« أن 
موائد اإلفطار ووجبات الصائم التي 
قدمتها مع بداية شهر رمضان املبارك 
جريا على عادتها كل عام، يزورها 
عدد كبير من الصائمني يوميا. وذكرت 
الشركة في بيان صحافي أنها استعدت 
جيدا ملقدم هذا الشهر الكرمي، مشيرة 
إلى أنها رفعت من عدد الوجبات التي 

تقدمها هذا العام، كما أنها حرصت 
على ضمانة ونوعية وجودة الوجبات 
املقدمة، والتي يبلغ عددها أكثر من 

2000 وجبة إفطار يوميا.  
وفي هذا اخلصوص، قال املدير 
التنفيذي لقطاع العالقات واالتصاالت 
عبداهلل اجلدعان: شهر رمضان املبارك 
يشكل مناس���بة خاصة للتواصل 
والتفاعل مع املجتمع، وذلك من خالل 
البرامج االجتماعية واخليرية التي 
تنفذها الشركة من خالل حملتها في 
الشهر الكرمي وشعارها »كرم رمضان 

يزيد من عاملنا جماال«.
وأض���اف: »التحضيرات حلملة 
موائد اإلفطار التي تتواصل منذ خمس 
سنوات بدأت قبل حلول شهر رمضان 
املبارك حيث مت احلرص على أن تطول 
احلملة أكثر املناطق السكنية كثافة«، 
مشيرا إلى أن الشركة زادت عدد خيام 
اإلفطار هذا الع���ام وأضافت خيمة 
جديدة في منطقة الفحيحيل ليصل 
عدد اخليام التي تستقبل الصائمني 
إلى ثالث في مناطق خيطان وأمغرة 
والفحيحيل. وبني اجلدعان أن عدد 

الذين ارتادوا  الزوار من الصائمني 
خيام زين لإلفطار خالل العام املاضي 
جت���اوز ال� 30 ألف صائم على مدار 
الشهر الكرمي، مشيرا إلى أن هذا العدد 
مرش���ح للزيادة ليصل إلى 60 ألف 
صائم خصوصا بعد زيادة عدد خيام 
اإلفطار ورفع عدد وجبات الصائم.

وكشف أن شركة »زين« أعدت 

اس���تقباالت خاصة للصائمني هذا 
العام وذلك من خ���الل فريق كبير 
من املتطوعني من موظفيها، والذي 
قسم نفس���ه الى ثالثة فرق ملتابعة 
عملية استقبال الصائمني وتوزيع 

الوجبات في اخليام.
وأكد أن خيام اإلفطار ووجبات 
اإلفطار التي تقدمها زين خالل هذا 

الشهر الفضيل تتزامن مع عدد كبير 
من النشاطات اخليرية واالجتماعية 
التي نظمتها في إطار دعمها املستمر 
واملتزايد في اجلوانب االجتماعية، 
والتي تضمنت توزيع صناديق املؤن 
الغذائية على األسر املتعففة، وكذلك 
توزيع كتاب »الصوم لي«، على رواد 

املساجد في مختلف أنحاء البالد.

»التقييس الخليجية« تفتح باب التسجيل في موسوعة 
الجهات الحاصلة على شهادات نظم اإلدارة الدولية

أعلنت هيئة التقييس ل���دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية عن فتح باب التس���جيل في 
»املوسوعة اخلليجية للجهات احلاصلة على شهادات 
نظ���م اإلدارة« التي تعتزم الهيئ���ة إصدارها خالل 

اكتوبر املقبل.
واش���ترطت الهيئة على اجله���ات الراغبة في 
االنضمام إلى هذه املوسوعة أن تكون حاصلة على 
 ISO :إحدى ش���هادات نظ���م اإلدارة الدولية التالية
 ،27001 ISO/IEC ،22000 ISO ،14001 ISO ،9001
OHSAS 18001 وذلك بهدف التعريف بهذه الشركات، 
األمر الذي يساهم في زيادة حجم تسويق منتجاتها 

وتنوع أسواقها.
وأوضحت أنها تهدف من خالل هذه املوس���وعة 
إلى دع���م الصناعة الوطنية اخلليجية وتس���هيل 
تبادلها بني الدول ووصولها إلى األسواق العاملية، 
إضافة إلى تلبية متطلبات منظمة التجارة العاملية 

ودعم تطبيق إجراءات االحتاد اجلمركي بني الدول 
األعضاء في الهيئة، والتوافق مع التوجهات اخلاصة 
مبنطقة التجارة احلرة العربية الكبرى، كما تهدف 
إلى االستجابة ملتطلبات الدول األعضاء وشركائها 
التجاريني من خالل تطبيق مجموعة من أدلة العمل 
والنظم التي مت إعدادها طبقا للتوجهات الدولية في 
هذا املجال. وذكرت الهيئة أنها تعتزم توزيع املوسوعة 
على أكبر عدد من اجلهات واملؤسس���ات احلكومية 
واخلاصة في الدول األعضاء والش���رق األوس���ط، 
إضافة إلى جميع الغرف التجارية الوطنية، وعدد 
كبير من سفارات الدول األعضاء املعتمدة في دول 
العالم. اجلدير بالذكر أن الهيئة ستكرم املشاركني 
في املوسوعة اخلليجية بوضع إعالن الفائزين منهم 
على موقع املوس���وعة االلكترون���ي ملدة عام كامل 
مما يدعم قدراتهم التسويقية ويعرف مبنتجاتهم 

وخدماتهم بشكل أكبر.

»األولى للوساطة«: الشراء 
االستثماري قاد تداوالت السوق

قالت ش���ركة األولى للوساطة املالية في تقريرها األسبوعي ان سوق 
الكوي���ت لالوراق املالية جتاوز بنهاية تعامالت االس���بوع املاضي حاجز 
دعم مهما، في طريقه خلامس جلسة من املكاسب على التوالي، وان كانت 
محدودة وسط مخاوف بشأن انتعاش االقتصاد في القريب، حيث ان القوى 
الشرائية كانت منصبة على االسهم القيادية التي ساهمت في تعزيز مركز 
املؤشر السعري الذي اغلق عند مس���توى 6.671.2 نقطة بزيادة مقدارها 

0.07% عن إغالق األسبوع السابق وبواقع 5.1 نقاط.
وأش���ار التقرير إلى ان املؤشر السعري استطاع اختراق حاجز جديد 
عندما اقفل على مستوى 6.701.2 نقطة في جلسة 10 اغسطس، وهو مستوى 
جديد لم يصل اليه منذ اكثر من شهرين، في املقابل لفتت الشركة إلى ان 
االنتظار والترقب سيس���ودان لفترة لدى املستثمر حتى تصدر جميع أو 
غالبية البيانات املالية عن الفترة نصف السنوية املنقضية من 2010 ل� 39 
شركة لم تعلن بعد، مبا فيها الشركات املوقوفة عن التداول سلفا، خصوصا 
بعد ان وجهت إدارة الس���وق تنبيهات إلى هذه الشركات تقضي بضرورة 
تقدمي بياناتها املالية في موعد أقصاه االثنني املقبل الساعة العاشرة والربع 

صباحا حيث موعد انتهاء املهلة القانونية.
ولفت التقرير الى ان بيانات التداول خالل االسبوع املاضي تظهر حالة 
من االستقرار بشأن توقعات الطلب على االسهم القيادية التي استقطبت 
اجلزء االكبر من التداوالت وقادته إلى هذه املعدالت اجلديدة من الربحية، 
وهو مؤشر على ان التركيز خالل تعامالت االسبوع الثاني من اغسطس 
كان على االس���هم التشغيلية الكبرى، وان االجتاه العام للشراء الذي قاد 
التداوالت جاء بتوجيه استثماري وليس مضاربيا. وأفاد التقرير بأن أسهم 
البنوك واصلت ارتفاعها في تعامالت االس���بوع املاضي رغم تزامنها مع 
حتركات مصرفية مناهضة للتوجهات احلكومية بشأن تأسيس صندوق 
للتنمي���ة يقصي البنوك عن متويل مش���اريع خطة التنمية، كما وصفته 
جمعية احملاسبني الكويتية في حلقتها النقاشية االخيرة بهذا اخلصوص، 
وهي حتركات عززتها تصريحات حملافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزيز الذي اكد ان التمادي في تطبيق التوجه احلكومي ستكون له 

تأثيرات واضرار مباشرة على االقتصاد.
ورغ���م هذه التحديات التي تواجه توس���عات البنوك االئتمانية، رأى 
التقرير ان القوى الشرائية على اسهم البنوك زادت خالل هذه الفترة، اذ 
ان تفرد البنوك حتى اآلن بأنها التزال االسهم االكثر تقديرا بني املستثمرين 
رغم كل ما يحدث حولها من توترات. يساهم باستمرار في فتح كوة جديدة 
بشأن تنامي مؤشر الثقة في القطاع. والحظ التقرير ان توخي املستثمرين 
احلذر اليزال يراوح مكانه بالنس���بة للعديد من االسهم، مقابل حالة من 
التفاؤل زادت جرعتها خالل االسبوع املاضي بسبب انعقاد اكثر من عمومية 
في هذه الفترة بني عادية وغير عادية، واخرى وفقا للمادة 178 من قانون 
الشركات التجارية، ورغم ان هذه العموميات اظهرت بعض املشاكل الكبيرة 
التي تواجه البعض مبستويات مخاطر مرتفعة يتعلق ابسطها ببقاء هذه 
الشركات واستمراريتها، ساهمت اخرى في جالء الغموض الذي لف بعض 

الشركات في خصوص مستقبلها كثيرا وحتديدا في اآلونة االخيرة.

البنوك التزال األكثر تقديرًا بين المستثمرين


