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محافظ »المركزي« إلى واشنطن
لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

أوروبا وآسيا تعقدان سلسلة قمم
على خلفية األزمة بين الصين واليابان

انتهاء المرحلة األولى من التصاميم المعمارية 
لمدينة الملك عبداهلل الطبية في البحرين

مواقع التسوق اإللكتروني
ال تحافظ على سرية بيانات عمالئها

»المستشارون العالميون« تستعد
CPA لعقد برنامج مراجعة شهادة

يتوجه محافظ بنك الكويت املركزي الش���يخ 
سالم العبدالعزيز الى واشنطن مترئسا وفد دولة 
الكويت حلضور االجتماعات الس���نوية ملجلسي 
محافظي صن���دوق النقد والبنك الدوليني املقررة 

خالل الفترة من 8 الى 10 اجلاري.
وسيحضر احملافظ ايضا االجتماع ال� 22 للجنة 
النقدية واملالية الدولية املنبثقة عن مجلس محافظي 
صندوق النقد الدولي املقرر انعقاده يوم السبت 

املقبل.
وقال الشيخ س���الم العبدالعزيز ل� »كونا« ان 
تلك االجتماعات تأتي في اطار املناقشات الدورية 
وتبادل وجهات النظر بشأن متابعة أنشطة صندوق 
النقد الدولي وأب���رز القضايا االقتصادية واملالية 
التي حتظى باهتمام واسع النطاق على املستوى 
الدولي الس���يما فيما يرتبط منها بجهود املجتمع 
الدولي بشأن جتاوز تداعيات االزمة املالية العاملية 
وتعزيز االنتعاش االقتصادي وحتقيق االستقرار 

املالي العاملي.
واض���اف أنه من املقرر أن يتطرق االجتماع ال� 
22 للجنة النقدية واملالية الدولية الى تطورات أداء 
االقتصاد العاملي واستشراف اجتاهاته املستقبلية 
وأيضا ما يرتبط بتطورات أداء االس���واق املالية 
الدولية والوقوف على طبيعة الضغوطات واملخاطر 
التي ميكن أن تؤثر في اجتاهات ذلك االداء والتباحث 
ح���ول امكانات جتنب تلك الضغ���وط واحلد من 

املخاطر املصاحبة لها.
وذكر أن االجتماع سيناقش ايضا بعض القضايا 

االخرى ذات الصلة بتعزيز الدور املنوط بصندوق 
النقد الدولي مع التركيز على تناول موضوع توسيع 

صالحياته االشرافية وقدراته التمويلية.
وأشار احملافظ الى أن صندوق النقد الدولي يعد 
تقريره الدوري حول آفاق االقتصاد العاملي وذلك 
لعرضه خالل االجتماعات السنوية متضمنا رؤى 
خبراء الصندوق بشأن اجتاهات أداء االقتصاد العاملي 

واملخاطر احملدقة به وآفاقه املستقبلية.

بروكس���ل � أ.ف.پ: جتتمع ال���دول االوروبية 
واآلس���يوية اعتبارا من االثنني في بروكس���ل في 
سلسلة قمم حول التجارة واملناخ وتطغى عليها مع 
ذلك االزمة الديبلوماسية بني بكني وطوكيو حول 

منطقة بحرية تتنازع الدولتان السيادة عليها.
وسيجتمع في البداية رؤساء دول وحكومات 
او ممثلو 46 دولة من مجموعة »احلوار بني آسيا 
واوروبا« )اس���يم( ملدة يومني قبل اجتماعات بني 
االحتاد االوروبي والصني ثم مع كوريا اجلنوبية 

االربعاء.
ودول »احلوار بني آسيا واوروبا« التي ستجتمع 
للمرة الثامنة متثل 60% من عدد سكان العام و%60 

من التجارة العاملية.
وتضم املنظمة كل دول االحتاد االوروبي اضافة 
الى غالبية دول منطقة آس���يا احمليط الهادي بدءا 
بالصني والهند، وللمرة االولى ايضا، ستش���ارك 
روس���يا في االجتماع لكن كل االنظار ستتجه الى 
رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان ونظيره الصيني 

وين جياباو الذي بدأ السبت جولة اوروبية.
وفي محاولة خلفض حدة التوتر بني الدولتني، 
حتدثت طوكيو عن امكانية عقد لقاء بني املسؤولني 

على هامش قمة آسيا-اوروبا.

لكن لم يتقرر اي شيء ملموس في هذا الصدد 
حتى االن، واندلعت االزمة الديبلوماسية منذ اعتقال 
قبطان سفينة صينية في السابع من سبتمبر في 
منطقة في بحر الصني الشرقي الذي تتنازع سيادته 
الدولتان املطلتان عليه، وجمدت بكني اي اتصال 

على اعلى مستوى مع اليابان.
واجلزر الصغيرة غير املأهولة التي تنتشر في 
هذه املنطقة حتيط بها مياه غنية بالثروة السمكية 
ومي���اه عميقة ميكن ان حتت���وي على احتياطات 

كبيرة من احملروقات.
وفي اوروبا التي تخشى التهميش في املعطى 
العاملي اجلديد، ينظر الى قمة »اس���يم« بالتحديد 
على انها فرصة فريدة العادة توثيق العالقات مع 
قارة آس���يوية محكومة بالبعد، واعتبرت ش���دى 
اس���الم احملللة في مركز السياسات االوروبية في 
بروكسل »ان على االحتاد االوروبي ان يغتنم فرصة 
االجتماع ليعلن انه ل���م يعد من دون اهمية على 

املسرح الدولي كما يؤكد البعض في آسيا«.
وستطغى املسائل االقتصادية على القمة. ويعتزم 
االوروبيون دعوة الصني ودول آسيوية اخرى مثل 
اليابان الى عدم جعل االغراق النقدي وسيلة لدفع 

الصادرات ومنوها.

كشف رئيس جامعة الخليج العربي، د.خالد 
العوهل���ي، أن جامعة الخلي���ج العربي أنهت 
المرحلة األولى من دراسات إعداد تصاميم مدينة 
الملك عبداهلل بن عبدالعزي���ز الطبية »هدية 
الملك عبداهلل لشعب البحرين« والتي تشتمل 
على تحديد األسس المكونة للمدينة الطبية، 
والتخصصات الطبية التي س���وف تعنى بها، 
وبدائل تمويل الميزانية التشغيلية، واألساليب 
المالئمة إلدارتها، مشيرا إلى انه يتوقع االنتهاء 
من هذه الدراس���ات والتصاميم المعمارية في 

النصف األول من العام القادم. 
وكان خادم الحرمين الشريفين وجه خالل 
زيارته التاريخية للمنامة ببناء مدينة طبية في 
البحرين تتبع لجامعة الخليج العربي وتبلغ 

تكلفتها مليار ريال سعودي.
وكشف د.العوهلي انه بناء على ما ورد في 
توجيهات خادم الحرمين لبناء المدينة عقدت 
جامعة الخلي���ج العربي حلقة عمل دعت إليها 

عددا من المسؤولين من وزارات الصحة في دول 
الخلي���ج وأكاديميين من عمداء وأعضاء هيئة 
تدريس من كليات الطب الخليجية، ومجموعة 
خليجية من رجال األعمال في القطاع الخاص 
في مجال الخدمات الطبية بلغوا 26 شخصية 
قيادية في مجال الصحة العامة والتعليم الطبي 
واالستثمار.  وكان من أهم النتائج التي توصلت 
إليها الحلقة ضرورة مواجهة المدينة لألمراض 
السائدة في منطقة الخليج العربي كالسكري 
والسمنة والسرطان وأمراض القلب واألوبئة 
العالمية العابرة كانفلونزا الطيور، وانفلونزا 
الخنازير. كما شدد المشاركون في الحلقة على 
قضايا االس���تدامة المالية وان تواكب المدينة 
التوجهات العالمية في القطاع الصحي لالعتماد 
الذاتي على تمويل الميزانية التشغيلية والعمل 
باإلدارة الرش���يدة لتتمكن المدينة الطبية من 
تقديم خدماتها الطبية للمجتمع الخليجي وفي 

متناول جميع فئات المجتمع.

برلين � د.ب.أ: من المعروف أن الحفاظ على 
سرية البيانات هو سلعة نادرة على االنترنت، 
وتتأكد هذه الحقيقة بشكل أكثر وضوحا على 
مواقع التسوق اإللكتروني أو تجارة التجزئة 
عبر الشبكة الدولية التي أصبحت تضطلع بدور 
رئيس���ي في جمع المعلومات عن األشخاص. 
وأكدت دراسة ألمانية أجراها معهد كارلسروهه 
للتكنولوجيا مؤخرا أن 5% فقط من الشركات 
التي تعمل في مجال التسوق اإللكتروني تلتزم 

بمعايير حماية بيانات عمالئها.
وذكرت أكثر من ثلثي الشركات التي شاركت 
في االستطالع أنها تنقل البيانات الخاصة بعمالئها 
إلى أطراف أخرى دون أي إخطار لهؤالء العمالء. 
ويقول موريتس كارج من مركز الحفاظ على 

سرية البيانات في والية شليسفيج هولشتين 
األلمانية إن هذه الظاهرة »تنطوي على مخالفة 

خطيرة للقانون«، 
ويضيف أن تكنولوجي���ا االنترنت جعلت 
تمرير البيانات عمال بالغ البساطة. وأصبحت 
مواقع التسوق اإللكتروني تطرح قدرا كبيرا من 
األسئلة عندما يتقدم أحد العمالء بطلب لشراء 
س���لعة ما، وفي كثير من األحيان، تكون هذه 
األس���ئلة أكثر من الالزم إلتمام عملية الشراء. 
ويقول المحام���ي بيت فاجنر من مركز حماية 
المستهلك في والية نورد راين فيستفاليا »ال 
اعتقد أن هناك أي داع على اإلطالق لتس���جيل 
تاريخ ميالدك عند حجز رحلة س���ياحية على 

سبيل المثال«.

أعلنت مدير إدارة التدريب في شركة املستشارون 
العامليون منال محسن عن استعداد الشركة للبدء 
في عقد برنامج مراجعة شهادة »احملاسب القانوني 
املعتمد« CPA بنهاية شهر نوفمبر املقبل وفقا ملنهج 
 NASBA املعتمد من املجلس احملاسبي األميركي Wiley
واملصمم من قبل مجمع احملاسبني القانونيني املعتمدين 
AICPA بالواليات املتحدة األميركية، وذلك في أعقاب 
اإلقبال الكبير من جمهور املتدربني على التسجيل في 
برنامج مراجعة شهادة »احملاسب اإلداري املعتمد« 
CMA التي س���تعقدها املستشارون العامليون« في 
16 أكتوبر اجلاري، مش���يرة في الوقت ذاته الى ان 
برنامج املراجعة س���يقدمه صفوة من احملاضرين 
املؤهلني كمحاسبني قانونيني معتمدين وفي الوقت 
ذاته ممارس���ني للمهنة في اكبر كيانات األعمال في 
الكويت، ينقلون خالصة خبراتهم األكادميية والعملية 
للمتدربني ملساعدتهم على أداء االختبار واجتيازه 
بنجاح، وعن أهمية ش���هادة ال� CPA، أكدت محسن 

ان من يحملون ش���هادة احملاسب القانوني املعتمد 
يحصلون على الفرصة الكاملة للتأهل لشغل الوظائف 
القيادية في مجالهم نظرا للمهارات رفيعة املستوى 
واخلبرات التي تؤهلهم لها هذه الشهادة، كما انها 
تعطي الصفة املهنية على ممارساتهم في هذا املجال 
واكتساب س���معة عاملية في مجال التدقيق، نظرا 
الحتياج السوق بوجه عام لهذا التخصص الدقيق، 
باإلضاف���ة الى التواصل مع اآلالف من احملاس���بني 
القانونيني املعتمدين على مستوى العالم من خالل 

عضوية املعهد األميركي للمحاسبني املعتمدين.
وبالنسبة للفئات الوظيفية املؤهلة للحصول 
على هذه الش���هادة، قالت محسن ان الفئات تشمل 
بصفة أساسية جميع العاملني في مجال احملاسبة 
املالي���ة مبن في ذل���ك مس���اعدو املديرين العامني 
للشؤون املالية ورؤساء األقسام واحملاسبون عموما 
وجميع املس���تويات الوظيفية في مجال التدقيق 

اخلارجي.

الكبيرة لشركة تعمير  النجاح 
وحرص���ا على مصالح عمالئها 
وموظفيه���ا وش���ركائها، ومع 
تزايد هذه الضغوط قدم عايش 
استقالته من رئاسة الشركة في 
شهر مايو 2008 مسلما اإلدارة 
لش���ريكه أحمد الراجحي حيث 
كانت »تعمير« ف���ي عز قوتها 

وعصرها الذهبي.

عايش بين »تعمير« و»نوبلز«

اجلدير ذكره ان عمر عايش 

بعدم���ا ضخت أموال إضافية 
في رأس���مال الشركة لتمويل 
مشاريعها ومشاركته في اتخاذ 
القرارات وإدارة املشاريع مما 
سبب ازعاجا له وعدم ارتياح 
التحكم في رس���م  لفقدان���ه 
سياسة واستراتيجياتها التي 

منت وتوسعت على يديه.
فيما بعد استطاعت شركة 
»نوبل���ز« أن حتص���ل على 
أول مش���روع لها بقيمة 500 
ملي���ون دوالر وذل���ك عق�ب 
أويا  توقيع عقد مع ش���ركة 
للتطوير واالستثمار السياحي 
الت��ابعة ل� »صندوق التنمية 
االقتص���ادي واالجتماعي في 
ليبيا« ويتألف املش���روع من 
برجني أحدهما فندق 5 جنوم 
حيث أشارت تقارير الى أن ابن 
الرئيس الليبي هو الذي سهل 
ل� »نوبلز« احلصول على هذه 

املشاريع.
الى أن  التقديرات  وتشير 
ثروة عايش جتاوزت 2 مليار 
دوالر ليصبح واحدا من أثرياء 

العرب.

قطعة أرض خاصة به في دبي 
من دون علم الش���ركاء بغرض 
أموال الشركة،  االستيالء على 
حيث انتقل خبراء الديوان إلى 
مقر شركة تعمير وقاموا بدراسة 
كل الوثائق واملستندات واطلعوا 
على حساباتها وعلى احلساب 
اجلاري لرئيس���ها السابق، كما 
استمعوا إلفادة الشهود ثم رفعوا 
تقريرهم للنيابة العامة والذي 
أكد أن كل شيء مت حسب األصول 
املعمول بها في الشركة وبعلم 
جميع مسؤولي الشركة وكذلك 
بعلم الشريك أحمد الراجحي ما 
أكد براءة عمر عايش من التهم 

املنسوبة إليه.
من جهة اخ���رى، فقد أبدى 
بالقرار واصفا  ارتياحه  عايش 
اياه باملنص���ف والعادل مؤكدا 
س���المة موقفه في ظل اتهامات 
وحمالت تشويه مبرمجة وظاملة 
كان قد تعرض لها خالل العامني 

املاضيني.
وقال عايش انه حتمل الكثير 
من الضغوط غير املبررة، لكنه 
حتمل من أجل احلفاظ على قصة 

رجل أعمال فلس���طيني يحمل 
اجلنسية الكندية انتقل لالستثمار 
العقاري في عام 2002 مؤسسا 
لشركة تعمير للتطوير العقاري 
التي حققت مش���اريع متعددة 
حيث بلغت قيمة املشاريع التي 
تطورها في عام 2008 ب� 40 مليار 
دوالر، بتطويره���ا أكثر من 30 
مش���روعا في كل من اإلمارات 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
غير ان عايش أعلن استقالته 
من إدارة شركة »تعمير« بتاريخ 
8 ماي���و 2008 مع احلفاظ على 
نسبته فيها. أسس بعدها بفترة 
ليست بالقصيرة شركته اجلديدة 
والتي ميلكها بنسبة 100% وأطلق 
عليها اسم »نوبلز« والتحق به 
100 من املديرين وكبار املسؤولني 
في شركة »تعمير« من أصل 400 

موظف يعملون فيها.
حيث أشارت مصادر مقربة 
ال���ى ان س���بب خروج���ه من 
»تعمير« هو استحواذ »مجموعة 
الراجحي« على نصيب األسد فيها 

دبي: أسقطت النيابة العامة 
في إمارة دبي تهمة خيانة األمانة 
عن الرئيس الس���ابق لش���ركة 
تعمير عمر عايش في القضية 
التي رفعتها ضده شركة تعمير 
القابضة. وج���اء ذلك في بيان 
صادر عن رئيس شركة نوبلز 
التي ميلكه���ا عايش قالت فيه: 
»أصدرت النيابة العامة قرارها 
بعد عرض الوثائق واحليثيات 
وأقوال الشهود بأنه ال وجه هناك 
إلقامة الدع���وى اجلزائية ضد 
عمر عايش لعدم وجود جرمية 
التي رفعتها ضده  في القضية 
»تعمير« بتهمة استعمال أموال 
الش���ركة في بناء ڤيال سكنية 

خاصة به«.
وقد جاء قرار النيابة العامة 
في أعقاب قي���ام إدارة اخلبرة 
في ديوان حاك���م دبي، بتبرئة 
عمر عايش من تهم االختالس 
وخيان���ة األمانة ف���ي قضيتني 

رفعتهما الشركة:
األولى تدعي قيامه ببناء ڤيال 
خاصة به من أموال الش���ركة، 
والثانية تدعي بيعه للش���ركة 

أعل���ن مركز »هيل���ث كير 
كليني���ك« عن مش���اركته في 
مؤتم���ر ومع���رض الكوي���ت 
الدولي األول للمستش����فيات 
المتميزة والذي يقام برع�اية 
وزير الصحة د.هالل الس��اير 
خالل الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 
الجاري، بمشاركة أكثر من 50 
مس��ت��شفى محلي وعالمي في 
كل من اإلمارات والس���عودية 
ومص���ر  ولبن���ان  واألردن 
وتركيا وألماني���ا وبريطانيا 
والواليات المتحدة األميركية، 
باإلضا��فة إلى شركات الت��أمين 

الصح��ي والسفريات المتخصصة بالع��الج د.علي ال��عبيدي 
في الخارج.

 وبهذه المناس���بة، أكد مد��ير عام مركز هيلث كير كلينيك
د. علي العبيدي، في تص��ريح صحافي أهمية المشاركة في مثل 

هذه المعارض في التوسع والريادة في القطاع الصحي.
وأوضح أن هذا المعرض يمثل فرص�ة مهمة لكل المشاركين 
ومنهم مركز هيلث كير، للك��شف عن ج�ميع خدماته الصحية 
والتجميلية م���ن خالل هذا التج�مع الكبير للم��س��تش���فيات 
والمراكز والش���ركات الصحية والتجميلية وشركات التأمين 

الصحي.
وبين أن مركز هيليث كير كلينيك س���يقدم خالل المعرض 
مجموعة من العروض الخاصة لجميع زائري المعرض، وتشمل 
خصما خاصا يصل إلى 20% على جلسات التنحيف وشد الجسم 
بأحدث جهاز ليزر، وكذلك على جلسات جهاز ليزر الموزاييك 
الذي يعمل على إزالة آثار حب الشباب والبقع الداكنة والنمش 
والتصبغات، كما انه يعتبر عالجا فعاال ضد تس���اقط الشعر 

عند الجنسين.

الجزائر تملك 173 طنًا
من الذهب الخالص

اجلزائ���ر � أ.ش.أ: بلغ حجم احتياط���ات اجلزائر الذهبية، 
حتى نهاية يونيو املاضي 173 طنا و600 كيلوغرام من الذهب 

اخلالص.
وذكرت صحيفة »اخلبر« الصادرة صباح أمس ان اجلزائر 
جاءت في املرتبة الثالثة بخصوص احتياطات دول منطقة الشرق 

االوسط وشمال افريقيا الذهبية بعد السعودية ولبنان.

تنعقد في الفترة من 8 إلى 10 الجاري

يتوقع إنجازها بشكل كامل في النصف األول من العام القادم

5٪ فقط من شركات التسوق تلتزم بمعايير حماية بيانات عمالئها

الشيخ سالم العبدالعزيز

د. علي العبيدي

عمر عايش

تبرئة عمر عايش من تهمة االختالس في قضية »تعمير«
بعد تقرير إدارة الخبرة في ديوان حاكم دبي

»اإلمارات  اإلسالمي« يسعى لالستحواذ
على»مصرف دبي« لتكوين كيان مصرفي إسالمي ضخم

دبي � األسواق.نت: كش���فت مصادر مصرفية أن 
مباحثات تجري حاليا تهدف إلى استحواذ مصرف 
اإلمارات اإلس���المي على مصرف دبي، وذلك لتكوين 
كيان مصرفي إسالمي ضخم باالمارات، حسبما ذكرته 

صحيفة »االتحاد« في عددها الصادر أمس.
وأكدت المصادر أن ه���ذه الخطوة تأتي في إطار 
الرؤية االقتصادي���ة الجديدة لحكومة دبي والهادفة 
إلى دمج المصارف الصغيرة والمتوسطة في كيانات 

مصرفية أكبر تكون قادرة على المنافسة.
وقالت المصادر التي شاركت في اجتماع عقد بهذا 
الخصوص إن نجاح تجربة دمج بنكي اإلمارات الدولي 
ودبي الوطني، ش���جعت على طرح فكرة استحواذ 
البنك األكبر حجما )اإلمارات اإلسالمي( على األصغر 

)مصرف دبي( أو دمج البنكين معا.
وشهدت دبي في العام 2007 تجربة دمج مصرفية 
بين بنكي اإلمارات الدولي ودبي الوطني أسفرت عن 
ظهور أكبر بنك تجاري في منطقة الشرق األوسط من 

حيث الموجودات التي تبلغ 282 مليار درهم.
وبحس���ب المصادر، فإن االجتماعات بين قيادات 

المصرفين بدأت في شهر رمضان الماضي، وبحثت 
خالل االيام الثالثة الماضية سيناريوهات عدة أبرزها 
االستحواذ التام والكامل لمصرف اإلمارات اإلسالمي 
على مصرف دبي أو تأسيس شركة على غرار ما حدث 
مع تجربة دمج اإلمارات الدولي ودبي الوطني تنتقل 

إليها ملكية البنكين.
ومن بين المقترح���ات المعروضة في حال إتمام 
عملية االستحواذ أن يقوم الكيان المصرفي الجديد 
بشراء شركة أمالك باعتبارها تمارس نشاطا شبيها 
في مجال التمويل اإلسالمي، وبهدف إغالق ملفها على 
غرار ما حدث مع ش���ركة تمويل التي رفع بنك دبي 

اإلسالمي حصته فيها إلى %57.
ويمتل���ك بنك اإلمارات دبي الوطني كامل أس���هم 
مصرف اإلمارات اإلس���المي المدرج في س���وق دبي 
المالي برأس���مال 2.3 ملي���ار درهم، في حين تتوزع 
ملكية مصرف دبي وهو غير مدرج في أسواق المال 
المحلي���ة على مجموعة دبي القابضة بنس���بة %70 
وشركة إعمار 30% وهي التي كانت تمتلك كامل أسهم 
البن���ك قبل بيع حصة ال� 70% لدبي القابضة، ويبلغ 

رأسماله 1.5 مليار درهم.
وأك�����دت الم��ص���ادر أن قيادات بن���ك االمارات 
دبي الوطني أكثر تحمس���ا للمض���ي قدما في عملية 
االس���تحواذ او الدمج، بعدما حصدت ثم��ار تجربة 
الدمج والتي ان�ت�ه�ت مط��لع العام الحالي، مش��يرة 
إلى ان قيادات عليا من البنك تشارك في االجتماعات 

الدائرة حاليا.
ورفضت المصادر اإلفصاح عن توقيت محدد لإلعالن 
عن االس���تحواذ المتوقع قائلة »إن المناقش���ات في 
مراحله���ا األولى، ومن الصعب اإلعالن حاليا عن أي 
معلومات، خصوصا ان هناك شروطا وضعها مصرف 
اإلمارات االسالمي إلتمام الصفقة تحتاج إلى جلسات 

طويلة للنقاش«.
وتراجعت ارباح مصرف اإلمارات اإلس���المي في 
النصف األول من العام الحالي بنسبة 51% الى 49.2 
ملي���ون درهم من 101.2 مليون درهم، في حين تكبد 
مصرف دبي خس���ائر العام الماض���ي بقيمة 290.6 
ملي���ون درهم، مقارنة مع أرب���اح بقيمة 226 مليون 

درهم في عام 2008.

في إطار الرؤية االقتصادية الجديدة لحكومة دبي

»هيلث كير كلينيك« يشارك في  معرض 
الكويت الدولي األول للمستشفيات

يقام 7 أكتوبر الجاري

»المسار« تستعد إلطالق معرض
»سيتي سكوير« العقاري 27 نوفمبر المقبل

الرمضاني الذي أقيم خالل الفترة 
من 21 إلى 24 أغس����طس املاضي 
دفع »املس����ار« إل����ى التفكير في 
تنظيم معرض العقار واالستثمار 
الكويتي »سيتي سكوير« لتلبية 
طلب الش����ركات العقارية احمللية 
على طرح منتجات وخدمات في 
السوق العقاري احمللي خصوصا 
أن الكوي����ت متر مبرحلة تنموية 
تتطلب دعم وحتفي����ز االقتصاد 
الوطني. وأكد أن االس����م اجلديد 
ملعرض العقار واالستثمار الكويتي 
وهو »سيتي سكوير« ميثل احد 
تطبيقات االستراتيجية اجلديدة 
التي اقرتها »املسار« وهي تكريس 
العالمة التجارية ملعارضها، كما ان 
»سيتي سكوير« يأتي متماشيا مع 
مستجدات السوق العقاري حيث 
أن املعرض متخص����ص في بيع 

وتسويق العقارات بالتجزئة.

توسيع احلصة السوقية محليا، 
املقدمة للعمالء،  تنويع اخلدمات 
تكريس العالمة التجارية ملعارضها، 
وتطوير ادائها وخدماتها، مشيرا 
إلى أن النجاح القياسي الذي سجلته 
الدورة املاضية من معرض العقار 

أعلن املدير العام ملجموعة املسار 
لتنظيم املعارض واملؤمترات سعود 
عبدالعزيز مراد اكتمال استعدادات 
املجموعة لتنظيم معرض العقار 
واالستثمار الكويتي »سيتي سكوير 
العقاري« خالل الفترة من 27 إلى 
30 نوفمبر املقبل، مشيرا إلى أن 
املعرض يضم مجموعة من شركات 
العقار احملل����ي واخلليجي وعددا 
من البنوك، فضال عن الش����ركات 
التي تق����دم خدماتها العقارية في 
األسواق اإلقليمية. واوضح مراد 
في بيان صحافي أن مجموعة املسار 
أقرت خالل الربع الثالث من العام 
احلالي إستراتيجية جديدة تتواكب 
مع املتغيرات االقتصادية احلالية 
التي يشهدها  التغيرات  وفي ظل 
سوق املعارض في الكويت، وتستند 
مالمح هذه اإلس����تراتيجية إلى 4 
محاور ارتكاز رئيسية تتمثل في 

سعود مراد 


