
 33  اقتصاد  االحد ٢١ نوفمبر ٢٠١٠   
 أعلنت انضمام ٦ شركات جديدة إلى الحدث الذي ينطلق ٢٧ الجاري

 «بوبيان» يرعى للعام الرابع على التوالي المؤتمر السنوي 
للطلبة الكويتيين في الواليات المتحدة

 يشارك بنك بوبيان وللعام الرابع على 
التوالي في رعاية املؤمتر السنوي لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت – فرع الواليات املتحدة 
األميركية والذي تنطلق أنشطته األربعاء 
املقبل وتســــتمر حتى ٢٨ نوفمبر اجلاري 
حتت رعاية ســــمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
  وقال البنك في بيان صحافي ان الشعار 
الذي ينعقد حتته املؤمتر العام احلالي وهو 
«ألجلك يا وطن نصنع قمما» يعتبر دليال على 
مدى أهمية املؤمتر واألهداف التي يسعى الى 
حتقيقها من خالل واحد من أكبر التجمعات 

ألبناء الوطن في اخلارج. 

  وأضاف ان رعاية هذا احلدث املهم امنا 
تنبع من دوره املتأصل في دعم شباب الكويت 
في مختلف املجاالت السيما التعليمية في 
مختلف دول العالم حيث تؤمن ادارة البنك 
بان الشباب هم الثروة احلقيقية للكويت وان 
أي تطور أو خطط تنموية مستقبلية ال ميكن 

ان تقوم إال على سواعد هؤالء الشباب.
  وأشاد البنك بالدور الذي يلعبه االحتاد في 
خدمة اكثر من ٣ آالف طالب وطالبة يتلقون 
تعليمهم في الواليــــات املتحدة ودوره في 
ربط هؤالء الطلبة بعضهم البعض وربطهم 
بوطنهم الكويت مضيفا ان البنك ومن هذا 
املنطلق قام برعاية املؤمتر السنوي الحتاد 

طلبة أميركا في دوراته السابقة.
  ويتضمن املؤمتر مجموعة من األنشطة من 
بينها املؤمتر السنوي الرابع لطلبة الدراسات 
العليا وندوة دينية ومهرجان خطابي ومنتدى 
اقتصادي وآخر سياسي الى جانب معرض 
الفرص الوظيفية باالضافة الى مجموعة من 

األنشطة الثقافية والرياضية وغيرها. 
  اجلدير بالذكر ان بنك بوبيان قام خالل 
العام احلالــــي برعاية العديد من املعارض 
واملؤمترات واألنشــــطة املوجهة للشــــباب 
حيث ان البنك منذ نشأته حريص على دعم 
موارده البشرية بالكوادر الكويتية الشابة 
حيث يعتبر البنك من أعلى البنوك احمللية 

ومؤسسات القطاع اخلاص من حيث نسبة 
العمالة الكويتية الى إجمالي املوظفني.

  كما نظم البنــــك دورات تدريبية مكثفة 
لكوادره البشــــرية من اجل زيادة خبراتهم 
العملية وهو ما ينعكس بالتالي على اخلدمات 
التي يقدمها البنك جلميع الشرائح في املجتمع 

الكويتي.
  يذكــــر ان البنك قد حصــــل على جائزة 
أفضل بنك إســــالمي في الكويت لعام ٢٠١٠ 
من مجلة «اربيان بزنس» املعروفة بسبب 
االجنازات التــــي حققها في الفترة األخيرة 
والتي أثمرت عن حتول البنك من اخلسارة 

الى الربحية. 

 أعلن مدير عام مجموعة املسار 
لتنظيم املعــــارض واملؤمترات 
سعود مراد عن انضمام حشد 
العقارية  الشــــركات  كبير من 
الكبــــرى والبنوك إلى معرض 
الكويتي  العقار واالســــتثمار 
«سيتي سكوير» العقاري الذي 
تنطلق أنشــــطته خالل الفترة 
من ٢٧ الى ٣٠ نوفمبر اجلاري، 
موضحا أن املشاركات اجلديدة 
تضم شركات: املزايا القابضة، 
احلمراء العقارية، بنك بوبيان، 
اركان الكويــــت العقارية، آمار 
ســــيتي، واملســــاكن الدوليــــة 

العقارية.
  وأشار في تصريح صحافي 
الى أن املعرض يقام حتت رعاية 
وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشــــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشــــيخ أحمد الفهــــد، ويضم 
العقار  مجموعة من شــــركات 
احمللي واخلليجــــي وعددا من 
الشــــركات  البنوك، فضال عن 
التي تقــــدم خدماتها العقارية 

في األسواق االقليمية.
  وأوضح أن «املسار» وجهت 
دعوة إلى وفد من هيئة استثمار 
هونغ كونغ ســــيزور الكويت 
يوم ٢٨ نوفمبر اجلاري لزيارة 
املعرض على هامش زيارته إلى 
الكويــــت، مضيفا: «يخطئ من 
العقارية  املعــــارض  ان  يعتقد 
تســــتهدف الربحية فقط، إنها 
تلعب دورا أساسيا في الترويج 
للكويت كمركز مالي وكسوق 
عقاري مهم في املنطقة، خصوصا 

ان املعرض اســــتقطب كبريات 
العاملة في  العقارية  الشركات 
الكويــــت مثل شــــركة احلمراء 
العقارية التي ستطرح مشروع 
برج احلمراء وهو اكبر ناطحة 
سحاب منحوتة في العالم إلى 
جانب مشاريع أخرى مميزة لكل 
من شركات املزايا القابضة، أركان 
الكويت العقارية، آمار سيتي، 

املساكن الدولية العقارية».
  وأكــــد مــــراد دور املعارض 
في محو اآلثار السلبية لالزمة 
املاليــــة العامليــــة، مبينــــا أنه 
وبحســــب برنامج الوفد الزائر 
فإنه سيترأسه نائب املدير العام 
لهيئة استثمار هونغ كونغ انغ 
تشارلز وسيقوم خالل وجود في 
الكويت بلقاء عدد من املسؤولني 
في املؤسسات املالية الكويتية 
من بينها الهيئة العامة لالستثمار 
وبيت التمويل الكويتي وغرفة 
جتــــارة صناعــــة الكويت، كما 
املالية  سيبحث مع املؤسسات 
في الكويت املوضوعات اخلاصة 
بفرص االســــتثمار املتاحة في 
الهيئة  هونغ كونغ وتطلعات 
جلذب االســــتثمارات الكويتية 
خالل الفترة املقبلة وشدد على 
العالقــــات الوثيقة التي تربط 
الكويت مع هونغ كونغ، حيث وقع 
وزير املالية مصطفى الشمالي 
مؤخرا اتفاقية مع حكومة هونغ 
كونغ بهدف تشــــجيع وحماية 
االســــتثمارات ومنع االزدواج 
الضريبي والتعاون االقتصادي 
التعاون  والفني بهدف تعزيز 
واالســــتثماري  االقتصــــادي 
والتجاري مع هونغ كونغ وزيادة 

حجم االســــتثمار احلكومي أو 
اخلاص بني اجلانبني، مشــــيرا 
إلى أن توجيه «املسار» الدعوة 
إلى الوفد الزائر يأتي في إطار 
حرصها على أن يكون املعرض 
مبنزلة حدث مهم يعكس الصورة 
احلقيقية لقوة االقتصاد الوطني 
عبر أهم روافده وهو الســــوق 

العقاري. 

  مؤشرات الثقة

  وأكد مراد ان معرض سيتي 
سكوير العقاري ينعقد في نهاية 
العام ٢٠١٠ بالتزامن مع عودة 
إلى السوق  ثقة املســــتثمرين 
العقاري نتيجــــة ظهور بوادر 
تعاف لالقتصاد العاملي من آثار 
التباطؤ االقتصادي والتداعيات 
السلبية لالزمة املالية العاملية، 
مبينا: ««نحن واثقون بان األسوأ 
بات وراءنا، هذه ليست أمنيات، 
ولكنها احلقيقة وفقا للمؤشرات 
املتاحة، جتاوزنا املرحلة األصعب 
ونعتقد ان القادم أفضل أو هكذا 

نأمل، لكن ما ال ميكن الطعن او 
التشكيك فيه هو ان االستثمار 
العقاري يبقى القناة االستثمارية 
االكثر أمانا على املدى الطويل، 
فالعقار قد ميرض لكنه ال ميوت، 
وذلك لسبب بسيط وهو زيادة 
عدد السكان الذي يضمن بدوره 
الطلب على الوحدات السكنية» 
وأشــــار إلــــى أن اختيار موعد 
املعرض جاء بعد دراسة متأنية 
وعناية شديدة جدا، خصوصا 
ان املعرض سيقام بعد أسبوع 
من انتهاء عطلــــة العيد، وهي 
الفترة التي يقضيها الكويتيون 
في تبادل الزيــــارات والتهاني 
للحجيج ليعاود االفراد استئناف 
نشاطهم التجاري واالقتصادي 
واالستثماري في االسبوع الذي 
يليه وهو موعد معرض سيتي 

سكوير.

  إستراتيجية جديدة

  وأوضح مــــراد أن مجموعة 
املسار أقرت خالل الربع الثالث 
العام احلالي استراتيجية  من 
جديــــدة تتواكب مع املتغيرات 
االقتصاديــــة احلالية وفي ظل 
التي يشهدها سوق  التغيرات 
املعارض في الكويت، وتستند 
مالمح هذه االستراتيجية الى ٤ 
محاور ارتكاز رئيسية تتمثل في 
توسيع احلصة السوقية محليا، 
تنويع اخلدمات املقدمة للعمالء، 
التجارية  العالمــــة  تكريــــس 
ملعارضها عبر انتقاء الشركات 
واملشاريع املشاركة التي تقدم 
قيمة ودعم لالقتصاد، وتطوير 
أدائها وخدماتها، مشيرا الى ان 

الذي سجلته  القياسي  النجاح 
الدورة املاضية من معرض العقار 
الرمضاني الذي أقيم خالل الفترة 
من ٢١ الى ٢٤ أغسطس املاضي 
دفع «املســــار» الى التفكير في 
تنظيم معرض العقار واالستثمار 
الكويتي «سيتي سكوير» لتلبية 
طلب الشركات العقارية احمللية 
على طرح منتجات وخدمات في 
السوق العقاري احمللي، خصوصا 
ان الكويت متر مبرحلة تنموية 
تتطلب دعم وحتفيز االقتصاد 

الوطني.
  وأكد ان االسم اجلديد ملعرض 
الكويتي  العقار واالســــتثمار 
وهو «سيتي ســــكوير» ميثل 
احد تطبيقات االســــتراتيجية 
اجلديدة التي أقرتها «املســــار» 
وهي تكريس العالمة التجارية 
ملعارضهــــا، كمــــا ان «ســــيتي 
ســــكوير» يأتي متماشــــيا مع 
مستجدات السوق العقاري حيث 
ان املعرض متخصص في بيع 
العقارات بالتجزئة،  وتسويق 
العقاري  ان: «املشهد  الى  الفتا 
تغير، ثمة حاجة رئيسية حاليا 
الى البيــــع بالتجزئة، في وقت 
ســــابق كان هناك اهتمام بعقد 
الكبرى في معارض  الصفقات 
عاملية مثل سيتي سكيب مثال 
ولكن حدثــــت تغيرات نتيجة 
األزمة املالية، السوق العقاري 
احمللــــي يحتاج الى تســــويق 
وبيع العقارات بالتجزئة وليس 
الصفقات الكبرى، وهو ما يعكسه 
اسم «ســــيتي سكوير»، كما أن 
االسم ذاته سيصبح الحقا عالمة 

جتارية يصعب تقليدها».  

 مراد: الوفد يزور الكويت ٢٨ الجاري ووجهنا الدعوة في إطار الترويج للكويت كسوق عقاري مهم في المنطقة 

 سعود مراد 

 مشروع برج احلمراء أكبر ناطحة سحاب منحوتة في العالم ألول مرة مبعرض سيتي سكوير العقاري

 مبنى بنك بوبيان 

 «المسار» تدعو وفد هونغ كونغ الزائر للكويت إلى معرض سيتي سكوير العقاري


