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 أعلن مدير شــــركة السيارات 
املدللة وســــهالة خالد العمار عن 
تنظيم حملة إعالنية واسعة تشمل 
خصومــــات مجزية على أســــعار 
سيارات «املدللة»، وذلك جريا على 
عادتها في نهاية كل عام، مشــــيرا 
إلى أن حملة تخفيضات نهاية العام 
السنوية هذه تعد األكبر التي تقوم 
بها شركة السيارات املدللة وسهالة 

خالل السنة.
  وأوضح العمــــار في تصريح 
الســــيارات  أن أســــعار  صحافي 
خالل مدة احلملــــة تبدأ من ١٥٠٠ 
دينار، وذلك ضمن تشكيلة واسعة 

ومتنوعة من املوديالت احلديثة ذات الشعبية الكبيرة 
لدى اجلمهور من سيارات الصالون وسيارات الدفع 
الرباعي املستعملة، الفتا الى أن «السيارات املدللة» 
حتظى بقبول العمالء، حيث يلقى منتج «أجر املدللة» 
تشجيعا كبيرا كونه يوفر للعميل تأجير سياراتنا 
املدللة كاجلديدة بأسعار تنافسية، كما وفرت «السيارات 
املدللة» مجال االختيار بتشكيلة مميزة من سيارات 
اجليب والصالــــون، ويأتي ذلك من حرص «املدللة» 
على التعاون مع اجلمهور في انتقاء واختيار القائمة 
اخلاصة بالسيارات، وهذا ما تعود عليه عمالء السيارات 
املدللة التي حترص على إرضائهم، وعلى االستمرار 

في تقدمي املميز واألفضل لهم.
  وأشــــار إلى أن ســــيارات املدللة متتاز باجلودة 
العالية وتكون حتــــت الصيانة الدورية، إضافة إلى 
كونها ذات عدادات قليلة واستخدام خفيف، ويكون 

معظمها حتت كفالة الوكيل، وكل 
هذه املزايا واجلودة العالية يحصل 
عليها العمالء بأســــعار تنافسية 
مغرية.وبني أن «املدللة» حترص 
دائما على تقدمي أفضل العروض 
لعمالئها طوال الســــنة ومواكبة 
املواسم املختلفة لتلبية احتياجات 
العمالء وسوق السيارات، حيث 
تطرح الشركة سنويا بنجاح كبير 
حمالت الربيع والصيف التي تطرح 
خاللها السيارات املرغوبة في مثل 
هذه األوقات كسيارات اجليب والدفع 
الرباعي التي يزداد الطلب عليها في 
موسمي الربيع أو السفر، كما تقدم 
«املدللة» السيارات املستعملة احلديثة ضمن باقات 
التأجير التشغيلي أيضا في خطوة تهدف إلى إعطاء 
العمالء املزيد من املرونة في طرق الشراء للحصول على 
السيارة التي يرغبون فيها بأبسط الطرق وأيسرها.

وأشــــار العمار إلى أن املنافسة في السوق الكويتي 
كبيرة جدا ألنه سوق متنوع ومفتوح، كما أن سوق 
السيارات املستعملة يشهد إقباال كبيرا نظرا ألن هذه 
النوعية من الســــيارات تناسب ذوي الدخل احملدود 
واملتوسط سواء من املواطنني أو املقيمني، مشيرا إلى 
أن مواقع معارض السيارات املدللة تنتشر في جميع 
محافظات الكويت بشكل يتيح وصول العمالء إليها 
قرب أماكن تواجدهم دون صعوبة، حيث يقع املعرض 
الرئيسي للشركة في منطقة الري، إضافة إلى األفرع 
املنتشرة في الشرق وميدان حولي واملهبولة واملنطقة 

الصناعية باجلهراء. 

 القحطاني: معرض اإلسكان الـ ١٤  استقطب آالف الزوار من المواطنين والمتخصصين
 يختتم معرض اإلسكان الرابع عشر أنشطته 
مساء غد وسط إقبال جماهيري متميز حيث 
جنح في استقطاب آالف الزوار من املهندسني 
والفنيــــني املتخصصني فــــي كل القطاعات 
اإلنشائية واملقاوالت واملباني باإلضافة إلى 

املواطنني املقبلني على بناء بيوتهم.
  وقد صــــرح رئيس جمعية املهندســــني 
الكويتية م.طالل القحطاني بأن املعرض ماض 
في حتقيق أهدافه اإلستراتيجية حيث يهدف 
إلى إلقاء الضوء على دور القطاع اخلاص في 
حل القضية اإلسكانية والتعريف باملنتجات 
احلديثــــة في مجال مواد البنــــاء واخلدمات 
اإلنشــــائية والتمويلية في مجال املقاوالت 
باإلضافة إلى التوعية مبفاهيم الرعاية السكنية 
واألخطاء الشائعة في البناء، مشيرا إلى أن 
املعرض تتضمن أنشطته العديد من احملاضرات 
والنــــدوات وورش العمل اخلاصة بالقضية 
اإلسكانية وكيفية بناء بيت املستقبل ومراحل 
البناء واألخطاء الشائعة في املباني، كما أقامت 
جمعية املهندسني الكويتية محاضرات عامة 
جلمهور املعرض حيث حاضر د.حسني ميرزا 
عن عقود املناولة يوم أمس وعن تكييف البيت 
اليوم، كما يحاضر م.راشد العنزي عن األخطاء 
الشائعة في البناء غدا اخلميس، ومحاضرة 
عن إدارة املشــــاريع قدمهــــا د.رضا صبري 
أمس ومحاضرة عن تصميم املباني العاملية 

واملشاريع الكبرى يحاضر فيها د.جيرهارد 
ريتشارد من أملانيا االحتادية اليوم، الفتا الى 
ان جميع احملاضرات تقام في الفترة املسائية 
من اخلامسة وحتى السابعة والنصف طوال 

فترة املعرض.
  وأشار القحطاني إلى أن معرض اإلسكان 
الرابع عشــــر يضــــم معروضات لشــــركات 
متخصصــــة في املواد اإلنشــــائية من حديد 
التسليح واألسمنت والطابوق واألرضيات 
وكيماويات املباني واملواد اخلصوصية، كذلك 
معروضات لآلليات واملعدات املستخدمة في 
املقاوالت العامة وآليــــات التكييف املركزي 
واملشــــغوالت احلديدية وأحواض السباحة 
واألدوات الصحيــــة والتمديدات الكهربائية، 
ويضم كذلك معروضات لشركات متخصصة 
في مجال التشطيب وأعمال الديكور من أملنيوم 
وجنارة وأصباغ وإضاءة ومصاعد وأجهزة 
تكييف واملظالت وأعمال الزجاج والديكور 
الداخلــــي والتكســــيات اخلارجية، ومن بني 
القطاعات التي تشــــارك في املعرض سنويا 
قطاعات اخلدمات اإلسكانية سواء اخلدمات 
التمويلية والبنكية واخلدمات االستثمارية 
واالستشارات الهندسية واخلدمات العقارية 
واخلدمات األمنية وإطفاء احلريق والصيانة 

وخدمات التنظيف.
  وأضاف رئيس جمعية املهندسني الكويتية 

أن املعرض يفتح أبوابه للزوار على فترتني 
صباحا من الساعة التاسعة والنصف وحتى 
الواحدة ظهرا ومســــاء من الرابعة والنصف 
وحتى التاسعة والنصف ليال، ويعتبر معرض 
اإلسكان حدثا اقتصاديا مهما تترقبه األوساط 
االقتصادية كل عام ملا يضم من نخبة متميزة 
من اجلهات احلكومية والشركات الكبرى املعنية 
بالقطاع اإلسكاني والقضية اإلسكانية لها أهمية 
خاصة بالنسبة للمواطنني في الكويت حيث 
تشكل بؤرة اهتمام اجلميع مبا فيها البرامج 
احلكومية للرعاية السكنية. وأكد القحطاني 

أن معرض اإلسكان منذ انطالقته األولى في 
عام ١٩٩٧ وهو يحظى برعاية حكومية وفي 
دورته الرابعة عشرة احلالية تشارك به أربع 
جهات حكومية معنية بالقضية اإلسكانية هي 
املؤسســــة العامة للرعاية السكنية ووزارتا 
األشغال العامة والكهرباء واملاء وبلدية الكويت، 
كما ترعاه مجموعة من الشركات الكبرى من 
بينها: مجموعة اخلرافي وشركة الصناعات 
الوطنية وشــــركة اخلليج املتحدة لإلنشاء 
وشركة مشرف للتجارة واملقاوالت وشركة 
اخلليــــج العربي القابضة وشــــركة اخلليج 

للكابالت والصناعات الكهربائية وشركة سدمي 
الكويت وسيراميك رأس اخليمة وشركة صناعة 
التبريد والتخزين «كولكس» وشركة دخيل 
اجلسار للصناعات الكهربائية وشركة الروابط 
الكويتية ـ البريطانية والشــــركة الكويتية 

األولى للتجارة واملقاوالت.
  وأعرب عن ســــعادته بأن يكون معرض 
اإلسكان أكبر جتمع تشهده الكويت للشركات 
واملؤسسات العاملة في مجال التشييد والبناء 
والتمويل العقاري حيث تشــــارك به خمسة 
وستون شــــركة ومؤسسة متخصصة ومن 
بني الشركات املشاركة: شركة الغامن للمواد 
اخلصوصية وشركة الهدف ملشاريع األملنيوم 
وشركة جمال ادريس التجارية وشركة اسمنت 
الكويت وشركة أسيكو وشركة البهاء للتجارة 
العامة واملقــــاوالت وبنك بوبيان وشــــركة 
تكنولوجيا البناء وشــــركة التقنيات الذكية 
ومختبــــر انكو لفحوصات التربة وشــــركة 
شورتيك للمقاوالت العامة واملباني وشركة 
األهلية للتامني وشركة مصنع الغامن والفحام 
لألملنيوم وشركة دزاين الوطنية للتجارة العامة 
واملقاوالت وكيتشن كونسبت وشركة محمد 
عبدالرحمن البحر وشركة هيدروتك الهندسية 
وشركة الوزان املتحدة التجارية وشركة أنظمة 
البناء للمقاوالت اإلنشائية وشركة الروابط 
الكويتية البريطانية ومؤسسة سان ماركو 

االيطالية للتجارة العامة واملقاوالت وشركة 
توب دوور لألبواب الداخلية وشــــركة نظم 
اخلليج وشركة مجموعة كام انترناشيونال 
ومؤسسة الرياض للمطابخ اجلاهزة والشركة 
الوطنية للخرسانة اجلاهزة ومقاوالتها وشركة 
املجموعة الدولية للمشاريع الصناعية وشركة 
استيلكو العاملية للحديد ومقاوالتها وشركة 
سمارت وود وشركة أملنيوم اخلليج وشركة 
كنــــار للتجــــارة واملقاوالت وشــــركة الزبن 
للمعدات الثقيلة وشــــركة االمتياز للتجارة 
العامة واملقاوالت وفيلــــكا ألنظمة أحواض 
السباحة واملنظمة التنموية للطاقة املتجددة 
ومكتب حمود الزعبي لالستشارات الهندسية 
والبنك األهلي املتحد وشركة صناعة اللوحات 
الكهربائية وبنك برقان.ولفت القحطاني إلى 
أن جمعية املهندسني الكويتية ال تستهدف من 
وراء تبنيها إقامة سلسلة معارض اإلسكان إلى 
أي ربح مادي وإمنا ترى أن املعرض ميثل دورا 
من أدوارها خلدمة املجتمع وأهدافه واملساهمة 
في طرح العديد من القضايا اإلسكانية امللحة 
التي تهم املواطنني، مضيفا أن معرض اإلسكان 
يعتبر حدثا يهدف إلى إلقاء الضوء على القضية 
اإلسكانية بكل أبعادها ومحاولة تذليل الصعاب 
التي قد حتول دون حصول كل املواطنني على 
حقوقهم في الرعاية السكنية التي كفلها لهم 

الدستور. 

 م.علي الفوزان وم.طالل القحطاني خالل حفل افتتاح املعرض 

 « الدولي» ينّظم دورة تدريبية
   حول صكوك االستثمار اإلسالمي لموظفيه 

 «نانو فون» تعين مي أبوطوق مديرًا للتشغيل 
شـــركات كويتية مرموقة منها 
مستشـــار املدير العام والعضو 
املنتدب لشركة اخلدمات العامة، 
مدير تطوير األعمال بشركة دايت 
كير، ومدير مكتـــب املدير العام 

املجلة الرياضية – األردن.
  من جانبها قالت أبوطوق ان هذا 
االختيار والثقة الكبيرة من إدارة 
شركة «نانو فون» يضعانها أمام 
حتديات كبيرة لتحقيق األهداف 
املرجوة، مقدمة الشكر إلى إدارة 
الشركة على هذه الثقة الكبيرة، 
مؤكدة في ذات الوقت أن الفترة 
املقبلة ستشـــهد نشـــاطا مكثفا 
لشـــركة «نانو فون» لتكون في 
املكان املناسب لها بني الشركات 
العاملة في مجال الهواتف النقالة 

وتقنيات االتصاالت. 

إلى  علوم كمبيوتـــر، باإلضافة 
التدريبية  الـــدورات  العديد من 
في مجال التســـويق واملبيعات، 
وشغلت العديد من املناصب في 

 أعلنـــت شـــركة «نانو فون» 
الوكيـــل احلصـــري واملعتمـــد 
الســـوق  لهواتف «الكاتيل» في 
الكويتي، عن تعيني مي عبداملنعم 
أبوطوق في منصب مدير التشغيل 

بالشركة.
  وقالـــت الشـــركة فـــي بيان 
صحافـــي ان تعيني أبوطوق في 
هذا املنصـــب يأتي ضمن خطط 
الشركة لتعزيز أنشطتها، وتطوير 
العالقات االستراتيجية واألعمال 
مع الشركات واملؤسسات العاملة 
في مجال تقنيـــات االتصال مبا 
يحقق األهداف االســـتراتيجية 
للشـــركة.وأضافت الشـــركة أن 
أبوطوق تتمتع بخبرات واسعة 
في الســـوق الكويتي، وحاصلة 
على دبلوم إدارة مكاتب، ودبلوم 

 تبدأ من ١٥٠٠ دينار وتتضمن تشكيلة متنوعة من الموديالت الحديثة

 العمار: «المدللة» تطلق حملة تخفيضات
   نهاية العام بخصومات مجزية

  ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تطوير 
كوادره مهنيا ملواكبة آخر منتجات االستثمار 
اإلسالمي، عقد بنك الكويت الدولي دورة 
تدريبية ملوظفيه من ذوي العالقة باالستثمار 
احمللــــي والدولي، وجــــاءت حتت عنوان 

«صكوك االستثمار اإلسالمي».
  وتناول البرنامــــج التدريبي اجلوانب 
املتعلقة بالصكوك اإلســــالمية باعتبارها 
حلوال عصريــــة لتجميع األموال وإدارتها 
ألصول حقيقية من خالل مؤسسات محترفة 
متخصصة تضبط مسيرتها جهات رقابية 

وإشرافية. وأوضح البنك في بيان صحافي انه انطالقا 
من اهتمامه باألدوات والصيغ االستثمارية الواعدة 
فقد عمدت اإلدارة إلى تدريب موظفيها ذوي العالقة 
باالســــتثمار على أحدث أدوات وصيغ االســــتثمار 
اإلسالمي، وقد متيزت أنشطة دورة الصكوك بحلقات 

نقاشــــية وحاالت عملية، محققة بذلك قيمة مضافة 
عالية في مجال املعلومة الشرعية املتعلقة بالصكوك، 
وقام بتنفيذ البرنامج املراقب الشــــرعي في البنك د. 
هشــــام عبد احلي في الدكتوراة بعنوان «الصناديق 

والصكوك االستثمارية اإلسالمية». 

 خالد العمار

 مي ابوطوق

 الشركة تؤكد أن الوزارة تكيل بمكيالين وتمارس انتقائية في تطبيق القرارات على شركات تنظيم المعارض

  أحمد يوسف
  أعلنت مجموعة املسار لتنظيم 
املعارض واملؤمترات (املسار جروب) 
انها تدرس حتريك دعوى قضائية 
ضد وزارة التجارة والصناعة مع 
مطالبتهــــا بتعويض وذلك لقيام 
الوزارة مبنعها من افتتاح معرض 
سيتي سكوير العقاري الذي كان 
من املقــــرر عقده خالل الفترة من 
٢٧ إلــــى ٣٠ نوفمبر املاضي دون 
وجه حق، ودون مراعاة مبدأ تكافؤ 
الفرص بني الشركات العاملة في 
تنظيــــم املعارض فــــي الكويت، 
األمر الذي أدى إلى تكبد مجموعة 
املسار خسائر، فضال عن اإلضرار 
بسمعتها ومبصداقيتها التي جنحت 
في تكريسها عبر نحو ٢٠ معرضا 

قامت بتنظيمها «املسار».
  وأوضح مديــــر عام مجموعة 
املسار لتنظيم املعارض واملؤمترات 
ســــعود مراد في مؤمتر صحافي 
عقدته الشركة أمس أنه بتاريخ ٢٦ 
أغسطس ٢٠١٠ تقدمت شركة املسار 
جروب إلى إدارة العالقات الدولية 
في وزارة التجارة للحصول على 
ترخيص إقامة معرض وبتاريخ 
١ ســــبتمبر ٢٠١٠ أصــــدرت إدارة 
العالقات العامة كتابا موجها لشركة 
املســــار لتزويدها مبجموعة من 
املستندات والتعهدات والرخص 
التجارية حسب القرار الوزاري رقم 
٢٠١٠/٢١٤ اخلاص بتنظيم وإقامة 
املعارض العقارية بالكويت، وكان 
املثير لالستغراب ان الكتاب املوجه 
من الوزارة إلى الشــــركة احتوى 
علــــى مجموعة مــــن البنود غير 
الواردة في نــــص القرار الوزاري 
رقم (٢٠١٠/٢١٤) اخلاص بتنظيم 
وإقامة املعارض العقارية بالكويت 
وحتديدا البندين ٣ و٤، كما تضمن 
كتاب «التجارة» ايضا البند ٧ من 
كتاب الوزارة والذي يقابل املادة 
رقم ٨ من القرار الوزاري وهو غير 
قابل للتحقيق (تعجيزي) الى جانب 
البندين ٣ و٤ وهما تعجيزيان ايضا، 
حيث طلبت الوزارة من «املسار» 
استيفاء هذه البنود في حني انها لم 
تطلب من شركات تنظيم املعارض 
األخــــرى اســــتيفاءها والدليل ان 
وزارة التجارة تغاضت عن اقامة 
املعارض العقارية غير احلاصلة 

على الترخيص النهائي.
  وأفاد مراد بأنــــه وبتاريخ ٣١ 
أكتوبر ٢٠١٠ حصلت «املسار» على 
كتاب رعاية من نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشــــؤون التنمية ووزير 
الدولة لشــــؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد ألنشطة املعرض، وفي 
أعقاب ذلك تقدمت شــــركة املسار 
خالل املــــدة القانونية الى وزارة 
التجارة الستصدار ترخيص نهائي 
مع تعهد «املسار» بعدم إجناز اي 
عملية بيع او تسلم مقدم حجز او 
تسلم عربون في املعرض وسبب 
الــــى العقود  هذا التعهــــد يعود 
املبرمة بني «املســــار» والشركات 
املشــــاركة والتي تنص على عدم 
السماح بالبيع في املعرض حيث 
ان املعرض للعرض فقط، حسب 
املعايير الدوليــــة، ومت تقدمي هذا 
التعهد الى جانب الرخص التجارية 
املطلوبــــة والتعهدات املوقعة من 
الشــــركات وترخيص إعالن بيع 
باخلارج للشركات وتراخيص البناء 
للشــــركات التي تعرض مشاريع 
بالكويت الى جانب توقيع التعهد 
بااللتزام بالقانون رقم (٢٠٠٥/٥) 
واخلاص ببلدية الكويت للشركات 

احمللية.
  وأشــــار مراد إلى انه بحسب 
ما تقوله شــــفويا «التجارة» فإن 
«املسار» لم تستوف ٣ شروط من 
الكتاب الصادر عن وزارة التجارة 

وهذه الشروط هي:
  ١ ـ للعقار احمللي يجب على طالب 
الترخيص تقدمي كتاب من البلدية 
يفيد بان جميع العقارات احمللية 
املعروضة في املعــــرض مطابقة 
وخاضعة للقانون رقم (٢٠٠٥/٥) 

اخلاص ببلدية الكويت.
  ٢ ـ احلصــــول علــــى موافقة 
الســــفارات بالنســــبة للعقارات 

املعروضة من خارج الكويت.
  ٣ ـ تقــــدمي كتاب رســــمي من 
اجلهات الرسمية في البلد مقر العقار 
يجيز بيع العقــــارات املعروضة 
لغير مواطني الدولة ومصدق من 
السفارات الكويتية باخلارج يبني 
فعال صحة املشاريع واملخططات 
املعروضة وحيازة هذه املشاريع 
سواء عن طريق متلك هذه العقارات 

او مبوجب عقد تســــويق مصدق 
وأال تكون مؤجرة من الباطن ألي 

طرف كان.
  ـ باملقارنة بني الشــــروط الـ ٣ 
املذكورة في كتاب الوزارة وبني نص 
القرار الوزاري رقم ٢٠١٠/٢١٤ جند 

ان املواد التي تقابله كالتالي:
  ـ مادة سادســــة: مــــع مراعاة 
قانون بلدية الكويت رقم ٢٠٠٥/٥ 
يجب على طالب ترخيص معرض 
خاص بالعقــــارات احمللية توفير 
مخططات معتمدة من قبل بلدية 
الكويــــت للعقــــارات املعروضة، 
ووضعها مبــــكان بارز اثناء فترة 

إقامة املعرض.
  ـ مادة ثامنة: على اجلهة املنظمة 
والشركات واملؤسسات التجارية 
املشاركة باملعرض في حال عرض 
عقارات خارج الكويت تقدمي كتاب 
رسمي معتمد من اجلهات الرسمية 
في البلد مقر العقــــار يجيز بيع 
العقارات املعروضة لغير مواطني 
الدولة مصدق من السفارات الكويتية 
باخلارج يبني فعال صحة املشاريع 
واملخططات املعروضة وحيازة هذه 
املشاريع سواء عن طريق متلك  هذه 
العقارات او مبوجب عقد تسويق 
مصدق وأال تكون مؤجرة من الباطن 

ألي طرف كان. 
  وأكد مراد ان املادة السادســــة 
تعتبر الحقة الستصدار الترخيص 
النهائي للمعرض ومن اختصاص 
ادارة الرقابة التجارية الوحيدة التي 
متتلك احلق مبخالفتنا اذا لم نلتزم 
بنص املادة السادســــة من القرار 
الــــوزاري وذلك طبعا يتحقق من 
خالل جولة مفتشي وزارة التجارة 

في املعرض.

  وأشار مراد إلى أنه بخصوص 
املادة الثامنة من القرار الوزاري فهذه 
املادة لم تبني كيفية احلصول على 
الكتاب الرسمي من بلد العقار وبعد 
القيــــام بعملية البحث عن اجلهة 
التي تصدر مثل هذا الكتاب فإنه 
لم يتبني لنا أي عنوان، وبسؤال 
الوزارة فإنها تؤكد امكانية احلصول 
عليه اال انها لم تطلعنا ولو على 
نسخة من شــــكل هذا الكتاب مما 
تيقن لدينا بان الوزارة أساسا لم 
تتسلم من أي شركة أو جهة مخولة 
بإقامة املعارض العقارية املؤقتة 

مثل هذا الكتاب.
  وتابع مراد قائال: يوم اخلميس 
٢٥ نوفمبر ٢٠١٠ تسلمت املسار كتابا 
رسميا من وزارة التجارة يفيد مبا 
يلي: نود احاطتكم بأنه بعد االطالع 
على األوراق املقدمة من قبلكم اتضح 
عدم استيفائها الشروط اخلاصة 
إلقامة املعارض العقارية املؤقتة 
وفقا للقرار الوزاري رقم ٢٠١٠/٢١٤، 
لذا يرجى عدم افتتاح املعرض دون 

استيفاء الشروط املطلوبة.
  وأكد ان هذا الكتاب الفريد من 
نوعه صدر للمسار فقط ولم يصدر 
ألي شركة أخرى ألنه لو لم نستكمل 
اجراءاتنا حسب ادعاء الوزارة فانها 
لن تصدر لنا كتابا بل تكتفي بعدم 
اصدار الترخيــــص النهائي، وفي 
حال اننا فتحنا املعرض فان ادارة 
الرقابة تقوم بإرسال مفتشني ويتم 
إقفال املعرض حســــب االجراءات 
املعتادة، اال ان الوزارة استهدفت 
املسار بشكل غريب من خالل إصدار 

هذا الكتاب. 

  الكيل بمكيالين

  وشــــدد مراد علــــى ان وزارة 
التجارة تؤكد مبمارستها هذه جتاه 
الشركة انها تكيل مبكيالني ومتارس 
انتقائية في تطبيق الشروط مخلة 
بذلك مببدأ املســــاوة في التعامل 

بحسب اآلتي:
  - تقدمت احدى شركات تنظيم 
املعارض بطلب إصــــدار رخصة 
لتنظيم معرض عقار واســــتثمار 
اال انهــــا لم حتصل على ترخيص 
نهائي إلقامة املعرض ورغما عن 
ذلك فقد عقــــدت املعرض بتاريخ 
٢٢ - ٢٥ نوفمبــــر ٢٠١٠ في قاعة 

الراية برعاية وحضور وزير املالية 
وقد حظي املعرض بتغطية إعالمية 
في الصحف احمللية الى جانب ان 
املنظم قام بنشر إعالنات جتارية 
مدفوعــــة األجــــر بالصحف. لكن 
الوزارة لــــم تتخذ أي اجراء بحق 
املنظم وتغاضت عن إقامة املعرض، 
وقد حوى املعرض مشاريع عقارية 
محليــــة وأجنبية كما هو موضح 
في التصريحات الصحافية التي 
كان ينشرها املنظم واملشاركون 
الى جانب كتيب املشاركة املطبوع 
من جانب منظم املعرض، الرقابة 
التجارية لم جتر أي عملية تفتيش 
على املعــــرض واألســــباب غير 
معلومة، هنا الوزارة تغاضت عن 

اقامة املعرض.
  - تقدمت شركة أخرى لتنظيم 
املعارض واملؤمتــــرات بطلب الى 
وزارة التجارة إلصدار ترخيص 
نهائي إلقامة معرضهم في الفترة 
١١ - ١٥ أكتوبــــر ٢٠١٠ مع تعهدهم 
بعدم البيع في املعرض وقد منحتها 
الترخيص النهائي إلقامة املعرض 
بشرط عدم البيع في املعرض وقد 
قامت ادارة الرقابة بإرسال مفتش 
للمعرض للتأكد من تنفيذ التعهد، 
هنا الوزارة سمحت بإقامة املعرض 

بناء على تعهد بعدم البيع. 
  وحدد مراد األسباب التي جتعل 
«املسار» تعتقد انها مستهدفة في 

اآلتي: 
  - بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠١٠ تقدمت 
شركة املسار بطلب ترخيص اقامة 
معرض العقار الرمضاني وقامت 
الــــوزارة بإصدار كتــــاب املوافقة 
املبدئيــــة والــــذي يحتــــوي على 
متطلبات معينة حتى يتسنى لهم 
اصدار املوافقة النهائية وهذا الكتاب 
كان بتاريخ ٩ أغســــطس (الحظ 
الفرق بني التواريخ وهو ما يعادل 

٢١ يوما). 
  - بتاريخ ٢٢ أغســــطس ٢٠١٠ 
قامت املسار بكتابة تعهد بعدم البيع 

باملعرض. 
  - قامت الرقابة التجارية بإرسال 
مفتش للمعرض، وقد تأكد املفتش 
من ان شركة املسار حاصلة على 
ترخيص إقامة املعرض وان املعرض 
قد أقيم للعــــرض فقط وليس به 

عمليات بيع أو شراء. 

 الوزارة طلبت من «المسار» استيفاء شروط تعجيزية لم تطلبها من شركات تنظيم المعارض المماثلة
 الكتاب الموّجه من الوزارة إلى الشركة احتوى على مجموعة من البنود غير الواردة في نص القرار الوزاري رقم (٢٠١٠/٢١٤)

 مراد: «المسار» تتجه لتحريك دعوى قضائية ضد «التجارة»
  لمنعها من افتتاح معرض سيتي سكوير العقاري

 سعود مراد 

 تساؤالت تبحث عن إجابة
ــركات الكبرى والرائدة في تنظيم املعارض العقارية والوحيدة في  ــار» من الش  أكد مراد ان «املس
ــهادة اجلودة اإلدارية العاملية االيزو ٩٠٠١ ISO كما انها تعتبر من الشركات  الكويت احلاصلة على ش
ــتهدفة؟ وأي  ــاؤل: ملاذا هي مس امللتزمة بالقرارات الوزارية وقوانني الكويت، األمر الذي يدفع للتس

خصومة تستدعي إصدار كتاب بعدم افتتاح املعرض؟
ــتطيع احتضان معرض بنوعية سيتي سكوير ذي  ــاءل مراد: هل صحيح ان الكويت ال تس   وتس
ــركات الكويت وتنظمه شركة من القطاع اخلاص؟ كيف نريد  ــاركة أكبر ش املواصفات العاملية ومبش
ــتثمر الذي يقع حتت طائلة أهواء وزارة  ــتثمر االجنبي وأي حماية نقدمها لهذا املس الترحيب باملس
التجارة؟  ويبدو ان املشكلة هي مقدمة ملشاكل قادمة وأنا اعتبر نفسي الضحية األولى وال نريد ان 

نرى الضحية الثانية.
ــار» تتبنى فكرة عمل لقاء يجمع وزارة التجارة وشركات تنظيم املعارض واحتاد    وقال ان «املس
العقاريني وغرفة التجارة والصناعة للوصول الى حل جذري للمشاكل احلاصلة وللتغلب على املزاجية 

واالزدواجية في اتخاذ القرارات كما هو حاصل حاليا.
  وفي النهاية ال يسعنا اال ان نؤكد ان يدنا ممدودة لوزارة التجارة والصناعة للتعاون الصادق في 

 ..ورد الوزارة برفض الطلب   صورة من مخاطبة الشركة للوزارةاالرتقاء بصناعة املعارض التجارية عموما واملعارض العقارية خصوصا. 


