
الخميس 9 ديسمبر 2010   35اقتصاد
»الوطني« استعرض أمام الوفد األسترالي آفاق نمو االقتصاد 

وآخر التطورات على الساحتين المحلية والعالمية

»بوبيان«: عرضنا أدوات تمويل إسالمية متعددة تمنح 
العميل جميع احتياجاته المختلفة خالل المعرض

استضاف بنك الكويت الوطني في مقره 
الرئيسي وفدا تجاريا رسميا أستراليا رفيع 
المس���توى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
األس���ترالي األس���بق روبرت هوك ووزير 
المالية الس���ابق بيتر كوستيلو وبحضور 
السفير االسترالي لدى الكويت غلين مايلز 
الخليجي  المجلس االس���ترالي  ومسؤولي 
والرؤس���اء التنفيذيين لكبرى الش���ركات 
االس���ترالية، وعدد من القيادات التنفيذية 

في بنك الكويت الوطني.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري 
واالستثماري بين الكويت وأستراليا. وقد 
اطل���ع الوفد من قي���ادات الوطني على آخر 
التطورات االقتصادية على الساحتين المحلية 
واإلقليمية وواقع االقتصاد الكويتي وآفاق 

نموه، والصناعة المصرفية في الكويت وأداء 
مختلف القطاعات االقتصادية.

كما استمع الوفد إلى شرح واف عن رؤية 
الكويت 2035 وخطة التنمية الحالية وأهدافها 

وأبرز المشاريع التي تتضمنها.
وق���د ضم الوف���د التجاري االس���ترالي 
مسؤولين أستراليين ونخبة من كبار رجال 
األعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات 
األسترالية، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء 
األسترالي األسبق روبرت هوك، ووزير المالية 
السابق بيتر كوس���تيلو، وسفير أستراليا 
لدى الكويت غلين مايلز، والرئيس التنفيذي 
للمجلس األسترالي الخليجي مايكل يابسلي 
وعضو المفوضية التجارية األسترالية جون 

براند.

أك��د بنك بوبي��ان ان جناح البن��ك حظي باقبال 
كبي��ر م��ن احلض��ور ع��رض مختل��ف اخلدمات 
واملنتجات التي يقدمها البنك للعمالء وفي مقدمتها 
أدوات التمويل االسالمية املتعددة التي متنح العميل 
كل احتياجاته املختلفة، س��واء كانت مواد انش��ائية 
أو أثاث��ا وهي الت��ي تتيح للعمي��ل فرصة تصميم 
وبناء منزل أحالمه بطريقته اخلاصة، باالضافة الى 
أن��واع التمويل األخرى التي تلبي جميع احتياجات 
عمالئنا املختلفة س��واء كانت س��يارات، قوارب او 
مع��دات بحري��ة أو الكترونيات، كم��ا اتاح الفرصة 

جلمي��ع زوار املعرض بالتعرف ايضا على حس��اب 
الراتب مبزاي��اه العديدة التي متن��ح العميل خدمة 
الرس��ائل القصيرة مدى احلياة واخلدمة املصرفية 
عبر االنترنت واالعفاء من رس��وم احلد األدنى من 
الرصي��د وبرنامج خصومات وعروضا مميزة على 
العديد من احملالت التجارية واملطاعم، باالضافة الى 
حس��اب التوفير الذي مينح العمالء أرباحا شهرية 
تنافس��ية وودائع بن��ك بوبيان الثابت��ة التي متنح 
العميل اختيار ما يالئمه من بني وديعة الوكالة العالية 

املرونة ووديعة املضاربة ذات األرباح التنافسية.

مدير إدارة البحوث االقتصادية لدى بنك الكويت الوطني د.إلياس بخعازي محاضرا للوفد االسترالي

بنك بوبيان يكرم وزير املالية مصطفى الشمالي

المجلس األسترالي - الخليجي يبدأ مهمته التجارية
التقى سمو رئيس مجلس الوزراء خالل زيارته للبالد

»مما ال شك فيه أن هذه البعثة 
التجارية ستساعد بالفعل على 
بناء العالقة االقتصادية والثقافية 
ب����ن أس����تراليا ودول  القوية 
هذه املنطقة، وس����توفر فرصة 
للشركات أن تقيم عالقات قوية 
قيمة وعالية املستوى من أجل 

تعزيز قدراتها في السوق«.
السابق  وقال وزير اخلزانة 
بيتر كوستيلو: »إن العديد من 
الشركات االسترالية حققت نتائج 
حسنة في الدخول إلى األسواق 
في منطقة اخلليج. وهناك اآلن 
فرص����ة كبيرة لالس����تفادة من 
االس����تثمار الداخلي من منطقة 

اخلليج إلى أستراليا«.
وأضاف: »توجد لدينا قصة 
منو مثير لإلعجاب، ولكنها ليست 
معروفة كم����ا ينبغي أن يكون. 
وخالل العديد من الزيارات إلى 
منطقة اخللي����ج، وجدت هناك 
اهتماما كبيرا جتاه اس����تراليا. 
ويجب علينا استغالل وتطوير 
هذه الفرصة كي تتمكن استراليا 
ومنطقة اخلليج من االنتقال إلى 
مرحلة التعاون الوثيق في مجال 

التجارة واالستثمار«.
إلى أن هذه  وجتدر اإلشارة 
البعثة حتظى بالدعم أيضا من 
قبل وزارة التجارة األسترالية، 
ومجل����س األعمال األس����ترالي 
الرائدة، مبا  والشركات احمللية 
في ذلك الش����ركات العاملة في 
التموي����ل واملصارف  قطاعات 

والتعليم والبناء والنقل.

وتتمتع مبا يقرب من 40 عاما من 
اخلبرة، ولها مكاتب في 25 بلدا. 
وستقوم البعثة مبواصلة مهام 
أعمالها لتصل إلى دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وستنتهي يوم 
12 اجلاري مع قيامها بزيارة إلى 

اململكة العربية السعودية.
ومن املق����رر أيضا مواصلة 
البعثات التجارية في املستقبل، 
حيث س����تزور كال م����ن مملكة 
البحري����ن وس����لطنة عم����ان 

وقطر.
وحتظى هذه البعثة التجارية 

بالدعم من قبل وزارة الشؤون 
اخلارجية والتجارة وأستراليا، 
مبا في ذلك إنشاء موقع لها في 

أبوظبي.
وتعليقا على زيارة هذا الوفد، 
قال رئيس الوزراء السابق بوب 
هوك: »إنه ملن دواعي سروري 
أن أشارك في رئاسة هذه البعثة 
الرائ����دة للمجلس األس����ترالي 
اخلليجي مع بيتر كوس����تيلو 
وزيارة دول اخلليج في الشهر 

اجلاري«.
واختتم هوك حديثه بالقول: 

الرائدة تصل إلى 15 شركة تتمتع 
العاملي في مجموعة  باالنتشار 
واسعة من القطاعات العاملة في 
التجارة واالستثمار في أستراليا 

اخلليج.
وتشمل ش����ركة االتصاالت 
االسترالية »تلسترا« واملؤسسة 
 ،AZN »املالية الكبرى »أيه زد إن
وشركة »س����نووي« للهندسة 
اجلبلية، وهي واحدة من الشركات 
الهندس����ية الرائدة ف����ي العالم 
وتعمل في تخصصات متعددة إلى 
جانب تقدمي استشارات التنمية، 

سيواصل املجلس األسترالي 
اخلليجي إرسال بعثاته التجارية 
األولى بعد أن قام مبهمة ناجحة 

للغاية ملدة يومن في الكويت.
التجارية قد  البعثة  وكانت 
بدأت زيارته����ا إلى الكويت في 
وقت س����ابق من هذا األسبوع، 
حيث التق����ى الوفد مع كبريات 
املؤسس����ات الكويتي����ة مبا في 
ذلك الهيئة العامة لالس����تثمار 
ومجموعة اخلرافي وشركة محمد 
حمود الشايع وشركة البترول 
الوطنية الكويتية وبنك الكويت 

الوطني.
كما متت استضافة الوفد في 
التجارة  الكويت من قبل غرفة 
والصناعة لعق����د اجتماع قمة 
بشأن بروتوكول األعمال وفرص 
االستثمار والتجارة في الكويت، 
مع تقدمي الدعم له من السفارة 

األسترالية في الكويت.
وكان زعيما الوفد، وهما رئيس 
الوزراء السابق في أستراليا بوب 
هوك ووزير اخلزانة السابق في 
أستراليا بيتر كوستيلو بصحبة 
السفير األسترالي غلن مايلز، 
اجتمعوا مع سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وخالل هذه الزيارة، افتتح هوك 
الفوتوغرافية  معرضا للصور 
التي تظهر مشاركة أستراليا في 
حرب حترير الكويت في العامن 

1990 و1991.
الوف����د من ممثلن  ويتألف 
لعدد من الش����ركات األسترالية 

سمو الشيخ ناصر احملمد متوسطا بوب هوك وبيتر كوستيلو خالل لقائه الوفد األسترالي

»الدولية للمشاريع القابضة« 
تشارك بمعرض الفرص الوظيفية 

اإلمارات وّقعت 60 اتفاقية
لفتح األجواء في 2010 

تهدف لتأهيل كوادر الشركة ورفع إنتاجيتها 

تراوحت ما بين الفتح التام لألجواء أو التحرير بدرجات متفاوتة

محمود العنزي 

يوسف الراشد محمد املشلوم محمود عفيفي

الرضاء الوظيفي. وأش����ار إلى أن 
خطط التطوير ستتضمن العديد 
من البرامج احلديثة واملتطورة في 
مجاالت املوارد البشرية واإلدارة 
بحيث تؤدي في النهاية إلى زيادة 
إنتاجية الكوادر العاملة في الشركة 
وتأهيل املزيد منهم للقيام مبهام 
اكب����ر وأدق. وأك����د أن املجموعة 
ستسعى للمشاركة في املعارض 
املتخصصة في املوارد البش����رية 
والتوظي����ف وملا لها من دور مهم 
في إتاحة فرصة االتصال واللقاء 
املباشر ما بن الباحثن عن الفرص 
الوظيفية واملجموعة، مشيرا إلى 
أن هذا النوع من املعارض يعتبر 
النافذة احلقيقية لتعريف الباحثن 
عن الفرص املتاحة وطبيعة الفرص 
املتاحة في القطاع اخلاص والذي 
يعتبر هو أحد أهم القطاعات في 

تنمية االقتصاد الوطني.

إدارة امل����وارد البش����رية ونظ����م 
املعلومات وتأسيس بنية حتتية 
تكنولوجي����ة اله����دف منها ربط 
كل قطاع����ات املجموعة الداخلية 
واخلارجية بأحدث الوسائل التقنية 
ورفع كفاءة العاملن ورفع مستوى 

أعلن����ت املجموع����ة الدولي����ة 
للمشاريع القابضة عن مشاركتها 
في معرض الفرص الوظيفية الذي 
استضافته جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا خالل يومي 1و2 من 
ديس����مبر. وقال املدير التنفيذي 
البش����رية ونظم  امل����وارد  إلدارة 
املعلومات في الش����ركة م.محمود 
العنزي ان املجموعة شاركت في 
هذا املعرض من منطلق احلرص 
الدائم على استقطاب أفضل الكوادر 
الطلبة  الوطني����ة من  والكفاءات 
حديثي التخرج ومن ذوي اخلبرات 
وتوافقا مع سياس����اتها ونهجها 
التطوير  لالرتق����اء مبس����تويات 
العاملة  الكوادر  واالحترافية بن 
الطاقات  وبناء قاعدة قوي����ة من 

والكوادر الوطنية.
وشدد العنزي على أن الشركة 
تركز على تطبيق استراتيجيات 

اتفاقي����ات فتح  جتاوز ع����دد 
األجواء، التي جنحت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة في إبرامها حتى 
اآلن، 60 اتفاقي����ة تراوحت ما بن 
الفتح الت����ام لألجواء أو التحرير 
بدرجات متفاوتة، وذلك في أعقاب 
النجاحات الت����ي حتققت في هذا 
الصدد في أميركا اجلنوبية وأفريقيا 
وأوروبا. ومت توقيع االتفاقية رقم 
60 م����ع البرازيل مؤخرا، في حن 
وقع����ت االتفاقية رقم 61 مع بنما 
الشهر املاضي. ومثلت االتفاقيتان 
ختام اجلهود الناجحة التي بذلت 
في هذا اخلصوص خالل عام 2010، 
وتضمن����ت االتفاقيتان الس����ماح 
للناقالت الوطنية بتقدمي خدمات 
حرة بن دول����ة اإلمارات وكل من 
البرازيل وبنما. وقد سبق ذلك خالل 
العام احلالي جناح دولة اإلمارات 
العربية املتحدة في توقيع ثماني 
اتفاقيات لفتح األجواء مع كل من 
الواليات املتحدة األميركية واململكة 
املتح����دة وتايلند وس����نغافورة 
وسويس����را وماليزيا وتش����يلي 

ونيوزيلندا ولبنان.
وتعتمد دولة اإلمارات العربية 
املتحدة من خ����الل الهيئة العامة 
للطيران املدني سياس����ة األجواء 
املفتوحة، وتعتبر اإلمارات من أكثر 
دول العالم حتريرا لألجواء وتوفيرا 
لبيئة املنافسة احلرة. كما تعد دبي 
حتديدا من رواد حترير الطيران 
املدني، وتش����كل سياسة حترير 
األجواء أحد أركان اقتصادها منذ 
وقت طويل، وحتى قبل تأسيس 

»طيران اإلمارات« عام 1985.
وقال رئي����س طيران اإلمارات 
تيم كالرك: »يشهد العالم، بقيادة 

عدد من األس����واق الناش����ئة في 
بعض األحي����ان، حتريرا لألجواء 
مبعدالت أسرع مما ميكن للكثيرين 
تخيله، ويشكل ذلك تطورا إيجابيا 
للمستهلكن والتجار واملصدرين 

واملسافرين عامة«.
الدولي للنقل  ويشير االحتاد 
اجلوي )أياتا( إلى أن حترير 320 
اتفاقية نقل ج����وي بن مختلف 
دول العالم من ش����أنه خلق 24.1 
مليون فرصة عمل وإضافة نحو 
90 مليار دوالر إلى الناجت احمللي 

اإلجمالي.
وتؤكد اتفاقيات حترير األجواء 
التي وقعتها دولة اإلمارات العربية 
املتحدة خالل ع����ام 2010 على أن 
الوصول غير املقيد إلى دبي، التي 
تعد واحدة من أكبر مراكز النقل 

اجلوي وأسرعها منوا في العالم، 
يتيح للناقالت اجلوية من مختلف 
دول العال����م تطوي����ر أعمالها في 
منطقة اخلليج والشرق األوسط 
املزدهرة ومن شأنه تعزيز جتارة 
وصادرات تلك الدول مع مختلف 
األس����واق بفضل اخلدم����ات التي 
توفرها »طيران اإلمارات« حاضرا 
واملتوقع إطالقها مستقبال. وتعني 
االتفاقي����ة التي وقعت مؤخرا مع 
البرازيل توافقا أكبر بن سياسات 
الطيران املدني في كل من الدولتن، 
ما سيس����اهم في تقدمي املزيد من 
الفوائد القتصاد البلدين من خالل 
التجارة والسياحة.  زيادة حركة 
وزادت أعداد املس����افرين بن دبي 
وس����او باولو خالل العام احلالي 

2010 عن 170 ألفا.

المشاركون في معرض العقار والمال واالستثمار الثاني: 
المعرض حقق نجاحًا غير مسبوق في اإلقبال الجماهيري

تكريسها، تقدمي فرص اسكانية 
واستثمارية للمواطنن بشكل 
فيه مرونة وسهولة، مضيفا أن 
من أهم التحديات التي تتبناها 
الش���ركة توفير سكن ومبان 
لعمالئها مبواصف���ات عالية 
اجلودة وفق املقاييس املرعية 
اكبر  عامليا والتح���دي يكون 
في حالة عرض هذه املساكن 
واملباني بأقل األسعار بل إنها 
تصل إلى اقل من سعر السوق 
حتى يتس���نى جلميع شرائح 
املجتمع الكويتي متلكها، والتي 
لم تقدمها أي ش���ركة عقارية 

أخرى.

مشاريع عقارية

وبدوره اكد رئيس مجلس 
اإلدارة بشركة إسكان املشتركة 
البليهيس ان الشركة  ناصر 
طرحت عدة مشاريع عقارية 
استثمارية خالل فترة مشاركتها 
في املعرض وهى تعتبر من 
أق���وى املش���اريع وأضخمها 
 � في اإلس���كندرية )فليمنج 
وش���اطئ بينكي والس���احل 
الشمالي( وعدة مشاريع أخرى 
مبدينة 6 أكتوبر القاهرة حيث 
تتراوح مجموعة استثماراتنا 
بجمهوري���ة مص���ر العربية 
وحدها مبا ال يقل عن تسعن 

مليون جنيه مصري.
وبدوره أكد سمير القدومي 
مدير عام شركة امار سيتي ان 
الشركة قدمت مجموعة جديدة 
ومتنوعة من املشاريع العقارية 
املتميزة خالل املعرض وبهذه 
املناسبة قال سمير القدومي ان 
الشركة عززت سلتها العقارية 
مبجموع���ة أخرى جديدة من 
املشاريع التي توزعت على عدد 
من الدول العربية واخلليجية، 
هي اإلمارات ومصر واألردن، 
وذل���ك م���ن خالل تس���ويق 
مشاريع عقارية واستثمارية 
متنوعة في تلك الدول وبعوائد 

استثمارية مغرية.
 وبدوره اكد محمد املشلوم 
املدي���ر التنفي���ذي لش���ركة 
اوريجنال العاملية ان املعرض 
حظي باقبال جماهيري كبير 
الطبقات  ومتنوع من جميع 
وخاصة على جناح الشركة، 
واصفا منتجع سرايا اخليران 
الساحلي الذي قامت الشركة 
بعرضه على جمهورها الكرمي 
بأن���ه عبارة ع���ن واحة من 
السحر واجلمال يتمتع بإطاللة 
فريدة متتد على األفق البعيد، 
مشيرا الى انه رغم ان العدد 
املتبقي من الڤلل في املشروع 
محدود جدا غير ان الشركة 
حاولت تغيير مفهوم التسويق 
وابتكار فلسفة جديدة رمبا 
تطرح ألول مرة في الكويت 
وهي »متلك واستثمر« التي 
القت جناحا كبيرا وسط عمالء 

الشركة.

صرح املدير التنفيذي مبجموعة 
اجلابري���ة للمع���ارض محمود 
عفيفي بان معرض العقار واملال 
واالستثمار في دورته الثانية قد 
حقق جناحا غير مسبوق في اإلقبال 
اجلماهيري وجاء اإلقبال من خالل 
تقدمي املع���رض ملنتجات جديدة 
ومبتكرة فقد حقق املعرض أهدافه 
التي أقيم من اجلها في فتح خطوط 
استثمارية متنوعة في مختلف 
البالد  القطاعات االقتصادية في 
وزادت نسبة إقبال اجلماهير على 
املعرض إلى أعلى نسبة متوقعة 
الن املعرض ف���ي دورته الثانية 
يحرص على احملافظ على نهجه 
في متتعه باملصداقية والشفافية 
في تقدمي خدماته وتعامالته مع 
اجلمهور حي���ث مت فعليا تقدمي 
منتجات وخدمات متنوعة استفاد 
منها احلضور أثناء املعرض، ما 
زاد من نس���بة اإلقبال القياسي، 
مبينا ان الشركات املشاركة قالت 
في تصريحات صحافية متفرقة 
مبناسبة مشاركتها في املعرض ان 
إقامة املعارض متثل فرصة جيدة 
ملتابعة اكبر عدد من املشروعات 
العقارية مجتمعة حتت س���قف 
واحد وفرص���ة مثالية للمقارنة 
بن جميع املش���روعات العقارية 
املطروحة واختيار األنسب منها.

وقال مدير إدارة التسويق بشركة 
باز العقارية د.خالد الشمري عن 
الرئيسية  مش���اركتها ورعايتها 
ملع���رض معرض العق���ار واملال 
واالس���تثمار الثاني ان املعرض 
يخلق حالة م���ن التواصل أيضا 
مع عمالء املجموعة مبختلف أماكن 
تواجدهم، مشيرا إلى ان سياستها 
تتضمن دع���م صناعة املعارض 
في الكويت السيما العقارية منها 
وعن مشاريع الشركة املعروضة 
باملعرض قال الش���مري قد دأبت 
ش���ركة باز للنظم العقارية على 
تطوير األساليب احلديثة وتقدمي 
كل م���ا هو جديد في عالم العقار 
في مشاريع وخدمات متنوعة على 
مر السنن للمحافظة على تربعها 
على عرش القمة ومواصلة النجاح 

واحدا تلو اآلخر.

أثر ايجابي

وب���دوره قال نائ���ب رئيس 
مجلس اإلدارة واملدير العام لشركة 
السلطنة العقارية فيصل الفضلي 
ان جناح الشركة في املعرض القى 
إقب���اال كبيرا كان له اثر ايجابي 
على مبيعات الش���ركة، وأعرب 
الفضلي عن سعادته للمشاركة 
في هذا املعرض الذي يعكس مدى 
التطور املتسارع في جذب العديد 
من الشركات العقارية، باإلضافة 
إلى رواج سوق العقار في دول 

املنطقة والكويت حتديدا.

فرصة جيدة

وب���دوره أكد مدير العالقات 
العامة بشركة االرجوان يوسف 
الراش���د حرص الش���ركة على 

املبيعات والتسويق بشركة دينار 
الدولية هاني عبد الهادي أن ڤلل 
فارس وجدت إقباال من اجلمهور 
خاصة ان الشركة تقوم بتأجيرها 
ملدة 25 عاما بنظام يختلف عن 
باقي األنظم���ة املتبعة في باقي 
الشركات، مش���يرا إلى أن نظام 
تأجير الشاليهات العائد حصريا 
إلدارة الش���ركة ناقش الطريقة 
املناس���بة والتي تخدم شريحة 

كبيرة من املنتفعن.
الس���ليم  أكد محمد  وبدوره 
التنفيذي لشركة ماجيك  املدير 
هوم العقارية ان من أهم أهداف 
املعرض التي حرصت الشركة على 

العقارية  بالكويت وخصوصا 
منها في ظل إشراف وتوجيهات 
رئيس مجل���س إدراة مجموعة 
العيناتي عبد السالم العيناتي 
فإنها تش���ارك بهذا املعرض ملا 
تشكله هذه املعارض من أهمية 
في فتح قنوات استثمارية جديدة 
واستقطاب عمالء ومستثمرين 
جدد للمش���اريع التي تعرضها 
الشركة وخللق حالة من التواصل 
أيضا مع عمالء املجموعة مبختلف 

أماكن تواجدهم. 

أنظمة جديدة

وب���دوره أك���د مدي���ر إدارة 

املساهمة في املعارض العقارية 
التي تعد فرصة جيدة للتواصل 
مع عمالء الش���ركة وتعريفهم 
بكل ما هو جديد لديها، مشيرا 
إلى أن إقامة املعارض العقارية 
متثل فرصة جيدة ملتابعة اكبر 
عدد من املش���روعات العقارية 
مجتمعة حتت سقف واحد وهي 
فرصة مثالية للمقارنة بن جميع 
املشروعات العقارية املطروحة 
واختيار األنسب منها. ومن جهة 
أخرى قال مدير إدارة التسويق 
مبجموعة العيناتي سعد الفحيمي 
ان مجموعة العيناتي من ضمن 
سياستها دعم صناعة املعارض 

أكدوا أهميته لفتحه خطوطًا استثمارية متنوعة ومختلفة في كل القطاعات


