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 رأي اقتصادي 

 قانون العمل في الكويت.. 
  بين حالوة النص ومرارة التطبيق (٣ ـ ٤)

 بعد ان استعرضنا لقانون 
العمل فـــي القطاع األهلي في 
الكويت، مسلطني األضواء على 
نقاط القوة ومظهرين ما اعترى 
القانون من ثغرات في املقالتني 
السابقتني، آثرنا في مقالنا هذا 
ان نظهر كما أشرنا ومن وجهة 
نظرنا القانونية بعض املواد 
التي تعتبر مادة دسمة للدفع 
بعدم دستوريتها. وذلك انطالقا 
من مجمل التعديالت واألحكام 
التي صدرت في فرنسا في الـ 

٣٠ سنة املاضية.
  فإذا عدنا الى نص املادة ١٤٦ من قانون العمل 
جند أنها توجهت للعامل واســـتثنت أصحاب 

العمل.
  وللوهلة األولى يجب وضع هذه املادة حتت 
املجهر لتحليلها ومقارنتها والتأكد من الناحية 
القانونية من سالمة تطبيقها. فقد جاء نص املادة: 
يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو 
املستحقون عنه إلى إدارة العمل املختصة وتقوم 
اإلدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من ميثلهما، 
وإذا لم توفق اإلدارة إلى تســـوية النزاع وديا 
تعني عليها خالل شهر من تاريخ تقدمي الطلب 

إحالته إلى احملكمة الكلية للفصل فيه.
  وتكون اإلحالة مبذكرة تتضمن ملخصا للنزاع 

ودفوع الطرفني ومالحظات اإلدارة.
  أوجب نص املادة ١٤٦ من قانون العمل على 
العامل أو املســـتحقني عنه قبل إقامة الدعوى 
العمالية للمطالبة بحقوقه ان يتقدم بطلب الى 
إدارة العمل التي يقـــع في منطقة اختصاصها 
اجلغرافي في مقر العمل حيث تقوم هذه اإلدارة 
مبحاولة تسوية النزاع وديا خالل شهر فقط.

  فإذا فشلت التسوية الودية تعني عليها إحالة 
املوضوع بكل أوراقه الى احملكمة الكلية مشمولة 
مبذكرة تتضمن ملخص النـــزاع وأوجه دفاع 

الطرفني ومالحظات اإلدارة.
  وفي حالة إقامة العامل أو املســـتحقني عنه 
الدعوى مباشـــرة أمام احملكمـــة الكلية يقضى 

بعدم قبولها شكال.
  في حني لم يساو املشرع بني العامل واملستحقني 
عنه من ناحية وأصحاب األعمال من ناحية أخرى 
في وجوب التقدم بالطلب أو الشكوى الى ادارة 
العمل التي يقع في اختصاصها اجلغرافي مقر 
العمل، حيث ان أصحاب األعمال من حقهم التوجه 
مباشـــرة الى الدائرة العمالية باحملكمة الكلية 
وإقامة الدعوى ضد العامل دون وجوب تقدمي 
طلب سابق عليها وتصبح دعواهم مقبولة من 
حيث الشكل وتلك تفرقة ال حتقق املساواة بني 

العمال وأصحاب األعمال.
  وحيـــث ان مـــن مقتضيات حـــق التقاضي 
الالزمة واللصيقة به وانطالقا من مبدأ املساواة 
والعدالـــة أمام القضاء حق الدفاع، هذا احلق ال 
تقوم له قائمة إال بتوفير املســـاواة احلقة بني 
أطراف اخلصومة. ومن لزوم وســـائل حتقيق 
هذه املســـاواة ان تكون للخصومة ذاتها قواعد 
موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها أو وسائل 
الدفاع أو الطعن في األحكام الصادرة فصال فيها. 
واحلاصل أن القواعـــد املوضوعية واإلجرائية 
التي يقررها املشرع تفترض في املقام األول أال 
يقيم املشـــرع بني األشخاص املتخاصمني فيها 
متييزا في نطاق القواعد اإلجرائية، التي حتكم 
اخلصومة عينها وال في طرق الطعن التي تنظمها 
وأال حتول هذه الفوارق بينها دون تســـاويهم 
في االنتفاع بضمانتهم وخاصة ما يتصل منها 

بحق الدفاع.
  وحيث ان املشرع في نص املادة ١٤٦ قد وضع 
متييزا بني مركز العامل وصاحب العمل بحيث 

أوجب علـــى العامل أن يتقدم 
بطلب إلدارة العمل قبل رفعه 
لدعـــواه العمالية وإال تصبح 

دعواه غير مقبولة شكال.
  بينما فتح مجال التقاضي 
مباشـــرة علـــى مصراعيـــه 
ألصحاب األعمال ولم يلزمهم 
باللجوء الى إدارة العمل وتقدمي 
طلـــب لبحث أوجه النزاع مع 
عمالهم والدعوى املقامة منهم 
مباشرة تكون مقبولة من حيث 

الشكل.
  وحيث ان الواقع العملي أثبت مبا ال يدع مجاال 
للشـــك أن العامل يفقد الكثير من الوقت الذي 
يصل الى عدة أشهر لكي تبحث وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل شكواه. وتعطي أصحاب العمل 
الفرصة مرة تلو األخرى لكي يقوموا بالرد على 
مطالـــب العامل الذي ال حول له وال قوة إزاء ما 
يبديه أصحاب األعمال من مماطلة، وفي النهاية 
ال يتوصـــل العامل التفاق مـــع صاحب العمل، 
وتخرج علينا اإلدارة في أغلب األحيان مبذكرة 
تذكر فيها أنها لم توفق الى تسوية النزاع وديا، 
وحتيل األمر الى احملكمة دون أن يكون لرأيها 

أي صفة إلزامية على أصحاب األعمال.
  األمر الذي يجعلنا نتساءل: ملاذا ال تعطى جلنة 
تسوية املنازعات العمالية بإدارة العمل بعض 
الصالحيات؟ مثال على ذلك: ملاذا ال تفض النزاعات 
وتنظر بصورة نهائية في بعض الشكاوى التي 
ال تتجاوز احلقوق فيهـــا مبلغا معينا فيكون 
لها الفيصـــل وتكون القـــرارات الصادرة غير 
قابلة إلعادة النظر؟ باإلضافة الى تفعيل حقها 
في االســـتدعاء ووضع العقوبات القاسية على 
املتخلفني وإال فما فائدة إلزام العامل بأن يتقدم 
إليها بشكوى مادام رأيها في النهاية ليس ملزما 
ألحد ولن يأخذ بـــه القاضي عند بحثه ألوجه 
النزاع؟ السيما ان املشرع لم يساوي بني طرفي 
اخلصومـــة في التقدم ابتـــداء الى دائرة العمل 

بالشكوى.
  وفي النهاية نخلص ومن الناحية القانونية 
البحتة الى عدم جدوى التقدم بطلب الى إدارة 
العمل لبحث أوجه النزاع بني العامل وصاحب 
العمل إال في ظل صالحيات تعطي للجنة تسوية 
املنازعات العمالية وإطالق يدها في حل النزاع 
في أسرع وقت ممكن، السيما ان القضايا العمالية 
ســـواء كانت في فرنسا أو في أي دولة متقدمة 
تدخل مقدما لدى قاضي األمور املستعجلة، وذلك 
حرصا من املشرع على فض النزاع بأسرع وقت 
ممكن وأمانة إلعطاء احلقوق للعمال الذين عادة 
ما يكونون مظلومني، فيأتـــي القانون منصفا 
عادال، وما تعليقنا على املـــادة ١٤٦ من قانون 
العمل بعدم دستوريته اال إلخالله مببدأ املساواة 
في مجال حق التقاضي واإلخالل بضمانة الدفاع 
التي ال ينفصل حق التقاضي عنها والتي عرفتها 
القواعد اإلجرائية للدعوى، فإنه يكون مخالفا 
ألحكام املواد ٢٩ «الناس سواســـية في الكرامة 
اإلنسانية وهم متساوون لدى القانون في احلقوق 
والواجبات العامة ال متييز بينهم في ذلك بسبب 

اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين».
  واملادة ١٦٦ من الدستور «حق التقاضي مكفول 
القانون اإلجـــراءات واألوضاع  للناس، ويبني 

الالزمة ملمارسة هذا احلق».
  وبالعودة الى هذين املادتني من الدســـتور 
جند جمال الصياغة في اللغة وروعة التعبير، 
فإنهما يدالن على مدى متسك الدولة باحلقوق 
وحقها في فرض الواجبات دون متييز. ونختم 
مقالنا هذا، وكما فـــي كل مقال: «بلدنا احلبيب 

الكويت اهللا حاميه».
 melhemmahmoud@hotmail.com  

 بقلم المستشار القانوني د.محمود ملحم

 نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط

 «اتحاد الشركات» يشارك 
  في ملتقى تنافسية قطاع األعمال العربي

 قالت مديرة مركز الدراسات 
املالية  االستثمارية واخلدمات 
باحتاد الشركات االستثمارية 
فدوى درويش أن االحتاد شارك 
في «ملتقى تنافسية قطاع االعمال 
الفرص والتحديات»،  العربي: 
الذي نظمتـــه املنظمة العربية 
االداريـــة بالتعاون  للتنميـــة 
العربـــي للتخطيط  مع املعهد 
في الفترة من ٧ – ٩ ديســـمبر 

اجلاري.
  واضافت درويش في تصريح 
صحافي انه من خالل أنشـــطة 
امللتقى طالب عدد من الشركات 

االستثمارية بضرورة تنظيم ورشة عمل من قبل 
املنظمة العربية للتنميـــة االدارية بالتعاون من 
االحتاد، وذلك لتعريفهم بكيفية قراءة واعداد هذه 
التقارير، مشـــيرة الى عقدها اجتماعا مع ممثلي 
املنظمة العربية للتنميـــة االدارية، على هامش 
امللتقى، حيث مت االتفاق على تنظيم هذه الورش 
ضمن املوســـم التدريبي اجلديد ملركز الدراسات 

املالية  االستثمارية واخلدمات 
باالحتاد.

  واشارت الى أن امللتقى خرج 
بعدة توصيات من أهمها: اهمية 
دراسة حتســـني سبل الدخول 
واخلروج املأمون من الســـوق 
بالنسبة للشـــركات اخلاصة 
النظر في  العربيـــة، واعـــادة 
قانون االفالس في الدول التي 
لـــم تصدر قانونـــا حتى اآلن، 
وضرورة االخذ بآليات املتابعة 
والتقييم، وتشـــجيع االهتمام 
باجلوانب االبداعية واالبتكارية 
في الشـــركات، ودراسة بعض 
احلاالت واملمارسات الناجحة في مجال اعادة الهيكلة 
والتأهيل واالصالح لتوسيع نطاق االستفادة على 
مستوى باقي الشركات خاصة على مستوى قطاع 
الطيران وأسواق االوراق املالية، وتصميم بعض 
النماذج االسترشادية الناجحة في االلتزام بقواعد 
املسؤولية االجتماعية واحلوكمة وتعميمها على 

باقي الدول العربية. 

 تحت رعاية السفير المصري بالكويت وخالل الفترة من ٢٢ ـ ٢٦ الجاري

 انطلقت مطلع أكتوبر وتستمر حتى نهاية العام الحالي

 «يوني اكسبو»: بدء االستعدادات النطالق 
  الدورة السابعة للمعرض المصري للعقار واالستثمار

 «بيتك»: حملة «أون الين» تضاعف حجم العمليات 
  المصرفية اإللكترونية وتعزز تنامي الحصة السوقية محليًا

 «برقان» يستضيف جوائز الماس السنوية التاسعة 
لتكريم المتميزين من ذوي االحتياجات الخاصة

بان املشروعات التي تعرض عليه 
هي مشـــروعات موجودة على 
الواقع وجاهزة للتسليم  أرض 
وليست مشروعات وهمية، من 
هنا يأتي دور املكتب في إعطاء 
الثقة وبث الطمأنينة في نفوس 
أو  العقارات  املقبلني على متلك 
املشروعات االستثمارية، لعلمهم 
ان املشروعات املعروضة عليهم 

مشروعات قائمة بالفعل.
الوزيـــر املفوض    واختتـــم 
عبدالوهاب عبدالعليم تصريحه 
قائال ان الدورة السابعة للمعرض 
املصري للعقار واالستثمار حتظى 
باستقطاب ومبشاركة أكثر من 
خمس وثالثني شركة متخصصة 
العقار  مـــن كبـــرى شـــركات 
واالستثمار املصرية والشركات 
الكويتية التي تشيد مشاريعها 
في مصر، تتنافـــس فيما بينها 
لتقدم أفضـــل وأجود منتجاتها 
العقارية واالستثمارية للباحثني 
عن التفرد والرفاهية والســـكن 
اخلاص واالستثمار املضمون، 
حيث يقدم املعرض فرصا فريدة 
ومتميزة للمواطنني واملصريني 
املقيمني على أرض الكويت خاصة 
انها اســـتقطبت شريحة كبيرة 
الشـــركات  ومتميزة من كبرى 
املصرية املتخصصة في مجال 
العقار واالستثمار لتقدم تشكيلة 
فريدة من نوعها وبأسعار جديدة 
تتناسب ومتطلبات الباحث عن 
املتعة، حيث يقدم فرصا فريدة 
للوحـــدات الســـكنية مبختلف 
املساحات واملواصفات لتتناسب 
واحتياجات الفرد، باإلضافة إلى 
إتاحة الفرصة أمام زوار املعرض 
للتعرف على الفرص االستثمارية 

في ربوع مصر. 

التســـويقية، تعبر عن ارتياح العمالء واملستفيدين 
ملستوى اخلدمات املصرفية الراقي املقدمة عبر املوقع 
واملســـتوى الفني املتطور للتقنية املستخدمة التي 
تواكب أحدث التطـــورات العاملية في هذا املجال، في 
الوقت الذي يبدي فيـــه «بيتك» اهتماما غير محدود 
بالتقنية احلديثة وتسخيرها خلدمة العمالء، كما يعكس 
في ذات الوقت التحول الواضح في توجهات العمالء 
باستخدام االنترنت إلجراء املعامالت املصرفية، وهو 
التحول الذي يأخذه «بيتك» بعني االعتبار ويســـعى 

باستمرار في مواكبة متطلباته.
  وبني ان احلملة الترويجية تقدم للمشــــترك فرصة 
واحدة لدخول السحب مبجرد الدخول الى خدمة «أون 
الين» خالل فترة احلملة، كما متنح املشــــترك اجلديد 
فرصتني للدخول في السحب، بعد التوقيع على منوذج 
االشتراك في اخلدمة ليتمتع بصالحية كاملة، ويحصل 
علــــى فرصة ثالثة أيضا عند الدخول الى اخلدمة خالل 

فترة احلملة. 

مشاعل فهد غالي العازمي، محمد 
وليد عتيق املاجد، ومتعب حامد 

مرزوق الفضلي.
  أما اجلهات الفائزة لهذا العام 
فكانت: النادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني، وجمعية املكفوفني 

الكويتية.
  وفي حديثـــه أمام احلضور، 
قال رئيس مجلس اإلدارة في بنك 
برقان ماجد العجيل: «يسرني في 
هذه املناسبة أن أهنئ الفائزين 
بجوائز املاس السنوية التاسعة، 
وفي هذا العام، يسعدنا أن نكرم 
أيضا هيئات وجهات ســـاهمت 
بشـــكل فعال وإيجابي في دعم 
ومساندة األشـــخاص من ذوي 
االحتياجـــات اخلاصة وبالذات 
هؤالء الفائزون لتحقيق أهدافهم 
التحديات  والتغلب على جميع 

والعقبات التي واجهتهم».
  وأضاف: «إننا ســـعداء جدا 
باالحتفال بهـــذه الروح العالية 
التي شـــاهدناها  التحـــدي  من 
لدى هـــؤالء الفائزيـــن، ونحن 
مسرورون بقدرتهم على حتقيق 
هذه اإلجنازات، وفخورون بأن 
نشاركهم هذه اللحظات اجلميلة 

اليوم». 

  وقد فاز عن فئة املاس الزرقاء 
كل من: جواهر ابراهيم العرفج، 
عبداهللا خالد هارون الصالح 
ولولوة محمد الشـــراح، وفاز 
عن فئة املاس الصفراء كل من: 
نزار رمضان أحمد محمد، فهد 
رجاء بنيـــان املويزري، نوف 
ضاعن عيسى، وعبداهللا سعد 
عبدالوهاب الصالح، أما الفائزون 
عن فئة املاس البيضاء فكانوا: 

أفالم تسجيلية قصيرة قدمت 
للحضور تعريفا باإلجناز الذي 
قدمـــه كل فائز، كما مت توجيه 
الشـــكر واالمتنان جلميع من 
عملوا وساندوا أولئك الفائزين 
في حتقيق غاياتهم وإجنازاتهم، 
الفائزين  وتلقى كل واحد من 
جائزة نقدية مـــن بنك برقان 
مت إيداعها في حسابات خاصة 

لهم في البنك.

ماجد عيسى العجيل والرئيس 
الفخـــري للنـــادي الكويتـــي 
الشـــيخة  الرياضي للمعاقني 
شيخة العبداهللا وعضو مجلس 
اإلدارة في بنك برقان سعدون 
علي وعدد من مسؤولي اجلهات 
العاملة مبجال  واجلمعيـــات 

اإلعاقة.
  وقد مت اإلعالن عن أســـماء 
الفائزيـــن من خـــالل عرض 

 أعلـــن بنـــك برقـــان عـــن 
اســـتضافته جلوائـــز املاس 
السنوية التاسعة لتكرمي ذوي 
االحتياجات اخلاصة وذلك يوم 
١٢ ديســـمبر اجلاري في مركز 
التزامه  ديســـكفري، مؤكـــدا 

مبسؤوليته االجتماعية.
   وقـــد مت منح جوائز العام 
احلالي لعشرة أفراد وذلك في 
ثالث فئات مختلفة وهي: جائزة 
الزرقاء لذوي اإلعاقات  املاس 
الذهنية والفكرية، وجائزة املاس 
الصفراء لذوي اإلعاقة اجلسدية، 
وجائزة املاس البيضاء لذوي 
اإلعاقات احلسية كالصم والبكم 

واملكفوفني.
  وقال البنك في بيان صحافي 
ان هذا احلـــدث عكس التزامه 
بســـعيه للتواصـــل مع ذوي 
االحتياجات اخلاصة ودمجهم 
في املجتمع، وتعزيز إحساسهم 
باالنتماء من خالل دعم إرادتهم 
وحتديهم للتغلب على العقبات، 
وتكرمي روح اإلصرار واملثابرة 
فيهم وكذلك اجلهود املشرفة التي 

يبذلونها لتحقيق أهدافهم.
  حضر حفل التكرمي رئيس 
اإلدارة في بنك برقان  مجلس 

  وأوضح «بيتك» في بيان صحافي أن احلملة الترويجية 
تهدف إلى تشــــجيع العمالء على االشتراك واستخدام 
خدمة «أون الين»، وكذلك حتفيز العمالء املشتركني حاليا 
على استخدام اخلدمة، التي تقدم مجانا عبر االنترنت 
لكل العمالء، مبا ينسجم مع التوجهات العاملية بتنامي 

االعتماد على االنترنت في إجراء املعامالت املصرفية.
  ولفت الى ان الزيادة امللحوظة التي يرصدها «بيتك» 
باستمرار في عدد املشـــتركني في خدمة «أون الين» 
السيما خالل هذه الفترة الوجيزة منذ انطالق احلملة 

 أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن حتقيق احلملة 
الترويجية لتشجيع العمالء على االشتراك واستخدام 
خدمة «أون الين» على موقعه االلكتروني جناحا واسعا 
منذ إطالقها في أكتوبر املاضي، مشيرا الى ان هذا النجاح 
انعكس في زيادة عدد املشتركني خالل هذه الفترة مبا 
ميثل إضافة قوية لقاعدة املشتركني، عالوة على تضاعف 
حجم العمليات املصرفية التي متت عبر املوقع، مما مثل 
تعزيزا وزيادة في اإلقبال على االستخدام وتنامي احلصة 

السوقية لـ «بيتك» على مستوى السوق احمللي.
  وتوقع «بيتك» أن يشهد عدد املشتركني زيادة مطردة 
خالل فترة احلملة التي تستمر حتى نهاية العام احلالي، 
في ضوء الفرص التي تتيحها للعمالء من خالل دخول 
السحب على ١٥ جائزة نقدية بقيمة ١٥ ألف دينار، إضافة 
الى املميــــزات اخلاصة خلدمة «بيتــــك اون الين» على 
موقع البنك االلكتروني من تعدد اخلدمات التي ميكن أن 
يستفيد منها العميل والتي تصل الى ١٥٠ خدمة، واألمان 

والسرية العاليتني في االستخدام.

واملشكلة بالقرار الوزاري رقم 
٤٠٥ لسنة ٢٠٠٢، املشروعات التي 
تعرضها الشركات املشاركة بعد 
التأكد من وجود هذه املشروعات 
على أرض الواقع واملوافقة على 
الكويت، باإلضافة  عرضها في 
إلى املتابعة املستمرة لنشاطات 
املعــــرض خالل فتــــرة إقامته، 
ويسعى كذلك إلى تذليل جميع 
العقبات التي تواجه التسويق 
العقاري املصري بالكويت، وخير 
مثال على ذلك هو استمرارية 
إقامة املعارض العقارية املصرية 
وألكثر مــــن دورة خالل العام 
الواحــــد للشــــركات املنظمــــة 
واإلقبــــال املتزايــــد على متلك 

العقار مبصر.
  وأضاف ان مكتـــب التمثيل 
التجـــاري املصري يعمل جاهدا 
على عدم مشاركة أي من الشركات 
التي لم حتصل مشاريعها على 
موافقة مسبقة من اللجنة العقارية 
العليا بالهيئة العامة لشـــؤون 
الدولية،  املعارض واألســـواق 
الكويتي  املواطـــن  حتى يكون 
واملقيم املصـــري على ثقة تامة 

املصريني والعرب.
  ونوه إلى أن أهمية املعرض 
املصري للعقار واالستثمار تزداد 
بسبب تطلع الكثير من املواطنني 
الكويتيني الستثمار أموالهم في 
قطاع مضمــــون باإلضافة إلى 
رغبتهم في شراء وحدات سكنية 
لإلقامة في القاهرة واملنتجعات 
السياحية الساحلية في أنحاء 
مصر، كما تزداد أهميته بالنسبة 
للمقيمني املصريني في الكويت 
الذين يســــعون لشراء وحدات 
سكنية لهم ولذويهم أو استثمار 
مدخراتهم في القطاع العقاري 
ســــواء الوحدات الســــكنية أو 

األراضي أو املزارع وغيرها.
  وأكد عبدالعليــــم أن مكتب 
التمثيل التجاري واالقتصادي 
املصــــري في الكويت يســــعى 
الترويج  إلى إجنــــاح جهــــود 
لالستثمارات العقارية املصرية 
بالطرق والوسائل الفاعلة لذا فانه 
يحرص على أن تتم إقامة مثل 
هذه االنشطة بالطرق الرسمية 
اللجنة  إقرار  والتي تتمثل في 
العليا للمعارض العقارية مبصر، 

 : لعليـم ا  عبـد
العقـاري  الســوق 
أثبــت  المصــري 
قــدرة فائقـة على 
األزمات  مـواجهـة 
االقتصـاديـــــة

السابعة في ظل أجواء  دورته 
اقتصاديــــة يســــودها التفاؤل 
حيث أثبت السوق العقاري في 
مصر قــــدرة فائقة في مواجهة 
العاملية  املالية  تداعيات األزمة 
واســــتطاع ان يجتــــاز األزمة 
بأقل اخلسائر ومن املتوقع له 
أن يبدأ في اســــتعادة نشاطه 
في املرحلــــة املقبلة ليعود إلى 
مكانته كأفضل قطاع استثماري 

في مصر واملنطقة.
  واضاف ان جناح املعرض في 
احلصول على ثقة املستثمرين 
يأتي من إشراف الهيئة املصرية 
العامة لشؤون املعارض واألسواق 
الدولية بالتعــــاون مع مكتب 
التمثيل التجاري واالقتصادي 
املصري في الكويت، حيث كان 
له تأثير بالغ في تطور املعرض 
املصــــري للعقار واالســــتثمار 
وبلوغ دورته الســــابعة وسط 
إقبال جماهيري كبير وحتقيق 
ملعدالت مبيعات عالية ورضاء 
تام من جمهور املتعاقدين على 
العقارات في مصر ســــواء من 
املواطنني الكويتيني أو املقيمني 

الشــــركة املتحدة   اعلنــــت 
للتســــويق وتنظيم املعارض 
«يوني اكسبو» عن استعدادها 
إلطالق الدورة السابعة للمعرض 
املصــــري للعقار واالســــتثمار 
حتت رعاية الســــفير املصري 
في الكويت طاهر فرحات، وذلك 
خالل الفترة من ٢٢ـ  ٢٦ ديسمبر 

اجلاري.
  واوضحت الشركة في بيان 
صحافــــي ان املعرض ســــيقام 
برعاية مجموعة اخلرافي التي 
تعرض من خالله منتجع بورت 
غالب السياحي مبدينة مرسى 
علم على شاطئ البحر األحمر، 
كما يقام بالتنســــيق مع مكتب 
التجــــاري املصري  التمثيــــل 
الهيئة  بالكويت وبإشراف من 
املصرية العامة لشؤون املعارض 
واألسواق الدولية وبالتعاون مع 
الدولي لرجال األعمال  االحتاد 

مبصر «عمار يا مصر».
  وفــــي هــــذا الســــياق، قال 
رئيس مكتب التمثيل التجاري 
املصــــري بالكويــــت الوزيــــر 
املفوض عبدالوهاب عبدالعليم 
ان املعرض يأتي هذا العام في 
دورته السابعة ليؤكد على متانة 
العالقات والروابط الوطيدة التي 
تربط بني الشــــعبني الشقيقني 
في مصر والكويت حيث يعتبر 
جناح املعــــرض في كل دوراته 
الســــابقة إثباتــــا عمليا لرغبة 
املســــتثمر في الكويت للتوجه 
للسوق العقاري املصري ودليال 
على رواج وإزدهار االستثمار 

العقاري في مصر.
  وأشار إلى أن املعرض املصري 
للعقار واالستثمار حقق جناحات 
على مدى دوراته السابقة، وتأتي 

 طاهر فرحات   عبدالوهاب عبدالعليم

 صورة جماعية للمكرمني

 موقع اخلدمات اإللكترونية لـ «بيتك» عبر االنترنت

 فدوى درويش


