
اقتصاد
الثالثاء 24 مايو 2011

37

خالل افتتاحه معرض العقارات الكويتية والدولية 

الزلزلة: »املالية البرملانية« ووزارة املالية و»هيئة االستثمار«
تناقش تطورات احملفظة العقارية األسبوع املقبل

ودعا د.الزلزلة جمهور املواطنني 
واملقيمني لزيارة املعرض للتعرف 
عن قرب على املنتجات العقارية، 
مش���يرا الى ض���رورة أن تنظر 
الدولة بعني االعتبار إلى القطاع 
العقاري لتش���جع افراد املجتمع 
على االنخراط في املجال العقاري 

لكونه استثمارا جيدا.
وح���ول رؤيته ع���ن اخلطة 
التنموي���ة ذكر أنه م���ن األهمية 
مبكان أن يتم إجناز 50% من هذه 
املشاريع، األمر الذي يجعل الكويت 
تخطو خط���وات كبيرة لتطوير 
االقتصاد، معربا عن أمله في أن 
تنفذ احلكومة ما ورد في اخلطة 
االس���تراتيجية للتنمية النها لم 
تترك مجاال اقتصاديا اال والتفتت 

اليه.
واس���تطرد قائال: »نتمنى أن 
نرى التنفيذ خالل العام املقبل«.
وذكر الزلزلة أن اس���تجواب 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد غير دستوري، مشيرا إلى 
ان نائب رئيس الوزراء للشؤون 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
هو الشخص املعني باالستجواب 

وليس احملمد.
وعن استجواب الشيخ أحمد 
الفهد ذك���ر د.الزلزل���ة أن هناك 
انهما  محورين واضح���ني متاما 
ليسا من اختصاصه في هذا الوقت 

بالذات.
واستطرد قائال: »من األفضل 
للشيخ أحمد للفهد صعود املنصة 
وقد ض���رب رئيس مجلس األمة 
جاس���م اخلرافي مثاال بأن هناك 
في بعض االحيان دمال يجب ان 
ننتهي منه«، مضيفا: »اعتقد أن 
هذا االستجواب من احد الدمامل 

التي يجب ان ننتهي منها«.
ولفت د.الزلزلة إلى أن ما حدث 
في مجلس االمة مؤخرا أمر محزن 
لكن هذه طبيعة الدميوقراطية في 
كل دول العالم عندما يحدث شيء 

نحن نستنكره.
وزاد بالقول: »البد ان نستفيد 
من ه���ذا اخلطأ حتى اليتكرر في 

االيام املقبلة«.
عاطف رمضان   ٭

أن املعارض العقارية تلقى إقباال 
من قبل جميع الناس وأي مواطن 
أو مقي���م يحبذ أن يكون له بيت 

او استثمار.
ولفت إلى أن العقار قد يتوقف 
لفترة ما لكنه ال يتراجع، موضحا أن 

العقار في الكويت غير منظم.

باحلكوم���ة النه���ا جه���ة اخذت 
هذا الق���رار واللجنة املالية جهة 
حتقي���ق للتأكد من انها باالجتاه 

الصحيح.
وأشار د.الزلزلة إلى أن املعارض 
بشكل عام حترك السوق وتشجع 
االقتصاد في أي بلد، مشيرا الى 

 أك���د رئيس اللجن���ة املالية 
ف���ي مجلس األمة  واالقتصادية 
النائب د.يوسف الزلزلة ان املجلس 
طلب من اللجنة املالية اعادة النظر 
في احملفظة العقارية للتأكد من أن 
أموالها سيتم توجيهها بالشكل 
الصحيح لتشجيع وحتريك السوق 
وأال يتم استثمار أموالها لتنفيع 

اشخاص أو شركات معينة.
وأضاف د.الزلزلة في تصريح 
صحافي عق���ب افتتاحه معرض 
العقارات الكويتية والدولية أمس 
األول في فندق كويت ريجنسي 
ب���االس الذي تنظم���ه مجموعة 
اكسبو سيتي لتنظيم املعارض 
واملؤمترات ان الدالئل تشير إلى 
ان هذه احملفظة تسير في االجتاه 

الصحيح.
إلى  واستطرد قائال: »نحتاج 
دالئل اكثر من قبل احلكومة في 
اجتماعنا املقبل معها لنتأكد من انها 

تسير في االجتاه الصحيح««.
وعن م���دى جن���اح احملفظة 
العقاري���ة مقارنة باحملفظة التي 
وجهت لالستثمار في البورصة، 
قال الزلزلة: »ال نستطيع ان نحكم 
على شيء اال من أن  احملفظة حتقق 
اهدافها ولكن حتى اآلن ليس لدينا 

املعلومات الكافية عنها«.
وعن االتهامات التي صدرت من 
قبل بعض النواب جتاه احملفظة 
العقارية وانعكاس���ات ذلك على 
تأخير ب���دء عملها، اوضح قائال: 
»نتائج هذه التهم يتم حتويلها الى 
اللجنة املالية للتأكد من أن احملفظة 

تعمل في االجتاه الصحيح«.
واضاف: »ما نحتاجه ان تقدم 
العامة  املالي���ة والهيئ���ة  وزارة 
لالستثمار املعلومات التي طلبناها 
منهما الى اللجن���ة املالية حيث 
أرسلنا مجموعة من االستفسارات 
حول احملفظة وبانتظار اإلجابات 
عنها خالل االجتماع الذي سيعقد 
االسبوع القادم بني اللجنة املالية 
العامة  املالي���ة والهيئة  ووزارة 

لالستثمار«.
وعن اتخاذ السرعة لبدء عمل 
احملفظة العقاري���ة لفت الزلزلة 
إلى ان البت ف���ي احملفظة مناط 

د.الزلزلة في جناح »األنباء« باملعرض

د.الزلزلة والصفار في جناح »بوبيان« باملعرض

حضور كبير في املعرض

)محمد ماهر( د.الزلزلة يطلع على مجسم عقاري لشركة باز للنظم العقارية بحضور د.خالد الشمري  د.الزلزلة وأحمد الصفار في لقطة بجناح شركة األمراء الدولية د.يوسف الزلزلة يقص شريط افتتاح معرض العقارات الكويتية والدولية

»بوبيان« يستعرض خدماته املصرفية في املعرض

أعلن بنك بوبيان عن مشاركته في معرض العقارات 
الكويتية والدولية الذي انطلقت أنشطته امس األول 

االحد، حيث يستعرض البنك ابرز اخلدمات واملنتجات 
واحللول التمويلية التي يقدمها ملختلف القطاعات في 

الكويت. وقال البنك في بيان صحافي ان مشاركته 
في هذه النوعية من األنشطة تأتي في اطار خططه 

الترويجية والتسويقية والتي يسعى من خاللها 
للوصول إلى مختلف الشرائح وعرض جميع املنتجات 
واخلدمات التي يقدمها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.

وأضاف البنك ان مجموعة من موظفي البنك 
سيتواجدون خالل فترة املعرض الذي يستمر حتى 
25 مايو اجلاري وذلك خلدمة جميع زوار املعرض 

وإمدادهم بتفاصيل آخر املنتجات والعروض اخلاصة 
بالتمويل. يذكر ان بنك بوبيان يقدم لعمالئه مجموعة 

مميزة من اخلدمات الشخصية التمويلية واالستثمارية 
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومن أهمها 

أدوات التمويل اإلسالمية املتعددة التي متنح العميل 
جميع احتياجاته املختلفة سواء كانت مواد إنشائية 
وهي التي تتيح للعميل فرصة تصميم وبناء منزل 
أحالمه بطريقته اخلاصة والتي متنح العميل متويل 
تصل قيمته إلى 70.000 دينار يتم دفعها من خالل 

أقساط شهرية مرنة على فترة تصل إلى 15 سنة مما 
يوفر الراحة للعمالء، باإلضافة إلى أنواع التمويل 

األخرى التي تلبي جميع احتياجات عمالئنا املختلفة 
سواء كانت أثاثا أو سيارات أو قوارب ومعدات بحرية 

أو اليكترونيات.
اجلدير بالذكر أن بنك بوبيان يقدم العديد من املزايا 

اخلاصة بالتمويل الشخصي ومنها إمكانية تأجيل 
األقساط ملدة تصل إلى 6 شهور وتأمني دين مجاني 

هذا باإلضافة إلى العروض املتميزة واخلاصة بتمويل 
السيارات والتي يطرحها البنك مع مختلف وكالء 

السيارات على مدار العام.
كما يقدم بنك بوبيان أيضا باقة متنوعة من البطاقات 
االئتمانية والتي تتمتع بالعديد من املزايا من أهمها أن 
جميع بطاقات بوبيان االئتمانية تكون دون أية أرباح 

مما يجعلها األوفر بالكويت باإلضافة إلى حصول 
العميل على العديد من اخلصومات والعروض املميزة 
على العديد من احملالت التجارية واملطاعم، باإلضافة 
إلى حساب التوفير الذي مينح العمالء أرباحا شهرية 
تنافسية وودائع بنك بوبيان الثابتة التي متنح العميل 

حرية اختيار ما يالئمه من بني وديعة الوكالة العالية 
املرونة ووديعة املضاربة ذات األرباح التنافسية.

تسعى إلى متلك أراٍض لبدء التنفيذ

 »املزايا القابضة« تنطلق بالعالمة التجارية 
ملجمع كلوفر سنتر الطبي في دول اخلليج 

أعلنت شركة املزايا القابضة 
انها تسعى الى املباشرة في تنفيذ 
خطتها اإلستراتيجية للمرحلة 
القادمة والت����ي أعلنت عنها في 
وقت س����ابق وتتضمن البحث 
عن فرص استثمارية مجدية في 
منطقة اخلليج، خصوصا بعد أن 
جنحت »املزايا« في إجناز وتسليم 
اجلزء األكبر من مشاريعها في 

الكويت ودبي.
ويصب هدف »املزايا« األول 
حول تعزيز انتشار عالمة كلوفر 
سنتر التجارية من خالل إقامة 
مشاريع عقارية طبية في منطقة 
اخلليج العربي بشكل عام، ابتداء 
من قطر التي يشهد سوقها العقاري 
حتس����نا مقبوال بسبب اخلطط 
احلكومي����ة املتفائل����ة والداعمة 
من جهة، واس����تقرار األوضاع 
األمنية من جه����ة ثانية، عالوة 
على اس����تعدادات قطر احلالية 
إلقامة وتنفيذ العديد من املشاريع 
السياحية والتنموية استعدادا 
الرياضية  الوف����ود  الس����تقبال 
والدولية التي ستشهد دورة كأس 

العالم 2022.
الدراس����ات  ويجتهد قس����م 
واألبحاث في املزايا القابضة بإجراء 
دراسة مفصلة عن األسعار احلالية 
وهوامش التغيرات فيها، واملناطق 
واملواقع ومراعاة القوانني وغيرها، 

أهم أركان املجتمعات، والذي جنح 
في حتقيق معدل منو بني 8 و%10 
خالل 2009 و2010 في دول اخلليج 

بحسب الدراسات«.
أم���ا بالنس���بة لطبيع���ة 
االستثمار في كلوفر سنتر، فقد 
اوضحت ملحس بالقول: »بعد 
إجناز وتسليم معظم مشاريعنا 
في الكويت ودبي، نتطلع حاليا 
إلى التركيز على االستثمارات 
املدرة للدخ���ل، والتي يندرج 
كلوفر سنتر ضمنها، وهذا النوع 
من االستثمارات يضمن عوائد 
للش���ركة كما ميكننا من ادارة 
املش���روع حتى بعد تسليمه، 

بحسب االتفاق«.
وميتد مجمع »كلوفر سنتر«، 
على مساحة 4000 متر مربع في 
منطقة اجلابرية، ويتألف من 19 
طابقا مبس����احة 600 متر مربع 
للطابق الواحد خلدمة العيادات 
مبختلف مساحاتها والتي تتنوع 
بني 160 و600 متر مربع، الى جانب 
مبنى مالصق مؤلف من 8 أدوار 

خلدمة ال� »بوتيك كلينيك«.
وأفادت ملحس بأن العوائد 
املتوقعة ملشروع كلوفر سنتر 
الطبي ستضاف إلى جميع العوائد 
من مشاريع املزايا املدرة للدخل 
وذلك مبجرد اكتمال نسبة التأجير 

في املجمع.

القابضة م.سلوى ملحس: »لقد 
ملس����نا في اآلونة األخيرة بوادر 
حتسن في األسواق اخلليجية، 
خاصة أن عامل األمن واالستقرار 
يلعب دورا رئيس����يا في جذب 
االس����تثمارات ودفع املطورين 
للبحث جديا في القطاعات التي 
قد يحتاجها السوق، والتي يأتي 
على رأسها قطاع اخلدمات الطبية 
املتخصصة الذي يعد اليوم أحد 

إلى جانب دراسة عن واقع القطاع 
الطبي في منطقة اخلليج العربي 
وحاجة السوق ومتطلباته، السيما 
بع����د أن أثبتت جترب����ة كلوفر 
الطبي جناحها وشجع »املزايا« 
على تكراره����ا محليا وخارجيا 
لتعميم الفائدة، وتعليقا على هذه 
احملادثات وتطوراتها، قالت نائب 
الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير 
األعمال والتسويق بشركة املزايا 

م.سلوى ملحس


