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  اختار منتدى الطاقة الدولي نائب العضو املنتدب للصحة 
والسالمة والبيئة ونائب العضو املنتدب للبحث والتكنولوجيا 
مبؤسســــة البترول الكويتية د.محمد عبــــد الوهاب الرمضان 
ليكون رئيسا للمجلس التنفيذي التابع للمنتدى، كما مت تعيني 
كل من الوكيل املســــاعد للشؤون االقتصادية في وزارة النفط 
نوال الفزيع ومدير مكتب الرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد 

الشطي أعضاء في املجلس كممثلني عن الكويت.
  ويعد املجلس التنفيذي ملنتدى الطاقة الدولي أعلى سلطة 
تنفيذيــــة للمنتدى ويتكون من ممثلي ٣١ وزير طاقة من الدول 
األعضاء للمنتدى، ويضم املجلس كذلك ممثلني عن كل من وكالة 

الطاقة الدولية ومنظمة الدول املصدرة للبترول (أوپيك).
  ويأتي تعيني د.الرمضان رئيســــا للمجلس التنفيذي بناء 
على ترشيح الكويت والتي ستستضيف االجتماع الثالث عشر 
ملنتدى الطاقة الدولي املقرر عقده في شــــهر مارس ٢٠١٢ حيث 
ينــــص ميثاق املنتــــدى على ترأس الدولــــة املضيفة للمجلس 

التنفيذي لدورة كاملة.
  كما ستستضيف الكويت بالتزامن مع اجتماع منتدى الطاقة 
العام املقبل، اجتماع منتدى أعمال الطاقة، وذلك بحضور أكثر 
من ٣٠ رئيسا تنفيذيا لشــــركات الطاقة الرائدة في العالم مبا 

فيها شركات النفط والغاز العاملية والوطنية.
  ويعتبر منتدى الطاقة الدولي والذي يتخذ من الرياض في 
اململكة العربية السعودية مقرا له أكبر جتمع عاملي لوزراء الطاقة، 
ويضم في عضويته نحو ٩٠ وزير طاقة من جميع أنحاء العالم، 
مبن فيهم وزراء دول األوپيــــك وأغلبية وزراء الدول األعضاء 
في وكالة الطاقة الدولية، ووزراء عدد من الدول األخرى املهمة 
مثــــل: الصني والهند والبرازيل، ومن أهم أهداف املنتدى القيام 
بدور منبر محايد وتشــــاوري وصريح ومتواصل ومبني على 
معلومــــات موثقة حلوار الطاقة بني أعضائه من الدول املنتجة 
واملستهلكة للطاقة وتضييق الفوارق بني هذه الدول مبا يعزز 

الشفافية واستقرار وآمن أسواق الطاقة العاملية.
  ويهدف اجتماع منتدى أعمال الطاقة إلى توفير منبر للحوار 
بني وزراء الطاقة والرؤســــاء التنفيذيني بغرض تبادل وجهات 
النظر حول أهم القضايا املتعلقة بأسواق الطاقة العاملية خاصة 

تلك املتعلقة بتأمني إمدادات الطاقة بشكل آمن ومستقر. 

 د.محمد الرمضان محمد الشطي

 الرمضان رئيسًا للمجلس التنفيذي 
ملنتدى الطاقة الدولي 

 إطالق شبكة كنزي إلدارة عقود 
وخدمات التأمني باملؤسسات الطبية

 أطلقت مجموعة من رجال املال واألعمال وللمرة األولى في 
الكويت شــــبكة كنزي ميد إلدارة عقود وخدمات قسم التأمني 
باملؤسسات الطبية، وقال أحد املؤسسني الرئيسني عمرو أبو اليسر 
إنها املؤسسة األولى من نوعها في الشرق األوسط والتي انطلقت 
من الكويت وتهدف من خالل قيامها بحلقة الوصل بني املنشآت 
الطبية سواء الكبرى أو احملدودة 
واملستفيدين من التأمني الصحي 
الى تخفيف األعباء اإلدارية اخلاصة 
باملطالبات الطبية عن اإلدارة العليا 

باملؤسسات الطبية.
  وكذلك تلبية احتياجات عمالء 
شركات التأمني والشركات األخرى 
من خــــالل مراقبــــة تنفيذ خطط 
املنافع الطبية الصادرة عن شركات 
التأمــــني وضمان عدم حصول أي 
من املشتركني ألي خدمات أخرى 
غير مســــموح بها جتنبا لرفض 
الطلبات من قبل شركات التأمني، 

وذلك حفاظا على حقوق املؤسسات الطبية.
  وقال أبو اليسر: جنحت شركة كنزي األهلية في التعاقد مع 
شركة الكويت للتأمني وشــــركة واب ميد، حيث نعلن عن بدء 
استقبال حاملي البطاقات الصحية الصادرة عن الشركات املشار 
إليها سابقا في العيادات التابعة لشركة كنزي ميد والتي تتكون 
من شبكة واسعة تضم مركز يونفيرسال الطبي مبنطقة الرقعي 
ومركز الصفوة إنترناشــــيونال الطبي مبنطقة املنقف ومركز 
األنصاري الطبي مبنطقة الساملية ومركز شيخة إنترناشيونال 
الطبي مبنطقة ميدان حولي ومركز احلســــاوي كلينك مبنطقة 
حولي ومختبر جلوبل للتحاليل الطبية مبنطقة الساملية ومختبر 
الساملية احلديث للتحاليل الطبية مبنطقة الساملية ومختبر حولي 
احلديث للتحاليل الطبية مبنطقة حولي وعيادة الدكتور فوزي 
أبل – استشاري املسالك البولية مبنطقة الساملية وعيادة الدكتور 
رائد بهبهانيـ  ستشاري جراحة العيون مبنطقة الساملية. وعن 
أهمية الشبكة وما تقدمه من خدمات للمواطنني قال أبو اليسر إنها 
وضعت أمامها مجموعة من األهداف املهمة أهمها إدارة وتفعيل 
عقود التأمني من خارج املؤسسات الطبية بواسطة مركز خدمة 
العمالء التابع للشركة وضمان حصول عمالء شركات التأمني 
على أفضل اخلدمات الطبية املتاحة حسب شروط وخطط املنافع 
الطبية الصادرة عن شركات التأمني وتفعيل نشاط قسم التأمني 
باملؤسســــات الطبية من خالل التعاقد مع العديد من شــــركات 
التأمني (احمللية والدولية) ووضع السياسات اخلاصة بتقدمي 
اخلدمات العالجية لعمالء شــــركات التأمني وإصدار التعليمات 
جلميع األقسام باملؤسسات الطبية تفاديا حلصول املشتركني 
على خدمات غير مشــــمولة بالتغطية أو غير مسموح بها، مع 
املتابعة الدورية جلميع األقسام باملؤسسات الطبية للتأكد من 
حصول املشــــتركني على اخلدمات املسموح بها حسب شروط 
خطط املنافع الطبية الصادرة عن شركات التأمني، وقال: يساعد 
على تنفيذ املهام مركز اتصال متخصص إلدارة عقود وخدمات 
قســــم التأمني يعمل على مدار الساعة للحصول على املوافقات 
العالجية الالزمة من شركات التأمني وإصدار مناذج املطالبات 
الطبية الالزمة مع مراقبة عملية تقدمي اخلدمات الطبية لعمالء 

شركات التأمني باملؤسسات الطبية.
  وعن اخلدمات التي تقدمها شبكة كنزي األهلية للمؤسسات 
الطبية قال إنه يحق للمؤسسات الطبية استقبال عمالء شركات 
التأمني املتعاقدة مع شركة كنزي األهلية مع تخفيف اإلجراءات 
اإلدارية باملؤسسات الطبية في حتديد أحقية وأولوية املشتركني 
في تلقي اخلدمات الطبية، وتوفير تقارير طبية لكل مشــــترك 
مزود بالتكلفة املالية له وتوفير ملف مركزي دائم لكل مريض، 
واستخدام التقنيات احلديثة في إدارة النفقات الطبية عبر الرقابة 
اآللية وفق الشروط التعاقدية املتنوعة، أما اخلدمات التي تتيحها 
الشبكة لعمالء شركات التأمني فهي االتفاق مع مقدمي اخلدمات 
الطبية على اشتراط املعايير الفنية في اخلدمات املقدمة ملا فيها 
مصلحة املريض، وجتنيب املريض أي إجراءات طبية ال داعي 
لها أو تعاطي أدوية تســــتدعيها حالته الصحية، وتوفير أول 
مركز اتصال في املجال الطبي يعمل على مدار الساعة ملساعدة 
عمالء كنزي وشــــركات التأمني املتعاقــــد معها واحلصول على 

املوافقات العالجية للمرضى. 

 مشاركون أكدوا أن األحداث السياسية أثرت على إقبال املواطنني واملستثمرين

 معرض العقارات الكويتية والدولية اختتم أعماله بنجاح 
اإلقبال هو توقيت إقامة املعرض، 
والذي كان مقــــررا له أن يقام في 
شهر مارس املاضي لوال الشروط 
التنظيمية الصعبة التي وضعتها 
التجــــارة والصناعة على  وزارة 
شــــركات تنظيم املعارض والتي 
أدت إلى ترحيل املعرض من شهر 
مارس املاضي إلى التوقيت احلالي 

في نهاية مايو.

  المساكن الدولية

  أما مدير التســــويق بشــــركة 
املساكن الدولية للتطوير العقاري 
أسامة الظفيري، فقد أكد أن املعرض 
كان جيدا إلى حــــد ما، لكنه حث 
املنظمني على مراعاة عامل التوقيت 
في املرات القادمة، خاصة أن اإلقبال 
على املعرض في هذا التوقيت لم 
يكن كما كان يفترض أن يكون عليه 
بسبب ظروف االمتحانات الدراسية 
وقرب موسم اإلجازات الصيفية، 
ناهيك عن الظروف السياســــية 
احمليطة باملنطقــــة والتي جتعل 

اجلميع في حالة خوف وترقب.
  وقال ان شركة املساكن الدولية 
للتطوير العقاري تعتبر الشركة 
الكويتية الوحيــــدة التي مازالت 
تقدم بيوتا للمواطنني الكويتيني، 
وان مشاريعها العقارية ال تخرج 
عن إطار الكويــــت، وبالتالي فإن 
آثار  الشــــركة مازالت تعاني من 
الظروف االقتصادية والسياسية 
الداخليــــة التي مازالت تؤثر على 
الســــوق الكويتي، خاصة في ظل 
تقنني عمليــــات التمويل العقاري 
التي أثرت كثيرا على الشــــرائح 

املستهدفة للشركة.

  آمار سيتي

  مــــن ناحيتــــه، وصــــف مدير 
التسويق بشركة آمار سيتي سعيد 
الكويتية  العقارات  عامر معرض 
والدولية باملعرض الناجح، مشيرا 
إلــــى أن تنظيم املعــــرض في هذا 
التوقيت بحد ذاته يعتبر إجنازا 
كبيرا. وقال ان شــــركته ملست أن 
هناك عودة من قبل املســــتثمرين 
نحو االستثمار العقاري بعد فترة 
من العزوف واالحجام بعد زوال 
تبعات األزمة العاملية، كما أن كل 
املؤشــــرات تؤكد أن املستثمرين 
قد بــــدأوا بتجــــاوز وتخطي آثار 
األزمات السياسية واالقتصادية 
ليعودوا من جديد نحو االستثمار 
العقاري وبخاصة االستثمار املجدي 

واملفيد.

  الدقة العقارية

  بدوره، قال املدير اإلداري بشركة 
ان  الهويدي  العقارية فالح  الدقة 
اإلقبال على مشاريع الشركة كان 
كبيرا، خاصة أن شركته متخصصة 
في تســــويق األراضي الســــكنية 
واالستثمارية والزراعية في املناطق 
ذات االستثمار اجليد في السعودية 
والتي يأتي على رأســــها اخلفجي 

واخلبر والرياض والطائف.

احلالي مناسبا جدا لتسويق عدد 
العقارية وبشكل  من املشــــاريع 
خاص السياحية منها، والتي هي 
على غرار مشاريع شركة دينار، إذ 
ان الشركة تقوم بتسويق مشروعها 
العقــــاري (ڤلل فــــارس) العائدة 
ملكيتها إلى أبناء فارس عبدالرحمن 
الوقيان، والتي هي عبارة عن ڤلل 
سكنية مت إنشاؤها وفق أحدث ما 
توصل إليه علم الهندسة املعمارية 

في مدينة اخليران الساحلية.

  كويت إلدارة المشاريع

إدارة    من جانبه أشــــاد مدير 
املبيعــــات بشــــركة كويت إلدارة 
املشاريع فالح املطيري بالتنظيم 
اجليد ملعرض العقارات الكويتية 
وباخلدمات اإلعالمية واالعالنية 
التي صاحبته، مؤكدا أن املعرض 
استقطب شريحة ليست كبيرة من 
العمالء، لكنها امتازت بأنها شريحة 

جادة وراغبة في الشراء.
  وقال انه علــــى الرغم من قلة 
احلضور، إال أن شركة كويت إلدارة 
املشاريع قد اســــتطاعت حتقيق 
نسبة معقولة من املبيعات، خاصة 
أنها تقوم بتسويق صكوك االنتفاع 
ملشروعها العقاري الذي يقع في 
املدينة املنورة وعلى بعد ١٠٠ متر 
فقط من احلرم النبوي الشريف، 
مضيفا أن مكــــة واملدينة تبقيان 
املناطــــق املرغوبة واحملببة  من 
لدى شريحة كبيرة ومتزايدة من 

املسلمني حول العالم أجمع.

  دار الكوثر

  أما نائب املدير العام في شركة 
دار الكوثر العقارية م.أيوب الصفار 
فقد أرجع قلة عدد حضور املعرض 
إلى عدد من األسباب الرئيسية التي 
قال ان من أهمها األوضاع السياسية 
املقلقة على صعيد الوطن العربي 
التي جعلــــت املواطن يعيش في 
حالة من اخلوف والضبابية حول 
مســــتقبل االســــتثمار العقارية، 
الســــيما في ظل التخوف احلالي 
من إجــــراءات ونظم التســــجيل 
العقــــاري في عدد من الدول التي 
تشهد اضطرابات وأجواء سياسية 

ساخنة من حولنا.
  وأضــــاف الصفــــار أن العامل 
الذي تســــبب في ضعف  الثاني 

الشركات املشاركة في املعرض 
مبا فيها شركة باز تعتبر أسعارا 
منافســـة للغاية، إال أن ذلك لم 
يشجع العمالء على اإلقبال على 
املعرض وشراء العقارات أو حتى 
صكوك االنتفاع التي تســـوقها 
شركة باز التي كانت تعد حتى 
وقـــت قريب من أكثـــر األدوات 

العقارية جذبا للمستثمرين.

  دينار الدولية

  بدوره، قال مدير إدارة التسويق 
الدولية  واملبيعات بشركة دينار 
هاني عبد الهادي ان أهمية املعرض 
تتوقف على الفترة الزمنية التي 
يتم خاللهــــا إقامتــــه وتنظيمه، 
التنظيم هذه  ومدى تزامن فترة 
مع تواجد الشــــريحة املستهدفة، 
ألنه فــــي حال مت حتقيق التزامن 
املطلوب فإن النجاح سيكون حليفا 

للمعرض.
التوقيت  الهادي    واعتبر عبد 

املعـــرض ســـواء علـــى صعيد 
احلملة اإلعالمية واإلعالنية، أو 
على صعيـــد اخلدمات الداخلية 
املقدمة للمشاركني والزوار على 

حد سواء.

  باز للنظم العقارية

التســـويق في    وقـــال مدير 
شركة باز للنظم العقارية د.خالد 
الشـــمري ان الشـــركة املنظمة 
للمعرض لـــم تبخل عليه ال من 
الناحية اإلعالنية وال من الناحية 
اإلعالمية والتنظيمية والتصاريح 
الصحافية، لكن هذه الدورة كشفت 
عن غياب العميل اجلاد الباحث عن 
العقار، وهو أمر مستغرب خاصة 
إذا ما عرفنا أن املواطن الكويتي 
يعتبر من أكثر مواطني املنطقة 
العربيـــة اهتماما باالســـتثمار 
العقاري داخل وخارج الكويت. 
وأشار الشمري إلى أنه على الرغم 
من أن األسعار التي تقدمها مختلف 

 اختتمت أمس فعاليات معرض 
العقـــارات الكويتيـــة والدولية 
الذي أقامته شركة اكسبو سيتي 
لتنظيم املعارض واملؤمترات في 
فندق ريجنسي خالل الفترة من 
٢٢ إلى ٢٥ مايو اجلاري مبشاركة 

٢٠ شركة عقارية.
  وقد أعرب املديـــر التنفيذي 
للشركة إيهاب جابر عن شكره لكل 
الشركات املشاركة في املعرض، 
كما أعرب عن ســـعادته بنجاح 
املعـــرض الذي قـــال انه يعتبر 
املعـــرض الثاني من نوعه الذي 
يقام خالل العام احلالي ٢٠١١ بعد 
الشروط التنظيمية اجلديدة التي 
وضعتها وزارة التجارة والصناعة 
لتنظيم سوق املعارض العقارية 
في الكويت. وأشاد جابر بالطرح 
املعقول واملتوازن لكل الشركات 
املشاركة في املعرض، والتي قال 
انها قدمت منتجات عقارية متنوعة 
بأسعار تنافســـية تتناسب مع 
ظروف املرحلة احلالية، وبشكل 
الظـــروف االقتصادية  خـــاص 
والسياسية، معربا عن أمله في 
أن يكون املعـــرض قد عزز من 
الفاعلة  مكانته كإحدى األدوات 
في تنشيط القطاع العقاري بشكل 
خاص والقطاع االقتصادي بشكل 

عام داخل الكويت.
  من جانبهم، أشـــاد عدد من 
مســـؤولي الشـــركات العقارية 
املشـــاركة في معرض العقارات 
الكويتيـــة والدوليـــة بالدورة 
احلالية للمعرض، مؤكدين أنهم 
ملسوا بأنفســـهم مدى االهتمام 
املتنامـــي الذي قام بـــه منظمو 

 أسامة الظفيري م.أيوب الصفار فالح املطيري د.خالد الشمري

 «املتحد» شارك 
في املعرض

 د.يوسف الزلزلة يزور جناح «املتحد» في املعرض 

 عمرو أبو اليسر

قاعدة من اجلمهور وتعريفهم 
باملنتجات اجلديدة واخلدمات 

املتميزة التي يقدمها املتحد في 
ظل عمله وفق أحكام الشريعة 
اإلسالمية، ودعا املتحد زوار 

املعرض لزيارة اجلناح املتميز 
للبنك األهلي املتحد، حيث 

يتواجد مجموعة من موظفي 
البنك خلدمتهم واإلجابة عن 

استفساراتهم حول منتجات 
وخدمات البنك.

  وقد شهد جناح املتحد في 
املعرض إقباال كبيرا من 

اجلمهور سواء على مستوى 
األفراد أو الشركات، خصوصا 

أن األهلي املتحد قد عود عمالءه 
على تقدمي منتجات مصرفية 
تتناسب مع سمعته املعروفة. 

 أعلن البنك األهلي املتحد عن 
مشاركته في معرض العقارات 
الكويتية والدولية الذي تنظمه 

مجموعة «اكسبو سيتي» 
لتنظيم املعارض واملؤمترات في 

فندق كويت ريجنسي باالس 
وانطلقت أنشطته األحد املاضي، 

حتت رعاية وحضور عضو 
مجلس األمة الكويتي ورئيس 

اللجنة املالية واالقتصادية 
د.يوسف الزلزلة، والذي قام 

بزيارة جناح املتحد باملعرض، 
واستمع لشرح من موظفي 
املتحد حول أبرز املنتجات 

واخلدمات التي يطرحها البنك 
وأشاد باخلدمات املتميزة التي 

يوفرها البنك لعمالئه.
  وأوضح البنك في بيان صحافي 

أنه حريص على املشاركة في 
األنشطة املتميزة التي متثل 
فرصة جيدة للوصول ألكبر 


