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خالل اجتماع اجلمعية العامة السنوية لالحتاد الذي عقد في سنغافورة

»اجلزيرة« حتصل على عضويتها الكاملة في الـ »آياتا« لتصبح العضو 238
في القطاع.

يذكر ان االحتاد الدولي للنقل 
اجلوي )آياتا( يضم 238 عضوا 
من ش���ركات الطيران من أكثر 
من 120 دولة وهذه الش���ركات 
تس���تحوذ على 93% من حركة 

الطيران العاملية.
ويدع���م االحت���اد عمليات 
وتطلع���ات ش���ركات الطيران 
االعضاء فيه من خالل متثيلهم 
على مس���توى العالم باعتباره 
منظمة موحدة مس���تقلة ذات 
خبرة طويلة ف���ي قطاع النقل 

اجلوي.
املمي���زات املتوافرة  وم���ن 
ألعضاء ال� »آياتا« االس���تفادة 
من أنظمة االحتاد للتس���ويات 
إلى  املالية والتي تصل قيمتها 
300 مليار دوالر والتي تسهل 
العمليات املالية للدفع واملستحقة 

ما بني شركات الطيران.

منطقة الشرق األوسط، في ظل 
البيئ���ة املتحررة املتواجدة في 

الكويت«.
وستشارك »طيران اجلزيرة« 
ف���ي املناقش���ات الدولي���ة في 
قطاع النق���ل اجلوي، وحتصل 
الشركة على حق التصويت في 
املناقشات املعنية بقطاع الطيران 
التجاري، إضافة إلى مشاركتها 
في املؤمترات وحصولها على آخر 
البحوث والدراسات ومؤشرات 

القطاع.
كما حتصل »طيران اجلزيرة« 
باعتبارها عضوا كامال في االحتاد 
على ح���ق التصويت في وضع 
معايير جديدة من شأنها ضمان 

سالمة املسافرين.
ويش���جع »آياتا« ش���ركات 
الطي���ران االعض���اء فيه على 
مناقشة كيفية حتسني الكفاءة 
التشغيلية والبنية التحتية عامة 

اخلطوط الت���ي تخدمها، وهذه 
خطوة جديدة في ارتقاء طيران 
اجلزيرة على مس���توى العالم 
ونتطلع لالستفادة من املميزات 

التي يوفرها االحتاد«.
من ناحيته، قال رئيس االحتاد 
الدولي للنقل اجل���وي )آياتا( 
جيوفاني بيس���يناني: »يسرنا 
الترحيب بطيران اجلزيرة إلى 
االحتاد، فإن العضوية في االحتاد 
هي عالمة جودة للخدمات التي 
تقدمها شركات الطيران، وأهمها 
عالمة جودة للسالمة التشغيلية، 
إذ سبق أن حازت طيران اجلزيرة 
على ش���هادة ال� »األيوسا« من 
االحتاد لتقيدها ومتيزها مبعايير 
السالمة التشغيلية. وكعضو في 
االحتاد، نتمنى لطيران اجلزيرة 
االستفادة من األنظمة واخلدمات 
التي نوفرها لدعمها في انتهاز 
الفرص العدي���دة املتوافرة في 

أعلنت شركة طيران اجلزيرة 
امس أنها أصبحت عضوا كامال 
في االحتاد الدولي للنقل اجلوي 
)آياتا(، حي���ث مت اإلعالن عن 
عضوية الش���ركة ف���ي االحتاد 
خالل اجتم���اع جمعيته العامة 
السنوية ال� 67 الذي عقد مؤخرا 
في س���نغافورة، لتصبح بذلك 
طيران اجلزيرة العضو رقم 238 

في املؤسسة العاملية.
التنفيذي في  الرئيس  وقال 
شركة طيران اجلزيرة ستيفان 
 بيتش���لر: »يأت���ي انضمامن���ا

ل� »آياتا« في وقت حتقق طيران 
العديد من  اجلزي���رة خالل���ه 
االجنازات منها عودة الش���ركة 
إلى الربحية ومواصلة حتقيقها 
لألرباح خالل الفترات الفصلية 
الثالثة األخيرة، واستحواذها 
عل���ى حصص قيادية للس���نة 
ستيفان بيتشلر يتسلم عضوية »طيران اجلزيرة« في ال� »آياتا«الثانية على التوالي على أغلبية 

»اخلليج« يعلن أسماء الفائزين بالسحب الثاني 
والعشرين حلساب »الدانة« لعام 2011

»غلوبال فاينانس«: HSBC أفضل بنك 
خلدمات األمانة الفرعية في الشرق األوسط

أعلن بن���ك HSBC لخدمات األوراق المالية � 
الشرق األوسط عن تسميته كأفضل بنك لخدمات 
األمانة الفرعية في الشرق األوسط« من قبل مجلة 
»غلوبال فاينانس« في استطالعها السنوي الثامن 
لتصنيف أفضل المؤسسات المالية العاملة في 

مجال خدمات األمانة الفرعية.
كما حصد بنك HSBC أيضا 8 جوائز محلية 
في 9 دول شملها االستطالع من مختلف أنحاء 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما في 
ذلك البحرين واألردن والكويت ولبنان وسلطنة 
عمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية المتحدة.
وقد قامت مجلة »غلوبال فاينانس« باختيار 
الفائزين من المؤسس���ات المالية المعتمدة في 
مجال تقديم خدمات األمانة األفضل في األسواق 
والمناطق المحلية إلى األمن���اء العالميين بما 
في ذلك إدارة عالقات العمالء وجودة الخدمات 

واألسعار التنافسية والسرعة في التعامل والتنفيذ 
والتقنيات المطبقة وعمليات ما بعد التس���وية 
وخطط اس���تمرارية األعمال والخبرة والدراية 

الواسعة باألنظمة والممارسات المحلية.
 وبهذه المناسبة، قال رئيس HSBC لخدمات 
األوراق المالية لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا آرين���دام داس: »إن حصولنا على هذه 
الجوائ���ز إنما يعكس م���دى ق���وة منت�جاتنا 
واإلمكانيات الفريدة التي تتميز بها فرق العمل 
المحلي���ة فضال عن جودة وات�س���اق الخدمات 
التي نقدمها في هذه المنطقة المهمة، ونحن في 
HSBC نقوم بتوف�ير خدم���ات األمانة الفرعية 
والمقاصة إلى عمالئنا منذ أك�ثر من 10 سنوات 
حتى اآلن، وإن استمرارنا بمواصلة االستثمار 
في ه���ذا المجال من األعمال قد ضمن لنا بقاءنا 
في طليعة المؤسس���ات المالية العاملة في هذا 

القطاع«.

وقدرها 1000 دينار لكل منهم، 
السحب الربع السنوي الثالث 
وال���ذي يمنح جائ���زة بقيمة 
500.000 دين���ار إل���ى جانب 
السحب السنوي على جائزة 

مليون دينار.
الدانة من  ويت�ميز حساب 
بنك الخليج بأنه باإلضافة إلى 
كونه حسابا يمنح جوائز نقدية، 
فهو يش�جع العمالء أيضا على 
توفير المال، فكلما زاد المبلغ 
المودع وطالت مدة بقائه في 
الحساب زادت الفرص المتاحة 

للف�وز.
كما يمنح حساب الدانة أيضا 
المتميزة  الخدمات  العديد من 
منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع 
الحص���ري« التي تمنح عمالء 
الدانة حرية إيداع النق�ود في 
أي وقت يناس�����بهم، إضاف�ة 
إل���ى خدمة »الحاس���بة« التي 
تمكن عمالء الدانة من حساب 
م���ا لديهم من فرص للفوز في 

سحب الدانة.

المطيري،  سعدي الفي محمد 
حس���ين س���عد هبر الفضلي، 
عبدالل�ه غازي عبداهلل الجسار، 
سدن أحمد العطار، أسامة جاسم 
محمد شهاب، سمر رشدان محمد 
الرومي، عبداهلل هالل ع�بداهلل 
العنزي، فاطمة ش���الش عبد 
الضاي���ع، وآية عماد مصطفى 

أحمد.
الخل�يج  ويش����جع بن���ك 
الجميع ع�لى ف�ت�ح ح��س���اب 
الدانة وزي��ادة اإلي��داعات م�من 
لدي�ه��م حس��اب الدانة، لتزداد 
الح�ظ في  فرصهم ويح�الفهم 
ربح السحب األس�بوعي الذي 
يمن���ح 10 فائ��زي���ن ج��ائزة 

أعلن بنك الخ�ليج عن اجرائه 
الس���حب األس���ب�وعي الثاني 
والعشرين لحساب الدانة 2011، 
وذلك ي���وم 5 يونيو الجاري 
معلنا بذلك عن أس�ماء 10 فائزين 
يحص���ل كل منهم على جائزة 
قدرها 1000دينار، والفائزون 

ال� 10 هم:
من���ى أحمد ن���ور عبداهلل، 

بالتزامن مع شهر رمضان املبارك

ال بديل عن خطوات قانونية تنظيمية توفر الشفافية وتساعد املستثمرين

 القناعي: »معرض الكويت الدولي« باشرت استعداداتها 
إلقامة أول دورة ملعرض احلج في 7 أغسطس

العمر: التقييمات الوهمية للعقار السبيل األمثل لتعزيز 
قيمة القروض املصرفية املستهدفة من البنوك

»إيكويت« تنظم ورشة عمل لتطوير القيادات

 أعلن���ت ش���ركة معرض 
الكوي���ت الدولي انه���ا بدأت 
استعداداتها إلقامة أول دورة في 
معرض احلج 2011 خالل الفترة 
من 7 إلى 13 أغس���طس املقبل 
املوافق بدايته مع التاسع من 
شهر رمضان املبارك على ارض 

املعارض الدولية مبشرف.
املناس���بة صرحت  وبهذه 
مس���ؤولة املعرض في شركة 
معرض الكويت الدولي مروه 
الش���ركة قررت  القناعي بان 
إطالق أول دورة من معرض 
احلج بعد دراسات تسويقية 
متأنية قامت بها الشركة حيث 
ملست جتاوبا وحماسا كبيرا 

قال رئي���س مجلس إدارة 
ش���ركة املنظوم���ة العقارية 
فيصل العمر إن أسعار مواد 
البناء ساهمت بشكل كبير في 
ارتفاع أسعار العقار السكني 
في ظل غياب الرقابة احلكومية 
وع���دم وجود س���عر محدد 
ملتر األرض الواحد، مش���يرا 
إل���ى أن التباين احلاصل في 
أسعار العقار السكني يعود 
إلى قضية العرض والطلب 
وعوامل تتعلق بقرب العقار 
السكني من أماكن اخلدمات، 
وعلى عكس دول العالم، فإن 
العقار السكني في الكويت كلما 
كان قريبا من مناطق اخلدمات 
ارتفع سعره، وأوضح أن هناك 
استغالال لألراضي مع انتشار 
شائعات تخص كيفية الترويج 
ألسعاره، كما أن قضية نشر 
إعالنات للش���ركات ودخول 
مضارب���ات في ه���ذا القطاع 
ساعد على ارتفاع سعر العقار 
الس���كني، يض���اف إلى هذه 
العوام���ل، اإلفراط في عملية 
االقتراض، ما أدى إلى ارتفاع 
سعر العرض في العقارات، في 
حني ساهمت القدرة الشرائية 
للنقد في رفع قيمة أي شيء 

املش���اكل والصعوب���ات التي 
يواجهها عمالء تلك احلمالت.

وأك���دت القناع���ي ان باب 
الرعاية واملشاركة مازال مفتوحا 
أمام احلمالت واجلهات الراغبة 
في االنضمام الى تلك التظاهرة 
التي تس���تعد ارض املعارض 

الحتضانها ألول مرة.
يذكر ان املعرض سيكون 
برعاية ذهبية من كل من: وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية � 
املروة خلدمات احلج والعمرة � 
شركة شعائر � مجموعة خدمات 
احل���ج والعمرة )مواس���م(، 
باإلضافة الى رعاية فضية من 

حملة د.وليد الكندري. 

نظام يتيح للمستثمرين في 
العقار االطالع على األسعار، 
ما يتيح الشفافية للمستثمر 
الذي يستثمر بشكل يومي، 
إال أن عمل هذه الش���ركة لم 
يتطور لغياب الشفافية، ومن 
هنا اليزال هن���اك تباين في 

أسعار العقارات.
وبني أن اإلحصاءات أثبتت 
أن املنطق���ة املعم���ورة من 
الكوي���ت هي 7% فقط، حيث 
متلك الدول���ة 3.5% والقطاع 
اخلاص 3.5%، بينما نسبة %93 
الدولة  من األراضي حتتكره 
التي ترفض طرح هذه النسبة 
في السوق، محمال احلكومة 
الكويتية مس���ؤولية ارتفاع 

أسعار العقار.
واش���ار إل���ى أن قضي���ة 
األس���عار خاضعة للعرض 
والطلب، بينما الكويت ومنذ 
اخلمس���ينيات عمل���ت على 
تنظيم 90% من األراضي حتت 
التنظيم، مؤكدا  مسمى خط 
ان���ه ال توجد مرونة في بيع 
الدولة  األراضي ألن سياسة 
مبني���ة عل���ى حماية حقوق 

املواطنني الكويتيني.

العاملة  الش���ركات واجلهات 
في هذا القطاع بالنس���بة لكل 
إل���ى جانب كثرة  املواطنني، 
القطاع  العاملة في  الشركات 
مع تنوع مستوياتها واخلدمات 
التي تقدمها، مع البحث الدائم 
من قب���ل املواطن واملقيم عن 
البدائ���ل والفرص واخلدمات 
املتاحة واملفاضلة بني خدمات 
الشركات العاملة في القطاع.

وذكرت ان الشركات العاملة 
في قطاع احلج ستستعرض كل 
اخلدمات التي تقدمها لعمالئها 
حيث سيكون املعرض فرصة 
لبحث املش���اكل والصعوبات 
التي تواجه حمالت احلج وكذلك 

تأخذ في األغلب صبغة املكاتب 
التجارية، فإن انتشارها دفع 
التكدس وقل���ة اإليجار  إلى 
بسبب التنافس بني الشركات 
في بناء ه���ذه األبراج، الفتا 
الى انه إذا كان هناك برجان 
وبني برج قبل اآلخر بأيام فإن 
البرج الذي بني مبكرا يحصل 
على اإلعالن أكثر من الثاني، 
وبالتالي يحدث تكدس في عدد 
الوحدات التأجيرية املوجهة 
نحو اس���تثمار الشركات أو 
املكاتب، وفي هذه احلال أصبح 
الس���وق العق���اري في حالة 
أنه بالرغم  فوضي، والدليل 
من عدد األبراج الكثير، إال أن 
القيمة اإليجارية لم تنخفض 
إال بنس���بة 10% في الس���نة 

اجلارية.

الشفافية مفقودة

العمر أن أس���عار  ويؤكد 
الكويت صارت  ف���ي  العقار 
ترتفع بشكل كبير لعدم وجود 
الشفافية رغم تقدم العقاريني 
بطل���ب للحكوم���ة لتوفير 
الشفافية التي قامت بتأسيس 
شركة عقارية عملها يقوم على 

لدى اجلهات والشركات املعنية 
في الكويت.

وأوضح���ت القناع���ي في 
تصريح صحافي ان االهتمام 
بإقامة مع���رض للحج يأتي 
إميانا من الش���ركة بضرورة 
التصدي للقطاعات والقضايا 
التي تهم كل شرائح املجتمع 
والتي تواكب اهتمامات املواطن 

واملقيم.
وبينت ان هناك العديد من 
التي تبشر بنجاح  املؤشرات 
هذا املعرض وحتقيقه لألهداف 
املرجوة من وراء إقامته ويأتي 
في مقدمتها عدم وجود معارض 
مماثله في الكويت، والى أهمية 

اعلن���ت ش���ركة ايكوي���ت 
للبتروكيماوي���ات عن تنظيم 
القيادات  ورشة عمل لتطوير 
وذلك مبش���اركة د.مارش���ال 
غولدس���ميث وه���و احد أبرز 
الشخصيات العاملية في مجال 

تطوير املوارد البشرية.
وبه���ذه املناس���بة، قال���ت 
التنفيذي  الرئيس  مس���اعدة 
للشؤون االدارية واخلدمات في 
ايكويت عبير سليمان  شركة 
العمر: »تتعامل شركة ايكويت 
مع املوارد البشرية باعتبارها 
أه���م األصول واألس���س التي 
القطاعات ذات  عليها جمي���ع 
العالق���ة، ولذلك ف���إن تطوير 
أمرا  القيادات والك���وادر يعد 
جوهريا ومحورا هاما يعكس 
االستراتيجية الدائمة للشركة، 
الكثير من  إيكويت  وتستثمر 
البرامج والدورات  املوارد في 
الت���ي ترتقي ب���أداء وخبرات 

ايكويت ضمن إطار من احلوار 
البناء االمر  املثمر والنق���اش 
الذي يعك���س رغبتهم القوية 
في اكتساب املزيد من املعرفة 

واخلبرة«.
ومبشاركة اكثر من 50 قياديا 
ايكويت، تناولت  من ش���ركة 
ورشة العمل التي استمرت ملدة 
يومني كيفية التغيير اإليجابي 
في الس���لوك واحملافظة عليه 
وتطويره لدى القيادي وجميع 
من يتعامل معهم من أفراد وفرق 

عمل.
يذكر ان د.غولدسميث يعد 
واحدا من ابرز 15 شخصية في 
قطاع إدارة األعمال على مستوى 
العالم، وقد مت اختياره من قبل 
اجلمعي���ة األميركي���ة لإلدارة 
كواحد من ابرز 50 ش���خصية 
س���اهمت في تطوي���ر قطاع 
إدارة األعمال خالل ال�80 عاما 

املاضية.

من جانب���ه، اعرب د.غولد 
س���ميث عن س���عادته لتوافر 
هذه »الفرصة للمس���اهمة في 
هذا البرنامج مع قيادات شركة 

موظفيه���ا، وما ه���ذا املنتدى 
اال اح���دى الفعاليات التي يتم 
تنظيمها باستمرار في سبيل 
الرقي بأداء موظفي الشركة«.

قابل للتداول والشراء سنويا 
بنسبة تتراوحبني 10 و%14، 
وبني انه رغم انخفاض مواد 
البناء بني 7 و57%، خصوصا 
املواد األساسية كاحلديد وأيضا 
االنخفاض املسجل في مواد 
الصنابر واخلالطات واملغاسل 
واملواد التي يدخل في تركيبتها 
الس���يراميك، إال أن أس���عار 
العقار السكني مازالت مرتفعة 
ول���م تنخفض، فصال عن ان 
التقييم���ات الوهمية للعقار 
السبيل األمثل لتعزيز قيمة 
القروض املصرفية املستهدفة 

من البنوك.

غياب القوانين 

التباين  العم���ر  وأرج���ع 
العقارات  إيجار  املوجود في 
الس���كنية إلى مالكي العقار 
الذي���ن يتحكمون في قضية 
اإليجار، ما دفع باألسعار إلى 
االرتفاع بشكل غير منطقي، 
وهذا اخللل الكبير يعود أساسا 
إلى غياب قوانني تنظم عملية 
اإليجار، موضحا انه بالنسبة 
لكثرة من األبراج قيد اإلنشاء 
في العاصمة الكويت، والتي 

مروة القناعي

فيصل العمر

العقار الكويتي أصبح 
في حاجة ماسة

الى قوانني تنظيمية 
من احلكومة

عبير العمر ود.غولد سميث وعدد من املشاركني بورشة العمل


