
15 مال وأعمال 11 مارس 2015 - العدد 2403 األربعاء 20 جمادى األولى 1436هـ

افتتح معرض العقارات الكويتية والدولية بمشاركة 40 شركة 

نمر الصباح: تشديد »التجارة« الرقابة على املعارض حقق املصداقية
كتب باسم رشاد

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة املساعد لشؤون املنظمات الدولية 
ان��ه منذ تطبيق »ال��ت��ج��ارة«  وال��ت��ج��ارة الخارجية الشيخ نمر الصباح 
القوانني والنظم الجديدة املعمول بها لتنظيم املعارض العقارية قبل 
عامني وحتى االن »لم نشهد اي شكوى من املستثمرين ضد الشركات 
ال��ت��ي ت��ع��رض ع��ق��ارات��ه��ا للبيع وه���ذا دل��ي��ل ع��ل��ى فعالية ال��ش��روط التي 

وضعتها الوزارة لعرض العقارات في تلك املعارض«.
وق�����ال ال��ش��ي��خ ن��م��ر ف���ي ت��ص��ري��ح��ات ص��ح��اف��ي��ة ع��ق��ب اف��ت��ت��اح��ه م��ع��رض 
ال���ع���ق���ارات ال��ك��وي��ت��ي��ة وال���دول���ي���ة ان رق���اب���ة »ال���ت���ج���ارة« ع��ل��ى امل���ع���ارض 
العقارية ضمنت مصداقية العقارات املعروضة فيها، السيما العقارات 

الخارجية.
واض���اف الشيخ نمر ف��ي تصريحات صحافية عقب افتتاحه معرض 
العقارات الكويتية والدولية انه منذ تطبيق »التجارة« القوانني والنظم 
ال��ج��دي��دة امل��ع��م��ول ب��ه��ا لتنظيم امل��ع��ارض ال��ع��ق��اري��ة ق��ب��ل ع��ام��ني وحتى 
االن »ل��م نشهد اي شكوى من املستثمرين ضد الشركات التي تعرض 
عقاراتها للبيع وهذا دليل على فعالية الشروط التي وضعتها الوزارة 

لعرض العقارات في تلك املعارض«.
ال��ت��ج��ارة والصناعة مفتوح لكل  ب��اب وزارة  ال��ى ان  واش���ار الشيخ نمر 
امل��ع��ارض ليتقدم بأي  ف��ي ش���راء العقار م��ن تلك  م��واط��ن او مقيم مهتم 
ش��ك��وى او م��اح��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا، م��ب��ي��ن��ا ان ال������وزارة ب���دوره���ا س��ت��أخ��ذ تلك 
ال��ش��ك��اوى ع��ل��ى م��ح��م��ل ال��ج��د وس��ت��خ��ال��ف اي ش��رك��ة ال ت��ل��ت��زم ب��ش��روط 

االشتراك في املعارض العقارية.
ولفت الى ان هناك تعاونًا ملحوظًا بني الشركات العقارية التي تشارك 
ال��ت��ج��ارة والصناعة لضمان املصداقية  ف��ي م��ع��ارض العقار م��ع وزارة 
ال��ع��روض املقدمة »واعتقد ان املستثمر الكويتي اصبح على  وواقعية 
علم كامل بالشروط الواجب توافرها في العقار املعروض قبل الشراء ما 

يضمن ساسة ومصداقية الصفقات التي تشهدها تلك املعارض«.
وك��ش��ف ال��ش��ي��خ ن��م��ر ع��ن ع��ق��د اج��ت��م��اع ال��ع��رب��ي ال��ت��رك��ي ب��ت��اري��خ م��ن 19 
إل��ى أن هذا  إل��ى 20 أبريل املقبل وه��و اجتماع يعقد في الكويت، الفتا 

االجتماع يهدف إلى زيادة عمليات التبادل التجاري. 
ق��ال رئيس مجلس ادارة »اكسبو سيتي« الشركة املنظمة  وم��ن جانبه 
ل��ل��م��ع��رض اح��م��د ال��ص��ف��ار ان امل���ع���رض ي��ع��د ف��رص��ة الق��ت��ن��اص ال��ف��رص 
العقارية ذات العوائد الجيدة في ظل عدم االستقرار في اسواق االسهم 

والبورصات في دول الخليج العربي والكويت بشكل خاص.
واض���اف » العقار الي���زال يتم التعامل معه كماذ آم��ن ل��ام��وال ف��ي ظل 
ال��ت��ذب��ذب��ات ف��ي االق��ت��ص��اد املحلي واالق��ل��ي��م��ي، وامل��ع��رض ال��ح��ال��ي يوفر 
فرصا في دول اجنبية عدة وبأسعار متدنية مقارنة مع سوق العقار 

الكويتي«.
واوضح ان املعرض يستهدف جميع شرائح املستثمرين سواء الصغار 
او الكبار منهم، لذلك حرصنا على تواجد جميع انواع العقار وبأسعار 

مختلفة لضمان استقطاب مختلف انواع املستثمرين.
ال��ى ان تركيز الطلبات العقارية االستثمارية حاليا يتجه الى  واش��ار 
املناطق ذات الصبغة الدينية س��واء في مكة املكرمة او املدينة املنورة 
)شقق بنظام الصكوك( ومناطق اخرى، مضيفا ان هناك اسواقًا جديدة 

تستقطب الكويتيني في تركيا وبعض الدول االوروبية.
واكد ان الطلبات العقارية شهدت انخفاضا في بعض الدول التي اعتاد 

الكويتيون الشراء فيها مثل مصر ولبنان نظرا للظروف الجارية، معربا 
عن االم��ل بأن تعود االوض��اع افضل من السابق في اق��رب وقت لعرض 

افضل الفرص العقارية هناك.
ومن جانب آخر قال املدير التنفيذي في الشركة إيهاب ذكري ان معرض 
العقارات الكويتية وفي نسخته الحالية يشارك فيه 40 شركة عقارية 
تخوضه بمجموعة مشاريع عقارية ضخمة ومميزة تطرح ألول مرة 
في السوق الكويتي وستساهم في استقطاب أكبر شريحة كبيرة لزوار 

املعرض.
وأش��ار ذك��ري إل��ى ان إقامة املعرض خ��ال شهر م��ارس يعتبر اختيارا 
م��ن��اس��ب��ا وم���م���ي���زا ألن����ه األف���ض���ل خ����ال ال���ع���ام ال�����ذي ي��ف��ض��ل��ه ال��ش��رك��ات 
العقارية واملستثمر الكويتي لشراء العقارات سواء لعقارات محلية او 
امل��ع��رض يقدم فرصا ومنتجات  الخليجية او العاملية. وأك��د ذك��ري ان 
عقارية متنوعة تتناسب مع جميع الشرائح من املستثمرين العقاريني 
الكويتيني، باإلضافة إلى وجود أفضل األسعار واملساحات واملشروعات 

بشكل عام.
وب��ني ذك���ري ان امل��ش��اري��ع املحلية ف��ي ال��ك��وي��ت م��ن شقق سكنية تمليك 
وش��ال��ي��ه��ات ف���ي امل��ن��اط��ق ال��ج��دي��دة ت��ل��ق��ى اق���ب���اال م��ل��ح��وظ��ا وه���ي محط 
انظار لكثير من املستثمرين العقاريني، وان املعرض يقدم مجموعة من 
العقارات املحلية املتميزة والتي تلبي طموحات جميع العماء الراغبني 

في االستثمار العقاري املحلي.
كما أعلنت 4 شركات عن مشاركتها في املعرض حيث أعلنت شركة داون 
ت��اون العقارية مشاركتها بالحدث العقاري األكبر واألب��رز في الكويت 

على اإلطاق معرض العقارات الكويتية والدولية.
وق���ال عضو مجلس اإلدارة وامل��دي��ر ال��ع��ام ف��ي ال��ش��رك��ة امل��ه��ن��دس أي��وب 
الصفار في بيان صحافي أن الشركة ستشارك في املعرض بمشاريع 
م��م��ي��زة م��ن��ه��ا م���ش���روع ح���ي ال��ع��ري��ض ف���ي ج���ن���وب ال��ع��اص��م��ة ال���ري���اض 
ب��م��س��اح��ات ت��ب��دأ م��ن 400 م��ت��ر م��رب��ع، ك��م��ا س��ت��ق��وم أي��ض��ا ع��ل��ى تسوق 
ف��ي لندن بشراكة كويتية بقيمة  واح���دة م��ن أضخم املحافظ العقارية 
تصل إلى 25 مليون ديناروأضاف » مشاريع لندن عبارة عن تسويق 
شقق في أرقى األماكن الحيوية بسنتر لندن في مناطق مختلفة منها 

مايفيروبيزووتر واكسفورد ستريت وميدافيل«. 
ولفت الصفار إلى أن تسليم هذا املشروع فوري والتسجيل عن طريق 
أشهر مكاتب املحاماة في لندن، كما ستقدم من خ��ال مشاركتها في 
اع��ادة تجديد الشقق الصحاب العقار في سنتر لندن،  املعرض خدمة 
وعن هذه الخدمة قال الصفار ان الشركة ستقدم خدمة تجديد الشقق 
ب��ال��ك��ام��ل وامل��ت��اب��ع��ة م��ع ال��ع��م��ي��ل م��ن ال��ك��وي��ت دون ع��ن��اء ب��االض��اف��ة ال��ى 

خدمات اخرى كالتصاميم الداخلية وخدمة االدارة وإعادة البيع .
كما أكد الصفار أن الشركة ستقوم أيضا على تسويق مشروعني لشقق 
ال��ت��م��ل��ي��ك ف��ي ع��م��ان بتكلفة 10 م��اي��ني دي���ن���ار. وأش����ار ال��ص��ف��ار إل���ى أن 
مشروع األول في صالة هو مشروع »جاردن هاوس« في منطقة عوقد 

الجنوبية ذات االطالة البحرية .
ف��ي العاصمة  الثاني ه��و م��ش��روع »معبيلةأفينيو«  وأض���اف »امل��ش��روع 
مسقط بمنطقة املعبيلة، حيث ان جميع الوحدات تتميز بالخدمات مثل 

النادي الصحي ومواقف السيارات والحضانة واملحات التجارية.
وعن الجديد الذي ستقدمه داون تاون العقارية قال الصفار ان الشركة 
ستطرح في املعرض مشروعًا جديدا في ماربيا أسبانيا وه��و عبارة 
عن منتجع سكني كامل مكون من ١٤ مبنى وماعب غولف وأحواض 

سباحة، وع��ن املشروع واه��م ما يميزه ق��ال الصفار ان موقعه الحيوي 
وب��ع��ده ٣ دق��ائ��ق فقط ع��ن ب��ورت ب��ان��وس يجعل م��ن امل��ش��روع ذات قيمة 
عقارية عالية معربا ان تفاصيل املشروع سيطلقها تزامنا مع انطاق 
امل��ع��رض. وأع��ت��ب��ر ال��ص��ف��ار ان ال��ش��رك��ة ت��ق��دم م��ش��روع��ات مميزة ومهمة 
اق��ت��ن��اص ف��رص ع��ق��اري��ة جديدة  ال��راغ��ب��ني على  بالنسبة للمستثمرين 
وف��ري��دة م��ن نوعها، داع��ي��ا الجمهور التعرف على املشاريع املطروحة 

خال فترة املعرض.
أع��ل��ن��ت ش��رك��ة االم�����راء ال��دول��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة ع���ن م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي امل��ع��رض 
وستقوم بطرح نخبة من املشاريع للمستثمرين داخل وخارج الكويت 
وعلى مستوى الخليج والشرق االوسط، حيث تقع هذه املشاريع في كل 
من الكويت واالمارات وسلطنة عمان والبحرين وتركيا ولندن واميركا 

وهنغاريا.
وقال رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الدكتور حسني دشتي ان العقار 
ل��ل��م��واط��ن واملستثمر الكويتي  ال��وج��ه��ة األول����ى  ال��ب��ري��ط��ان��ي دائ��م��ا ه��و 
ب��ال��خ��ارج حيث كمصيف لقضاء العطات وفي  ب��ش��راء العقار  ال��راغ��ب 
ب��ارت��ف��اع اس��ع��ار العقار  ل��ل��زم��ن، وال��ت��ي تتميز  ال��وق��ت نفسه كاستثمار 
فيها سنويا لتعود بالفائدة على املستثمرين والتي تعتبر من املناطق 

املميزة باستقطاب أكبر عدد من املستثمرين وخاصة من دول الخليج.
من جانب آخر أعلنت شركة تمليك العقارية عن مشاركتها في املعرض 
وق��ال مدير ادارة التسويق أحمد عبد العظيم ان الشركة ستشارك في 
ف��ي منطقة   )SILVER CITY( ب��ع��دة م��ش��اري��ع وه���ي م��ش��روع امل��ع��رض 

بيلكدوزو باسطنبول االوروبية »مدينة املؤتمرات واملعارض واملوالت 
التجارية« وهو عبارة كمبوند سكني به 363 وحدة سكنية بمساحات 
ال��خ��دم��ات االجتماعية والترفيهية،   تجاريا ك��ام��ل 

ً
مختلفة و40 م��ح��ا

حيث ان التسليم النهائي في اغسطس 2015.
 ) PRIME TOWER( اي��ض��ا م��ش��روع ال��ش��رك��ة س��ت��ط��رح  إل���ى أن  وأش����ار 
ف��ي أرق���ى منطقة سياحية باسطنبول  ذات العائد السنوي املضمون 
والتسليم النهائي في شهر مارس 2015، وباالضافة إلى مشاريعنا في 
البوسنة حيث تطرح الشركة مشاريعها بأعلى عائد استثماري بدولة 

البوسنة وبأفضل االسعار لعمائنا.
ولفت إلى أن الشركة سقوم بعرض مشروع ) LIFE LAND( وهو على 
مساحة 85000م2 ويبعد عن العاصمة 12كم، وباعلى عائد استثماري 

مضمون.
وتابع » سنقدم ايضا منتجع )GREEN RESORT– اليجا( من النخبة 
إلى النخبة، حيث تمت مراعاة الذوق الكويتي بصفة خاصة والخليجي 
بصفة ع��ام��ة وك��ذل��ك ت��واف��ر الخصوصية وال��رف��اه��ي��ة مل���اك ال��ف��ل��ل وه��و 

متكامل البنية التحتية وكذلك وسائل الترفيه. 
وق���ال م��دي��ر امل��ب��ي��ع��ات ف��ي ال��ش��رك��ة ف��ه��د امل��ط��وع ان ال��ش��رك��ة نجحت في 
تكريس حضورها في السوق خال السنوات املاضية عن طريق اطاق 
حزمة من املشاريع في تركيا، مشيرا الى ان دار العز ستكون متواجدة 
ف��ي امل��ع��رض ب��ش��ك��ل م��م��ي��ز وك��ب��ي��ر ب��ع��رض م��ج��م��وع��ة م��ن امل��ش��اري��ع في 

اسطنبول وبورصة وطرابزون.

القدومي: مشاريع »توب العقارية« جاهزة للتسليم
قال نائب العضو املنتدب للتسويق في مجموعة توب العقارية محمد 
وليد القدومي بان املجموعة تشارك في معرض العقارات الكويتية 
ف��ن��دق الريجنسي  ف��ي  وال��دول��ي��ة وال��ت��ي تنظمه ش��رك��ة اكسبو سيتي 
وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس القادم بباقة مميزة من املشاريع 
العقارية في بريطانيا وتركيا ومصر. واضاف القدومي بان املشاريع 
ال��ف��وري ومنها  ق��ائ��م��ة وج��اه��زة للتسليم  امل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ي تعرضها 
ف��رص��ة مناسبة للعميل  ال��ق��ادم وه��ي  ف��ي يونيو  م��ن سيتم تسليمه 
لاطاع على العقار على طبيعته وواقعه ومعاينته بما ال يدع مجاال 
للشك لديه بما سيقوم بشرائه حيث سيشاهد العقار قائما ويلمس 
ت��ش��ط��ي��ب��ات��ه وم��واص��ف��ات��ه وال���خ���دم���ات امل��ت��ن��وع��ة ف��ي��ه وب���ني ال��ق��دوم��ي 
امل��ش��اري��ع تقدم تسهيات مميزة  ب��ان املجموعة وم��ن خ��ال م��ط��وري 
ف��ي تركيا ومصر.  ف��وائ��د للمشاريع  ب���دون  ب��ال��س��داد تصل لغاية 36 
ب��أن املجموعة تعرض مجموعة من الشقق السكنية  وق��ال القدومي 
في العاصمة البريطانية لندن والتي تطورها مجموعة باريت لندن 
وتتوزع خريطة مشاريعها على مواقع مميزة في قلب لندن ولندن 
الكبرى واض��اف القدومي بانه سيكون بامكان املستثمرين اختيار 
ش��ق��ة اح��ام��ه��م ف��ي ل��ن��دن ومحيطها م��ن اك��ث��ر م��ن ع��ش��ري��ن م��ش��روع��ا 
سكنيا تنفذها الشركة حاليا منها من هو جاهز للتسليم الفوري او 
خال هذا العام وبني القدومي بان اسعار الشقق متفاوتة وتتوافق 

مع امكانيات العماء الراغبني بالشراء والتملك في لندن.
م�����ن ج����ان����ب اخ������ر س���ت���ط���رح امل���ج���م���وع���ة اي����ض����ا ع��������ددًا م�����ن االراض��������ي 
االستثمارية في بريطانيا وتقع في منطقة كادنجتون -لوتن، وتمتاز 
ف��ي املنطقة ومحاطة  امل��م��ي��ز ع��ل��ى ش���ارع رئ��ي��س  االراض����ي بموقعها 
ل��ع��دد من  ال��ى م��واق��ع  ب��االض��اف��ة  ال��خ��دم��ات  بمنطقة سكنية متكاملة 
الشركات البريطانية، واضاف القدومي الى أن إجمالي عدد االراضي 

ت��ب��دأ م��ن 675 مترًا  امل��ش��روع تبلغ ح��وال��ي 300 قطعة بمساحات  ف��ي 
مربعًا وباسعار تبدأ من 15 الف جنيه استرليني مشيرا الى ان ملكية 

االراضي حرة وملختلف الجنسيات.
وفي تركيا وتحديدا في اسطنبول تواصل طرح مشروعها الجاهز 
للتسليم الفوري »تيراس تيما« وهو عبارة عن برجني سكنيني في 

منطقة أتاكنت، وهي من املناطق الرئيسة والحيوية في اسطنبول. 
واض�����اف ب����ان ال��ش��رك��ة ب��ص��دد ط����رح م��ج��م��وع��ة م���ح���دودة م���ن ال��ش��ق��ق 
باملشروع لاستام الفوري مع دفع العميل دفعة مقدمة %35 من قيمة 
ب��ان العميل يمكنه  الشقة والباقي على اقساط مل��دة 36 شهرًا مبينا 

االستفادة من تأجير الشقة وتحقيق عوائد فورية عليها. 

الكويت تستقبل االجتماع 
 العربي - التركي بهدف 
 زيادة عمليات التبادل 

التجاري 19 ابريل

الصفار: املعرض يعد فرصة 
القتناص الفرص العقارية ذات 

العوائد الجيدة
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قدومي متو�سطا فريق العمل

35 جهة تشارك في معرض 
»إكسبو - تاج«

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة »اك��س��ب��و-ت��اج« 
لتنظيم املعارض واملؤتمرات، 
ع�������������ن إط����������اق����������ه����������ا مل�������ع�������رض 
ال��ث��ال��ث يومي  األم  وم��ه��رج��ان 
20 و 21 مارس الحالي بقاعة 
ال���ش���ي���خ���ة س����ل����وى ال����ص����ب����اح- 
ب���ف���ن���دق امل����اري����ن����ا ب���ال���ك���وي���ت، 
وذل����ك ب��م��ش��ارك��ة أك��ث��ر م���ن 35 
ج���ه���ة، ت��ش��م��ل م���راك���ز ت��ج��م��ي��ل 
وم����راك����ز ع����اج ط���اق���ة ال��ج��س��م 
ومستشفيات ونوادي صحية 
وأزي��������������������اء، وم�����س�����ت�����ح�����ض�����رات 

تجميل، ومعالجات للبشرة.
و أع���ل���ن���ت ش���رك���ة »ن����وف����االك« 
ع������ن رع����اي����ت����ه����ا ال���ب���ات���ي���ن���ي���ة 
ل���ل���م���ه���رج���ان، وق������ال امل���س���ؤول 
ب��ال��ش��رك��ة، إس���ام م��ش��ال��ي، إن 
»ن�����وف�����االك« ت���ه���دف م���ن خ��ال 
ه�������ذه ال�����رع�����اي�����ة وامل�����ش�����ارك�����ة، 
األم واح���ت���رام���ا  ت���ك���ري���م  ألج����ل 
لرابطتها بأبنائها وتأثيرها 
ف������ي امل����ج����ت����م����ع، م����ش����ي����را إل����ى 
ل���ت���وف���ي���ر  ال����ش����رك����ة س����ع����ت  أن 
م���ع���ل���وم���ات م���ف���ي���دة ب��أس��ل��وب 
ت���رف���ي���ه���ي وم����س����ل ق�������ادر ع��ل��ى 
ج�����������ذب ش������ري������ح������ة االم�������ه�������ات 
واألطفال الذي من اجلهم اقيم 

هذا املهرجان.
ال��ط��ب��ي��ة  وأع��ل��ن��ت ع���ي���ادة 180 
)م�������س�������ت�������وص�������ف م������ون������ت������ان������ا 
كلينيك(، عن رعايتها الذهبية 

العام  املدير  للمهرجان، وق��ال 
ل����ل����ع����ي����ادة، إي�������اد ال���ع���ط���ع���وط، 
أن���ه���ا س��ت��ق��وم ب��ت��ق��دي��م جميع 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بالعناية  خ��دم��ات��ه��ا 
ال���ك���ام���ل���ة ل����ل����م����رأة ف�����ي م���ج���ال 
التجميل وال��ع��ن��اي��ة بالبشرة 
و ت��ق��دي��م أخ��ر م��ا ت��وص��ل إليه 
ال�����ط�����ب ف������ي م���ج���ال  ال����ع����ل����م و 
ت���ج���م���ي���ل وال����ع����ن����اي����ة ب���ج���م���ال 

املرأة.
ال���ع���ي���ادة ت��س��ع��ى  وأض������اف أن 
املرأة و  التواصل مع  لتكثيف 
املتعطش  ال��ك��وي��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع 
ألخر صيحات ما توصل إليه 
العناية  التجميل و  ع��ال��م  ف��ي 
ب��ج��م��ال امل����رأة، م��ش��ي��را إل���ى أن 

امل���ج���ت���م���ع ال���ك���وي���ت���ي ح��ري��ص 
 ع������ل������ى ت����ل����ب����ي����ة اح�����ت�����ي�����اج�����ات 
ك��ل متطلبات  امل����رأة وت��ط��وي��ر 

املرأة.
 »NUXE« أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ك��م��ا 
ع���������ن رع������اي������ت������ه������ا ال�����ذه�����ب�����ي�����ة 
ومشاركتها باملهرجان، حيث 
ق����ال����ت ه����اج����ر ص����ال����ح م���دي���رة 
م��ن��ت��ج��ات  الشركة  امل��ن��ت��ج، إن 
مستوحاة من الطبيعة  الفتة 
الى أن املرأة الكويتية تعد من 
النخبة، حيث تهتم بجمالها 
ورون��ق��ه��ا وت��ب��ح��ث ع��ن افضل 
املنتجات من املاركات العاملية 
و تهدف للحصول على افضل 

املنتجات.

»زين« تنضم إلى »داتامينا« 
لتعزيز نطاقها العاملي

أع��ل��ن��ت  م��ج��م��وع��ة زي���ن ع��ن ت��ع��اون��ه��ا م��ع ش��رك��ة دات��ام��ي��ن��ا 
ال��رق��م��ي  وامل���ح���ت���وى  ال���ب���ي���ان���ات  ن���ق���ل  م���رك���ز   -)datamena(
املتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  ال��ذي يتخذ من   - املستقل 
م����رك����زًا ل���خ���دم���ات���ه ال���ت���ي ت���غ���ط���ي م��ن��ط��ق��ة ال����ش����رق األوس�����ط 

وأفريقيا.
املنتظر  ال��ت��ع��اون  ان  ب��ي��ان صحافي  ف��ي  املجموعة  وأف���ادت 
امتدادها  إلى توسيع نطاق  االماراتية يهدف  الشركة  مع 
ال���دول���ي م���ن خ���ال ال���ت���واص���ل امل��ب��اش��ر م���ع ق��ائ��م��ة م��ت��ن��وع��ة 
والخدمات  البيانات، واملحتوى،  نقل  من موفري خدمات 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ستستفيد  أن  م��ب��ي��ن��ة  وال���ش���رك���ات،  ال��س��ح��اب��ي��ة، 
م���ن ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا 
اإلمارات  إنترنت دولة  بدالة  داتامينا، ومن ضمنها  مركز 

.)UAE-IX( املتحدة  العربية 
وق���ال امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ش��ؤون ال��ت��ج��اري��ة ف��ي ش��رك��ة دو 
فهد الحساوي  »يسعدنا انضمام زين إلى مركز داتامينا 
املركز  يوفرها  التي  البيئة  ملشاركة خبراتها وقدراتها مع 
ل��ع��م��ائ��ه امل��ح��ت��م��ل��ني، ف��ان��ض��م��ام ش��رك��ة رائ����دة ب��ح��ج��م زي��ن 
كبار  م��ع  القائمة  ال��ش��راك��ات  ع��دد  ازدي���اد  يعزز  املنطقة  ف��ي 

العامليني«. املشغلني 
وأض�������اف ب���ق���ول���ه »ه������ذا ال����ت����ع����اون س���ي���ق���دم وص������وال س��ه��ا 
 ع����ن ال��ق��ي��م��ة ال���ع���ال���ي���ة ال���ت���ي س��ي��ق��دم��ه��ا 

ً
ل���ل���خ���دم���ات، ف���ض���ا

ب���ال���ن���س���ب���ة مل����������زودي ال�����خ�����دم�����ات ال����س����ح����اب����ي����ة وامل����ح����ت����وى 
والتطبيقات إلى جانب مزودي خدمات نقل البيانات على 
مستوى العالم، ولهذا نتطلع قدمًا إلى توفير الدعم الازم 

والتوسعية«. التنموية  أهدافها  لتحقيق  زين  ملجموعة 
وم����ن ج���ان���ب���ه ق����ال امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال���دول���ي���ة 
وم��ب��ي��ع��ات ال��ج��م��ل��ة وال���ت���ج���وال ف���ي م��ج��م��وع��ة زي����ن ه��ن��ري 
االستراتيجية  زي��ن  إل��ى توجهات مجموعة  » نظرًا  كساب 
��ل 

ّ
ال����ه����ادف����ة إل�����ى ت���ط���وي���ر امل���ج���م���وع���ة ل��ت��ص��ب��ح أب������رز م��ش��غ

الرقمي  الحياة  أسلوب  املتنقلة يحاكي  االتصال  لخدمات 
امل��ت��ك��ام��ل، ف���إن���ه م���ن ال����ض����روري ج����دًا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ن��ا ت��ق��دي��م 
لعمائنا  البيانات واملحتوى  اتصال  مستويات عالية من 

املنطقة«. أرجاء  في 

»مقيمي العقار« أعد مذكرة بمهامه
ق����ال االت����ح����اد ال��ك��وي��ت��ي ملقيمي 
ال���ع���ق���ار إن������ه ان���ت���ه���ى م����ن اع������داد 
م��ذك��رة تفصيلية تشمل جميع 
االعمال واملهام املنوطة باالتحاد 
لتسليمها الى وزير العدل  وزير 
االوق�������اف وال����ش����ؤون االس��ام��ي��ة 
ي��ع��ق��وب ال���ص���ان���ع مل��ع��ال��ج��ة اه��م 
امل���ع���وق���ات ام������ام ع���م���ل االت����ح����اد. 
وأض�����اف ن��ائ��ب رئ��ي��س االت��ح��اد 
عبدالعزيز ال��ش��داد ف��ي تصريح 
صحافي امس ان اعضاء اتحاد 
م��ق��ي��م��ي ال���ع���ق���ار ال���ت���ق���وا ال���وزي���ر 
ال��ص��ان��ع اخ���ي���را ح��ي��ث أب����دى كل 
تعاون لحل املشاكل التي تواجه 
عمل االتحاد ومعالجة املعوقات 
أم��ام��ه باتخاذ اآلل��ي��ات املناسبة 
ب���أق���رب وق�����ت. وذك�����ر ال����ش����داد أن 
اع����ض����اء االت����ح����اد ق����دم����وا خ���ال 
اللقاء مع الوزير اقتراحات أبرزها 
دعم وزارة العدل عن طريق اقامة 
ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة لقيادييها 
في شأن نشاط التقييم العقاري 
وات��خ��اذ االج����راءات ال��ازم��ة عند 
وجود خطأ في التقييم وتقدير 
االس�������ع�������ار وب������ي������ان ال������ف������رق ب��ني 

السمسار واملقيم العقاري.
وأوض�����������ح ان االت������ح������اد ي���ه���دف 
ال����ى ال���ت���ع���اون امل��ث��م��ر م���ع وزارة 
العدل لتفعيل العمل في السوق 
ال���ع���ق���اري خ����ال ال���ف���ت���رة امل��ق��ب��ل��ة 
ن��ظ��را اله��م��ي��ة ال����دور ال���ذي يقوم 
ب�����ه االت������ح������اد وم���ن���ت���س���ب���وه م��ن 
امل��ق��ي��م��ني ال���ع���ق���اري���ني. وت��أس��س 
االتحاد الكويتي ملقيمي العقار 

في مايو 2012 بمقتضى قانون 
ال����ع����م����ل ال�����ج�����دي�����د ف������ي ال���ق���ط���اع 
االه��ل��ي وص����درت الئ��ح��ة النظام 
االساسي لاتحاد حيث حددت 
اغراضه واهدافه التي تمثلت في 
تنظيم م��م��ارس��ة مهنة التقييم 
ال��ع��ق��اري ل��ض��م��ان ح��س��ن ادائ��ه��ا 
ط���ب���ق���ا ل����اش����ت����راط����ات ال���دول���ي���ة 

امل��وح��دة ملمارسة مهنة التقييم 
العقاري. وذك��رت الائحة ان من 
بني االغ���راض ال��دف��اع عن حقوق 
ومصالح االع��ض��اء ف��ي االت��ح��اد 
ورف��ع املستوى املهني والثقافي 
لهم ومساعدتهم على االستمرار 
ف����ي االداء امل���ت���م���ي���ز ع���ل���ى ن��ح��و 

متكامل وغير ذلك.

اإ�سالم م�سايل هاجر �سالح
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