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عرض على املال االنضمام إلى لجنة التجارة والنقل

مجلس إدارة »الغرفة« يبدأ خطوات عملية
»الكفاءات« من خارجها لالستعانة بـ

|   كتب رضا السناري |

ع��رض على  الكويت  إدارة غرفة تجارة وصناعة  أن مجلس  »ال���راي«  علمت 
عبدالله نجيب املال االنضمام الى لجنة التجارة والنقل في »الغرفة«، لالستفادة 
من خبراته في هذا املجال. وذكرت مصادر مطلعة أن املال وافق على االنضمام 
الى عضوية اللجنة التي تطلع بدور مهم في قضايا التجارة النقل والتخزين 
واألنشطة اللوجستية. تجدر اإلشارة الى أن اللجان املنبثقة عن الغرفة تضم في 
عضويتها الى جانب أعضاء مجلس اإلدارة عددا من ذوي الخبرة واملختصني 
في هذا املجال. وكان رئيس الغرفة علي الغانم قد وعد باالستعانة بالكفاءات 
التي  االنتخابات  نتائج  عن  النظر  بغض  اللجان،  في  »الغرفة«  تضمها  التي 
جرت قبل أشهر. وأشاد حينها بأخالق املال في أثناء االنتخابات وخاطبه آنذاك 
بقوله : »أنت فائز معنا وسنستفيد من خبراتك سواء فزت باالنتخابات أم ال«، 
وحصل املال في االنتخابات التي جرت في الثاني من أبريل املاضي على مركز 

عبدالله املالاالحتياط األول بعدد كبير من األصوات.

من حقيبة الشركات
تدرس فرصا استثمارية داخل وخارج الكويت

»استحواذ القابضة« تلقت عروضا مهمة
 لبيع أصول عقارية تملكها في االمارات

|   كتب محمد الجاموس |

ك��ش��ف م��ص��در م��ط��ل��ع ل���� »ال������راي« ان ش��رك��ة اس��ت��ح��واذ 
في  تملكها  ع��ق��ارات  لشراء  مهمة  عروضا  تلقت  القابضة 
املتحدة، وت��درس فرصا استثمارية  العربية  دول��ة االم��ارات 

داخل وخارج الكويت.
وأكد املصدر معلومات »ال��راي« بتلقي الشركة عروضا 
ل��ش��راء اص���ول ع��ق��اري��ة تملكها »اس��ت��ح��واذ« ملكية  ج��دي��ة 
ان��ه ج��ار االن  مباشرة ف��ي االم���ارات العربية املتحدة، وق��ال 
دراسة هذه العروض بصورة جدية، رافضا اعطاء معلومات 
عن موقع تلك االصول او مساحاتها او اي تفاصيل اخرى 
لوجود شركاء اخرين، مكتفيا بالقول ان العروض تلقتها 
الشركة من جهات كويتية وخارجية، وانها ستحقق عوائد 
ممتازة للشركة في حال تم بيعها. وجدد املصدر تأكيده 
الكويت  ادراج��ه��ا في س��وق  الشركة ستعمل على  ادارة  ان 
امل��وازي كما قيل(  الرسمي وليس  املالية ) السوق  ل��الوراق 
ف��ي ال��رب��ع االخ��ي��ر م��ن ال��ع��ام ال��ح��ال��ي. وعلق على مالحظات 
بعض املساهمني في شأن شراء الشركة لحصة كبيرة في 
شركة املدار لالستثمار بسعر عال بالقول ان هذه االخيرة 

اردن��ي كبير،  اخيرا ضمن تحالف كويتي بمشروع  ف��ازت 
اولتها  التي  بالثقة  منوها  الحديد،  م��ش��روع سكك  وه��و  اال 
الحكومة االردنية لهذا التحالف وترسية هذا املشروع عليه، 

رغم املنافسة الشديدة من شركات كبيرة.
جدير بالذكر ان لدى »استحواذ القابضة« عدد ال بأس به 
من االصول الجيدة، تم تقييمها بشكل متحفظ جدا ابرزها 
ملكية الشركة في بنك بوبيان البالغة نحو 5 في املئة بسعر 
املئة  ف��ي   30 ون��ح��و  للسهم،  فلس   500 – ب��ني 450  تكلفة 
من رأسمال شركة جرافينر هاوس،  وحصة نسبتها 7,5 
في املئة في شركة اوسنت مارتن، هذا باالضافة الى حصة 
ك��ب��ي��رة )ن��ح��و 60 ف��ي امل��ئ��ة( ف��ي ش��رك��ة امل����دار لالستثمار،  

وعقارات داخل وخارج الكويت. 
تملكه  كانت  كبير  عقار  م��ن  تخارجت  الشركة  وك��ان��ت 
امل��اض��ي وحققت رب��ح��ا صافيا  ال��ع��ام  اواخ���ر  البحرين  ف��ي 
نحو 4 ماليني دينار كويتي، دخلت في ميزانية السنة املالية 

.2007
نهاية  ف��ي  كما  الشركة  لسهم  الدفترية  القيمة  بلغت  و 
ديسمبر 2007 / 115.8 فلس للسهم، بينما تم تقييمه من 

احدى الجهات املتخصصة بسعر 140 فلسا للسهم.

»املستثمر الدولي« ستعلن قريبا
عن صفقة تخارج بـ 18 مليون دينار

|   كتب محمد الجاموس |

ع��ل��م��ت »ال��������راي« م���ن م���ص���ادر م��ت��اب��ع��ة ان ش��رك��ة 
املستثمر ال��دول��ي على وش��ك االع��الن عن صفقة بيع 
حصة كبيرة تملكها في شركة محلية غير مدرجة، 

بقيمة يمكن ان تصل الى نحو 18 مليون دينار. 
النهائية  امل��راح��ل  الصفقة في  ان  املصدر  واض��اف 
م���ن ال���ت���ف���اوض وي��م��ك��ن االع�����الن ع���ن ال��ت��وص��ل ال��ي��ه��ا 

وتوقيعها خالل يومني او نهاية االسبوع الجاري على 
اعلى تقدير.

ورف�����ض امل���ص���در االف���ص���اح ع���ن ش��ك��ل او طبيعة 
ه��ذا ال��ت��خ��ارج، مكتفيا ب��ال��ق��ول ان��ه ت��خ��ارج م��ن اح��دى 

الشركات.
لديها  ال��دول��ي  ب��ال��ذك��ر، ان ش��رك��ة املستثمر  ج��دي��ر 
بيت  كبيرة هما شركة  فيهما حصة  تملك  شركتان 

املال االستثمارية، وشركة كريدت ون.

مصدر ينفي بيع صالح كامل
حصته في »املستثمر الدولي«

|   كتب محمد الجاموس |

نفى مصدر مطلع ان يكون انخفاض سعر سهم 
ش��رك��ة امل��س��ت��ث��م��ر ال���دول���ي م����رده ال���ى ق��ي��ام املستثمر 
السعودي صالح كامل ببيع اغلبية حصته التي تصل 
الى نحو 7 في املئة في الشركة، وباقي له نحو واحد 
في املئة فقط. وكانت معلومات تم تداولها في السوق 
ان سبب هبوط سعر سهم شركة املستثمر الدولي الى 
مستوى ال� 200 فلس يعود الى قيام صالح كامل بيع 

حصته وتخارجه من الشركة.

وق����ال امل���ص���در ف���ي ت��ص��ري��ح خ���اص ل���� »ال������راي« ان 
ب��ل هي  م��ب��اش��رة  ملكية  ليست  اليها  امل��ش��ار  الحصة 
املستثمر  اح��دى شركات  تملكها  خ��الل محفظة  من 
السعودي، والحصة ذاتها ال تزال مقيدة في سجالت 
شركة املستثمر الدولي، وبالتالي ال صحة للمعلومات 
املشار اليها. وكان سهم الشركة انخفض الى مستوى 
200 فلس من 240 فلسا عند تفسيخه عقب الجمعية 
امل��واف��ق��ة على  ت��م��ت خ��الل��ه��ا  ال��ع��ادي��ة وال��ت��ي  العمومية 
توزيع ارباح نقدية بواقع 15 فلسا نقدا و10 في املئة 

اسهم منحة. 

»العربية العقارية« تلقي الضوء 
على أوضاع العقار في املنطقة 

مفيد عبدال أثناء إلقائه املحاضرة على طلبة كلية الهندسة

شاركت الشركة العربية العقارية في إلقاء محاضرة 
عن أهمية القطاع العقاري في اقتصادات الدول بشكل 
عام واالقتصاد الكويتي بشكل خاص، وذلك في كلية 

الهندسة املعمارية بجامعة الكويت بالخالدية.
وقال مدير عام الشركة مفيد عبدال الذي شارك في 
إل��ق��اء ه��ذه امل��ح��اض��رة إن »ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة« تسعى 
دوما للمساهمة في النشاطات االجتماعية والثقافية 
إيمانًا  املتنوعة،  االقتصادية  إسهاماتها  جانب  إل��ى 
قنوات نشاطات  إدارت��ه��ا بضرورة تنويع  من مجلس 
الشركة وتأكيدًا ملا تتمتع به الشركة من خبرات علمية 
وعملية في هذا القطاع وإبراز هذه الخبرات في شكل 
تقتصر جهودها  وأال  األرض  ه��ذه  ألب��ن��اء  مساهمات 

على الجانب االقتصادي فقط.

وأوض���ح ع��ب��دال أن��ه ت��ن��اول ف��ي محاضرته املسيرة 
االق��ت��ص��ادي��ة ل��ق��ط��اع ال��ع��ق��ار ف��ي ال��ك��وي��ت ع��ب��ر العقود 
الثالثة املاضية والتشريعات االقتصادية التي ظهرت 
خ���الل ال��ف��ت��رة امل���ذك���ورة وم���ا ن��ح��ت��اج��ه م���ن ت��ش��ري��ع��ات 
السامية  األم��ي��ري��ة  ال��رغ��ب��ة  لتحقيق  أخ���رى  اقتصادية 
لجعل الكويت مركزًا تجاريًا وماليًا مرموقًا في املنطقة، 
مشددًا على ضرورة التخلص من العراقيل الروتينية 
والدورة املستندية الطويلة التي قد ال تشجع املستثمر 
األجنبي على دخول السوق الكويتية لو استمر الحال 
على م��ا ه��و عليه اآلن. وأك��د ع��ب��دال أن الشركة سوف 
للمساهمة  واالجتماعي  الثقافي  النهج  ه��ذا  ت��واص��ل 
إسهاماتها  ج��ان��ب  إل��ى  وتوعيته  املجتمع  تنمية  ف��ي 

االقتصادية واالستثمارية داخل وخارج الكويت.

أكد أن استثمارات الشركة لم تتأثر بأزمة العقارات العاملية

موريارتي: »ايفا« تعرض مكاتب »غولدن مايل«
في صالة »فيرمونت« للمزاد العقاري في دبي 

منظور ملشروع »غولدن ميل«

• أطلقنا املرحلة
     الثانية من مشروع

    »العبادية« في لبنان
    على تلة

    في الجبل تطل 
    على العاصمة بيروت

• »التايم شير«
     يشهد نموًا في السوق

    الخليجي الذي يصنف
    من األسواق املتطورة
    واملميزة في »صناعة

    السفر والسياحة« 

|   كتبت كارولين أسمر  |

دار  ت���ن���ت���ق���ل  أن  امل����م����ك����ن  م�����ن  ه�����ل 
كريستيز للمزادات العلنية الشهيرة 
ف���ي ل��ن��دن ال����ى ام�����ارة دب����ي االس��ب��وع 
املقبل؟ جواب النفي عن هذا السؤال 
م��ع��ل��وم وم��ؤك��د مسبقًا ق��ب��ل ط��رح��ه، 
 ال���ى دب���ي، 

ً
اال أن���ه م���ا س��ي��ن��ت��ق��ل ف��ع��ال

وتحديدًا الى صالة فندق الفيرمونت 
ع��ن��د ال��ث��ال��ث��ة م���ن ب��ع��د ظ��ه��ر ال��س��ب��ت 
امل����ق����ب����ل، ه�����ي االج�����������واء ال���ح���م���اس���ي���ة 
ل����ل����م����زادات ال��ع��ل��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ي��ش��ه��ا 
صاالت »كريستيز« منذ ما قبل العام 
1800. اذ قررت شركة ايفا للمنتجعات 
والفنادق أن تعرض مساحة ال�80 ألف 
ق���دم امل��ك��ت��ب��ي��ة »ال����ن����ادرة« وال��وح��ي��دة 
امل��ت��واف��رة ف��ي م��ش��روع »ب��ال��م غ��ول��دن 
مايل« في مزاد تجاري عقاري  يفتح 
فيه  باملشاركة  الراغبني  أم��ام  املجال 
م��ن أف����راد وم��ؤس��س��ات ب���أن يمتلكوا 
الحر،  التملك  بنظام  تجارية  مكاتب 
ال���ى مجموعة م��م��ي��زة من  ب��االض��اف��ة 

شقق »البنتهاوس« الفاخرة. 
وي���ق���ع »ب����ال����م غ����ول����دن م����اي����ل« ف��ي 
ال���ج���زء ال��غ��رب��ي ل��ج��زي��رة ال��ن��خ��ل��ة في 
ف��ي غضون  ال��ت��ي ستتحول  ج��م��ي��را، 
4 س�����ن�����وات ال�������ى واح����������دة م�����ن أب�����رز 

املنتجعات السياحية في العالم، 
ومل��ع��رف��ة ت��ف��اص��ي��ل أك���ث���ر ع���ن ه��ذا 
امل�����زاد، ال��ت��ق��ت »ال������راي« ن��ائ��ب رئيس 
للمنتجعات  ايفا  ف��ي  املبيعات  قسم 
وال��ف��ن��ادق ب��ي��اراس م��وري��ارت��ي ال��ذي 
ت����ح����دث م�����ط�����واًل ع�����ن م����م����ي����زات ه���ذه 
ال��ع��ق��ارات ال��ف��اخ��رة وأس��ب��اب طرحها 
للمزاد، وعن اطالق »ايفا« وتسويقها 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن م��ش��روع ت��الل 
ال���ع���ب���ادي���ة ف����ي ل���ب���ن���ان، اض����اف����ة ال���ى 
تطلعها للبحث عن الفرص املناسبة 
ف�����ي االس����������واق ال����ن����ام����ي����ة. م�����ؤك�����دًا ان 
بأزمة  تتأثر  ل��م  الشركة  استثمارات 
ال���ع���ق���ارات ال��ع��امل��ي��ة وال��دل��ي��ل ارت��ف��اع 
نسبة مبيعاتها في دب��ي. مثنيًا في 
ال��ن��ه��اي��ة ع��ل��ى ق��ط��اع س���وق منتجات 
ال��وق��ت أو »ال��ت��اي��م ش��ي��ر« ال���ذي يلقى 
اق����ب����ااًل م��ل��ح��وظ��ًا ف����ي دب������ي، وه�����و ال 
يزال قطاعًا واع��دًا في منطقة الشرق 

االوسط وتحديدًا في الخليج. 
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء: 

امل���زاد  ع��ن  أن تحدثنا  يمكن  م���اذا 
التجاري؟

سوف تقوم شركة ايفا للمنتجعات 
وال���ف���ن���ادق االس���ب���وع ال���ج���اري ب��م��زاد 
ع�����ق�����اري ب���ن���ظ���ام ال���ت���م���ل���ك ال����ح����ر ف��ي 
مايل«،لنحو  غ��ول��دن  »ب��ال��م  م��ش��روع 
80 أل�����ف ق�����دم م���س���اح���ة م����ن امل��ك��ات��ب 
ال��ت��ج��اري��ة، وه���ي امل��س��اح��ة ال��وح��ي��دة 
ال��ي��وم للبيع  ال��ى  املتبقية وامل��ت��وف��رة 
وف��ق ه��ذا النظام ف��ي ج��زي��رة النخلة 
ج��م��ي��را. ك��م��ا ه���ي االول�����ى امل��ط��روح��ة 
مل�������زاد ع�����ق�����اري واالول����������ى امل���ط���روح���ة 

كمساحة ملكاتب تجارية.
•ه�������ل س���ي���ت���م���ل���ك ال����ع����م����الء امل���ك���ات���ب 

املعروضة للبيع بعد املزاد؟
-ن��ع��م، ان���ه ع��ق��د ملكية ح���رة، وف��ي 
دب��ي ه��ن��اك بعض االم��اك��ن كاملنطقة 

الحرة حيث يمكن للعميل أن يتملك 
وفق هذا النظام، ولكنها أول عملية 
تملك ح��ر ف��ي ج��زي��رة ال��ن��خ��ل��ة، وه��ي 
م��ن��ط��ق��ة م��س��ت��ق��ل��ة، وف���ري���دة ن��وع��ا ما 
بسبب طبيعة الجزيرة اذ لن يتعدى 
ع��دد سكانها ال���100 أل��ف نسمة، كما 
أن��ه��ا ت��م��ل��ك ن��وع��ا م���ن ال��خ��ص��وص��ي��ة 
التي تقصد  ال���زوار  من حيث نوعية 
الجزيرة، كما أنها ستشمل 32 فندقًا، 
واملنتزه  الشهير،  أتالنتس  ومنتجع 
النخلة  الى ما تضمه  املائي، اضافة 
من تسهيالت ومميزات للقاطنني من 

مؤسسات وشركات. 
• م����ا ال���ت���ف���اص���ي���ل امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���امل���زاد 

العلني؟
- املوعد املحدد للمزاد في ال�21 من 
الشهر الجاري، في فندق الفيرمونت 
ف���ي دب����ي ع��ن��د ال��س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة بعد 
ال�����ظ�����ه�����ر، ول����ل����ح����ض����ور وامل�����ش�����ارك�����ة 
ف��ي��ه ع��ل��ى ال��ع��م��الء ال���راغ���ب���ني ال��ق��ي��ام 
ب��ت��س��ج��ي��ل أس��م��ائ��ه��م ي����وم االرب���ع���اء 
املقبل كحد أق��ص��ى، اض��اف��ة ال��ى دفع 
م��ب��ل��غ 100 أل���ف دره����م ك���اي���داع يقوم 
باسترداده في حال لم يتم أي صفقة، 
وفي حال الشراء يعتبر هذا االي��داع 
كمبلغ م��ق��دم م��ن ال��ق��ي��م��ة االج��م��ال��ي��ة 
ل���ل���ع���ق���ار، وس���ي���ت���م ع�����رض 20 م��ك��ت��ب��ًا 
التجاري بمساحة  امل��زاد  تجاريًا في 
اج���م���ال���ي���ة ت���ص���ل ال�����ى 80 أل�����ف ق����دم، 
ال���ى 30 ش��ق��ة سكنية من  ب��االض��اف��ة 

طراز »البنتهاوس« الفاخرة.
وي��ع��ت��ب��ر م����ش����روع »ب����ال����م غ���ول���دن 
م���اي���ل« ف���ي ج���زي���رة ال��ن��خ��ل��ة ج��م��ي��را، 
ع���الم���ة م��م��ي��زة ف���ي ال��ف��خ��ام��ة وي��ض��م 
م��ك��ات��ب وش��ق��ق��ا ف���اخ���رة، وه���و امل��ك��ان 
االم��ث��ل ل��ل��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات التي 
ترغب في فتح مكتب رئيسي أو فرع 
ل��ه��ا ف���ي دب����ي، اض���اف���ة ال����ى وج����ود 2 
كبرى  تجارية  ومجمعات  »م��اري��ن��ا« 
ومميزة. ومجرد التواجد في النخلة 
فرصة  أم���ام  العميل  يضع  الجميرة 

التعامل مع 100 ألف زائر.
املكاتب بطريقة  ل��م يتم بيع ه��ذه  •مل��ا 
نظام  وف��ق  البيع  ق��ررت��م  مل��اذا  اعتيادية؟ 

املزاد العلني؟
-ل�����ق�����د ب������دأن������ا ب�����ان�����ش�����اء م����ش����روع 
الغولدن مايل في جزيرة النخلة منذ 
3 س���ن���وات، وم����ن ذل����ك ال��ح��ني ون��ح��ن 

والطلبات  ال��ت��س��اؤالت  مئات  نتلقى 
ح���ول امل��ك��ات��ب ال��ت��ج��اري��ة وم��ب��ي��ع��ات 
ال���ت���ج���زئ���ة، ول�����م ن��س��ت��ط��ع أن ن��ح��دد 
هذه  تميز  بسبب  لها،  معينًا  سعرًا 
ال���ع���ق���ارات وع�����دم ت��ش��اب��ه��ه��ا م���ع أي 
ع��ق��ار اخ����ر، وه����ي ع���ق���ارات تستحق 
ما سيدفع مقابلها. فاإلقبال الكبير 
ع���ل���ى ش������راء ه�����ذه ال����ع����ق����ارات دف��ع��ن��ا 
الع��ت��م��اد ف��ك��رة امل����زاد ل��ي��ك��ون السعر 
الذي تباع به عادال للجميع. وفكرة 
امل���زاد ه��ي فكرة شائعة عامليًا حيث 
ت���ت���اح ال���ف���رص���ة أم�����ام ال���ب���ائ���ع لجمع 
عدد معني من االغراض الفاخرة في 
غرفة واح��دة مع نخبة من املشترين 
االغ��راض  وه��ذه  بإقتنائها  املهتمني 
االث���اث  امل��م��ت��ل��ك��ات،ال��ع��ق��ارات،  تشمل 
وال���ج���واه���ر... وك���ل م���ا ه���و ف��ري��د من 
نوعه. كما أن املزاد يفتح املجال أمام 
العميل لعرض أعلى االسعار مقابل 

حصوله على السلعة املفضلة. 
به  ال���ذي سيبدأ  االدن���ى  السعر  م��ا   •

املزاد؟
-ل����ي����س م�����ن س���ع���ر م����ح����دد ل��ل��ب��دء 
ب�������امل�������زاد، وه�������و أم�������ر ع����ائ����د ل��ل��ج��ن��ة 
السعر  لتحديد  امل���زاد  على  امل��ش��رف��ة 
ول��ك��ن كفكرة عامة  ب��ه.  ال���ذي سيبدأ 
ع���ن أس���ع���ار امل��س��اح��ات امل��ك��ت��ب��ي��ة في 
دب�������ي ح����ال����ي����ًا، ف����ق����د ب���ي���ع���ت ال���ش���ق���ق 
السكنية في أحد أب��راج دبي مؤخرًا 
بأسعار ت��راوح��ت ما بني 10 ال��ى 12 
أل���ف دره����م ل��ل��ق��دم ، ك��م��ا أن امل��ك��ات��ب 
التجارية املحيطة بمنطقة برج دبي 
تباع ب� 6 االف درهم للقدم. في حني 
منطقة جبل علي تباع مقابل 5 اآلف 
دره����م ل��ل��ق��دم. غ��ي��ر أن ه���ذه االس��ع��ار 
تتفاوت في دبي بني منطقة وأخرى، 
وه���ي مرتفعة ف��ي امل��ن��اط��ق ال��ف��اخ��رة 
أما  عامليًا.  معروفة  اصبحت  وال��ت��ي 
العنصر االهم فهو انعدام املساحات 
الشاغرة واملخصصة للمكاتب داخل 
الجزيرة،لذلك فقد لجأنا لفكرة املزاد 
ل��خ��ل��ق م��ع��اي��ي��ر وم��ق��اي��ي��س م��ح��ددة 
املكاتب من دون تحديد  لشراء ه��ذه 
ح��د أدن��ى للبدأ ب��امل��زاد.وه��ي طريقة 

عادلة بالنسبة للجميع.   
• ما شروط الدخول في هذا املزاد؟

- ه���ذا امل�����زاد م��ف��ت��وح أم����ام جميع 
امل���ؤس���س���ات وال��ج��ن��س��ي��ات، ال ق��ي��ود 

املرعية  ال��ق��وان��ني  باستثناء  م��ح��ددة 
االج�����������راء ف�����ي دب������ي وال�����ت�����ي ت��ت��ع��ل��ق 
ب���ح���ص���ول ال����ش����رك����ات ع���ل���ى رخ���ص 
م��ع��ي��ن��ة ف���ي االم�������ارة مل����زاول����ة ال��ع��م��ل 
وملباشرة مهنة ما. وهي ملكية حرة. 
اال أن��ه هناك بعض االع��م��ال التي ال 
الجزيرة بسبب  يحبذ تواجدها في 
ض���ي���ق امل����س����اح����ة، وط���ب���ي���ع���ة امل���ك���ان 
املكتبية  ال��وظ��ائ��ف  تضم  أن  املفضل 

فقط.
امل��زاد  ل��ه��ذا  ب��دأن��ا بالتسويق  لقد 
باتت  واالماكن  تقريبًا،  أسبوع  منذ 
الراغبني باملشاركة في  محددة أمام 
ه����ذا امل������زاد، ل���ذل���ك ف��ع��ل��ي��ه��م تسجيل 
مشاركاتهم قبل نهار االربعاء املقبل. 
وي��م��ك��ن��ه��م االت�����ص�����ال ب��م��ق��ر »اي���ف���ا« 
 
ً
ف���ي ال���ك���وي���ت أو االت����ص����ال م��ب��اش��رة

بمكتب دبي. لتتميم اج��راءات الدفع 
والحصول على ايصال باملبلغ ومن 
ثم للحصول على املعلومات الكافية 
ال����خ����اص����ة ب����ال����ع����ق����ارات امل���ع���روض���ة 

للبيع.
•ما مشاريعكم املستقبلية؟

املستقبلية  امل���ش���اري���ع  أه����م  م���ن   -
ل�����ل�����ش�����رك�����ة، ه�������و م�������ش�������روع م���ن���ط���ق���ة 
العبادية في الجبل اللبناني، القريب 
من منطقة عاليه، وقد بدأت الشركة 
بتسويق املرحلة الثانية من املشروع 
بعد الطلب املتزايد عليه مؤخرًا بعد 
االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��اس��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان، 
وق����د س��ب��ق أن ق��م��ن��ا ب��ب��ي��ع امل��رح��ل��ة 
االول��ى بأكملها، وهو مشروع يضم 
اضافة  ف��اخ��رة،  وف��ل��ال  شققا سكنية 
ال��������ى م�����ح�����الت ت�����ج�����اري�����ة وم���ن���ت���ج���ع 
كيمبنسكي، وتقع كلها على تلة في 

الجبل تطل على العاصمة بيروت. 
تضاعف  االخيرتني  السنتني  في 
ح��ج��م أع��م��ال��ن��ا، وق���د دخ��ل��ن��ا أس��واق��ًا 
ج����دي����دة م��ن��ه��ا ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة، 
وق��م��ن��ا ب���ش���راء ع���ق���ارات وم��م��ت��ل��ك��ات 
جديدة في جنوب أفريقيا، في جزر 
 نحن نبحث عن 

ً
السيشل.ومستقبال

أي ف���رص���ة م��ت��اح��ة دائ���م���ًا ل��ل��ت��وس��ع، 
ون��ب��ح��ث ف��ي ك��ل االس����واق ع��ام��ة، مع 
اي��ف��ا ترتكز  ال��ع��ل��م أن اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
على البحث عن الفرص في االسواق 
التي هي في بداية نموها،  النامية، 
والسوق  االفريقية  االس���واق  ومنها 
التايلندي في آسيا، كما أننا نحاول 
االس��ت��ف��ادة ق���در االم��ك��ان م��ن الطفرة 
االقتصادية املوجودة حاليًا في هذه 
االس���واق. وم��ع العلم أن الكثير يرى 
ع��م��ل��ن��ا ي��ن��ح��ص��ر ف���ي ع��م��ل��ي��ت��ي بيع 
وتملك الفنادق والشقق السكنية اال 
أننا مسؤولون عن تأمني  ن��رى  أننا 
أس���ال���ي���ب ح���ي���اة م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��رف��اه��ي��ة 
ال��ى تطوير  وال��ف��خ��ام��ة وال��ت��ي تميل 
واالستثمار  السياحية  املنتجعات 
النمط  العقارات. وق��د أظهر ه��ذا  في 
ف��ي ال��ع��م��ل ن��ج��اح��ًا م��م��ي��زًا م��ن خ��الل 
ان��خ��راط »اي��ف��ا« ف��ي م��ش��روع منتجع 
»ب��اي��ن كليفس« ف��ي م��دي��ن��ة ال��غ��ارف 
في البرتغال في البداية، الذي اعتبر 
م��ث��ااًل أع��ل��ى س����ارت وراءه م��ش��اري��ع 
»ايفا« منذ الثمانينات. ونحن نهتم 

بالتوسع أكثر فأكثر وبنفس النمط 
الذي حصل منذ 3 سنوات. 

م�����ش�����اري�����ع�����ك�����م  ت����������أث����������رت  ه����������ل   •
واس��ت��ث��م��ارات��ك��م ب��أزم��ة ال��ره��ن ال��ع��ق��اري 

العاملية؟
- أزم��������ة ال�����ره�����ن ال�����ع�����ق�����اري، أق���ل���ه 
ع��ل��ى مشاريعنا  ت��ؤث��ر  ل��م  اآلن،  ال���ى 
ال����ت����ي ت���رت���ك���ز م���ع���ظ���م���ه���ا ف�����ي دب�����ي، 
اذ ان ن��س��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات ع��ال��ي��ة ج���دًا، 
وأعتقد  تدريجيًا،  ترتفع  واالس��ع��ار 
أن ه����ذا خ��ي��ر دل���ي���ل ع��ل��ى أن���ن���ا قمنا 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  ممتلكات  ب��ش��راء 
واختياراتنا جميعها كانت صائبة، 
ك��م��ا ان ال��س��ي��اس��ة ال��ت��وس��ع��ي��ة ال��ت��ي 
الخارجية  االس����واق  ف��ي  اعتمدناها 
ك��ان��ت ص��ح��ي��ح��ة. اذا م��ا ن��ظ��رن��ا ال��ى 
أن��ن��ا ن��ق��دم ك��ل ال��خ��دم��ات واملنتجات 
امل���ت���واف���رة ف���ي ه����ذا ال���ق���ط���اع، ون��ح��ن 
ن���ت���وج���ه ال������ى ش���ري���ح���ة ك���ب���ي���رة ج���دًا 
الفندقية  الخدمات  أن��واع  كل  ونقدم 

والسياحية.
•كيف ترى أسعار العقارات حاليًا؟

 ف��ي 
ً
-أس������ع������ار ال������ع������ق������ارات ع������ام������ة

 أس����ع����ار 
ً
ارت�������ف�������اع م�����ت�����زاي�����د، ف����م����ث����ال

ال���ع���ق���ارات ف���ي ب���ي���روت ت��رت��ف��ع ي��وم��ًا 
ب���ع���د ي������وم خ���ص���وص���ًا ب���ع���د ان���ت���ه���اء 
االزم����ة ال��س��ي��اس��ي��ة، ف��ي ح��ني أن���ه في 
دب��ي ه��ذه االس��ع��ار تتفاوت بحسب 
املنطقة واملكان، نوعية واسم املطور 
العقارات.  ه��ذه  تدير  التي  والشركة 
ب���ق���ي���ة امل���ب���ي���ع���ات ج����ي����دة أي�����ض�����ًا، اال 
أن امل���ب���ي���ع���ات االق�������وى ت��ن��ح��ص��ر ف��ي 
ال���خ���اص���ة وال���ت���ي تتمتع  ال���ع���ق���ارات 
ب��م��واق��ع م��م��ي��زة، ول��ح��س��ن ال��ح��ظ أن 
ع���ق���ارات���ن���ا  ف����ي دب�����ي ت����ن����درج ض��م��ن 
وق��د أصبحت معروفة  الخانة،  ه��ذه 
ع���امل���ي���ًا،وك���ن���ت���ي���ج���ة ل����ذل����ك ف������إن ن��م��و 
االس���ع���ار ف���ي ال���غ���ول���دن م��اي��ل ارت��ف��ع 
ب��ن��س��ب��ة 100 ف����ي امل����ئ����ة ف����ي ال��س��ن��ة 
امل������اض������ي������ة. ول�����ح�����س�����ن ال������ح������ظ ان����ن����ا 
م������وج������ودون ف�����ي دب�������ي، ألن������ه س���وق 

عظيم. 
•م�����اذا ي��م��ك��ن أن ت��ح��دث��ن��ا ع���ن س��وق 
»منتجات الوقت« أو ما يعرف عامليًا بال� 

»timeshare« ؟
»التايم شير« في  ب��دأ س��وق  -لقد 
التعاون الخليجي منذ  دول مجلس 
10 سنوات تقريبًا، وقد القى نجاحًا 
الف��ت��ًا منذ ذل��ك ال��وق��ت، ودب���ي تشهد 
رق����م م��ب��ي��ع��ات ال ب����أس ب���ه م���ن منتج 
»ال��ت��اي��م ش��ي��ر« ال����ذي ي��ب��اع مل��واط��ن��ي 
وقد  أيضًا،  وللمقيمني  الخليج  دول 
تابعة  عطالت«  ملكية   « أول  أطلقنا 
ل� »ايفا« في دبي العام املاضي، وهو 
 وي��ل��ق��ى اهتمام 

ً
م��ش��روع م��رب��ح ف��ع��ال

الجميع، وقد رفعنا االسعار في هذا 
املشروع نحو 100 في املئة، والعمالء 
مستعدون لشراء منتج »التايم شير« 
ط���امل���ا ه���ن���اك م���وق���ع م���م���ي���ز، وش���رك���ة 
ببيعه.واملهم  تقوم  ومميزة  موثوقة 
أن هذا القطاع يشهد نموًا في السوق 
الخليجي الذي يصنف من االسواق 
املتطورة واملميزة في »صناعة السفر 
والسياحة«، والذي يبحث دائمًا عن 

كل ما هو جديد في هذا املجال.  )تصوير نور هنداوي( موريارتي متحدثا للراي     

الهاجري: معرض 
البورصة األول

حقق نجاحًا 
في دورته الثانية

للمشاركني في  أقامت شركة فيجن لالستشارات حفل تكريم 
- 28 مايو  م��ن 26  الفترة  ف��ي  أقيم  ال��ذي  البورصة األول  معرض 
املاضي بفندق الشيراتون تحت رعاية وزير التجارة والصناعة 
املهتمني  من  العديد  الشيراتون حضره  بفندق  الحفل  أقيم  وق��د 
بالبورصة والشخصيات االقتصادية وممثلو الشركات املشاركة 
باملعرض. استهل الحفل بعرض فيلم وثائقي عن املعرض عقبته 
ك��ل��م��ة ال��س��ي��د ن��اص��ر ال��ه��اج��ري امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة فيجن 
لالستشارات، أوضح فيها ان املعرض يمثل نقطة التقاء الشركات 
التي تقدم خدماتها في مجال االستثمار في البورصة والراغبني 
ال��ب��ورص��ة، حيث جمع املعرض  ف��ي  ف��ي دخ��ول مجال االستثمار 
تحت سقف واحد عددًا كبيرًا من الشركات املدرجة في البورصة، 
املدرجة  الشركات  على  بالتعرف  للراغبني  املعلومات  يوفر  مما 

والخدمات التي تقدمها في هذا املجال.
ال��دورة  ق��ررت توسيع فعاليات  الشركة  أن  الهاجري  وأض��اف 

م��اي��و 2009 بحيث يشمل  ف��ي  اق��ام��ت��ه  امل��زم��ع  للمعرض  ال��ث��ان��ي��ة 
مؤتمرًا يناقش بمحاوره العديد من القضايا املحورية التي تهم 
ودورات  إلى ورش عمل  باالضافة  بالبورصة  املدرجة  الشركات 
باالضافة  االقتصادي  والتحليل  التداول  في  للجمهور  مجانية 

إلى مفاجآت للجمهور الزائر للمعرض.
للشركات  التذكارية  ال���دروع  الهاجري  ق��دم  الحفل  وف��ي ختام 
الراعية للمعرض وهي: شركة الصفاة لالستثمار، شركة املجموعة 
الكويتية  الشركة  لالستثمار،  بيان  شركة  للمقاوالت،  املشتركة 
التجاري الكويتي، بنك  البنك  للتمويل واالستثمار، بنك برقان، 
شركة  للمقاصة،  الكويتية  ال��ش��رك��ة  األوس����ط،  وال��ش��رق  ال��ك��وي��ت 
مجمعات األسواق التجارية، شركة KIC للوساطة املالية، شركة 
املتحدة  الشركة  الشرقي لالستشارات،  املركز  للوساطة،  الخليج 
ال��وط��ن،  ج��ري��دة  للوساطة،  ال��دول��ي��ة  املجموعة  ش��رك��ة  للوساطة، 

جريدة الوسط، وجريدة الرؤية.


