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ابتهاج الرومي

ماضي اخلميس محمد سليمان العمر

عماد الثاقب

توفيق كبوش املدير اإلقليمي في األوسط يسلم اجلائزة للفائز حامت علي سيف الدين مشرقي

»الوطني« يكافئ اثنتين من عميالت حساب »لكِ«
برحلة إلى بيروت لحضور مهرجان أزياء الموسم

»األوسط« يعلن عن الفائزين في السحب 
األسبوعي على جوائز »حصادي«

أعلن بن����ك الكويت الوطني، 
انه سيكافئ عميلتني من عميالت 
حساب لك بتذاكر سفر حلضور 
انشطة أحد أفخم مهرجانات األزياء 
الذي يعرض ألشهر دور األزياء 
الفاخ����رة في العال����م ويقام في 
العاصمة اللبنانية بيروت حتت 
رعاي����ة MasterCard، وفي إطار 
مكافأة عميلتيه على استخدامهن 
ل����ك تيتانيوم  املكث����ف لبطاقة 
أكبر عدد  MasterCard وبتجميع 
من نقاط برنامج مكافآت الوطني، 
فإن حساب لك كافأ كال من عميلتيه 
دالل فيصل محمد وأنوار توفيق 
العوضي بهذه الرحلة إلى بيروت، 
مبا في ذلك تذاكر الطيران واإلقامة 
في فندق خمس جنوم )فينيسيا 
انتركونتيننتال( مع حضور مرافق 

لكلتا العميلتني.
وقالت، املدي����ر التنفيذي في 
مجموع����ة اخلدم����ات املصرفية 

أعلن بنك الكويت والش���رق 
األوس���ط عن أس���ماء الفائزين 
في السحب األسبوعي لبرنامج 
»حصادي«، حيث فاز حامت علي 
س���يف الدين مشرقي باجلائزة 
األسبوعية الكبرى بقيمة 20 ألف 
دينار في الس���حب الذي أجري 

بتاريخ 9 ديسمبر احلالي.
وف���از أيض���ا كل م���ن أنور 
عبدالرحيم عبدالكرمي عبداهلل، 
عيد محم���ود ابراهيم البرداني، 
عبدالنبي س���لمان جمعة علي 
حلساب جمانة، ميشيل ديبورا 
ديس���وزا، محمد ناصر س���الم، 
بجوائ���ز نقدية قيم���ة كل منها 
1000 دين���ار. ويذكر أن برنامج 
»حصادي« الذي يعد أكبر برنامج 
للتوفير من نوعه في املنطقة، 
يقدم في موس���مه اجلديد 6000 
جائزة نقدية يبلغ مجموعها 10 
مليون دينار، وتشمل للمرة األولى 
س���حوبات على جائزة مليون 
دينار تقدم عل���ى هيئة »راتب 

الشخصية بالبنك ابتهاج الرومي 
»إن عميالت حساب لك سيحظني 
بفرص شتى ملكافأتهن على امتداد 
الع����ام من خالل دعوتهن للعديد 
من املناسبات واألنشطة احمللية 
واإلقليمية، ونحن نشجع كل سيدة 
لالنضمام الى حساب لك وطلب 

مدى احلياة« بقيمة 4000 دينار 
شهريا على مدى 250 شهرا.

كما يتم السحب كل 3 أشهر 
على جائزة ربع س���نوية كبرى 
أل���ف دينار )2000  بقيمة 500 
دينار شهريا على مدى 250 شهرا( 
وجائزتني بقيمة 250 ألف دينار 
لكل منهما )2000 دينار شهريا 
على مدى 250 شهرا( مما ميثل 

 MasterCard بطاقة لك تيتانيوم
حيث ان املنافع التي ستجنيها ال 
تقتصر على اخلدمات احلصرية 
العديدة بل إنها تشتمل أيضا على 
فرص للمشاركة وحضور انشطة 
ومناسبات مهمة«. وتشمل أنشطة 
هذه الرحل����ة اخلاصة التي متتد 
على مدى يومني كاملني دعوة من 
أبرز بيوت األزياء العاملية حلضور 
افتتاح معرضهم األول في  حفل 
لبنان. كما تضم معرضا خاصا لدار 
أزياء عاملي يسلط الضوء على أهم 
احملطات التاريخية لهذه املاركات 
العاملية الشهيرة في عالم األزياء 
إضافة إلى عرض ألحدث مجموعة 
من أزياء هذا املوسم وحفل عشاء 
رسمي يجمع الضيوف ومصممي 
األزياء حتت سقف واحد متيحا 
الفرصة لعشاق األزياء لاللتقاء 
بأشهر املصممني واملبدعني العامليني 

في عالم األزياء. 

دخال ثابتا مستمرا على مدى أكثر 
من عشرين عاما.

 وع���الوة على ذل���ك، يقدم 
برنامج حصادي جوائز أسبوعية 
على مدار العام من بينها جائزة 
أسبوعية كبرى بقيمة 20 ألف 
دين���ار الى جانب خمس جوائز 
أخ���رى بقيمة أل���ف دينار لكل 

منها.

الرئيس التنفيذي لـ »بيتك« في ضيافة الصالون اإلعالمي

الثاقب: مؤشرات التعافي والخروج من تداعيات األزمة
 بدأت تظهر في سوق العقار 

أكد مساعد املدير العام لقطاع التمويل في 
بيت التموي���ل الكويتي »بيتك« عماد الثاقب 
اهمية خطط احلكومة الهادفة إليجاد احللول 
العملية ألزمة اإلس���كان، وذلك بعد السماح 
بالبناء في منطقتي ش���رق القرين والصديق 
اللتني يشكل البناء فيهما 10% من أصل الطلبات 

االسكانية.
وأوضح الثاقب في بيان صحافي نشرته 
»كونا« ان سوق العقار احمللي بدأ يظهر مؤشرات 
تعافي وخروج من تداعيات االزمة املالية العاملية 
التي أملت باالسواق وأثرت على مختلف أسعار 

األصول ومن بينها االصول العقارية.
واش���ار الى ان العقار احمللي مازال ميثل 
متنفسا استثماريا جيدا أمام املستثمرين من 

أجل محدودية مخاطر هذا النوع من االستثمار 
مقارنة بقطاعات االستثمار األخرى.

واضاف ان السوق العقاري يشهد استقرارا 
في الفترة احلالية نظرا للحركة املستمرة في 
العقار االس���تثماري الذي أصبح مطلبا مهما 

ألصحاب رؤوس األموال.
وأوضح أن »بيتك« مّول العديد من مجاالت 
االقتصاد احليوية ومن أهمها القطاع العقاري 
سواء االس���تثماري أو السكني أو التجاري، 
وكذلك قطاع األعمال االنشائية باالضافة الى 
النشاطات األخرى، حيث جتاوز حجم التمويل 

لهذا العام في القطاعني مليار دينار.
واكد ان »بيتك« س���اهم خ���الل هذا العام 
في متويل اس���تكمال عدد كبير من املشاريع 

العقارية الضخمة في البالد ما مكن من االنتهاء 
منها وتش���غيلها في الوقت احملدد باالضافة 
الى اعادة جدولة وهيكلة مديونيات عدد من 

الشركات.
وشدد الثاقب على ضرورة زيادة االنفاق 
احلكومي على املش���اريع احليوية مبختلف 
املج���االت، حيث ان أي مبادرة في تنفيذ أحد 
املشاريع التنموية ستسهم في تنشيط عدة 
مجاالت وعلى رأسها سوق العقار ومواد البناء، 
حيث سيسهم أي مشروع تنموي في تفعيله 
بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل تشييد 
املباني واملصانع وتوفير السكن لاليدي العاملة 
عالوة على املشاريع املرتبطة بإعادة هيكلة 

التركيبة السكانية.

يستضيف الصالون االعالمي في اولى 
ندوات موس���مه الثاني في متام الساعة 
الثامنة من مساء اليوم االثنني 2009/12/21 
الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 
� بيتك � محمد س���ليمان العمر، وذلك في 
حوار اقتصادي حول العديد من القضايا 
االقتصادي���ة على رأس���ها االزمة املالية 
العاملية وتأثيرها على البنوك واملؤسسات 
الكويتية، وس���يتحدث العمر كذلك عن 
بيت التمويل الكويتي كأحد أهم املصارف 

والبنوك الكويتية والعربية.
ويعتبر العمر واحدا من الشخصيات 
االقتصادية الت���ي تركت بصمة واضحة 
وقوية ليس على مستوى الكويت والعالم 
العربي فحس���ب بل ايضا على املستوى 
العاملي، حيث مت اختياره من قبل مجلة 
غلوبال ماركتس التابعة ملؤسسة غلوبال 
فايننس »ضمن 20 شخصية اقتصادية 
قيادية اثرت في بيئة االعمال التي متارس 

نشاطها فيها«.
وبحسب ما نشرته املجلة فإن العمر 
»استطاع تكوين رؤية مستقبلية ونظرة 
اس���تراتيجية في العمل، مما س���اهم في 
حتس���ني مس���توى االداء وتعزيز القيم 
اجلوهرية االساس���ية ف���ي العمل املهني 

احملترف، وذلك بالطبع افاد الى حد كبير 
في كيفية التعامل مع الظروف احمليطة 
واملتغيرات العديدة املتوالية على افضل 

وجه ممكن«.
ولذلك فإن هذه الندوة تكتس���ب من 
االهمية قسطا كبيرا نظرا الن النظام املالي 
االس���المي والذي ميثله بيت التمويل قد 
اصبح ينظر له اآلن نظرة مختلفة خاصة 

بعدما اصيب النظام املالي التقليدي جراء 
االزمة املالية العاملية وصمود النظام املالي 
االسالمي الى حد ما امام هذه االزمة، واصبح 
النظام املالي االسالمي احد االنظمة التي 
ستوضع في اعتبار النظام املالي العاملي 
في املس���تقبل، ولكن يبقى السؤال حول 
مدى اس���تعداد وجاهزية نظام التمويل 
االس���المي للتعاطي مع املستقبل، وهذا 

ما س���تتم مناقش���ته خالل هذه الندوة 
املتخصص���ة التي سيش���ارك فيها عدد 
كبير من االعالميني والكتاب والشخصيات 

االقتصادية املتخصصة.
وقال االمني الع���ام للملتقى االعالمي 
العربي ماضي اخلميس ان الدعوة مفتوحة 
جلميع الزمالء م���ن الكتاب واالعالميني 
لالشتراك بهذه األنشطة املهمة، موضحا ان 
فكرة الصالون االعالمي قائمة على اساس 
احلوار املباشر بني الضيوف بهدف الوصول 
الى املعلومات الدقيقة من مصادرها، وكذلك 

اثراء روح احلوار وتبادل اآلراء.
وكان الصالون االعالمي اختتم موسمه 
االول بنجاح كبير قبل عيد االضحى حيث 
ش���هد املوس���م االول انعقاد 8 جلسات 
استضاف الصالون خاللها كال من: د.أنس 
الرشيد وزير االعالم االسبق، د.سعد البراك 
الرئي���س التنفيذي ل� »زي���ن«، د.ناصر 
الصانع االمني العام للحركة االس���المية 
الدستورية، الشيخ احمد اليوسف رئيس 
اللجنة االنتقالية باحتاد كرة القدم الكويتي، 
مجموعة ال� 26، محمد جاس���م اخلرافي 
رئيس مجلس االمة، محمد السنعوس���ي 
وزير االعالم السابق وعبداملجيد الشطي 

رئيس مجلس ادارة البنك التجاري.

الصالون يواصل ندواته لموسمه الثاني

شدد على أهمية خطط الحكومة الهادفة لحل أزمة اإلسكان وزيادة اإلنفاق الحكومي 


