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جانب من الندوة

مقر شركة الشامل الدولية القابضة

بدر العامر مقدما شيك اجلائزة للفائز محمد قاسم عبداحلميد

حسني دشتي

هدى القبندي

»هيئة االستثمار« نظمت ندوة
»Black Rock« بالتعاون مع

»الشامل الدولية القابضة« مرشحة 
الثنتين  من جوائز السفر العالمية

محمد عبدالحميد فاز بـ 100 ألف دينار 
من »التجاري« بسحب »النجمة«

أجرى البنك التجاري السحب 
الشهري حلس����اب النجمة حيث 
أعلن عن فوز عميل البنك محمد 
قاسم عبداحلميد الذي فاز بجائزة 
قدرها 100 ألف دينار، وذلك في املقر 
الرئيسي للبنك بحضور ممثلي 
التجارة  الداخلية ووزارة  وزارة 

والصناعة.
وبهذه املناس����بة أعرب محمد 
قاس����م والذي يعمل فني تكييف 
عن س����عادته بهذا الفوز الذي لم 
يصدقه في بادئ األمر، حيث انه 
كان مسافرا الى بالده في إجازة، 
وعن كيفية تلقيه اخلبر قال محمد 
انه في يوم السحب قام صديق له 
باالتصال به وإبالغه بأن موظفة 
من البنك التجاري الكويتي حتاول 
االتصال ب����ه وتريد إبالغه بخبر 
ما، فأخذ الرقم من صديقه وقام 
باالتصال على املوظفة وأخبرته 

بأنه الفائز باجلائزة األولى.
وأشار محمد قاس����م إلى أنه 
يشعر بالراحة للمعاملة اجليدة 
الت����ي يلقاها م����ن موظفي فرعه 
باستمرار. وأكد أن البنك التجاري 
أصبح يعني له الكثير السيما بعد 
أن فاز باجلائ����زة وأصبح قادرا 
عل����ى حتقيق الكثير من أحالمه، 
وأش����ار إلى أن الش����عور بالفوز 
يعطيه الدافع إلي����داع املزيد من 
املبالغ في حساب النجمة، وبالتالي 
احلصول على فرصة أكبر للفوز 
في السحوبات القادمة التي جتري 
أول يوم أحد من كل شهر. وقال انه 
سيحتفظ بجزء من قيمة اجلائزة 
في حساب النجمة بانتظار فرصة 
أخرى، هذا وقد اس����تقبل املدير 
اإلقليمي في البنك بدر العامر الفائز 
محمد قاسم عبداحلميد مقدما له 

التهنئة وشيك اجلائزة.

اجلدير بالذكر أنه باستطاعة 
أي ش����خص أن يفتح »حس����اب 
النجمة« بإيداع مبلغ 150 دينارا 
فق����ط ف����ي أي من ف����روع البنك 
التجاري الكويت����ي، فكلما ازداد 
رصيد حساب العميل في »حساب 
النجمة« ازدادت فرص الربح حيث 
يحتسب كوبون للسحب مقابل كل 
50 دينارا باحلساب، كما يتميز 
هذا احلساب بأنه ميكن السحب 
واإليداع فيه في أي وقت إضافة 
إلى إمكانية إصدار بطاقة سحب 
آلي عليه واحلصول على جميع 
اخلدمات املصرفية من خالله مثل 
خدمة التجاري اون الين واخلدمة 
الهاتفية وخدمات مركز االتصال 
وخدمة الرسائل القصيرة وكذلك 
استخدام احلساب إلصدار بطاقة 
ائتمانية ف����ي حالة عدم حتويل 

الراتب.

صرحت مسؤولة العالقات العامة بالهيئة العامة لالستثمار دالل 
الرفاعي بأن إدارة االستراتيجية والتخطيط قامت بعقد ندوة أمس 
بعنوان »كيفية االنتفاع من االستثمار في ال� »ETFs« بالتعاون مع 

.Black Rock شركة
 ،iShares وحاضر ف���ي الندوة روبرت بروديل � نائ���ب رئيس
حي���ث ناقش الظروف التي مير بها الس���وق حاليا باالضافة الى 
تقدمي االقتراحات عن كيفية االنتفاع من ال� ETFs وآليات تداولها 

وأهميتها بالنسبة للمؤسسات االستثمارية.
ويعمل بروديل في مجال ETFs منذ اكثر من 10 سنوات بدأها مع 
بداية إصدار ETF في الواليات املتحدة سنة 2000 ومن ثم أنيطت 
له مسؤولية تطوير املبيعات والتداول مع البنوك االستثمارية في 

لندن قبل أن يتسلم مسؤوليته احلالية في 2008.
واجلدير بالذكر ان iShares تابعة لشركة Black Rock وانها تعتبر 
الرائدة في مجال ال� ETFs بوجود أكثر من 410 صناديق استثمارية 
في العالم، كما تعتبر ش���ركة Black Rock من أبرز الش���ركات في 
مجال إدارة االستثمار وإدارة املخاطر باإلضافة الى تقدمي اخلدمات 

االستشارية للعمالء واملؤسسات حول العالم.
وتأت���ي هذه الندوة ضمن خطة الهيئة العامة لالس���تثمار في 
تنظيم الندوات واحملاضرات التي تتعلق مبجال االستثمار لتنمية 

املوارد البشرية الكويتية.

أعلنت »الشامل الدولية القابضة«، أنه جرى ترشيحها لنيل جائزتي 
الش����ركة الرائدة في إدارة السفر مبنطقة الش����رق األوسط، وجائزة 
وكالة الس����فر الرائدة في منطقة الشرق األوسط، وذلك خالل الدورة 
السنوية السابعة عشرة جلوائز السفر العاملية. وتعد اجلوائز التي 
يتم توزيعها في هذا احلدث من أهم اجلوائز في قطاع الس����فر ويتم 
اختيار املرشحني لها بإشراف آالف اخلبراء من قطاع السفر وهيئات 

السياحة في جميع أنحاء العالم.
ويعتبر برنامج جوائز الس����فر العاملية، الذي مت إطالقه في 1993، 
برنامج اجلوائز االش����مل واألكثر أهمية في قطاع السفر العاملي، وقد 
اعتبرت صحيفة وول س����تريت جورن����ال أن هذه اجلوائز تعادل في 
أهميتها بالنسبة للقطاع جوائز األوسكار في عالم السينما، حيث انها 

تكرم املتميزين في قطاع السياحة والسفر حول العالم.
وقالت الرئيس التنفيذي لشركة الشامل الدولية القابضة ديرين 
كاميرون: »يش����رفنا أن يتم ترش����يحنا لهذه اجلوائز في هذا احلدث 
الرائد، كما أننا فخورون لكوننا شركة إدارة السفريات الوحيدة التي 

متثل دولة الكويت في هذه اجلوائز«.
وأضافت: »إن ترشيح أي شركة جلوائز السفر العاملية يعد تقديرا 
كبيرا لهذه الش����ركة، ويعكس هذا الترشيح التزامنا بتقدمي خدمات 
استثنائية سعيا للوصول إلى أرقى مستويات رضا العمالء من أفراد 

وشركات ورجال أعمال في جميع أنحاء املنطقة«.
وعلق النائب األول للرئيس في شركة »الشامل« قائال مازن حمد: 
»لدينا رؤية مستقبلية شاملة للشركة وفروعها، وهذه الترشيحات 
ترفع من مكانة الش����امل إقليميا وتعكس جهود الش����ركة املستمرة 
لتحقيق املزيد من النجاحات واإلجنازات. ويشرفنا أن يتم ترشيحنا 
لهاتني اجلائزتني، ونأمل أن يبادر اجلميع في الكويت إلى مس����اندتنا 

بقوة عبر التصويت لنا«.

القبندي: »كويت إكسبو« أنهت االستعدادات النطالق معرض عالم العقار السابع 
التس����ويق لدى  قالت مدير 
شركة كويت إكس����بو لتنظيم 
املعارض واملؤمترات هدى القبندي 
ان الش����ركة أنهت االستعدادات 
النطالق انش����طة معرض عالم 
العقار السابع واملزمع إقامته في 
فندق املارينا قاعة الشيخة سلوى 
الصباح حتت ش����عار »أفضل 
اس����تثمار« خالل الفترة من 28 

الى 31 مارس اجلاري.
وأضاف����ت القبندي في بيان 
صحافي أمس أن شركة كويت 
إكسبو قررت إقامة هذا املعرض 
الت����ي متر بها  الظ����روف  رغم 
بعض الش����ركات بسبب األزمة 
االقتصادية وذلك أسوة بالرغبة 
السامية لصاحب السمو األمير 
بتحوي����ل الكوي����ت ملركز مالي 

وجتاري.
وأوضحت القبندي أن انعقاد 
مع����رض عالم العقار الس����ابع 
يأتي في وقت يعاني العالم فيه 

أزمة اقتصادية كبيرة، وليكون 
العقار مبنزلة البديل املناس����ب 
لالستثمار، ومازال العقار سيد 
املوقف واملالذ اآلمن للمستثمرين 
ف����ي ظل اله����زات العديدة التي 
تتعرض لها أسواق املال، حيث 
ان املجال العقاري على املستوى 
اإلقليمي والدولي يشهد حركة 

حثيثة ومتواصلة، واالنتعاش 
العقاري للفت����رة املقبلة دفعت 
الكثير من الش����ركات العقارية 
واالس����تثمارية باملش����اركة في 
املعرض لتقدمي عروضها واإلعالن 

عن املنتجات اجلديدة.
العروض  اجلدير بالذكر أن 
التي تقدمها الشركات املشاركة 
متنوع����ة تلب����ي احتياج����ات 
املستثمرين مبختلف الشرائح 
منها ش����اليهات صكوك سرايا 
اخليران وشقق متليك بالكويت 
وحصص املشاع ومشاريع أخرى 
في دولة اإلمارات وسلطنة عمان 
واألردن وجمهورية مصر العربية 
الدول األوروبية، ومما  وبعض 
هو معروف أن املستثمر الكويتي 
دائما س����باق لتوظي����ف أمواله 
باالستثمار بالعقار وهي فرصة 
ذهبية ملن ميلك السيولة النقدية 
ليتجه نحو العق����ار بعيدا عن 

املغامرة باألسواق املالية.

.. و»األمراء الدولية العقارية« تطرح مشاريع متنوعة في المعرض
أعلن رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لدى شركة 
األمراء الدولية العقارية حسني دشتي عن مشاركة الشركة 
في معرض عالم العقار الس���ابع واملزمع إقامته بفندق 
املارينا قاعة الش���يخة سلوى الصباح خالل الفترة من 

28 الى 31 مارس اجلاري.
وأوضح دش���تي في بيان صحافي أمس ان الش���ركة 
ستطرح من خالل املعرض مش���اريع جديدة ومتنوعة 
للراغبني باالستثمار الفردي وفق سياسة وأفكار اإلدارة 
وتطلعاتها لتحقيق أكبر قدر من رغبات واحتياجات العمالء 
ف���ي املجال العقاري ولتحقيق أكبر قدر من الفوائد على 
رأسمال املستثمر في هذا املجال وكذلك لترسيخ فكرة ان 
شركة األمراء الدولية العقارية األولى والرائدة في املجال 

العقاري لالستثمار باململكة األردنية الهاشمية .
وأضاف دش���تي أن من أولى اهتمامات الش���ركة هو 
التواصل املستمر مع العميل وتقوية العالقة وكسب ثقة 

العمالء من خالل رغباتهم واهتماماتهم العقارية ودراستها 
بعناية وترجمتها على أرض الواقع بتوفير احتياجاتهم 
حسب رغباتهم من خالل املتوافر وفي حدود ما تسمح به 
القوانني والنظم التي تنظم عمليات االستثمار العقاري 

للمستثمرين األفراد أو الشركات االستثمارية.
وأوض���ح أن أعضاء مجلس إدارة الش���ركة باألردن 
والكويت يقودان حملة حتقيق أعلى عائد اس���تثماري 
وفتح آفاق جديدة ومتجددة وهناك فرصة متميزة لرجال 
األعمال واملس���تثمرين باخلليج العربي عامة والكويت 
على وجه اخلصوص ليتعرفوا على فرص االس���تثمار 
والتس���هيالت واخلدمات التي تقدمه���ا اجلهات املعنية 
في األردن للمس���تثمرين في الدولة لتأسيس مشاريع 
اس���تثمارية لهم مس���تفيدين من هذه اخلدمات والبيئة 
االس���تثمارية النموذجية التي توفرها القوانني املعمول 

بها في األردن.

خالل الفترة من 28 حتى 31 مارس الجاري


