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لقطة جماعية للمتدربني

في أكاديمية البنك للتدريب

»األهلي« يستقبل الدفعة الثالثة 
من المتدربين الجدد

الدفعة  الكويتي  البنك األهلي  استقبل 
الثالثة من املتدرب���ن اجلدد في أكادميية 
األهلي للتدريب وذلك بحضور مساعد مدير 
عام إدارة املوارد البشرية حمزة انكي وقد 
رحب كل من أنكي واملدير التنفيذي لدائرة 
التوظيف والتطوير املوارد البشرية منى 
العبدالرزاق باملوظفن اجلدد ذاكرين لهم 
أه���داف البنك والقطاع اخلاص مع أهمية 
العمل بروح الفريق وذلك لتحقيق أفضل 
النتائج واالرتقاء باخلدمات املصرفية من 
جانب التأكيد على أهمية التدريب املسبق 
لإلملام بجميع املجاالت العملية في القطاع 
املصرف���ي ومن جانب آخ���ر حيث ان من 
أهداف أكادميية األهل���ي للتدريب تأهيل 
املوظفن اجلدد بجميع أقس���ام ومجاالت 
القطاع املصرفي لتلبية احتياجات سوق 

العمل.
وقد أك���د حمزة على أهمية صقل روح 

العم���ل اجلماعي وإتقان ف���ن التعامل مع 
العمالء حيث يعك���س خريجو أكادميية 
األهلي للتدري���ب الواجهة احلقيقية لتقدمي 
اخلدم���ات املصرفي���ة بأفض���ل ص���ورة 

له��ا.
البرنامج  أن  العبدال���رزاق  وأوضحت 
التدريب���ي والذي سيس���تمر على مدى 6 
أسابيع والذي سينقسم إلى جزأين األول 
منه يتضمن جميع املعلومات األساس���ية 
العم���ل املصرفي  عن جمي���ع قطاع���ات 
ومهارات خدمة العمالء واالتصال والبيع 

والتفاوض. 
أما اجلزء الثاني فيخص التدرب العملي 
على جميع اإلجراءات واملعامالت املصرفية 
البرمجية لتأهيل املتدربن للقيام مبهامهم 
الوظيفية على أكم���ل وجه حن التقائهم 
باألقس���ام واإلدارات املعني���ة لدى البنك 

األهلي.

صندوق »المأمون« يحقق 17.5% متجاوزاً المؤشر بواقع %4.1

صناديق »جلوبل« ضمن أفضل الصناديق
أداء في البورصة خالل الربع األول

أعلن بيت االستثمار العاملي )جلوبل( 
عن ان صندوق جلوبل املأمون، وصندوق 
مؤشر جلوبل ألكبر 10 شركات، وصندوق 
جلوبل احمللي، وصندوق الدرة اإلسالمي 
جاءت ضمن أفضل الصناديق أداء خالل 

الربع األول لهذا العام.
وفي معرض تعليق���ه على هذا األداء 
االستثنائي للصناديق، صرح مساعد نائب 
رئيس إدارة األصول ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في »جلوبل« عمار حاجيه 
بقوله: »نش���عر بالفخر بهذا األداء الذي 
جتاوز مؤشرات القياس، ونخص بالذكر 
صندوق مؤشر جلوبل ألكبر عشر شركات، 
وصندوق جلوبل املأمون حيث حاز هذان 
الصندوق���ان املرتبتن األول���ى والثالثة 
عل���ى التوالي ضمن أفض���ل الصناديق 
أداء ف���ي الكويت خ���الل الربع األول من 

الع���ام 2010. ويرجع 
هذا األداء املتميز لهذه 
الصناديق إلى السياسة 
الت���ي  االس���تثمارية 
إدارة  ينتهجها فريق 
األصول لدى »جلوبل« 
مدعوم���ة مبنهجي���ة 
الدقة،  بحثية شديدة 
التزامنا  مما يعك���س 
امل���دى جتاه  طوي���ل 
عمالئن���ا. ومت طرح 

صن���دوق جلوبل املأمون في ابريل 2001 
ويهدف الصندوق إلى حتقيق النمو في 
رأس املال من خالل االستثمار في مجموعة 
متنوعة من الشركات الكويتية املدرجة في 
س���وق الكويت لألوراق املالية، ويصنف 
ه���ذا الصندوق ضمن أفض���ل الصناديق 

في املنطقة، وهو أحد 
أداء  أفضل الصناديق 
في الكويت خالل الربع 
العام 2010،  األول من 
حيث حق���ق أداء بلغ 
الفترة  17.5% خ���الل 
منذ بداية العام وحتى 
مارس 2010، متجاوزا 
بذلك مؤش���ر القياس 
بواق���ع 4.1%. وعل���ى 
صعيد آخر، يستثمر 
صندوق مؤشر جلوبل ألكبر عشر شركات 
في أكبر عشر ش���ركات مدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية. وحقق هذا الصندوق 
أداء بلغ 18.5% خالل الربع األول من العام 
2010 ليكون بذل���ك أفضل الصناديق أداء 

في الكويت خالل هذه الفترة.

أم���ا صندوق جلوب���ل احمللي، والذي 
يستثمر في األسهم املنتقاة في الشركات 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية، 

فقد حقق 14.34% خالل الفترة نفسها.
ومن ناحية أخرى، جتاوز أيضا أداء 
صندوق الدرة اإلس���المي مؤشر القياس 
بحوالي 3.36% ليسجل 10.17% خالل الربع 
األول من هذا العام. وجتدر اإلشارة إلى أن 
هذا الصندوق يستثمر في األسهم املتطابقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية واملدرجة في 

سوق الكويت لألوراق املالية.
وأضاف أن املوافقة التمهيدية من قبل 
مجلس األمة الكويتي على خطة التنمية 
والبالغة تكلفتها 37 مليار دينار، على مدار 
أربع س���نوات، ما هي إال خطوة إيجابية 
لقي���ادة االقتصاد الكويت���ي في االجتاه 

الصحيح.

»ماريوت«: سيف الدين يفوز
بجائزة التميز »روجر جي داو« للمبيعات

فاز مدير التسويق واملبيعات 
في فندق ج���ي دبليو ماريوت 
الكويت، وكورت يارد ماريوت 
الكويت وقاعة الراية سيف الدين 
محمد بجائ���زة التميز العاملية 
»روجر جي داو« للمبيعات في 
الع���ام 2009، ويتم تقدمي هذه 
اجلائ���زة العاملية س���نويا من 
العاملي���ة للمتميزين  ماريوت 
عن���د حتقيقهم إجنازات فريدة 
املبيع���ات تعك���س ثقافة  في 
وفلسفة العمل في شركة ماريوت 

العاملية.
وقال نائب الرئيس للمبيعات 

والتسويق في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
جيف ستراخان ان سيف الدين هو رجل مبيعات 
بامتياز واقتدار ويستحق بكل اعتزاز هذه اجلائزة 
من بن جميع موظفي ومديري املبيعات في فنادق 

ماريوت حول العالم.
وأضاف قائال »متيز سيف الدين بإبداع ومثابرة 
قوية مع االلتزام بفلسفة املبيعات وثقافة التسويق 
الت���ي تنتهجها ماريوت العاملية حيث أظهر على 

ال���دوام اهتماما كبي���را برضا 
العمالء وتقدمي انسب احللول 
واخلدمات لهم، كما أبدى إخالصا 
عاليا في عمله لتطوير املبيعات 
مما يظهر ش���غفا كبيرا بعمله 
في املبيعات ليكون األفضل بال 
منازع في النتائج التي حققها 

على مستوى العالم.
العام  املدير  من جانبه قال 
الكويت  لفنادق ماري���وت في 
ج���ورج ع���ون: »بالنيابة عن 
جميع زمالئي وفنادق جي دبليو 
ماريوت، وكورت يارد والراية، 
فإنني أتقدم بتهنئة سيف الدين 
محم���د على فوزه بهذه اجلائ���زة العاملية، حيث 
س���اهم سيف الدين في االرتقاء الكبير مبستوى 
املبيع���ات وتعزيز أداء هذه الفنادق، مما يجعلنا 

فخورين بوجوده في فريقنا.
ويشغل سيف الدين محمد منصب مدير إدارة 
التسويق للتسويق واملبيعات في الكويت منذ العام 
2005 حيث يتمتع بخبرات طيبة منها في فنادق 

ريتز كارلتون ورينيسانس في دبي.

خالد اجلاسر وحسني صبور عقب توقيع العقد

مساهمات وسابقة أعمال إقليمية 
ودولية كبيرة.

م���ن جهته أوض���ح العضو 
املنتدب لش���ركة من���ا القابضة 
خالد اجلاس���ر ان الشركة وقع 

اختياره���ا على مكت���ب صبور 
لتقدمي اخلدمات االستش���ارية 
والهندسية لهذا املشروع الضخم 
ملا للمكتب من خبرة طويلة في 
الهندسية  مجاالت االستشارات 

»منا القابضة« توقع عقداً استشارياً لمشروع في مصر
وقعت شركة منا القابضة عقدا 
مع مكتب صبور لالستش���ارات 
الهندس���ية لتق���دمي خدمات���ه 
االستشارية والهندسية املتخصصة 
ملشروع املجمع التجاري الضخم 
الذي تعتزم الشركة تنفيذه عبر 
شركتها التابعة »الشركة الكويتية 
العقاري«  املصرية لالس���تثمار 
في مصر عل���ى ارض مملوكة ل� 
»املجموعة« مبس���احة ارض 73 
ألف متر مربع ومساحة مبان تبلغ 
300 ألف متر مربع في الكيلو 22 
من طريق القاهرة اإلس���كندرية 
الصحراوي بتكلفة إجمالية تقدر 
مبليار جنيه. وفي هذا الس���ياق 
اك���د رئيس مجلس إدارة املكتب 
م.حسن صبور حرصه على جناح 
التجربة األولى للتعاون مع شركة 
منا القابضة خصوصا وأن املكتب 
يعتبر من رواد العمارة والتخطيط 
العمراني في مصر واملنطقة وله 

»الصفاة العقارية« 
تتفاوض   مع البنوك

قالت شركة الصفاة العقارية 
بأن تقرير مراقبي احلس��ابات 
يحت��وي عل��ى التأكي��د  حول 
اإليضاح��ات التالي��ة:  دون أن 
نتحفظ ف��ي رأينا، نس��ترعي 
االنتباه إلى اإليضاحات املرفقة 
16 و17 و19 حول البيانات املالية 
بخصوص استحقاق التسهيالت 
البنكية البالغ مجموعها   41.28 
مليون دينار كما في تاريخ املركز 
املال��ي والتي لم يتم تس��ديدها 
حت��ى تاريخ التقري��ر، وأفادت 
»الصف��اة العقارية« بانها تقوم 
حالي��ا بالتفاوض   م��ع البنوك 
املعني��ة اما لتجديد او تس��وية 
التسهيالت املستحقة و لم  هذه 
يتم التوصل الى اتفاق مع البنوك 

حتى اآلن. 

مدير صندوق المركز 
العقاري يوصي 

بتوزيع 5.8 فلوس
املركز  أعلن مدير صندوق 
العق��اري أنه أوص��ى بتوزيع 
5.833 فلوس للوحدة الواحدة، 
ع��ن الفترة م��ن 2010/3/1 الى 
2010/3/31، وذلك حلاملي وحدات 
الصندوق املقيدين كما في نهاية 

تداول يوم 22 ابريل.

بش���كل عام تعود إلى عام 1957 
ومشروعات املجمعات التجارية 

الضخمة املماثلة بشكل خاص.
ه���ذا  أن  اجلاس���ر  وأك���د 
املشروع يأتي في سياق اخلطة 
اإلستراتيجية اجلديدة التي سبق 
وأعلنت عنها »منا القابضة« والتي 
تستهدف تعزيز ربحية الشركة 
وحتقق املزيد من التنوع القطاعي 
واجلغرافي واقتناص املزيد من 
ف���ي مختلف  الواعدة  الف���رص 

األسواق في املنطقة.
التجاري  وأوضح أن املجمع 
سيتضمن إنش���اء مول جتاري 
على مستوى الس���ردابن األول 
والثاني ومواقف النتظار السيارات 
واخلدمات في الس���رداب الثالث 
ومبن���ى جتاري عل���ى الطريق 
الصح���راوي بارتفاع ارضي و3 
ادوار وفندق 5 جنوم، إلى جانب 

مسطحات إدارية.

سيف الدين محمد


