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»توب إكسبو« تطلق معرض الكويت الدولي للعقار 
11 الجاري بأرض المعارض في مشرف

املتوسط واحملدود من متلك العقار 
في الوقت الذي كان يصعب عليهم 
ذلك ابان عص���ر الطفرة العقارية 
والتي كان املتحكم فيها مجموعة من 
املضاربني الذين أوصلوا األسواق 
العقاري���ة في مختلف دول العالم 

للقمة.
واشار الى أن العام 2010 كان 
قد ش���هد منذ بدايته حركة تداول 
عقارية جيدة لدى مختلف الشركات 
العقارية والتي تقدم مشاريع سكنية 
واستثمارية وجتارية في عدة دول 
خليجي���ة وعربية وعاملية، مبينا 
أن عددا ال بأس ب���ه من املبيعات 
الش���ركات  قد حققته���ا مختلف 
وهو ما يدفعها دوما للمش���اركة 
العقاري���ة والتي تعد  باملعارض 
نافذة تس���ويقية مهمة للشركات 
ونافذة مهمة للمستثمرين للتعرف 
على ما هو جدي���د من املعروض 
إلى احلصول  العقاري، باإلضافة 
على تقييم حقيقي ملا وصلت إليه 
القيمة السوقية للمشاريع التي مت 
االستثمار والشراء فيها خالل وقبل 
عصر الطفرة العقارية في ظل ما 
هو معروض حاليا من مش���اريع 
وأس���عار منطقية. وبني القدومي 
أن األزمة العاملية قد خلقت حالة 
املفاهيم والسلوكيات  جديدة من 
وحددت شريحة املشترين فبعدما 
كان اجلميع ومن كل فئات املجتمع 
يسعى ويعمل جاهدا لتملك العقار 

بأي شكل وبأي ثمن.

لواقع ومستقبل القطاع العقاري 
إقبال املستثمرين  وليقيس مدى 
عل���ى التعامل مع العق���ار محليا 
وإقليميا وعامليا ويبني دقة ومدى 

تعافي السوق العقاري.
وبني القدومي أن العودة للتداول 
العقاري قد بدأت فعليا خالل الربع 
العام املاضي ومازالت  الرابع من 
مستمرة حتى وقتنا هذا، مشيرا 
إلى أن التقارير من مختلف املناطق 
وتقاري���ر الش���ركات تؤكد عودة 
التعافي للس���وق العقاري والذي 
ش���هد خالل فترة األزم���ة حركة 
تصحيحية كبيرة سواء من حيث 
األسعار أو كم املشاريع املعروضة. 
وأوضح أن من محاسن األزمة أنها 
أعادت األمور إلى نصابها وواقعها 
ومكنت الكثيرين من أصحاب الدخل 

أعلنت مجموعة توب اكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات عن 
اكتمال استعداداتها النطالقة انشطة 
معرض الكوي���ت الدولي للعقار، 
الذي تنظمه املجموعة بالتعاون 
مع شركة معرض الكويت الدولي 
في صالة رقم 4 بأرض املعارض 
الدولية مبشرف خالل الفترة من 
11 ال���ى 15 اجلاري وبرعاية وكيل 
وزارة التجارة والصناعة رش���يد 

الطبطبائي.
وبهذه املناس���بة، قال العضو 
املنتدب للمجموعة وليد القدومي في 
تصريح صحافي ان انعقاد املعرض 
في هذا الوقت يأت���ي متزامنا مع 
التصريحات التي انطلقت من عدة 
دول عاملية وعربية أش���ارت إلى 
انتهاء حالة الركود االقتصادي فيها 
والس���يطرة على تداعيات األزمة 
العاملي���ة والتي كان م���ن أبرزها 
التصريحات األميركية واإلماراتية 
التي أكدت عودة التعافي لألسواق 
مبختل���ف قطاعاته���ا التجاري���ة 
واالقتصادية واالستثمارية، األمر 
الذي يعد خطوة ايجابية ومبشرة 
نحو ع���ودة األمور إل���ى نصابها 
وعودة احلياة لألس���واق العاملية 
واحمللية والتي شهدت حالة غير 
مسبوقة من الركود والتراجع خالل 

السنتني عمر األزمة العاملية.
وأضاف أن املعرض يعتبر أيضا 
الكثير من  حدثا مهما ويترقب���ه 
املهتمني ملا يشكله من قراءة دقيقة 

وليد قدومي

موظفو البنك يوزعون املياه

الوكالء املعتمدون في لقطة جماعية 

احتفالي كبير ضم إدارة الشركة 
الوطني���ة لالتصاالت والوكالء، 
وذلك في أمسية ممتعة، حرصت 
»الوطني���ة« خاللها على مكافأة 
الوكالء ألدائهم املتميز خالل السنة 
املاضية، تقديرا منها لعملهم اجلاد 
وامللتزم الذي ظهر جليا في نتائج 

العام 2009.
وق���د عبر فري���ق »الوطنية 
لالتصاالت« عن تقديره وامتنانه 
ال���وكالء عل���ى دعمهم  جلميع 
املستمر، آملني أن تستمر شراكتهم 
املبني  اإلستراتيجية باالزدهار 

على الشفافية دائما.
واك����دت الش����ركة الوطني����ة 
لالتصاالت انها تتطلع دوما لتعزيز 
عالقتها بوكالئها املعتمدين وحترص 
في نفس الوقت على اطالعهم على 
آخر اخلدمات واملنتجات اجلديدة 
في الس����وق وذلك عن طريق عقد 
ورش ودورات تدريبي����ة، مؤكدة 
عل����ى أن هذا االمر من ش����أنه أن 
يحقق جناحا للش����ركة ووكالئها 

في السوق.

طيبا في نفوسهم وبالتالي يحظى 
بتقديرهم«.

ت���وج االجتماع بحدث  وقد 

أمر  واملبادرات املطروحة، وهو 
ف���ي غاية األهمية م���ن جهتنا، 
الوقت نفس���ه صدا  ويلقى في 

أن وكالءنا هم أيضا ش���ركاؤنا 
االس���تراتيجيون، فإننا نسعى 
ف���ي األفكار  دوما ملش���اركتهم 

السنوي على تعزيز الروابط مع 
وكالئنا وإبقائهم على علم دائم 
بآخر تطورات أداء الشركة، ومبا 

وبهذه املناس���بة، عبر املدير 
الع���ام ورئيس مجل���س إدارة 
الوطني���ة لالتصاالت س���كوت 

جيجينهمر عن سعادته ملا آلت 
علي���ه نتائج اجتم���اع الوكالء 
السنوي قائال: »لقد ركز اجتماعنا 

الوطني����ة  الش����ركة  أعلن����ت 
لالتصاالت، وجري����ا على عادتها 
السنوية، عن تنظيم اجتماع جمع 
وكالءها املعتمدين واإلدارة العليا 
في الش����ركة، معززة بذلك التزام 
الشركة وتفانيها من أجل حلفائها 
وشركائها االستراتيجيني، حيث 
عقد اللقاء في العشرين من سبتمبر 
املاض����ي مبدينة دب����ي، وتناول 
شروحات وافية حول إستراتيجية 
»الوطنية« للفترة املقبلة في عام 
2011، كما شهد تبادل أفكار جديدة 

لتطوير العمل. 
ف���ي بيان  الش���ركة  وقالت 
صحافي أن االجتماع الس���نوي 
لوكالئها املعتمدين حرص على 
تغطية ع���دة موضوعات مهمة، 
حيث تناول الكثير من اخلطط 
اإلستراتيجية، والقى الضوء على 
منو اداء الوطنية لالتصاالت منذ 
بداية العام احلالي وحتى اآلن، 
الفتة الى ان االجتماع أسفر عن 
نتائج إيجابية ومرضية جلميع 

األطراف املعنية.

»الوطنية لالتصاالت« تعقد اللقاء السنوي لوكالئها المعتمدين
لتوثيق العالقة وتعزيز الفرص معهم

»األهلي المتحد« يواصل حملته لتوزيع المياه المعدنية
تحت شعار »شريعة وحسن معاملة«

حرصا منه على دعم مختلف 
أنشطة وقضايا املجتمع مبا فيها 
الثقافية  الدراسية، الصحية، 
والرياضية وغيرها وذلك في 
إطار رسالته الهادفة إلى خدمة 

املجتمع.

مناس���بات املجتمع املختلفة، 
األمر الذي يعكس رغبة البنك 
في تأكي���د تواصله مع جميع 
شرائح املجتمع للقيام بدوره 
االجتماعي واإلنس���اني بشكل 
ال يقل أهمية وجناحا عن دوره 

الذي يقوم به كأعرق مؤسسة 
اقتصادية في الكويت تأسست 

عام 1941.
ويستمر البنك األهلي املتحد 
في تنفي���ذ واجن���اح حملته 
»ش���ريعة وحس���ن معاملة« 

الدائم مع قضايا املجتمع والتي 
تعتبر جزءا ال يتجزأ من مسيرة 
عطائه التي متتد ألكثر من 69 

عاما.
ومن اجلدير ذكره أنه لدى 
»املتح���د«، وضم���ن اهتمامه 
بالقيام مبسؤوليته االجتماعية، 
برامج حافلة تهتم باألنشطة 
اخليرية واإلنسانية والعديد 
م���ن املس���اهمات والرعايات 
االجتماعية متمثلة في تقدمي 
الدعم املادي واملعنوي ملؤسسات 
متنوعة عدة، باإلضافة لألعمال 
التطوعية املختلفة التي يقوم 
بها فريق عمل العالقات العامة 
إلى  التي حتتاج  الفئات  لدعم 
رعاية خاصة في املجتمع من 
الس���ن وذوي  املرضى وكبار 

االحتياجات اخلاصة.
ويعد »املتحد« من السباقني 
ف���ي دعم ورعاي���ة الكثير من 

ق���ام البنك األهل���ي املتحد 
بتوزيع املياه املعدنية الباردة 
في أماك���ن متفرقة من الدولة 
بالزائرين ومنها:  التي تع���ج 
رواد مجمع الوزارات، واملساجد، 
إدارة  التحرير، وموقع  وبرج 
جوازات حول���ي وغيرها من 
األماكن العامة وذلك في سياق 
برامج حملة املتحد حتت شعار 

»شريعة وحسن معاملة«.
بدأت حملة »املتحد« في شهر 
رمضان املبارك املاضي بإقامة 
خيمة املتحد الرمضانية، بجانب 
مقر البنك الرئيسي، والتي القت 
إقباال كبيرا من الزائرين حيث 
وفر البنك خيمة كبيرة تتسع 
ألكثر من 1000 صائم، باإلضافة 
إلى التنظيم الذي أشرف عليه 
البنك  املتطوعون من موظفي 
وذل���ك ف���ي إطار مس���ؤولية 
»املتحد« االجتماعية وتفاعله 

»الخليج«: »جنت كل علم كل«
يفوز بالنصف مليون دينار

اعل���ن بنك اخلليج عن فوز »جن���ت كل علم كل« بجائزة 
س���حب الدانة ربع السنوي الثالث والبالغة قيمتها 500 الف 
دينار، وقد عبر الفائز »جنت كل علم كل« عن فرحته الغامرة 
وسروره البالغ قائال: »كان الهدف األساسي من قيامي بفتح 
حس���اب الدانة توفير األموال، فضال ع���ن التطلع إلى الفوز 
بأي جائزة من جوائز السحب لهذا احلساب، لكن الفوز بهذه 
اجلائزة الكبيرة قد فاق توقعاتي، وأش���عر بسعادة ليس لها 

حدود لهذا الفوز«.
واضاف: »أود في هذه املناسبة أن أتوجه بالشكر إلى بنك 
اخلليج الذي يوفر لعمالئه أفضل اخلدمات واملنتجات املصرفية 
وبأعلى مستوى من اخلدمة، فضال عن توفيره لفرص الفوز 
بجوائز سحوبات حس���اب الدانة الذي يعتبر أفضل وسيلة 
وأكثر اخليارات مالءم���ة للعمالء الذين يرغبون في التوفير 

وبنفس الوقت التمتع بفرص الفوز بجوائز السحب«.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك اخلليج علي ش���لبي: »في البداية أود أن أهنئ جنت 
كل علم كل الذي فاز معنا بسحب الدانة ربع السنوي الثالث، 
كما يسعد بنك اخلليج أيضا أن يكافئ عمالءه املخلصني على 
ثقتهم املستمرة في البنك ووالئهم له، وذلك من خالل إتاحة 

الفرصة لهم للفوز بجوائز سحوبات هذا احلساب«.
اجلدير بالذكر أن حساب الدانة احلائز على جائزة »أفضل 
منتج جديد« من مجلة »ذا بانكر ميدل إيست«، يوفر سحوبات 
أس���بوعية متنح كال من الفائزين العشرة جائزة قدرها ألف 
دينار، باإلضافة لتأهلهم لدخول سحب املليونير الذي مينح 
فائزا واحدا فرصة الفوز باجلائزة الكبرى التي تبلغ مليون 

دينار.

الفائز بسحب »الدانة« يتسلم شيك اجلائزة


