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»ڤيڤا« و»فيس بوك« يطلقان خدمة التصفح 
اإللكتروني المجاني على جهاز النقال

»برقان«: كارين مقدوا تفوز
في سحب حساب »المزايا«

عمران: سوق السلع والعمالت تجاوز
بكثير حجم أسواق المال العالمية 

ألول مرة في الكويت وحصرياً

جائزة نقدية تعادل راتبها لمدة سنة كاملة

انطالق مؤتمر ومعرض الشرق األوسط للمتداولين بمشاركة 22 دولة عربية وعالمية 

وقال����ت الش����ركة انها تهدف 
من خال إط����اق هذا املوقع إلى 
تعزيز اإلعام التفاعلي انطاقا من 
أهمية مواقع اإلنترنت االجتماعية 
وخاصة ال� »فيس بوك«، مما يوفر 
لعماء »ڤيڤا« جتربة رائعة وفريدة 

من خال هذه اخلدمة احلديثة.

النقال، واالس����تمتاع بكافة مزايا 
»فيس بوك« مجانا عند استخدام 
هذا املوق����ع حتى أثناء التجوال، 
وتنطبق هذه اخلدمة على البيانات 
النصية ماع����دا الصور وروابط 
الڤيديو الت����ي ال تعتبر مجانية 

عند االستخدام.

اعلن����ت ش����ركة االتصاالت 
الكويتية »ڤيڤ����ا« بالتعاون مع 
موقع »فيس بوك«، خدمة التصفح 
املجان����ي عب����ر املوق����ع املجاني 
zero.facebook. 0 أو.facebook.com
com على شبكة »ڤيڤا« حصريا.

واوضحت الش����ركة في بيان 
صحافي انه من خال موقع »فيس 
بوك« اجلديد األمث����ل من حيث 
الس����رعة، والذي يعتبر نسخة 
 ،m.facebook.com مخففة من موقع
ميكن لعماء »ڤيڤا« التواصل مع 
أهلهم وأصدقائه����م في أي وقت 
ومن أي مكان، م����ن خال جهاز 

أعلن بنك برقان اس����م الفائز في سحب حساب 
»املزايا«، حيث كان احلظ من نصيب كارين مقدوا 
التي ف����ازت بجائزة نقدية تعادل راتبها الش����هري 
ملدة سنة، وذلك في السحب الذي أجري في املكتب 

الرئيسي للبنك مؤخرا.
وبهذه املناسبة، قالت رئيس مديري قطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد بالبنك منيرة املخيزمي في تصريح 
صحافي: إلدراكنا وتفهمن����ا لاحتياجات املتنامية 
للمقيم����ن في الكويت، فقد قمن����ا بابتكار وتطوير 
حساب املزايا ليساهم في تلبية احتياجاتهم، ويوفر 
لهم مجموعة من اخلدمات املصرفية واملزايا، ومن 
أبرز مزايا هذا السحب الربع سنوي أنه يتيح الفرصة 

للفائز ألن يكس����ب جائزة نقدية تعادل راتبه ملدة 
سنة كاملة يتم وضعه في حسابه مباشرة. وكانت 
اجلائزة في السحب األخير من نصيب الفائزة كارين 
مقدوا. وقد مت طرح حس����اب املزايا في أكتوبر من 
الع����ام 2008 ليكون األول من نوعه في الكويت مبا 
يقدمه من مزايا تشمل التأمن على احلياة بالتعاون 
مع شركة اخلليج للتأمن، وأسعار صرف تنافسية 
على عمليات حتويل األموال خارج الكويت بالتعاون 
مع شركة املزيني للصرافة، وكذلك بطاقة ائتمانية 
وفرصة للفوز باجلائزة الكبرى وهي راتب ملدة سنة 
كاملة )بحد أقصى 4000 دينار( في س����حب يقيمه 

البنك بشكل ربع سنوي.

مقدوا تتسلم شيك اجلائزة 

)سعد هنداوي( جانب من احلضور  

جمال عمران

الش����ركات واملؤسسات واألفراد 
وتق����دمي خبراته����ا والتعري����ف 
بأهمية التجارة االلكترونية ونظم 
العمل واللوائح القانونية وفرص 

االستثمار في كل دولة. 
وق����ال إن إقام����ة احلدث في 
الكوي����ت يأتي في ظ����ل الفرص 
االستثمارية اجليدة التي تتمتع بها 
من حيث سهولة االستثمار اآلمن 
فيها والنظم الضريبية امليسرة 

في بيئة مريحة وآمنة. 
الباحثة  ومن جهتها، أشارت 
املالية واإلدارية في وزارة املالية 
شيخة األحمد إلى أن وزارة املالية 
تولي اهتماما بالغا برفع الوعي 
االس����تثماري ف����ي الكويت لدى 

املستثمرين األجانب. 
ولفتت الى أن الوزارة تسعى 
من خ����ال مش����اركتها مبعرض 
مؤمتر ومعرض الشرق األوسط 
للمتداولن إلى إبراز دور الوزارة 
في االستثمار اآلمن وحرية العمل 
حتت مظلة القوانن التي تساهم 
الدف����ع باالقتصادين احمللي  في 

والعاملي للرقي واالزدهار.

ولفت عم����ران إلى أن مؤمتر 
ومعرض الشرق األوسط للمتداولن 
ميثل فرصة كبيرة جتمع 22 شركة 
عربية وعاملية تعمل في بورصات 
السلع والعمات لتبادل خبراتها 
فيم����ا بينها وتعم����ل على طرح 
منتجاتها اجلديدة في هذا املجال 
أمام املهتمن م����ن رجال األعمال 

ومتخذي القرار في الكويت. 
وأشار إلى أن املؤمتر واملعرض 
يهدف اللقاء الضوء على اهتمامات 

عمر راشد 
أكد املدير التنفيذي للتسويق 
واإلع����ام في ش����ركة بروميديا 
العاملية جمال عمران أن س����وق 
تداول العمات والس����لع يعتبر 
األكب����ر عامليا وجتاوز بكثير من 
حيث احلجم جميع أسواق األسهم 

العاملية. 
وق����ال عم����ران ف����ي كلم����ة 
افتتاحية خال افتتاح أنش����طة 
مؤمتر ومعرض الشرق األوسط 
أم����س، ان جتارة  للمتداول����ن، 
العمات والسلع تستمر على مدى 
24 ساعة دون حد أعلى أو أدنى 
مع التمكن من متابعتها والوصول 
إليها دون قيود مكانية أو زمنية 
الدولية  بفضل شبكة املعلومات 

وتطوير شبكة االتصاالت. 
وب����ن أن ذلك أدى إلى تعزيز 
دخول األفراد والشركات في هذه 
األسواق للتداول بعدما كان حصريا 
على البنوك فيما بينها، الفتة الى 
أن تلك العمليات تنفذها املؤسسات 
املالية وصانعو الس����وق مبا في 

ذلك األفراد والشركات. 

بودي: »طيران الجزيرة« حصلت على موافقة مشروطة
من الطيران المدني المصري لتشغيل رحالت إلى القاهرة

الشركة في المراحل األخيرة من تطبيق هذه الشروط في الربع األخير 

قال رئيس مجلس إدارة 
مجموعة طيران اجلزيرة 
م���روان بودي ان ش���ركة 
طي���ران اجلزيرة حصلت 
على موافقة مشروطة من 
املدني املصري  الطي���ران 
لتشغيل رحات إلى القاهرة 
الرب���ع األول من عام  في 

.2011
وقدم بودي خال مقابلة 
مع قناة »سي ان بي سي« 
العربية، الشكر للحكومة 
الكويتية على دورها في 
احلصول على هذه املوافقة 

وعلى دعمها لطيران اجلزيرة في احملادثات 
مع الطيران املدني املصري. وأوضح: »إن 
طيران اجلزيرة ف���ي املراحل األخيرة من 
تطبيق هذه الشروط في الربع األخير من 
العام احلالي ونتطلع لبدء التشغيل خال 

الربع األول من العام 2011«.
واضاف: »ومع تش���غيلنا إلى القاهرة، 

القاهرة احملطة  ستصبح 
السابعة لطيران اجلزيرة في 
مصر حيث تشغل الشركة 
اليوم رحات إلى اسكندرية 
واألقصر وأسيوط وشرم 
الشيخ، وذلك باإلضافة إلى 
مرسى علم والغردقة التي 
تشغل إليها الشركة رحات 
خال املواسم السياحية، 
كما س���تبدأ التشغيل الى 
الدولي في  مطار مب���ارك 
الربع األخير  سوهاج في 

من العام احلالي«.
 اجلدي���ر بالذك���ر أن 
طيران اجلزيرة تشغل اآلن أسطوال من 
11 طائرة من طراز إيرباص A320 برحات 
مباشرة الى 18 وجهة في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وتركيا، وقد نقلت طيران 
اجلزيرة أكثر من س���تة ماين ونصف 
املليون مس���افر منذ اطاق عملياتها في 

أكتوبر من العام 2005.

مروان بودي

شركة زاوية: »صندوق المركز الخليجي« أفضل صناديق
أسهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث األداء

قيمة الوحدة 2.67 دوالر وذلك 
كما في 30 سبتمبر 2010.

ب���اب االش���تراك  ويفت���ح 
واالسترداد جلميع اجلنسيات 
بش���كل أس���بوعي بح���د أدنى 

لاشتراك يبلغ ألف وحدة.
ويعود سجل أداء »املركز« في 
مجال إدارة األصول في الكويت 
واخللي���ج الى فترة تقارب ال� 3 
عقود. ففي عام 1983 باش���رت 
الش���ركة تقدمي خدم���ات ادارة 
الكويتي،  الس���وق  احملافظ في 
وفي عام 1999 دخلت مجال ادارة 
الصناديق بإطاق أول صندوق 

أسهم كويتي � »املمتاز«.
ويدير »املركز« حصة سوقية 
رئيس���ية في املنطقة من خال 
صناديقه، حيث يحتل الترتيب 
األول ف���ي الكويت والرابع على 
مستوى اخلليج من حيث احلصة 

السوقية.
وقد بلغت األصول املدارة من 
قبل فريق إدارة األصول ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
»املركز« 609 ماين دينار تقريبا 
)2.1 مليار دوالر( وذلك كما في 
30 يونيو 2010، تشكل أكثر من 
60% منها أصوال مدارة لصالح 

مستثمرين مؤسساتين.

وقد حاز »صن���دوق املركز 
اخلليجي«، والذي يش���ترك في 
ادارت���ه كل من مجيب موس���ى 
العمان���ي، جائزة ليبر  واماني 
ألفضل صندوق أسهم في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا في 
عام 2010، ومن اجلدير بالذكر ان 
ليبر هي شركة تابعة ل� »رويترز« 
وحاز الصندوق تصنيفا مبرتبة 
»A« من س���تاندرد آند بورز في 

عام 2009.
وقد مت إطاق »صندوق املركز 
اخلليج���ي« 2006، وف���ي 2008 
مت إجراء تعدي���ل على أغراض 
الصندوق لتتسع رقعة الصندوق 
وتشمل أس���واق منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
ويهدف الصندوق الى التفوق 
على مؤش���ر ستاندرد آند بورز 
العربي املركب، مع اس���تثماره 
لنسبة كبيرة من أصوله تصل 
ال���ى 90% في أس���واق منطقة 

اخلليج.
الس���نوي  العائد  بل���غ  وقد 
التراكمي للصندوق منذ تأسيسه 
�2.4%، متفوقا على مؤشره بفارق 

يبلغ %10.
ويبلغ صافي أصول الصندوق 
43.6 مليون دوالر ويبلغ صافي 

الكبرى، والتقييمات  الشركات 
املنطقية لألسهم وهي أقل بشكل 
كبير م���ن تلك التي تش���هدها 

األسواق الناشئة«.
وترجح جميع املعطيات بقوة 
ان نشهد مع نهاية العام حتقيق 
أس���واق اخللي���ج ألداء إيجابي 
لعامن متتالين أي 2009 و2010، 
وهو أمر لم نش���هده منذ عامي 

2004 و2005.
وقد س���جل مؤشر ستاندرد 
آند بورز العربي املركب مكاسب 
بلغت 18.2% لعام 2009، وبلغ اداء 
املؤشر كما في نهاية الربع الثالث 

من هذا العام %9.9«.

وفي تعليق له على تطورات 
سوق األسهم في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، قال نائب 
رئيس إدارة استثمارات منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
واملدير املشارك لصندوق املركز 
اخلليجي مجيب موسى: »تأخذ 
إدارة الصن���دوق بعن االعتبار 
انع���كاس التذب���ذب العالي في 
أسواق األسهم في املنطقة على 
درجة املخاطر املؤثرة على أداء 
الصن���دوق، حيث ان سياس���ة 
الصن���دوق االس���تثمارية منذ 
التأسيس استهدفت حتقيق عوائد 
مع معدل منخفض لتذبذب صافي 
قيمة الوحدة مقارنة مبستويات 
التذبذب التي تش���هدها أسواق 

املنطقة«.
وواصل موسى قائا: »واصل 
الصندوق في 2010 التركيز على 
االستثمار في أسواق دول مجلس 
التعاون اخلليجي، العتقادنا بأن 
هذه االسواق ستواصل ارتفاعها 
لتغلق العام على مكاسب معقولة، 
وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها 
املالي  اإلنف���اق  انتع���اش بيئة 
في هذه االس���واق لعامي 2010 
و2011، االنتعاش التدريجي في 
منو األرباح التشغيلية لعدد من 

أعلن املرك���ز املالي الكويتي 
عن حصول »صن���دوق املركز 
اخلليجي« عل���ى املرتبة األولى 
كأفضل صناديق أس���هم منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 
حيث األداء، وذلك حسب تقييم 
شركة زاوية، وهي شركة رائدة 
في مجال معلومات وتكنولوجيا 
االعمال على مس���توى الشرق 

األوسط.
وتعمل شركة زاوية على تقييم 
صناديق األسهم في املنطقة منذ 
2008 عل���ى منهجية تأخذ بعن 
االعتبار األداء واملخاطر واحلوكمة 

وهيكل الرسوم.
وقد جنح »صن���دوق املركز 
اخلليجي« ف���ي احملافظة على 
املرتبة األولى من حيث األداء ضمن 
فئة صناديق أسهم املنطقة ربع 

السنة السادس على التوالي.
يذكر التقرير ان الصندوق كان 
أيضا األقل تذبذبا في األداء ضمن 
فئته، حيث تهتم إس���تراتيجية 
»املرك���ز« ف���ي ادارة صناديقه 
االستثمارية بتحقيق أداء معدل 
باملخاطر. كما أثنى التقرير على 
الكامل���ة للصندوق  احلوكم���ة 
وجودة وشفافية اإلفصاح عن 

األداء للمستثمرين.

مجيب موسى

»مزايا« قطر تبرم اتفاقية »B.O.T« لمدة 30 عامًا
مع مؤسسة قطر لتطوير »مارينا مول« في لوسيل

أبرمت مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع اتفاقية 
 »B.O.T« بناء وتشغيل وحتويل
ملدة 30 عاما مع ش���ركة مزايا 
العقاري يوم  قطر للتطوي���ر 
أمس تهدف إلى تطوير وإدارة 
مركز للتسوق أطلق عليه اسم 
»مارينا مول« في منطقة لوسيل 

بالدوحة.
وق���د وّق���ع االتفاقي���ة كل 
من نائب الرئيس للمش���اريع 
الرئيسية واملرافق مبؤسسة 
قطر للتربية والعلوم وتنمية 
املجتمع سعد املهندي، ورئيس 
مجلس إدارة شركة مزايا قطر 
النعيم���ي، خال  راش���د فهد 
الذي عقد  املؤمتر الصحاف���ي 

في الدوحة.
وسيعتبر مشروع »مارينا 
مول« عند االنتهاء منه واحدا 
من أهم مراكز التسوق في دولة 
قطر ومنطقة اخلليج عموما، 
حيث تبلغ تكلفة املشروع نحو 
مليار ريال قطري، فيما تبلغ 
مساحته 57605 أمتار مربعة، 
مكون م���ن طابقن إضافة إلى 
الطابق األرضي، ويطل املشروع 
على منطق���ة املارينا اجلديدة 
اليخ���وت اجل���اري  ون���ادي 
الوقت احلالي  ف���ي  تطويرها 

مبنطقة لوسيل.

املتبادل  التعاون  من منظومة 
ب���ن الطرف���ن املبني���ة على 
الش���راكة طويلة األمد، وعلى 

الثقة املتبادلة«.
وقال راشد النعيمي تعقيبا 
له على توقيع االتفاقية: »إننا 
نشهد اليوم التوقيع على احد 
أهم وأكبر املشاريع العقارية في 
تاريخ الشركة، وبفضل من اهلل 
تعالى تخطو مزايا قطر خطوات 
ملحوظة إلى األمام في سبيل 
حتقيق األه���داف املوضوعة، 
والتي جاءت بفض���ل تعاون 

جميع األطراف«.
النعيمي: »تبرهن  وأضاف 
مزايا قطر يوما بعد يوم على 
قدرتها على الفوز مبش���اريع 
ريادية كبرى، تؤهلها إلى احتال 
مكانة متقدمة على سلم شركات 
العقاري، وتعزز من  التطوير 
تواجدها على الساحتن احمللية 
واإلقليمي���ة، واجناز اليوم ما 
هو إال دافع جديد ومحفز على 
حتقيق املزيد م���ن االجنازات 
إلى أعلى  والوصول بالشركة 
املستويات، وكلنا ثقة بإدارة 
الشركة وفريق عملها في تقدمي 
وتوظي���ف كل م���ا لديهم من 
 خبرات في سبيل حتقيق غايات
الش���ركة وغايات مساهميها 

الكرام«.

وميت���از موقع املش���روع 
واململ���وك من قبل مؤسس���ة 
قطر للتربية والعلوم وتنمية 
املجتم���ع، بتوس���طه ملختلف 
املراف���ق واخلدمات في منطقة 
املارينا، حيث املرافق املخصصة 
التجارية  للفنادق واملكات���ب 
الس���كنية وأماكن  والوحدات 
الترفيه واأللعاب، كما حتتوي 
على دور للس���ينما واملسارح 

واألكواريوم.

ويحظى مش���روع »مارينا 
مول« بإطالة مباش���رة على 
الواجه���ة البحري���ة ملنطق���ة 
املارينا، ومت تصميمه بطريقة 
فنية مميزة أهلته ليكون حتفة 
معمارية رائعة وواحد من أجمل 
مراكز التسوق في املنطقة، فقد 
تعاونت مزايا قطر مع شركة 
جينسلر »Gensler« الهندسية 
املعمارية العاملية – واحدة من 
ش���ركات الهندس���ة املعمارية 

الرائ���دة في تصميم  العاملية 
مراكز التس���وق � في تقدمي 3 
تصاميم هندسية مختلفة إلى 
مؤسس���ة قطر والت���ي قامت 
بدورها باختي���ار إحدى هذه 

التصاميم واعتمادها.
من جهته، جدد سعد املهندي 
ثقته بشركة مزايا قطر وفريق 
عملها قائا: »جندد اليوم ثقة 
مؤسسة قطر بش���ركة مزايا 
قط���ر، فتعاون اليوم هو جزء 

المشروع بقيمة مليار ريال

سعد املهندي متبادال وثائق العقد مع راشد فهد النعيمي


