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حث عمالءه على مضاعفة إيداعاتهم أو فتح الحساب قبل 31 الجاري

»الخليج« يبدأ العد التنازلي لسحب مليونير »الدانة«

»شورى« تنظم برنامجًا علميًا
 للخبير العالمي نزيه حماد

أعلن مدير إدارة اإلس���ناد الش���رعي في شركة 
شورى لالستشارات الشرعية الداعية داود سلمان 
العيسى أن الش���ركة تستضيف في الفترة من 18 
الى 26 اجلاري اخلبير الدولي في املعامالت املالية 
االسالمية د.نزيه حماد، الذي استقدمته الشركة من 
كندا وذلك لتقدمي عدة فعاليات وأنشطة في الكويت 
تتضمن تقدمي برامج تدريبية متقدمة، وإإلقاء عدد 
من احملاضرات والندوات العلمية املتخصصة في 

عدد من اجلامعات.
وبني العيسى في تصريح صحافي ان د.نزيه 
حماد س���يقدم برنامجني تدريبيني في املعامالت 
املالية اإلسالمية قامت ش���ركة شورى بتنظيمها 
واعدادهما للمتخصصني في املصرفية االسالمية، 
البرنامج األول بعن���وان »املنهج الفقهي لتأصيل 

املعامالت املالية اإلس���المية«، اما البرنامج الثاني 
فهو بعنوان »منهجية كتابة البحوث الفقهية في 

املعامالت املالية«.
من جهة أخرى، س���يزور د.نزي���ه حماد كلية 
الشريعة بجامعة الكويت إللقاء محاضرات لطلبة 
وطالبات الدراس���ات العليا في تخصصات الفقه 
وأص���ول الفقه والفقه املقارن التي تنظمها عمادة 
كلية الشريعة في تعاون مثمر بني الكلية وشركة 
شورى لالستشارات الشرعية من أجل االستفادة من 
فرص وجود العلماء األفاضل في الكويت، كما سيزور 
د.نزيه حماد جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، 
حيث سيحل ضيفا على قسم التمويل بكلية إدارة 
االعمال في اجلامعة إللقاء محاضرة عن اجلوانب 

الفقهية في التمويل االسالمي.

مبناسبة اقتراب موعد سحب 
مليونير الدانة، أعلن بنك اخلليج 
أن آخر موعد لفتح حساب الدانة 
أو زيادة املبالغ املودعة في هذا 
احلس���اب هو قب���ل 31 اجلاري 
وعلي���ه، ح���ث البن���ك عمالءه 
على االس���تفادة من األسبوعني 
القادمني املتبقني قبل حلول املوعد 
املذكور ليتأهلوا لسحب مليونير 
الدانة األكثر ش���هرة وإثارة في 

الكويت.
حي���ث ميكن لعم���الء الدانة 
احلاليني مضاعفة إيداعاتهم في 
حس���اب الدانة قبل ذلك املوعد 
ليزيدوا من ف���رص فوزهم. أما 
بالنسبة للعمالء اجلدد الراغبني 
في فتح حساب الدانة فإنه يتعني 

عليه���م إيداع احل���د األدنى في 
احلساب على األقل وهو 200 دينار 
قبل 31 اجلاري ليتأهلوا لدخول 

سحب مليونير الدانة.
اجلدير بالذكر ان حساب الدانة 
أصبح وبس���رعة متزايدة أكثر 

احلسابات ش���هرة وإقباال على 
مستوى الكويت، حيث انه مينح 
عمالءه فرصة توفير النقود إلى 
جانب الدخول وبشكل تلقائي في 
السحب على أضخم جائزة في 

الشرق األوسط.

السوق واصل انطالقه بدعم األسهم القيادية

»جلوبل«: الصناديق المحلية بالبورصة حققت
 ما بين 37.16%  أرباحًا  و 24.39%  خسائر في سبتمبر

ذك���ر التقرير الش���هري 
العاملي  لبيت االستثمار 
أداء  ع���ن  )جلوب���ل( 
الكويتية، ان  الصناديق 
سوق الكويت لألوراق املالية واصل انطالقته 
اإليجابية للشهر الثالث على التوالي خالل 
شهر سبتمبر املاضي، بدعم مميز من األسهم 
القيادي���ة التي نالت املزي���د من الثقة من 
قبل املس���تثمرين واعتب���رت املالذ اآلمن 
الستثماراتهم، حيث سجل مؤشر جلوبل 
ألكبر عشر شركات أرباحا بلغت %29.12 
منذ بداية العام 2010، في حني بلغت مكاسب 
السوق مقاسا مبؤشر جلوبل العام خالل 

نفس الفترة ما نسبته %15.71.
وعلى صعي���د أداء الصناديق احمللية 
مبختلف أنواعها منذ بداية العام احلالي، 
اشار التقرير الى ان أداء صناديق األسهم 

التي تستثمر في أسهم الشركات املدرجة 
في س���وق الكويت لألوراق املالية تراوح 
ما بني 37.16% كأرباح و24.39% كخسائر، 
وذلك مقارنة مبؤش���ر جلوبل العام الذي 
سجل مكاسب بنس���بة 15.71% منذ بداية 
2010، وقد استطاعت 7 صناديق أن تقدم 
أداء أفضل من أداء مؤش���ر جلوبل العام 

خالل سبتمبر. 
من جانب آخر، وبالنظر إلى صناديق 
املؤشرات، فقد بلغت أرباح صندوق مؤشر 
جلوبل ألكبر عشر شركات ما نسبته %34.50 
خ���الل العام احلالي متفوقا على مؤش���ر 
جلوبل ألكبر عشر شركات والذي ارتفع 
بدوره بنسبة 29.12% منذ بداية 2010. بينما 
سجل صندوق الصناعية ملؤشر داو جونز 
الكويت أرباحا بلغت نسبتها 17.69% منذ 
بداية العام احلالي. أما صندوق مؤش���ر 

املثنى اإلسالمي فقد سجل مكاسب بنسبة 
4.25% خالل تلك الفترة.

وبالنظ���ر إلى أداء صناديق األس���هم 
املتطابقة مع الشريعة اإلسالمية، فقد تراوح 
أداؤها ما بني 5.10% كأرباح و1.74% كخسائر، 
مقارنة مبؤشر جلوبل اإلسالمي الذي ارتفع 
بنسبة 2.70% خالل نفس الفترة. وبذلك 
تفوق صن���دوق واحد فقط في أدائه على 

أداء املؤشر.
على صعيد آخر، تراوح أداء الصناديق 
التي تس���تثمر في األسواق اخلليجية ما 
بني 8.07% كأرباح و2.38% كخسائر، ولم 
تستطع أي من تلك الصناديق التفوق على 
مؤشر جلوبل اخلليجي االستثماري 100 
الذي سجل مكاسب بلغت نسبتها %8.23 

خالل نفس الفترة.
أما صندوق جلوبل اخلليجي للشركات 

الرائدة، فقد تفوق في أدائه على مؤش���ر 
جلوبل اخلليجي ألكبر 30 ش���ركة، حيث 
بلغ 14.5% مقارنة بأداء املؤش���ر والبالغ 

.%8.55
أما صناديق األسهم التي تستثمر في 
سوق الكويت واألسواق اخلليجية والعربية 
فق���د تراوح أداؤها ما بني 10.16% و%4.20 

منذ بداية 2010. 
فيما تراوح أداء الصناديق التي تستثمر 
في الشركات املتوافقة إسالميا في األسواق 
اخلليجية م���ا بني 12.90% و0.94%، بينما 
س���جل صندوقا نور اإلسالمي اخلليجي 
ومنافع األول اللذان يعمالن وفقا ألحكام 
ارتفاعا بنسبة %6  الشريعة اإلس���المية 
و3.47% على التوال���ي وتفوقا بذلك على 
مؤشر جلوبل اخلليجي اإلسالمي الذي ارتفع 

بنسبة 1.43% منذ بداية العام احلالي.

»الكويت الدولي« يحتفل بيوم الطفولة واألمومة
أعلن بنك الكويت الدولي عن مشاركته 
في مهرجان »الطفولة في عيون الوطن« 
ال���ذي يهدف ال���ى تعزي���ز التواصل مع 
االطفال، وقال البنك في بيان صحافي ان 
هذه املشاركة تأتي ضمن اطار استراتيجية 
البنك لدعم ورعاية االنش���طة املختلفة 
والتي تساعد على تنمية الوعي االدخاري 

لدى االطفال. 
وشملت انشطة املهرجان اقامة مسابقة 
من تنظيم بنك الكويت الدولي لالطفال، 
باالضافة الى مشاركة االدارة العامة لالطفاء 
في تقدمي املس���ابقة والهدايا املقدمة من 

البنك.
وشهد املهرجان تفاعال مميزا من االطفال 
ومش���اركتهم في املس���ابقات والفقرات 
الترفيهية، خصوصا شخصية بنك الكويت 
الدولي الكارتونية املعروفة »حبوب« الذي 

قام بتوزيع الهدايا املتنوعة عليهم.
ويهدف حساب االطفال »حبوب« الى 

تشجيع االطفال من خالل أولياء أمورهم، 
عل���ى تنمي���ة الوعي االدخ���اري لديهم، 
واالستفادة كذلك من املزايا العديدة التي 

يتمتع بها هذا احلساب. 
 وقد جاء اختيار اسم »حبوب« حلساب 
االطفال في البنك من ارتباط البنك العاطفي 
باالطفال وح���رص أولي���اء االمور على 
توفير كل ما من شأنه تأمني احتياجاتهم 

ومتطلباتهم، وكذلك تأمني مستقبلهم.
ومينح حساب »حبوب« باقة متنوعة 
م���ن املزايا الرائعة تش���مل امكانية فتح 
احلساب من عمر يوم حتى 14 عاما بحد 
أدنى لفتح احلس���اب 10 دنانير، ويعطي 
احلساب أرباحا س���نوية، باالضافة الى 
بطاقة حبوب للسحب اآللي مجانا تستخدم 
في أكثر من 950.000 جهاز س���حب آلي 
حول العالم، باالضافة الى الهدايا املميزة 
واملتنوعة لالطفال، تتناسب مع أعمارهم 

املختلفة.

تنظمه »مجموعة ڤيجن« في الفترة من 24 حتى 26 الجاري

»إعادة الهيكلة« شريك  إستراتيجي في منتدى الوظائف السنوي
العامة  إدارة العالقات  أعرب مدي���ر 
واإلعالم في برنامج إعادة هيكلة القوى 
العامل���ة واجله���از التنفي���ذي للدولة 
عبدالعزيز القصار، عن سعادته ملشاركة 
البرنامج كمشارك إستراتيجي في منتدى 
الوظائف الس���نوي الذي سيعقد العام 
احلال���ي وتنظمه مجموع���ة ڤيجن في 
الفترة من 24 حتى 26 أكتوبر اجلاري 
ومبش���اركة العديد من شركات القطاع 
اخلاص، لتوفير فرص وظيفية متعددة 
في مختلف املؤسسات غير احلكومية، ما 
يدعم توجه خريجي اجلامعات واملعاهد 
التطبيقية والثانوية العامة للعمل في 
مؤسسات وشركات القطاع اخلاص بعد 
أن اكتظت الوزارات واملؤسسات احلكومية 
باملوظفني، ما اوج���د حالة من البطالة 

املقنع���ة، م���ع غياب 
اإلبداعات والتطوير في 

بعض تلك الوزارات.
وحث القصار جميع 
اخلريجني والباحثني 
عن عمل على االطالع 
واحلض���ور للمنتدى 
للتعرف على مختلف 
الوظائف التي تعرضها 
القط���اع  مؤسس���ات 
اخل���اص والتح���دث 
مباش���رة م���ع أرباب 
العم���ل ومس���ؤولي 
البش���رية  التنمي���ة 

والتوظيف في هذه املؤسسات والتعرف 
على احلوافز واملميزات التي يحصل عليها 

املواطنون في س���وق 
العمل احمللي. وأكد أن 
مثل ه���ذه التجمعات 
في مثل هذه املنتديات 
واملؤمترات واملعارض 
تعمل على فتح قنوات 
اتصال مباشرة وفعالة 
بني الشركات الوطنية 

والباحثني عن عمل.
أن  إل���ى  وأش���ار 
البرنام���ج س���يعمل 
خالل املنتدى للخروج 
مبنظور جديد جلميع 
الوظائف املعروضة من 
مختلف املؤسسات وعرض هذه الفرص في 
البرنامج وأجهزته االلكترونية لتعريف 

جميع الباحثني بهذه الفرص وتفعيل ذلك 
عل���ى اإلدارات املختلفة لدعوة الراغبني 
في العمل بالقطاع اخلاص الى التعرف 
على الوظائف املتاحة.وش���دد في ختام 
تصريحه الصحافي على أن مش���اركة 
البرنامج في مثل هذه األنشطة املختلفة 
وعلى كافة املستويات تأتي للعمل على 
خدمة اخلريج���ني والباحثني عن عمل 
وتوفير الفرص املناسبة مليولهم وأهدافهم 
وإبداعاتهم، مش���يرا ال���ى ان البرنامج 
يتطلع خالل هذا املنتدى واملعارض إلى 
نقلة نوعية في إستراتيجيات املعارض 
املقبلة بحيث تض���م كافة ألوان العمل 
احلر واملش���روعات الصغيرة لتشجيع 
هذه الش���ريحة وتوفير كافة اإلمكانات 

لدعمهم معنويا وتسويقيا.

عبدالعزيز القصار

جناح »الدولي« خالل املهرجان 

تقرير


