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األغلى سعرًا وألول مرة بالكويت كأفضل بنك إسالمي في الخليج والكويت واألحسن في خدمات عقارية

تنظمه »إكسبو سيتي« 25 الجاري برعاية وزير التجارة والصناعة

بنمو بلغ 13.6% حتى نهاية الربع الثالث

»ڤيڤا« باعت رقمها 55555555 
بـ 221 ألف دينار في مزاد علني

»بيتك« يفوز بـ 3 جوائز من »جلوبل فايننس« 

4 شركات تنضم لمعرض العقارات الكويتية والدولية

»السور لتسويق الوقود« 
كّرمت الوكيل ضابط محمد بالل 

أكد نائب رئيس مجلس ادارة 
شركة السور لتسويق الوقود 
والعضو املنتدب احمد تقي ان 
الشركة تعمل ضمن منظومة 
الكويت الداعمة للكفاءات على 
أوجه األنش���طة االجتماعية، 
مش���يدا بدور وزارة الداخلية 
في احلفاظ على أمن واستقرار 
املجتمع ما يتطلب من اجلميع 

ابراز ذلك اجلهد وتقديره.
وأض���اف تقي في تصريح 
صحافي ان تكرمي شركة السور 
للوكيل ضابط محمد بالل يأتي 
انطالقا من رغبتها في تشجيع 
الت���ي تبذل جهودا  الكفاءات 
مضاعفة خلدمة املجتمع، وذلك 
البناء وما يقوم  ابرازا للدور 
به رجل الشرطة من خدمات 
للمجتمع واألفراد والقطاعني 

احلكومي واخلاص.
وق���ال تق���ي ان الكويت � 
مجتمعا وأفرادا � يسعون من 
اجل رفع راية البالد عاليا امام 
نظيراتها م���ن الدول العربية 
واالقليمة والعاملية، موضحا 
ان ما يقدم���ه الوكيل ضابط 
محم���د بالل م���ن دور رقابي 

في تنظيم حركة سير املرور 
واملساعدة على سهولة ومرونة 
حركة السير في مواقع عمله 
يدعونا الى تقدير ذلك اجلهد 

وإبرازه.
وأملح الى ان : »ما قدمته شركة 

السور من تكرمي ال يتالءم مع 
اللذين يقدمهما  القيمة واجلهد 
ه���ؤالء الش���رفاء عل���ى ارض 
الكويت«، معرب���ا عن أمله في 
ان يبادر املجتمع كامال الى تقدير 

دورهم والتعاون معهم.

أعلنت ش���ركة آنة جروب 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
أنها مقبلة عل���ى تنفيذ خطة 
جديدة من املعارض واملؤمترات 
خالل الثالث سنوات املقبلة منها 
معارض عقارية ومنتديات بعد 
أن نفذت خطتها املاضية التي 
تركزت على املعارض العقارية 
فقط، وبذلك س���يكون هناك 
توسع جيد في تكثيف املعارض 

واملؤمترات والندوات.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
في الش���ركة م.مساعد احلداد 
إن الشركة ستقوم على تنفيذ 

اخلطة اجلديدة بعد أن بانت مالمح التعافي في السوق بشكل عام 
بقطاعاتها املختلفة من تداعيات األزم���ة العاملية التي أثرت على 
كثير من الشركات، في حني أن الفترة املقبلة يتطلب فيها تنظيم 
معارض ومؤمترات بشكل فريد وجديد من نوعه وهذا ما ستعمل 

عليه الشركة خالل خطتها اجلديدة.
وبني أن اخلطة اجلديدة ستساهم في منو وتشجيع املستثمرين 
مبختلف مستوياتهم لالستثمار في القطاعات املهمة كالعقار والتمويل 
والتعليم وغيرها، مش���يرا إلى أن الشركة تعي متاما أهمية هذه 
القطاعات وتأثيرها على املستوى االقتصادي احمللي والدولي، حيث 
ان صناعة املعارض باتت من الصناعات أو القطاعات الضرورية 
لنمو اقتصاد أي دولة ترمي إلى الرقي في مس���تواها االقتصادي 
بقطاع بعيد عن القطاع النفطي، وهذا متاما هو الدافع الرئيس���ي 
الذي جعل للشركة إستراتيجية وخطة جديدة مدروسة ستطبق 

قريبا على أرض الواقع.

تسلم مساعد املدير العام لقطاع 
االستثمار في بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عبدالناصر الصبيح ممثال 
عن »بيتك« ثالث جوائز من مجلة 
العاملية وهي:  جلوبل فاينن����س 
أفضل بنك مقدم خدمات عقارية، 
وأفضل بنك اسالمي في اخلليج 
وفي الكويت، وذلك خالل احلفل 
الذي نظم أخيرا ومت خالله االشادة 
بدور وري����ادة »بيت����ك« ومتيز 
أدائه وقدرته على تعزيز حصته 
السوقية محليا وإقليميا واالرتكاز 
على قاعدة قوية من النجاح في 

توجهه لألسواق العاملية.
ف����ي تصريح  وقال الصبيح 
صحافي عقب تسلمه للجوائز إن 
»بيتك« الذي يعد من اكبر البنوك 
اإلسالمية في العالم وبدأ العمل قبل 
33 عاما يحقق اآلن اكبر التجارب 
الناجحة في صناع����ة الصيرفة 
العديد من  اإلسالمية، حيث قدم 
املنتجات واخلدمات املبتكرة التي 
رسخت وجود الصناعة وأهلتها 
للعمل على كل املس����تويات، وقد 
واص����ل »بيت����ك« جناحاته على 
الس����احة اخلليجية بعد أن حقق 
مكانة متمي����زة محليا، مما يؤكد 
أن سياسة التوسع والنمو تسير 
بخطى مدروسة وفى إطار حلقات 
متتالية يكم����ل بعضها البعض، 
خاصة عقب التوجه الذي اعتمده 

أعلن����ت ش����ركات دار الكوثر 
العقارية وأورجينال واألرجوان 
وآمار س����يتي عن مشاركتها في 
مع����رض العق����ارات الكويتي����ة 
والدولية والذي تنظمه مجموعة 
إكسبو س����يتي لتنظيم املعارض 
واملؤمترات )مدينة املعارض( خالل 
الفترة من 25 إلى 28 اجلاري حتت 
رعاي����ة وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون ف����ي فندق كويت 

ريجنسي باالس.
وفي هذا اإلطار، صرح رئيس 
مجلس اإلدارة لشركة األرجوان 
املتحدة العقارية خالد العجمي بأن 
الشركة ستطرح خالل مشاركتها 
باملعرض مشروع املرحلة اخلامسة 
للتملك احلر في مدينة 6 أكتوبر 
والتي هي عبارة عن ڤلل مستقلة 
بتصميم راق وبأسعار تنافسية.

ومن ناحية أخرى، ذكر إحسان 
التنفيذي  الرئيس   � أبونفيس����ة 
والش����ريك ان املش����اريع الت����ي 
تطرحها األرجوان السياحية هي 
مشاريع مملوكة للشركة سواء كان 
متلكا جزئيا أو كليا وال يوجد اي 
مشاريع تسويقية للغير، حيث 
بتملك العقار نعمل على تطبيق 
مفهوم السياحة واالستثمار بكل 
أمان وبحرية مطلقة تضمن للعميل 

األمان واالستقرار.
وصرح مساعد املدير لشؤون 
التسويق في الشركة حسني حاجي 
بأن الشركة ستشارك في املعرض 
بحزمة كبيرة ومميزة من املشاريع 
املطلوبة في السوق الكويتي منها 
مشروع النرجس وبرج الريحان 
وأراض في السعودية وسلطنة 

عمان وخدمة املبادلة العقارية.
ولفت حاجي إلى ان الش����ركة 
وصلت ملراحل متقدمة في تنفيذ 

الدولي نحو أسواق  التوسع  في 
عاملية متثل مرتكزات للتوس����ع 
في مناطقه����ا احمليطة مثل تركيا 
وماليزيا، كما أن إنش����اء بنك في 
البحرين وآخر في السعودية يؤكد 
االهتمام بالسوق اخلليجي بشكل 

مؤسسي.
وأضاف معلقا على اجلوائز: 
»أنها تؤكد التقدير ملنهجية العمل 
ومواءمة السياسات للواقع الفعلي 

مش����روعها اجلدي����د واملميز في 
الشارقة وهو برج الريحان والذي 
تقدر كلفته بنحو 40 مليون دوالر، 
وأن املشروع وصل إلى نسبة %44 
الهيكل اخلرس����اني األسود،  من 
ووصل أيضا إلى الطابق ال� 22 من 
البرج.وكشف ان الشركة ماضية 
في تسويق املشروع وأن الشركة 
تقوم بطرح هذا املشروع بأساليب 
جديدة وتسهيالت تلبي احتياجات 
العمالء وتسهيالت بالدفع تصل 

حتى 44 شهرا.
وأشار حاجي إلى أن مشروع 
برج الريحان عبارة عن برج في 
الشارقة ويتمتع مبوقع استثنائي 
وبإطاللة مباشرة على بحيرة اخلان 
الش����هيرة واخلليج باجتاه إمارة 

دبي.
وبني حاجي ان الشركة طرحت 
مؤخرا أقوى وأروع مش����اريعها 
العقارية املقامة في سلطنة عمان 
وهو مشروع النرجس والذي تصل 

قيمته الى 25 مليون دينار.
وقال ان مشروع النرجس يقع 
في والية بركاء في سلطنة عمان 
مبساحة 42.173 مترا مربعا، وقال 

والنظرة املس����تقبلية التي تأخذ 
بعني االعتب����ار مجمل التطورات 
والتغيرات في األسواق عند اتخاذ 

القرار«.
وأش����ار الى انه: »بعد موافقة 
هيئة الس����وق املالية السعودية 
لبيت التمويل السعودي الكويتي 
مبباشرة العمل الفعلي وممارسة 
نشاط التعامل بصفة أصيل والتعهد 
بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقدمي 

حاجي ان الشركة ستقدم عددا من 
األراضي في سلطنة عمان وتبدأ 
املساحات للتجاري من 200 متر، 
وللسكني من 600 متر وللصناعي 
م����ن 1000 متر وأيض����ا للزراعي 
م����ن 10 آالف متر مربع. مبينا ان 
صاللة سجلت منوا سنويا كبيرا 
في استقطاب السياح اخلليجيني 
والعرب واألوروبيني منذ أكثر من 

10 سنوات وبشكل تصاعدي.
وأوضح حاجي أن الشركة تقوم 
املبادلة حيث  على طرح خدمات 
طرحت خدمة املبادالت العقارية 
لألراضي والعقارات في بعض دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأشار حاجي الى ان الشركة 
اجتهت لتوفي����ر عقارات وأراض 
للمبادل����ة بقيم����ة تص����ل الى 3 
ماليني دوالر، في دول عدة أبرزها 

السعودية واألردن.
وذكر حاجي أن الشركة طرحت 
مجموعة جديدة من األراضي في 
اململكة العربية السعودية يصل 
عددها الى 100 قطعة سكنية في 
كل من الرياض واخلفجي بقيمة 

4 ماليني دوالر.

املشورة واحلفظ في أعمال األوراق 
املالية في السوق السعودي، بدأنا 
النشاط رسميا بعد استيفاء كل 
الشروط الواجبة، برأسمال 500 
مليون ريال، حيث وقع االختيار 
على مدينة اخلبر كمقر«، مشيرا الى 
أن بيت التمويل السعودي الكويتي 
بنك استثماري سيركز على أعمال 
خدم����ات األوراق املالية مبا فيها 
تأسيس الصناديق االستثمارية 

وقال ان الشركة تتجه لضخ 
املزيد من املش����اريع، خصوصا 
االراض����ي في الس����عودية نظرا 
للطل����ب اجلي����د واملتوقع خالل 
الفت����رة احلالية، مش����يرا الى ان 
املس����احات التي تقدمها الشركة 
في هذه االراض����ي تبدأ من 400 
الى 750 مترا مربعا لقطعة األرض 

الواحدة.
كما أك����دت ش����ركة مجموعة 
أورجين����ال العاملي����ة انها انتهت 
البناء األساس����ية  من عملي����ات 
النموذجي منتجع  في مشروعها 
»سرايا اخليران« في مدينة صباح 
األحمد البحرية املرحلة األولى، في 
الوقت الذي التزال الشركة تعمل 
وفق رؤيتها االستثمارية اجلديدة 
التي أطلقتها خالل الفترة االخيرة 
حتت شعار »متلك واستثمر« التي 
تطرح للمرة األولى بأسلوب حديث 

ومبتكر.
وقال املدير التنفيذي في الشركة 
محمد املشلوم في تصريح صحافي 
مبناس����بة اش����تراك الشركة في 
معرض العقارات الكويتية والدولية 
ان الشركة حرصت على ان تكون 

بأنواعها املختلفة وترتيب الصفقات 
وقيادة مشروعات.

وأفاد ب����أن »بيتك« يركز على 
أس����واق دول مجل����س التعاون، 
حيث تتمي����ز اقتصادياتها بأنها 
مح����دودة املخاط����ر، وذات عائد 
مستقبلي جيد وتتمتع مبستوى 
عال من املالءة والربحية، كما أن 
التوجهات التكاملية لدول املجلس 
ستساهم في تعزيز اقتصادياتها 
وتقوية بنائها املالي وتسهيل العمل 
وانتقال االستثمارات يعني مزيدا 

من الفرص واألداء اجليد.
وأكد أن »بيتك« يرى دول مجلس 
التعاون اخلليجي عمقا استراتيجيا 
للكويت في مختلف املجاالت، وان 
الذي يحققه على  التقدم والنمو 
الساحة اخلليجية امتداد وتأكيد 
لنجاحه محليا، كما يعمل »بيتك« 
كمستثمر استراتيجي يساهم في 
مشاريع كبرى ويستهدف تنمية 
قدرات االسواق التي يعمل فيها، 
مبينا ان إنشاء »بيتك � البحرين« 
كان خطوة مهمة لترسيخ وجود 
بيتك اخلليجي، كما أن إنشاء بيت 
التمويل السعودي � الكويتي يعتبر 
مرحلة متقدمة تعمق هذا التوجه 
بالنظر حلجم السوق السعودي 
إمكانياته والسياس����ات  وتنوع 
االقتصادية املشجعة التي تتبناها 

اململكة. 

التشطيبات النهائية متوافقة مع 
املواصفات التي اختارها الزبائن 
وتلبي متاما احتياجاتهم، واصفا 
منتجع سرايا اخليران الساحلي 
بأنه عبارة عن واحة من السحر 
واجلمال يتمت����ع بإطاللة فريدة 
متتد على األفق البعيد، مش����يرا 
الى انه رغم ان العدد املتبقي من 
الڤلل في املشروع محدود جدا غير 
ان الشركة حاولت تغيير مفهوم 
التسويق وابتكار فلسفة جديدة 
رمبا تطرح للمرة األولى في الكويت 

أطلق عليها »متلك واستثمر«.
كما حشدت شركة آمار سيتي 
للتسويق العقاري مجموعة جديدة 
العقارية  ومتنوعة من املشاريع 
املتميزة لكي تطل بها على عمالئها 
خالل معرض العقارات الكويتية 

والدولية.
وصرح مدير عام شركة آمار 
سيتي سمير القدومي بأن الشركة 
عززت سلتها العقارية مبجموعة 
أخرى جديدة من املش����اريع التي 
توزعت على عدد من الدول العربية 
واخلليجية، هي االمارات ومصر 
واألردن، وذلك من خالل تسويق 
مش����اريع عقارية واس����تثمارية 
متنوعة ف����ي تلك الدول وبعوائد 

استثمارية مغرية.
فإلى جانب األراضي والعقارات 
التي تطرحها آمار سيتي في كل 
من مصر واألردن، تطرح الشركة 
مشروعا عقاريا وسياحيا فريدا من 
نوعه في دولة االمارات العربية 
املتحدة، أال وهو مشروع »بلو باي« 
في مرس����ى النجوم على ضفاف 
ف����ي منطقة  الزرقاء  الش����واطئ 
احلمرية، ومش����روع آخر جديد 
أال وهو مش����روع »نايل دولفني 

ريزيدنس« في مصر.

»الزمردة« تعقد اتفاقية تعاون 
مع المجلس األعلى للماس

حيدر: السوق المحلي بحاجة للخبرة األكاديمية 
في تقنية المجوهرات وتثقيف العاملين فيه

حق����ق صن����دوق كاب كورب 
لألس����هم احمللية أداء متميزا منذ 
بداي����ة العام احلال����ي بلغ %13.6 
حتى نهاية الرب����ع الثالث، حيث 
ج����اء الصندوق األفضل أداء على 
العاملة وفق  مستوى الصناديق 

احكام الشريعة اإلسالمية.
ويعتب����ر ما حقق����ه صندوق 
كاب كورب احمللي اجنازا في ظل 
ظروف األزم����ة املالية التي تخيم 
املالي واالقتصادات  على السوق 

عموما منذ عامني.
املميز  األداء  وتعليق����ا عل����ى 
لصندوق كاب كورب قال مدير ادارة 

توظيف االستثمار في الشركة خالد النصف ان النتائج 
اإليجابية واملميزة لصندوق كاب كورب احمللي تعكس 
االحترافية واملهنية العالية التي يتمتع بها فريق الشركة 
القائم على ادارة األصول واالستثمارات، رغم حتديات 
وظروف الوضع الراهن وضيق ومحدودية الفرص.
وأض����اف ان صندوق كاب ك����ورب يعتبر حديث 
التأس����يس يعمل وفقا ألحكام الش����ريعة اإلسالمية 
ويتيح عملية االشتراك واالس����ترداد في الصندوق 
بش����كل أس����بوعي، مبا يحقق أقصى نوع من أنواع 
املرونة للعمالء الراغبني في الدخول واخلروج بفترات 

قصيرة.

وأض����اف ان النتائ����ج املميزة 
لصندوق كاب كورب جاءت نتيجة 
عمل منظومة متكاملة تقوم على 
ادارة الصن����دوق م����ن فرق بحث 
ودراسات تقوم بالتحليل والتدقيق 
الكافي في بيانات األسهم التي يتم 
االس����تثمار فيها، ما يعزز القرار 
االس����تثماري ويضمن دقته وهو 
ما ينعكس ف����ي النهاية على أداء 

الصندوق ونتائجه.
ولفت الى ان الصندوق يعمل 
وفقا ألسس استثمارية حصيفة 
ويرك����ز عل����ى أفضل الش����ركات 
التش����غيلية الت����ي تتميز بتدفق 
نق����دي واضح، كما انه يتجن����ب الدخول في هامش 
مخاطرة عال، مشيرا الى ان العائد احملقق من بداية 
العام يأتي في اطار متحفظ يضمن حتقيق النتائج 

اإليجابية للصندوق بشكل مستمر.
وذكر ان اداء احملافظ بإدارة الشركة قد حقق عائدا 
يق����در ب� 18% منذ بداية العام ومن املتوقع ان يتطور 
األداء نظرا ملا تشهده األوضاع االقتصادية احمللية من 
ازدهار في اآلونة األخيرة وخطط التنمية املرصودة 
من الدولة وزيادة االنف����اق على البنى التحتية وما 
لذلك من اثر مباشر وغير مباشر على سوق الكويت 

لألوراق املالية. 

أج���رت ش���ركة االتصاالت 
الكويتية )ڤيڤا( مزادها العلني 
الثاني على أرقام ماسية، بحضور 
كثيف والفت، حيث مت بيع أحد 
عشر رقما بأكثر من ربع مليون 

دينار.
وقد حصد الرقم 55555555 
س���عرا يعد األغلى في الكويت، 
وصل إلى 221 أل���ف دينار، أما 
املبلغ اإلجمالي جلميع األرقام التي 

بيعت فقد بلغ 321 ألف دينار.
وشهد املزاد إقباال كثيفا من 
املزايدي���ن الذين أضف���وا جوا 
حماس���يا وتنافسيا، من جهتها 
شكرت »ڤيڤا« شركة »املجموعة 
الكويتية للمزادات العلنية« على 

 منى الدغيمي 
قالت رئيس���ة مجلس إدارة 
شركة مجوهرات الزمردة مرضية 
حيدر ان عملية تطوير وتنمية 
قطاع املجوهرات باألسواق احمللية 
تعتبر من أهم مراحل تطور جتارة 
املجوهرات بالكويت، والتعليم 
والتدريب ركن أساسي في عجلة 
التنمية بشرط أن يكون متواكبا 
التقنية احلديث���ة في عالم  مع 

املجوهرات.
وأضافت حيدر خالل املؤمتر 
الصحاف���ي مبناس���بة تعاون 
الزم���ردة مع املجل���س األعلى 
للماس HRD Antwerp أن تنمية 
وتطوير الكوادر الفنية بالشركة 
يأتي على قائمة أولويات إدارة 
الشركة وداعما لسياسة الشركة 
التي تهدف إلى تسويق منتجاتها 
بناء عل���ى املواصفات واجلودة 
وثقافة العميل أكثر من أي عنصر 

آخر. 
وأكدت أن األس���واق احمللية 
تعاني قلة خب���رة العاملني في 
قط���اع املجوه���رات وان اغلب 
القطاع اكتس���بوا  العاملني في 
خبراتهم بالتوارث في الس���وق 
احمللي وفئة قليلة هي التي يتوافر 
لديها اخلبرة األكادميية في تقنية 

املجوهرات. 
ولفتت إلى أن إدارة الشركة 
تهت���م باالس���تثمار اجليد في 
منتج���ات املجوه���رات وأماكن 
عرضها، مس���تدركة قولها بأن 
االهتمام الرئيسي الذي تسعى إليه 
الشركة هو االستثمار في العنصر 
البشري وهو ما يفتقده السوق 

احمللي واألسواق العربية.
وأشارت حيدر الى أن عملية 
تنمية وتطوير قطاع املجوهرات 
عبارة عن مثلث البد أن تتضافر 
أضالعه الثالثة مجتمعة لتحقيق 
العاملة  التنمية والكوادر  هدف 
في القطاع اخلاص والتي تعتبر 
احد األضالع ويلي ذلك العاملون 
في قسم األحجار الكرمية بإدارة 

إدارتها للم���زاد وحرصها التام 
على إجناحه ضمن إطار سلسلة 
النجاحات التي حققتها »ڤيڤا« منذ 
انطالقتها، كما أثنت على حضور 

املزايدين ومشاركتهم، يذكر أن 
ريع املزاد س���يخصص لتنفيذ 
مشاريع املسؤولية االجتماعية 

لشركة »ڤيڤا«.

اجلمارك ووزارة التجارة. 
الثالث  وتابعت: »إن الضلع 
واالهم هم عمالء السوق احمللي 
اقتن���اء املجوهرات،  ومحب���و 
الفتة إلى أن بنود تعاون شركة 
 HRD Antwerp الزم���ردة م���ع
العاملية مت تأسيسها على غزو 
هذه القطاعات مجتمعة في ظل 
خطة عمل متوازية ومتناسبة مع 

احتياجات كل عنصر«.
وم���ن جانبها أكدت اخلبيرة 
الش���رق  واملمثلة اإلقليمية في 
األوسط للمجلس األعلى للماس 
ش���انتال عبود أن التوفيق في 
التعاون بني املجلس وش���ركة 
الزمردة سيثمر عن  مجوهرات 
نتائ���ج طيبة تعود بالنفع على 
كل األطراف املتعاملة في قطاع 
املجوهرات، مشيرة الى أن سوق 
الشرق األوس���ط يحتل املرتبة 
اخلامس���ة بني األسواق العاملية 

في جتارة املاس.
وقالت: »جنتهد اآلن مع فريق 
العم���ل املكون من الطرفني على 
صياغة برامج تدريبية تتناسب 
مع قائمة احتياجات السوق احمللي 
وجمي���ع ورش العمل ودورات 
التدريب وس���وف يتم تركيزها 
على الطابع العملي واملمارس���ة 

الفعلية«.

وأفادت بأن الدورة التدريبية 
ستنطلق الشهر القادم وسيوفر 
املجلس قطعا متنوعة من املاس 
واألحجار الكرمية ستكون محور 
التدريب باإلضاف���ة إلى خبراء 
في املجوه���رات يجيدون اللغة 

العربية. 
التج���اري  امللح���ق  وذك���ر 
واالقتصادي بالسفارة البلجيكية 
منيف الكيالني أن الس���فارة لم 
تبخل ب���أي جهد وإمكانيات في 
سبيل تذليل كل الصعاب وعملية 
إجن���اح التعاون ب���ني الزمردة 

واملجلس األعلى للماس.
وأفاد ب���أن التحال���ف الذي 
يجمع بني اكبر الهيئات العاملية 
للمجوهرات والت���ي تتخذ من 
بلجيكا مقرا لها وشركة الزمردة 
التي تعد من أكبر الشركات العاملة 
في السوق احمللي البد وأن يثمر 
عن تنمي���ة جتارية واقتصادية 
تعود بالنفع على محبي اقتناء 

املجوهرات واألحجار الكرمية.
من جانبه أوضح املنسق العام 
للتعاون رج���ب حامد ضرورة 
متابعة احلاضري���ن لثمار هذا 
التعاون في الشهور املقبلة ليقينه 
من جناح مس���اعي الطرفني في 
الوصول إلى هدف تنمية وتطوير 

قطاع املجوهرات. 

الصبيح يتسلم إحدى جوائز »جلوبال فايننس« 

)سعد هنداوي( جانب من املؤمتر الصحافي   

سمير القدومي محمد املشلوم

أحمد تقي مكرماً الوكيل ضابط محمد بالل

حسني حاجي

خالد النصف

مساعد احلداد

»آنة جروب« تنظم سلسلة معارض 
متنوعة ومتخصصة داخل وخارج الكويت

النصف: صندوق »كاب كورب« لألسهم المحلية 
يحقق أفضل أداء على مستوى الصناديق اإلسالمية


