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النائب األول  ن���ال 
التنفي���ذي  للرئي���س 
لدائرة املوارد البشرية 
اإلدارية في  والشؤون 
شركة مشاريع الكويت 
إلدارة  االس���تثمارية 
األص���ول »كامك���و«، 
خالد عبداجلبار الشراد 
جائزة موظف »كامكو« 
املثالي للعام 2010، كما 
ن���ال نائب رئيس أول 
إدارة متويل الشركات 
فيصل منصور صرخوه 
املثالي  جائزة املوظف 
للعام 2010 على مستوى 

مجموعة كيبكو، وذلك في حفل العشاء الذي 
تنظمه مجموعة كيبكو سنويا لتكرمي موظفيها 
املميزي���ن.  وقام العضو املنت���دب والرئيس 
التنفيذي لشركة كامكو سعدون عبداهلل بتهنئة 
كل من الشراد وصرخوه على جناحهما املستمر 
قائال: »ان جائزة املوظف املثالي تعكس الكفاءة 
العالية واحلرفية وااللتزام الكبير والتي متيز 
بها كل من الش���راد وصرخوه خالل س���نوات 

عملهما م���ع كامكو، إننا ننظر إلى دائرة إدارة 
املوارد البشرية والشؤون اإلدارية في شركة 
كامكو على أنها ركيزة أساسية للشركة وذلك 
للكفاءة واخلبرة العالية التي يتميز بها فريق 
عملنا. وينطبق هذا أيض���ا على إدارة متويل 
الشركات في ش���ركة كامكو والتي تعد مولدا 
مهما لعوائد كامكو التي توفر بعدا من الفرص 

اجلديدة للعمالء والسوق«.

»األرجوان« تطرح مشروع التملك
الحر في مدينة 6 أكتوبر بمصر 

خالل مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية

قال رئيس مجلس االدارة 
لش���ركة األرجوان املتحدة 
العقاري���ة خال���د العجمي 
ان الشركة س���تطرح خالل 
مشاركتها في معرض العقارات 
الكويتية والدولية مشروع 
املرحلة اخلامسة للتملك احلر 
في مدينة 6 اكتوبر وهو عبارة 
عن ڤلل مس���تقلة بتصميم 
راق وبأس���عار تنافس���ية، 
واملشروع الثاني عبارة عن 
مشروع سياحي استثماري 
الذي يتمثل  ملدينة اخليران 
في السياحة العائلية بأسلوب 

وفكر جديد، وبأسعار مميزة وبخدمات فندقية كاملة.
ومن جهة اخرى، اكد الرئيس التنفيذي والشريك في الشركة 
احسان ابونفيسة ان مشروع اخليران السياحي في املشاركات 
الس���ابقة كان له األثر والصدى االكبر واالهتمام الشديد من 
اجلميع حيث متيز املشروع مبزايا عديدة تضمن للمشتري 

السياحة واالستثمار واالمان في وقت واحد.
وبني ان املش���اريع التي تطرحها االرجوان السياحية هي 
مشاريع مملوكة للشركة سواء أكان متلكا جزئيا او كليا وال 
توجد اي مشاريع تسويقية للغير، حيث بتملك العقار نعمل 
على تطبيق مفهوم الس���ياحة واالستثمار بكل امان وبحرية 

مطلقة تضمن للعميل االمان واالستقرار.
وبني قائال: »اننا في ش���ركة االرجوان السياحية نضع في 
اولوياتنا االهتمام مبتطلبات العميل السياحية لنجعل اسلوب 
السياحة للجميع سهل املنال في كل االحوال بأسعار منافسة 
ومعقولة، لذا كان���ت مدينة اخليران بداي���ة انطالقنا وعلى 
س���بيل املثال في تركيا، البحرين، القاهرة، صوفيا، اسبانيا، 

وشرم الشيخ«.
 وذكر انه مت افتتاح مكتب الس���ياحة والس���فر بانضمام 
موظفني مؤهلني ذوي خبرة وكفاءة عالية من اهم واجباتهم 

االهتمام الكامل بالعمالء لضمان جودة اخلدمة.
واشار الى ان ش���ركة االرجوان ستعمل دائما على توفير 
افضل املنتجات السياحية والعقارية التي تعود بالنفع لصالح 
املشتري بالدرجة االولى من ناحية االستثمار املباشر او غير 

املباشر.

سامر خنشت يقدم جائزة أفضل موظف لديكالن ساوي

ويقدم جائزة أفضل شركة لـ »سدافكو« ويتسلمها أحمد املسقطي

فيصل صرخوه متسلما اجلائزة

»كيبكو« تعلن جوائز مجموعتها لـ 2010

»كامكو« تكرّم الموظف المثالي لـ 2010

لش���ركات املجموعة قد منحت 
ملستش���ار مجل���س إدارة بنك 
اخلليج املتح���د محمد هارون، 
وهو أق���دم املوظفني خدمة في 
املجموعة، حيث التحق بالعمل 
لدى بن���ك اخللي���ج املتحد في 
عام 1981، وجاءت هذه اجلائزة 
تقديرا خلدمته الطويلة واملتفانية 
ودوره في ترويج قيم املجموعة 

وتعزيز صورتها.

نطاق الواجب سعيا نحو تعزيز 
مصلحة الشركة واملجموعة.

أما جائزة أفضل ش���ركة في 
املجموعة لعام 2010 فقد فازت بها 
شركة سدافكو، وهي إحدى أقدم 
الشركات في املجموعة، تقديرا 
لنجاحها في ظل ظروف السوق 

التي اتسمت غالبا بالصعوبة.
في حني أن اجلائزة اخلاصة 

أعلن���ت ش���ركة مش���اريع 
الكويت القابضة )كيبكو( جوائز 
مجموعتها لعام 2010 في حفل 
ف���ي قاعة  أقيم  عش���اء ضخم 
الش���يخة سلوى صباح األحمد 
بالس���املية، حي���ث جمع حفل 
العشاء السنوي كبار املديرين من 
جميع الشركات العاملة والزميلة 

ضمن املجموعة.
وتتضمن هذه اجلوائز جائزة 
أفضل موظف لهذا العام في كل 
شركة، وكذلك جائزة أفضل شركة 
في املجموعة، وقد قام الرئيس 
التنفيذي لعملي���ات املجموعة 
س���امر خنش���ت، بتوزيع هذه 
اجلوائز. وتضمن احلفل عرضا 
قدمته العبة اجلمباز اإليقاعي 
الطفلة الكويتية نور األس���طى 
البالغة من العمر 9 سنوات، كما 
قدمت الفرقة الش���رقية بقيادة 
د.أمين تيس���ير عزفا ملجموعة 
مختارة من املقطوعات املوسيقية 
العربية الكالسيكية مع خلفية 

للجاز الغربي.
وقد فاز بجائزة أفضل موظف 
بشركة مش���اريع الكويت لهذا 
العام، رئيس خزينة املجموعة 
ديكالن ساوي، تقديرا لتفانيه 
وعمله الدؤوب في خدمة شركة 
مش���اريع الكويت وش���ركاتها 

الزميلة.
أما جائزة أفضل موظف في 
مجموعة شركة مشاريع الكويت 
فقد فاز بها نائب مدير عام شركة 
اخلليج للتأمني للشؤون املالية 
وأمني سر مجلس اإلدارة رأفت 
سالموني، وذلك تقديرا خلدمته 
الطويلة املتفانية في الش���ركة 

وسعيه نحو تقدمها.
كما منحت اجلائزة نفسها إلى 
نائب رئيس أول لدائرة متويل 
الش���ركات ب�»كامك���و« فيصل 
صرخوه تقدي���را لعمله خارج 

»الوطني« يتوقع تحسناً في النشاط العقاري بالربع الرابع
بفضل الحالة االقتصادية وارتفاع مبيعات األراضي ونظرة المستثمرين

أش����ار بن����ك 
ل��ك���وي����ت  ا
الوطن����ي في 
الى  موجزه االقتص����ادي االخير 
أن االداء الضعيف نس����بيا اليزال 
يخيم على القطاع العقاري الكويتي. 
مرجحا أن يكون هذا التراجع مرتبطا 
بعوامل موسمية، مثل موسم السفر 
الصيفي وش����هر رمضان، اللذين 
انتهى أثرهما على السوق مع نهاية 

سبتمبر املاضي. 
وقد بلغ عدد الصفقات العقارية 
املسجلة لدى وزارة العدل في جميع 
القطاعات »الس����كني والتجاري 
واالستثماري« 347 صفقة، متراجعا 
بواقع 24% عن أغسطس، ليبقى 
أدنى من املستويات التي شهدها 
في االش����هر التي سبقت الصيف 
والتي فاقت 700 صفقة في الشهر، 
وليسجل أدنى مستوى له منذ العام 

احلالي.
ورأى »الوطني« أن االش����هر 
املقبل����ة وحتديدا في الربع الرابع 
ستكون اكثر داللة عن االجتاه العام 
العقاري، وتوقع حتسنا  للسوق 
في نش����اطه في خض����م التفاؤل 
بتحس����ن االقتص����اد، وبارتفاع 
مبيعات االراضي، وحتسن نظرة 
املستثمر للقطاع كاستثمار، حيث 
ستلعب جميع تلك العوامل دورا 
في اجتذاب الراغبني في الش����راء، 
كما أن االحصائية االسبوعية تدعم 
ذلك، حيث تسارعت وتيرة نشاط 
الفترة االخيرة من  السوق خالل 
سبتمبر، السيما ان أكثر من ثلث 
مبيعات الش����هر قد سجلت خالل 

االيام االربعة االخيرة منه.
وق����ال »الوطن����ي« أن قيم����ة 
املبيعات تبدو قد ش����هدت تعافيا 
خالل الش����هر، حي����ث بلغت 173 
مليون دينار، مرتفعة بواقع %55 
عن أغسطس وبنسبة كبيرة جدا 

بلغت 199% عن العام االسبق. 
ولف����ت »الوطني« الى أن هذه 
االرقام ليست مقياسا لقوة سوق 
العقار حيث كانت املبيعات ضعيفة 
جدا في كل من أغس����طس والعام 
الس����ابقني. فضال عن أن مبيعات 
شهر س����بتمبر استفادت من بيع 
عق����ار ذات قيمة عالية جدا ضمن 

القطاع التجاري، والذي يتسم بقيم 
مرتفعة اصال. وبشكل عام، وفي 
حال مت استبعاد تلك الصفقة، تبقى 
قيمة املبيعات دون تغيير يذكر عن 

الشهر السابق.
وعلى مستوى القطاع السكني، 
الحظ »الوطني« أن اجمالي عدد 
الصفق����ات تراجع في س����بتمبر 
بواقع 27% الى 273 صفقة، مقابل 
375 صفقة في أغس����طس، ليبقى 
أدنى من املستويات التي سجلها 
خالل الفترة ما بني شهري مارس 
ويونيو املاضيني والتي فاقت 500 

صفقة.
 وق����در »الوطني« أن أكثر من 
نصف الصفقات كانت عبارة عن 
بيع وشراء أراض وليس مباني، 
وقد اكتس����بت مبيعات االراضي 
اخلاصة أهمية متزايدة بالنسبة 
للقطاع الس����كني خ����الل العامني 
املاضيني، وقد يكون ذلك مرتبطا 
باخلطط احلكومية لتطوير البنية 

أما العقار التجاري فقد ش����هد 
ثالث صفقات خالل سبتمبر، في 
ح����ني لم يش����هد أي صفقة خالل 
أغسطس. وحلظ الوطني أن حركة 
املبيعات في هذا القطاع لم تتبع 
منطا واضحا خالل العام احلالي، 
مقارنة بالقطاعات االخرى. ورغم 
ارتفاع عدد الصفقات املس����جلة 
في ابريل اال انه����ا كانت مدفوعة 
مببيعات استثنائية للقسائم. أما 
من حيث القيمة فقد بلغت القيمة 
التجارية 71  االجمالية للصفقات 
مليون دينار، وهي أعلى مستوى 
لها منذ أكثر من ثالث سنوات، لكن 
هذه القيمة تشوبها بعض احملاذير 
بسبب بيع مجمع جتاري ذات قيمة 
عالية في املنطق����ة اجلنوبية من 
مدينة الكويت، وباس����تثناء تلك 
القيمة االجمالية  الصفقة، تكون 
14 مليون دينار، وهي خامس أعلى 

قيمة مسجلة منذ العام املاضي.
وبالنسبة الى القروض املقررة 

التحتية للمناطق القريبة. لكن حتى 
باستبعاد مبيعات االراضي، تبقى 
مبيعات القطاع السكني ضعيفة، 
ورمبا يكون ذلك مرتبطا بالعوامل 

املوسمية.
التوالي،  الرابع على  للش����هر 
تراجع عدد الصفقات في القطاع 
االستثماري خالل سبتمبر بواقع 
13% الى 71 صفقة مقارنة بالشهر 
الس����ابق وبواق����ع 67% من أعلى 
مستوى له سجله الذروة في شهر 
مايو، ويعزى هذا التراجع أيضا الى 

العوامل املوسمية اآلنفة الذكر.
وبلغ متوس����ط قيمة صفقات 
القطاع االستثماري 539 ألف دينار، 
للشهر الثاني، مقارنة مع 425 ألف 
دينار خالل العامني 2008 و2009، 
وقد جنمت هذه الزيادة عن بعض 
الصفقات ذات القيمة العالية، اال 
أن هن����اك دالالت تبني أن االقبال 
على شراء العقار االستثماري في 

تصاعد مستمر.

من بنك التسليف واالدخار، اشار 
»الوطني« الى أن عددها انخفض 
بواقع 23% خالل سبتمبر مقارنة 
مع 301 قرض في أغسطس، مسجال 
بذلك أدنى مستوى له منذ سبتمبر 
املاضي الذي كان قد شهد أدنى عدد 

خالل السنوات القليلة املاضية.
وقد يكون عدد القروض املقررة 
قد تأثر بالتغيرات املوسمية كما 
هو حاصل في مبيع����ات العقار، 
ومع ذلك، يتبني أن عدد القروض 
كان في انخف����اض منذ منتصف 

عام 2008.
ولفت »الوطني« الى أن نشاط 
القط����اع يرتبط  له����ذا  القروض 
بش����كل وثيق ببرنامج احلكومة 
القس����ائم السكنية على  لتوزيع 
املواطنني، وال����ذي من املتوقع أن 
ترتفع وتيرته في االشهر املقبلة، 
االمر الذي سيؤدي في النهاية الى 
تعزيز الطل����ب على قروض بنك 

التسليف واالدخار.

أعلنت »الوطني للتداول« التابعة لشركة 
الوطني لالس���تثمار، عن اط���الق برنامج 
تدريبي متكامل لعمالء التداول اإللكتروني 
لتعريفهم بكيفية عمل نظام التداول )نت( 
ونظام الت���داول املميز )برو(، كما أطلقت 
عرضا جتريبيا تفاعليا على موقع الشركة 
االلكتروني يش���رح كيفية استخدام هذه 
املنتجات خطوة بخطوة، وذلك سعيا منها 

لتقدمي أفضل خدمة لعمالئها.
ويتوافر البرنامج التدريبي أس���بوعيا 
كل يوم أربعاء للعمالء اجلدد لتقدمي شرح 

تفصيلي لنظام التداول االلكتروني في مقر 
الشركة من دون رسوم إضافية.

وفي هذا الصدد، قال وس���يط أول في 
شركة الوطني لالستثمار، خالد بوناشي في 
تصريح صحافي ان فكرة البرنامج التدريبي 
أتت من خالل التواصل املستمر مع العمالء 
وسعي شركة الوطني لالستثمار إلى توفير 
خدمة مميزة من خالل تدريب العمالء على 
نظام التداول، ما يتيح لهم الفرصة لالستفادة 

من مميزات النظام املتعددة.
 وأكد أن شركة الوطني لالستثمار تهدف 

إلى تقدمي األدوات الضرورية لعمالئها بغرض 
حتقيق أهدافهم املالية، لذلك، تقدم الشركة 
خدمات متعددة للمتداولني واملستثمرين 
تش���مل التداول بأسواق اخلليج من خالل 
حساب واحد باإلضافة إلى سهولة حتويل 
األموال بني حس���اب التداول واحلس���اب 
املصرف���ي، كم���ا تهدف إلى تق���دمي خدمة 
شخصية متميزة، واالستمرار في حتديث 
خدماتها عن طريق تزويد العمالء بأحدث 
أدوات الت���داول واألكث���ر تقدما في مجال 

التكنولوجيا.

»الوطني لالستثمار« توفر برنامجاً تدريبياً لعمالء التداول اإللكتروني

خالد بوناشي

تقــرير

خالد العجمي

»الخليج« يعلن فائزي سحب »الدانة« االسبوعي

فرصهم ويحالفهم احلظ في ربح 
س����حب مليونير الدانة علما بأن 
آخر موعد لذلك ه����و 31 اكتوبر 

اجلاري.

تريباثي.
ويشجع بنك اخلليج اجلميع 
على أن يفتحوا حساب الدانة أو 
يضاعف����وا إيداعاته����م كي تزداد 

أعلن بنك اخلليج عن السحب 
األسبوعي الثامن والثالثني حلساب 
الدانة في 24 أكتوبر اجلاري، معلنا 
بذلك عن أسماء 10 فائزين يحصل 
كل منهم على جائزة قدرها 1000 
دينار وهم كاآلتي: طارق محمود 
عبدالرزاق الياس����ني، عبدالعزيز 
الدويس����ان،  ع����ادل عبدالعزيز 
عبداهلل غلوم محمد حسن، محمد 
جاسم محمد املوسى، عبداهلل جمال 
عبداهلل املس����بحي، ناصر محمد 
الصعب، عادل أحمد عبداهلل علي، 
ش����يخ محمد امام دين، مصطفى 
عبدالرسول األربش، وجيانسينار 

معرض »سوبر براند 2« يضم ماركات جديدة
الشهيرة والش����نط والعطورات 

احلصرية لديهم.
الثالث يعد متميزا  واحلليف 
التخصص في  نوعا من حي����ث 
مجال السهرة واملناسبات في سوق 
الكويت منذ أكث����ر من 30 عاما. 
البوش����ية السوداء اسم المع في 
مجال السهرة واملناسبات ترغبه 
سيدات املجتمع املخملي ملا متتاز 
به البوش����ية السوداء من أذواق 
راقية حديثة وفريدة من نوعها، 
فكم من مناسبة متت والبوشية 
السوداء كانت جزءا ال يتجزأ منها. 
أما احلليف الراب����ع »موزاييك � 
فنتج« فيمتاز مبالبس الس����هرة 
واإلكسس����وارات والش����نط ذات 

التصاميم الرائعة األنيقة.
أما عن املاركات اجلديدة، فقال 
بهاء الدين انها فعال املرة األولى 
وهذا بحد ذاته جناح، »البوشية 
األنيقة«، »كوكو ريبونز«، »عباية 

جند«، »ألتامودا«.

عل����ى أي من هذه املاركات والتي 
تعد االختيار األفضل للعديد من 

النجوم العامليني.
واحلليف الثاني ماجس����تيك 
باالس وما ميتاز من تنوع ماركاته 
أيضا وعلى رأسهم شركة روكوالين 
التي تفضلها العديد من سيدات 
املجتمع. هذا باإلضافة إلى الساعات 

صرح مدي����ر تطوير األعمال 
في ش����ركة باور بالس للخدمات 
التسويقية بهاء الدين بأن معرض 
»س����وبر براند بازار 2« سيضم 
م����اركات متنوع����ة جديدة ألول 
مرة، وأضاف أن املعرض سيالقي 
استحسان اجلميع إذ ان مساحة 
املعرض البالغة 1000 متر مربع 
كان احلافز األساسي الستقطاب 
ماركات عاملية جديدة باإلضافة إلى 
عمالء املعرض األساسيني والذين 
شاركونا في املعرض األول وهاهم 
للمرة الثانية على التوالي وعلى 
رأسهم شركة اليسرة لألزياء وما 
متتاز به من تنوع املاركات العاملية 
التي لديها ولها حضور طاغ في 
سوق الكويت والتي تخدم أذواقا 
عديدة وفئات عمرية متنوعة وعلى 
قائمة املاركات )كنزو � جيمي شو � 
ماكس مارا � ماريال � ماريا رينالدي 

والعديد(.
فمن من����ا ال يطمح للحصول 

بهاء الدين

د.محمود ابوالعيون مكرما د.سليمان الدريع

أبو العيون: »الدولي« يواصل دعم مبدعي المجتمع
كّرم عددًا من الشخصيات خالل ملتقى »الموسوعة اإلسالمية«

من اإلجنازات العاملية.
من ناحيته ق����ال د. صالح 
العجيري ان املس����تقبل يكمن 
في اجليل اجلديد، مشيدا بدور 
»الدولي« في رفع همم الكفاءات 
وتشجيع االستمرار في العمل 
والبحث والتقدم العلمي بكافة 
تخصصاته، مؤكدا أن الكويت 
تبوأت مكان����ة عالية بني األمم 
الت����ي أخذت بحظ  املتحضرة 
العلم والتكنولوجيا  وافر من 

املتقدمة.
وفي نهاية احلفل مت تكرمي 
د.صالح العجيري ود.سليمان 
النومس  الدريع، ود. س����عيد 
العنزي، إضافة إلى املؤسسات 
والهيئ����ات التي متث����ل الوجه 
املشرق للعمل اإلسالمي والعملي 
واالجتماعي ك����وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية واللجنة 
العليا الستكمال تطبيق الشريعة 
اإلسالمية وبيت الزكاة والهيئة 
اخليرية العاملية وجامعة الكويت 

متمثلة بكلية الشريعة.

املميزين والبارزين لنقول لهم 
نحن منكم وإليكم.

م����ن جانبه أثن����ى الباحث 
واملعد للموس����وعة اإلسالمية، 
العام على موسوعة  واملشرف 
محاس����ن اإلس����الم د.سليمان 
الدريع على البنك س����عيه إلى 
دعم اجله����ود املخلصة ملبدعي 

املجتمع الكويتي. 
أن  الدري����ع  د.  وأض����اف 
املوس����وعة اإلس����المية تهدف 
بص����ورة عامة إل����ى التعريف 
باإلسالم، عقيدة، وثقافة، وفكرا، 
وباملسلمني، شعوبا، وحضارة، 

تاريخا وواقعا.
م����ن جانبه ق����ال مدير عام 
 منظمة »االسيس����كو« س����ابقا

د. س����عد النومس ان الطموح 
يجب أن يصل إلى االس����تفادة 
من آلية عمل املنظمات الدولية 
وتوحيد اجلهود بني املؤسسات 
الدولية العاملة باملجال الدولي، 
الفتا إلى أن الشخصية الكويتية 
شخصية دولية وحققت العديد 

كّرم بنك الكويت الدولي عددا 
من الشخصيات ذات اإلسهامات 
البارزة  واإلجنازات اإلسالمية 
ونخب����ة م����ن العلم����اء الذين 
يساهمون في إعداد املوسوعة 
التي تشرف على  اإلس����المية 
إعداده����ا املنظمة اإلس����المية 
للتربي����ة والعل����وم والثقافة 
التي  )االسيس����كو( واجلهات 
متث����ل الوجه املش����رق للعمل 
اإلسالمي والعلمي واالجتماعي 
في دول����ة الكويت وذلك خالل 
ملتقى املوسوعة اإلسالمية الذي 

أقامه البنك مؤخرا.
املناسبة قال رئيس  وبهذه 
املدراء التنفيذيني لبنك الكويت 
الدولي د. محمود أبو العيون ان 
تطلعات سمو أمير البالد بتحول 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري، 
واخلطوات اجلادة التي قطعتها 
احلكومة نحو التنمية، واخلبرات 
واملهارات املتوافرة في الشعب 
البنك أن  الكويتي حتم عل����ى 
ميتطي موجة التجديد والتطوير 
ليحلق بالرك����ب ويرتدي حلة 
جديدة يتزين بها، فاستبدل رداء 
العمل املصرفي التقليدي برداء 

العمل املصرفي اإلسالمي.
وأض����اف: »إن هذا التحول، 
هو حتول في ش����تى املجاالت 
واالجتاهات، ويحتم علينا أن 
تكون رسالتنا وقيمنا وأهدافنا 
خاص����ة ومتمي����زة تعكس����ها 
وتظهرها أنشطتنا وفعالياتنا، 
الفتا إلى أن ملتقى »املوسوعة 
اإلس����المية« يظهر إحدى قيم 
بنك الكويت الدولي وهي قيمة 
الش����راكة«. وتاب����ع: عقدنا في 
هذا امللتقى الش����راكة مع هذه 
الفاعلة، واألفراد  املؤسس����ات 


