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»بيتك« يختار 10 فائزين لمسابقة »شعار الكويت 2035«
توفيقي: مشاركات واسعة تعكس التفاؤل بمستقبل الكويت

الى هذه املرحلة، الس���يما أن 
كل املشاركات جاءت معبرة عن 
هذا التفاؤل، معربا عن أمله في 
حتول هذه األفكار والتطلعات 
ال���ى حقيقة واقع���ة من أجل 
مستقبل أفضل لألجيال املقبلة، 
حيث متتلك الكويت اإلمكانات 
والكوادر املؤهلة لتحقيق هذه 

األهداف.
وأضاف توفيقي قائال: في 
الوقت ال���ذي جاء تنظيم هذه 
املس���ابقة ليواك���ب احتفاالت 
الكوي���ت الوطنية، إال أن تلك 
املبادرة تنسجم كذلك مع طبيعة 
املرحلة احلالية التي تس���عى 
فيها الكوي���ت جاهدة لتعزيز 
نهضتها االقتصادية واملالية 
وتبوؤ مكانة إقليمية أكثر تقدما 

في هذا املجال.

محمد، جاب���ر محمد الصخي، 
عبدالرحمن السعيدان، شاهة 
مس���اعد التمار، محمد فاضل 
الدوسري، صفاء خليل الرامزي، 

أسماء بدر.
من جانبه، قال نائب مدير 
ادارة التسويق والعالقات العامة 
س���عيد توفيقي في تصريح 
صحافي، إن »بيتك« دأب على 
تش���جيع ودعم اإلبداعات في 
مختلف املجاالت وتنميتها من 
خالل تنظيم املسابقات وغيرها 
من اآلليات احملفزة، إميانا بدوره 
الذي  الراس���خ جتاه املجتمع 
عمل وجنح من خالله، مشيرا 
الى أن املش���اركات الواس���عة 
التي تلقاها »بيتك« تعبر عن 
اهتمام اجلميع مبستقبل أفضل 
للكوي���ت وتفاؤلهم باالنتقال 

وبقلبن���ا اطمئنان«، وجاء في 
املركز الثاني وحتى العاش���ر 
وفاز بجهاز آيباد، فاطمة مساعد 
التمار، درية حمد العماني، سالم 

العشرة التاليني: املركز األول كوثر 
إس���ماعيل املطوري � واجلائزة 
ماك البتوب، وفاز الشعار الذي 
أمان،  وضعته وه���و »كويتنا 

موقع التواصل االجتماعي فيس 
بوك.

وبعد تقييم كل املش���اركات 
املتقدم���ة مت اختي���ار الفائزين 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن اختيار عشرة فائزين 
في مسابقة »أفضل شعار لفظي 
للكويت عام 2035«، التي أطلقها 
البنك مبناسبة احتفاالت الكويت 
الذهبي الس���تقاللها،  باليوبيل 
ومرور 20 عاما على التحرير و5 
أعوام على تولي صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
مقالي���د احلكم، حي���ث أتيحت 
الفرص���ة ملدة أس���بوع جلميع 
ابتكار  الكويتيني للتنافس في 
شعار يجسد ما يطمحون إليه 
لكويت املستقبل بعد نحو ربع 
قرن، وتقدمي رؤاهم ملا يودون أن 
تشهده البالد من مظاهر نهضة 
وازدهار على كاف���ة األصعدة، 
وذلك عبر صفحة »بيتك« على 

»أدنك« تطعن بـ »االستئناف« لوقف تنفيذ 
حكم بالحجز على محفظتين استثماريتين لها

اعلنت شركة الدار الوطنية للعقارات »أدنك« انها قد اقامت إشكاال 
على السند التنفيذي لبنك اخلليج لوقف التنفيذ وانه قد صدر احلكم 
برفض االشكال واالستمرار في التنفيذ لذلك فإن الشركة بصدد الطعن 

باالستئناف على احلكم املذكور في املدة القانونية له.
وذكرت الشركة في بيان نش���ر على موقع البورصة ان طبيعة 
اإلشكال هو اشكال وقتي لوقف اجراءات التنفيذ من قبل بنك اخلليج 
وانه ال يوجد حكم قضائي بالتنفيذ، وامنا قام البنك بإجراءات تنفيذية 
باعتباره دائنا ومرتهنا. كما تفيد الشركة بأن بنك اخلليج قد ارتهن 
محفظتني استثماريتني للشركة مبوجب عقد وكالة باالستثمار وانه 
ق���ام في تاريخ 2010/9/30 باحلجز على تلك احملفظتني املدارتني من 
قبل الغير وارقامها على التوالي دي ان ار إي � 3000/2 دي ان ار إي 
� 300002/2 ودي ان ار إي � 200011/3 وقد كانت قيمتها االجمالية 2.2 
مليون دينار في 30 سبتمبر 2010 و1.8 مليون دينار في 31 ديسمبر 
2010، مش���يرة الى انها قد استشكلت على احلجز بدعوى قضائية 

وهي مقيدة حاليا في محكمة االستئناف.

»الخليج« يرعى مؤتمر »يورومني« الثالث بالكويت
أعلن بن����ك اخلليج امس عن 
رعايته الرئيسية ملؤمتر يورومني 
الذي سيعقد يومي 11 و12 أبريل 
املقبل ف����ي الكويت بالتعاون مع 
وزارة املالية ويتم افتتاحه برعاية 
وزير املالية مصطفى الشمالي. 

وبهذه املناس����بة، قال رئيس 
العام����ني والرئي����س  املديري����ن 
التنفيذي لبنك اخلليج ميش����ال 
العقاد: »يس����عدنا رعاية مؤمتر 
الرعاية تأتي  يورومني، فه����ذه 
في إطار جهودنا الرامية إلى دعم 
الكويت  النشاط االقتصادي في 
انتش����ار وتطوي����ر  وتش����جيع 
االبتكارات وأفضل املمارسات في 

القطاع املصرفي واملالي، وسيوفر 
هذا املؤمتر خير منصة ملناقشة 
خطط التنمية ومتويل املشاريع 
في الكويت ودور البنوك في هذا 
املجال، فضال عن سبل النفاذ إلى 

األسواق املالية العاملية«.
ومن املتوقع أن يس����تضيف 
مؤمتر يورومن����ي أكثر من 350 
مندوبا محليا وعامليا، وستركز 
جلسات املؤمتر على خطة التنمية 
الوطنية في الكويت وما تتيحه من 
فرص أمام األسواق املالية العاملية، 
كما ستركز على تشجيع االستثمار 
املالي في القطاعني اخلاص والعام، 
وتوفي����ر منصة لتعزي����ز الفهم 

العامل����ي لإلس����تراتيجية املالية 
الكويت. وسيبحث  املعتمدة في 
مؤمتر يورومني هذا العام مجموعة 
واس����عة من املوضوع����ات وفي 
مقدمتها إس����تراتيجية االقتصاد 
الكلي واملالية العامة، خطة التنمية 
الفعال  التمويل  آليات  الوطنية، 
خلطة التنمية الوطنية، التصنيف 
االئتماني للكويت ونظرة العالم 
ملخاطر السوق الكويتية، وتطوير 
منحنى للعائد وس����وق للدخل 
الثاب����ت في الكوي����ت، ومطابقة 
استحقاقات األصول وااللتزامات 
على امل����دى البعي����د، فضال عن 

القوانني والتشريعات الفعالة. 

الشعار الفائز سعيد توفيقي

ميشال العقاد

أعلنت شركة األمراء الدولية 
العقارية عن طرح مش���اريع 
جديدة تتوافق مع سياس���ات 
وأفكار الشركة، وقال رئيس 
مجل���س اإلدارة في الش���ركة 
حس���ني دش���تي ان الشركة 
طرح���ت مش���روعات جديدة 
في كل م���ن االردن وهنغاريا 
وعمان واخلفجي وبريطانيا 

وأميركا.
وأشار دشتي في تصريح 
صحافي إلى أن طرح املشاريع 
اجلديدة يأتي لتحقيق أكبر قدر 
من رغبات واحتياجات العمالء 
والراغبني في االستثمار الفردي 
أو على مس���توى الش���ركات 
وحتقيق أكبر قدر من الفوائد 
على رأس املال املس���تثمر في 
املجال العقاري وحتقيق أكبر 
قدر من رغب���ات واحتياجات 
العمالء وامتنانهم ولترسيخ 
فكرة أن األمراء الدولية العقارية 
األول���ى والرائدة ف���ي املجال 
العقاري لالس���تثمار باململكة 

األردنية الهاشمية. 
وق���ال دش���تي ان هن���اك 
فرصة متميزة لرجال األعمال 
واملستثمرين باخلليج العربي 
عام���ة والكويت عل���ى وجه 
اخلص���وص ليتعرف���وا على 
فرص االستثمار والتسهيالت 
واخلدمات التي تقدمها اجلهات 
الش���قيق  املعنية في األردن 
للمس���تثمرين ف���ي الدول���ة 
لتأسيس مشاريع استثمارية 
لهم مستفيدين من هذه اخلدمات 
والبيئة االستثمارية النموذجية 
التي توفرها القوانني املعمول 

بها في األردن
واشار دشتي الى أن الشركة 
س���وف تقدم تشكيلة واسعة 
من األراضي والعقارات بعدة 
دول منه���ا األردن واخلفجي 
بالس���عودية وكذلك سلطنة 
عمان ومشروع أراض سكنية 
ببريطانيا وأميركا وكذلك تقدم 
األمراء الدولية العقارية باكورة 
مشاريعها في هنغاريا عبارة 
عن أراض سكنية وڤلل تتراوح 
ب���ني 200م و700م مبناط���ق 
مميزة وبأسعار تنافسية مع 
ميزة وصول جميع اخلدمات 

للمناطق.

»األمراء« تطرح مشاريع  
في أميركا وبريطانيا 

وعمان واألردن

حسني دشتي 


