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»العقاريين« و»التقدم العلمي« ينظمان »فن التقييم العقاري«

اعلن احتاد العقاريني ان االحتاد ومؤسسة 
الكوي���ت للتقدم العلمي س���ينظمان دورة 
تدريبية في »فن التقيي���م العقاري وادارة 
احملاف���ظ العقارية« خالل الفترة من 1 حتى 

3 نوفمبر املقبل.
وقال توفيق اجلراح رئيس احتاد العقاريني 

ان ذلك يأتي ضمن اطار التعاون املش���ترك 
مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دعم 
االنش���طة الثقافية والتدريبية التي تهدف 
الى تطوير مهارات وقدرات اعضاء االحتاد 
من الش���ركات العقارية املس���اهمة املنظمة 

للمؤسسة.

الثنائ���ي ع���زز مفاهيم  ال���دور   وه���ذا 
 التعاون املش���ترك من خالل ربط العاملني 
 في مجال القطاع اخلاص بغرض تس���هيل 
قطاع االعمال العق���اري وتوفير املعلومات 
والدراس���ات البحثي���ة والتطوي���ر في هذا 

املجال.

تخطت األزمة المالية العالمية بأقل األضرار

لتسلم المبالغ الخاصة بتركاتهم

»التأمينات«: 6.2 مليارات دينار حصيلة االستثمار 
منذ إنشاء المؤسسة حتى نهاية 2008

الجالهمة: النتائج النهائية لمسابقة الكويت الكبرى 
لحفظ القرآن الـ 13 نهاية األسبوع الجاري

»العدل« تدعو ورثة متوفين ودائنين إلى مراجعة »التنفيذ«

صرح فهد الرجعان مدير عام املؤسس����ة العامة 
للتأمين����ات االجتماعية بأن جلنة اس����تثمار أموال 
املؤسس����ة اجتمعت اخلميس املاض����ي 15 اجلاري 
برئاسة وزير املالية، حيث نظرت في النتائج النهائية 
التي أس����فرت عنها استثماراتها خالل السنة املالية 
2009/2008، التي شهدت أزمة مالية ضربت األسواق 
العاملية وأدت الى انهيار البورصات وتقلبات حادة في 
األسواق املالية وأسعار أسهم الشركات، حيث فقدت 
املؤشرات الرئيسية لألسواق خالل هذه السنة نسبة 
كبيرة تراوحت بني 40% و45% من قيمتها، وان تأثير 
هذه األزمة االقتصادية العاملية على املؤسسة كان 
األقل مقارنة بنحو 60 مؤسسة مثيلة على املستويني 
اإلقليم����ي والعاملي خالل نفس الفترة، وان احتفاظ 
املؤسسة بنسبة عالية من  استثماراتها على هيئة 

ودائع وحسابات نقدية، قد أدى الى حتييد ملحوظ 
ألثر هبوط أس����واق األسهم احلاد على استثماراتها 
مقارنة مبؤشرات األس����واق، وان النتائج النهائية 
الس����تثمارات املؤسس����ة عن هذه السنة توضح ان 
تقييم استثماراتها قد أسفر عن انخفاض قدره %12.7، 
وهذه النسبة هي أقل بكثير من متوسط انخفاض 
مؤشرات األسواق احمللية واإلقليمية والعاملية كما 

سبق إيضاحه.
وأوضح الرجعان انه استنادا الى بيانات احلسابات 
اخلتامية، يعتبر هذا االنخفاض هو األول للمؤسسة 
عبر 32 سنة ماضية، حيث انها لم حتقق اي خسائر 
على النتائج النهائية من اس����تثماراتها في اي سنة 
مالية منذ إنشائها وحتى 2008/3/31 وان مجموع هذه 

العائدات قد بلغ نحو 6.2 مليارات دينار.

اكد نائب االمني العام للمصارف الوقفية 
باالمانة العامة لالوقاف محمد اجلالهمة ان 
نتائج الفائزين في مساقة الكويت الكبرى 
حلفظ القرآن الكرمي وجتويده الثالثة عشرة 
والتي انطلقت تصفياتها النهائية برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
وزير الع���دل ووزير االوقاف والش���ؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد اختتمت 
تصفياته���ا النهائية الت���ي متت في الفترة 
من 12 وحتى 15 اجلاري في مسجد الدولة 
الكبير وجار اعتم���اد النتائج النهائية من 

خالل اللجنة الدائمة للمسابقة، حيث سيعلن 
عنها نهاية االسبوع اجلاري، وسيعقد لها 
مؤمتر صحافي بحضور وزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية العالن الفائزين 
والفائزات وباالخص الفائز والفائزة باملركز 

االول حلفظ القرآن كامال.
وقال اجلالهمة ان هذه املسابقة تعكس 
الصورة احلقيقية الهتمام الكويت حكومة 
وشعبا بالقرآن الكرمي، مشيرا الى ان الكويت 
اولت كتاب اهلل عز وجل خدمة خاصة ومكانة 
مرموقة تدل على عمق متسك الكويت واهلها 

بالقرآن الكرمي وتنمية الوعي الشعبي باتخاذه 
منهج حي���اة ومبعثا للراح���ة واالطمئ نان 

والسكينة.
وختم اجلالهمة بان االمانة العامة لالوقاف 
وفور اعالن النتائج ستعمل على التجهيز 
للحفل النهائي الذي سيتم فيه توزيع اجلوائز 
وس���يقام برعاية وحضور صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد، شاكرا لكل من 
ساهم في هذه املسابقة من اجلهات احلكومية 
واالهلية او اللجان العاملة، متمنيا ان يوفق 

اجلميع ملا يحب ويرضى.

دعت وزارة العدل ورثة املتوفني التالية أس���ماؤهم كويتيني 
وغير كويتيني او الدائنني للمتوفني الى مراجعة االدارة العامة 
للتنفيذ بقصر العدل - الدور االرضي - قسم التركات غرفة رقم 
149، وذلك لتس���لم املبالغ املوجودة لدى االدارة اخلاصة بتركة 

كل من هؤالء املتوفني او من له دين عليهم.
وأهابت الوزارة بالورثة والدائنني س���رعة املبادرة بالتوجه 
لتسلم تلك املستحقات حتى ال تضطر االدارة الى اتخاذ االجراءات 
القانونية الالزمة حيالها، وستس���تقبل االدارة املراجعني يوميا 
خالل ايام الدوام الرسمي ابتداء من الساعة ال� 8.45 صباحا حتى 
الساعة ال� 1 ظهرا مصطحبني معهم املستندات الثبوتية اخلاصة 

بكل منهم، وفيما يلي أسماء املتوفني:
طلع���ت عبدالفتاح عطية ومجالد نحيط���ر عصلب ومحمد 
محمد شحاتة دياب ومرمي عثمان ابراهيم وزهرة ادبيسان خايف 
وهيلة سليمان العجيري وعبداحملسن محمد الرميح ووضحة 
فهد العدواني وطيبة احمد العبداجلليل وفهد صالح علي الشايع 
وصالح منصور الرفدي وعبداهلل جنم جابر وفضيلة فتحي عباس 
وعبيد علي العنزي ومحمد فيروز س���رور ومرمي مطني صباح 

ومبارك كويخ دقالن وعبداهلل س���عد راشد واحمد عبدالرحمن 
جوهر ومحمد حس���ن احلاج حسن واحمد محمد محمد ومحمد 
حكيم حسني وس���الم علي محمد وساكيل احمد جميل وحسني 
باشا محمد وبونو دوراي ساثي وجمال مساعد العزاف وخليفة 
مفرج اخلليفة وفالح جراد مبارك وفهد بجاد القحطاني وسويرح 
معال الرشيدي وباسمة ناصر وابراهيم شاكر احلمزة ومحسن 
مصيلحي محمد ومحس���ن مصيلحي محم���د وجابر هداد غامن 
وايوب محمد ابراهيم وسفاح عنبر عبداهلل وخميس محمد فرج 
وعبدالعزيز محمد صادق وعبدالرسول علي اخلياط وعبدالكرمي 
محمد عبداهلل وعلي محمد حسن وحفيظ بداح شاجع وحسني 
بخيت حشة وحسيمة ضاري سالم وزهير زهير احمد وجواد 
علي حاجية وسعد محمد سعد ونوف عبداهلل مهد وناهدة عيد 
صالح ونوير صالح الهران ومحمد ابراهيم عبدالس���الم وميثا 
محمد علي اس���نان ومنيرة حمد محمد ومرمي جاس���ر العياف 
ومن���ور ميرزا ومنصور محمد معرج ومرمي يعقوب اخلرقاوي 
والبياهي مجول العجمي واحمد محمد علي وفاطمة حسني خليفة 

وفاطمة محمد عباس.

فهد الرجعان

معدالت العائد على استثمارات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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