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يقام حتت رعاية رئيس الوزراء

قالت مجموعة QNB، ان األداء القوي 
لألسهم العالمية الرائدة تعزز نتيجة 
االرتفاع في تقييم األسهم العالمية 

خالل العامين االخيرين.

وأشارت المجموعة الى ارتفاع إجمالي 
القيمة السوقية ألكبر خمسمائة شركة 
عالمية من حيث رسملة السوق بنسبة 
17% خالل الفترة من سبتمبر 2011 إلى 

سبتمبر 2012 إلى 20 تريليون دوالر، 
وهو ما يعادل حوالي 35% من الناتج 
المحلي اإلجمالي العالمي، وذلك وفقا 

لبيانات »الفاينانشيال تايمز«.

والحظت مجموعة QNB وجود ست 
شركات من منطقة مجلس التعاون 
الخليجي في قائمة أكبر خمسمائة 

شركة، 

»QNB«: 20 تريليون دوالر قيمة أكبر 500 شركة في العالم

إقبال كبير على اإلصدار اجلديد من »املرشد العقاري« 

 احتاد العقاريني ينظم دورة تدريبية 
عن حتليل السوق العقاري في 12 و13 اجلاري

»األهلي« يعلن الفائزين في السحب الثالث 
حلملة »حّدث بياناتك واربح مع األهلي«

»زين« الراعي البالتيني ملؤمتر االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت في الواليات املتحدة

تتمثل في ضرورة البحث في كيفية 
تنمية الوعي بأهمية عملية البحث 
والتحليل في الس����وق العقاري، 
الس����يما توفي����ر اإلحصائي����ات 
واملعلومات والتقارير والبحوث 
وإعداد الدورات املتخصصة للعاملني 
بالقطاع العقاري لتنمية مداركهم 
واطالعه����م على أحدث التطورات 
البيانات  في هذا املجال وإع����داد 

واملعلومات.
عل����ى صعيد متص����ل أوضح 
الدويهيس أن اإلصدار اجلديد من 
العقاري« والذي أصدره  »املرشد 
احتاد العقاريني مؤخرا يشهد إقباال 
كبيرا من قبل أعضاء االحتاد السيما 
وانه يرصد من جديد ابرز تطورات 
القطاع العقاري بشكل تفصيلي.

وقال إن اإلص����دار الثاني من 
»املرشد العقاري« هو عبارة عن 
دراس����ة ميدانية واقعية للقطاع 
العقاري ف����ي الكويت مكونه من 
100 صفحة، مبينا أن االحتاد بذل 
جهدا حثيثا في تنقيح كل البيانات 
التي مت جمعها والتحقق من صحتها 
إحصائيا، وذلك بهدف تقليل فرص 
اخلطأ ق����در اإلم����كان ومؤكدا أن 
اإلصدار هو اس����تكمال ملا جاء في 
اإلصدار األول بهدف إمداد السوق 
باملعلومات الصحيحة، السيما وان 
سلسلة إصدارات املرشد العقاري 
التي ستس����تمر في املستقبل هي 
األولى من نوعها والتي تقوم فيها 
مؤسسة مستقلة متخصصة بجمع 
ونشر بيانات واقعية عن السوق 
العق����اري احمللية وذلك بدعم من 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأكد الدويهيس أن اس����تمرار 
االحتاد في القيام بهذا اإلصدار قائم 
على قناعته التام����ة بأنه خطوة 
نحو إضفاء الشفافية على السوق 
العقاري الكويتي الذي يعاني من 
نقص شديد في املعلومة، مشيرا 
إلى أن »املرش����د العقاري« يقوم 
بتزوي����د املتعاملني في الس����وق 
العقاري بأدوات حقيقية لدراسة 
ظروف السوق على مستوى جزئي 
دقيق، األمر الذي سيحول االستثمار 
إلى القطاعات اجلاذبة ويبعده عن 
القطاعات التي ترتفع فيها نسب 

املعروض.

ستيوارت لوكي: »بداية نود أن 
نبارك للفائزين بالسحب الثالث 
حلملة حتديث البيانات، وأود 
أن أدعو جميع عمالئنا لتحديث 
بياناتهم الش���خصية لتتسنى 
الدخول للس���حب  لهم فرصة 
القادم والفوز بجهاز ايباد 3 او 
جهاز سامسونغ جالكسي اس3 

باإلضافة الى مبالغ نقدية«.

من حتقيق هذا الهدف.
وأضاف بالقول: »أعدت زين 
املفاج���آت لطلبتنا  العديد م���ن 
املتواجدين ف���ي هذه االحتفالية 
الس���نوية، وهدية مميزة ألوائل 
الطلب���ة، رغبة منها ف���ي تأكيد 
أن  مش���اركة حقيقي���ة«، مبينا 
الشركة ستبقى مهتمة بهذا احلدث 
السنوي الضخم إلميانها الشديد 
الكويت  بأن أصحابه هم سفراء 

في اخلارج.
وأوضح قائ���ال: »من منطلق 
كون زين من كبرى املؤسس���ات 
في الدول���ة، فإنها حريصة على 
املش���اركة وبقوة ف���ي مثل هذه 
الفعالي���ات خصوصا التي تبرز 
الشابة  البشرية  الكوادر  أنشطة 
التي متثل مستقبل الكويت«، مبينا 
أن هذا امللتقى ميثل حدثا اجتماعيا 
هدفه األساسي التواصل والتعارف 
والتع���اون مع أفكار وأطروحات 

أبنائنا في اخلارج.
وأشار العمر إلى أن شركة زين 
دائما ما تبحث عن أفضل الطرق 
التي تضم���ن لها حتقيق أهدافها 
وتفعيل مبدأ الشراكة مع البيئة 
التي تتعامل معها واملشاركة في 
هذا املؤمت���ر يعكس هذا التوجه 
بشكل عام، مبينا أن الشركة تعتمد 
في ذلك عل���ى طموحها وجرأتها 
في تنفي���ذ قراراتها، وهذا بدوره 
ما أوصلها إل���ى املكانة املرموقة 
الت���ي حتتله���ا اآلن ف���ي قطاع 

االتصاالت.

املتواص����ل للقطاع اخلاص. وقال 
الدويهيس في تصريح صحافي: 
إن الهدف من ال����دورة التدريبية 
يتمثل في استكمال رسالة االحتاد 
الهادفة إلى تقدمي كل العون لدعم 
جهود العقاريني في تطوير السوق 
العقاري احملل����ي وذلك من خالل 
تنظيم ندوات متخصصة ألعضاء 

االحتاد.
وبني أن عملية جمع البيانات 
اإلحصائية تتطلب قدرا كبيرا من 
اجلهود اإلدارية والفنية والتنسيق 
فيما بينها، وال يتم ذلك إال من خالل 
إعداد وتنفيذ برنامج متكامل ومتفق 
علي����ه من كل األط����راف املعنية، 
مضيفا أن الدورة تسعى لعالج ذلك 
السيما وان بحث وحتليل البيانات 
بالسوق العقاري يساهم في اخلطط 
املستقبلية لتطوير القطاع العقاري 
وتنميته وزيادة إسهامه في النشاط 
االقتصادي. وأكد أن أهمية الدورة 

أعلن البنك األهلي الكويتي 
عن أسماء الفائزين بحملة »حّدث 
بياناتك واربح مع األهلي« وهم: 
رياض إبراهيم احلمادي من فرع 
املنصورية مببلغ 500 دينار، 
وسمير صالح القطب من فرع 
مستشفى الصباح مببلغ 500 
دينار، وعجيم ش���ريف ندكار 
من فرع شرق بجهاز سامسونغ 
جالكسي اس3، وراضي مريزيق 
العازم���ي من فرع مستش���فى 

الصباح بجهاز ايباد 3.
وبهذه املناسبة صرح مدير 
عام اخلدمات املصرفية لألفراد 

احلدث الس���نوي وال���ذي ترعاه 
دائما منذ الس���نوات السابقة ما 
يترجم عالقة التقارب بني األجيال 
خصوصا أنه يجمع حضورا مميزا 
من الشخصيات الوطنية التي لها 
بالغ األثر في املجاالت السياسية 
واالقتصادية والثقافية والرياضية. 
وقال الرئيس التنفيذي في زين 
الكويت عمر س���عود العمر: »إن 
مؤمت���ر احتاد طلب���ة أميركا من 
املؤمت���رات املميزة على الصعيد 
الفكري واالجتماعي في ذات الوقت، 
فهو يعتبر مبنزلة ساحة مفتوحة 
للحوار وتبادل وجهات النظر من 
خالل حلقات النقاش واملنتديات 
التي تدور حول الكثير من اجلوانب 
مبشاركة نخبة من الشخصيات 

وصناع القرار في الكويت«.
وأف���اد بقوله: »وج���ود زين 
في فعاليات ه���ذا املنتدى يؤكد 
حرصها على أداء دورها االجتماعي 
بالتوازي مع نشاطها االقتصادي 
والتجاري، ونحن في زين نأخذ من 
هذه األحداث فرصة جادة للتواصل 
مع أكبر عدد ممكن من ش���رائح 

عديدة في املجتمع«.
وبني العمر أن عنوان املؤمتر 
لهذا الع���ام »كويت أجمل.. بأياد 
تعمل« يحمل معه روحا جديدة، 
مفعم بحماس الشباب الساعي إلى 
حتقيق جيل أكثر إشراقا، مشيرا 
إلى أن جلسات املؤمتر واحللقات 
النقاشية ستكون فرصة لتبادل 
التي تعزز  األفكار واألطروحات 

أعل����ن األم����ني الع����ام الحتاد 
العقاري����ني احم����د الدويهيس أن 
االحت����اد س����يقوم بتنظيم دورة 
تدريبية عن حتليل السوق العقاري 
وذلك خالل يومي 12 و13 نوفمبر 
اجلاري، حيث يحاضر فيها خبير 
عق����اري عاملي له عدة جتارب في 
عمل اإلحصاءات والدراسات وإعداد 
العقارية ويحمل خبرة  البيانات 
البرامج  إعداد وتنفيذ  عريقة في 
والدورات العقارية، والتي هي ضمن 
برنامج الدعم السنوي الذي تقدمه 
مؤسس����ة الكويت للتقدم العلمي 
لالحتاد، ش����اكرا هذه املؤسس����ة 
الوطني����ة الب����ارزة عل����ى دعمها 

أعلنت شركة زين عن رعايتها 
البالتينية للمؤمتر ال� 29 لالحتاد 
الكويت فرع  الوطن���ي لطلب���ة 
الواليات املتحدة األميركية، والذي 
يقام هذا العام في والية واشنطن 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك في 
الفت���رة من 22 إل���ى 25 نوفمبر 

اجلاري.
وذكرت زين أنها تؤمن بأهمية 
التقارب م���ع أجيال املس���تقبل 
وخصوص���ا أبناءه���ا من طالب 
العلم في اخلارج، مبينة أن هذا 

بوستر »املرشد العقاري« أحمد الدويهيس

ستيوارت لوكي

عمر العمر 

اعلن بنك الكويت الوطني عن 
تقدميه حلوال مصرفية شاملة 
للمقيمني في الكويت، وذلك من 
خالل شبكة فروعه اخلارجية 
األكبر خليجيا واملنتشرة في 

أربع قارات حول العالم.
وتتميز خدمات البنك الوطني 
املتنوعة للمقيمني بالس���هولة 
واملرون���ة، وتش���مل موافقة 
فورية للمقيمني على التمويل 
في الكويت حتى 50.000 دينار، 
اضاف���ة الى خدم���ة التحويل 
املجاني واآلم���ن لألموال عبر 
الى جميع حسابات  االنترنت 

أعلنت شركة بورشه الشرق 
األوسط وأفريقيا، التي متتلكها 
بالكامل شركة بورشه األملانية 
الس���يارات ومقرها  لصناعة 
ش���توتغارت، ع���ن تعيني لي 
نيوت���ن مديرا للتس���ويق في 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
باستثناء دول املغرب العربية، 
حيث من املقرر أن يتسلم نيوتن 
الذي يبلغ م���ن العمر 41 عاما 

مهامه بصورة فورية.
ويضطلع نيوتن من خالل 
املنصب اجلديد مبهمة اإلشراف 
على جميع الش���ؤون املتعلقة 

الدخول في السحوبات الشهرية 
للفوز براتب ملدة عام، كما يوفر 
البنك بطاقة ائتمانية مجانية 
للسنة األولى تتضمن خصومات 
فورية عند التسوق والدخول 
الكبرى  املط���ارات  الى قاعات 
املخت���ارة في اب���رز العواصم 

العاملية.
وينفرد »الوطني« بتوفير 
اخلدم���ات املصرفية للمقيمني 
عن طريق ش���بكة من الفروع 
الت���ي  اإلقليمي���ة والدولي���ة 
توفر أقصى ق���در من الراحة 

واملرونة.

بانضمام نيوتن إلى فريقنا، فهو 
يتمتع بخبرة معتبرة في العديد 
من مجاالت التسويق إلى جانب 

شغفه برياضة السيارات«.
وأضاف قائال: »ال ش���ك أن 
نيوتن س���يكون أحد مقومات 
النجاح والتفوق في  استمرار 
مكاتبنا اإلقليمية بفضل خبرته 
املتنوعة وأف���كاره املتجددة، 
كما أن التزامه طويل األمد مع 
بورشه وخبرته في التعامل مع 
خلفيات ثقافية متنوعة جتعله 
الش���خص األنسب لشغل هذا 

املنصب«.

التنافسية وفترات  واألسعار 
الس���داد املريحة. وإلى جانب 
ه���ذه اخلدمات الت���ي توفرها 
الفروع اخلارجية، يقدم البنك 
الوطني حساب اجلوهرة الذي 
ميك���ن عمالءه من الدخول في 
سحوبات للفوز بجوائز نقدية 
بقيمة 5.000 دينار اسبوعيا او 
125.000 دينار شهريا او 250 

ألف دينار ربع سنوي.
أما بالنسبة للعمالء اجلدد 
الذي���ن يحول���ون راتبهم الى 
»الوطني« خالل الفترة املمتدة 
حتى ديسمبر 2012، فيمكنهم 

وهي منطقة تتس���م بالتنوع 
الثقافي واخت���الف املتطلبات 

احمللية للعمالء.
وقب���ل ذلك عم���ل نيوتن 
لدى شركة بورشه في أميركا 
الشمالية وبورشه للسيارات في 
اململكة املتحدة، وكان مسؤوال 
عن تسويق الفعاليات ورعايتها 
إلى جانب تطبيق استراتيجيات 

العالمة التجارية.
وتعليقا على هذا التعيني، 
قال العضو املنتدب لدى بورشه 
الشرق األوسط وأفريقيا جورج 
ويلز: »نحن مسرورون للغاية 

العمالء اخلارجية عبر خدمة 
الوطني أون الين وخدمة حسابك 
على موبايلك للهواتف الذكية، 
كما تشمل اخلدمات واحللول 
املصرفية التي يقدمها الوطني 
الكويت،  املقيمني في  لعمالئه 
التمويل العق���اري عن طريق 
الفروع اإلقليمية  ش���بكة من 
والدولي���ة في مص���ر ولبنان 
واالردن واالمارات وبريطانيا 

وباريس ونيويورك.
وتتضمن ه���ذه اخلدمات 
مزايا تنافسية فريدة من أهمها 
املوافقة املس���بقة في الكويت 

بالتسويق لعالمة بورشه في 
املنطقة، ويترأس القسم املسؤول 
عن دعم شبكة املستوردين التي 

تضم 24 وكالة في 18 دولة.
وقد انطلقت مسيرة نيوتن 
مع عالمة بورشه قبل حوالي 
16 عاما شغل خاللها العديد من 
املناصب كان آخرها منصب مدير 
التسويق في أميركا الالتينية، 
حيث كان مس���ؤوال عن إدارة 
التسويق  وتنسيق أنش���طة 
وتس���ويق  االس���تراتيجية 
املنتجات في 14 سوقا بني البحر 
الكاريب���ي وأميركا اجلنوبية،  لي نيوتن

»الوطني« يقدم حلواًل مصرفية شاملة للمقيمني

تعيني لي نيوتن مديرًا للتسويق لدى »بورشه الشرق األوسط وأفريقيا«


