
خدمات إعالنية
االثنني 18 مايو 2015

38

التجاري  البن���ك  أج���رى 
الكويتي السحب اليومي على 
»حساب النجمة«، يوم امس في 
املركز الرئيسي للبنك، بحضور 
وزارة التج���ارة والصناع���ة 
ممثلة في عبدالعزيز اشكناني، 
وقد فاز كل من: جوني جورج 
غصن، وهيا شريف بن عيسى، 
ومتولي محمد نبيل، وسالم 
مبارك سعيد، وإسماعيل يونس 
بانساري بجائزة قيمتها 7000 

دينار لكل منهم. 
النجمة  ويتميز حس���اب 
اجلدي���د بتأهي���ل عمالئ���ه 
الفوز بجائ���زة يومية قدرها 
البنك  7000 دين���ار، لينفرد 
اكبر جائزة  التجاري بتقدمي 
سحب يومي، باإلضافة إلى 4 

اإلدارية،  العرب���ي للتنمي���ة 
ويرع���اه علمي���ا األكادميية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري، ويستمر ملدة 
ثالثة أيام، وتنظمه بروميديا 

العاملية.
اللجنة  وقد صرح رئيس 
املنظمة للمؤمتر طالل الشمري 
بأن إقام���ة املؤمتر اخلليجي 
لتنمية املوارد البشرية يهدف 
إلى إبراز دور املوارد البشرية 
في االستغالل األمثل لرأس املال 
التأهيل  البش���ري من خالل 
والتدري���ب والتحفيز، حيث 
س���يتناول أحدث االجتاهات 
الفكري���ة والعملية في مجال 
إدارة تنمية املوارد البشرية، 
باإلضافة إلى تعزيز القدرات 
القيادية واإلدارية، كما سيتم 
التعري���ف بال���دور الفع���ال 
لتكنولوجي���ا املعلومات في 
التخطي���ط األمث���ل للموارد 
البشرية وكذلك عرض التجارب 
الناجح���ة ف���ي إدارة وتنمية 

»التجاري« يعلن فائزي حساب »النجمة«

املؤمتر »اخلليجي لتنمية املوارد البشرية« ينطلق غداً

سحوبات كبرى جترى خالل 
العام تبل���غ قيمة كل جائزة 
منها 100.000 دينار تقام في 
العيد الوطني والتحرير، وعيد 
الفطر، وعيد األضحى املبارك 
باإلضافة إلى ذكرى تأسيس 

البنك في 19 يونيو.
يفتح حساب النجمة مببلغ 
500 دين���ار والتأهل لدخول 
الس���حب اليوم���ي بعد فترة 
أسبوع وسحوبات املناسبات 
بعد فترة ش���هرين، علما بأن 
حساب النجمة مينح عمالءه 
أكبر ع���دد من الفرص للربح 
العميل على  حيث يحص���ل 
فرصة للرب���ح مقابل كل 25 
دينارا تبقى في احلساب بدال 

من 50 دينارا.

املوارد البشرية. 
وأضاف الشمري أن املؤمتر 
سيجمع نخبة من اخلبراء في 
البش���رية من  املوارد  تنمية 
الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليج���ي والدول اإلقليمية، 
وس���يطرح عش���ر ورق���ات 
علمية على مدار الثالثة أيام، 
اليوم االول كل  سيقدمها في 
من: د. أحم���د مجدي يتحدث 
ع���ن »االجتاه���ات احلديثة 
التدري���ب والتطوير«،  ف���ي 
واملستش���ار د.جمال املال عن 
»حتلي���ل االحتياج التدريبي 
الوظيفي«،  وربطه باملس���ار 
ود.رهام احلميان س���تتحدث 
التدريب  عن »أهمية تطبيق 
اإللكتروني للقطاعني احلكومي 
واخلاص«، وفي اليوم الثاني 
ستتم مناقشة محور واحد وهو 
»عرض للتجارب اخلليجية 
إدارة وتنمية  ف���ي  والعاملية 
البش���رية لتحقيق  امل���وارد 

التنمية املستدامة«.

ينطلق املؤمتر اخلليجي 
لتنمية املوارد البشرية صباح 
الغد الثالثاء املوافق 19 مايو 
2015 في فندق راديسون بلو � 
قاعة دسمان، وذلك بالتعاون مع 
جامعة الدول العربية واملجلس 

طالل الشمري

»املباركية« حتصل على وكالة پولندية 
لتسويق منتجاتها في الكويت والسعودية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة مباركية 
العاملية فواز املطيري عن توقيع الشركة التفاقية 
مع »اكس ال« الپولندية حتصل مبوجبها على 
وكالة حصرية لتسويق وطرح كل منتجاتها 

في أسواق الكويت والسعودية.
وأضاف املطيري في بيان صحافي أن منتج 
شركة »اكس ال« حقق جناحا كبيرا في األسواق 
العاملية وهو األمر الذي دفع »املباركية« لتوفير 
املنتج في الس���وق احمللي والسعودي وذلك 
تلبية لرغبة ش���ريحة كبيرة من املستهلكني 
الباحثني عن املنتجات ذات اجلودة والسمعة 

العاملية.
وأوضح أن ش���ركة »اكس ال« الپولندية 
متتلك نحو 123 فرعا حول العالم، مشيرا إلى 
أن حصة الشركة السوقية في بلدان االحتاد 
األوروبي والعالم تزيد على 50% من س���وق 

مشروبات الطاقة.
وأشار إلى أن شركة »اكس ال« وقعت عدة 
اتفاقيات لتسويق املنتج في دول مجاورة وفق 

وكاالت حصرية لتس���ويق منتجاتها وتأتي 
اتفاقية »مباركية العاملية« تتويجا لرفع حصتها 

السوقية في منطقة اخلليج العربي.
من جانبه، اكد املدير العام لشركة مباركية 
العاملية سليمان األنصاري أن منتج »اكس ال« 
للطاقة يتمي���ز بعناصر جودة عالية جعلته 
يتصدر مبيعات الطاقة في األسواق األوروبية، 
موضحا أن ارتفاع املبيعات عامليا ساعد »اكس 
ال« على دخول أسواق منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
ولفت األنصاري إل���ى أن منتجات »اكس 
ال« ستدخل الس���وق الكويتي بحلول يوليو 
املقبل وتقدر الش���حنة األولى للسوق احمللي 
ب� 750 ألف عبوة كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن 
»املباركية« تستهدف حتقيق مبيعات كبيرة من 
خالل استراتيجيتها الطموح النتشار وتسويق 
منتج »اكس ال« في السوق الكويتي، متوقعا 
أن تصل احلصة الس���وقية في الكويت خالل 

العام املقبل لقرابة %35.

املطيري واالنصاري عقب توقيع العقد مع الشريك الپولندي

»زين« الشريك اإلستراتيجي للمنتدى االقتصادي العاملي
قادة املجتمع من أجل صياغة 
ووضع األجندات على الصعيد 
اإلقليمي والعاملي، وعلى صعيد 

صناعة االتصاالت.
وب����دوره، ق����ال الرئيس 
التنفي����ذي في مجموعة زين 
س����كوت جيجينهامير: »إن 
منطقة الشرق األوسط تشهد 
ازدهارا على مستوى الفئات 
العمرية الشابة بشكل لم يسبق 
له مثي����ل، إذ إن حوالي ثلث 
سكان حتت سن ال� 30، وهي 
من أعلى معدالت الشباب في 

تاريخ املنطقة«.
وبني بقوله: »ومن خالل 
القيام بذلك، ميكننا االستفادة 
من هذا االزدهار الشبابي بأن 
نكون أكثر إنتاجية ومن خالل 
العمل معا من أجل بناء مستقبل 

أفضل للجميع«.
وتاب���ع جيجينهامي���ر 
التكنولوجيا  قائال: »تلعب 
دورا متزايدا في كل نواحي 
احلياة، سواء في املنزل أو 
في العمل، وباعتبارنا مزودا 
رائدا ألحدث التقنيات، فإننا 
ملتزمون متام���ا بتطويع 
امكانياتنا من أجل حتسني 
حياة األمم والش���عوب في 

التي نعمل  جميع األسواق 
فيها«.

يذك����ر أن اجتماع املنتدى 
االقتص����ادي العامل����ي القادم 
سيشهد عقد حوارات رفيعة 
املس����توى حول الضرورات 
واالحتياج����ات اإلنس����انية، 
وذلك به����دف تعزيز التفاهم 
والعمل املشترك، مبا في ذلك 
ما يتعلق باملناطق املضطربة 
في منطقة الش����رق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وسيستند برنامج اجتماع 
البح����ر امليت إل����ى »خرائط 
التحول« اخلاصة باملنتدى، 
وه����ي أداة حتليلية مبتكرة 
لتوعية صانع����ي القرار في 
املنطق����ة، ومبا يعكس مكانة 
املنت����دى كمؤسس����ة دولية 
للتعاون بني القطاعني العام 
واخلاص، فإن االجتماع سيدمج 
املبادرات اجلارية واملبادرات 
املوجهة نح����و إحداث تأثير 
مثل مب����ادرة »رؤية جديدة 
للتوظيف العربي«، ومبادرة 
»االقتصادات العربية التي متر 
مبرحلة انتقالية«، ومبادرة 
»البنية التحتية اإلستراتيجية 

العاملية«.

التوظيف واملهارات ورأس املال 
البشري ومستقبل اإلنترنت.

وأفادت بأن املنتدى وبدعم 
كامل وبحضور امللك عبداهلل 
الثاني وامللكة رانيا العبداهلل، 
سيجمع أكثر من 800 شخصية 
من الق����ادة الرئيس����يني من 
حكومات العديد من الدول حول 
العالم، والعديد من املسؤولني 
واخلبراء ف����ي مجاالت قطاع 
األعمال واملجتمع املدني، حيث 
تستهدف أعمال املنتدى تقدمي 
رؤية ش����املة واستشرافية 
لتحقيق االزدهار والسالم في 
جميع أرجاء منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح����ت زي����ن أنه����ا 
ستش����ارك بوفد من مدرائها 
التنفيذي����ني على مس����توى 
املجموعة وشركة زين األردن، 
للمشاركة في جلسات العمل 
واحلوارات النقاشية على مدار 
األيام الثالثة ألعمال املنتدى.

اجلدير بالذكر أن املنتدى 
االقتصادي العاملي مؤسسة 
دولي����ة ملتزم����ة بتحس����ني 
أوضاع العالم من خالل إشراك 
رجال األعمال والسياس����يني 
واألكادميي����ني، وغيرهم من 

أعلن����ت مجموع����ة زين 
اإلس����تراتيجية  ش����راكتها 
للمنتدى االقتصادي العاملي، 
الذي من املقرر أن تستضيفه 
منطقة البحر امليت في اململكة 
األردنية خالل الفترة من 21 إلى 

23 مايو اجلاري.
واملنتدى االقتصادي العاملي 
هو مؤسس����ة دولية ملتزمة 
بتحس����ني أوضاع العالم من 
خالل إش����راك رجال األعمال 
والسياس����يني واألكادمييني، 
وغيره����م من ق����ادة املجتمع 
من أج����ل صياغ����ة ووضع 
األجندات على الصعيد اإلقليمي 
والعاملي، وعلى صعيد صناعة 

االتصاالت.
وذك����رت املجموعة التي 
متل����ك وتدي����ر 8 ش����بكات 
اتصاالت متنقلة في منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا أنها 
وباعتبارها شريكا استراتيجيا 
للدورة القادمة للمنتدى، فإنها 
ستش����ارك أيضا في املنتدى 
االقتص����ادي العامل����ي املزمع 
إقامت����ه في داڤوس في يناير 
من العام املقب����ل 2016، علما 
أن الفعاليات القادمة لدورات 
املنتدى ستركز على مجاالت 

سكوت جيجينهامير 

»بيتك« يجدد الشراكة اإلستراتيجية مع احتاد طلبة أميركا

»الصندوق الوطني« يوقع مذكرة تفاهم مع كوريا اجلنوبية

الراغبني  الفرصة للطلبة 
بالتسجيل ببرنامج التدريب 
الصيفي، حيث يتم تدريب 
وتأهيل الطالب على مختلف 
األعم���ال في بيئ���ة عمل 
حقيقة، مما يسهل تطبيق ما 
مت دراسته في اجلامعة على 
ارض الواقع، بشكل عملي 
ومهني يضيف الى خبرات 
ومعرف���ة الطالب ويصقل 
قدراته، وعند اجتياز فترة 
الطالب  التدريب، يحصل 
املتدرب على شهادة تعادل 
اجتياز م���ادة واحدة في 

اجلامعة.
ويعمل »بيتك« باستمرار 
على تق���دمي قيمة مضافة 
للمجتمع م���ن خالل دور 
اجتماعي يخدم من خالله 

واملتوس���طة ف���ي البلدين، 
خصوص���ا تل���ك املعلومات 
املتعلقة بالتشريعات واللوائح 
والسياس���ات واحلوافز التي 
ترعاها املؤسسات احلكومية 
وشبه احلكومية، فضال عن 
تعزيز التعاون املشترك بني 
كال البلدين مبا يخدم التخطيط 
والتس���ويق للمش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة.وأشاد 
الزهير بتجربة كوريا اجلنوبية 
التي متتد ألكثر من أربعني عاما 
في مجال املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، مؤكدا أن التعاون 
الثنائي معها سيطول أيضا 
تطوير مفهوم ريادة األعمال 
واالبتكار في مجال الشركات 
الناشئة، وآليات تقدمي الدعم 
الفني والتس���ويقي وتعزيز 
القدرات التصديرية، وإنشاء 

معظم الش���رائح ويساهم 
بدور بارز في حتقيق التنمية 
من خالل دعم املش���روع 
العام للدولة بالتعاون مع 
الهيئات واجلهات الرسمية، 
ومن ابرز الش���رائح التي 
يستهدفها »بيتك« شريحة 
الشباب خاصة من الطلبة 
والدارسني بالداخل واخلارج، 
التواصل معهم  حيث يتم 
ودعم أنشطتهم، ورعاية 
الفعالي���ات املختلفة التي 
ينظمونها إميانا بدورهم 
املهم في املجتمع وحرصا 
على توفير افضل الفرص 
النه���وض بقدراتهم  أمام 
العملية،  وصقل خبراتهم 
العمل  اس���تعدادا ملرحلة 

الفعلي.

حاضن���ات األعمال، مش���يرا 
إل���ى أن اجلانب الكويتي من 
أصحاب املشاريع سيستفيد 
بصورة كبي���رة من التجربة 
الكورية خصوصا في املجال 

التكنولوجي والصناعي.
وأضاف أن مذكرة التفاهم 
ستس���اهم كذلك ف���ي تبادل 
اخلبرات والدراسات البحثية 
عب���ر اس���تضافة وتنظي���م 
الندوات واملؤمترات الثنائية، 
عالوة على تس���هيل الفرص 
التجارية احملتملة للشركات 
الصغيرة واملتوسطة في كال 
البلدين والعمل الثنائي للقضاء 
على العقبات االقتصادية التي 
تواجه هذه النوع من األعمال، 
وتش���جيع أصحاب األعمال 
ف���ي كال البلدي���ن على تبني 
مشروعات مشتركة جتارية 

الش���راكة الت���ي تتضمن 
رعاية املقر الدائم لالحتاد 
ف���ي املنطقة احلرة، ودعم 
أنشطته في شهر رمضان 
املبارك، ومن ضمنها رحلة 
العمرة، باإلضافة الى اتاحة 

جونغ هوا هان، وذلك في مقر 
الصندوق.وقال الزهير عقب 
توقيع املذك���رة إن التعاون 
مع اجلانب الكوري سيطول 
العديد من املجاالت مبا فيها 
تب���ادل املعلومات عن جميع 
قطاعات الشركات الصغيرة 

التمويل  ج���دد بي���ت 
الكويت���ي »بيتك« اتفاقية 
الشراكة االس���تراتيجية 
مع االحتاد الوطني لطلبة 
الواليات  ف���رع  الكوي���ت 
املتح���دة األميركية للعام 
2016/2015، استمرارا لدور 
»بيتك« احلريص على دعم 
الشباب والطلبة في شتى 
املجاالت، وتعزيزا لعالقات 
وثيقة وتعاونا متواصال 
أبناء  بني اجلانبني خلدمة 
الكويت الدارسني في اخلارج 
ورعاية األنشطة واخلدمات 

التي يقدمها االحتاد.
وقد تبادل مدير العالقات 
العامة في »بيتك« يوسف 
الروي���ح ورئي���س احتاد 
الطلبة محمد الزايد، اتفاقية 

وقع الصن���دوق الوطني 
لرعاية وتنمية املش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة مذكرة 
تفاهم مع إدارة األعمال الصغيرة 
واملتوسطة في جمهورية كوريا 
اجلنوبية بهدف تعزيز التعاون 
الثنائي في مجال املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة مدتها 
خمس سنوات يتم جتديدها 
تلقائيا لفترات مدتها س���نة 
واحدة متتالية.ووقع االتفاقية 
عن الصندوق الوطني رئيس 
مجلس اإلدارة رئيس الصندوق 
د.محمد الزهير، فيما وقعها 
نيابة عن اجلانب الكوري مدير 
ع���ام إدارة األعمال الصغيرة 
واملتوس���طة ونائب الوزير 
لشؤون املشروعات الصغيرة 
واملتوس���طة بوزارة التجارة 
والصناعة والطاقة الكورية 

 الرويح والزايد عقب توقيع االتفاقية

»البريطانية«: عروض خاصة الستكشاف أوروبا في الصيف
والسهر الباذخ، الذي تعززه 
ش����هرة املدينة كمساحة من 
احلرية الشخصية واخليارات 
الواسعة. تبدأ أسعار التذاكر 
م����ن الكويت إلى أمس����تردام 
باالجتاهني عبر مطار هيثرو 
من 182 دين����ارا على )وورلد 
ترافل����ر(، و961 دينارا على 

)كلوب وورلد(.

اكتشفوا عالم الريفيرا في نيس

تعد نيس الوجهة املثالية 
لالس����ترخاء واالس����تمتاع 
بعطلة على أجمل الشواطئ 
ف����ي أوروبا، تض����م املدينة 
مسارات بانورامية للنزهة، 
وشواطئ الزوردية ساحرة 
وش����وارع تزينها أش����جار 
النخي����ل في ص����ورة بديعة 
من اجلمال والرقي واحلياة 
الثقافية النابضة. استكشفوا 
عالم »بالس ماسينا« النابض 
باحلياة، وجتولوا في أرجاء 
ممشى »برومناد ديز أجنليه«، 
في جتربة فاخ����رة للريفيرا 
الفرنس����ية. تب����دأ أس����عار 
التذاكر من الكويت إلى نيس 
باالجتاهني عبر مطار هيثرو 
م����ن 184 دينارا على )وورلد 
ترافل����ر(، و976 دينارا على 

)كلوب وورلد(.

برلين: مدينة نابضة بالحياة

تعد برلني واحدة من أشهر 
م����دن العالم، وتتميز بنبض 
احلياة الفريد في شوارعها، 
ومب����ا تقدم����ه م����ن عروض 

مميزة جتعله����ا مكانا رائعا 
لقضاء عطلة مميزة. ميتزج 
في برلني التاريخ العريق مع 
التنوع الكبير والغني. وإلى 
جانب قوس النصر »براندنبرج 
جايت« الشهير في العاصمة 
األملانية، ومبنى »رايخستاغ« 
التاريخي، تضم املدينة معالم 
عمرانية حديثة رائعة، مثل 
برج س����وني في بوتسدامر 
بالتز. تبدأ أسعار تذاكر من 
الكويت إلى برلني باالجتاهني 
عبر مطار هيثرو من 188 دينارا 
على )وورل����د ترافلر(، و188 

دينارا على )كلوب وورلد(.

روما: مدينة التاريخ والعراقة

تع���د روم���ا م���ن دون 
ش���ك واحدة من أجمل مدن 
العالم، حيث جتتمع الكنوز 
التاريخية مع روائع احلياة 
إلى جنب.  العصرية جنبا 
وأينما قصدت في شوارع 
هذه املدينة العريقة، ال بد أن 
جتد أحد املعالم املدهشة التي 
ستسرق أنفاسك. وتستحق 
الفاتيكان وحدها  حاضرة 
يوما كامال من االستكشاف، 
بني احلراس في مالبس���هم 
التقليدية وأعم���ال فناني 
الت���ي  الرائع���ة  النهض���ة 
املكان. وتبدأ أسعار  تزين 
التذاكر من الكويت إلى روما 
باالجتاهني عبر مطار هيثرو 
من 188 دينارا على )وورلد 
ترافلر(، و967 دينارا على 

)كلوب وورلد(.

من العروض اخلاصة باملدن 
األوروبية األخرى أيضا، لنتيح 
لهم بذلك السفر إلى أي مدينة 
في القارة العجوز بتكلفة في 

متناول اجلميع«.
من جانب����ه، ق����ال مدير 
الوجهات في اخلطوط اجلوية 
البريطانية روبن أندرس����ن: 
»تتمي����ز أوروب����ا بالتن����وع 
والتباين. وعلى الرغم من أنها 
وجهة ساحرة وال تفقد ألقها 
على مدار العام، إال أنها حتمل 
رونقا خاصا في فصل الصيف 
على وجه التحديد، مع الشواطئ 
اجلميلة واحلرارة املعتدلة التي 
تتيح االستمتاع مبا لدى القارة 

العجوز لتقدمه«.
وتبدأ أس����عار التذاكر من 
الكويت إلى لندن باالجتاهني 
من 186 دين����ارا على )وورلد 
ترافلر( و1773 دينارا كويتي 

على )كلوب وورلد(.

عطالت في أمستردام

جميعنا قد رسمنا صورة 
منطية ألمستردام في أذهاننا: 
مدين����ة من القن����وات املائية 
ومس����ارات ركوب الدراجات. 
إال أن ه����ذه الص����ورة ه����ي 
مجرد البداية في استكشاف 
هذه املدين����ة الرائعة. تتمتع 
أمستردام بسحر العالم القدمي 
الذي ميتزج مع ملس����ات من 
العصرية الفاخرة، كما تضم 
املدينة بعضا من أهم املرافق 
الثقافية في العالم، إلى جانب 
كونها مدينة املوضة الراقية 

تقدم اخلط����وط اجلوية 
البريطانية عروضا خاصة من 
18 مايو اجلاري وحتى 24 من 
الشهر نفسه حلجوزات السفر 
قبل 30 نوفمبر من العام 2015، 
ما يتيح للمواطنني واملقيمني 
في الكويت استكشاف أوروبا 

هذا الصيف.
وبهذه الكلم����ات »انتهت 
االمتحانات وأغلقت املدارس 
أبوابها« التي يتشوق كل طفل 

لسماعها طوال العام.
وبالنس����بة لألهل أيضا، 
يخطط الكثي����رون لعطالت 
الصيف لتتزامن مع نهاية العام 
الدراس����ي، إذ تنقل اخلطوط 
اجلوية البريطانية املسافرين 
إلى 188 وجهة في جميع أرجاء 
العالم من بينها 97 وجهة في 

أوروبا وحدها.
وقد رفعت الش����ركة عدد 
رحالتها إلى عدد من الوجهات 
في أوروب����ا اعتبارا من بداية 
الع����ام احلال����ي، م����ن بينها 
سردينيا واليونان وإسبانيا، 
كما تخطط لرفع عدد رحالتها 
إلى كل من ماديرا وميكونوس 
والنمسا في اجلزء األخير من 

هذا العام.
وق����ال املدي����ر التجاري 
اإلقليمي في الشرق األوسط 
ووسط آس����يا في اخلطوط 
اجلوية البريطاني����ة باولو 
رينزس: »م����ع أن لندن تعد 
واحدة من أكثر املدن شعبية 
بني محبي العطالت من الكويت، 
إال أننا نق����دم لعمالئنا عددا 

عبر حتديث قاع����دة البيانات 
واملعلومات العقارية للمساهمة 
في حل االشكاليات التي تواجه 
العقاريني وحتفيز دور الوسيط 
الى تقدمي خدم����ة متميزة في 
السوق والذي بلغت تداوالته 
ما يقارب من 4 مليارات دينار.

وقال احلبيب في تصريح 
صحاف����ي مبناس����بة انعق����اد 
اجلمعية العمومية للوس����طاء 
العقار مس����اء اليوم في غرفة 
التجارة والصناعة ان االحتاد ال 
يألو جهدا في حتقيق الطموحات 
املنشودة لألعضاء عبر رفع قيمة 
نسبة الداللة للوسطاء وتقليص 
الدورة املستندية لتسجيل العقار 
وحماية وحفظ احلقوق املالية 
جلميع األطراف إلزالة املعوقات 

امام اعضاء االحتاد.
وأضاف احلبيب ان االحتاد 
يواص����ل محاوالت����ه اجل����ادة 
لتحويل االحت����اد الى جمعية 
نفع عام باإلضافة الى مناقشة 

عمومية  »احتاد وسطاء العقار« مساء اليوم
الوضعية احلالية لشركة املقاصة 
العقاري����ة واجله����ود املبذولة 
إلنقاذها من ش����بح التصفية 
وذلك إلنقاذ حقوق الوس����طاء 
العقار وتصحيح مسارها مبا 
يتفق واألهداف التي أسس����ت 
من اجلها واس����تعراض تطور 
العالقات واإلشكاليات والعراقيل 
التي يواجهها مجلس االدارة مع 

وزارتي العدل والبلدية.
وأش����ار احلبي����ب ال����ى ان 
اجلمعية العمومية سوف تنظر 
في ميزانية االحتاد خالل العام 
املنصرم وإقرارها باإلضافة الى 
اعتماد تقري����ر مجلس االدارة 
عن اهم املجهودات التي قام بها 
خالل عام 2014 إلزالة املعوقات 
والسلبيات التي تواجه الداللني 
والعمل على تس����هيل وإجناز 
املعام����الت العقارية، وتنظيم 
عمل الوسطاء الطارئني وغير 
املسجلني باالحتاد مبا يساهم في 

تنظيم عمل اعضاء االحتاد.

اك����د رئيس مجل����س ادارة 
االحتاد الكويتي لوسطاء العقار 
عبدالرحمن احلبيب ان االحتاد 
يواصل تفعيل اس����تراتيجيته 
املس����تقبلية لتطوير السوق 
العقاري بأفضل طريقة ممكنة 

عبدالرحمن احلبيب 

جونغ هوا هان يهدي د. محمد الزهير درعا تكرميية


