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برعاية وحضور صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 

2018« يوم الثالثاء  انطالق فعاليات »ملتقى الكويت لالستثمار 

تنطلق غدا الثالثاء 20 مارس في مدينة 
الكويت فعاليات “ملتقى الكويت لالستثمار 
2018”، الذي يقام برعاية وحضور حضرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه، 
في قصر بيان ومركز جابر األحمد الثقافي 
وبتنظيم مشترك من هيئة تشجيع االستثمار 

املباشر وغرفة جتارة وصناعة الكويت.
ويسلط ه��ذا احل��دث االستثماري الهام، 
الذي يقام على مدار يومني، الضوء على أهم 
الفرص االستثمارية املتاحة للمستثمرين 
في ع��دة قطاعات في البالد، ويشارك فيه 
مجموعة من ال��وزراء والقيادات احلكومية 
في اجلهات املعنية الكويتية وفي مقدمتهم 
سمو الشيخ جابر املبارك الصباح، رئيس 
مجلس ال��وزراء في دول��ة الكويت ومعالي 
ال��ش��ي��خ ن��اص��ر ص��ب��اح األح��م��د ال��ص��ب��اح، 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع، ومعالي الشيخ صباح خالد احلمد 
الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية. كما يشارك معالي السيد أنس 

الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
ال��دول��ة لشئون مجلس ال���وزراء، ومعالي 
الدكتور نايف احلجرف، وزي��ر املالية في 
الكويت ومعالي السيدة هند الصبيح، 
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزير 
ال��دول��ة ل��ل��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة، ومعالي 
السيد خالد ناصر الروضان، وزير التجارة 
والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، 
والشيخ سلمان احلمود الصباح، رئيس 
اإلدارة العامة للطيران املدني، والدكتور 
محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت 
امل��رك��زي والشيخ ال��دك��ت��ور مشعل جابر 
األحمد الصباح، املدير العام، هيئة تشجيع 

االستثمار املباشر. 
وت��ش��ارك في جلسات امللتقى نخبة من 
قيادات القطاع اخل��اص في دول��ة الكويت 
ومنهم السيد علي محمد ثنيان الغامن، رئيس 
مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، 
وال��س��ي��د ع��ص��ام ج��اس��م ال��ص��ق��ر، الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني، 
والسيد حمد امل��رزوق، رئيس مجلس إدارة 

بيت التمويل الكويتي، واملهندس مناف 
الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة املركز 
املالي الكويتي، والسيد عمر قتيبة الغامن، 
الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغامن 
ورئيس مجلس إدارة بنك اخلليج، والسيد 
ط��ارق سلطان، الرئيس التنفيذي ونائب 

رئيس مجلس ادارة شركة أجيليتي. 
كما سيشهد امللتقى حضور وفود دولية 
عديدة في مقدمتهم وفد صيني رفيع املستوى 
بقيادة السيد ج��ي��اجن تسنغوي، رئيس 
مجلس إدارة املجلس الصيني لترويج 
ال��ت��ج��ارة العاملية ب��اإلض��اف��ة إل��ى كلمات 
ومشاركات لقيادات شركات عاملية كبرى مبا 
في ذلك السيدة إبرو أوزدمير، رئيسة مجلس 
إدارة شركة ليماك لالستثمار التي تنفذ 
مشروع بناء املطار اجلديد، والسيد تيموثي 
كيتينغ، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات 
احلكومية ف��ي شركة “بوينغ”، والسيد 
جاسون شانيل، العضو املنتدب والرئيس 
العاملي للطاقة والتكنولوجيا النظيفة في 

مجموعة سيتي لألبحاث باململكة املتحدة.  
صور لبعض املشاركني في املعرض

مفاهيم جديدة ملتعة الترفيه العائلي
»إنفانيتي سي« إضافة ثرية إلى عالم الترفيه في »الكوت مول«

أعلنت “شركة التمدين الترفيهية” إحدى 
الشركات التابعة ل� “مجموعة التمدين”، 
ال��رائ��دة ف��ي تطوير امل��ش��اري��ع املتعددة 
اإلستخدامات في دولة الكويت، عن تقدمي 
أحدث إضافة إلى عالم الترفيه العائلي من 
خالل مركز “إنفانيتي سي” والذي سيفتتح 
أبوابة قريباخالل الربع الثاني من 2018 

تزامناً مع إفتتاح “الكوت مول”. 
مت تصميم مركز “إنفانيتي سي”بطريقة 
ف��ري��دة م��س��ت��وح��اة م��ن احل��ي��اة البحرية 
املستلهمة من موقعمشروع “الكوت” على 
الواجهة البحرية من الشريط الساحلي 
ملنطقة الفحيحيل. يتميز املركز مبساحتة 

ال��ش��اس��ع��ة امل��م��ت��دة ع��ل��ى مساحةتقارب 
4000 متر مربعليكون أحدثمركزترفيهي 
داخليفيدولة الكويت ُيتيحلجميع األعمار 
اإلس��ت��م��ت��اع بالترفيه امل��ط��ل��ق م��ن خ��الل 
توفير  ثالثة أقسام متنوعة تنقلهم برحلة 
مم��ي��زة م��ن الشاطئ إل��ى أع��م��اق البحار. 
يوفر”إنفانيتي سي” العديد من األلعاب 
اجل��دي��دة وامل��وج��ودة ألول م��رة ف��ي دول��ة 
الكويت التي ستجذب جميع ال���زوار من 
بينها قطار املالهي السريع ولعبة املنطاد 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى س��ي��ارات ال��ت��ص��ادم التي 

يفضلها الكبار قبل الصغار. 
وتعليقاً على آخ��ر ت��ط��ورات املشروع، 

ق���ال أح��م��د ال��ع��ص��ي��م��ي، رئ��ي��س مجلس 
اإلدارة وال��رئ��ي��س التنفيذي في”شركة 
التمدين الترفيهية”: “ نحرص دائما في 
“شركة التمدين الترفيهية” على تقدمي 
كل ما هو مميز في عالم الترفيه في دولة 
الكويت.”إنفانيتي سي”إضافة جديدة في 
عالم الترفيه العائلي ُتقدم جلميع شرائح 
املجتمع رحلة ممتعة تبدأبالتصاميم الفريدة 
واألجواء املليئة باملرح واملتعة”.  وأضاف: 
“مع إفتتاح الفرعالثاني ل��”انفانيتي” بعد 
جناح فرعه األول في مول 360، نعد روادنا 
دائماً بتقدمي كل ما هو مختلف وممتع في 
مجال الترفيه لنضمن تقدمي أفضل جتربة 

ترفيه مع العائلة واألصدقاء”
كما ويضم “إنفانيتي سي” صالة بولينج 
األكثر تطورا والتي تضم ثمانية خطوط 
بولنيج ب��اإلض��اف��ة ال��ى  قاعة مخصصة 
ل��إح��ت��ف��االت م��ج��ه��زة ب��أع��ل��ى التقنيات 
واالج��ه��زة إلستضافة جميع مناسبات 
أعياد امليالد واإلحتفاالت اخلاصة.وإلى 
جانب األلعاب الترفيهية. وبفضل مساحة 
“إنفانيتي سي” الكبيرة، يتسنى للمركز 
إستقبال أعداد كبيرة ليكون الوجهة األمثل 
للرحالت املدرسية والنشاطات اخلاصة 
للشركات لبرامج “بناء فريق العمل” على 

سبيل املثال. 

مركز إنفانيتي سي مصمم بطريقة فريدةأحمد العصيمي

فندق كوبثورن يعني رشدي اشكار 
مبنصب املدير العام

اعلن فندق كوبثورن مدينة الكويت )هوليداي إن 
الكويت داون تاون شرق سابقا( عن تعيني رشدي 
اشكار مبنصب مدير العام وذلك في اطار سياسة 
االدارة العليا في استقطاب الكفاءات املتميزة. 
واع��رب رش��دي اشكارعن سعادته بهذا التعيني 
قائالً : يسرني االنضمام إلى فريق عمل هذه العالمة 
التجارية احلديثة في الكويت ومواكبة التطورات 
في قطاع الضيافة احمللي، واقتناص الفرص الواعدة 
فيه. وأض��اف قائال: “أعتقد ب��أن خبرتي الدولية 
ستضفي على فندق كوبثورن مدينة الكويت بشكل 
إيجابي ليتمكن فريق العمل بتوفير إقامة مميزة 
للضيوف والنزالء من خالل تنفيذ العديد من اخلطط 
االستراتيجية لتطوير خدمة الضيوف وضمان 
األفضل دائما. انضم اشكار إل��ى فندق كوبثورن 
مدينة الكويت بعد خبرة طويلة في إدارة املبيعات 
والتسويق واالدارة التنفيذية في صناعة الفندقية 
في منطقة اخلليج العربي وذلك على مدار اكثر من 
17 اع��وام. والسيد: رش��دي اشكار احلاصل على 
دبلوم دراسات عليا في الفلسفة وبكالوريوس آداب 
اللغة االجنليزية من جامعة االردن ،يتمّيز بخبرته 
الغنية في بيئات متعددة الثقافات لتشمل صناعة 
الضيافة لدي شركات مثل ماريوت ،  اي اتش جي 
، وموفينبيك في منطقة اخلليج العربي ، باإلضافة 

الى تعيينه مديرا عاما بفندق راديسون ساس بلو 
بجدة السالم باململكة العربية السعودية.

رشدي اشكار

مجلة  م��ن  ج��وائ��ز  ب�5  ت��ف��وز  ك��اب��ي��ت��ال«  »ب��ي��ت��ك 
IFN التمويل اإلسالمي 

ف��ازت شركة “بيتك كابيتال “ ال��ذراع 
االس��ت��ث��م��اري��ة مل��ج��م��وع��ة ب��ي��ت التمويل 
الكويتي “بيتك”  ب��� 5 ج��وائ��ز م��ن مجلة 
التمويل االسالمي )إسالميك فايننس نيوز( 
العاملية )IFN( لعام 2017، ع��ب��ارة عن 
جائزتني ألفضل إصداري صكوك في الكويت 
والبحرين سمتهما املجلة صفقتي العام فى 
البلدين، واجلائزة الثالثة هي افضل صفقة 
اج���ارة ع��ن ال��ع��ام، فيما ج��اءت اجلائزتان 
الرابعة واخلامسة عن أفضل صفقة  اصدار 
هجينة وافضل صفقة إصدار صكوك لغرض  
املتطلبات الرقابية للشريحة االولى لرأس 

املال.
وق���ال رئ��ي��س اخل���دم���ات االس��ت��ث��م��اري��ة 
املصرفية ف��ي “بيتك كابيتال” عبدالله 
سليمان احلداد فى تصريح صحفى، ان فوز 
“بيتك كابيتال” بهذه اجلوائز املتنوعة يؤكد 
ريادة مجموعة “بيتك” في صناعة التمويل 
االسالمي والتميز في األداء، وتتويجا جلهود 
الشركة  في توفير أعلى مستوى من اخلدمات 
املالية االسالمية فى مختلف مجاالت عملها 
التى تتنوع قطاعيا وجغرافيا لتشمل انشطة 

وخ��دم��ات م��ت��ع��ددة تستهدف توفير سبل 
التمويل للشركات واحلكومات عبر املنتجات 
املالية االسالمية ، كما تعد اجلوائز حافزا 
ملزيد من اإلجناز والنجاح بشكل يتناسب مع 
االهتمام الذي حتظى به الصيرفة االسالمية 

على مستوى العالم .
وش��دد احل��داد على األهمية الكبيرة التي 
توليها “بيتك كابيتال” ف��ي ه��ذه املرحلة 
لتطبيق معايير اجل����ودة وح��س��ن إدارة 
اإلمكانيات، واالستفادة القصوى من القدرات 
البشرية لتحقيق االداء املتكامل، حيث جنحت 
الشركة فى ترتيب كبرى صفقات الصكوك، 
وكذلك قيادة صفقات متويل ملشاريع عدد 
م��ن ال��ش��رك��ات واحل��ك��وم��ات ح��ول العالم ، 
واص���دار صناديق وغيرها، مشيرا ال��ى ان 
تنوع اجلوائز وشمولها لصفقات مختلفة من 
حيث الطبيعة والقيمة واملكان يؤكد االداء 
املتوزان للشركة واهتمامها باالستفادة من 
مزايا كل االسواق بشكل يعزز القدرة ويحد 
من املخاطر، ولم يكن ذلك ممكنا دون االستناد 
إلى أرضية صلبة وأداء مهني وعمل منهجي 

وقوة فى املنافسة.

“ بيتك كابيتال”    خالد الشامى يتسلم اجلوائز ممثال عن 

»س��ي��م��ف��ون��ي س��ت��اي��ل ال��ك��وي��ت« ي��ق��دم ع��روض��ًا 
خاصة في عيد األم

يستعد فندق سيمفوني ستايل الكويت إلستقبال 
يوم األم بأسلوبه املميز كما عّود ضيوفه في كل عام. 
إذ يقترح فكرة رائعة لكل عائلة تفكر في تكرمي األم 
املميزة في هذا اليوم، وهي تقدمي دعوة مجانية لها 

لتناول الطعام في يومها اخلاص.
فمطابخ فندق سيمفوني ستايل الكويتالغنية 
هي املكان األمثل لتدليل األمهات الشغوفات بعالم 
الطهو؛ حيث تقّدم الوجهة املرموقة لضيوفها فرصًة 
إلصطحاب األم��ه��ات ال��ع��زي��زات ف��ي رح��ل��ٍة ساحرة 
ضمن عالم املأكوالت الفاخرة واللذيذة مع إطاللة 
ساحرة على البحر في مطعم كوتشينا، الذي يرحب 
بتصاميمه العصرية وف��ري��ق عمله املتميز بكل 
األمهات بطريقٍة راقية ومحّببة احتفاًء بهّنفي هذه 
املناسبة اخلاصة.بينما يوفر مطعم لونا الطريقة 
املثلى للتعبير عن مشاعر احلب والتقدير لهّن، في 
حال كانت األمهات املتألقات من املعجبات بالتنوع 

واإلختالف في عالم األطايب اللذيذة. فإلى جانب 
اإلطاللة املبهرة على اخلليج واألج��واء الرائعة في 
املطعم، ستجد األم متعة خالصة في جتربة أطايب 
قائمة املطعم الغنية باملأكوالت البحرية الطازجة 
واللحوم املمتازة وأن���واع السلطة املستوحاة من 
املطبخ التوسكاني، والتي يشرف على إعدادها أمهر 
الطهاة. كما أن املشروبات احملضرة بعناية وإتقان 
ستضفي جواً ساحراً على هذا اليوم ليجعل منه ذكرى 

ال تنسى في حياة األمهات.
وال يقتصر األمر على تقدمي وجبات طعاٍم فاخرة 
فحسب، بل يتعّداه إلى تدليل حواّسهن مع أصناف 
احللويات الشهية، خصيصاً لعاشقات الشوكوالتة 
اللذيذة، وذل��ك مع شوكو كافيه املعروف بأناقته 
ورق��ي��ه، لتنعم األم بتجربة ت���ذوق مثالية حيث 
اللمسات الدافئة التي تضفي نكهات رائعة على أطباق 

الشوكوالتة املعدة بطريقة فريدة. 

_ سيمفوني ستايل يقدم عرضا في عيد األم

»الدولي«: يحتفل بأسبوع املال 
2018 العاملي 

دشن بنك الكويت الدولي حملته التوعية الشاملة حتت شعار 
)م��ع ال��دول��ي.. تعلمت التوفير وال��ص��رف شلون يصير(، وذلك 
بالتزامن مع االحتفال بأسبوع املال العاملي السابع، وهو مبادرة 

دولية تسعى لتعزيز الثقافة االقتصادية بني األطفال والشباب.
يذكر أن أسبوع املال العاملي يعتبر احتفاالً سنوياً تترأسه املنظمة 
الدولية ملالية الطفل والشباب، وهي منظمة متخصصة بتثقيف 
األطفال والشباب اقتصادياً واجتماعياً في مختلف دول العالم. 
كما يضم هذا األسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات واألنشطة 
الهادفة إلى إلهام األطفال والشباب ملعرفة املزيد حول مفهوم املال 
واالدخار، كيفية كسب الرزق واحلصول على وظيفة مناسبة، مما 

يساعدهم ليصبحوا من رواد األعمال في املستقبل.
وبهذه املناسبة، قال مدير وحدة االتصال املؤسسي في البنك، 
نواف ناجيا: “أن الدولي قد تبنى خالل السنوات القليلة املاضية 
مبادرة فريدة من نوعها متثلت في إطالقه برنامجاً خاصاً لنشر 
الثقافة املالية بني األجيال الناشئة، وهو البرنامج األول من نوعه 
في الكويت وال��ذي يهدف إلى تعزيز الوعي املالي واملصرفي بني 
جميع شرائح املجتمع وخاصة الشباب واألطفال كونهم مستقبل 

هذا الوطن.”
مضيفاً أن الدولي يعتبر من أوائل البنوك في املنطقة التي تربطها 
شراكة استراتيجية مع املنظمة الدولية ملالية الطفل والشباب، 
ولذلك يحرص دائماً على املشاركة في االحتفاالت السنوية ألسبوع 
امل��ال العاملي، حيث سيقوم خ��الل ه��ذا األس��ب��وع بإطالق حملته 
التوعوية املتعددة األوجه حتت شعار )مع الدولي.. تعلمت التوفير 
والصرف شلون يصير(، والتي تضم برنامجاً متنوعاً من األنشطة 
وامل��ب��ادرات التي تستهدف األطفال والشباب وأولياء األم��ور في 

الكويت.
موضحاً أن احلملة تضمنت تنظيم عدد من الزيارات امليدانية 
للمدارس، إلى جانب استضافة الطلبة في مبنى البنك الرئيسي 
ضمن مبادرة “مصرفي ليوم واحد” وتعريفهم بطبيعة العمل 
املصرفي واط��الع��ه��م ع��ن ق��رب على مهام موظفي ال��ف��روع. هذا 
باإلضافة إل��ى إطالقه حلملته التوعوية عبر مواقع التواصل 
االجتماعي وتوزيعه لعدد من املنشورات التوعوية في املجمعات 
التجارية في محاولة منه لنشر الوعي املصرفي واملالي بني أولياء 

األمور ومختلف شرائح املجتمع.
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