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قالت مؤسسة البترول الكويتية ان سعر خام النفط هبط 
ام���س بحدود دوالر ليصل ال���ى 65.1 دوالرامن 67.97 دوالرا 

للبرميل اول من امس.
وأش���ارت الى أن اسعار خام النفط تشهد تذبذبا من ال� 60 

الى 70دوالرا للبرميل خالل الشهر املاضي.
وم���ن ناحية اخرى قالت منظمة أوپيك امس إن متوس���ط 
أسعار سلة أوپيك القياسية تراجع إلى 65.12 دوالرا للبرميل 

أمس االول اخلميس من 67.87 دوالرا في اليوم السابق.
وتضم سلة أوپيك 12 نوعا من النفط اخلام. وهذه اخلامات 
هي: خام صحارى اجلزائري وجيراسول األنغولي واإليراني 
الثقيل والبصرة اخلفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام 
السدر الليبي وخام بوني اخلفيف النيجيري واخلام البحري 
القطري واخلام العربي اخلفيف السعودي وخام مربان االماراتي 

وخام ميري الڤنزويلي وأورينت من االكوادور. 

النفط الكويتي يسجل 65.1 دوالرًا للبرميل

 زايد لـ »األنباء«: »المزيني« تستعد
الفتتاح 6 أفرع جديدة خالل العام المقبل

»الخليج« يعلن عن ساعات العمل الجديدة

الشركة تعّد دراسات جدوى لمناطق جديدة

جمال زايد

 لقطة جماعية للمتدربني مع إدارة البنك

مواعيد العمل اجلديدة لـ »اخلليج« اعتبارا من يوم غد األحد

جانب من معرض العام املاضي ليالي اجللوي

عاطف رمضان
كشف مدير عام شركة املزيني للصيرفة جمال زايد في تصريح 
خاص ل� »األنباء« عن توجه الشركة لفتح 5 او 6 فروع جديدة خالل 
العام 2010، مش���يرا الى ان »املزيني« حترص على انتشار فروعها 
في مختلف مناطق الكويت خاصة في التجمعات السكانية ومناطق 

االزدحام وفي املدن اجلديدة واملجمعات التجارية الكبرى.
وأضاف زايد ان الشركة تنتهز أي فرصة لفتح فروع جديدة من 

خالل دراسات جدوى لهذه الفروع.
وقال ان اجمالي عدد فروع الشركة بلغ 45 فرعا حاليا وان الشركة 
تعمل لتجدي���د انظمة الكمبيوتر لديها وتس���عى لتطوير خدماتها 

بشكل مستمر.
وق���ال ان الهدف من زيادة اعداد فروع الش���ركة تقدمي خدماتها 

لعمالئها بشكل ميسر ولتكون هذه اخلدمات في متناول اجلميع.

اعلن بنك الخليج عن ساعات 
العمل الجدي���دة لفروعه بناء 
عل���ى تعليمات بن���ك الكويت 
المركزي، حيث سيتم تطبيق 
النظام الجديد لساعات العمل 
اعتبارا من غد االحد 2009/9/27 
أبوابها  البنك  وستفتح فروع 
العمالء من الساعة  الستقبال 
الثامنة والنصف صباحا وحتى 
الساعة الثالثة والنصف عصرا 
يوميا من االحد الى الخميس.

اما المركز الرئيسي )مبارك 
أبوابه من  الكبير( فس���يفتح 
الثامن���ة والنصف  الس���اعة 
صباحا وحتى الساعة الواحدة 
والنصف ظهرا لاليام من االحد 

الى الخميس.
كم���ا يمكن للعم���الء ايضا 
االستفادة من خدمة بنك الخليج 
الهاتفية من خالل  المصرفية 
الرقم 1805805، حيث يتواجد 
موظف���و بن���ك الخلي���ج على 

المعلومات حول  المزيد م���ن 
احدث منتجات وخدمات البنك 
العربية  باللغتين  المصرفية، 

واالنجليزية.

مدار الس���اعة. هذا اضافة الى 
امكانية اس���تخدام موقع بنك 
www.e- الخليج االلكتروني
gulfbank.com للحصول على 

»الوطني« يحتفل بطلبة الجامعات والمعاهد العليا
 المشاركين في برامجه للتدريب الصيفي

احتفل بنك الكويت الوطني مؤخرا بالطلبة والطالبات 
الذين اجتازوا بنجاح برنامج التدريب الصيفي املخصص 
لطلبة وطالبات اجلامعات واملعاه���د العليا في الكويت 
لع���ام 2009 حيث مت توزيع ش���هادات التقدير واملكافآت 
املالية التش���جيعية على 108 من الطلبة املش���اركني في 
ه���ذا البرنامج تقديرا جلهودهم واجتيازهم بنجاح فترة 
التدريب العملي في ف���روع البنك احمللية، مركز اخلدمة 
الهاتفية وكذلك مختلف إدارات البنك. ويأتي تنظيم هذه 
الدورات التدريبية السنوية في إطار برنامج الوطني في 
إيجاد فرص تدريبية متنوعة للطلبة من ش���أنها زيادة 

الوعي املصرفي لديهم في جميع اجلوانب. 
وقالت نائب الرئيس التنفيذي للبنك ش���يخة البحر 
ف���ي كلمة لها خالل احلفل ال���ذي حضره كل من الرئيس 
التنفيذي لشركة الوطني لالستثمار )إن بي كي كابيتال( 
صالح الفليج، ومدي���ر عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
للشركات مازن الناهض ورئيس مجموعة املوارد البشرية 

عماد العبالني: »إنه ملا يثلج صدورنا أن نرى هذا العدد 
املتزايد عاما بعد عام من الطلبة الكويتيني الشباب الراغبني 
في اكتساب مهارات العمل املصرفي واالستفادة من الفرص 
التي دأب بنك الكويت الوطني على توفيرها لهم سنويا 
عل���ى امتداد فترة الصيف وذلك انطالقا من حرصه على 
النهوض مبسؤولياته الوطنية واالجتماعية وحرصه على 
تسخير خبراته وموارده من أجل املساهمة في بناء جيل 
قادر على حتمل املسؤولية والنهوض بدور فاعل في عملية 

التنمية الشاملة وصنع املستقبل األفضل في البالد«.
وأش���ار عماد العبالني الى ان فترة التدريب امليداني 
الصيفي قد امتدت من شهر يونيو إلى نهاية شهر أغسطس 
من العام احلالي، وقدم البنك 108 فرص ملختلف اجلامعات 
واملعاهد في الكويت: كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت، 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، اجلامعة األميركية 
في الكويت، طلبة الكويت في جامعات الواليات املتحدة 
األميركية، كلية الدراسات التجارية، أكادميية سيمز، معهد 

الس���كرتارية، برنامج لوياك للتدريب الصيفي، ومعهد 
كواليتاس لالستشارات والتدريب.

 جتدر اإلشارة إلى أن حلقات التدريب النظري وامليداني 
التي يوفرها برنام���ج التدريب الصيفي لتدريب الطلبة 
الش���باب تش���تمل على تزويد الطلبة املشاركني بجملة 
م���ن اخلبرات واملعلومات النظرية ح���ول طبيعة العمل 
املصرف���ي باإلضافة إلى إتاحة الفرص���ة أمامهم للتدرب 
بش���كل ميداني مكثف على العم���ل املصرفي وآلياته في 

إدارات البنك املختلفة. 
وقد أعرب العديد من الطلبة احملتفى بهم عن سعادتهم 
باجتياز هذا البرنامج لدى بنك الكويت الوطني واكتسابهم 
املهارات واخلبرات العملية خالل فترة التدريب في إدارات 
وفروع البنك املختلفة، وأش���ادوا مب���ا القوه من اهتمام 
وتعامل راق من قبل موظفي الوطني. هذا وسيولي البنك 
اهتماما بتعيني الطلب���ة اخلريجني ممن أثبتوا جدارتهم 

ومتيزهم أثناء فترة التدريب. 

استضاف أكثر من 100 متدرب

افتتاح معرض عالم العقار السادس غدًا
تحت شعار »أفضل استثمار« بمشاركات كبيرة

..و»الدقة العقارية« تشارك في المعرض 
وتعرض مجموعة من المشاريع الجديدة

اعلن املدير العام بش����ركة الدقة العقارية 
وليد الصفران عن مشاركة الشركة في معرض 

عالم العقار السادس. 
وأعرب عن سعادته للمشاركة في املعرض 
الذي يعكس مدى التطور الهائل في استقطاب 
العديد من الشركات العقارية من مختلف الدول 
وهذا دليل على جناح الشركة املنظمة »كويت 
اكسبو« التي عودتنا دائما على تقدمي كل ما 
هو متميز وأضاف أن ش����ركة الدقة العقارية 
تقدم خالل فترة املعرض العديد من املشاريع 
في اململكة العربية الس����عودية حيث تطرح 
خالل فترة املعرض أراضي س����كنية مميزة 
في مدينة اخلفجى الساحلية مبساحات تبدأ 
من 400 م، وتتميز بقربها من البحر في )حي 

السالم( واملناطق األخرى.
 كما عززت الشركة استثماراتها في مدينة اجلبيل الصناعية 
ومدينة الطائف ومدينة جدة الساحلية، إضافة إلى استثمارات 

الشركة في سلطنة عمان بالتحديد في مناطق 
)الس����ويق – بركاء – مصنعة( ونظرا لرؤية 
الشركة بتنوع االستثمارات فقد قامت بتسويق 
مجموعة من األراضي السكنية باململكة األردنية 
الهاشمية في كل من )عمرة وعميرة – البيقعاوية 
– جرف الدراويش – البشرية – اربد – املكيفت 
– املفر – الرويش����د( حيث االستثمار الواعد 
مبس����احات مختلفة وبأس����عار مناسبة لكل 
الش����رائح. وقد حرصت الش����ركة أيضا على 
االهتمام بالعقار في منطقة )شمال أفريقيا( 
وخاصة في)جمهورية مصر العربية، اململكة 
املغربية( حيث تقدم الشركة مجموعة متميزة 
من الوحدات الس����كنية في مناطق )املعادي 
اجلديدة، التجمع اخلامس، الشروق( بأسعار 
تنافسية ومساحات مختلفة، كما حازت الشركة 
عقدا مببلغ 28 مليون دوالر لتسويق مجموعة من الشقق الفندقية 

باململكة املغربية مبدينة طنجة املطلة على البحر.

صرحت مديرة العالقات العامة لدى شركة 
كويت اكس����بو لتنظيم املعارض واملؤمترات 
ليالي اجللوي بأن معرض عالم العقار السادس 
الذي سينطلق غدا وستستمر انشطته حتى 
30 اجلاري، سيوفر الفرص الكثيرة للمواطنني 
واملقيمني المتالك العقار داخل الكويت وخارجها، 
وانطالقا من هذا البعد فقد حرصت الش����ركة 
على مش����اركة نخبة من الشركات التي لديها 
عروض عقارية داخ����ل الكويت وفي منطقة 

اخللي����ج واملنطقة العربي����ة وبعض املناطق 
الدولية، وهذه فرصة س����انحة امام اجلمهور 
الكرمي لالطالع على كل هذه العروض العقارية 

املتنوعة وعقد الصفقات العقارية.
واضافت اجللوي ان املعرض الذي يحمل 
شعار »أفضل اس����تثمار« يهدف الى تسليط 
الضوء على انشطة وخدمات واستثمارات القطاع 
العقاري في الكويت وبيان مدى املس����اهمات 
الكبرى للشركات واملؤسسات الوطنية العاملة 

في القط����اع العقاري في دع����م عجلة التقدم 
واالزدهار لهذا القطاع االقتصادي، حيث انهم 
سيقدمون العديد من العروض اجلديدة، خاصة 
ان املعرض يعد مبنزلة النافذة التس����ويقية 
التي تطل منها هذه الش����ركات العقارية على 
املستفيدين من انشطتها وخدماتها املتخصصة 
وأن معرض عالم العقار يتميز مبشاركة جديدة 
من كبريات املؤسس����ات الوطنية العاملة في 

القطاع العقاري.

تنظمه »كويت إكسبو« حتى 30 الجاري

وليد الصفران


