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الفريق اإلداري لبنك اخلليج مع محافظ منطقة العيون ملوح احلربي

»الخليج« يفتتح فرعه في منطقة العيون

محافظ منطقة العيون ملوح احلربي وميشال العقاد وفوزي الثنيان خالل قص شريط االفتتاح

)أنور الكندري(عدنان املطوع يقص شريط افتتاح املعرض

مدير ع����ام املنطقة هالة بيبي، 
التنفيذي باس����ل األسد  املدير 
ومدير فرع منطقة العيون جراح 

املطيري.
هذا ويأتي االحتفال بافتتاح 
هذا الفرع اجلديد مبثابة دليل آخر 
على جناح النهج االستراتيجي 

لبنك اخلليج والرامي إلى ضمان 
س����هولة الوصول إل����ى مواقع 
فروع����ه لتلبي����ة االحتياجات 
املصرفية لعمالئه في مختلف 
الكوي����ت، باإلضافة  مناط����ق 
العروض  املزيد من  إلى تقدمي 

املصرفية املميزة.

افتتح بن����ك اخلليج فرعه 
في منطقة العيون موفرا بذلك 
اخلدمات املالية املميزة ملنطقة 
املدين����ة، كما يتيح  أخرى من 
لس����كان املنطقة فرصة جتربة 
مدى الفرق في تعاملهم مع بنك 
اخلليج وذلك ضمن إطار اهتمامه 

املستمر بخدمة العمالء.
وحضر افتتاح فرع منطقة 
العيون مختار منطقة العيون 
ملوح احلربي باإلضافة للفريق 
اإلداري لبنك اخلليج املكون من 
رئيس املدراء العامني والرئيس 
التنفيذي ميشال العقاد، مدير 
عام شؤون مجلس اإلدارة فوزي 
الثنيان ومدي����ر عام اخلدمات 
املصرفية الفردية علي ش����لبي 
ومدي����ر عام املوارد البش����رية 
سرور الس����امرائي، كما حضر 
االفتتاح أيضا كل من مس����اعد 

المطوع: نعول على المشاركة الكثيفة
للقطاع الخاص في خطة التنمية

»الدراسات المصرفية« يعلن بدء الدراسة 
في برنامج شهادة دبلوم التأمين 

أعلن مدير معهد الدراس���ات املصرفية د.رضا 
اخلياط عن بدء الدراسة في برنامج دبلوم التأمني، 
حيث بدأ البرنامج في فبراير ويستمر حتى يونيو 
2010 مبشاركة العديد من شركات التأمني وهي: 
اخلليج للتأمني، وثاق للتأمني التكافلي، بوبيان 
للتأمني التكافل���ي، الكويت للتأمني، عني للتأمني 
التكافلي، وربة للتأمني، غزال للتأمني، املثنى للتأمني 
التكافلي، األولى للتأمني التكافلي، وكذلك مبشاركة 

من بنك اخلليج وعدد من األفراد املهتمني.
وتعتبر برام���ج التأمني من أهم البرامج التي 
اس���تحدثها املعهد كخدمة جديدة لقطاع التأمني 
بالكويت، وسيقوم املعهد بتقدمي شهادات وبرامج 
مختلفة لهذا القطاع باإلضافة لشهادة دبلوم متقدم 
في التأمني وشهادة دبلوم في إدارة التأمني، وكذلك 
شهادات مختلفة في تأمني املركبات والتأمني الصحي 

والتأمني على احلياة وفي التأمينات العامة، وكذلك 
في مطالبات التأمني وغيرها من البرامج املتخصصة 
في هذا املجال جلميع اجلهات واألشخاص املعنيني 
بتنظيم قطاع التأمني، وكذلك شركات التأمني في 
الكويت، حيث تعتبر هذه الشهادات مؤهال ضروريا 
للعم���ل في قطاع التأمني وللوصول إلى مناصب 
إشرافية وإدارية معينة في هذا القطاع، وذلك ضمن 
استراتيجية املعهد لتقدمي كل ما هو جديد للقطاعات 
املختلفة في السوق ومتاشيا مع احتياجات هذه 
القطاعات التدريبية، وذلك ضمن اتفاقية شراكة 
حصرية مع معهد البحرين للدراسات املصرفية 
واملالية � الشريك احلصري ملعهد التأمني القانوني 
 � Chartered Insurance Institute CII البريطان���ي
لتوفير البرامج التدريبية والدورات املتخصصة 
والشهادات املعترف بها دوليا في مجال التأمني.

فواز كرامي 
قال عضو مجلس األمة عدنان املطوع إن الكويت 
تتطلع إلى أن تكون رائدة في املجال العقاري وتنشيط 
حركتها خالل الفترات املقبلة وتش����جيع املستثمر 
العقاري لالستثمار بشكل كبير. وأشار املطوع في 
تصريحاته الصحافية عقب افتتاحه املعرض الدولي 
الس����ابع للعقار أول من أمس إلى أن احلكومة لديها 
خطة لتذليل العقبات كافة أمام املستثمرين مشيرا 
الى ان اخلطة طموحة وتتيح للقطاع اخلاص فرصة 
كبيرة في التنمية، معوال على املشاركة الكبيرة للقطاع 
اخلاص في هذه اخلطة. ولفت املطوع إلى أن القطاع 
اخلاص لديه اإلرادة والقدرة على أن يعمل بربحية في 
املشاريع املقبلة واملهمة للدولة، الفتا الى ان اللجنة 
البرملانية االستثمارية تقوم بدراسة تأسيس عشر 
ش����ركات مس����اهمة لتنفذ اخلطة الكبيرة. وأكد في 
حديثه عن املعرض أنه من املعارض املميزة والتي 
جتمع ش����ركات مميزة تعرض مشاريع تعد فرصا 

جيدة للمستثمرين في املجال العقاري.
ولفت إلى أن املع����ارض وخصوصا بعد األزمة 
العاملية تعد فرصة جيدة إلعادة االمور إلى طبيعتها 

في القطاع وقد تكون بداية النهوض من األزمة، في 
حني أن البنوك لديها رؤوس أموال كبيرة وتسعى 
الى املستثمرين الطامحني للتنمية مبا يفيد الستمرار 
العجلة االقتصادية في البالد. وبني املطوع أن األسعار 
العقارية في الوقت احلالي تعد فرصة ومختلفة عنها 
قبل 4 س����نوات وهي قد تكون مشجعة للمستثمر 

العقاري خالل الفترات احلالية. 
من جهته قال رئيس مجلس اإلدارة في الشركة 
املنظمة للمعرض مس����اعد احلداد إن شركته قامت 
بتنظيم املعرض وتهدف الى إبراز املعرض في دورته 
اجلديدة بشكل يتالءم مع متطلبات العمالء، حيث 
جمعت مجموعة من الشركات العقارية والتي تتواجد 
لتقدمي كل ما هو مناسب من مشاريع عقارية لكبار 
وصغار املستثمرين في العقار سواء في الكويت أو 
في دول مجلس التعاون اخلليجي والس����يما الدول 
العربية. أش����ار احلداد إلى أن الش����ركة استقطبت 
شركات جديدة خالل املعرض تصل نسبتها إلى 40 
% من عدد الشركات املش����اركة وذلك بعد أن ملست 
الشركة رغبة قوية من الشركات اجلديدة في التواجد 

وخصوصا في مثل هذه الفترة.

على هامش افتتاح المعرض الدولي السابع للعقار 

»طيران البحرين« تطرح 
عروضًا خاصة بمناسبة 

األعياد الوطنية
البحرين  أعلنت طي����ران 
عن عروضها اخلاصة للشعب 
الكويتي واملقيمني على أرض 
الكويت والتي تبدأ من 26 دينارا 
كويتيا وذلك مبناسبة االحتفال 
بأعياد االستقالل والتحرير. 
وقال نائب املدير العام لطيران 
البحرين � الكويت هاني حازم 
ان هذه األسعار تشمل السفر 
إلى مملكة البحرين أو االنطالق 
عبر مطار املنامة إلى أكثر من 
25 وجهة في املنطقة وقارتي 
آسيا وأفريقيا تشغلها »طيران 

البحرين«.
وأوض����ح أن هذا العرض 
يأت����ي احتف����اال م����ن طيران 
البحرين ومش����اركته ألعياد 

الكويت الوطنية.


