
اقتصادالجمعة 16 ابريل 2010 34

د.خالد الشمري

محمد الشافعي

محمد السرحان

لطيف حسني

مزاحم املشايخي

عماد فرانسيس

صالح العبدلي

د.وليد حمادة

أمين نوار

محمد السليم

عبدالسالم العيناتي

لمدة يوم إضافي وسط إقبال كبير على المشاريع المطروحة فيه

»توب إكسبو« تمدّد معرض العقار واالستثمار
أعطى معرض العقار واالستثمار 
الذي تنظمه مجموعة توب اكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات على 
الدولية والذي  أرض املع����ارض 
مت متديد أنش����طته حتى يوم غد 
السبت، مؤشرات ودالالت إيجابية 
أكدت أن االزمة املالية العاملية قد 
أدبرت بكل تداعياتها الس����لبية، 
وعلى أن االنتعاش العقاري قد أقبل 
من جديد بعد نحو عام ونصف 
العام م����ن الركود واملعاناة التي 
شهدتها معظم أس����واق املنطقة 
والعال����م في ظل االزم����ة املالية 
العاملية التي ضربت معظم االسواق 
والدول حول العالم، خاصة أن هذا 
املعرض يعتبر من أكبر املعارض 
الكويت،  التي تقام في  العقارية 
كما أن عدد الش����ركات املشاركة 
فيه بلغت نحو 53 شركة. وفيما 
يلي انطباعات بعض الش����ركات 

املشاركة في املعرض.

كومر هومز العقارية

بداي����ة أعرب لطيف حس����ن 
وكيل تس����ويق مجموعة كومر 
هوم����ز العقاري����ة وهي ش����ركة 
بريطانية مشاركة في املعرض، 
عن ارتياحه للنتائج التي حققتها 
الش����ركة باملعرض والتي أثبتت 
أن املس����تثمر الكويت����ي م����ازال 
التملك واالس����تثمار  مقبال على 
في بريطانيا. وأضاف: لقد شهد 
إقباال  جناح املعرض بالش����ركة 
كبيرا على املشاريع املعروضة، 
وهي مش����اريع شقق سكنية في 
منطقة بوش����ي ومنطقة وميوث 

على الساحل البريطاني.
وقال ان مشروع اوشن فيوز 
القى اهتماما كبي����را من الزوار، 
خصوصا بعد أن قدمت الشركة 
عرضا بضم����ان تأجير الوحدات 
السكنية وحتقيق عائد إيجاري 
ال يقل عن 8% في العام، مش����يرا 
الى املشروع يقع في قلب منطقة 
االلعاب االوملبي����ة املائية والتي 

ستعقد في العام 2012.

سما المتحدة

التنفيذي  الرئيس  كما أعرب 
لشركة »سما املتحدة« للتطوير 
العقاري د.وليد حمادة عن سعادته 
باملشاركة في املعرض العقار الذي 
قال انه يعتبر من أكثر املعارض 
العقارية حضورا وتنظيما على 
مستوى الكويت، السيما أن الشركة 
املنظمة وفرت للمعرض كل سبل 
النجاح بدءا من اختيار التوقيت 
واملوعد املناس����ب، ووصوال إلى 
تقدمي اخلدمات االعالمية واالعالنية 
املتكاملة التي ساهمت في حتقيق 

النجاح املنشود.
وقال حمادة ان املعرض أثبت 
أن احلياة ب����دأت تدب من جديد 
في أوص����ال القطاع العقاري في 
الكويت، مش����يرا إلى أن مشاركة 
شركة سما املتحدة في هذا املعرض 
لم تكن بهدف حتقيق املبيعات بقدر 
ما كانت تهدف للتواصل مع العمالء 
ومع السوق الكويتي بشكل عام، 
مضيفا أن كل مش����اريع الشركة 
بدءا من مشروع »سما 1« وحتى 
»سما 8« مباعة بالكامل، هذا في 
الوقت الذي جنحت فيه الشركة 
أيضا في تس����ويق نسبة قدرها 
30% من مشروع »سما 9« حتى 

قبل مشاركتها في املعرض.

الباحث الكويتي

بدورها وصفت املدير التنفيذي 
لشركة الباحث الكويتي العقاري 
عهود الروضان االقبال اجلماهيري 

على املعرض باجليد جدا وخاصة 
الس����كن اخلاص  على عق����ارات 
والش����قق داخل الكويت، مشيرة 
إلى أن املعرض كشف عن عودة 
املواطنن لالستثمار في العقارات 
ذات االس����عار املتوسطة بشكل 
خ����اص، فضال عن أن الش����ركة 
استطاعت رصد بحث املواطنن عن 
الفرص اآلمنة وذات العوائد املجدية 
في نفس الوقت. وأضافت الروضان 
أن شركة الباحث الكويتي قدمت 
لزوار املعرض حملة تس����ويقية 
حتت شعار »سوق عقارك ويانا« 
والتي عبارة ع����ن خدمة خاصة 
ملالك العقارات الباحثن عن خدمة 
تسويق عقاراتهم بأحدث الطرق 
الش����ركة  أن  إلى  العلمية، الفتة 
تعتمد في عملها على تس����ويق 
العقارات مبفه����وم جديد يعتمد 
على نش����ر إعالنات في الصحف 
وعبر املوقع االلكتروني اخلاص 
بالشركة، مع توفير صور عديدة 
للعقار تتيح للعميل التعرف على 
جميع جوانب العقار قبل االقدام 

على شرائه.

مجموعة العيناتي

بدوره أثنى الرئيس التنفيذي 
العيناتي عبدالس���الم  ملجموعة 
العقار  العيناتي على مع���رض 
واالستثمار بقوله إن هذا املعرض 
يعتبر من أقوى املعارض العقارية 
التي شاركت فيها مجموعته داخل 
الكويت، والذي حققت من خالله 
الشركة مبيعات جيدة، الفتا إلى 
أن املبيعات الكبيرة التي حققتها 
الشركة من خالل مشاركتها في 
هذا املع���رض إمنا تنم عن بداية 
صحوة عقارية جديدة في الكويت 
واملنطق���ة. وق���ال العيناتي ان 
مش���روع »ملار« الس���كني الذي 
طرحته الشركة والكائن في مملكة 
البحرين القى إقب���اال كبيرا من 
قبل املواطنن واملستثمرين، حيث 
يتألف املشروع من شقق فاخرة 
تقع في جزيرة الريف القريبة من 
قبل العاصمة البحرينية ومن املرفأ 
املالي البحرين، حيث يضم هذا 
املشروع نحو 140 وحدة سكنية 
تباع بنظام صكوك االنتفاع ملدة 

50 عاما.
من ناحيته ق����ال مدير إدارة 
التس����ويق بش����ركة باز للنظم 

العقاري����ة د.خالد الش����مري ان 
مس����توى التنظيم واالدارة الذي 
تتمتع به مجموعة توب إكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات إمنا 
الش����ركة األفضل في  أنها  يؤكد 
العقارية  عالم صناعة املعارض 
في الكويت، الفتا إلى أن التنظيم 
الذي شهده املعرض يعد أحد أهم 
العوامل التي ساهمت في جناحه 
املتميزة  املكان����ة  واحتالله هذه 
في طليعة املعارض العقارية في 
الكويت. وأكد الشمري أن شركة 

باز سعيدة جدا بهذا املعرض.

ماس العالمية

املبيع����ات االقليمي  أما مدير 
العاملي����ة صالح  بش����ركة ماس 
العبدلي فقد أشاد مبستوى التنظيم 
واحلملة االعالمية واالعالنية التي 
قال انها تنوعت ما بن الصحف 
واملجالت، االمر الذي س����اهم في 
جناح املعرض وعزز من موقعه 
العقارية في  املع����ارض  كأجنح 

الكويت.
وقال العبدلي ان شركة ماس 
استثمرت جناح املعرض واالقبال 
الكبير عليه في حتقيق مبيعات 
وحجوزات طيب����ة، الفتا إلى أن 
االقبال على منتجات شركة ماس 
فاق من خالل املعرض احلالي كافة 
التي  العقارية االخرى  املعارض 
أقيمت في الس����ابق، الس����يما أن 
نوعية الزوار ومستوى احلضور 
كش����فا عن وجود سيولة نقدية 
جيدة في الس����وق الكويتي، كما 
كشفت في ذات الوقت عن حاجة 
االفراد واملستثمرين للمزيد من 
الفرص االستثمارية املميزة التي 
توفرها املعارض العقارية مبختلف 

أنواعها.

مرابحات للحلول العقارية

أم����ا مدي����ر إدارة التس����ويق 
واملبيع����ات بش����ركة مرابحات 
للحلول العقارية محمد الشافعي 
فقد قال ان جناح املعرض يتضح 
من خالل عدد الشركات املشاركة 
فيه والتي بلغت نحو 53 شركة، 
كما أن االقبال الذي شهده املعرض 
يكشف عن بدء العودة للحركة من 
جديد، الس����يما أن املعرض شهد 
إقباال منذ أيامه االولى وبنوعية 

عمالء جادين في الشراء.

وقال الشافعي ان زوار املعرض 
كانوا أكثر حرصا في التعرف على 
مشاريع شركة مرابحات املتنوعة 
في كل من )لبنان ومصر وتركيا( 
إلى جانب مشاريع السياحة الدينية 
ف����ي كل من مكة املكرمة واملدينة 
املنورة، معربا عن تفاؤله بأن تكون 
احلركة احلالية في السوق العقاري 
الكويتي مبنزلة مؤشر على عودة 
الثقة لالستثمار العقاري، خاصة 
بعد أن اس����توعب اجلميع االمر 
الواقع، ليعود املستثمر إلى هذا 
القطاع بحذر أكبر وانتقاء أفضل 
للفرص االس����تثمارية واألماكن 

املناسبة.

داري جروب

من ناحيت����ه توقع مدير عام 
ش����ركة داري ج����روب مزاح����م 
املشايخي حتقيق شركته ملبيعات 
ممت����ازة خالل ال����دورة احلالية 
للمعرض، السيما في ظل اإلقبال 
الكبير الذي حظي به، مضيفا أن 
الس����وق العقاري الكويتي يبقى 
من أفضل االس����واق في املنطقة 

اخلليجية.
وبينما أشاد املشايخي باملبيعات 
التي حققتها داري جروب خالل 
أيام املعرض، أكد على أن املعرض 
بحد ذاته ال يعتبر مقياسا للحجم 
الكلي للمبيعات، خاصة وأن الكثير 
من العم����الء عادة ما يتواصلون 
مع الشركات املشاركة بعد انتهاء 
املعرض للمزيد من التس����اؤالت 
والتفكير قبل اتخاذ قرار الشراء 
النهائي. ورأى املشايخي ان الوقت 
احلالي يعتبر أفضل أوقات شراء 
العقارات، وان الوقت احلالي هو 
وق����ت اقتناص الف����رص املميزة 
للراغب����ن ف����ي احلص����ول على 
مردود جيد، فالعقار يبقى دائما 
القطاعات االستثمارية  أكثر  من 

أمانا واستقرارا.

أوريجنال العقارية

من ناحيته قال املدير التنفيذي 
لشركة أوريجنال العقارية محمد 
املشلوم ان اإلقبال على املعرض 
كان مشهودا للغاية، حيث ازدحمت 
أروقة املعرض بالزوار والعمالء 
من مختلف الشرائح لالستفادة من 
اخلدمات واملنتجات التي تقدمها 

مختلف الشركات املشاركة.

وأضاف ان مجموعة أوريجنال 
قامت بتس����ويق م����ا تبقى لديها 
من شاليهات في مشروع سرايا 
اخلي����ران بنظ����ام التمليك، فيما 
تس����تعد حاليا لفت����ح املجال أما 
بي����ع الوحدات املتبقي����ة بنظام 
االس����ابيع )الصك����وك(، كما أن 
املجموعة بصدد طرح مش����اريع 
جديدة تناسب الشريحة املتوسطة 
من املواطنن مع تقدمي تسهيالت 

جديدة لهم.

دينار الدولية

أم����ا مدي����ر إدارة التس����ويق 
واملبيعات بشركة دينار الدولية 
هاني العبد الهادي فقد أكد حرص 
ش����ركته على حضور مثل هذه 
املعارض واملش����اركة فيها على 
اعتبار أنه����ا متثل ملتقى عقاريا 

مميزا.
العبدالهادي  وبينم����ا أش����اد 
باختيار الشركة املنظمة للتوقيت 
احلالي إلقامة هذا املعرض، أرجع 
في ذات الوقت اإلجنازات الكبيرة 
واملبيعات التي حققتها ش����ركته 
وغيرها من الش����ركات املشاركة 
إلى حسن التنظيم واإلدارة وإلى 
احلملة اإلعالني����ة التي قال انها 
كانت على نفس مستوى املعرض 

ومكانته.

ماجيك هوم العقارية

وبدوره ق����ال مدير العالقات 
العامة بشركة ماجيك هو العقارية 
محمد السليم ان معرض العقار 
واالستثمار كان معرضا متكامال 
بكل معنى الكلمة حيث جمع بن 
التوقيت املناسب والتنظيم الرائع 
واحلملة االعالمي����ة واإلعالنية 
الراقية واملكثفة، مشيرا إلى أن هذه 
العوامل مجتمعة هي التي هيأت 
كل س����بل النجاح أمام الشركات 
العقارية املش����اركة وس����اعدتها 
املميزة  على حتقيق الصفق����ات 

والكبيرة.
وأشاد السليم مبستوى اإلقبال 
الكبير من قبل الزوار، األمر الذي 
دل����ل على أن الثقة ب����دأت تعود 
للسوق احمللي من جديد، خاصة 
بعد فترة من الهدوء جعلت الكثير 
من املستثمرين يعيدون حساباتهم 
من جديد والبحث عن فرص أكثر 

مردودا خالل املستقبل القريب.

خالل املرحلة احلالية.

كيروسيز لإلنشاء

كما أشاد عضو مجلس اإلدارة 
بشركة كيروسيز لإلنشاء والتعمير 
عم��اد فرانس��يس بجميع جوانب 
املعرض س��واء من ناحية التنظيم 
أو اإلعداد أو اإلش��راف، مبينا ان 
كل هذه العوامل مجتمعة جعلت من 
املعرض قبلة للزوار واملستثمرين 

من جميع أنحاء الكويت.
وأشار فرانسيس إلى أنه ملس من 
خالل مشاركته في املعرض وجود 
جدية في الشراء من قبل شريحة ال 
يستهان بها من الزوار بلغت نسبتها 
70%، مؤكدا في ذات الوقت على أن 

الس��وق الكويتي يعتبر من أفضل 
االسواق، وأن املواطن الكويتي يرغب 
دائما في االس��تثمار العقاري في 
مصر، خاصة ان العقارات املصرية 
تش��هد ارتفاعا وتقدما مستمرين، 
متوقعا أن تشهد أسعار العقارات في 
مصر ارتفاعا يتراوح بني 30 و%40 

خالل األشهر القليلة املقبلة.

أي لييد

وبدوره قال مساعد املدير العام 
بش��ركة اي لييد ماجد النخش أن 
معرض العقار واالستثمار كان مبنزلة 
فرصة للتعريف بالشركة التي شهدت 
انطالقتها في السوق احمللي مؤخرا، 
الفتا إلى أن ش��ركة أي لييد تعتبر 

شركة متخصصة في نظم املعلومات 
العقارية، حيث تعمل الشركة على 
خدمة الشركات في القطاع العقاري 
االستثماري على مستوى اخلليج 
والوطن العربي. وأضاف النخش ان 
األنظمة التي تقدمها الشركة تخدم 
القطاع العقاري من ناحية تسويق 
املش��اريع العقارية بش��كل متقدم 
وبقوالب ما اعطى العمالء الفرصة 
لالطالع على املشاريع العقارية بشكل 
ثالثي األبعاد، والتجول داخل الوحدة 
العقارية بش��كل أقرب للواقع، كما 
تقدم الش��ركة نظام ACTIVA الذي 
يلبي احتياجات الشركات العقارية 
في مرحل��ة ما قبل البيع بش��كل 
متطور وغير مسبوق في املنطقة، 

4 شركات تطرح مشاريع متنوعة
أرجع الش��ريك واملدي��ر العام 
الزامل والسرحان محمد  لش��ركة 
السرحان النجاح واملبيعات الكبيرة 
التي حققتها الشركة خالل املعرض 
إلى مستوى احلضور اجليد وإلى 
التنظيم الرائع الذي ساهم في هذا 
االقب��ال، مضيف��ا أن بعض عمالء 
الش��ركة لم يكتفوا بالتعرف على 
مشاريع الشركة من خالل املعرض 
وإمنا أبدوا رغبتهم في زيارة مواقع 
هذه املشاريع على ارض الواقع في 
مملكة البحرين ملزيد من املعلومات 

حول هذه املشاريع.
وقال السرحان ان أسواق املنطقة 
اخلليجي��ة بدأت تش��هد حتركات 
إيجابي��ة وإن كانت هذه التحركات 
بطيئ��ة نوعا ما، إال أن ما يلمس��ه 
املس��تثمر أن القطاع العقاري بدأ 
يتحس��ن من جديد بع��د فترة من 
الركود التي ش��هدها خالل األزمة 

املالية العاملية.
ودلل الس��رحان عل��ى العودة 
التدريجي��ة حلرك��ة الس��وق في 
مملكة البحري��ن حتديدا بقوله ان 
البنوك البحرينية عادت من جديد 
إلى تقدمي خدمات التمويل العقاري 
للمواطنني بتوجيهات من قبل بنك 
البحرين املركزي، األمر الذي يؤكد 
عودة الوضع إلى طبيعته السابقة 
في مملكة البحرين بشكل تدريجي 

كما يس��اعد هذا النظام الشركات 
على إدارة املخزون العقاري لديها 
بشكل سلس سواء كان هذا املخزون 
وفق مب��دأ التملك احل��ر أو وفق 
نظام الصك��وك. ومضى يقول ان 
الش��ركة توفر أيضا نظام أرشفة 
امليكنة والتي  املس��تندات وأنظمة 
مت ربطها مع باقي األنظمة املقدمة، 
كما ومتكنت الش��ركة خالل فترة 
قصيرة من تشغيل النظام ملجموعة 
من املشاريع العقارية املتميزة على 
مستوى الشرق األوسط، الفتا إلى 
أن مشاركة الشركة في هذا املعرض 
إمنا جاءت خلدمة الشركات العقارية 

املشاركة بشكل عام.

أي جي أي العقارية

بدوره قال مدير املبيعات الدولية 
بش��ركة اي جي اي العقارية أمين 
نوار ان ما مييز ويؤكد جناح معرض 
العقار واالستثمار هو اختياره ألرض 
املعارض الدولية كمقر له، مشيرا إلى 
أن هذا األمر هو الذي دفع شركته 
للمشاركة في هذا املعرض الناجح.

وأعرب نوار عن سعادته بالنجاح 
الذي حققه املعرض السيما بعد فترة 
طويلة من الركود الذي سببته األزمة 
املالية العاملي��ة، الفتا إلى ان مصر 
كانت من أقل الدول العربية تضررا 

بتلك األزمة.

لقطة جماعية للمعتمرين

بدرية الرشيد من قسم العالقات العامة في البنك مع طلبة مدرسة اخلليج اإلجنليزية

نّظ���م بنك الكويت الوطني رحلة عمرة خاصة 
لبيت اهلل احلرام ملجموعة من إدارة وموظفي البنك 
وعائالتهم، وذلك ضمن أنشطة البنك االجتماعية 
والدينية املختلفة، وحرصا على تعزيز التواصل 

الدائم بن إدارة البنك واملوظفن.
وقال مسؤول العالقات العامة لدى بنك الكويت 
الوطني يعقوب الباقر إن هذه الرحلة، التي ينظمها 
البنك للعام العاش���ر على التوالي، تأتي اهتماما 
مبوظفي البنك وتلبية لرغباتهم، حيث انضم أكثر 
م���ن 70 موظفا من مختل���ف إدارات البنك إضافة 
إل���ى ذوي املوظفن في هذه الرحلة التي تضمنت 

العديد من الندوات الدينية أقيمت في رحاب احلرم 
الشريف مبكة املكرمة.

وأكد الباقر أن حرص »الوطني«، على تنظيم 
هذه الرحلة جاء استجابة لتوجيهات إدارة البنك 
لتوفير جميع أشكال الدعم واملساندة الحتياجات 
املوظفن الروحية واإلميانية ضمن أجواء األسرة 
الواحدة التي تش���مل كل موظفي البنك الوطني، 
وأضاف الباقر أن رحلة العمرة قد شهدت العديد 
من اللقاءات والندوات الدينية املفيدة التي سلطت 
الضوء على املراحل املش���رقة في الدين احلنيف 

والشريعة اإلسالمية السمحاء.

نظمها البنك للعام العاشر على التوالي

باقر: 70 موظفًا من »الوطني«
شاركوا في رحلة عمرة 2010

..ويستضيف طلبة مدرسة الخليج 
اإلنجليزية في جولة تعريفية مصرفية

»التجارة«: 49 شركة تعقد جمعياتها 
العمومية في الفترة من 18 حتى 22 الجاري

قالت وزارة التجارة والصناعة ان 49 شركة تعمل 
في قطاعات اقتصادية مختلفة ستعقد اجتماعات 
جمعياته����ا العمومية العادي����ة وغير العادية في 

الفترة من 18 حتى 22 اجلاري.
واوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على شبكة 
االنترنت أمس ان بعض هذه اجلمعيات س����تعقد 
في مبنى الوزارة مبجمع الوزارات في القاعتن أ 
وب والبعض اآلخر سيعقد مبقر الشركات نفسها 
مبينة انها ستعلن بشكل اسبوعي عن اجلمعيات 
املقررة لكل شركة في االسبوع الذي يسبق موعد 

انعقاد اجلمعيات العمومية.
وافادت بأن عدد الشركات التي ستعقد جمعياتها 
العمومية االحد 18 اجلاري يبلغ 8 شركات هي الصفاة 
للتجهيزات الغذائية والشرقية العاملية للخدمات 
الطبية والكويتية � السورية القابضة و»سي دي 
آي« جلف انترناشيونال وآسيا املتحدة العقارية 
واملهام املالية القابضة واالمتياز العاملية للمقاوالت 

االنشائية اضافة لشركة العرش القابضة.
وذكرت الوزارة ان 10 شركات ستعقد جمعياتها 
العمومية االثنن 19 اجلاري وهي: التجارية العقارية 
واالولى للمسالخ وبوابة الكويت القابضة وشركة 
الكويت والشرق االوسط لالستثمار املالي واملتحدة 
للمشروعات النفطية واملتحدة لالدوية والعاملية 
للخدمات الصحية والتنمية لالس����تثمار الدولي 
ومش����اريع الكويت االس����تثمارية اضافة لشركة 

صناعات الصفاة القابضة.
واضافت ان عدد الشركات التي ستعقد عمومياتها 

الثالث����اء 20 اجلاري 14 ش����ركة ه����ي: الوطنية 
لتكنولوجيا املياه وشركة تنمية الشباب لهندسة 
وادارة املرافق وش����ركة االولى للتسويق احمللي 
للوق����ود والراية العاملية العقارية ونان العقارية 
العقارية والكويتية للمسالخ  املناخ  ومش����اريع 
واالهلية للتأمن وقاروه ملنتجات ال� »بي آي تي« 
وزود الدولي����ة العقارية وتعبئة مياه الروضتن 
والروضتن للصناعات الغذائية وعنان للتمويل 

العقاري باالضافة للخليجية للخدمات الطبية.
وبينت الوزارة ان عموميات 8 ش����ركات هي: 
الشبكة القابضة واالوسط واالولى القابضة وسيتي 
جروب والش����رقية لالس����تثمار وطفل املستقبل 
واخلليجية لالعمال الكيماوية والشرقية للخدمات 
التعليمية وبيان الطبية ستعقد يوم االربعاء 21 

اجلاري.
وقالت ان عدد اجلمعيات العمومية التي ستعقد 
اخلميس 22 اجلاري بلغ 9 شركات هي: مجموعة 
الكويت االعالمية ودارة االمالك العقارية واجوان 
اخلليج العقارية و»كي جي إل« لوجستيك والربيع 
للسينما ومجموعة تشكيل لالعالم والنور الدولية 
القابضة والكويتية املتحدة للدواجن اضافة لشركة 

الكويتية النتاج البروزالن.
ودعت الوزارة عموم الشركات املعنية الى االلتزام 
مبواعيد اجلمعيات العمومية اخلاصة بها والزام 
املوظف املختص من قبلها بكتابة احملضر ووضعه 
في ملف خاص بالشركة ليسلم مع التقرير واحملضر 

لقسم اجلمعيات العمومية بالوزارة.

استضاف بنك الكويت الوطني مجموعة 
من طلبة وطالبات مدرسة اخلليج اإلجنليزية 
وذلك في املبنى الرئيسي في زيارة ميدانية 
للتع���رف عن ق���رب على العم���ل املصرفي 
وأس���لوب العمل في إدارات البنك املختلفة 
والقاعة املصرفية، وقد كان في اس���تقبالهم 
فريق العالقات العامة في البنك ورافقهم في 

جولة تعريفية.
الطلبة  الرش���يد: »أب���دى  وقالت بدرية 
اهتماما كبي���را بالعمل في القطاع املصرفي 
ومبا يقدمه الوطن���ي من خدمات ومنتجات 
خصوصا حسابي األزرق والشباب الوطني 
اللذين يقدمان مزايا عديدة لطلبة الثانويات 

واجلامعات واملعاهد«.
وفي نهاية اجلولة عبر الطلبة عن شكرهم 
لبنك الكويت الوطني على هذه االستضافة التي 
أتاحت لهم فرصة التعرف على مختلف أنشطة 

البنك ومجاالت العمل داخل اإلدارات.
وأضافت الرش���يد ان إقامة الوطني لهذه 
الزي���ارات واجلوالت التعريفي���ة ورعايته 
لألنشطة الطالبية تأتي من منطلق حرصه على 
التواصل مع املؤسسات التعليمية واالهتمام 
بشريحة الش���باب، ويتجلى ذلك من خالل 
توفير البنك لعدد من الفرص الوظيفية لطلبة 
التدريب امليداني، وإقامة البرنامج الصيفي 

لتوظيف شباب حساب األزرق.


