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حضور ديبلوماسي في غبقة »اخلطوط اجلوية السعودية«

السفير اللبناني د.بسام النعماني مع عبدالرزاق البحر والسفير د.عبدالعزيز الفايز

من احلضورالسفير د.عبدالعزيز الفايز وعبدالرزاق البحر يتوسطان أعضاء إدارة »اخلطوط اجلوية السعودية«

البحر مستقبال السفير األردني جمعة العبادي

جنيب العوضي مصافحا السفير د.عبدالعزيز الفايز

مدير »اخلطوط اجلوية السعودية« عبدالرزاق البحر مرحبا بالسفير د.عبدالعزيز الفايز

.. وترحيب بالسفير السوري بسام عبداملجيد

البحر: »السعودية« مقبلة على تحديث أسطولها
وشراء طائرات إيرباص من طراز 320 و330

بشرى الزين
أقام مدير اخلطوط اجلوية السعودية في الكويت 
عبدالرزاق البحر غبقة رمضانية في فندق ريجنسي 
البدع برعاية س���فير خادم احلرمني الش���ريفني 
د.عبدالعزيز الفايز وحضور سفراء األردن واملغرب 

ولبنان وسورية واجلزائر وجنوب أفريقيا.
وأك���د البحر ان مؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الس���عودية دأبت على تنظيم غبقتها الرمضانية 
كل ع���ام وذلك لتبادل التهان���ي واآلراء والوقوف 

على املقترحات.
وأضاف البحر ان الغبق���ة الرمضانية فرصة 
لاللتقاء بالش���ركاء في الشركات ووكاالت السفر 
واألبناء املسافرين، مبينا ان »اخلطوط« مقبلة على 
مرحلة لتطوير وحتديث أسطولها بشراء طائرات 
ايرباص من طراز 320 و330، مؤكدا استمرار العمل 
للمحافظة على السمعة املتميزة ل� »السعودية« في 

وجهاتها مبختلف دول العالم.

»الخطوط الجوية السعودية« أقامت غبقتها برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين

عبداهلل عمر الياقوت 

)كرم دياب(مكي يكرم احد العاملني بالشركة على هامش الغبقة 

ضياء احمد خالل زيارته أجنحة األطفال املرضى في »ابن سينا«

»التجهيزات المكتبية« تشارك في معرض 
الكويت األول لبناء وتجهيز المدارس 

الطلب المحلي يقود االنتعاش

االقتصاد الهندي ينمو 8.8% في الربع الثاني
نيودله���ي � رويت���رز: من���ا 
إيقاع  الهندي بأسرع  االقتصاد 
له في نحو ثالث سنوات في الربع 
العام، مدعوما بنمو  الثاني من 
صناعي وناجت زراعي قويني، األمر 
الذي قد يبقي البنك املركزي على 
مسار تشديد السياسة النقدية.

ومنا االقتصاد 8.8% مقارنة 
مع متوسط توقعات لنمو يبلغ 
8.7% ومع منو نسبته 8.6% في 

الربع السابق.
وتبرز البيانات استمرار زخم 
النمو في ثالث أضخم اقتصادات 
آسيا وسط شكوك متنامية بشأن 
التعافي العاملي وقد يسمح النمو 
القوي لبنك االحتياطي الهندي 
)البنك املركزي( مبزيد من التركيز 
على احتواء تضخم يقترب من 

خانة العشرات.

وكان البنك املركزي عمد إلى 
رفع أسعار الفائدة أربع مرات منذ 
منتصف م���ارس لكبح ضغوط 
التضخم، مؤك���دا أنه قد يعطي 
األولوية الحتواء التضخم على 

سائر أهداف السياسة النقدية.
ومن املتوقع على نطاق واسع 
أن يرفع البنك أس���عار الفائدة 
الرئيسية 50 نقطة أساس أخرى 

بنهاية 2010.

التجهي��زات  أعلنت شركة 
املكتبية ع��ن مشاركته��ا ك��راع 
فض��ي ف��ي مع��رض الكوي��ت 
األول لبناء وجتهي��ز املدارس 
والكلي���ات برعاي���ة وزي��رة 
التربي��ة ووزيرة التعليم العالي 
د.موض��ي احلمود، وذلك يومي 

27 و28 سبتمبر اجلاري.
ق��ال  املناس���ب��ة،  وبه���ذه 
التنفي��ذي للش���رك��ة  املدي��ر 
عب���داهلل عم���ر الياق���وت في 
تصريح صحافي: ان الشركة 
تفخ���ر برعايتها لهذا املعرض 
األول من نوع���ه في الكويت، 
مضيفا ان املعرض يساهم في 
التعرف على أحدث االجتاهات 
البناء والتجهيزات  وأساليب 

والكليات على أحدث األنظمة 
والتكنولوجيا واستخدامها في 

املدارس والكليات. 
وأوضح أن هذا املعرض يعد 
جتمعا للمقاولني املتخصصني 
في مجاالت عديدة، مثل الفصول 
الذكية والش���ركات التعليمية 
التعليم  واملس���تثمرين ف���ي 
اخلاص، والشركات اإلنشائية 
واملكاتب الهندسية املتخصصة 
في ه���ذه املراف���ق التعليمية، 
باإلضافة للشركات املتخصصة 
في التقنيات التربوية واملالعب 
الرياضية واملختبرات العلمية 
الرقمي���ة، فضال  واملكتب���ات 
ع���ن جتهيزات م���دارس ذوي 

االحتياجات اخلاصة. 

التعليمية، وميكن املعنيني من 
االس���تفادة من جتارب الدول 
املتقدم���ة ف���ي بن���اء املدارس 

يقام يومي 27 و28 سبتمبر الجاري

مكي: »التأمين التكافلي« تطرح منتج »هي« التأميني
بمبلغ 100 ألف دينار بعد إجازة عيد الفطر

محمود فاروق 
أكد العضو املنتدب لش����ركة 
التكافل الدولية للتأمني التكافلي 
سعد إبراهيم مكي أن وزارة التجارة 
والصناع����ة تفهمت أخيرا أخطاء 
فتح املجال أمام تراخيص شركات 
التأمني التكافلي، مبينا أن املنافسة 
مشروعة ومطلوبة، ولكنها حتتاج 
إلى الرقابة واملتابعة. واضاف مكي 
في تصريحاته للصحافيني خالل 
الغبقة الرمضانية السنوية التي 
أقامتها الشركة مساء أمس االول 
أن الرقابة على شركات التأمني ال 
تعني تش����كيل إدارة للرقابة في 
وزارة التجارة والصناعة، مطالبا 
بتأسيس هيئة للرقابة على التأمني، 
مؤكدا على أن االسواق التي جنحت 
في قطاع التأمني هي االسواق التي 
بدأت بانشاء هيئات رقابة وعلى 
رأسها إمارة دبي التي متتلك حاليا 
شركات تأمني ال حصر لها. وقال 
أن الرقابة ال يجب أن تكون على 
االمور املالي����ة وإمنا على االمور 
الفنية وعلى االشخاص القائمني 

على إدارة الصرح التأميني، وهي 
أمور ال ميكن أن تتحقق إال بوجود 
هيئة مستقلة تش����رف على هذا 
القطاع. وتساءل مكي قائال: ملاذا 
ال يقوم البن����ك املركزي بالرقابة 
على شركات التأمني في ظل عدم 
وجود هيئة للرقاب����ة؟ علما بأن 
هذا االمر مطبق حاليا في مملكة 

البحرين. وحول موضوع اندماج 
شركات التأمني الكويتية، قال مكي 
أن شركة التكافل الدولية ال تعارض 
موضوع االندماج لو عرض عليها، 
لكنها غير مستعدة في الوقت نفسه 
على االندماج مع شركة ال تتناسب 
مع ادائها أو مع ش����ركة متعثرة، 
فش����ركة التأمني التكافلي شركة 

ناجحة وليس لديها أي مش����كال 
في الوقت الراهن. وقال أن العائق 
الوحيد أمام اندماج شركات التأمني 
في الكويت ه����و عامل اجتماعي، 
ونفس����ي ال يقتصر على الكويت 
وحدها وإمنا في كل دول العالم مبا 
فيها الدول املتقدمة، لكن في أميركا 
وأوروبا كانت الظروف أقوى وأشد 

نحو االندماج. من جهة أخرى تطرق 
مكي ملنتج »هي« للسيدات الذي 
قال أن الشركة سبق وأن طرحته 
خالل الع����ام املاضي 2009 والذي 
مت جتميده قبل طرحه في السوق 
رسميا، حيث فضلت الشركة إعادة 
دراسة السوق من جديد قبل طرح 
املنتج فيه خاصة أن مبلغ التأمني 
ال����ذي مت طرحه لهذا املنتج آنذاك 
لم يجد صدى كبيرا في السوق. 
وأضاف أن الشركة قامت بناء على 
ذلك بإع����ادة ترتيب االتفاقية مع 
معدي التأمني حيث مت رفع مبلغ 
حدود التغطية إلى 100 ألف دينار 
بع����د أن كانت ال تتجاوز 25 ألفا، 
مبينا أن منتج »هي« الذي سيتم 
طرح����ه من جديد بعد إجازة عيد 
الفطر منتج يغطي أمراض سرطان 
الرحم والثدي لدى النساء، علما 
بأن الفكرة تقوم على سداد املبلغ 
بالكامل في حال ظهور املرض لدى 
الس����يدات وليس العالج، بل وأن 
الشركة تساعد املرأة على احلصول 

على رأي ثان بعد التشخيص.

أكد خالل الغبقة الرمضانية السنوية أن »التجارة« تفهمت أخطاء فتح المجال لتراخيص شركات التأمين 

»المستقبل لالتصاالت« تزور مستشفى ابن سينا 
أعلنت مجموعة املستقبل العاملية لالتصاالت عن قيام مسؤوليها بزيارة أجنحة 
األطفال مبستش���فى ابن سينا، وتقدمي قرقيعان وهدايا متنوعة لهم مبناسبة شهر 

رمضان املبارك.
وف���ي هذا الصدد، قال مدير العالقات العامة والتدريب في املجموعة ضياء أحمد 
إنه: »انطالقا من استمرار الدور االجتماعي الفعال الذي تقوم به املستقبل لالتصاالت 
فإنها حرصت على أال مير شهر رمضان الفضيل إال وقد رسمت البسمة على األطفال 
املرضى باملستش���فيات املختلفة والتواصل االجتماعي معهم وقامت بالتنسيق مع 
إدارة العالقات العامة مبستش���فى ابن سينا والذين استقبلوا وفد املستقبل وقدموا 

كل التسهيالت لهذا الواجب الوطني االنساني.

في إطار دورها ومسؤوليتها االجتماعية 


