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أعلن بنك اخلليج عن اتفاقه 
مع شركة عناية للتأمني لتسويق 
أفضل برامج التأمني الذكي على 
السفر واملنزل جلميع عمالئه، 
موفرا لهم وجلميع أفراد أسرهم 
النطاق مقابل  تغطية واسعة 

سعر شامل قدره 37 دينارا.
ويقدم برنامج السفر الذكي 
الذي توفر له شركة »لويدز« في 
لندن ميزة إعادة التأمني، تغطية 
شاملة للعائلة ملدة سنة واحدة 
أثناء سفرهم حول العالم، حيث 
إلى العطالت،  يتطلع اجلميع 
ولكن غالبا ما تنش����أ ظروف 

خارجة عن اإلرادة مثل إلغاء الرحالت، أو فقدان 
األمتعة، أو تأخر وصولها أو حاالت الطوارئ 
الطبية، وهنا يأتي دور برنامج التأمني الذكي 

للتأمني على هذه احلاالت.
وه����و برنامج يتميز بأنه معتمد في جميع 
السفارات األجنبية ويوفر تغطية شاملة في 
دول عديدة من العالم مبا فيها الواليات املتحدة 

وأستراليا.
وباإلضافة إلى ذلك، يوفر هذا البرنامج التأمني 
للعمالء حتى سن 75 عاما دون دفع أي رسوم 
إضافية. أما برنامج التأمني الذكي على املنزل، 

فه����و برنامج يوفر التغطية 
التأمينية للمباني السكنية 
التي تق����ل مدة بنائها عن 15 
عاما فضال ع����ن محتويات 

املنزل.
كما يوفر البرنامج أيضا 
مجموعة واسعة من التغطيات 
على املمتلكات الش����خصية، 
احلوادث، احلماية القانونية، 
تكاليف املعيشة اإلضافية، 
العمال����ة املنزلية،  تغطي����ة 
وفقدان اإليج����ار. وتخضع 
التي  التأميني����ة  التغطي����ة 
يوفره����ا برنام����ج التأم����ني 
الذكي على السفر وبرنامج التأمني الذكي على 
املنزل للش����روط واألحكام التي تنظم هذين 

البرنامجني.
 ومبناس����بة البدء بتس����ويق هذه اخلدمة 
التأمينية، قال مدي����ر عام اخلدمات املصرفية 
الش����خصية في بن����ك اخلليج، علي ش����لبي: 
»نهدف إلى منح العم����الء أفضل قيمة ممكنة 
من خالل أحدث برامج التأمني التي يس����وقها 
بن����ك اخلليج والتي تضمن املزيد من احلماية 
املالية لعمالئنا س����واء كانوا في منازله���م أو 

ح���ول العال��م«.

دعت شركة وثاق للتأمني 
التكافل���ي إلى ضرورة إيجاد 
حلول عملي���ة لوضع خطة 
تفاه���م بني ش���ركات التأمني 
في الكوي���ت، وذلك للحد من 
عمليات التنافس العشوائية 
التي تتس���بب للعدي���د من 
ف���ي  العامل���ة  الش���رك���ات 
القط������اع باألض���رار  ه���ذا 

واخلسائ��ر.
وأوض���ح رئي���س دائرة 
الس���يارات في الشركة وليد 
الس���ني في تصريح  صالح 
صحاف���ي، أن زي���ادة أعداد 

شركات التأمني وزيادة حجم العموالت شكلتا 
منافس���ة كبيرة وغير منظمة في هذا القطاع، 
أدت إلى اإلضرار بالعديد من الشركات حيث 
ان السوق الكويتي لم يعد يستوعب هذا الكم 
من الشركات، األمر الذي أفقد وزارة التجارة 

سيطرتها على ذلك القطاع.
وطالب احتاد شركات التأمني بحث وزارة 
التج���ارة عل���ى القي���ام بوض������ع حد لتلك 
املمارسات، باإلضافة إلى رفع سق���ف التأمني 
ضد الغير مثل بقية دول اخللي���ج وزي����ادة 
رسوم حتويل الس���يارات، األمر الذي يساهم 
في احل���د من اآلثار الس���لبية عل���ى القطاع 
الناجم���ة عن زي���ادة ع���دد شركات التأم��ني 
في ظل محدودي���ة السوق وانحس���ار النم��و 

االقتص���ادي.
محذرا في الوقت ذاته من خطورة التوسع 
في تقدمي التراخيص لشركات التأمني اجلديدة 
وفي ظل اإلمكانيات الضعيفة لتلك الشركات 

وعدم قدرتها على املنافس���ة 
حتى وصل���ت ملرحلة القدرة 

على الوفاء بالتزاماتها.
من جهة أخرى، أكد السني 
على أهمية أن يكون هناك وعي 
لدى العمالء مبميزات التأمني 
الشامل، واال يسعى العميل إلى 
البحث عن اخلدمة األرخص 

وحسب.
إلى أهمية أن ينتبه  الفتا 
العميل إلى املميزات واخلدمات 
الت���ي تقدمه���ا له الش���ركة 
ال��ذي  املال���ي  املبل���غ  نظير 

يدفع���ه.
مش���يرا إلى أن أدوات التنافس احلقيقية 
بني الشركات هي جودة ما تقدمه من خدمات 

وامتيازات للعمالء.
وحول خطوات الش���ركة املستقبلية، بني 
السني أن »وثاق« ستعمل على بيع بوليصات 
التأمني عن طري���ق اإلنترنت، وتركيزها على 
اخلدمات املصاحبة للتأمني الشامل للسيارات 
كالكفاالت والسيارات البديلة وخدمات الطريق 
وهو ما يحقق الفائدة املزدوجة لكل من العمالء 

والشركة في آن واحد.
موضحا أن مستقبل سوق التأمني الكويتي 
واعد ألن احلكوم�������ة رصدت مبالغ ضخمة 
الجناز خطة التنمية التي تتضمن مشاري���ع 
كبي���رة، حيث انه س���يت���م التأمني عليه����ا 
م���ن خالل شركات تأمني محلي���ة وبالتال���ي 
س���يحقق القطاع حتما طف���رة في اإليرادات 
والربحية خالل املرحلة املقبل����ة م���ن تنفيذ 

اخلط��ة.

جميل قطريب يتسلم جائزة »بلكسس« من أليسون واتسون في واشنطن

علي شلبي

وليد السني

يوفر للعمالء التغطية الشاملة التي قد يحتاجون إليها

للحد من عمليات التنافس العشوائية على تأمين السيارات

»الخليج« يسوق لـ »عناية للتأمين الذكي« 
برامج حول السفر والمنزل

»وثاق للتأمين التكافلي« تطالب 
بوضع خطة تفاهم بين الشركات

بواقع 13 رحلة أسبوعية إلى البحرين و20 إلى دبي و7 إلى عّمان و10 إلى دمشق و5 إلى جدة

»الجزيرة« تكثف رحالتها لموسم الشتاء ابتداًء من اليوم 
عدد رحالت طيران الجزيرة ابتداء من األول من ديسمبر:

أيام الرحالتعدد الرحالت األسبوعيةالوجهة
اخلميس واألحدرحلتان أسبوعياحلب

يوميا11 رحلة أسبوعيةاإلسكندرية
يوميا7 رحالت أسبوعيةعمان

االثنني والثالثاء واجلمعة واألحد4 رحالت أسبوعيةأسيوط
يوميا13 رحلة أسبوعيةالبحرين
يوميا12 رحلة أسبوعيةبيروت
يوميا10 رحالت أسبوعيةدمشق

االثنني والثالثاء واجلمعة واألحد4 رحالت أسبوعيةدير الزور
االثنني والثالثاء واألربعاء واجلمعة واألحد6 رحالت أسبوعيةالدوحة

يوميا20 رحلة أسبوعيةدبي
االثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس والسبت5 رحالت أسبوعيةجدة

االثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس واجلمعة واألحد6 رحالت أسبوعيةاألقصر
اخلميس والسبترحلتان أسبوعيامشهد

الثالثاء واألربعاء واجلمعة والسبت4 رحالت أسبوعيةالرياض
اخلميس والسبت واألحد3 رحالت أسبوعيةشرم الشيخ

األربعاء واخلميس واألحد3 رحالت أسبوعيةسوهاج

إلى بيروت كي تخدم املسافرين 
خالل عطل���ة نهاية األس���بوع 
أيام  واملس���افرين للعمل خالل 
األسبوع، إضافة إلى املسافرين من 
املقيمني الذين يخططون لقضاء 
العطالت املوسمية مع عائالتهم، 
وتوفر طي���ران اجلزيرة لهم 12 

رحلة أسبوعية إلى بيروت.
وأش���ارت ال���ى ان���ه ميكن 
إلى مصر االختيار  للمسافرين 
من بني 24 رحلة أسبوعية إلى 
أربعة م���دن، مع رحالت يومية 
إلى اإلس���كندرية، ورحالت أيام 
االثنني والثالثاء واجلمعة واألحد 

إلى أسيوط، ورحالت منتظمة 
إلى األقصر أيام االثنني والثالثاء 
واألربعاء واخلمي���س واألحد، 
ورحالت إلى سوهاج أيام األربعاء 
واخلميس واألحد. وأضافت انه 
الوجه���ات املصرية،  من ضمن 
تواصل طيران اجلزيرة رحالتها 

إلى شرم الشيخ مع ثالث رحالت 
أسبوعية أيام اخلميس والسبت 
واألحد، كي ينتهز املس���افرون 
فرصة قضاء عطلة اس���ترخاء 

على البحر األحمر املميز.
ولفتت الشركة الى ان اجلدول 
اجلديد يوفر مرونة السفر خالل 

موس���م الش���تاء، توفر طيران 
إلى  اجلزيرة أس���عار تنافسية 
وجهاتها، طوال أيام األسبوع مع 
40 كيلوغراما مجانا إلجمالي وزن 
األمتعة املسجلة واملسموح بها لكل 

مسافر، إلى جميع الوجهات.
يذكر أن طيران اجلزيرة والتي 

تشغل أسطوال من طائرات حديثة 
من طراز إيرباص A320 ذات مقاعد 
جلدية وثيرة، حائ���زة جائزة 
»أفضل ش���ركة طيران« قدمتها 
»جوائ���ز أرابيان بيزنس« لعام 
2010، باإلضاف���ة إل���ى اجلائزة 
الذهبية من قبل »ماجنوم أوبس 

أووردز 2010« وتشغل الشركة 
رحالت إلى 17 وجهة في الشرق 
األوسط وش���مال أفريقيا خالل 
موسم الش���تاء، منها الوجهات 
األكثر طلبا لرجال األعمال، دبي 
والبحرين، والوجهات السياحية 

مثل شرم الشيخ وبيروت.

أعلنت شركة طيران اجلزيرة 
عن تكثيف رحالتها ملوسم الشتاء 
ابتداء من اليوم بجدولة 13 رحلة 
في األسبوع إلى البحرين و20 إلى 
دب���ي و7 رحالت إلى عمان، و10 
رحالت إلى دمشق باإلضافة إلى 
5 رحالت أسبوعية إلى جدة، كما 
يش���مل اجلدول أفضل املواقيت 
للسفر خالل عطلة نهاية األسبوع 
إلى الوجهات السياحية مثل شرم 
الشيخ، وعددا إضافيا من الرحالت 
اليومية، الذي يوفر مرونة أكبر 
للمس���افرين خالل تخطيطهم 
لرحالتهم إل���ى وجهات األعمال 

التي تضم دبي والبحرين.
ويوفر اجلدول للمس���افرين 
من رجال األعم���ال ومن محبي 
التس���وق أيضا الذين يفضلون 
السفر إلى دبي أو البحرين صباحا 
والعودة ف���ي اليوم ذاته أفضل 
مواقيت للس���فر في أي يوم من 

أيام األسبوع.
الرحالت  إل���ى  وباإلضاف���ة 
املناس���بة،  اليومية واملواقيت 
توفر طي���ران اجلزيرة خدمات 
درجة »اجلزيرة لرجال األعمال« 
التي تقدم مساحة أوسع للمسافر 
على منت الطائرة، باإلضافة إلى 
مساحة للعمل ووجبات مجانية 
وخدمات قاعة رجال األعمال في 
املطارات وسهولة التسجيل عند 

السفر.
ف���ي بيان  الش���ركة  وقالت 
صحافي انه متت جدولة الرحالت 

»بلكسس الكويت« تنال جائزة »شريك العام 2010«
لـ»مايكروسوفت« لتميزها في بناء حلول برمجية عملية

أمين البناو

أعلنت شركة بلكسس لنظم 
املعلوم���ات واحلاس���ب اآللي، 
إحدى الشركات التابعة لشركة 
نور لالستثمار املالي، عن فوزها 
بجائزة شريك العام 2010 لشركة 
مايكروسوفت، حيث مت اختيار 
الشركة من بني مجموعة كبيرة 
من أكبر ش���ركاء مايكروسوفت 
الدوليني لتميزها في بناء حلول 
برمجية مبنية على اس���تخدام 
تطبيقات وتقنيات مايكروسوفت، 
باإلضافة إلى جهودها لتسويق 
وخدمة العمالء املستخدمني لهذه 

التقنيات.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
شركة »بلكسس« لنظم املعلومات 
واحلاسب اآللي أمين البناو ان: 
»الش���ركة تفتخر بهذا االجناز، 
حيث ان شركة بلكسس هي أول 
شركة كويتية تنال هذه اجلائزة، 
مما يعكس ما حققته الشركة من 
مستوى متقدم وحرفية ومهنية 
عالية في مجال تقنية املعلومات، 
وال نغفل ش���كر عمالئنا للثقة 
والدعم املستمر الذي منحونا إياه، 

ونتوجه لشركة مايكروسوفت 
بالشكر اجلزيل على هذا التكرمي 
كاعت���راف باجلهود التي بذلتها 
بلكسس في الفترات السابقة«.

واض���اف: »لق���د مت اختيار 
الفائزين من خالل تنافس 3000 
شركة مرشحة على مستوى العالم 
لعدة شرائح، وقد مت اختيار شركة 
التفوق  بلكسس عن ش���ريحة 
واالبتكار لهذا العام«، مشيرا الى 
ان جائزة »شريك الدولة للعام« 

تأتي كاعتراف من مايكروسوفت 
مبدى احلرفي���ة واألداء املتميز 
لهذا الش���ريك م���ن خالل تقدمي 
وتوفير خدمات متميزة لتقنيات 
للمس���تخدم  مايكروس���وفت 
النهائ���ي »العمالء«. وبذلك فإن 
مايكروسوفت ومكتبها احمللي 
في دولة الكويت تعترف مبدى 
متيز بلكسس لنظم املعلومات 
من حيث رضا العمالء، واالبتكار، 
وكسب زبائن جدد والتأثير الفعال 
ف���ي بيئة األعمال من خالل هذه 

اجلائزة.
بدورها، صرحت نائبة رئيس 
شركة مايكروس���وفت لشؤون 
الش���ركاء في العالم أليس���ون 
واتس���ون بامه »يس���رنا إعالن 
شركة بلكسس ش���ريك الدولة 

ملايكروسوفت للعام«.
 وأضافت: »لقد أثبتت بلكسس 
أعلى مستويات التميز واالبتكار 
من خالل اجلم���ع بني اخلبرات 
احمللية في السوق وإيجاد حلول 
فائقة اجلودة وخدمات متميزة 

تلبي احتياجات عمالئنا«.

اختتام أنشطة الدورة التدريبية الشاملة
في اإلعالم الجديد التي نظمتها مجموعة »المستثمرون«

اختتم���ت أنش���طة ال���دورة 
التدريبية الش���املة في اإلعالم 
اجلديد الت���ي نظمتها مجموعة 
»املستثمرون« بالتعاون مع رابطة 
طلبة جامعة اخللي���ج للعلوم 
والتكنولوجي���ا وبالتعاون مع 
مركز اخلليج للدراسات باجلامعة 
األميركي���ة في الكوي���ت والتي 
استمرت أسبوعا وحاضر فيها 
نخبة من األساتذة واملختصني في 

مختلف احلقول اإلعالمية.
 ج���اء ذلك بحض���ور د.أنس 
الرش���يد وزير اإلعالم األس���بق 
واألستاذ في جامعة الكويت ورئيس 
حترير مجلة »املستثمرون« احمد 
عبداللطيف اإلبراهيم، حيث سلم 
د.الرشيد الشهادات للمشاركني 
الذين اس���توفوا  واملش���اركات 
متطلب���ات ال���دورة ومتنى لهم 
التوفيق والنجاح في مهنة املتاعب 
التي اختاروا التخصص فيها داعيا 
إياهم الى مواصلة االطالع ومتابعة 
التط���ورات األكادميية والتقنية 
في علم االتصال واالستفادة من 
التدريب العملي الذي يعزز خبرة 
الفن���ون الصحافية  الطالب في 
ويكسبه التجارب في هذا العمل 
ال���ذي يتطلب جهدا واحساس���ا 
باملسؤولية واس���تعدادا نفسيا 

وذهنيا على الدوام.
م���ن جهته���م عبر ع���دد من 
الطلبة املش���اركني عن إعجابهم 
باحملاور واملضامني التي تناولتها 

الصحاف���ي باألس���لوب اجلديد 
وامللتزم ملعاجلة الواقع الكويتي 
الفرصة للطلبة  وس���تتاح لهم 
للقيام بأعمال صحافية جادة خالل 
فترة التدريب العملي مؤكدا عزم 
مجموعة »املستثمرون« اإلعالمية 
على احت���واء التطوير وتعزيز 
كفاءة اخلريجني اجلدد ملمارسة 
أعمالهم الصحافية بكفاءة واقتدار 
تواكب احلراك االقتصادي ودوران 
عجلة خطة التنمية االقتصادية 
الذي يتطلب مشاركة  الكويتية 
أفراد املجتمع والش���باب خاصة 
وتفاعلهم اإليجابي مع تفاصيلها 

ومراحل تنفيذها«.
يذك���ر ان مرحل���ة التدريب 
امليدان���ي والتي ستس���تمر ل� 3 
أش���هر في مجلة »املستثمرون« 
تتضم���ن تطبيق���ات عملي���ة 
وميدانية للطلب���ة في مجاالت 
إعالمية مختلفة تش���مل الكتابة 
الثابت  والتس���جيل والتصوير 
والڤيديو، وتتعل���ق بالتغطية 
الصحافية وإجراء مقابالت سمعية 
ومرئية، واملس���اهمة في كتابة 
مواد إعالمي���ة متخصصة تنقل 
بصورة مباش���رة للجمهور من 
خالل النشر اإللكتروني وامللفات 
املرئية والتوصيل بقاعدة امللفات 
املرئية االقتصادية و»يوتيوب« 
وشبكات اإلعالم االجتماعي مثل 
»فيس بوك« وغيرها من قنوات 

اجتماعية حديثة في اإلنترنت.

ال���دورة وتقديرهم للجهد الذي 
بذلته مجموعة »املس���تثمرون« 
واحملاض���رون إلجن���اح الدورة 
وحتقيق أهدافه���ا خاصة فيما 
يتعلق بتقنيات اإلعالم اجلديد 
وأس���اليبه ألنه أصبح منافسا 
لإلعالم التقليدي وسيأخذ مكانه، 
الذي أش���عرهم بضرورة  األمر 
مواكبة املستجدات والتطورات 
التي تشهدها وسائل اإلعالم على 
تعددها وأك���دوا أهمية اجلانب 
التطبيقي من الدورة في سبيل 
إكسابهم مهارات العمل الصحافي 

وإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل مع 
األحداث والقضايا عن قرب.

ال���دورة   وتناول���ت ه���ذه 
املتخصصة في ش���قها النظري 
والذي استمر أسبوعا عددا من 
العناوي���ن واحمل���اور وحاضر 
الرشيد من جامعة  فيها د.أنس 
الكويت ود.محمد أكبر أشكناني 
من اجلامعة األميركية ود.عبداهلل 
العربية  بدران م���ن اجلامع���ة 
املفتوحة، ود.مسعود الكندري من 
جامعة اخلليج، واملتخصص في 
اإلخراج السينمائي د.ماجد عبداهلل 

ومدير مؤسسة النوري لإلنتاج 
اإلعالمي عبداهلل النوري ورئيس 
حترير مجلة »املستثمرون« أحمد 
عبداللطيف اإلبراهيم وعدد من 
األكادميي���ني واملتخصصني في 
التحري���ر الصحاف���ي واحلوار 
اإلعالمي واإلعالم اجلديد واإلعالن 
والدعاية والس���مات الشخصية 
لإلعالمي. وقال رئيس حترير مجلة 
»املستثمرون« احمد عبداللطيف 
اإلبراهيم: »لقد كشفت الدورة عن 
طاقات كامنة في الطلبة املشاركني 
الذين يتطلعون الى ممارسة العمل 

لقطة جماعية للمشاركني واملشاركات في الدورة 


