
الثالثاء 29 ديسمبر 2009   37اقتصاد
كوادرها الكويتية تتجاوز 20% من إجمالي عدد موظفيها 

منها 24 شركة كويتية و10 شركات عربية وأجنبية

توقيع مذكرة إلقامته على أرض المعارض الدولية في مارس المقبل

ج موظفيها »الخليجية للتأمين« احتفلت بتخّرْ

34 شركة تأمين مسجلة 
لدى »التجارة« خالل 2009

الهارون بحث العالقات االقتصادية
الكويتية ـ التركية 

 عاطف رمضان
كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن اجمالي اعداد شركات 
التأمني املسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة – ادارة التأمني 

للعام 2009 وعددها 34 شركة تأمني.
واضافت املصادر ان آخر شـــركتني مت تأسيســـهما احداهما 
نشـــاطها متوافق مع مبادئ واحكام الشـــريعة االسالمية، اما 

الشركة الثانية فنشاطها تقليدي.
ولفتت املصادر الى ان شركات التأمني البالغ عددها 34 في 
الكويت منها 7 شركات لديها وكاالت لشركات عربية و3 شركات 
اجنبية وبالتالي فان اجمالي اعداد شـــركات التأمني الكويتية 

يبلغ 24 شركة.
اجلدير ذكره ان رسوم االشراف والرقابة على التأمني التي 
توردها شركات التأمني للوزارة تتضح قيمتها بنهاية الربع االول 
31 مارس من كل عام، هذا ويســـتقطب سوق التأمني الكويتي 

امواال تزيد على 223 مليون دينار.
يذكـــر ان التأمني عبارة عن اآللية التي يتم فيها نقل اخلطر 
وذلك على عدة انواع من التأمني مثل التأمني التبادلي والتأمني 

الذاتي والتأمني التجاري والتأمني احلكومي.

استقبل وزير التجارة والصناعة احمد الهارون في مكتبه صباح 
امس سفير جمهورية تركيا لدى الكويت حلمي دادا أوغلو.

وقد تباحث الطرفان في  اهم القضايا اجلارية التي تهم البلدين 
الصديقني وسبل التعاون بينهما في املجاالت التجارية واالقتصادية، 
كما ناقشا التحضير للجنة الكويتية  - التركية املشتركة والتي 
ستعقد خالل السنة اجلديدة القادمة وكذلك زيارة وفد اقتصادي 
تركي للكويت، ما يساعد ذلك في تطوير وتنمية العالقات الثنائية 
بينهما وزيـــادة التبادل التجاري وايجاد فرص اســـتثمارية بني 

البلدين الصديقني والترويج لها.
كما اســـتقبل الهارون قنصل عام الكويت في ميالنو ســـامي 
احلمد وناقش الطرفان اهم القضايا على الساحة احمللية والعربية 

والدولية.
هذا وقد حضر اللقاء وكيل وزارة التجارية والصناعة رشـــيد 
الطبطبائي والوكيل املساعد لشؤون التجارية اخلارجية عبدالعزيز 

اخلالدي.

النصار: »معرض الكويت الدولي« ترّحب باحتضان الملتقى 
السنوي الثالث لمشروع »كويتي وأفتخر« 

وّقعت شركة معرض الكويت 
الدولي بحضور رئيسها التنفيذي 
عبدالرحمن النصــــار عقد إقامة 
ملتقــــى »كويتــــي وأفتخر« مع 
شــــركة كويتي وافتخــــر إلدارة 
املشــــاريع بحضور مديرها العام 
ضاري الــــوزان. ويقضي االتفاق 
املوقــــع بني الطرفــــني على اقامة 
امللتقى الســــنوي الثالث ملشروع 
»كويتي وافتخر« خالل الفترة من 
16 إلى 18 مارس املقبل على ارض 
املعارض الدولية مبشــــرف. وقد 
أعرب النصار عن ترحيبه بإقامة 
ملتقى كويتي وافتخر على ارض 
املعارض الدولية وقال ان الشركة 
بادرت لتسهيل جميع االجراءات 
الالزمة إلقامة ذلك امللتقى إميانا 
منها بأهمية دعم الشباب القائمني 
على تنظيم امللتقى واملشاركني فيه، 
إذ دأب امللتقى على جمع التجارب 
الشبابية وأصحابها حتت سقف 
واحد وإلقاء الضوء عليها إفساحا 
للفرصة أمامهم لتعريف املجتمع 
بتلك املشاريع الصغيرة والقائمني 
عليها.واضاف النصار ان شركة 
معــــرض الكويــــت الدولي تعتز 

بتقدم الدعم املباشر وغير املباشر 
لتسهيل إقامة ملتقى كويتي وافتخر 
على أرضها مسخرة كل خبراتها 
وإمكاناتها إلجناح امللتقى في دورته 
املقبلة وتعزز دوره والفكرة من 
وراء إقامته، مشيرا الى أن الشركة 
لطاملا رحبت بدعم مثل هذه االفكار 
ومثل هذه امللتقيات التي ترمي الى 
أبعاد وأهداف غير ربحية وتهدف 

إلبراز أبعاد وطنية صادقة.

ومن ناحيته، أكد ضاري الوزان 
على ان توقيع عقد إقامة امللتقى 
السنوي الثالث ملشروع »كويتي 
وافتخر« مع شركة معرض الكويت 
الدولي يعد ضمن اخلطة املوضوعة 
التي تواكب تطــــور ذلك امللتقى 
حتى يلبي رغبة زواره وأصحاب 
املشاريع املشــــاركة فيه والذين 

يتزايد عددهم عاما بعد عام.
الــــوزان موضحا ان  وتابــــع 

الزيادة املطردة في عدد املشاركني 
في ملتقى كويتــــي وافتخر يعد 
املقياس احلقيقي لنجاح امللتقى، 
فيما أثنى على الدور الكبير الذي 
قامت بــــه ادارة شــــركة معرض 
الكويت الدولي متمثلة في رئيسها 
التنفيذي عبدالرحمن محمد النصار 
ومديرة ادارة التسويق والعالقات 
العامة باسمة الدهيم وذلك من خالل 
تعاونهم الالمحدود الذي قاموا به 

من اجل تسهيل كل األمور الالزمة 
إلقامة امللتقى.

وأضاف الوزان ان ملتقى كويتي 
وافتخر »مشروع وطن« هو املعيار 
احلقيقــــي للمشــــاريع الصغيرة 
والقاســــم املشــــترك بني الشباب 
الطموح واملشاريع، مشيرا الى ان 
امللتقى في نسخته الثالثة سيشهد 
نقلة نوعية كبيرة بعد توقيع عقد 
إقامته على ارض املعارض الدولية، 
السيما بعد النجاحات امللحوظة 
التي حققها في نســــختيه االولى 
والثانية. واختتم الوزان تصريحاته 
قائال: ان الطاقات الشــــبابية هي 
الثروة احلقيقية مللتقى »كويتي 
وافتخر« والتي نسعى من خالله 
الى استقطاب اكبر عدد من الشباب 

الكويتي الطموح.
اجلدير بالذكر ان امللتقى يفسح 
أمــــام الشــــباب الكويتي  املجال 
الستعراض مشروعاتهم الصغيرة 
إلنتاج املالبس او املواد الغذائية او 
مستحضرات التجميل واملطبوعات 
واملنسوجات واخلدمات الشخصية 
والتجارية والتصاميــــم واملواد 

االستهالكية وغيرها.

أقامت الشركة اخلليجية للتأمني 
انتهاء  التكافلي احتفاال مبناسبة 
الدورة التدريبية اخلاصة بتأمني 
الســــيارات، والتي شــــارك فيها 
العديد من موظفي الشركة حتت 
إشراف مدير إدارة السيارات خليل 
حموضة، والذي قام بشــــرح كل 
التفاصيل اخلاصة بتأمني السيارات 
وملدة أسبوع كامل، وقد اجتاز كل 
املشــــاركني من موظفي الشــــركة 
اخلليجيــــة للتأمني التكافلي هذه 
الدورة بنجاح.  وبهذه املناسبة، 
صرح نائب رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب ناصر سليمان  والعضو 
العمــــر عن أهمية عقــــد مثل هذه 
الدورات، وقال أن الشركة تطمح 
الوظيفي  التطوير  في اســــتمرار 
وتنمية قدرات كوادرها، الفتا إلى 
أن التدريب قد أصبح ضرورة ملحة 
التي تبحث  لكل املوارد البشرية 
عن التطوير في ظل التقدم اإلداري 
والتقني، لذلك تقوم الشركة بصفة 
دورية بتطوير مستويات برامج 
التدريب التي تقوم بتنظيمها بحيث 
تتوافق مع رغبات وظروف العمل 

وفي مختلف قطاعات الشركة.
 وقال نائب الرئيس التنفيذي 
للشؤون الفنية عفت أكرم شاكر 
ان هذه الدورة هي جزء من سلسلة 
الدورات األخرى التي ستقوم بها 

الشركة لتدريب املوظفني بالترتيب 
والتنسيق مع باقي مدراء اإلدارات 

املعنية بالشركة.
الرئيس  كما أضــــاف نائــــب 
التنفيذي للخدمات املساندة وليد 
حمود العياضي عن اعتماد الشركة 
مليزانية تتناسب مع عملية التدريب 
للكادر البشري والوظيفي، وأوضح 
أن الشــــركة تولي اهتماما كبيرا 

بجميع املوظفني وخاصة الكوادر 
الكويتية والتي تتجاوز نسبتها 
في الوقت احلالي 20% من إجمالي 

عدد موظفي الشركة.
 وقد قام ناصر سليمان العمر 
بتقــــدمي درع تذكارية ملدير إدارة 
السيارات خليل حموضة، وذلك 
الطيبة إلجناح  تقديرا جلهــــوده 

هذه الدورة. 

جانب من االحتفال

الهارون لدى استقباله قنصل الكويت في ميالنو

الهارون لدى استقباله السفير التركي

عبدالرحمن النصار وضاري حمد الوزان يتبادالن عقود االتفاقية


