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خلف املانع

د.بدر السعد

السيف يكّرم املوظف املثالي

لقطة جماعية للطالبات مع فريق البنك الدولي

»وثاق للتأمين« تكّرم الموظف المثالي للدورة الرابعة

» الدولي« استقبل طالبات ثانوية طليطلة

وحيث تتس���م تل���ك العالقات 
بالشفافية والفعالية.

القائمني  الس���يف  وطال���ب 
التكافلية  التأمني  على شركات 
والتقليدي���ة في الكويت بإقامة 
العديد م���ن الدورات التدريبية 
الكويتي  والتأهيلية للش���باب 
لصقل مهاراته���م املختلفة في 
الصناعة املالية التكافلية وخللق 
كوادر ماهرة ذات خبرات عالية 
مبا يتناس���ب والعم���ل في هذا 
السوق والذي يشهد تطورا كبيرا 

في السنوات األخيرة.
وأكد الس���يف على ضرورة 
إعداد قي���ادات تأمينية تكافلية 
شابة وذات تأهيل عال في جميع 
التأمينية لتلبية  التخصصات 
املتنامي  الس���وق  حاجات ذلك 
واملطرد والذي ش���هد جناحات 
جيدة في السنوات األخيرة رغم 

حداثته. 
وقال ان مس���ؤولية تأهيل 
الكوادر الكويتية الشابة ال ميكن 
أن نلقي بها فقط على كاهل الدولة 
ولكن على جميع القائمني على 
القطاعات احليوية املهمة سواء 

في الدولة أو القطاع اخلاص.

في الدورة الرابعة الختيار أكفأ 
إلى حرص  املوظفني، مش���يرا 
الشركة على إقامة هذه االحتفاالت 
لدعم وتشجيع موظفيها وكذلك 
العنصر  االهتم���ام بتش���جيع 
النس���ائي، مؤكدا على تواصل 
إدارات الشركة باألشكال األفقية 
والعمودية بكل فعالية وحيث 
تقوم اإلدارات العليا والتنفيذية 
بتقدمي جميع التعاون وتسهيل 
التواصل بينهم وبني مرؤوسيهم 

وال���ذي يعد العامل األساس���ي 
لنجاح جميع القطاعات وخاصة 
التكافلي، والذي  التأمني  قطاع 
يشهد منافسة شديدة بني جميع 
الشركات العاملة في هذا القطاع 
حيث زادت أعداد تلك الشركات 
مبا ال يتناسب مع حجم السوق 

الكويتي.
وخ���الل احلف���ل مت اختيار 
رش���ا عبدالرحمن عبدالعزيز � 
منس���ق إداري كموظفة مثالية 

أكد رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة »وثاق« للتأمني التكافلي 
عبداهلل السيف أن سوق التأمني 
التكافلي في الكويت مازال يفتقر 
التخصص���ات واملهارات  إل���ى 
البش���رية املتخصصة في هذا 
القطاع، مشيرا إلى ضرورة تكاتف 
شركات التأمني التكافلية لتدريب 
الكوادر الكويتية الشابة لالرتقاء 
بأدائهم الوظيفي وقدرتهم ملواكبة 
التطور السريع الذي يشهده هذا 

السوق محليا وعامليا.
وقال ان شركته تولي اهتماما 
خاصا بتدريب وتأهيل الكوادر 
الكويتية الشابة للعمل في قطاع 
التأمني التكافلي والذي استطاع 
خالل السنوات القليلة املاضية أن 
يستقطب عددا كبيرا من العمالء 
وبالتالي حرصت اإلدارة العليا 
للش���ركة على تعيني وتوظيف 
أفضل الكوادر املتخصصة لتلبية 

احتياجات عمالئها.
وقال خالل احلفل الذي أقيم 
مبناسبة اختيار املوظف املثالي 
في »وثاق« ان الشركة مستمرة في 
إدراج عنصر االهتمام بالعنصر 
البش���ري ضمن إستراتيجيتها 

في إطار التعاون املستمر والبناء بني بنك 
الكويت الدولي مع برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة، وحرصا من 
البنك على إرشاد وتوجيه من هم على أبواب 
التخرج من طلبة املرحلة الثانوية للعمل في 
القطاع اخلاص، وتشجيعهم على اتخاذ مثل 
هذه اخلطوة املهمة ف����ي حياتهم املهنية، فقد 

استقبل قس����م التدريب التابع لبنك الكويت 
الدولي طالبات ثانوية طليطلة الصف الثاني 
عشر، وذلك ضمن مشروع احلملة اإلعالمية 
)التحدي( والتي ينظمها برنامج إعادة هيكلة 

القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة.
وقد ألقى املدير التنفي����ذي إلدارة املوارد 
البشرية للبنك فؤاد مندني محاضرة حتدث 

فيها عن جتربته في العمل بالقطاعني اخلاص 
واحلكوم����ي، وألقى الضوء عل����ى أبرز أوجه 
االختالف والتحدي الذي يقابلها كل من يعمل 
في كال القطاعني، مش����جعا الطالبات خلوض 
جتربة العمل في القطاع اخلاص، في ظل وجود 
العديد من العوامل التي تساعد على االستقرار 

الوظيفي للعاملني بهذا القطاع.

من خالل البيع المباشر عبر جميع أنواع التسويق

السعد: شركات الطيران تسببت
في إفالس مكاتب السياحة والسفر

ثالثا: الس���ماح بقبول البيع 
من خ���الل البطاق���ة االئتمانية 
الشخصية لغير املسافرين على 
موقع االنترنت لتلك الش���ركات 
الذي يش���جع من خالل البطاقة 
االئتمانية على عودة البروكر بقوة 
ومن املعلوم ان قوانني البنوك وكل 
ش���ركات الطيران حتظر ومتنع 
استخدام ارقام البطاقة االئتمانية 
الشخصية الي عملية شراء للغير 

حتى وان كان ألحد األقرباء.
رابعا: اقتصار بعض العروض 
على املس���افرين وع���دم منحها 

ملكاتب السفر.
خامسا: اتفقت شركات الطيران 
عامة على استصدار قانون جديد 
من االياتا وهو نظام التس���وية 
الدفعات  البنكية في حتصي���ل 
النقدية من مبيعات التذاكر عن 
طريق شركات ومكاتب السياحة 
والس���فر حيث ان النظام القدمي 
املعمول ب���ه يتمثل في حتصيل 
املبيعات النقدية من قبل شركات 
ومكاتب السياحة والسفر لشركات 
الطيران على فترتني خالل الشهر 
أما النظام اجلدي���د فيتمثل في 
دفع املبالغ احملصلة في مبيعات 
التذاكر بنظام التسوية لشركات 
الطيران في غضون اسبوع مما 
يؤث���ر تأثيرا بالغ���ا على كثير 
من ش���ركات ومكاتب السياحة 

والسفر.

جرمية ام���ن دولة يعاقب عليها 
القانون بالسجن 10 سنوات.

وعدد السعد املمارسات التي 
الطيران بشكل  تتبعها شركات 

عام:
أوال: االعالن بجميع الوسائل 
االعالني���ة املرئي���ة واملكتوب���ة 
واملسموعة الذي مييز ويحرض 
ويشجع جمهور القراء واملشاهدين 
على احلجز عن طريق االنترنت 
افضل من الش���راء والتعامل مع 

مكاتب السياحة والسفر.
ثاني���ا: اعطاء فت���رة لتأكيد 
احلج���ز وتصدير التذكرة خالل 
24 ساعة من خالل مراكز االتصال 
التابعة لشركات الطيران وعدم 
اعطاء هذه املي���زة املهمة ملكتب 

السياحة والسفر.

اك���د اخلبي���ر ف���ي صناعة 
السياحة والسفر بالكويت د.بدر 
السعد ان ازمة ستحل بهذا القطاع 
احليوي ما لم تتدخل احلكومة 
ممثلة ب���االدارة العامة للطيران 
املدني ووزارة التجارة والصناعة 
مش���يرا الى ما يحدث في اآلونة 
االخيرة وبشكل منظم اقتصاديا 
وربحيا من قبل شركات الطيران 
العربي���ة واالجنبية واالقليمية 
وبطريق���ة متعم���دة في افالس 
شركات ومكاتب السياحة والسفر 
في السوق احمللي وذلك من خالل 
البيع املباش���ر للعمالء س���واء 
األفراد او املجموعات او الشركات 
التجارية  واملؤسسات والبيوت 
وبشتى انواع التسويق االعالمي 
املرئي واملسموع واملكتوب او من 

خالل التسويق االلكتروني.
واوضح ان ذلك سيؤدي ذلك 
الى قطع ارزاق اآلالف من اصحاب 
الشركات ومكاتب السفر والسياحة 
وموظفيها، واضاف الس���عد ان 
البيعية والتسويقية  السياسة 
وكما هو متفق عليه بروتوكوليا 
الطيران  وعمليا ما بني شركات 
سواء كانت احمللية او االجنبية 
وما بني شركات الطيران وشركات 
السياحة والس���فر واملعتمدين 
كأعضاء فاعلني لدى منظمة االياتا 
العاملية في الكويت ليست حسب 
ما هو متفق عليه، وهي تعتبر 

180% ارتفاع »متوقع« في مبيعات »سامسونج« 
ألجهزة المحمول بدول المنطقة في 2010

 تتوقع سامس����وجن، الش����ركة الرائدة في مجال 
إلكترونيات املستهلك وتكنولوجيا املعلومات، منوا 
بنسبة 180% في مبيعاتها من أجهزة الكمبيوتر احملمول 
في منطقة الش����رق األوسط خالل سنة 2010، وذلك 
في األغلب نتيجة النمو الذي تش����هده أعداد القوى 
العاملة املتنقلة في املنطقة. ومن املتوقع أن يكون 
جهاز الكمبيوتر احملمول X420، اإلصدار األول فائق 

اخلفة من سلسلة أجهزة X اجلديدة والذي مت إطالقه 
في وقت سابق من هذا الربع ومزود بنظام التشغيل 
Windows 7، أفضل موديالت أجهزة سامسوجن مبيعا.  
وف����ي هذا الصدد، قال مدير عام قس����م تكنولوجيا 
املعلومات لدى سامسوجن اخلليج مادهاف ناريان: 
»قبل 15 عاما، كانت الش����ركات تبدي عدم االهتمام 

في دعم موظفيها في املناطق البعيدة.

»الكويتية« تطرح أسعارًا تشجيعية للمعتمرين
طرحت مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية اسعارا تشجيعية 
ملعتمري بيت اهلل احلرام انسجاما 
مع س���عيها الدائم ال���ى تعزيز 
تواجدها في االسواق التي تشهد 
تنافسا حادا بني شركات الطيران 
واقباال متزايدا الى اململكة العربية 

السعودية خالل الفترة املقبلة.
العطالت  وقال رئيس مكتب 
خلف املانع ان املؤسسة قد قررت 
تقدمي اس���عارا خاصة للراغبني 
من معتمري بيت احلرام اعتبارا 
من الشهر اجلاري الرضاء اكبر 
شريحة ممكنة من العمالء، مشيرا 

الى ان املؤسسة قد حددت سعر 
التذك���رة ذهابا واياب���ا الى جدة 
باالضافة الى االقامة في احد فنادق 
جدة )هيلتون تاور او موڤنبيك 
او روتانا املروة مكة او هيلتون 
مكة او دار التوحيد( ملدة ثالثة 
ايام للش���خص الواحد في غرفة 
مزدوجة مع وجبة االفطار ابتداء 

من 100 دينار.
وذك���ر خلف املان���ع ان هذه 
االس���عار تط���رح ألول مرة في 
الطلب  الكويت تلبي���ة لرغبات 
املتزايد للراغبني في اداء مناسك 
العمرة في فترة الربيع وارضاء 

ألكبر ش���ريحة ممكنة من عمالء 
املؤسسة.

وأكد املانع ان مؤسسة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة حترص كل 
احلرص على االرتقاء باخلدمات 
املقدم���ة والترتيب���ات املتبع���ة 
ومواكبة كل ما هو جديد في هذا 
الصدد، حيث ان تقدمي اخلدمات 
املتميزة ملعتمري بيت اهلل احلرام 
وتطويرها يعد هاجس���ا وهدفا 
دائما للمؤسس���ة، مشيرا الى ان 
املؤسسة وفي اطار خطط التطوير 
املس���تمرة التي تنفذها لضمان 
تقدمي أعلى مستوى من اخلدمة 

ملعتمري بي���ت اهلل احلرام لهذه 
الشريحة من املسافرين وتلبية 

جميع متطلباتهم.
وكشف املانع ان املؤسسة بصدد 
تقدمي العديد من البرامج الدينية 
وفق اسعار تشجيعية من الكويت 
الى العديد من الدول التي تشتهر 
باملزارات الدينية مع طرح العديد 
من اخلدمات واالمتيازات اجلديدة 
وف���ق برامج وخطط مدروس���ة 
وهو األمر الذي يدفع املؤسس���ة 
الى مضاعفة جهودها في اجتاه 
تعزيز خدماتها والبحث عن كل ما 

هو جديد ومفيد ملسافريها.

أوصى بإجراء دراسة متأنية قبل اتخاذ خطوات فعلية بشأن المقاصة

الهارون طالب بتشكيل لجنة لبحث
آلية عمل المقاصة العقارية لتفعيل دورها

قرارات »لجنة التجارة« ُتّرحل للعام المقبل بسبب حساسية األوضاع االقتصادية
تعديل نسبة العمولة من 1% بسبب األزمة االقتصادية أمر مستبعد في الوقت الراهن

وقف تراخيص شركتي تأمين بسبب
عدم التزامهما بمزاولة نشاطهما منذ تأسيسهما

عاطف رمضان
ـــ »األنباء«  ــفت مصادر مطلعة ل كش
ــى وقف  ــارة ال ــه وزارة التج ــن توج ع
ــركتني متخصصتني  اجازة تراخيص ش
ــبب عدم التزامهما  في مجال التأمني بس
ــت املصادر  ــاطهما. واضاف مبزاولة نش
ــركتني احداهما نشاطها متوافق  ان الش
ــامية  ــريعة االس مع مبادئ وأحكام الش
وأوضحت  ــدي.  تقلي ــاطها  نش والثانية 
ــركتني حصلت  ــادر ان احدى الش املص
ــني تقريبا، وان  ــص منذ عام على ترخي

ــت على تراخيص  ــركة الثانية حصل الش
ــا. وبينت املصادر  ــذ عام واحد تقريب من
ان الوزير الهارون اعتمد وقف تراخيص 
الشركتني، علما انه سيتم الكشف عنهما 
رسميا خال ايام. اجلدير ذكره ان وزارة 
التجارة والصناعة قامت بإيقاف رخص 
ــم تزاوال  ــا تبني انهما ل ــركتني بعدم الش
نشاطهما الفعلي أو اجلدي منذ حصولهما 
ــركات التأمني  على تراخيص. يذكر ان ش
ــارة والصناعة  ــة وزارة التج حتت مظل

بشكل مباشر.

عاطف رمضان ـ عمر راشد
علم���ت »األنباء« م���ن مصادرها ان 
وزير التجارة والصناعة احمد الهارون 
اجتمع امس مع الوكالء ومديري ادارات 
الوزارات واس���تعرض معهم تطورات 
قرارات جلنة التجارة املشكلة لتنظيم 

السوق العقاري.
وبينت املصادر ان ما يتعلق بتعديل 
نسبة العمولة أمر غير وارد ولن تزيد 
على 1% بسبب ظروف االزمة االقتصادية 
الراهنة، مستدركا ان مسألة تنظيم وقت 
املعارض العقارية التزال محل نقاش مع 
الوزراء حلل االزمة وفقا للقرارات التي 

يتم اتخاذها في الوقت الراهن.
واستدرك املصدر بالقول ان صدور 
ق���رارات جلنة التجارة لن تظهر نهاية 
الع���ام احلالي، وامنا قد تكون قراراتها 

اوائل العام املقبل، وذلك ملزيد من الدراسة 
حول املوضوعات املتعلقة بها.

ولفتت املصادر الى ان السوق العقاري 
يعان���ي من ازمة حقيقي���ة متمثلة في 
انخفاض االسعار واي قرارات سيكون 
لها تأثير بالغ على االوضاع بشكل عام 

والسوق العقاري بشكل خاص.
م���ن جانب آخر، اك���دت املصادر ان 
الوزير الهارون تطرق خالل االجتماع الى 
امور متعددة منها املقاصة العقارية، حيث 
استعرض اجلوانب املتعلقة بها، وطلب 
الوزير تش���كيل جلنة تبحث آلية عمل 

املقاصة، وذلك بهدف تفعيل دورها.
وأف���ادت املصادر بأن الهارون طلب 
تش���كيل جلنة أو عمل دراسة متأنية 
قب���ل اتخاذ أي خطوات فعلية بش���أن 

املقاصة.


