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شركة معرض الكويت الدولي باشرت
التسويق لمعرض »وظائف الكويت 2010«

»دار الكوثر« تطرح 55 قسيمة تجارية
في عمان بقيمة مليوني دوالر

أعلن����ت ش����ركة دار الكوث����ر 
العقارية إحدى شركات املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالستثمار عن 
طرح 55 قسيمة جتارية في سلطنة 
عمان بقيمة إجمالية قدرها مليونا 

دوالر.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
الش����ركة أحمد  العام في  واملدير 
الصفار في بيان صحافي إن الشركة 
طرحت مؤخرا قسائم جتارية في 
سلطنة عمان وحتديدا في املنطقة 
الشرقية وساحل الباطنة وجنوب 

عمان.
وأضاف »تنفرد الشركة بطرح 

هذه القسائم على مستوى الكويت من خالل التميز في 
املساحات التي تتراوح بني 400 و1000 متر، السيما 

التمتع باملواقع اإلستراتيجية في عمان«.
وأشار إلى أن الشركة قامت بعرض مشاريع مماثلة 
في عمان والقت إقباال كبيرا من قبل املستثمرين في 
الكويت الذين يحاول����ون اقتناص الفرص العقارية 

املميزة س����واء داخ����ل أو خارج 
الكويت.

وبني الصفار أن الشركة تقدم 
خدمات وتس����هيالت مميزة لذلك 
املشروع الذي يحتوي على طرح 
55 قسيمة وتتمثل في تقدمي خدمة 
التسهيالت باألقساط ملدة 24 شهرا 

من بداية التعاقد.
ولفت الصفار إلى أن الكويت 
حتت����ل املرتبة الثاني����ة في عدد 
املتملكني لألراضي في سلطنة عمان، 
حيث ازداد العدد خالل العام املاضي 
ووصلت نسبة املتملكني إلى أكثر 
من 50%، ومن املتوقع ازدياد هذه 
النسبة خالل العامني املقبلني، كما أن رسوم البيع في 
سلطنة عمان ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 
1970 وهي 3 % على الثمن، وتعد هذه النسبة متدنية 
جدا إذا ما قورنت برسوم التسجيل في الدول األخرى، 
وتتيح الس����لطنة فرصة متلك األجنبي للمش����اريع 

بنسبة %100. 

ينطلق في 24 نوفمبر المقبل على أرض المعارض الدولية

تقدم خدمة التسهيالت واألقساط للمشروع على 24 شهرًا

باسمة الدهيم

حمود العرو عبدالوهاب السليم يوسف الكندري د.خالد الشمري

توفيق اجلراح وحسان بايرلي في استقبال الشيخ طالل اخلالد ود. أحمد باقر

جانب من التكرمي اخلاص بـ »إيكويت« مبناسبة حصولها على اجلوائز

أحمد الصفار 

البشري هو أهم العناصر في اي 
مؤسسة والتدقيق في اختيارها 
يضم����ن له����ا الري����ادة والنجاح 
والتفوق وم����ن هنا كان احلماس 
للمش����اركة في املعرض لالطالع 
عن كثب على الكوادر الباحثة عن 
فرصة عمل مالئمة. واستعرضت 
الدهي����م القطاعات التي تش����ارك 
في املعرض، وقال����ت انها عديدة 
وتضم على سبيل املثال كال من: 
القطاع احلكومي، وكاالت التوظيف، 
البنوك، الضيافة والسياحة، الطاقة 
النقل والطيران،  والنفط والغاز، 
الس����يارات واملواصالت، اإلعمار، 
الرعاية الصحية، تقنية املعلومات، 
العقار،  التحويلي����ة،  الصناع����ة 
االتصاالت السلكية والالسلكية، 
وسائل اإلعالم، اخلدمات البيئية، 

الوسائل الترفيهية.
واختتمت الدهيم تصريحاتها 
مؤكدة ترحيب الشركة باجلهات 
الراغبة في رعاية احلدث واملشاركة 
في أنشطته لزيادة فرص االختيار 
أمام زواره من شبابنا الباحثني عن 

فرص العمل املالئمة.

باشرت شركة معرض الكويت 
الدولي حملتها التسويقية للدورة 
الثانية من معرض »وظائف الكويت 
2010« الذي تقيمه وتنظمه الشركة 
خالل الفترة من 24 الى 26 نوفمبر 
املقبل على أرض املعارض الدولية 
مبش����رف. وبهذه املناسبة تقول 
مديرة إدارة التسويق والعالقات 
العامة لدى شركة معرض الكويت 
الدولي باسمة الدهيم ان معرض 
»وظائ����ف الكويت 2010« يعد من 
أكث����ر املعارض جذبا للش����ركات 
واملؤسس����ات الباحثة عن أفضل 
الكوادر املوجودة في سوق العمل، 
خاص����ة ان املعرض ف����ي دورته 
السابقة قد اجتذب اليه العديد من 
الباحثات والباحثني عن فرص عمل 
جادة س����واء في القطاع اخلاص 

او العام.
وتابعت الدهيم حديثها، مشيرة 
الى ان فكرة معرض وظائف الكويت 
قد القت ترحيبا ملحوظا من طرفي 
العالقة س����واء كان����ت جهات أو 
مؤسسات العمل او الباحثني عن 
العمل، حيث يوفر املعرض أجواء 

بوبيان للبتروكيماويات وشركة 
الكيماويات  القرين لصناع����ة 

البترولية.
وبدأت شركة ايكويت عمليات 
اإلنتاج في شهر نوفمبر 1997، 
وه����ي حاليا املش����غل الوحيد 
ملجموعة متكاملة من املصانع 
ذات املواصف����ات العاملية التي 
تنتج أكثر من 5 ماليني طن سنويا 
من املواد البتروكيماوية عالية 
اجلودة التي يتم تسويقها في 
الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا 

وأوروبا.

بكونها تف����وق متطلبات اجلهات 
الرقابية في الكويت«.

وهذه اجلائزة حتت إش����راف 
اجلمعية األميركية ملوظفي السالمة 
� فرع الكوي����ت كجزء من جائزة 
البيئ����ة والصحة  ف����ي  االمتياز 
والسالمة لش����ركات ومؤسسات 
القط����اع اخلاص في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
التنموي  وتقدي����را لدوره����ا 
املتميز، حازت شركة إيكويت سابقا 
على جائزة صاحب السمو األمير 
ألفضل مصنع في الكويت، وجائزة 

 منتجع صحارى كويت
B.O.T شارك في مؤتمر الـ

شارك منتجع صحارى كويت في أنشطة املؤمتر التاسع لدور 
  B.O.T�القطاع اخلاص في مش���اريع التنمية والبنية التحتية ال
والذي أقيم مؤخرا حتت رعاية الش���يخ أحمد الفهد وقد ش���هد 
اجلناح املخصص للمنتجع في معرض املؤمتر إقباال واسعا من 
املشاركني والزوار وقام توفيق اجلراح رئيس مجلس ادارة شركة 
مجمعات األس���واق الكويتية عقب اختتام اجللسة االفتتاحية 
للمؤمتر مبرافقة الش���يخ طالل اخلالد العضو املنتدب لشركة 
نفط الكوي���ت ود. أحمد باقر بزيارة ال���ى جناح املنتجع وكان 
في اس���تقبالهم حسان بايرلي مدير عام منتجع صحارى كويت 
حيث مت التعرف على اخلدمات التي يقدمها املنتجع والتسهيالت 
املتواف���رة للضيوف على صعيد مالعب الغولف املعتمدة دوليا 
ومراكز اللياقة البدنية والصحية املخصصة لألعضاء والنزالء 
والڤيالت الفخمة املخصصة إلقامة الضيوف باإلضافة الى املطاعم 

والقاعات املتعددة األغراض.

أفضل ش����ركة خليجية في مجال 
توظيف العمالة الوطنية، وجائزة 
الكويت للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسس����ات في قطاع الصناعة 
والنفط، وحصل����ت على جائزة 
تقديرية خالل القمة األولى جلوائز 
املسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

في الشرق األوسط.
ايكوي����ت  ش����ركة  متث����ل 
للبتروكيماويات التي تأسس����ت 
سنة 1995 شراكة عاملية بني شركة 
البترولية  الكيماوي����ات  صناعة 
وشركة داو للكيماويات وشركة 

بإطالق مجموعة من املشاريع ذات 
العالقة بالصحة والسالمة والبيئة، 
مثل اول مبادرة في اخلليج لتقليل 
انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، 
وأول ابراج تبريد ومعاجلة مياه 
البحر في الكويت، ووحدة متقدمة 
الس����ترجاع الكبريت، اضافة الى 
قيام الش����ركة بتطوي����ر نظامها 
الطوارئ وذلك  اخلاص خلدمات 
بجهود املوظف����ني. وكذلك تقوم 
شركة ايكويت بتطبيق مجموعة 
متكاملة من قواعد ولوائح الصحة 
والس����المة والبيئ����ة التي تتميز 

إيكوي����ت  حصل����ت ش����ركة 
الثانية  للبتروكيماويات للسنة 
على التوالي على جائزة االمتياز 
البيئ����ة والصحة  ف����ي  الذهبية 
والسالمة لش����ركات ومؤسسات 
القط����اع اخلاص في دول مجلس 
التعاون اخلليجي في مجال صناعة 

الهيدروكربونات لسنة 2010.
ومت تس����ليم اجلائزة لشركة 
ايكويت خالل احتفال رسمي حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ونائب العضو املنتدب للتخطيط 
والغاز في ش����ركة نفط الكويت 

محمد أحمد حسني.
الرئيس  املناسبة، قال  وبهذه 
التنفيذي لش����ركة ايكويت حمد 
التركيت ان »هذا النجاح نتيجة 
اللتزام وتطبيق موظفي الشركة 
العالقة  املعايي����ر ذات  ألفض����ل 
بالصحة والسالمة والبيئة وذلك 
كأولوية ال حياد عنها في جميع 
األوقات ومن خالل تنفيذ مجموعة 
من اخلطوات الفعالة مثل تطوير 
فعالية مبادئ الصحة والسالمة 
ال� 6 سيجما  والبيئة، ومشاريع 
وتخفي����ض مع����دل االصاب����ات 

املسجلة«.
وأضاف التركيت »ومن خالل 
هذا االلتزام املثالي بقواعد الصحة 
والسالمة والبيئة، استطاعت شركة 
ايكويت حتقيق اجناز عاملي متميز 
بالوصول الى اكثر من 22 مليون 

ساعة عمل آمنة متواصلة«.
م����ن جانبه، ق����ال مدير ادارة 
الصحة والسالمة والبيئة في شركة 
ايكويت فيصل مال اهلل »لضمان 
النجاح املس����تمر، قامت الشركة 

ممي����زة ومحببة للجميع دائما ما  
اتسمت بها املعارض وتفردت بها 
دون غيرها من أساليب البحث عن 
الك����وادر. وتابعت الدهيم مؤكدة 
انها قد ملس����ت من خالل عمليات 
تسويق املعرض ان هناك اهتماما 
بالغا بالكوادر البش����رية العاملة 
لدى مؤسساتنا احمللية وان العمالة 
حتظ����ى بعملية تدقي����ق وغربلة 
غاية في الدقة إميانا من مسؤولي 
العنصر  ب����أن  البش����رية  املوارد 

تنطلق أعمال املعرض األول للمال واالستثمار 
غدا االثنني في فندق شيراتون الكويت � القاعة 
املاسية، حتى 19 مايو اجلاري وذلك حتت رعاية 
وزير املالية مصطفى الشمالي وسيضم املعرض 
الصناديق والصكوك واحملافظ االس����تثمارية 
والعقاري����ة في الكويت واخلليج، وس����يكون 
املعرض فرصة حقيقية للش����ركات املشاركة 
فيه، لعرض افضل ما لديها من فرص واعدة.

وفي االطار قال مدير املعرض محمود عفيفي 
ان 6 ش����ركات عقارية جديدة تعلن عن طرح 
مشاريعها من خالل معرض املال واالستثمار 
وستشارك في املعرض الذي تنظمه مجموعة 
اجلابرية للمعارض مجموعة كبيرة من الشركات 
الرائدة في مجال الصناديق والصكوك واحملافظ 
محليا ودوليا، وسوف يتم تبادل األعمال بينها، 
كما سيساعد الشركات املشاركة على التعرف على 
احدث الصناديق واحملافظ املوجودة واملطروحة 

في األسواق احمللية واالقليمية.
وصرح مدير إدارة التس����ويق بشركة باز 
للنظم العقارية د.خالد الش����مري بان ابتكار 
»باز« لنظام حصص املشاريع يأتي من اميان 
راسخ بأن الشريعة االسالمية قادرة على تقدمي 
نظم استثمارية تواكب احلداثة وحتافظ على 
القيم ومتنح جميع اطراف العملية االستثمارية 

حقوقها.
وبدوره كش����ف مدير املبيعات والتسويق 
بش����ركة دينار هاني عبد الهادي ان الش����ركة 
سوف تس����تمر في طرح منتج ومشروع ڤلل 
املهنا بآللئ اخليران ما سيفتح الباب امام شرائح 
كبيرة من املواطنني واملقيمني على حد س����واء 
في االنتفاع بالفترات الزمنية التي سوف يقوم 
بتحديدها املنتفع وملدة 24 عاما ميالديا مشيرا 
بان مش����روع ڤلل املهنا ميثل عالقة فارقة بني 
املشاريع االخرى السيما ان املشروع يعد من 
املشاريع التي تشهد نقطة حتول في السياحة 
على مستوى الكويت من حيث االدارة والتشغيل 

ومس����توى االثاث الذي يعكس صورة واقعة 
حقيقية الحتياجات املنتفع مبا يتناسب معه 
اثناء اقامته في الشاليهات واكد عبد الهادي ان 
نظرة شركة دينار للمشروع تنبع من االهتمام 
باجلانب االقتصادي والذي يهدف الى تسليط 
الضوء على مجموعة من احملاور الهامة خلطة 
الش����ركة التنموية بعيدة املدى وقامت شركة 
دينار الدولية ببناء استراتيجية على اساسها 
مت تقدمي بديل يتمتع باملرونة الكافية واجلدوى 
االقتصادي����ة الالمتناهية وذلك بتوظيف حق 

االنتفاع.
ومن جهة اخرى قال مدير عام شركة االوائل 
الوطنية للعقارات الدولية يوس����ف الكندري 
ان الش����ركة تشارك مبش����اريع جديدة تطرح 
في املع����رض وهى: مش����روع بيت مري صن 
سيتي في لبنان وهذا املشروع يقع في احدى 
املناطق الراقية جدا من حيث املوقع والطبيعة 
والهدوء وهو مشروع سكني مميز في بيت مري 
املنطقة املعروفة والقريبة من بيروت ويتألف 
هذا املشروع من عشر ڤلل سكنية وعشر شقق 
سكنية من مختلف االنواع مت تصميمها بشكل 
يظهر اجلمال ويتميز باملوقع الهادئ ذي االطاللة 
اخلالبة على البحر املتوسط. وذكر ان املشروع 
الثاني هو باب البحر الذي يقع في مدخل جزيرة 
املرجان في رأس اخليمة يتألف هذا املشروع من 
710 شقق و110 استديوهات و290 شقة مكونة 
من غرفة نوم واحدة و220 شقة ويتوقع االنتهاء 

من املشروع بالربع الثالث من 2010.
بدوره، قال عضو مجلس االدارة بش����ركة 
ماجيك هوم العقارية عبدالوهاب الس����ليم ان 
من أهم التحديات التي تتبناها الشركة توفير 
سكن ومباني لزائريه مبواصفات عالية اجلودة 
وف����ق املقاييس املرعية عامليا والتحدي يكون 
اكبر في حالة عرض هذه املساكن واملباني بأقل 
األسعار، بل إنها تصل إلى اقل من سعر السوق 
حتى يتسنى جلميع شرائح املجتمع الكويتي 

متلكها، والتي لم تقدمها أي شركة عقارية أخرى 
وقد أشار السليم الى ضرورة حماية املشتري 
والعميل من الناحية القانونية وذلك وصوال إلى 
اعلى مستوى من الكفاءة اخلدمية التي تضمن 
مستوى متميزا من اخلدمة التي تقدم لعمالء 
ماجيك هوم العقارية احلاضرين واملستقبلني، 
أن أحكام القانون املدني وكذا أحكام التسجيل 
العقاري يتم وضعها موضع التطبيق لصالح 

عمالء شركة ماجيك هوم العقارية.
كما قالت مساعد املدير التنفيذي لشركة امالك 
بهبهاني جويل دانيال ان الشركة حاليا تعمل 
على تعزيز مفهوم القيمة املضافة باالضافة الى 
القيمة االستثمارية لعمالئها لتحقيق اكبر قدر 
للمكاسب من غير التضحية باجلودة واملوقع 
وتعتبر ذلك ضمن استراتيجية الشركة التي 
حترص على تنفيذها في سياستها التسويقية، 
فالش����ركة لديها عالقات م����ع افضل املصممني 
وشركات البناء في الكويت وأوروبا وحترص 
على تطويرها حتى تتناسب مبانينا مع روح 
العصر فاجلودة في التنفيذ والتوقيت هي احدى 
اولويات الشركة لذلك جاءت مشاركتنا ورعايتنا 

البالتينية ملعرض املال واالستثمار.
من جهة اخرى، قال العضو املنتدب لشركة 
اسكان املش����تركة حمود العرو ان الشركة قد 
انتهت من املرحلة االولى من انش����اء منتجع 
فيفان بجمهورية مصر العربية حيث مت االنتهاء 
من مرحلة التصوير والتخطيط بش����كل كامل 
ومت توصي����ل جميع املرافق واخلدمات العامة 
للمنطقة النشاء الڤلل السكنية فيها، فالبنية 
التحتي����ة للمنتجع اصبحت متكاملة وجاهزة 
ويبعد منتجع فيفان عن مدينة 6 اكتوبر دقائق 
معدودة ويقع على طريق القاهرة � االسكندرية 
ويتميز املنتجع بالتخطيط احلديث املتناسق 
الذي يراعي املس����احات اخلضراء في املنتجع 
واملرافق الترفيهية به ومساحته تتجاوز اقامة 

اكثر من 700 ڤيال.

»إيكويت« تحصد الجائزة الذهبية على مستوى الخليج
في الصحة والسالمة والبيئة للعام الثاني على التوالي

معرض عروض الكويت األول يواصل عروضه وأنشطته 6 شركات تعلن مشاريعها بمعرض المال واالستثمار
تنظمه »رؤى المتكاملة« برعاية الشيخ أحمد الفهد ويستمر حتى 22 مايو الجاريتنطلق أعماله غدًا االثنين برعاية وزير المالية

مسابقات ترفيهية للجمهور وزوار املعرض 

الوطنية للتأمني التكافلي ومركز 
الدولية  الطبي والش����بكة  عناية 
للتوزيع في املهرجان، مشيدا مبا 
تقدمه هذه الشركات من خدمات 
متطورة مكنتها من توسيع قاعدة 
عمالئها، والفتا الى أن ذلك سيعطي 
للمهرجان عامل جذب للجمهور من 

مختلف الفئات واألعمار.
وش����دد على أن املشاركات في 
املعارض واألنشطة واملهرجانات 
اجلماهيرية تعد من أسرع سبل 
تعزيز التواجد في األسواق وأكثر 
وسائل التسويق االقتصادية فاعلية 
وأقلها كلفة، مشددا على أهمية مثل 
ه����ذه املهرجانات في خلق قنوات 
اتصال من ش����أنها بن����اء عالقات 
وطيدة من جهة، ومن جهة أخرى 
احملافظة على االستمرارية في تلك 
العالقة نظرا للجمع بني املشتري 
والبائع ومنتجه وما يقدمه أيضا 
من خدمات. وتوقع يوسف أن يشهد 
املهرجان واملعرض إقباال كبيرا من 
قبل اجلمهور بسبب الفكرة املبتكرة 
وحسن التنظيم والتوقيت املناسب 
واحلمل����ة اإلعالمي����ة واإلعالنية 
الواس����عة التي يتم م����ن خاللها 
الوصول إلى كل شرائح املجتمع، 
واملشاركات من كبريات الشركات 
إلى تضمن  واملؤسس����ات إضافة 
املعرض فقرات ترفيهية وجوائز 
فورية ومفاجآت للزوار وعروضا 

مميزة يوميا.

يتعرض لها هؤالء العمالء، موضحا 
أن الشركة تنفرد بخدماتها املتميزة 
حيث تس����عى لبناء عالقة مميزة 
م����ع العميل فور علمه����ا برغبته 
ف����ي االس����تفادة م����ن منتجاتها 

وخدماتها. 
م����ن جهت����ه أع����رب الرئيس 
التنفي����ذي ملركز عناي����ة األملاني 
الطب����ي )IGMC( عب����داهلل بودي 
عن عظيم تفاؤله مبش����اركته في 
مهرجان ع����روض الكويت األول، 
مبديا رضاه عن الترتيب والتجهيز 
للمهرجان ومشيدا مبدى اجلدية 
واملثابرة التي بدت جلية من قبل 
الشركة املنظمة للمهرجان بالتعاون 

مع شركة أرض املعارض.
وعن مركز عناية األملاني الطبي 
)IGMC( ق����ال ب����ودي ان املرك����ز 
صرح دولي طبي حديث، متعدد 
التخصصات يقوم بتقدمي مجموعة 
من اخلدمات الطبية واجلراحية من 
املبتكرة  الطبية  املمارسات  خالل 
وفق أحدث أنظمة التكنولوجيا في 
املركز  أن  الطبي، موضحا  املجال 
يحتوي على العديد من التخصصات 
مث����ل أم����راض املس����الك البولية 
وعمليات التجمي����ل وطب القلب 
وأمراض النساء والوالدة واألنف 
واحلنجرة و طب العيون واألمراض 
اجللدية والعناية بالبشرة وطب 
األطفال وطب األسنان وغيرها من 

التخصصات. 

بدوره ذكر املدير العام لشركة 
الش����بكة الدولية للتوزيع أسعد 
صعب أن الش����ركة تأسست سنة 
2006 وهي عضو في احتاد املوزعني 
العرب، وأن القائمني عليها ميلكون 
خب����رة متتد ألكثر من 15 عاما في 
مجال عم����ل التوزي����ع باإلضافة 
لتمتعها بشبكة واسعة من العالقات 
داخل وخارج الكويت سواء دول 
اخلليج أو الدول العربية وأوروبا، 
وحازت الشركة من خالل حرصها 
الدائم على التطوير وخدمة العمالء، 
ثقة الكثير من الش����ركات احمللية 
واجلهات احلكومية )وزارة الدفاع 

� الداخلية � اإلعالم وغيرها(.
وأضاف صعب أن تأتي مشاركة 
الش����ركة في هذا املهرجان والذي 
يق����ام ألول مرة ف����ي الكويت من 
منطلق حرص الش����ركة وسعيها 
الدائم لتقدمي أفضل اخلدمات في 
مجال التوزيع على اختالف أنواعها 
)مطبوعات صحافية � فالير � عينات 
إلخ......(. وأشار صعب إلى أن هذه 
املشاركة تأتي في ظل تبني الشركة 
سياسة االرتقاء مبهنة التوزيع إلى 
األفضل في ظل املنافسة احلالية 
وغير املدروس����ة الت����ي تنعكس 
س����لبا على جودة اخلدمة املقدمة 

للعميل.
من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة 
رؤى املتكاملة للخدمات اإلعالمية 
ثاب����ت يوس����ف أهمية مش����اركة 

أعلنت مؤسسة رؤى املتكاملة 
للخدم����ات اإلعالمية عن رعاية 
ومشاركة مجموعة من الشركات 
الكبرى من مختلف القطاعات في 
مهرجان عروض الكويت األول 
ال����ذي تنظمه املؤسس����ة حتت 
رعاية الشيخ أحمد الفهد نائب 
رئيس ال����وزراء ووزير الدولة 
للش����ؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون اإلسكان على أرض 
املعارض الدولية في صالة رقم 
)4A( في الفترة من 13 وحتى 22 
مايو اجلاري، مبشاركة عدد من 
الشركات واملؤسسات االقتصادية 

الكبرى في الكويت. 
وأكد العضو املنتدب � املدير 
العام للشركة الوطنية للتأمني 
أن  القطامي  التكافل����ي ط����الل 
»الوطنية للتأمني« حرصت على 
املش����اركة في مهرجان عروض 
الكويت األول في إطار التعزيز 
املستمر إلمكانيات الشركة في 
تقدمي جميع التغطيات التأمينية 
املناسبة، مؤكدا حرص الشركة 
الدائم على توفير احللول اآلمنة 
الالزمة ملواجهة املخاطر بشكل 
فعال.  وأضاف أن املشاركة في 
هذا احملفل الهام الذي يستقطب 
كبرى الش����ركات من القطاعات 
املختلفة وكب����ار رجال األعمال 
تش����كل فرصة تتيح للش����ركة 
تثبيت بصماتها وتعزيز تواجدها 
مما يبرز مكانتها على الساحة 
احمللية.  وبني أن الوطنية للتأمني 
التكافلي تعد من الشركات الرائدة 
التأم����ني حيث تقوم  في قطاع 
التأمني  مبزاولة جمي����ع أعمال 
التكافل����ي وما يتص����ل به من 
أعمال إعادة التأمني، مؤكدا على 
أن الش����ركة تدار من قبل نخبة 
من خبراء التأمني في السوقني 

احمللي والعربي.
وأشار القطامي إلى ان الوطنية 
للتأمني التكافلي تتميز بأنها لديها 
من اخلبراء في التأمني ما أهلهم 
للعمل كخبراء ومستش����ارين 
لعمالئها، فهم بدورهم يقدمون 
النصح واإلرشاد وعرض أفضل 
البدائل في أصعب املواقف التي 


