
اقتصاد
الثالثاء 6 مارس 2012

39

خالل احلفل السنوي لتكرمي املوظفني للعام 2011

احلميدي: »الكويتية« تكّرس جميع إمكانياتها
لتحفيز املوظفني وتشجيعهم على البذل والعطاء

وتشجيعه على البذل والعطاء.
وقال: »قد يكون من املناسب في 
هذا احلفل أن نستذكر ما قدمته لنا 
املؤسسة على مدى سنوات طويلة 
بدءا من التدريب املتواصل بجميع 
أشكاله الفني واإلداري والتسويقي 
ملواكبة التطورات التي يش����هدها 
س����وق الطيران التجاري وصوال 
إلى احلقوق واملكتسبات الوظيفية 
التي يتمتع بها موظف اخلطوط 
اجلوية الكويتية، وبكل تأكيد أن ما 
حصلنا عليه كموظفني من تدريب 
وتأهيل ورعاية أكسبنا خبرة عالية 
نادرا ما تتوافر ملوظفني آخرين في 

أمكنة أخرى«.
وأك����د عل����ى ض����رورة حتمل 
املسؤولية لرد اجلميل للمؤسسة، 
خصوصا في ظ����ل هذه الظروف 
الصعبة، األمر الذي يستلزم العمل 
بكل الطاقات واإلمكانيات لكي نتمكن 
معا من جتاوز املرحلة احلالية مبا 
حتمله من مصاع����ب ومعوقات، 
مشيرا الى انه لن يتحقق ما نصبو 
إليه م����ن دون أن نتكاتف جميعا 
بحيث يؤدي كل منا مهامه وواجباته 
الوظيفية بأقصى درجات املسؤولية 
لتتكامل هذه اجلهود باجتاه هدف 
واحد هو جناح مؤسستنا الوطنية 
في س����باق املنافسة الذي تشهده 

شركات الطيران في املنطقة.
أحمد يوسف  ٭

بالفضل ونفخر باالنتماء إليها.
وأكد حرص املؤسسة على هذا 
اللقاء السنوي لتكرمي قدامى املوظفني 
والذي حرصن����ا جميعا أن يكون 
تظاهرة للوفاء والتآخي واأللفة، 
حيث قطفنا ثمار ذلك على جميع 
األصعدة وملسنا تأثيرها االيجابي 

في مناحي العمل املختلفة.
وأضاف قائال: »انه في مثل هذه 
املناسبة نتقدم لكم بالتهنئة اخلالصة 
ونستذكر جهودكم املخلصة خالل 
فترات عملكم الطويلة وتفانيكم في 
أدائكم لواجباتكم الوظيفية، كما 
أسجل لكم تقدير مجلس اإلدارة ملا 
بذلتموه في دعم مسيرة مؤسستنا 
الوطنية واالرتقاء بها وأن نتطلع 
دائما إلى عملنا هنا الذي هو واجب 
وطني مجيد نعمل به حتت مظلة 
دولتنا احلبيب����ة الكويت، وإنني 
في الوقت ال����ذي أحثكم فيه على 
بذل مزيد من العطاء فإنني أعدكم 
بأن مجلس اإلدارة لن يدخر وسعا 
في دعم كل ما من ش����أنه حتسني 
املستوى املعيش����ي ودعم قدرات 

املوظفني املهنية والتأهيلية«.
من جانبه، ألقى كلمة املكرمني 
الزميل عب����اس التح����و، مرحبا 
باحلضور، ومؤكدا على ان اللقاء 
الس����نوي الذي تقيمه املؤسس����ة 
يضفي جوا من املودة وأيضا يؤكد 
على اهتمام إدارة املؤسسة باملوظف 

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية الكابنت 
يوسف احلميدي إن املؤسسة تؤمن 
بأهمية تكريس جميع اإلمكانيات 
املتاح����ة من أجل حتفيز املوظفني 
وتش����جيعهم على البذل والعطاء 
التدريب  وكذلك املضي بخط����ط 
والتأهيل الوظيفي لرفع مستوى 
اإلنتاجية وزيادته����ا كما ونوعا، 
حيث سعت اإلدارة اجلديدة إلقرار 
زيادة الرواتب واملطالبات املشروعة 
للموظف����ني مما يدل على االهتمام 
بهذه اخلطوة التي من شأنها حتسني 
املستوى املعيشي للموظفني وإيجاد 
املناخ املناسب لزيادة اإلنتاج، ومن 
شأن ذلك زرع احلافز لدى العناصر 
الشابة لالقتداء بزمالئهم القدامى 
منهم عمال واألكثر خبرة لكي تستمر 

مسيرة العطاء والنماء والتميز.
وأضاف في كلمته مبناس����بة 
احلفل الس����نوي لتكرمي املوظفني 
للعام 2011، ان جميع املؤسس����ات 
والشركات الرائدة تفخر بكوادرها 
املدرب����ة واملعطاءة واملس����ؤولة 
وتعتبرهم محور خططها لالنطالق 
إلى آفاق النجاح والتميز، وال نتوقع 
من موظفينا أق����ل من ذلك، حيث 
اننا نعول عليهم كثيرا الس����يما 
في املرحلة املقبلة والتي نعتبرها 
حساس����ة ومفصلية ف����ي تاريخ 
مؤسساتنا الوطنية التي ندين لها 

جانب من احلضور يوسف احلميدي يكرم أحد املوظفني

أعلنت ش���ركة التس���هيالت 
التجارية )التسهيالت(، الشركة 
الكويتية الرائدة في قطاع التمويل، 
عن مشاركتها في امللتقى السنوي 
اخلامس »كويتي وأفتخر 2012« 
الذي يقام في الفترة من 7 إلى 10 
مارس 2012 على أرض املعارض 
الدولية في مشرف، وذلك انطالقا 
من حرصها على دعم اجليل املقبل 

من رواد األعمال الكويتيني.
ويق���ام املعرض حتت رعاية 
سمو الشيخ ناصر احملمد، ويهدف 
إلى تعزيز روح االبتكار واإلبداع 
وري���ادة األعمال بني الش���باب 

الكويتي.
وبهذه املناسبة، صرح مساعد 
العضو املنتدب للتس���ويق في 
»شركة التس���هيالت التجارية« 
ناصر علي املناعي، قائال: »تأتي 
مش���اركتنا في امللتقى السنوي 
اخلامس »كويتي وأفتخر 2012« 
انطالقا من حرصنا على توفير 
الدعم الالزم ملس���اندة الشباب 
الكويت���ي، وقناعتنا بأن هؤالء 
الشباب ميثلون اجليل املقبل من 
رواد األعم���ال والقيم احلقيقية 
إل���ى أنهم أمل  للكويت، إضافة 
ومس���تقبل هذا البل���د بعزمهم 
وتصميمهم واجتهادهم في العمل 
وابتكاراتهم وإبداعاتهم املختلفة 
لذا فإنه يس���عدنا أن نكون من 
الش���ركات الكويتية املش���اركة 
في ه���ذا املعرض ال���ذي أصبح 
معلما لرواد األعمال الشباب في 
الكويت«. وأضاف بالقول: »تعكس 
هذه املشاركة التزام »التسهيالت« 
وحرصها على املساعدة واألخذ 
بأيدي الشباب الكويتي املهتمني 
بتنفيذ أفكارهم التجارية، وفي 
الوقت الذي يشرعون فيه مبباشرة 
أعمالهم اخلاصة، فإنه من األهمية 
مبكان أن نوفر ونهيئ لهم البيئة 
العملية املناسبة التي تساعدهم 
على اإلبداع واالنطالق من أجل 

ازدهار ونهضة هذا البلد«.

أعلنت شركة املعجل لألدوية، 
الوكي����ل املعتمد لش����ركة أبوت 
نيوترش����ن، عن رعايتها ملؤمتر 
»الطفولة املعاصرة.. تنشئة سليمة.. 
سعادة مستدامة« الذي سيقام يومي 
12 � 13 مارس اجلاري في بيت لوذان 
حتت رعاية رئيسة مجلس ادارة 
مبرة خير الكويت الشيخة فريال 
دعيج السلمان الصباح، وتنظمه 
ش����ركة رؤى املتكامل����ة لتنظيم 
املعارض واملؤمت����رات بالتعاون 
مع بي����ت لوذان. وقالت ش����ركة 
املعجل لألدوية في بيان صحافي 
ان هذه الرعاية تأتي متاش����يا مع 
استراتيجيتها الهادفة الى دعم كل 
األنشطة اخلاصة بالطفل الكويتي 
وس����ائر فئات املجتمع مما يعزز 
دورها االجتماعي، وبهذه املناسبة 
قال مدير شركة أبوت في الكويت 
د.ابراهيم مصطفى رجب ان رعاية 
الشركة لهذا املؤمتر تأتي انطالقا 
م����ن تقديرنا لألهداف الس����امية 
التي مت وضعها من قبل املنظمني 
مبا يع����ود بالفائدة املرجوة على 
اجليل اجلديد من اجلوانب الصحية 
والنفسية والغذائية واالجتماعية 
لتأهيلهم للمستقبل الذي تنتظره 
الكوي����ت منهم ليكملوا مس����يرة 
البناء والتنمية عندما يتسلمون 

املسؤوليات. 
واض����اف قائ����ال: »الهدف من 
املشاركة تسليط الضوء على مكانة 
الشركة ومسيرة عملها املمتدة على 
مدى عق����ود والتعريف بعالقاتها 
الواس����عة مع كبريات الشركات 

العاملية«.

»التسهيالت التجارية« 
تشارك في ملتقى 

»كويتي وأفتخر«

»املعجل لألدوية« 
ترعى مؤمتر 

»الطفولة املعاصرة«

ناصر املناعي

د.إبراهيم رجب

ام���س ان ال���وزارة ملتزمة 
مبسؤولياتها كاملة في هذا 
املجال وتعمل في اطار خطط 
استراتيجية للتعامل مع اي 
امر من ش���أنه التأثير على 
وجود اي سلعة غذائية في 
االسواق احمللية سواء كان 
ذلك االمر ألسباب محلية او 

خارجية.
اهتم���ام  ان  واض���اف 
الوزارة باستقرار االسواق 
االمن  احمللي���ة وتعزي���ز 
الغذائي للبالد ينسجم مع 
الوزراء  توصيات مجلس 

عجمي فالح املتلقم، والعضو 
املنتدب لشركة التكافل الدولية 
للتأمني التكافلي سعد ابراهيم 
مكي، باالضافة الى امني سر 
النقابة خالد احمليلبي ومدير 
اجلماع���ي  التكاف���ل  ادارة 
والصحي في شركة التكافل 
الدولية زي���اد النقيب. وقد 
اعرب رئي���س مجلس ادارة 
نقاب���ة العاملني ف���ي وزارة 
التج���ارة والصناعة عجمي 
املتلقم ان توقيع هذه االتفاقية 
يأتي من حرص النقابة على 
توفير تغطية صحية جماعية 
متكاملة العضائها وانه ومن 
منطلق الدور املتميز ومستوى 

اخلدمات املصرفية اإلسالمية. 
حيث أقيم حفل التكرمي في 
إمارة دبي في 29 فبراير 2012 
بفندق دوسيت ثاني، ومت 
تكرمي األطراف املشتركني 
في الصفقات، مبش���اركة 
العديد من الشركاء واملديرين 
األساسيني ملكتب »التميمي 
ومشاركوه« الذين تسلموا 
اجلوائز بالنيابة عن املكتب. 
و قد مت اختيار اجلوائز من 
العدي���د من الصفقات التي 
مت ترشيحها على مستوى 

استقبل السفير البريطاني

الصالح: تعزيز األمن الغذائي من األولويات

القناعي: »معرض الكويت الدولي« تستعد 
لترتيب دورة جديدة ملعرض احلج والعمرة

 تستعد شركة معرض الكويت الدولي إلقامة 
وترتيب دورة جديدة من معرض احلج والعمرة 
وذلك خالل الفترة من 7/29 الى 2012/8/4 على 
ارض املعارض الدولية مبشرف. وبهذه املناسبة 
ذكرت مس����ؤولة املعرض لدى شركة معرض 
الكويت الدولي مروى القناعي ان قرار إقامة 
دورة جديدة من معرض احلج والعمرة قد جاء 
في ظل أصداء النج����اح واإلقبال الكبير الذي 
حققه املعرض في دورته األولى العام املاضي. 
ودعت القناعي في تصريح صحافي كل احلمالت 
واملؤسسات والشركات املتخصصة في احلج 
والعمرة واجلمعيات اخليرية للمشاركة في 
املعرض لعرض كل خدماتها لعمالئها وللزوار 
ولطرح املزايا التي توفرها في ظل أجواء مشجعة 
ملعارض الشركة وحملة إعالمية وإعالنية كبيرة 

تشمل كل وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة 
واملرئية، حيث يوفر املعرض األجواء املناسبة 
ليتعرف طرفا العالق����ة بعضهم على بعض 
واالطالع على خدمات احلج حتت سقف واحد، 
وهكذا يسهل املعرض عملية االلتقاء مع احلجاج 
وأصحاب احلمالت. وأش����ارت الى ان معرض 
احلج والعمرة يعتبر فرصة كبيرة للراغبني 
في أداء مناسك احلج والعمرة لاللتقاء املباشر 
مع ممثلي احلمالت كما ان هدف املعرض ميكن 
توظيفه لتحقيق املزيد من النهوض مبستوى 
اخلدمات التي تقدمها حمالت احلج لعمالئها 
نظرا لتواجدهم املستمر خالل فترة املعرض، 
ولطرح املشكالت التي قد تواجه احلاج واملعتمر 
وطرح احللول من قبل املنظمني واملنس����قني 

والعمل على التغلب عليها.

»التكافل الدولية« ونقابة العاملني بـ»التجارة« 
توقعان عقد تغطية عالج صحي جماعي

»التميمي ومشاركوه« يحوز جائزتي صفقة 
الصكوك وصفقة الكويت لعام 2011

املتعلقة بهذا الشأن مؤكدا ان 
الوزارة تعمل على التنسيق 
بشكل دائم مع جميع اجلهات 
احلكومي���ة  واملؤسس���ات 
الصل���ة  ذات  واالهلي���ة 
مبختلف الس���لع الغذائية 
املستهلكني  لس���د حاجات 

في السوق احمللية.
وشدد على ان الوزارة لن 
تسمح بأي جتاوز من شأنه 
التأثير على سلعة ما في 
االسواق احمللية سواء كان 
هذا التأثير يتعلق بأسعار 
السلع او جودتها وسالمتها 
مضيفا ان القوانني التجارية 
واضحة في هذا اخلصوص 
والوزارة ملتزمة بتطبيقها 
على اجلميع بكل شفافية. 
وكان الصالح قد استقبل 
في مكتبه س���فير اململكة 
املتحدة لدى الكويت فرانك 
بيكر، الذي ق���دم التهاني 
للوزير الصالح حلصوله 
على ثقة صاحب الس���مو 
األمير وتوليه حقيبة وزارة 

التجارة والصناعة.

اخلدمة اجليدة التي تتمتع 
بها شركة التكافل الدولية في 
تقدمي هذه اخلدمة باالضافة 
الى ان هذه االتفاقية هي في 
مس���توى اقتصادي مناسب 
حيث مت اعدادها بشكل يناسب 
النقابة  واحتياجات اعضاء 
وعائالتهم. م���ن جهته، قال 
العضو املنتدب لشركة التكافل 
الدولية للتأمني التكافلي سعد 
ابراهيم مكي: »ان توقيع هذه 
االتفاقية مع نقابة العاملني 
ب���وزارة التجارة والصناعة 
تعد خطوة نحو تقدمي خدمات 
تأميني���ة صحي���ة متكاملة 
ذات مستوى رفيع وبأسعار 
النقابة، هذا  تناسب اعضاء 
ويحدونا االمل في ان ننجح 
في استقطاب نقابات العاملني 
في وزارات ومؤسسات الدولة 
وذلك من منطلق حرص شركة 
التكاف���ل الدولية على تقدمي 
خدماته���ا الصحية املتميزة 
الف���راد وعائ���الت املجتمع 
الكويت���ي وهو م���ا يعد من 
خطط الشركة لتقدمي تغطيات 
صحي���ة جماعية مناس���بة 

وبتكلفة معقولة«.

العال���م، ومت تقدميها إلى 
املؤسسات الرائدة في فئاتها 
وأسواقها املختارة. وقد علق 
الشريك ومدير مكتب الكويت 
ألكس صالح، على اجلوائز 
قائال: »لقد س���عدنا للغاية 
باحلصول على هذا التكرمي 
وهذه األوس���مة، ويستمر 
فريقنا على املستوى احمللي 
وداخل املنطقة في السعي 
جاهدا للتفوق واإلبداع. وقال 
احملامي الشريك في مكتب 
»التميمي ومشاركوه« فيليب 
كوتس���يس: »إنه لش���رف 
كبير لن���ا أن نحصل على 
هذه اجلوائز املتميزة، كما 
يسرنا أن نعمل عن كثب مع 
إدارة السيولة  شركة بيت 
بخصوص إع���ادة هيكلة 
الشركة األولى لالستثمار 
وقد عم���ل فريقنا عن كثب 
معا للخروج بحلول مبتكرة 
ترض���ي كال م���ن الدائنني 
واملدينني في هذه الصفقة 

املعقدة«. 

التج���ارة  أك���د وزي���ر 
والصناعة أنس الصالح ان 
تعزيز االمن الغذائي للبالد 
م���ن أولويات عم���ل وزارة 
التج���ارة نظ���را الرتباطه 
باالحتياج���ات االساس���ية 

للمواطنني.
وقال الصالح ل� »كونا« 

اعلن���ت ش���ركة التكافل 
الدولي���ة للتأم���ني التكافلي 
عن توقيعها اتفاقية تغطية 
تأمني صحي جماعي مع نقابة 
العاملني في وزارة التجارة 
والصناعة. وق���د مت توقيع 
االتفاقية في مقر شركة التكافل 
الدولية بحضور كل من: رئيس 
مجلس ادارة نقابة العاملني 
في وزارة التجارة والصناعة 

أعلن مكت���ب التميمي 
ومش���اركوه فرع الكويت، 
عن حصول���ه مؤخرا على 
جائ���زة صفق���ة الصكوك 
لعام 2011 وصفقة الكويت 
لعام 2011 من مجلة األخبار 
املالية اإلسالمية، الرائدة في 

الوزير الصالح خالل مباحثاته مع السفير البريطاني 

سعد مكي وعجمي املتلقم يتبادالن العقود بحضور خالد احمليلبي

من اليسار إلى اليمني: أليكس صالح وعماد املنيع وفيليب كوتسيس


