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تنظمه »فيجن« ويقام في الفترة من 25 حتى 28 أكتوبر المقبل

بعد حظر صيده الذي استمر 45 يوماً

كعادتها في كل مرحلة من مراحلها قامت احلملة الوطنية التوعوية ملرض الس����رطان 
»كان« بتنظيم زيارة الى مستش����فى بنك الكويت الوطني والذي يعنى باالطفال املصابني 
بالس����رطان، وذلك من خالل فريق من متطوعي حملة »كان« بالتعاون مع برنامج لوياك 

الصيفي.
وتضمنت الزيارة جتول املتطوعني على غرف املرضى وتقدمي الهدايا والورود اليهم في 
محاولة لرسم االبتسامة على وجوههم وإلدخال البهجة والسرور الى نفوسهم، وقد متت 

هذه الزيارة بالتنسيق مع قسم ادارة اخلدمات االجتماعية باملستشفى.
وفي اط����ار هذه الزيارة، أكدت جلنة العالقات العام����ة للحملة حرصها املتواصل على 
اقامة مثل هذه االنش����طة بشكل منتظم ملا حتمله من اهمية في دعم حتقيق االهداف التي 
تس����عى اليها ومثله في رفع مس����توى الوعي الصحي لدى افراد املجتمع وحتفيزهم على 

تبني اسلوب حياة صحي يجنبهم االصابة باملرض.
وعبر ذوو االطفال املصابني بالسرطان عن سعادتهم الكبيرة بهذا االهتمام الكبير الذي 
توليه حملة »كان« ملرضى السرطان والزيارات املستمرة التي تقوم بها من حني الى آخر. 
وختمت اللجنة املنظمة حديثها بتوجيه الش����كر الى ادارة مستشفى بنك الكويت الوطني 
على كل التس����هيالت التي قدمت بهدف اجناح هذه الزيارة كما ش����كرت متطوعي برنامج 
لوي����اك على أدائهم احملترف وجهودهم احلثيثة وحرصهم املتناهي على اجناح أي فعالية 

يشاركون فيها.

ق���ام البنك التجاري بتنظيم 
التدريب���ي الصيفي  برنامج���ه 
السنوي ألبناء وأقارب املوظفني 
الذي يس���تمر خالل الفترة من 
21 يونيو وحتى 27 أغس���طس 

 .2009
ويه���دف البرنامج التدريبي 
الصيفي إلى ش���غل أوقات فراغ 
الطلبة والطالبات الدارسني خالل 
عطلتهم الصيفية وإطالعهم على 
تقنيات وأسس العمل املصرفي 
وإكس���ابهم مهارات التعامل مع 

الغير.
الدفعة  ومبناس���بة تخريج 
األولى من املتدربني واس���تقبال 
الدفعة الثانية أش���ارت مساعد 
مدير عام � إدارة املوارد البشرية 
ه���دى صادق ال���ى ان التجاري 
يقوم بتنظيم برنامجه التدريبي 
الصيفي س���نويا بهدف تدريب 
الطلبة والطالبات على أساسيات 
العمل املصرفي، وإكسابهم خبرات 

وظيفية ومهارات في التعامل مع 
العمالء واجناز اإلعمال احملاسبية، 
واستخدام احلاسب اآللي واملهارات 
املرتبطة باألنش���طة املصرفية 
املختلفة الكتساب وإتاحة الفرصة 
لهم لتلقي معلومات وفيرة عن 
العمل في القطاع املصرفي خالل 

فترة التدريب الصيفي. وتابعت 
كما يح���رص البن���ك التجاري 
دائما على تفعيل وتأكيد دوره 
االجتماعي كمؤسسة مصرفية 
رائدة حيث يتجل���ى هذا الدور 
واضحا من خالل اهتمامه بتنظيم 
هذه البرامج التدريبية الصيفية 

فضال عن نشاطات أخري متنوعة، 
لتؤكد على مدى اهتمامه بتدريب 
الطلبة والطالبات خالل إجازاتهم 
الصيفية من جهة، باإلضافة إلى 
توطيد العالقات املتميزة القائمة 
البنك وموظفي���ه من جهة  بني 

أخرى.

أكدت مس���ؤولة التدريب في قس���م املوارد 
البشرية في الشركة الوطنية لالتصاالت نهلة 
الش���راد ان القطاع اخلاص أصبح له دور كبير 
في دعم العمال���ة الوطنية التي أثبتت جدارتها 

في كافة مؤسسات هذا القطاع.
وقالت ان مش���اركة الوطنية لالتصاالت في 
مؤمت���ر ومعرض الفرص الوظيفية الس���ادس 
»وظائف 2009« والذي سيقام في الفترة من 25 
وحتى 28 أكتوبر املقبل بالقاعة املاسية بفندق 
شيراتون وتنظمه شركة فيجن لالستشارات، 
جاءت بهدف اطالع العمالء على آخر املستجدات 
والتطورات املتالحقة في مجال االتصاالت، هذا 
الى جانب طرح فرص جديدة وواعدة للعمل في 

شركتنا العريقة في مجال االتصاالت.
وأضافت الشراد ان الشركة حترص على ضم العمالة التي لديها 
القدرة على العمل في شركة سريعة النمو ولديها تطلعات لألفضل، 
مشيرة الى »الوطنية لالتصاالت« تسعى دائما الستقطاب الكفاءات 
الشابة وصقل مهاراتهم من خالل تقدمي دورات تدريبية لهم على 

أعلى مستوى بحيث يتسنى لهؤالء االنخراط في العمل.
وذك���رت ان القطاع اخلاص بدأ في الس���نوات االخيرة يضم 
حتت لوائه كفاءات جيدة أثبتت جدارتها لالنضمام لقافلة القطاع 
اخلاص الذي يتطلع دائما للتطور السريع ويحتاج الى كفاءات 

بشرية تضمن له حتقيق إستراتيجيته.

تغيير القناعات

وأفادت الشراد بأن ما يدعو للتفاؤل ان نسب 
العمالة الوطني���ة في القطاع اخلاص في تزايد 
مستمر وذلك بعد ان شهدت السنوات االخيرة 
تغييرا جذريا في قناعات اخلريجني من الشباب 
وذلك بعد ان الحظ ه���ؤالء النم���اذج الكثيرة 
التي حققت جناح���ات باه���رة في مؤسس���ات 
القطاع اخلاص، الفت���ة في ه��ذا اإلطار الى دور 
املعارض الوظيفية التي كان لها جهود حثيثة في 
تغيير القناعات السلبية جتاه القطاع اخلاص 
وكذلك أسهم��ت في كسر احل���اجز النف��سي الذي 
كان يحول دون التحاق اخلريجني مبؤسس���ات 

وشركات القطاع.
واشارت الى ان املعارض الوظيفية في دوراتها السابقة أسهمت 
بفاعلية في حل جزء كبير من مشكلة التوظيف التي توليها الدولة 
اهتماما كبيرا للقضاء عليها خالل الس���نوات املقبلة مبس���اعدة 

القطاع اخلاص.
وشددت الشراد على ضرورة زيادة مشاركات اجلهات املختلفة 
في »وظائف 2009« وهو ما يعني زيادة وتنوع الفرص الوظيفية 

للشباب وبالتالي التقدم خطوة لألمام جتاه توطني الوظائف.

في قطاع صيد االسماك الصناعي 
الكويتية  لش���ركات االس���ماك 
الوطنية وقطاع الصيد احلرفي 
في االحت���اد الكويتي لصيادي 
الذي اتسم بالشفافية  االسماك 
املطلقة والوعي الكامل في تطبيق 
سياس���ة الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية حلماية 
مخازي���ن اس���ماك الزبيدي في 

البحرية بهدف تفويت الفرصة 
على صيادي االسماك من الكسب 
غير املشروع في املياه الدولية 

املشتركة خالل موسم احلظر.
واضاف د.مراد اننا نأمل ان 
النتائ���ج املرجوة من  تتجاوز 
تطبيق سياسات الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
حدود املياه االقليمية الكويتية 

املنطقة الشمالية التي تتعرض 
لالستنزاف واالستغالل املكثف 
بصورة غير ش���رعية من قبل 
صيادي اس���ماك ال���دول املطلة 
على ه���ذه املنطقة احليوية من 
الت���ي وضعتها  القي���ود  خالل 
الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة 
والثروة السمكية على استيراد 
اسماك الزبيدي الطازج من املنافذ 

الى أبعد من ذلك لتشمل منطقة 
اخلليج لصيانة وحماية املوارد 
البحرية بصفة عامة ومخازين 
اسماك الزبيدي بصفة خاصة بدعم 
اساليب الرقابة الفعالة والرصد 
واملتابعة املس���تمرة ألنش���طة 
التزام  الصيد والتأكد من مدى 
سفن الصيد بالقوانني والقرارات 
والتدابير التي وضعتها اجلهات 
املعنية اقليميا وااللتزام بقانون 
البحار الدولي الذي وضعته االمم 
املتحدة حلماية املنطقة الشمالية 

بصفة خاصة.
وش���دد د.مراد على ضرورة 
االلتزام بق���رارات الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
اآلتية: القرار رقم 33 لسنة 1992 
في ش���أن حتديد فتحات شباك 
صيد االسماك والروبيان بحيث ال 
يقل احلد االدنى لفتحات الشباك 
املستخدمة في صيد الزبيدي عن 
140 ملم )5.5 بوصات(، والقرار 
رقم 1016 لسنة 2004 في شأن منع 
الصيد في بعض املناطق للمياه 
االقليمية الكويتية وتشمل منطقة 
جون الكوي���ت ومنطقة االميال 
الثالثة من الساحل وحول اجلزر، 
محذرا من أن مخالفة هذه القرارات 
س���تعرض مرتكبيها للمساءلة 
القانونية سواء بالعقوبات الرادعة 
أو باالبعاد االداري وفقا للمرسوم 
األمي���ري رقم 46 لس���نة 1980 
الثروة السمكية،  بشأن حماية 
مؤكدا اهمية التعاون في حماية 
ثروة البالد الس���مكية بااللتزام 
بتنفيذ التعليمات والقرارات التي 
تصدرها الهيئة العامة لشؤون 

الزراعة والثروة السمكية.

الشراد: »الوطنية لالتصاالت« تشارك في »وظائف 2009« 
وتوفر فرص عمل جديدة في مختلف أقسام الشركة

صادق: »التجاري« يعمل على تدريب الطلبة على أساسيات 
العمل المصرفي وإكسابهم خبرات وظيفية

تخريج الدفعة األولى من متدربي البرنامج الصيفي

»كان« في مستشفى البنك الوطني: حريصون
على رفع مستوى الوعي الصحي للوقاية من السرطان

مراد: عودة موسم صيد الزبيدي غدًا وتوقعات بارتفاع معدالت اإلنتاج
العام  املدي���ر  صرح نائ���ب 
لشؤون الثروة السمكية بالهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية د.حيدر مراد بأن موسم 
صيد الزبيدي يبدأ اعتبارا من الغد 
العامة  الهيئة  الى قرار  استنادا 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
رقم 2009/520 بشأن حظر صيد 
اسماك الزبيدي في املياه االقليمية 
الكويتية خ���الل الفترة من 6/1 
وحتى 7/15 واضاف ان موس���م 
احلظر استمر ملدة خمسة واربعني 

يوما.
من جهة اخرى، اوضح د.مراد 
ان االستقرار الذي تشهده مصايد 
اسماك الزبيدي في الوقت الراهن 
في املياه االقليمية الكويتية يعود 
الهيئة  التي تبذلها  الى اجلهود 
اخيرا في سبيل صون وتنمية 
الزبيدي وادارة  مخزون اسماك 
مصايده على االسس واملعلومات 
املتواف���رة مع مراع���اة العوامل 
االقتصادي���ة واالجتماعية من 
خالل دعم احلركة التسويقية في 
اسواق االسماك وانعاش االسواق 
السمكية مبنتج طازج من اسماك 
الزبي���دي املس���تورد لتحقيق 
مستويات مأمونة من العائدات 
املادية للعاملني باملهنة س���واء 
في القطاع احلرفي أو الصناعي 
الى جانب حتقيق االمن الغذائي 
من املنتجات السمكية. واكد ان 
توقعاتنا بارتفاع معدالت االنتاج 
احمللي في مصايد اسماك الزبيدي 
هذا العام مقارنة باالعوام السابقة 
تعود الى مبدأ التعاون والتفاهم 
بني الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية وبني املسؤولني 

ناصر العمار

الزبيدي يعود الى املائدة غدا

جانب من الطلبة احلاصلني على الدورة التدريبية للبنك

متطوعات »كان« في مستشفى الوطني

نهلة الشراد

م.أحمد املنفوحياياد اخلرافي

إياد الخرافي: البرنامج الصيفي في النادي العلمي لدعم الكوادر الوطنية في القطاع الخاص
بدأ النادي العلمي برنامجه التدريبي الصيفي للطالب 
بالتعاون مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفي����ذي للدولة بهدف صق����ل خبراتهم وتزويدهم 
بامله����ارات العلمية الالزمة الت����ي تؤهلهم للعمل بعد 

التخرج.
وقال رئي����س مجلس إدارة الن����ادي اياد اخلرافي 
ام����س ان البرنامج ميكن اعتب����اره بداية التغيير في 

املجتمع الكويتي من خالل االستفادة والتوجيه الصحيح 
لطاقات الشباب وايجاد فرصتهم للتدريب على اسلوب 

العمل.
واضاف ان البرنامج يساهم بتدريب الشباب على 
التعامل مع املؤسس����ات والهيئات وااللتزام باللوائح 
املنظمة للعمل بها واالس����تفادة من وقت فراغهم في 

تأهيلهم للمستقبل من اجل تقلد مناصب وظيفية.

وأوضح اخلرافي ان البرنامج يعرف الشباب بدور 
القطاع اخلاص في النهوض باملجتمع ومس����اهمتهم 
الفعالة في مسيرته نحو الرقي والتقدم مشيرا الى دور 
النادي في جذب الشباب الكويتي لشغل اوقات فراغهم 

ورعايتهم في مجال االنشطة والهوايات العلمية.
من جانبه شكر امني عام النادي م.احمد املنفوحي 
القائمني على برنامج اعادة الهيكلة لتعاونهم واعطاء 

النادي فرصة للمساهمة في خدمة شباب الكويت بدافع 
حرص النادي على اس����تغالل اوقات فراغهم وتوفير 
اجلو املناسب لهم من خالل مشاركتهم في مؤسسات 

وهيئات القطاع اخلاص خالل العطلة الصيفية.
ويشارك في البرنامج 50 طالبا و10 طالبات قام النادي 
بتوزيعهم على اإلدارات التي سجلوا فيها بالتنسيق 

بني النادي وبرنامج اعادة الهيكلة.

العمار لـ »األنباء«: رفع دراسة لوزير الشؤون
لسحب تراخيص 4 مبرات خيرية

»الشؤون«: تمديد أذونات العمل من صاحب 
عمل آلخر للمقيم في البالد دون شرط المدة

الكندري: سنعمل على حل مشاكل العمالة البنغالية 
وعدم تأخير الرواتب ومعاقبة الشركات المخالفة

أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس����ي القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2009 
واخلاص بإشهار مبرة العقيلة اخليرية كما أصدر 
د.العفاسي القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2009 
اخلاص بتمديد فترة أذونات العمل من صاحب 
عمل إلى صاحب عمل آخر للعامل املقيم في البالد 
دون شرط املدة حتى تاريخ 15 اكتوبر وجاء في 
القرار: مادة األول����ى: متدد فترة حتويل أذونات 
العم����ل من صاحب عمل إل����ى صاحب عمل آخر 

للعامل املقيم في البالد دون شرط املدة حتى تاريخ 
2009/10/15، مادة ثانية: عدم سريان أحكام املادة 
1 من هذا القرار على عمالة املش����اريع احلكومية 
والتي يستلزم حتويلها موافقة صاحب العمل، 
واس����تيفاء املدة املنصوص عليه����ا باملادة 3 من 
القرار الوزاري رقم 2001/135، مادة ثالثة: يعمل 
بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينش����ر 
باجلريدة الرسمية وعلى املختصني تنفيذه كل 

فيما يخصه.

استقبل وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
محمد الكندري القائم باالعمال في سفارة جمهورية 
بنغالديش الش����عبية محمد نوراالسالم وقد رحب 
الوكي����ل بالقائم باالعمال، مش����يدا ب����دور العمالة 
البنغالية، مؤكدا ان الوزارة تس����عى بالتعاون مع 
الس����فارة البنغالية الى حل جميع املشاكل التي قد 
تتعرض لها واقرار حقوقها في اطار القوانني املعمول 
بها في البالد. واضاف ان الوزارة لن تتأخر في تذليل 
اي صعاب من خالل مخاطبة الشركات التي ترتبط 
بعقود مع هذه العمالة العطائها حقوقها وعدم تأخير 

صرف الرواتب وتوقيع العقوبات على  الش����ركات 
املخالفة. ومن جانبه تقدم القائم باألعمال بالشكر 
والتقدير للوكيل، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون 
الكبير الذي تقدمه الوزارة حلل املشاكل التي تتعرض 
لها العمالة البنغالية، متمنيا من الوكيل املزيد من 
التعاون مع السفارة لتحقيق االستقرار وعدم تأخر 
صرف الرواتب وتطبيق القوانني املعمول بها في مثل 
هذه احلاالت، حضر اللقاء الوكيل املساعد لشؤون 
العمل باإلنابة الوكيل املساعد للشؤون املالية واالدارية 

احمد الصواغ.

واتخذت من املن����ازل والدواوين 
موقعا لها. ال����ى جانب تنفيذها 
ملشاريع خارجية دون احلصول 
على موافق����ة اجله����ات املعنية 
بالدولة، هذا اضافة الى التعاون 
مع الهيئات واملؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية دون احلصول على 

املوافقة من قبل الوزارة.

بشرى شعبان
ادارة اجلمعيات  كشف مدير 
اخليرية واملبرات ناصر العمار عن 
رفع دراسة لوزير الشؤون د.محمد 
العفاسي بشأن سحب تراخيص 
4 مبرات خيرية الرتكابها العديد 

من املخالفات.
وقال في تصريح ل� »األنباء« 
ان هذه املبرات ارتكبت جملة من 
املخالفات أبرزها جمع التبرعات 
الفضائية  القن����وات  عبر احدى 
دون احلصول على اذن مس����بق 
من الوزارة، وجمع تبرعات نقدية 
من اجلمهور دون احلصول على 
موافقة، وتوجيه حصيلة التبرعات 
جلهات خارجية والقيام بتنفيذ 
مشاريع متنوعة باالخص الصيفية 
منها دون الع����ودة الى الوزارة، 

وعدم قيامها بتحديث البيانات.
واضاف العمار: كما انه اثناء 
الدراسة تبني وجود عدد من املبرات 
ليس له����ا مواقع عمل أساس����ا، 

وأوض����ح العمار ان س����حب 
التراخيص س����يتم لفترة مؤقتة 
مدتها 3 ش����هور كمهل����ة لتعديل 
اوضاعها وفي حال االس����تمرار 
في املخالفات س����واء مجتمعة أو 
جزئية فسيتم سحب الترخيص 

نهائيا.
واشار الى ان بعض املبرات، 
استنادا لدراسة، تعمل على حتديث 
بياناته����ا وصنفت على أس����اس 
مبرات مستجيبة، وهناك مبرات 
أش����هرت حديثا ولم يحن موعد 
املالية واالدارية  تقدمي تقاريرها 
ألعمالها، وبالتالي ال يتم ادراجها 

ضمن التقييم.
وكشف العمار ان عدد املبرات 
املشهرة بلغ 64 مبرة، وهناك 15 
مبرة وافقت االدارة على اشهارها، 
ولكنه����ا ما زالت حتت االش����هار 
بانتظار صدور قرار وزاري بشأنها، 
وهناك ما يقارب ال� 15 طلبا جديدا 

ملبرات جاري دراستها.

يستمر 3 شهور لحين تعديل الوضع

حتى 15 أكتوبر


