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للس����نة الثانية على التوالي مت اختيار البن����ك التجاري الكويتي 
كجهة تدريب متميزة على جميع اجلهات املشاركة في برنامج تدريب 
القانوني����ن حديثي التخرج، الذي اعدته املؤسس����ة العامة للتأمينات 
االجتماعي����ة خالل الفترة من 3 ماي����و املاضي حتى 18 يونيو املاضي. 
وبهذه املناس����بة مت تكرمي البنك مبنحه ش����هادة تقدير نظرا ملا قام به 
من جهود فعالة في اجناح هذا البرنامج التدريبي من قبل املؤسس����ة 

العامة للتأمينات.
وقال املدير التنفيذي باإلدارة القانونية عصام أبوالفضل ان مشاركة 
»التجاري« في برنامج تدريب القانونين يجسد معنى اهتمامه بتأهيل 
الشباب الكويتين حديثي التخرج في التدريب امليداني في مجال العمل 
القانوني املصرفي. واش����ار أبوالفضل الى انه مت اعداد برنامج خاص 
باملتدربن اش����تمل على تعريفهم بأساسيات عمليات البنوك واملبادئ 

القانوني����ة املتعلقة بها، كذلك حضورهم مع محامي البنك جللس����ات 
احملاكم للتعرف بش����كل عملي على نظم واجراءات التقاضي بقضايا 
البنك، مشيرا الى ان االدارة القانونية تقوم في الفترة احلالية بتدريب 
كل من طلبة كلية الدراس����ات التجارية وطلبة األكادميية األميركية � 
ش����عبة القانون لتأهيلهم واكسابهم املهارات املطلوبة للعمل كمساعد 

قانوني في املستقبل.
وبهذه املناس����بة تقدم البنك التجاري الكويتي بخالص الشكر الى 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على تواصلها مع البنك ومنحها 
الثقة وفرص التدريب للشباب الكويتي، متمنيا لهم وجلميع املتدربن 
التوفيق والنجاح. وأكد »التجاري« من خالل هذه الدورات على دوره 
املميز والسباق خللق كوادر جديدة من بن الشباب الكويتي تستطيع 

مواجهة متطلبات سوق العمل الذي يحتاج ملثل هذه الكفاءات.

»التجاري« يحصد المرتبة المتميزة في تدريب القانونيين
للمرة الثانية على التوالي

املشاركون واملشاركات في برنامج تدريب القانونيني

العازمي: اإلعالم الكويتي يتمتع بشفافية ومصداقية وليس سببًا في أي أزمة
أكد أمن الس����ر في »احتاد القنوات العربية اخلاصة« حسن 
العازمي ان اإلعالم الكويتي يعتبر سببا رئيسيا في حتريك العجلة 
االقتصادية والنهضة العمرانية في الكويت، والس����يما التصدي 
لألزمات السياسية وليس عامال لالشتعال كما يعتقد البعض، بل 
يعمل الظهار احلقائق كاملة ومبوضوعية وليس إلثارة املواضيع. 
واس����تبعد العازمي ان يكون اإلعالم الكويتي مبا فيه من جرائد 
يومية وأسبوعية وقنوات فضائية وغيرها من وسائل مسموعة، 

س����ببا في اي ازمة س����واء سياس����ة او اقتصادية، او تكون اداة 
تساعد على اشتعال األحداث. وقال ان اإلعالم الكويتي وصل الى 
مرتبة عالية من خالل املواضيع والطروحات التي يقدمها لبحث 
ومتابعة أهم املواضيع التي من ش����أنها في املقام األول معاجلة 
األم����ور وليس تعقيدها كما يعتقد البعض. وأكد ان الكم الكبير 
من وسائل اإلعالم سواء الصحف اليومية أو القنوات الفضائية 

دليل على ان كلمة احلق واملصداقية تتوافر في الكويت.
حسني العازمي


