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»التجاري« كّرم دفعة من الموظفين الجدد اجتازوا دورة تدريبية لـ  3 أشهر 
ق���ام البنك التجاري بتكرمي دفعة جديدة من املوظفني 
الذين اجتازوا بنجاح برنامج تأهيل املوظفني اجلدد والذي 
استغرق ثالثة أشهر من التدريب العملي والنظري، حيث مت 

تدريبهم خاللها على أسس العمل املصرفي االحترافي.
وبهذه املناسبة قالت مدير عام ادارة املوارد البشرية 
هدى صادق ان البرنامج اشتمل بداية على اجلانب النظري 
ملدة شهر كامل، مت من خالله تعريف املوظف بكل ما يتعلق 
بالعمل املصرفي، من خالل االستعانة مبدربني متخصصني 
من داخل وخارج البنك، الثراء البرنامج التدريبي بخبراتهم 

العملية في املجال املصرفي.
واضافت »اما عن اجلانب العملي الذي ميتد لشهرين 
كاملني، فيهدف ال���ى متكني املوظف من االحتكاك الفعلي 
بالعمل، وذل���ك بتوزيعهم عل���ى ادارات البنك املختلفة 
وفروعه املنتش���رة مبختلف مناطق الكويت، الكتس���اب 
املهارات الالزم���ة لتقدمي افضل اخلدمات التي تلقى رضا 

واستحسان العمالء«.
وش���ددت على ان مثل هذه البرامج التدريبية حتقق 
جزءا من اهداف البنك التجاري بتشجيع الكوادر الوطنية 
وتدريبهم على شغل مناصب اشرافية وقيادية في املستقبل، 
كما اش���ارت الى ان قدرة البنك التج���اري الكويتي على 
التوس���ع والنمو بصورة كبيرة، تعتمد بش���كل اساسي 
على العنصر البش���ري املدرب بكفاءة عالية، حيث يبذل 
البنك قصارى جهده في التدريب والتحفيز للحفاظ على 
املستوى املهني العالي والسمعة الطيبة التي يتمتع بها 

موظفو التجاري.

تم تدريبهم على أسس العمل المصرفي االحترافي

نقابة »القّصر«: على مجلس وديوان »الخدمة« إصدار قرارات وتعاميم 
ضرورة لطبيات الموظفين بعد تزايد إصابات إنفلونزا الخنازير

دعت لمنح المرضى الرافضين لإلجازة عطلة بأجر كامل ال تحتسب من الرصيد

أوضح رئيس مجلس إدارة نقابة شؤون 
القصر بسام أحمد البالول انه بعد ان لوحظ 
تصاعد معدالت إصابات انفلونزا اخلنازير 
أو ما تقوم به وزارة الصحة وكل املسؤولني 
بالدولة للتصدي لهذا الوباء وعلى رأسهم وزير 
الصحة د.هالل الساير وجهوده املتواصلة 
للحد من انتشارها وتأمني األمصال العالجية 
والوقائية لها، كان البد من جهود وتعاون آخر 
بني كل مؤسسات الدولة ومؤسسات املجتمع 
املدني باملشاركة الفعالة للتصدي لهذا املرض 
وعدم االبتعاد عن املسؤولية وعدم إلقائها 

على وزارة الصحة فقط.
وزاد بأن هذا يجب ان يدفع مجلس اخلدمة 
املدنية وديوان اخلدمة لوضع آليات مشتركة 
للوقاية من انتش����ار هذا املرض من خالل 
قرارات وتعاميم ضرورة مبا يخص املوظفني 

احلكومي����ني واخلاضعني للنظام وحيث ان 
بعض املوظفني قد ال يحبذون أخذ الراحات 
املرضية )الطبيات( ألسباب عدة منها لتجنب 
تأثيرها على تقاريرهم الس����نوية في حال 
اذا ما تعدوا بذلك الفترات املس����موح بها أو 
لعدم حتويلها إلجازات دورية لعدم وجود 
رصيد لهم أو لعدم احتس����ابها بخصم من 
الراتب ودرجات����ه، أو ممن ال يأخذون هذه 
االجازات املرضية اطالقا لسبب أو آلخر، مما 
يجعلهم في كل احلاالت متى ما اصابهم أي 
أمراض يستمرون بالدوام وبالعمل ويكلفون 
أنفسهم مش����قتها وهنا مكمن اخلطر فبعد 
ظهور ه����ذا الوباء )انفلونزا اخلنازير( وما 
تناقلته وسائل اإلعالم من تقارير عن كيفية 
انتشاره وكيفية الوقاية منه، يجعل من هؤالء 
املوظفني والذين يخالطون زمالءهم بالعمل 

ساحة انتشار سريعة قد ال ميكن السيطرة 
عليه بعد ذلك.

وبنينّ البالول انه ملا كان مجلس اخلدمة 
املدني����ة وديوان اخلدمة ق����د نظم بقراراته 
االجازات املرضية وكانت لتلك األسباب ان 
تكون كفيلة بإعادتهم لقراءة تلك القرارات 
بش����كل جدي بقرارات ض����رورة وتعاميم، 
فالنقاب����ة ومن هذا املنطق تطالبهم ببعض 
من التعاميم وقرارات الضرورة التي مفادها 
على سبيل املثال ال احلصر »يجب على كل 
اجلهات احلكومي����ة اخلاضعة للنظام التي 
ت����رى أو تلتمس أو يتبني له����ا اصابة احد 
من موظفيها بأي أعراض للمرض ان مينح 
اج����ازة مرضية بأجر كامل ال حتس����ب من 
رصيد االجازات املرضية وضوابطها املقرر 
بقرارات مجلس اخلدم����ة املدنية«، و»على 

جميع اجلهات الصحية والطبية بالقطاعني 
احلكومي واخلاص متى ما تبني على املوظف 
أي عوارض لهذا املرض منحه اجازة مرضية 
حتى فترة شفائه وقيد بيان اإلصابة بالنظام 
املتبع مع نظام اخلدمة املدنية حتت رمز )أ(« 
وأي وس����ائل أخرى يراها مجلس اخلدمة، 
لنتمكن من احلد من انتشار هذا املرض بني 
املوظفني بالدول����ة. والنقابة اذ حترص كل 
احلرص على عدم التهاون في مثل هذه احلاالت 
الطارئة والتي قد تفوق النسب وتعجز الدولة 
عن معاجلتها. ل����ذا ومن باب احلرص على 
حماية صحة موظفي الدولة فالنقابة تتمنى 
من جميع اجلهات املسؤولة اجلدية في ذلك 
والتعاون لوضع احللول للمعاجلة والوقاية 
ليحفظ اهلل الكويت وأهلها وكل مقيم على 

هذه األرض الطيبة من كل مكروه.

»العربية لالستثمار« اختتمت دورة للتدريب الميداني 

اختتمت الشركة العربية لالستثمار دورة التدريب 
امليداني لطلبة كلية العلوم االدارية في جامعة الكويت 
وقامت الشركة بتدريب الطلبة في اقسامها املختلفة 
على اهم اخلدمات املالية واالستثمارية التي تقدمها. 
وقالت مديرة التسويق في الشركة العربية لالستثمار 
ياسمني السالم ان التدريب امليداني لطلبة اجلامعة 
يأتي ضمن خطة تدريبية مكثفة تقدمها الشركة للطلبة 
اميانا منها بأن تأهيل الكوادر الش����ابة للعمل قبل 
التخرج يساعد على صقل املواهب وتأهيلهم ملستقبل 

مهني باهر، مشيدة مبستوى الطلبة املشاركني في 
الدورة ومنهم ناصر الشمري ودعاء االحمد وقالت 

انه كان مميزا.
واضاف����ت ان هذه املرة االول����ى التي تقوم فيها 
الشركة العربية لالستثمار باستضافة متدربني من 
جامعة الكويت على ان تكرر هذه الفرصة في السنوات 
القادمة وذلك تأكيدا على التعاون املشترك بني جامعة 
الكويت والشركة العربية لالستثمار لتأهيل الشباب 

للعمل قبل التخرج.

الطلبة املشاركون في الدورة

موظفو البنك التجاري املشاركون في الدورة التدريبية في لقطة جماعية

مواعيد لزيارة الدواوين في شهر رمضان المبارك

جدول مواعيد زيارة الدواوين في شهر رمضان المبارك لعام 1430 هـ  ـ 2009 م
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يستقبل صاحب السمو 
االمير حفظه اهلل ورعاه 
وأسرة آل الصباح الكرام 

املهنئني في أول وثاني أيام 
شهر رمضان، لذا فسيتم 
االبقاء على هذين اليومني 

كما جرت العادة.

الدائرة االولى وتشمل 
الضواحي التالية:

اليوم األول والثاني
الشرق - دسمان - بنيد 

القار.
اليوم الثالث والرابع
الدسمة - الدعية - 

الشعب - النقرة - حولي 
- بيان - مشرف - مبارك 
عبداهلل اجلابر - سلوى - 
الساملية الرأس - الرميثية 

- البدع

الدائرة الثانية وتشمل 
الضواحي التالية:

اليوم اخلامس والسادس
عبداهلل السالم - الشامية 

- الشويخ
اليوم السادس والسابع 

والثامن
الفيحاء - النزهة - 

القادسية - املنصورية 
- الصليبخات - غرناطة 
- الدوحة - القيروان - 

املرقاب - القبلة

الدائرة الثالثة وتشمل 
الضواحي التالية:

اليوم الثامن والتاسع
اخلالدية - كيفان - 

العديلية
اليوم العاشر واحلادي 

عشر
الروضة - السرة - 
اليرموك - قرطبة 
- اجلابرية - أبرق 

خيطان - خيطان اجلديد 
- الصديق - السالم 
- حطني - الشهداء - 

الزهراء

االسبوع االول من رمضان
اليوم االول والثاني 

والثالث والرابع واخلامس 
والسادس والسابع 

والثامن والتاسع
الدائرة الرابعة وتشمل 

الضواحي التالية:
جميع مناطق اجلهراء 
السكنية - الصليبية 

- اشبيلية - الفروانية 
- العمرية - الرابية 

- الفردوس - الرحاب 
- جليب الشيوخ - 

العارضية - االندلس - 
صباح الناصر - عبداهلل 

املبارك - النهضة

االسبوع االول من رمضان
اليوم االول والثاني 

والثالث والرابع واخلامس 
والسادس والسابع 

والثامن والتاسع
الدائرة اخلامسة وتشمل 

الضواحي التالية:
املسيلة - الفنيطيس 
- الفنطاس - املهبولة 

- املنقف - الفحيحيل - 
صباح السالم - ابوحليفة 

- العدان - القرين 
- القصور - مبارك 

الكبير - العقيلة - جابر 
العلي - هدية - الرقة 

- فهد االحمد - الظهر - 
الصباحية - االحمدي - 

علي صباح السالم

»إيكويت« تشارك في »وظائف 2009« 
خالل الفترة من 25 وحتى 28 أكتوبر

أكد مدير املوارد البشرية في 
شركة ايكويت للبتروكيماويات 
الكن����دري أهمية دور  يعقوب 
املواط����ن في حتقي����ق التنمية 
املستدامة على جميع األصعدة، 
خصوصا ما يتعلق مبشاركة 
القطاع اخلاص في تقدم وازدهار 

الكويت.
الكندري مبناسبة  وأوضح 
رعاية ومشاركة شركة ايكويت 
الفرص  في مؤمتر ومع����رض 
الس����ادس )وظائف  الوظيفية 
2009( والذي س����يقام برعاية 
اس����تراتيجية لبرنامج إعادة 
هيكلة الق����وى العامة واجلهاز 
الفترة  التنفيذي للدولة خالل 
م����ن 25 وحت����ى 28 أكتوب����ر 
املقبل بالقاعة املاس����ية بفندق 
الشيراتون وتنظمه شركة فيجن 
لالستش����ارات، ان دعم شركة 
ايكويت له����ذا املعرض ينطلق 
من اميانها بالدور احليوي الذي 
يلعبه القطاع اخلاص في تنمية 
قدرات ومهارات ذوي الكفاءات 
من أبن����اء الكويت س����واء من 
أو  املؤه����الت اجلامعية  حملة 
من خريجي املعاهد التطبيقية 
والثانوية العامة، مشيرا الى ان 
هذا األمر جزء من مبدأ مشاركة 
النجاح من خالل برنامج ايكويت 

للمسؤولية املجتمعية.
وأضاف ان ش����ركة ايكويت 
الكثير م����ن اخلطوات  لديه����ا 
االس����تراتيجية طويل����ة األمد 
ايكويت  العالقة ببرنامج  ذات 
التي  للمس����ؤولية املجتمعية 
منها بعثات جامعية س����نوية 
الثانوي في  التعليم  خلريجي 
الكويت، وأيضا بعثات جامعية 
ملوظفي شركة ايكويت، وكل ذلك 
بالتنسيق والتعاون مع وزارة 

التعليم العالي.

ألهمية العنصر البشري بصفته 
حجر أساس التنمية املستدامة، 
تولي شركة ايكويت الكثير من 
العناية جتاه استقطاب الكفاءات 
من مواطني الكويت وتدريبهم 
مب����ا يتواف����ق م����ع مجاالتهم 
الكثير من  العملية ومنحه����م 
املميزات الوظيفية مع التركيز 
املهارات والقدرات  على تنمية 
مب����ا يخدم الش����ركة واملوظف 
على حد س����واء، وهو ما أهلها 
للحصول عل����ى جائزة أفضل 
شركة خليجية في مجال توظيف 

العمالة الوطنية.
ولفت الى ان شركة ايكويت 
للبتروكيماوي����ات تعتبر من 
الرائ����دة عاملي����ا  املؤسس����ات 
ف����ي انت����اج البول����ي ايثيلني 
وااليثيلني جليكول، وهي حاليا 
مشروع مش����ترك بني صناعة 
البترولية وشركة  الكيماويات 
داو للكيماويات، وكذلك شركة 
بوبيان للبتروكيماويات وشركة 
الكيماويات  القرين لصناع����ة 
البترولية، مش����يرا الى حصد 
ايكوي����ت للعديد من  ش����ركة 
اجلوائز تقديرا لدورها التنموي 
املتمي����ز مثل جائ����زة صاحب 
الس����مو األمير ألفضل مصنع 
في الكويت وجائ����زة االمتياز 
البيئة والصحة  ف����ي  الذهبية 
القطاع  والسالمة ملؤسس����ات 
اخلاص اخلليجي����ة، وجائزة 
أفض����ل ش����ركة خليجي����ة في 
مجال توظيف العمالة الوطنية، 
وجائزة الكويت للمس����ؤولية 
االجتماعية للمؤسسات في قطاع 
الصناعة، وحصلت على جائزة 
تقديري����ة خالل القم����ة األولى 
جلوائز املسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات في الشرق األوسط 

التي انعقدت في امارة دبي.

وقال الكندري: من ضمن هذه 
اخلطوات االستراتيجية قيام 
الشركة في سنة 2006 بإطالق 
امليداني داخل  التدريب  برامج 
ايكويت لطلبة  مصانع شركة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب والطلبة اجلامعيني 
الكويتيني املنتسبني الى مختلف 
اجلامعات داخل الكويت وخارجها 
أو الطلبة حديثي التخرج، حيث 
استقبلت الشركة الى اآلن أكثر 
من 20 طالبا وطالبة يتم تدريبهم 
وتطويرهم بالوسائل التطبيقية 
التخصصات، مثل  بناء عل����ى 
الهندسة امليكانيكية واحملاسبة 
ونظ����م املعلومات والهندس����ة 

الكيميائية وغيرها.
وأضاف الكندري: على الرغم 
من احلداثة النسبية لتأسيس 
شركة ايكويت في سنة 1995، 
فإنها تفتخر بوصول نس����بة 
العمالة الوطنية لديها الى أكثر 
من 56% ضمن قوة عمل متميزة 
تضم أكثر من 25 جنس����ية من 
مختلف دول العالم يرفدون شركة 
ايكويت بالكثير من اخلبرات في 

العديد من املجاالت.
وق����ال الكندري ان����ه نظرا 

الكندري: المواطن أساس التنمية المستدامة

يعقوب الكندري

أعلن عبدالعزيز أحم���د الغنام وعبدالرحمن خالد الغنيم أنه 
بن���اء على اللقاء الذي تم في دي���وان الغنام الثالثاء 2007/5/22 
بحضور الكثير من أصحاب الدواوين وروادها من جميع الدوائر 

االنتخابية، وانبثاق لجنة المتابعة لقراراته. 
وكذلك اللقاء الثاني ألصحاب الدواوين وروادها الذي تم الثالثاء 
2008/3/11، تم خالل االجتم���اع مراجعة التجربة األولى لتنظيم 
زيارة الدواوين في شهر رمضان المبارك عام 1428 ه� 2007/9/13 
واس���تمرارا لهذه اللقاءات واالجتماعات خلص المجتمعون الى 
اج���راء بعض التعديالت للبرنامج على النحو التالي بالرغم من 

تعذر دعوة الجميع.
وأضاف الغنام والغنيم: وتماشيا مع ما تم سماعه من االخوة 
بناء على تجربة الدواوين لشهر رمضان المبارك لعام 2008 لذا 
فإن الهدف االساسي من هذه اللقاءات هو تيسير زيارة اكبر عدد 
من الدواوين دون مشقة مع تالفي االختناقات المرورية. وقد تم 
االتفاق على تقس���يم مواعيد هذه الزيارات في األيام األولى من 
الشهر المبارك طبقا لنظام الدوائر االنتخابية الخمس. أما ما تبقى 
من أيام الش���هر المبارك فيكون حسب النظام المتبع لكل ديوان 

عبدالرحمن الغنيمسواء كان استقباال يوميا او اسبوعيا. عبدالعزيز الغنام

جمعية رعاية اليتيم تكّرم الصندوق الكويتي للتنمية
حتت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة 
تقيم جمعية رعاية اليتيم في حديقة اجلمعية بجانب السراي 
احلكومي في صيدا حفل تكرمي للمحسنني من اهل الكويت، ومن 
بينهم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في متام 
الساعة الثامنة والنصف من مساء االثنني املقبل، وذلك تقديرا 
ملساهماته في لبنان، وبرنامجه االمنائي كشريك يعتمد عليه منذ 
عام 1966، علما بأنه سيمثل الصندوق الكويتي في هذا التكرمي 

املدير االقليمي للدول العربية مروان الغامن. اجلدير بالذكر ان 
الصندوق الكويتي للتنمية قدم للجمهورية اللبنانية 16 قرضا 
بلغت قيمتها االجمالية 491 ملي���ون دوالر اميركي، وتنوعت 
املش���روعات التي س���اهم الصندوق في متويلها حيث شملت 
قطاعات عديدة منها الطاقة والنقل واملواصالت وشق الطرق، 
ومن املشروعات التي ساهم الصندوق في انشائها مؤخرا بناء 

وتأهيل السكن الداخلي جلمعية رعاية اليتيم في صيدا.


