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محمود سالمامين السلطان فراس حمدان

خالد حرب وطالل نايف وفراس حمدان وجعفر املوسوي

احد املتقدمني ميأل استمارة التوظيف

مواطنون يعبئون مناذج التوظيف

فريق عمل مركز سلطان في لقطة تذكارية

مجموعة شركات مركز سلطان أطلقت اليوم المفتوح 
لتوظيف الكويتيين واالستفادة من الكوادر الوطنية الشابة

ندى أبونصر
أعلنت مجموعة ش���ركات 
»مركز س���لطان« احدى كبرى 
املؤسسات التجارية املتخصصة 
في مجال التسويق وبيع املنتجات 
االستهالكية والغذائية بالتجزئة 
على مستوى الشرق األوسط عن 
بدء أنشطة اليوم املفتوح األول 
الكويتيني وذلك في  لتوظيف 
إطار استراتيجيتها الرامية الى 
االستفادة من الكوادر الوطنية 
الش���ابة في مختلف قطاعات 

املجموعة.
واكد رئيس مجلس اإلدارة 
والعض���و املنتدب ف���ي مركز 
الس���لطان ان  س���لطان امين 
هذا احل���دث يعد فرصة جيدة 
للتعرف على استثمارات الشركة 
املتنوعة في مجال تسويق السلع 
االستهالكية والبيع بالتجزئة 
التقنيات  باس���تخدام اح���دث 
وس���بل اإلدارة الفعال���ة وهو 
االمر الذي يتطلب كفاءات عالية 

ومتخصصة.
واض���اف ان العم���ل ف���ي 
مركز س���لطان ال ينحصر في 
البيع والتعامل  تقدمي خدمات 
املباشر مع الزبائن في األسواق 
املختلفة، بل يش���مل قطاعات 
التسويق واإلدارة املالية واملوارد 
البشرية واخلدمات اللوجيستية 
واملشتريات وتطوير األعمال.

وأشار الى ان مركز سلطان ال 
يألو جهدا في االهتمام باملوارد 
البشرية ومن هذا املنطلق ستقوم 
املجموعة خالل اليوم املفتوح 
بإتاحة الف���رص الوظيفية في 
املجاالت التي يهتم بها املتقدمون 
باالضافة الى الفرصة للتسجيل 
في البرنامج االداري الذي يقوم 
بإعداد الك���وادر لنيل مناصب 

قيادية عليا.

قدرات عالية

وتطرق الس���لطان الى دور 
إدارة املوارد البشرية في بناء 
قدرات عالية وثقافة غنية الفتا 
ال���ى ان املجموعة تعتمد على 
سياسة التخطيط االستراتيجي 
البشرية  في توظيف مواردها 
الكفاءات  وتأهيله���ا لضم���ان 
واملهارات واعداد برامج متقدمة 
متكامل���ة لتأهي���ل الكف���اءات 
وتدريبها فضال عن سياسات 
تش���جيع الكفاءات وحتفيزها 

فيها من الكويتيني مبا يتماشى 
مع اس���تراتيجية الدولة لدعم 
الوطني���ة وتكويت  العمال���ة 
املؤسسات والشركات مبا يسمح 
بتوس���يع نطاق العمل احمللي 
واالستف��ادة من كوادر اخلريجني 
في مؤسسات التعليم الكويتية 

وتوفير فرص عمل محلية.
انه سيتم  الس���لطان  وبني 
التوظيف  توزيع اس���تمارات 
عل���ى الراغبني ف���ي االلتحاق 
بفريق عمل »مركز س���لطان« 
اليوم املفتوح حيث  من خالل 
سيتم اختيار الكوادر املناسبة 
لدمجها الى الطاقة البشرية في 

املجموعة.

جيل جديد

من جهته، قال مدير عام مركز 
سلطان الكويت فراس حمدان ان 
الهدف من اليوم املفتوح توظيف 
اكبر عدد من املواطنني الكويتيني 
واملساعدة في بناء جيل جديد من 

العمالة الكويتية وتطويرها.
وأشار الى ان حملة »انضم 
الى النخبة« ستستمر من 8 الى 
10 الشهر اجلاري من الساعة 9 
صباحا حتى 9 مس����اء وسيتم 
اس����تقبال جمي����ع املواطن����ني 
الكويتي����ني الراغبني في العمل 
م����ن جمي����ع األعم����ار وجميع 

اخلبرات.

وظيفة مناسبة

بدوره قال املدير االداري في 
مركز سلطان محمود سالم انه 
مع التوسع الكبير ملركز سلطان 
أحببنا ان تكون الفرصة األكبر 
الوظيفة  للكويتيني في ايجاد 
املناسبة لكل شخص على حسب 
قدراته وخبراته والهدف دعم 
الكويتية وتش���جيع  العمالة 
القطاع  ف���ي  الش���باب للعمل 

اخلاص.
وزاد انه س���يتم اس���تقبال 
جميع الراغبني في العمل بعد 
10 الش���هر اجلاري في املكتب 
الرئيس���ي ملركز س���لطان في 

الضجيج.
جناة حسني موظفة في 
احدى الوزارات ستتقاعد ولكنها 
بحاجة الى عمل ووجدت هذه 
احلمل���ة فرصة له���ا وجلميع 
الشباب الذين يبحثون عن عمل 
وتشجع جميع شركات القطاع 
اخل���اص ان يحذوا حذو مركز 
س���لطان وتق���وم مبث���ل هذه 
الشباب  التي تعطي  املبادرات 

الكويتي فرصة للعمل.
حبيبة عبداهلل أكدت ان 
احلملة فكرة جميلة تفتح املجال 
للكثير في ايجاد عمل وبهذا ال 
يكون العمل محصورا في القطاع 
احلكومي فقط وأشارت الى انها 
حتب العمل في القطاع اخلاص 
ألن مجاالته أوسع وله ميزات 

كثيرة.

والت���ي ترتك���ز عل���ى برامج 
التعويضات والفوائد للموظفني 
لضمان الهيكلة املثلى للرواتب 

والفوائد في الشركة.
العمل  وأوضح ان ف���رص 
تتنوع في العديد من القطاعات 
وتشمل قطاع التجزئة وقطاع 
املطاعم وكذلك قطاع االتصاالت 

ومجموع���ة األم���ن واخلدمات 
الفنية، الفتا الى ان من أولويات 
»مركز س���لطان« التوسع في 
الى  أعمال���ه وفروع���ه ليمتد 
دول الش���رق األوسط وشمال 
أفريقي���ا وان تصبح منتجات 
مركز سلطان في كل منزل مع 
التركيز عل���ى نوعية اخلدمة 

الراقية التي حتقق راحة الزبائن 
مبا يؤهلها لتكون االختيار األول 
املتبادلة  الثقة  من خالل خلق 
العمل  والتعاون وغرس روح 
كفريق وحتفيز االبداع والنمو 

في مختلف املجاالت.
وأضاف ان الش���ركة تعمل 
على توس���يع قاعدة العاملني 

توسيع قاعدة العاملين بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة

أيمن السلطان: فرص العمل المتاحة تشمل قطاعات 
التجزئ�ة والمطاعم واالتصاالت واألم�ن والخدمات الفنية

جعفر ل� »األنباء«: التدوير حق للوزير
ما لم تمس المسميات الوظيفية للمدّورين

العبدالهادي يشكل لجنة لتنفيذ برنامج 
التدريب على إنقاذ الحياة برئاسة السهالوي

حنان عبد المعبود
علمت »األنباء« من مصادر 
صحي����ة مطلعة، أن التدوير 
الذي أج����راه وزير الصحة، 
ملديري املناطق واملستشفيات، 
لم يلق قب����ول بعضهم، وقد 
حاولوا تغيير القرار، إال أن 
وزير الصحة رفض مما دفع 
سبعة من مديري املستشفيات 
لرفع دع����اوى قضائية. من 
جهته أكد وكيل وزارة الصحة 
القانونية  املساعد للشؤون 
عبد الكرمي جعفر ل� »األنباء« 
التدوي����ر ح����ق للوزير،  أن 
وق����ال كلنا، س����واء الوكالء 
املساعدون، أو مديرو املناطق، 

أو ميس الرات����ب، أو يحدث 
أي تغيير إلى األس����وأ، مثل 
أقل،  التحول ملسمى وظيفي 
فكرامتهم وحقوقهم محفوظة. 
أما التغيير والتدوير، فهو حق 
للوزير ووكيل الوزارة وأركان 
ال����وزارة، ونح����ن موظفون 
بالدول����ة، وجنود في ميدان 
العمل مالنا إال قول الس����مع 
والطاعة. وعن محاولة احلل 
وديا كجانب قانوني بالوزارة 
قال جعف����ر: ان التدوير حق 
مارسه الوزير كجزء من عمله، 
وهم جلأوا للقضاء الذي جنله 
ونوقره، وما يحكم به في هذا 

اجلانب نحن راضون به.

حنان عبدالمعبود
أصدر وكيل وزارة الصحة 
العبدالهادي قرارا  د.ابراهيم 
يقض����ي بتش����كيل جلن����ة 
حتضيري����ة الع����داد تنفيذ 
برنام����ج التدريب على انقاذ 
احلي����اة برئاس����ة الوكي����ل 
الفنية  املس����اعد للش����ؤون 
د.خالد السهالوي، وعضوية 
الطوارئ  ادارة  كل من مدير 
الطبية فيصل الغامن ومدير 
ادارة العالقات العامة فيصل 
الدوسري ومدير ادارة احملاسبة 
املالية محمد العازمي. على أن 
تخت����ص اللجنة بالتخطيط 
واالعداد والتحضير لتنفيذ 
برنامج تدريب 10% من سكان 
الكوي����ت البالغني على انقاذ 

احلياة.
ومبوجب قرار تش����كيل 
اللجنة تختص بوضع االهداف 
الرئيسية والفرعية ومحاور 
عمل البرنامج وحتديد اجلهات 
ذات العالقة ومسؤوليات كل 
منها. وحتدي����د االمكانيات 

7 من مديري المستشفيات يرفعون دعاوى قضائية على »الصحة« بسبب تدويرهم

أو مديرو املستشفيات يحق 
للوزير عمل تدوير ألماكننا، 
وبدورنا يجب علينا االلتزام 
بالقرار املتخذ من قبله، طاملا 
لم يتغي����ر الهيكل الوظيفي، 

متابعة برنامج عمل احلكومة 
القادمة من  املالية  للسنوات 
املالي����ة 2011/2010،  الس����نة 
ووض����ع اخلط����ة االعالمية 
لتوعية املواطنني بأهمية تنفيذ 
املش����روع، الى جانب وضع 
املؤشرات املوضوعية املناسبة 
ملتابعة تنفيذ البرنامج ضمن 
آلية متابعة تنفيذ برنامج عمل 
ال����وزارة واخلطة االمنائية. 
واقتراح مناذج متابعة تنفيذ 
البرنامج بالتنسيق مع ادارة 
التخطيط واملتابعة واجلهات 

ذات العالقة.

البشرية واالجهزة  واملوارد 
الطبي����ة واملواد  واملع����دات 
والبرامج التدريبية الالزمة. 
وكذلك وضع البرنامج الزمني 
خلط����ط التدري����ب واختيار 
املدربني للوصول الى االهداف 
املرجوة لتدريب 10% من سكان 
الكويت. باالضافة الى اعداد 
التقديرية للتنفيذ  امليزانية 
وتوزيعها على البنود املختلفة 
ملدة خمس س����نوات، واعداد 
الالزم����ة لوزارة  املخاطبات 
املالية ووزارة التخطيط لدمج 
آلية  البرنامج ضمن  متابعة 

عبد الكرمي جعفر

د.خالد السهالويد.ابراهيم العبدالهادي

»خلك طبيعي«.. في الديوانيات

ضم���ن برنامجه���ا املتن���وع حلملتها 
املجتمعية الشاملة للتوعية بأمراض ضغط 
الدم »خلك طبيعي« تزور شركة ايكويت 
للبتروكيماويات العدي���د من الديوانيات 
في جميع احملافظات لنشر رسالة احلملة 
الصحية املستهدفة لشريحة البالغني من 
مواطنني ومقيمني ف���ي املجتمع الكويتي، 
حيث ينظم فريق شركة ايكويت بالتعاون 
مع كوادر وزارة الصحة فحوصات ضغط 
الدم ومس���توى س���كر الدم جلميع رواد 
الديوانية العطاء تقارير عن قياس ضغط 
الدم ومستوى السكر في الدم لهم وتزويدهم 
باالستشارة الطبية املتوافقة مع كل حالة 
عن كيفية تغيير من���ط حياتهم الصحية 
نحو االفض���ل ونحو مزيد م���ن الصحة 

والوقاية.
وقال نائب رئيس شركة ايكويت للشؤون 
الفنية ورئيس فريق ايكويت للمسؤولية 
املجتمعية محمد آل بن علي: تشكل القضايا 
الصحي���ة التي يواجهه���ا املجتمع محورا 
رئيسيا لالنش���طة وجهود فريق ايكويت 
للمسؤولية املجتمعية الذي يتولى اطالق 
وادارة احلمالت املجتمعية، حيث اننا لهذه 
الس���نة وفي حملة »خلك طبيعي« نلقي 
الضوء على ام���راض ضغط الدم، التي ال 
تظه���ر لها اعراضا واضحة جتعلنا ننتبه 
حلدوثها ونعمل بالتالي على جتنب حدوثها، 
لذا تشدد حملة »خلك طبيعي« على ضرورة 

القيام بالفحص الدوري لضغط الدم واهمية 
اتباع نظام حياة س���ليمة من غذاء صحي 

ورياضة وجتنب التوتر والقلق.
واضاف آل بن علي: اسست شركة ايكويت 
منذ العام 2005 برنامج ايكويت للمسؤولية 
املجتمعية الذي يركز على تطوير اجلوانب 
الصحية والتربوية والبيئية والعلمية في 
الكويت، حيث اطلق���ت وتبنت كثيرا من 
احلمالت االجتماعية والصحية منها حملة 
الفحص الذاتي لسرطان الثدي »خلي عمرك 
وردي« وحملة ايكويت للتوعية بالبالستيك 
)فانتاستيك.. يا بالستيك( ومبادرة ايكويت 

لصحة املجتمع »خفف«.
وزارت حملة »خلك طبيعي« ديوانيات 
جاراهلل اخلرافي ف���ي محافظة العاصمة 
وعبدالواحد العوضي في محافظة العاصمة 
وديوانيت���ي يحي���ى الس���ميط ومحم���د 
العبدالرحيم العوضي في محافظة حولي 
وديواني���ة خالد االنص���اري في محافظة 
الفروانية، وشهدت هذه الزيارات امليدانية 
تفاعال حيويا من جميع روادها مع نشاطات 
الفحوصات الطبية على أيدي كوادر وزارة 
الصحة، كما تستهدف احلملة االنتشار في 
بقية احملافظات ضمن جولتها الشاملة في 
جميع محافظة الكويت للتعريف بخطورة 
مرض ضغ���ط الدم املعروف ب���� »القاتل 

الصامت«.
اجلدير بالذكر ان حملة »خلك طبيعي« 
تنتشر في جميع املجمعات التجارية الكبرى 
في الكويت لضمان وصول رسالة احلملة 
الى جميع شرائح املجتمع، حيث ستتواجد 
يوم اجلمعة املقبل في مجمع 360 من الساعة 
العاشرة صباحا الى الساعة الثامنة مساء 
الستقبال جميع رواد موقعها هناك الداء 
الفحوصات الطبية الضرورية واالرشادات 

املختصة لنمط حياة صحية افضل.

الفضلي: إعالن المراكز الصحية الفائزة
في حملة مكافحة التدخين اليوم

حنان عبدالمعبود
يفتتح وزير الصحة د.هالل الس����اير غدا 
اخلميس قس����م احلوادث مبستشفى العدان، 
واجلدير بالذكر أن السعة السريرية للقسم تبلغ 
51 سريرا وتنقسم الى وحدة مالحظة الرجال 
بسعة 23 سريرا متضمنة غرفتني للعزل بكامل 
جتهيزاتهم����ا، وغرف فحص ومنطقة انتظار 

للمراجعني تتسع لعدد 70 مراجعا تقريبا.
كما يضم القسم ألول مرة خدمة ربط غرف 
الفحص ووحدات املالحظة بنتائج األش����عة 
والتحاليل الطبية، وكذلك حفظ بيانات املرضى 
لتقليل فترة مكوث املراجعني باملالحظة وتقليل 

طلبات األشعة والتحاليل.

وقامت وزارة الصحة بربط قسم احلوادث 
بالكامل بنظام استدعاء داخلي لتأمني سهولة 
االتصال واستدعاء الهيئة الطبية والتمريضية 
للسيطرة على ما يجري بالقسم وإيجاد حلول 
للمش����اكل في وقتها ومت ربط قسم احلوادث 
بالكامل بنظام كاميرات ووحدات مراقبة تشمل 

مدخل احلوادث وجميع املمرات.
إلى ذلك، صرحت مقررة البرنامج الوطني 
ملكافحة التدخني د.حمدية الفضلي بأنه سيتم 
اعالن املراكز الفائزة في مسابقة أفضل مركز 
صحي على مس����توى املنطقة الصحية اليوم 
� في كل منطقة على حدة � في نش����اطه خالل 

احلملة التوعوية ملكافحة التدخني.

الساير يفتتح »حوادث العدان« غدًا بسعة سريرية تبلغ 51 سريرًا


