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تفاعل كبير من موظفي »الرابطة«

بجمع تبرعات إلغاثة منكوبي باكستان

اعلنت شركة رابطة الكويت واخلليج القابضة 
عن تدشني حملة تبرعات داخل مجموعة شركاتها 
إلغاثة منكوبي الفيضانات في باكستان ملساعدتهم 
على النهوض من تداعيات الكارثة الطبيعية التي 

أملت بهم مؤخرا.
وقالت الش���ركة في بيان صحافي ان احلملة 
شهدت تفاعال كبيرا من قبل املوظفني الذين حرصوا 
على مساعدة املنكوبني في باكستان جراء األمطار 

الغزيرة والفيضانات التي ضربت بالدهم.
واشارت الشركة الى انها بدأت حملة التبرعات 
في العشر األواخر من شهر رمضان املبارك، حيث 
قامت بجمع مبلغ 20 ألف دوالر كانت عبارة عن تبرع 
املوظفني حيث متت مضاعفة املبلغ املجموع من قبل 

إدارة الشركة، مشيرة الى انها بادرت ممثلة بنائبة 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للشركة 
الوطنية للخدمات البيئية م.ش���هد سعيد دشتي 
وبحضور مدير االتصال والعالقات العامة في شركة 
رابطة الكويت واخلليج القابضة صقر الرشود، 
بتسليم املبلغ الذي مت جمعه إلى أمني الصندوق 
الفخري وعضو اللجنة التنفيذية في جمعية الهالل 
األحمر سعد علي الناهض وبحضور مدير إدارة 

الكوراث في اجلمعية يوسف املعراج.
وتقدمت إدارة شركة رابطة الكويت واخلليج 
القابضة بالش���كر الى موظفيها على هذه البادرة 
الطيب���ة التي تأت���ي ضمن برنامج املس���ؤولية 

االجتماعية واإلنسانية للشركة.

أيضا يدرس���ونها متمرسون 
ذوو خبرة طويلة عامليا وأيضا 
في الش���رق األوسط في مجال 
املوارد البشرية، باالضافة الى 
ان احملتويات والقواعد األساسية 
في هذه الش���هادة مبنية على 
أس���س هيئة املعرفة للموارد 
العاملي  البش���رية من االحتاد 
إلدارة شؤون املوظفني ومقرها 
اجنلترا، فضال عن توافر هذه 
الش���هادة باللغتني االجنليزية 

والعربية.

السعودية، حيث ان هذه الشهادة 
حتظ����ى باملزيد م����ن االهتمام 

اخلاص التقدير.
ويعود اعتماد هذه الشهادة 
عن غيرها من قبل العديد من 
الدول واجلامعات واملؤسسات 
لعدة أسباب منها: انها ال حتتوى 
على قوانني غربية، بل تناقش 
العمل احمللية لكل بلد  قوانني 
تدرس فيه الشهادة فقط، كما 
الذين عملوا على  ان األساتذة 
تطوير مواد هذه الشهادة وهم 

ش����ركات عديدة في الكويت من 
قطاعات مختلفة كالبنوك، شركات 
االستثمار، القطاع النفطي، قطاع 
االتصاالت وغيرها قد أهلت العديد 

من موظفيها بهذه الشهادة.
وبينت ان شهادة التخصص 
في املوارد البشرية والتعويضات 
)سي بي اتش ار سي( معتمدة 
في عدد من البل����دان العربية، 
مثل االمارات، ومصر، ولبنان، 
وس����لطنة عم����ان، والبحرين، 
وليبي����ا، واململك����ة العربي����ة 

ار سي( مكونة من 4 أجزاء كل 
جزء هو ورشة عمل مكثفة من 5 
أيام كاملة متواصلة والتي تضمن 
مستوى التأهب عند املوظفني.

ولقد كان ذلك األس����بوع هو 
اجلزء األول من شهادة التخصص 
هذه وقد قدمت من قبل د.جون 
ماكسويل من الواليات املتحدة 
األميركية وهو متمرس ذو خبرة 
طويلة تصل الى 30 س����نة في 

مجال املوارد البشرية.
ولفتت الشركة الى ان هناك 

ايف����ا  مجموع����ة  أعلن����ت 
لالستشارات عن تنظيم دورة 
التخصص  تدريبية في شهادة 
في املوارد البش����رية )سي بي 
اتش آر سي(، وهى شهادة متنح 
من قبل مؤسس����ة تعليم ادارة 
املوارد البشرية في والية اريزونا، 
الواليات املتحدة األميركية، وذلك 

في 26 سبتمبر املاضي.
وأوضحت املجموعة في بيان 
صحافي أن ش����هادة التخصص 
باملوارد البشرية )سي بي اتش 

شهد دشتي تسلم شيك التبرع إلى سعد الناهض بحضور يوسف املعراج
املشاركون في الدورة في لقطة تذكارية د. جون ماكسويل خالل الدورة التدريبية

تضمن مستوى التأهب عند الموظفين 

تنمية الموارد البشرية في دورة تدريبية لـ »إيفا لالستشارات« 

يقام 24 الجاري وتنظمه »مجموعة ڤيجن«

»اليوسفي« تشارك في معرض
الفرص الوظيفية لدعم الكفاءات الكويتية

.. و»الخليج للتأمين«
تشارك في المعرض

ترشيد استهالك الطاقة
في دورة تدريبية لـ »اتحاد الصناعات« 

قالت نائب املدير العام بشركة اليوسفي سمية شواش ان العمالة 
الوطنية أصبحت عنصرا فعاال وركيزة أساسية في سوق العمل 
الكويتي وذلك بعد أن أثبتت جدارتها في كل املجاالت والتخصصات 

مبؤسسات القطاع اخلاص.
وأضافت شواش في تصريح صحافي مبناسبة مشاركة الشركة 
في منتدى الفرص الوظيفية السابع »وظائف 2010« والذي سيقام 
برعاية إستراتيجية لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة وتنظمه مجموعة ڤيجن في الفترة من 24 وحتى 
26 أكتوبر اجلاري، أن شركة اليوسفي تعتبر من الشركات الكويتية 
التي تضم نس���بة كبيرة م���ن العمالة الوطنية، مش���يرة إلى أن 
استقطاب الشباب الكويتي من اجلنسني للعمل في الشركة يأتي 
في إطار حرصها على دعم وتشجيع الكفاءات الكويتية التي لديها 

طموحات وظيفية.
ولفتت إلى أن املنتدى يعد احد االنشطة املهمة التي جتمع أعدادا 
كبيرة من الباحثني عن العمل والشركات الراغبة في ضم الكفاءات 
الشابة حتت سقف واحد، فضال عن أن املنتدى ميثل فرصة مواتية 
للتحاور بني طرفي املعادل���ة الوظيفية وهو ما يؤدي إلى تقارب 
وجهات النظر، وبالتالي حتقيق الهدف املنشود من املعرض وهو 

زيادة نسب العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع اخلاص.
وذكرت شواش أن التجارب الناجحة لكثير من الشباب الذين 
التحق���وا بالعمل حتت راية القطاع اخل���اص كانت مبنزلة حافز 
للشباب اجلدد، مشيرا إلى أن قناعة الشباب جتاه الشركات اخلاصة 
تغيرت كثي���را وهو ما كان له اكبر أثر في حتول قبلة الش���باب 

الكويتي إلى القطاع اخلاص.

اعلنت شركة اخلليج للتأمني 
عن مشاركتها في معرض الفرص 
الوظيفي���ة 2010 حتت رعاية 
نائب رئيس مجل���س الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة للتنمية واالسكان الشيخ 
احمد الفه���د وبحضور العديد 
من الوزراء واملسؤولني املعنيني 
واملهتمني، وذلك خالل الفترة من 
24 � 26 نوفمبر املقبل على ارض 

املعارض الدولية مبشرف.
وبهذه املناس���بة افاد املدير 
العام لش���ركة اخلليج للتأمني 
طارق الصح���اف في تصريح 
صحافي بأن مشاركة الشركة 
مبعرض الفرص الوظيفية جاءت 
تشجيعا للعمالة الوطنية بغية 

القطاع  انخراطهم للعم���ل في 
اخلاص ال���ذي يوفر لهم كامل 
الدع���م لالرتق���اء باجنازاتهم 
العملي���ة ومس���تقبلهم املهني 
ورف���ع كفاءته���م وانتاجيتهم 

لتنمية البالد.
واض���اف: »ان مش���اركتنا 
في املع���رض تأتي ف���ي اطار 
مس���ؤوليتنا االجتماعية جتاه 
ابنائن���ا الراغبني في التوظيف 
واميانا منا بالتواصل والتواجد 
معهم وتعريفهم بقطاع التأمني 
وخدماته وفوائده وحتفيزا لهم 
لالملام بجمي���ع قطاعات العمل 
الذي يعتبر  اخلاص بالكويت 
التأمني فيه جزءا اساسيا ال غنى 

عنه ودعامة القتصاد البلد«.

يعقد احتاد الصناعات الكويتية برنامجا تدريبيا بعنوان »إدارة 
خطوط اإلنتاج«، وال���ذي يهدف إلى معرفة كيفية إدارة وحتقيق 
األهداف واخلطط اإلنتاجية، والوصول إلى تطبيق معايير الكفاءة 
في التشغيل والترشيد في استهالك الطاقة واألساليب الفاعلة في 

تطبيق املعايير البيئية وطرق الصيانة وخفض كلفتها.
وأوضح االحتاد ان هذا البرنامج يأتي انطالقا من إميان احتاد 
الصناعات الكويتية بأهمي���ة تكثيف الدورات التدريبية املتعلقة 
بالقطاع الصناعي، مؤكدا استمراره في عقد دورات تدريبية )فنية 
وعلمية( مهمة من أجل خلق كوادر وطنية مدربة للعمل في املصانع 

والشركات الصناعية احمللية.
واشار االحتاد في بيان صحافي الى أن برنامجه التدريبي يحظى 
برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لذا ستكون املشاركة مجانية 
للمنشأة املساهمة لدى املؤسسة، أما غير املساهمة فستكون رسوم 
املشاركة مخفضة، موضحا أن فترة انعقاد البرنامج ستكون من 

17 إلى 20 أكتوبر اجلاري.


