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املسابقة هذا 
العام شهدت 
عدداً قياسيًا 
في املشاركات

زيادة القوة 
البشرية وعدد 

املوظفني 
باملكتب الصحي 

خلدمة مرضانا

إنشاء أقسام 
جديدة للعمل 

على تسهيل أمور 
املرضى والقيام 

بحل مشاكل 
وشكاوى املرضى

برنامج التدريب الصيفي لشركة الشايع 
يعود للسنة التاسعة على التوالي

من جهته، أوضح جاسم 
احلساوي مدير التدريب في 
قسم املوارد البشرية في شركة 
الشايع، أن برنامج التدريب 
الصيف���ي س���يقدم للطلبة 
الكويتيني فكرة واسعة عن 
التجزئة، كما سيعمل  قطاع 
املهنية  على تنمية مهاراتهم 
من خالل التدريب العملي في 

احملالت.

الصيف���ي إلى تق���دمي فكرة 
شاملة ومتكاملة للمتدربني عن 
الوظائف والفرص الوظيفية 
املتوافرة في مجال التجزئة، 
وإطالعه���م عل���ى املؤهالت 
واملهارات املطلوبة لتحقيق 

النجاح في قطاع التجزئة.
وبه���ذه املناس���بة، ق���ال 
السيد طارق الكندري، مراقب 
الطلب���ة في برنامج  تدريب 
إع���ادة هيكلة القوى العاملة 
التنفي���ذي للدولة:  واجلهاز 
الش���ايع  »تربطنا بش���ركة 
شراكة وثيقة، ولطاملا قدمت 
الشايع دعمها الكامل جلميع 
مبادراتن���ا لتدريب وتطوير 
الشباب الكويتي، وأنا متأكد 
أن طلبتنا سيكتسبون خبرات 
ومهارات قيمة أثناء عملهم في 

محالت الشركة املتنوعة«.

أعلنت شركة محمد حمود 
الشايع، بالتعاون مع برنامج 
إع���ادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي في الكويت، 
عن انتهاء التسجيل في برنامج 
التدري���ب الصيفي في قطاع 
التجزئة للسنة التاسعة على 
أكثر  التوالي، حيث سيعمل 
م���ن 170 طالب���ا وطالبة من 
الشباب الكويتيني في العديد 
من احملالت التي تديرها شركة 
الش���ايع ألكثر من 70 عالمة 

جتارية عاملية.
وسيبدأ البرنامج التدريبي 
الصيفي من ي���وم 17 يوليو 
ويستمر حتى 18 أغسطس، 
يقضي خاللها طالب املدارس 
واجلامع���ات أربع س���اعات 
يوميا ف���ي محالت ش���ركة 
الش���ايع يتعرفون فيها عن 
العم���ل في قطاع  قرب على 
التجزئة، وتتضمن العالمات 
ف���ي  التجاري���ة املش���اركة 
البرنامج ستاربكس، واتش 
ام، ودبنهامز، وأمريكان  آند 
إيجل أوتفترز، وباث & بودي 
وركس، وماك، وبوتري بارن، 

وكيدزانيا.
وسيتمكن املتدربون خالل 
هذه الفترة من التعرف على 
كيفية إدارة احملالت وتشغيلها 
العديد من  وم���ن اكتس���اب 
امله���ارات مث���ل املبيع���ات 
والع���روض وخدمة الزبائن 
وع���رض املنتج���ات وإدارة 
مشاركات ببرنامج التدريب الصيفي لشركة الشايعاملخ���زون. ويهدف البرنامج 

يقدم للشباب فرصًا واعدة للتدريب في قطاع التجزئة

أكد أنه مت تخصيص »واتساب« للتواصل مع املرضى

العنزي لـ»األنباء«: نقلة نوعية وإصالحات جذرية 
يشهدها املكتب الصحي بواشنطن

ملتابعته���م وتكوين قاعدة 
بيانات خاصة بهم.

ون���وه إل���ى أن املكتب 
الصحي لم يكتف بالزيادة 
العددي���ة، بل ب���دأ بالعمل 
على تغيي���ر نوعي للمهام 
الوظيفي���ة اخلاص���ة بكل 
م���ن األطب���اء ومنس���قي 
ش���ؤون املرضى وموظفي 
املخصص���ات وذلك للرقي 
باخلدمات املقدمة للمرضى 
والوق���وف عل���ى حاالتهم 
العالجية ومتطلباتهم أوال 

بأول.
وذكر د.العنزي أن املكتب 
الصحي الكويتي في واشنطن 
س���يقوم بإنش���اء أقس���ام 
جديدة للعمل على تسهيل 
أمور املرضى، والقيام بحل 

مشاكلهم وشكاواهم.
س���يتم  بأن���ه  وأف���اد 
إنش���اء »كول س���نتر« في 
الكويتي  املكتب الصح���ي 
بواش���نطن بدال م���ن نظام 
القدمي، حيث من  »البدالة« 
التواصل مع  شأنه سهولة 
املرضى الكويتيني والرد على 
استفساراتهم وشكاواهم في 
حال وجودها، مؤكدا ان هذا 
النظ���ام س���يرى النور في 

القريب العاجل.
وبنينّ أن املكتب الصحي 
الكويتي في »واشنطن« يعمل 
على قدم وس���اق للتسهيل 
على املرضى الكويتيني الذين 
يتلقون العالج في مستشفيات 
الواليات املتحدة األميركية، 

مشيدا بدعم وزير الصحة 
د.علي العبيدي ووكيل وزارة 
الصحة د.خالد الس���هالوي 
العقبات من  لتذليل كاف���ة 

أمامنا.
وأفاد بأن املكتب الصحي 
الكويتي في »واشنطن« طبق 
املخصص���ات اجلديدة على 
املرضى املبتعثني للعالج في 
الواليات املتحدة األميركية 
للعالج، ويتم التزام صرفها 
الوقت احملدد  للمرضى في 
دون أي تأخير، مؤكدا أن بابه 
مفتوح ألي مريض كويتي 
لديه مشكلة حللها في أسرع 

وقت.
وعن أوقات عمل املكتب 
الصحي الكويتي في واشنطن 
خالل شهر رمضان املبارك، 
أك���د د.العن���زي أن موعد 
الساعة  الدوام سيكون من 
10 صباح���ا حتى 3 عصرا، 
مهنئا صاحب السمو وسمو 
ولي العهد ورئيس مجلس 
الوزراء والقيادة السياسية 
الكويتي بالشهر  والشعب 
الكرمي، داعيا اهلل عز وجل 
أن يحفظ الكويت وأميرها 

وشعبها من كل مكروه.
واجلدير بالذكر أن هناك 
ما يزيد على 2000 مريض 
كويتي يتلقون العالج في 
الواليات املتحدة األميركية 
وكن���دا حالي���ا وان ه���ذا 
العدد ي���زداد مبعدل كبير 
يوميا خالل فترة الصيف 

بالذات.

مستشفى بالواليات املتحدة 
األميركية وتتم دراستها على 

وجه السرعة وحلها.
وكش���ف د.العنزي عن 
موافقة من قبل وزارة الصحة 
على إنشاء »تطبيق« على 
»االيف���ون« و»االندرويد« 
يسهل على املرضى وميكنهم 
الدخول واالطالع على  من 
بياناتهم وملفاتهم املوجودة 
في املستش���فيات واملكتب 
الصحي ومعرفة مواعيدهم 

وعالجهم.
وأكد على وجود توجه 
وموافق���ة مبدئية من قبل 
وزارة الصحة ملنح صالحيات 
إضافية للمكتب الصحي في 
واشنطن بش���أن املرضى، 
وذلك لصعوب���ة التواصل 
م���ع إدارة العالج باخلارج 
نظرا لف���ارق التوقيت بني 
الواليات املتحدة األميركية 

والكويت.
ال���ى أن  ولف���ت أيضا 
املكتب ب���دأ بزيادة »القوة 
البشرية« للمكتب الصحي 
الكويتي في واشنطن بجميع 
التخصصات من )بدالة - 
عالقات عامة - موارد بشرية 
- إحص���اء - محاس���بني 
مخصصات - أمن وسالمة، 
وذلك ملواكبة الزيادة في عدد 
املرضى املبتعثني للعالج، 
مؤكدا في الوقت ذاته على 
وج���ود حتديث مس���تمر 
الكويتيني  حلاالت املرضى 
في املستشفيات األميركية 

عبدالكريم العبداهلل 

كش���ف رئي���س املكتب 
ف���ي  الكويت���ي  الصح���ي 
»واشنطن« د.علي عبدالكرمي 
العنزي ع���ن نقلة نوعية 
يشهدها املكتب خالل الفترة 
احلالي���ة للتس���هيل على 
الذين  الكويتيني  املرض���ى 
يتلقون العالج في الواليات 
املتحدة األميركية تش���مل 
إصالحات جذرية »قانونية 

- إدارية - فنية«.
وأك���د د.العن���زي ف���ي 
تصريح خاص ل� »األنباء« 
أن املكتب الصحي الكويتي 
في »واش���نطن« استحدث 
حس���ابا على »واتس���اب« 
لتسهيل التواصل مع املرضى 
املوجودي���ن  الكويتي���ني 
مبختل���ف املستش���فيات 
األميركي���ة بع���دة واليات 
بدال من السفر الى واشنطن 

للمكتب الصحي.
وأشار د.العنزي إلى أن 
خدمة »واتساب« اخلاصة 
باملكت���ب الصحي الكويتي 
في »واشنطن« تعمل على 
الساعة ويقوم عليها  مدار 
موظف���ون متخصص���ون 
للتواصل مع املرضى وحل 
التي  املش���اكل واملعوقات 
تواجههم في املستشفيات 
التي يتلقون العالج بها، الفتا 
إلى أنه يتم تسلم الشكاوى 
والطلبات عبر »واتساب« من 
املرضى املتواجدين في أي 

د.علي العنزي

انطلق في مجمع »األڤنيوز« ويضم أكثر من 20 ألف صورة

118 دولة تشارك في معرض مسابقة الكويت الكبرى للتصوير
عبداهلل الراكان 

ق����ال رئيس ومؤس����س 
الكبرى  الكوي����ت  مس����ابقة 
للتصوير جاس����م جاسم إن 
الهدف من إقامة هذا املسابقة 
الض����وء على  هو تس����ليط 
املصورين، خصوصا أنه في 
اآلونة األخيرة ارتفع مستوى 
املصور الكويتي بشكل كبير 
التواصل  مع ظهور مواق����ع 
التي س����اعدت  االجتماع����ي 
التصوير بشكل أفضل  على 
وحرفي. وأضاف جاسم في 
ل����� »األنباء« خالل  تصريح 
افتتاح معرض مسابقة الكويت 
الكبرى للتصوير مساء أمس 
األول في مجمع األڤنيوز إن 
هذا املعرض هو الثالث على 
التوالي وبرعاية كرمية من 
الوزراء الشيخ  سمو رئيس 
جابر املب����ارك ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
محمد العبداهلل، الفتا إلى ان 
املسابقة لهذا العام هي بداية 
االنطالقة للعاملية بعد النجاح 
الكبير العامني املاضيني، مشيرا 
إلى أن هذا العام شاركت 118 

دولة في املسابقة بأكثر من 20 
ألف صورة وهو رقم قياسي 
في عدد املشاركني على مستوى 
املسابقات. وأشار جاسم إلى 
أن عدد الفائزين 38 متسابقا 
منهم 9 مشاركني من الكويت 
باحملاور السبعة املشاركة في 
املسابقة وهي: الكويت والبطل 
البري����ة واملناظر  واحلي����اة 
الطبيعي����ة ومح����ور الناس 
العام،  والرياضة واحمل����ور 
مضيف����ا أن املعرض يختتم 

أعماله اليوم السبت.

مرح الطفولة

من الصور املشاركة

صورة من احتفاالت الكويت مشاركة في املعرض 

الشرهان: »إعانة املرضى« 
صفحة مشرقة للعمل اإلنساني

هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى 
د.محمد الشرهان، صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الش����يخ نواف األحمد والقيادة الحكيمة 
والش����عب الكويتي واألمة اإلسالمية بحلول شهر رمضان 
الكري����م، داعيا اهلل عز وجل أن يجعله ش����هر خير وبركة 

على الجميع.
وبي����ن الش����رهان ف����ي 
تصريح صحافي أن ش����هر 
رمضان فرص����ة من أعظم 
الفرص التي يتضاعف فيها 
أجر العمل الصالح، موضحا 
أن مساعدة المريض واجب 
إنساني حثت عليه الشريعة 

اإلسالمية.
د.الش����رهان  وأش����اد 
بالتفاعل اإليجابي من أهل 
الكويت والمقيمين باإلضافة 
إل����ى العديد من الش����ركات 
والمؤسس����ات مع مشاريع 

الجمعية اإلنس����انية وقال: إن وجود مثل هذه النوعية من 
الخيرين وأهل اإلحسان والشركات التي تقدر قيمة الشراكة 
المجتمعية وتفعل دورها في القيام بواجباتها اإلنس����انية 
يبعث على التفاؤل ويرس����خ القيم االجتماعية التي جبل 
عليها المجتمع الكويتي منذ القدم، بل ويشجع على األخذ 
بيد المحتاج من قبل المؤسسات والشركات األهلية داخل 

الكويت.
 وق����ال إن صن����دوق إعانة المرضى بفض����ل اهلل تعالى 
اصبح واحدا من الصفحات المش����رقة للعمل اإلنساني في 
الكويت التي استمر عطاؤها الخيري أكثر من 37 عاما في 

الكويت.
وشكر د.الشرهان الشركات والمؤسسات الداعمة لمشاريع 
الجمعية، كما شكر المحسنين وأهل الخير على مساهمتهم 
في دعم الدور اإلنساني الذي تقوم به جمعية صندوق إعانة 
المرضى في مس����اعدة المرضى داخ����ل الكويت وخارجها، 
مؤك����دا أن ما تقدمه الجمعية ج����زء من واجبنا االجتماعي 
تجاه الفئات المستحقة للمساعدة، داعيا اهلل عز وجل أن 

يتقبل من الجميع الصيام والقيام والصدقات.

د.محمد الشرهان

العاهل البحريني: األسرتان احلاكمتان 
في البحرين والكويت عائلة واحدة

املنامة - كونا: أشاد عاهل مملكة البحرين 
املل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة بالعالقات 
الثنائية »الوثيقة واملتميزة« بني مملكة البحرين 
والكويت، مضيفا ان االسرتني احلاكمتني في 

كال البلدين عائلة واحدة.
وذكرت سفارتنا باملنامة في بيان ان العاهل 
البحريني اكد خالل اس���تقباله عميد السلك 
الديبلوماسي س���فيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح للتهنئة بشهر رمضان 
املبارك، احلرص املستمر على تطوير وتنمية 

ه���ذه العالقات ل���كل ما فيه خي���ر وصالح 
اجلميع.

وأضاف البيان ان العاهل البحريني أشاد 
من جان���ب آخر باجلهود الطيبة التي يبذلها 
السفراء لتعزيز مجاالت التعاون املشترك بني 

البحرين وبلدانهم الشقيقة والصديقة.
ن السفير عزام الصباح عاليا  من جهته، ثمنّ
الدعم غير احملدود من العاهل البحريني للسلك 
الديبلوماسي وتقدمي جميع التسهيالت إلجناح 

مهام السفراء في تعزيز العالقات األخوية.

امللك حمد بن عيسى آل خليفة والسفير الشيخ عزام الصباح


