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«التجاري» يطلق مبادرة «We Sign».. لعمالئه من فئة الصم
تزامنا مــع اليوم العاملي 
للغــة اإلشــارة، وفــي إطار 
ســعي التجاري نحو خدمة 
العمــالء بأفضــل الوســائل 
املمكنة وخاصة ذوي الهمم 
ومنهم فئة الصم، قام قطاع 
املــوارد البشــرية في البنك 
التجــاري بإطــالق مبــادرة 
جديدة حتت عنوان نتواصل 
باإلشارة (We Sign)، والتي 
تهتم بخدمة عمالء البنك من 
فئة الصم، حيث تهدف هذه 
املبادرة إلى ترسيخ وتعميق 
معرفة موظفــي البنك بلغة 
اإلشــارة بهدف متكينهم من 
تقدمي خدمة أفضل للعمالء 

وفي هذا السياق، قال مدير 
قطاع املوارد البشرية بالبنك 
صــادق عبــداهللا: «يــوم ٢٣

قام مؤخرا بتخريج أول دفعة 
من برنامج «إعداد مترجم لغة 
إشارة مصرفي معتمد» وهو 
البرنامج األول من نوعه في 
الكويت واملوثق من اجلمعية 
الكويتية لإلعاقة السمعية في 
مبادرة تفرد بها البنك التجاري 

الكويتي.
واختتم عبداهللا تصريحه، 
مؤكدا سعي البنك الدائم إلى 
إطالق مبادرات مبتكرة تهدف 
إلــى االســتثمار فــي املوارد 
البشرية وذلك لتحقيق رؤية 
البنــك في التميز مبســتوى 
اخلدمة ورعاية عمالئه من كافة 

الفئات وخاصة ذوي الهمم.

سبتمبر من كل سنة يصادف 
اليــوم العاملي للغة اإلشــارة 
الذي يهدف إلى زيادة الوعي 
بلغة اإلشارة، مبينا ان البنك 
التجــاري يهــدف عند إطالق 
أي مبادرة إلى تنويع مصادر 
التعلم للموظفني وتســخير 
كافة اجلهود لتوصيلها بأفضل 
صورة ممكنة من أجل حتقيق 
االســتفادة القصــوى، حيث 
جاءت هذه املبادرة من منطلق 
رغبة البنك في خدمة فئة ذوي 
الهمم من الصم بصورة أفضل 
ومعرفــة كافــة احتياجاتهم 

وتلبيتها».
وأضاف أن البنك التجاري 

صادق عبداهللا

والتواصــل معهــم بصورة 
فعالة ومباشرة. 

املبادرة  وتتضمــن هــذه 
مقاطع ڤيديو وعروضا مرئية 
إلكترونيــة مبتكرة مت رفعها 
على برنامــج التعلم اخلاص 
بالبنك ( ثابر) والذي يستطيع 
مــن خاللــه جميــع موظفي 
البنك االطالع عليها وعرضها 
وتطويــر وتعزيــز معرفتهم 
بلغة اإلشارة. وفي ذات السياق 
البنــك بعقــد دورات  يقــوم 
تدريبية تنشــيطية بصورة 
منتظمة ملوظفيه والتي تهدف 
إلى تنشيط معارف ومهارات 

املوظفني بلغة اإلشارة.

«املتحد» يعلن رابحي سحب «احلصاد» األسبوعي
قام البنك األهلــي املتحد يوم األربعاء 
٢١ اجلاري بإجراء السحب األسبوعي على 
جوائز احلصاد اإلسالمي، حساب السحب 
على اجلوائز اإلســالمي األول في الكويت 
والذي ينفرد بالعديد من املميزات، ومنها 
أنه أبســط وأســهل برنامج ادخار، فضال 
عن ميزة فتح احلساب عبر االنترنت بكل 
ســهولة ويســر مع ميزة اإليداع الفوري 

في احلساب.
وأســفر الســحب عن حصــول ١٠ من 
العمــالء على ١٠٠٠ دينــار لكل منهم وهم: 
فيصل محمد عبدالوهاب اجلوعان، ومحمد 
عيسى محمد شبالق، ومبارك عبدالغني علي 
القحطاني، ومجيد سليمان قرين الظفيري، 
وأفراح معيدي فهيد العازمي، ومرمي خلف 
شــاوي عبداهللا، واحمــد اردوغان، ونينا 
محمد نزار املالكي، ومساعد محمد عثمان 
احليدر، وخليل علي عبداهللا حجي حسني.

ويقدم حساب احلصاد اإلسالمي في باقته 
اجلديدة مجموعة أوســع من املزايا، حيث 
يحظى الرابحون من عمالء املتحد بجائزة 
شــهرية بقيمة ١٠٠ ألف دينــار، باإلضافة 
إلى ١٠ جوائز أسبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار 

لكل جائزة.

«طيران اجلزيرة» تضيف خطًا جديدًا في أوزبكستان
إلى مدينة مننكان بواقع ٣ رحالت أسبوعياً تغادر الكويت أيام اإلثنني واألربعاء واجلمعة

بعد عام من إطالق أول رحلة مباشر من الكويت إلى العاصمة 
األوزبكية، أعلنت طيران اجلزيرة امس عن إطالقها خط رحالت 
جديدا إلى مدينة مننكان التي تعد ثالث أكبر مدينة في أوزبكستان 
والواقعة في املنطقة الشــرقية من البالد، وتســير الشركة هذا 
اخلط اجلديد بواقع ٣ رحالت أســبوعية، تغــادر الكويت أيام 
االثنــني واألربعاء واجلمعة، مع تغيير مواعيد الرحلة في يوم 

١٣ أكتوبر.
ومبناسبة هذا التوسع، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران 
اجلزيرة روهيت راماشــاندران: «يعد هذا اخلط املباشــر األول 
الذي يتم إطالقه من الشــرق األوسط إلى مننكان، ويساهم في 
منو العالقات التجارية ويوفر املزيد من اخليارات السياحية في 
منطقة شرق أوزبكســتان، حيث تشتهر مننكان بكونها مركزا 
للصناعات اخلفيفة، وخاصة الصناعة الغذائية، باإلضافة إلى ما 
تشتهر به من معالم تاريخية وجتربة ثقافية متيز أوزبكستان».
جدير بالذكر أن «اجلزيرة» شــركة طيران كويتية منخفضة 
التكلفة ورائدة في خدمة شبكة وجهات متتد عبر الشرق األوسط 
وآسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث تشغل رحالت جتارية ورحالت 
شحن جوي من مبنى ركاب اجلزيرة T٥ في مطار الكويت الدولي، 
وتخدم أكثر من ٥٣ وجهة ذات الطلب العالي للسياحة واألعمال.

«الكويتية» احتفلت بإطالق رحالت مدريد
احتفلت شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية بتشغيل 
رحالتها التجارية املجدولة 
إلى مدينة مدريد االسبانية 
بعد النجــاح الكبير الذي 
حققه افتتاح اخلط ومنو 
اقبــال املســافرين عليــه، 
حيث قامت الشركة بدعوة 
عدد من اجلهات الرسمية 
الكويتية واإلسبانية وكذلك 
عدد من مكاتب الســياحة 
والسفر واجلهات املعنية 
مبقر سفارة الكويت لدى 

مملكة اســبانيا لالحتفال بنجاح التشــغيل 
واالعالن عن إطالق رحالت مباشرة إلى مدريد 
بصفة دائمة بواقع ٣ رحالت باألسبوع أيام 
االحد واالربعاء واجلمعة بداية من تاريخ ١٦

اجلاري. وعلى هامــش احلفل، قال الرئيس 
التنفيذي للشــركة م. معن رزوقي: «تتقدم 
اخلطــوط اجلوية الكويتية بجزيل الشــكر 
ووافر االمتنان لسفيرنا لدى مملكة اسبانيا 
خليفة اخلرافي على رعاية واســتضافة هذا 

احلفل لإلعالن عن جناح اخلط وإطالق رحالت 
مباشرة بني الكويت ومملكة اسبانيا الصديقة، 
كما يأتي االحتفال ملا لوجهة مدريد من أهمية 
بالغة لدى عمالئنا الكرام ولزيادة االقبال عليها 
في موسم السفر الصيفي، خاصة أنها حققت 
أعلى معدالت للحجوزات وذلك ملا تتميز به 
من أنها تعد وجهة ممتازة لقاصدي السياحة 
طوال العام والتعرف على املعالم التاريخية 

والثقافية، اضافة إلى أجوائها الساحرة».

معن رزوقي متوسطا وفد «الكويتية» في صورة تذكارية

ع شراكة متبادلة مع «طيران أوروبا» .. وتوقِّ
فــي إطــار مســاعيها 
الدؤوبة لتوســيع شــبكة 
العالــم  خطوطهــا حــول 
وتطويــر خدمــة العمالء، 
ســفر  خيــارات  ومنــح 
متنوعــة، وقعــت شــركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
اتفاقيــة شــراكة جتارية 
متبادلة مع طيران أوروبا، 
حيــث تتيــح االتفاقيــة 
للخطوط اجلوية الكويتية، 
والتي ستدخل حيز التنفيذ 
في األشــهر املقبلة، إدراج 

رمزهــا ضمن رحــالت طيــران أوروبا على 
الرحالت األســبوعية الثالث املباشــرة التي 
تشغلها الشركة بني الكويت ومدريد، وكذلك 
ربط الكويت مبدن أوروبية مثل أمســتردام 
وروما وفرانكفورت وميونيخ. وبهذا الصدد، 
قالت مدير دائرة التوزيع وتخطيط الشبكات 
شروق العوضي: «تتمتع الكويت بعالقة قوية 
جدا وطويلة األمد مع إســبانيا، وتأتي هذه 

االتفاقية مع طيران أوروبا في وقت حتاول 
صناعة الطيران التغلب على الوباء ونحن على 
يقني أن هذه االتفاقية ستمنح املسافرين على 
األميركتني وأوروبا واخلليج خيارات أوسع، 
عالوة على ذلك، ستضيف االتفاقية ١٨ وجهة 
جديدة إلى شبكة اخلطوط اجلوية الكويتية، 
١٠ منها في إسبانيا و٨ وجهات دولية أخرى 

في أوروبا واألميركتني».

جانب من توقيع اتفاقية الشراكة التجارية

«كيبك» اختتمت جائزة الرئيس التنفيذي لرواد التحول الرقمي
التنفيــذي للشــؤون املاليــة 
واإلداريــة بالوكالــة عبداهللا 
فهاد العجمي، أن أهمية برنامج 
(املطورون املواطنون) تتمثل 
في تخفيف الضغط عن فريق 
تقنيــة املعلومــات، وتعزيز 
االرتبــاط الوظيفي واالنتماء 
عبــر ابتــكار العاملني حلوال 

ملشاكلهم العملية.
وأوضح أنه مت تشكيل جلنة 
حتكيم تتولــى مهمة التحقق 
مــن معايير التأهــل ملختلف 
املشــاريع، وتقييمها الختيار 
أفضــل املشــاريع. وتنقســم 
اجلائــزة إلــى ثــالث فئــات، 
ذهبية وفضية وبرونزية، إذ 
بلغ عدد املشاريع املنافسة في 
املسابقة ٥١ مشروعا، عن الفئة 
الذهبية ٧ مشاريع بواقع ٢٢

عامال مشاركا.

جهد خللق بيئة عمل ابتكارية 
وأكثر إنتاجية من خالل السعي 
املستمر الكتساب أدوات املعرفة 

والتطور».
الرئيــس  وتعــد جائــزة 
التحــول  لــرواد  التنفيــذي 
الرقمي تتويجا لنجاح برنامج 
أو  املواطنــون»  «املطــورون 
فــي   «Citizen Developer»
البتروليــة املتكاملــة القائــم 
علــى متكــني العاملــني غيــر 
املتخصصني في مجال تقنية 
املعلومات من تطوير وتصميم 
تطبيقات ولوحات املعلومات 
 (Smart Dashboards) الذكية
«البرمجــة  منصــة  عبــر 

املنخفضة».
من جانبه، ذكر نائب الرئيس 
التنفيــذي للبتروكيماويــات 
والغاز املسال ونائب الرئيس 

وسرعة اتخاذ القرار. 
وفي كلمته التي ألقاها خالل 
احلفل، قال الرئيس التنفيذي 
البــدر: «إن  بالوكالــة وليــد 
العمل في البترولية املتكاملة 
ذو وقــع خاص متميز، حيث 
يبــذل العاملون فيــه أقصى 

املتخصصني في مجال تقنية 
املعلومات لتطوير وتصميم 
تطبيقات ولوحات املعلومات 
الذكية بأنفسهم، مما مينحهم 
القــدرة علــى إدارة أعمالهــم 
اليوميــة بكفــاءة وســهولة 
فضال عن توفير الوقت واجلهد 

تتويجا لنجــاح برنامج 
«املطــورون املواطنــون»، 
الكويتية  الشــركة  أعلنــت 
البتروليــة  للصناعــات 
املتكاملة (كيبــك) الفائزين 
التنفيذي  الرئيــس  بجائزة 
األولى لرواد التحول الرقمي، 
حيث توج ٢٢ فائزا باجلائزة 
من خالل تقدمي ٧ مشــاريع 
ابتكارية ســاهمت بتسريع 
التحول الرقمي في الشركة، 
وذلك خالل حفل أقيم أمس 
في نادي بوبيان، حتت رعاية 
الرئيس التنفيذي للشــركة 

بالوكالة وليد البدر.
وتأتــي جائــزة الرئيــس 
التحــول  لــرواد  التنفيــذي 
الرقمي تكليال لنجاح برنامج 
الذي  «املطورون املواطنون» 
يهدف إلى متكني العاملني غير 

وليد البدر ومطلق العازمي في مقدمة احلضور خالل احلفل

«HUAWEI nova Y٩٠».. جتربة مذهلة
يأتي هاتــف HUAWEI nova Y٩٠ اجلديد 
مــزودا بشاشــة عــرض كاملــة خاليــة من 
احلواف مذهلة وواسعة مقاس ٦٫٧ بوصات 
HUAWEI Edgeless FullView - من هــواوي
Display تتيــح لك عرض كل شــيء بشــكل 
أكبر وأفضل. تصميم الشاشــة نفسها أنيق 
وكالسيكي: جوانب مسطحة، وشق أصغر، 
وحواف ضيقة للغاية بقياس ١٫٠٥ مم فقط.  
وإلى جانب نسبة الشاشة إلى اجلسم العالية 
التي تبلغ ٩٤٪، مينحك اجلهاز جتربة بصرية 
أكثــر ثراء وغامرة. باإلضافة إلى ذلك، يوفر 
الهاتف جتربة سلسة للمستخدمني من خالل 
معدل حتديث الشاشة البالغ ٩٠ هرتز ومعدل 
أخذ العينات اللمسي ٢٧٠ هرتز. سواء كنت 
تتصفح صفحــات الويب أو تلعب األلعاب، 
يوفر اجلهاز جتربة سريعة وسلسة. ويجلب 
هاتف HUAWEI nova Y٩٠ اجلديد ميزات ذكية 
جديدة حلماية العــني. يقوم تلقائيا بضبط 
سطوع الشاشة وفقا لإلضاءة احمليطة ليسهل 
العبء على العينني. عالوة على ذلك، تسجل 
ميزة التحكم في تعتيم الشاشة السلس وحتدد 

تفضيالت املستخدمني في شدة الضوء وفقا 
لعاداتهم في االستخدام لتقليل إجهاد العني. 
HUAWEI nova وميزة أخرى مذهلة في هاتف

Y٩٠ هــي تقنية الشــحن فائق الســرعة من 
هــواوي -HUAWEI SuperCharge بقدرة ٤٠
واط، وميكنك شحن الهاتف بنسبة ٥٠٪ في 
٣٠ دقيقة فقط. يتيح لك توصيل الهاتف الذكي 
ملدة ١٠ دقائق فقط االستمتاع مبا يصل إلى ٦٫٧

ساعات من التحدث على الهاتف، و٣ ساعات 
من مشاهدة مقاطع الڤيديو عبر اإلنترنت.

مناقشته في جلان مجلس األمة ضاع 
وفقد مصداقيتــه. لذلك، وفي الفترة 
األخيرة بدأت نقابات وفئات وظيفية 
من الكويتيني فــي اجلهات احلكومية 
باالعتصام واملطالبة بتعديل رواتبهم 
وبدالتهم، كما كان منذ ١٢ سنة، ولكن 
العاملني ملوظفي احلكومة بدأت  نقابة 
تطالب بتطبيق البديل االســتراتيجي 
لسياسة الرواتب والبدالت لتحقيق العدالة 
في اجلهات احلكومية، وأنا معهم في هذه 
املطالبة، ولكن أقترح على احلكومة أن 
تستدعي املستشارين الكويتيني الذين 
عملوا في هذا املشروع إلعادة النظر 
فيه وحتديثه، ولتتأكد من أنه سيحقق 
الهدف منه وهي عدالة الرواتب والبدالت، 
وأال تسلم احلكومة هذا املشروع الى 
شركة استشارات أجنبية، وأن يقوم 
املستشــارون الكويتيون بعرض هذا 
املشروع على مجلس الوزراء ومن ثم 
على مجلس األمة، وإن شاء اهللا يالقي 
القبول والتطبيق خالل االنعقاد األول 
ملجلس أمة ٢٠٢٢ ويطبق في ميزانية 

.٢٠٢٣-٢٠٢٤

مت تقدميه الى شركة استشارات أجنبية 
ملراجعته وتعديله، مع أن املشروع من 
عام ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥ قام بإجنازه باحتراف 
وخبرة وبطريقة علمية وعملية وميدانية 
كفاءات كويتية من مستشارين متقاعدين 
وموظفني خبرتهم بنفس املجال، ومتت 
املوافقة عليه من مجلس الوزراء وقتها، 
ولكن بإحالة هذا املشروع الى شركة 
استشارات أجنبية أصبح غير واقعي 
وال يحقــق الهدف منــه، ولذلك عند 

والبدالت وحل مشكلة عجز امليزانية، 
وبالفعل بدأت الدراسة التي مت تسميتها 
البديل االستراتيجي لسياسة الرواتب 
اجلديدة وانتهت عام ٢٠١٥ ومت تقدميها 
الى مجلــس الوزراء والذي أحالها الى 

مجلس األمة ملناقشتها واعتمادها.
ولكن ولألسف تعطل هذا املشروع 
بســبب مالحظات من بعض أعضاء 
مجلس األمة، منها أســباب انتخابية 
وشعبية، ومنها عدم فهم املشروع والذي 

منذ أكثر مــن ١٢ عاما كانت هناك 
مطالبات واعتصامات لنقابات وموظفي 
احلكومة في بعــض الفئات الوظيفية 
الذين كانوا يرون أن رواتبهم وبدالتهم 
حتتاج الى زيــادة وإعادة النظر فيها 
بسبب طبيعة عملهم وأهميتها ومقارنة 

بسوق العمل.
وبناء عليه كانــت احلكومة آنذاك 
تتجاوب لفئات وظيفية وتأجيل أخرى، 
وترتب على ذلــك تكلفة إضافية على 
الباب األول للمرتبــات، كما أن هناك 
جهات حكومية ذات ميزانية مستقلة 
لديها رواتب أعلى من جهات حكومية 
املدنية مبيزانية  لديوان اخلدمة  تابعة 
ملحقة وهذه سببت فوارق في الرواتب 

والبدالت بني اجلهات احلكومية.
ولم تكن هناك مشكلة للحكومة ألن 
لديها فائضا في امليزانية من إيرادات 
النفط، ولكن بعد عام ٢٠١٤ وبانخفاض 
أسعار النفط نتج عنه عجز باملليارات 
مليزانية احلكومة، ولذلك قررت احلكومة 
وقتها اجراء دراســة شاملة للرواتب 
والبدالت لتحقيــق عدالة في الرواتب 

املستشار الكويتي

عدالة الرواتب 
والبدالت.. حتّل 
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