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«التجاري» يرعى بطولة الغولف في «صحارى»

«املتحد» ينّظم ندوة توعية بسرطان البروستاتا

وزير املالية املصري استقبل أحمد بهبهاني

البطوالت، مشيدة باعتزاز البنك برعاية 
هذه البطولة، والتــي تعد إضافة نوعية 
لبطــوالت الغولف احمللية والتي تســهم 
في نشر هذه اللعبة احملببة لدى البعض. 
اجلديــر بالذكر أن رعايــة البنك لهذه 
البطولــة والبطــوالت الرياضية األخرى 
إمنــا تعكس الدور املهم الذي يضطلع به 
البنك في دعم مختلف األنشطة الرياضية 
في إطار مســؤوليته جتاه املجتمع الذي 

يعمل فيه.

في البنــك األهلي املتحد فاتــن التميمي: في 
إطار حملــة موفمبر التي يتــم االحتفاء بها 
في شهر نوفمبر من كل عام في جميع أنحاء 
العالم، والتي تشهد تنظيم العديد من األنشطة 
والفعاليات التي تدعم نشر الوعي فيما يتعلق 
باألمراض التي تصيب الرجال، يحرص البنك 
األهلي املتحد على نشــر الوعي بني موظفيه 
وعمالئه من الرجال بضرورة االهتمام بصحتهم 
من خالل الفحوصات الدورية التي تســاعد 
على التشخيص املبكر لسرطان البروستاتا 
مما ينعكــس على زيادة حاالت الشــفاء من 

هذا املرض.

وفي نهاية اللقاء، تقدم بهبهاني بالشكر 
إلى وزير املالية د. محمد معيط على حفاوة 
االستقبال، متمنيا له دوام التوفيق والصحة 
والعافية وجلمهورية مصر العربية الشقيقة 

كل التقدم واالزدهار.

استمرارا جلهود البنك التجاري الكويتي 
في دعم مختلف الفعاليات الرياضية، سوف 
يقــوم البنــك برعاية بطولــة «الغولف» 
التي ينظمها منتجع صحارى في مالعبه 
«للغولــف»، مبا يســهم في خلــق أجواء 

تنافسية وحماسية بني الالعبني. 
وتأتي هذه الرعاية من جانب البنك من 
منطلق إميانه مبسؤوليته جتاه املجتمع 
ورعايته لألنشطة الرياضية التي تشارك 
فيها شــرائح متعددة مــن املجتمع. ومن 
خالل هــذه البطولة يقدم البنك التجاري 
هدايا للمشاركني وجوائز قيمة للفائزين 

باملراكز الثالثة األولى بالبطولة. 
وبهذه املناســبة صرحت رئيس إدارة 
اخلدمات املصرفية الشــخصية - قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد هنادي الهنيدي 
قائلة: يحرص البنك التجاري على رعاية 
مثل هــذه البطــوالت، وذلــك إميانا منه 
بضرورة دعم مختلف الفعاليات االجتماعية 
والرياضية التي تهم جميع شرائح العمالء 
وعلــى وجه اخلصــوص عمالء اخلدمات 
املصرفية الشخصية. وينبع ذلك من منطلق 
تأكيــد البنك وإميانه بأهميــة دعم فئات 
املجتمع كافة، والعمل على إبراز جوانب 
التميــز والنجاح التــي حتققها مثل هذه 

بالتزامــن مــع احلملة 
التوعوية الصحية موفمبر، 
نظم البنــك األهلي املتحد 
بالتعاون مع مركز الكويت 
ملكافحة الســرطان، ندوة 
توعوية في املقر الرئيسي 
للبنك حول مرض سرطان 
البروستاتا وتعزيز التدابير 
الوقائية من خالل التشجيع 
على الفحوصــات الطبية 
الروتينية للكشف مبكرا عن 
هــذا املرض، باإلضافة إلى 
عدة أنواع من السرطانات 

التي متس الرجال بصفة خاصة. شهدت الندوة 
حضورا كثيفا من موظفي البنك األهلي املتحد، 
وتناولت كيفية الوقاية من سرطان البروستاتا 
والتعريف بأسباب اإلصابة به، والعوامل التي 
ترفــع من خطر اإلصابــة باملرض، وأعراض 
ســرطان البروستاتا في املراحل األولى وفي 
املراحل املتقدمة. وتطرقت الندوة إلى وسائل 
تشخيص سرطان البروستاتا وأحدث طرق 
العالج. كما شهدت الندوة توزيع مطبوعات 
توعوية خاصة بسرطان البروستاتا تتضمن 
ملخصا حملتويات الندوة. وفي تعليقها حول 
هذه الندوة، أفادت رئيس االتصال املؤسسي 

القاهرة ـ ناهد إمام 

اســتقبل وزير مالية 
جمهورية مصر العربية 
د.محمد معيط، مبكتبه في 
القاهرة، أحمد اسماعيل 
بهبهاني رئيــس اللجنة 
الكويت  املنظمة ملعرض 
الطيران ورئيس حترير 
جريدة اخلليج الكويتية، 
وذلــك مبناســبة زيارته 
إلى مصــر، حيث تناول 
العالقات املصرية  اللقاء 

- الكويتيــة التاريخيــة الراســخة، ومــا 
يجمــع الدولتــني الشــقيقتني مــن روابط 
أخويــة وعالقات تعــاون متشــعبة على 
جميــع األصعدة، وعددا مــن املوضوعات 

ذات االهتمام املشترك.

هنادي الهنيدي

احلضور خالل الندوة

د. محمد معيط خالل استقباله أحمد إسماعيل بهبهاني

من أهم أهــداف تدريب املوظفني في 
اجلهات احلكومية تنمية واكتساب مهارات 
لهم تفيدهم في عملهم لتحســني أدائهم 
لتكون بأفضل إنتاجية وأداء وتساعد على 
حتقيق مستوى عمل وخدمات جهة العمل 
ولتكون سهلة ومرضية خلدمة املراجعني 
بتخليص معامالتهم وكذلك تؤهل املوظفني 
إلى ترقيتهم بوظائف أعلى ومنها تساعد 
على تقليل املصروفات وحسن إدارة الوقت 

وعدم إهدار اجلهد.
ولذلك أقترح على ديوان اخلدمة املدنية 
اتباع هذه اخلطوات لتحقيق هذه األهداف:
١ - حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية 
يبدأ من الديوان حيــث لديها األوصاف 
الوظيفية املعتمدة لكل اجلهات احلكومية 
وأغلبها وظائف متشابهة باملهام واألعمال 
بوصف وظيفي واحد، مثل باحث قانوني، 
محاسب، مبرمج نظم معلومات، موظف 
عالقات عامة وغيرها من وظائف منطية.

٢ - إرســال نتائج االحتياجات التدريبية 
للجهــات احلكومية بتعليمات إرشــادية 
وتوجيهية بكيفية اختيار وحتديد نوعية 
املهــارات الالزمة لكل موظف والتأكد من 
تقييم أداء املوظفــني إذا هناك نقص في 
املهارات الالزمة حسب وظيفته من خالل 
أدائه السنوي والتي يعتمد عليها في اختيار 

وترشيح موظفني لبرامج تدريبية.

٣ - تسلم ديوان اخلدمة املدنية ترشيحات 
اجلهات احلكومية ملوظفني في برامج تدريبية 
والتأكد من ان هذه الترشيحات تناسبهم أم 
ال من خالل وظائفهم ومقارنتها باالحتياجات 
التدريبية التي مت حتليلها ومعرفة املهارات 
الالزمة لهم من خالل تقييم أدائهم وملفاتهم 
النهائي  التحديد  الوظيفية وبعدها يتــم 

للموظفني املرشحني للتدريب.
٤ - يقوم ديوان اخلدمة املدنية باإلعالن عن 
هذه االحتياجات التدريبية ليتقدم شركات 
ومكاتب تدريبية بعروضهم املالية لتقدمي 
وتنفيذ هذه البرامج التدريبية وبعدها يختار 
ديوان اخلدمة املدنية عدد منها ويتفق معهم 
ومنها حتدد ميزانية التدريب الســنوية 
للجهات احلكومية وترسل إلى وزارة املالية 

العتمادها.
٥ - يجب أن يكــون هناك مادة في عقد 
التدريب بأن تقوم شركة التدريب مبتابعة 
وتقييم نتائج التدريب بعد انتهاء التدريب 
ورجوع املوظفني إلــى عملهم من خالل 
زيارات ميدانيــة ومعرفة أدائهم ومقابلة 
للبرامج  رؤســائهم ومدى اســتفادتهم 
التدريبية بإكســابهم مهــارات وقدرات 
ساعدتهم على رفع مستوى األداء واإلنتاجية 
وحققت أهدافها حتــى ال تذهب ميزانية 
التدريب السنوية من دون فائدة وتنعكس 

على أداء اجلهاز احلكومي.

املستشار الكويتي

اقتراح يحقق 
أهداف التدريب 

احلكومي
Abumishari١@yahoo.com

د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

«اجلزيرة» تواصل توسعها بإطالق خط مباشر إلى طاجيكستان

تواصل طيران اجلزيرة 
توســعها في منطقة الشرق 
األوسط وآسيا وأوروبا، حيث 
أعلنت عن إطالق خط رحالت 
مباشــر جديد مــن الكويت 
إلى عاصمة طاجيكســتان، 
دوشــانبي، وذلــك لربــط 
إلى  املتوجهــني  املســافرين 
الســعودية ألداء مناســك 
العمرة واحلج باإلضافة إلى 
توفير وجهة سياحية جديدة 
مثالية للسياح الباحثني عن 

ثقافات ومغامرات جديدة.
وتطلق الشركة هذا اخلط 
يــوم ٢٩ ديســمبر، حيــث 
ستســير رحالتها إلى مطار 
 (DYU) دوشــانبي الدولــي
يومــي اخلميس والســبت، 

الدول املســتقلة التي تفتقر 
خليــارات الســفر املباشــر 
بينها وبني الشرق األوسط، 
إذ ستلبي رحالتنا طلبا كبيرا 
على الســياحة الدينية فيما 
يفتــح البــاب لطلــب جديد 
للســياحة فــي دول تتســم 
بثقافتهــا الغنية وطبيعتها 
املتنوعــة والتي تبعد بضع 
ساعات فقط من منطقتنا».

وتشتـهــر طاجيكستان 
الطبيـعيـــــة  بسياحتــهـــا 
والصحيــة والتاريخيـــــة 
والثقافيــة والرياضـيـــــة، 
حيــث توفــر للمســافرين 
ملهمــة  طبيعيــة  مناظــر 
مــن قمــم اجلبــال واملروج 
والبحيــرات، وأهمها جبال 

السياحة  طاجيكســتان في 
املستدامة والصديقة للبيئية 
في رحالت استكشافية تضمن 
أن يكون تأثيرها إيجابيا على 

املجتمع.
اجلدير بالذكر، أن طيران 
اجلزيرة هي شــركة طيران 
التكلفة  كويتية منخفضــة 
ورائــدة فــي خدمة شــبكة 
وجهــات متتد عبر الشــرق 
األوســط وآســيا وأفريقيــا 
وأوروبا، حيث تشغل رحالت 
جتارية ورحالت شحن جوي 
Tمن مبنى ركاب اجلزيرة ٥

فــي مطار الكويــت الدولي، 
وتخدم أكثر مــن ٥٤ وجهة 
ذات الطلب العالي للسياحة 

واألعمال.

بامير وفان، حيث الرحالت 
االستكشــافية فيها مميزة. 
كما تشــتهر طاجيكســتان 
مبحمياتهــا الوطنية، حيث 
النباتات واحليوانات املهددة 
باالنقراض، فيما تعد أيضا 
موطنــا للعديد من الينابيع 
الســاخنة واملعدنيــة التــي 
العالجية  الســياحة  جتذب 

الصحية والرفاهية.
وبعيــدا عــن طبيعتهــا 
الغنية، طاجيكســتان أيضا 
غنيــة باملعالــم التاريخيــة 
والثقافيــة كونهــا شــهدت 
احلضــارات  مــن  العديــد 
عبــر  واإلمبراطوريــات 
اآلونــة  وفــي  تاريخهــا. 
األخيرة، بدأت تزيد شعبية 

يخدم الطلب على السياحة الدينية في السعودية ويوفر وجهة سياحية جديدة للمسافرين من الشرق األوسط

روهيت راماشاندران

حيث ســتغادر الرحلة رقم 
٦٣١) يومــي اخلميــس  J٩)
والسبت من الكويت الساعة 
١٢:١٠ ظهرا وتصل الى مدينة 
الســاعة ١٧:٢٠،  دوشــانبي 
بالتوقيت احمللي في البلدين، 
فيمــا ســتغادر الرحلة رقم 
(٦٣٢ J٩) يومــي اخلميــس 
والسبت من مدينة دوشانبي 
الســاعة ١٨:٥٠ وتصــل الى 
 ،٢٠:٤٥ الســاعة  الكويــت 

بالتوقيت احمللي للبلدين.
وفي هــذا الســياق، قال 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
طيــران اجلزيــرة روهيــت 
راماشاندران: «تشغل طيران 
اجلزيرة العديد من اخلطوط 
املباشــرة إلى بلــدان رابطة 

احلميضي: النسخة الثالثة من «مرزام» تنطلق ٦ اجلاري
أعلنت املؤســس واملنظم 
ملعرض مرزام م.فرح احلميضي  
انطــالق النســخة الثالثة من 
مرزام املعرض األكبر للديكور 
فــي  الداخلــي  والتصميــم 
الكويت في الفترة من ٦ حتى 
١٠ ديســمبر اجلــاري بأرض 
املعارض في منطقة مشرف.

وأردفــت احلميضــي فــي 
كلمــة ألقتها مبؤمتر صحافي 
لإلعالن عــن انطالق احلدث، 
رغــم االنتظار الطويل إلعادة 
النشاطات بالتزامن مع عودة 
احلياة الطبيعية بعد جتاوز 
تداعيــات جائحــة كورونــا، 
يســتقبل عام ٢٠٢٢ النسخة 
الثالثــة من معــرض مرزام، 
كمــا لــم يســبق له مــن قبل 
مقارنــة باالنطالقــة األولــى 
ملرزام فــي عــام ٢٠١٩، حيث 
ســيحظى زوار «مرزام» لهذا 
العام بتجربة مختلفة، شارك 
في ابتكارهــا وصنع أجوائها 
الرعاة واملشاركون واملنظمون 
للمعرض الذين حرصوا على 
أن يشــمل احلــدث الفريد من 
نوعه كافة جوانب التصميم 
التي تعكس شعار مرزام لهذا 
العام «استلهم، شطب وأثث».
ولفتــت احلميضــي إلــى 
عــدد الــزوار في النســختني 
الســابقتني من معرض مرزام 
فــي عــام ٢٠١٩ و٢٠٢٠، حيث 
بلغ الــزوار في مــرزام ٢٠٢٠

عدد ٤٠ ألــف زائر في اليوم، 
مبــا يعادل مجموع عدد زوار 
في عاميه الســابقني ٢٦٠ ألف 
زائر، مبينة أن النسخة الثالثة 
ملعرض مرزام ستكون األكبر 
واألهم على اإلطالق مبساحة 
تتخطى ٢٠٠٠٠ متر مربع وهي 
املساحة األكبر ملرزام حتى اآلن، 
والتي تضم أكثر من ٢٠٠ جناح 
مميز، تعمل فــي أكثر من ٢٠

فئة مختلفة في عالم التصميم 

حصرية خالل فترة تواجدهم 
في معرض مرزام، عالوة على 
جانــب املطاعم واملقاهي، فقد 
مت توفير العديد من اخليارات 
للزوار لالستمتاع واالسترخاء 

خالل الزيارة.
وكشــفت احلميضــي عن 
تخصيــص مســاحة مميــزة 
لألطفال داخل مرزام حتتوي 
علــى العديــد مــن األنشــطة 
التعليمية والترفيهية، فضال 
عــن منطقة خاصــة لألمهات 
املرضعــات، ألن أغلب الزوار 
من النساء، ومنهن الكثير من 
األمهات، لذلــك حرصنا على 
ان تكون جتربة جتولهن في 
املعرض آمنة ومريحة من دون 
القلق علــى أطفالهن في حال 
اصطحابهن لهم، باإلضافة إلى 

ملرزام في نسخته الثانية بعام 
٢٠٢٠، فضال عن توجيه الشكر 
الــى الراعي املصرفي ملعرض 
مرزام بنك بوبيــان، والرعاة 
البالتينيني الذين يشــاركون 
ألول مــرة في املعــرض بعام 
٢٠٢٢ شركة أبيات ومجموعة 
حســن أبل الرائــدة في مجال 
التشطيبات، والشكر موصول 
الرعــاة االســتراتيجيني  الى 
للمعرض شركة بي ان كي أوتو 
موتف، وشركة سيارات ڤولڤو، 
ورعاة مرزام الذهبيني: أحواض 
الوسيط، أحواض تيما، ديزاين 
هــب، ســيراميك الصناعــات 
الوطنية وفرح هوم إلميانهم 
بهذا املعــرض، باإلضافة إلى 
رعاة وشركات أخرى ميكنكم 

التعرف عليهم في مرزام.

ذلــك، فقد مت تكريس عدد من 
األجنحة للجامعات التي تدرس 
التصميم الداخلــي والعمارة 
في الكويت لعرض مناهجهم 
وأعمــال طالبهــم، وتكريــس 
للــورش  مســاحات خاصــة 
التي ســتعود  واحملاضــرات 
بالكثير من الفائدة على الطالب 

والزوار بشكل عام.
واختتمت احلميضي بشكر 
الرعاة واملشاركني في النسخة 
الثالثــة مــن مــرزام، مثمنــة 
جهود ودور الرعاة األساسيني 
والدائمني ملرزام منذ انطالقته 
األولى في عام ٢٠١٩ وخصوصا 
شركة زين، باإلضافة الى شركة 
الوزان املتحدة والتي تشارك 
كراع بالتيني للمعرض في عام 
٢٠٢٢ بعد أن كانت راعيا ذهبيا 

األكبر واألهم منذ انطالقته على أرض املعارض مبشرف

الداخلي والديكور.
وأشــارت إلى ان «مرزام» 
سيغني العديد من الزوار عن 
مضيعــة الوقــت بني احملالت 
والتســوق والقيــادة، كمــا 
سيسهل عملية البحث بتوفير 
كل شيء يحتاجون اليه حتت 
سقف واحد، الفتة إلى أن أي 
عقود سيتم توقيعها والعمل 
بها من تشطيب وتأثيث املنازل 
حتت سقف مرزام، ستزيد من 
فرص املشتري بالفوز بجوائز 
عديــدة تفــوق قيمتها ١٠٠٠٠

دينــار، باإلضافة إلــى تقدمي 
شركة سيارات ڤولڤو اجلائزة 
الكبرى في السحب وهي إحدى 

سيارات ڤولڤو احلديثة.
كمــا ســيقدم العديــد من 
املشاركني عروضا وسحوبات 

«املباني»: «األڤنيوز» الوجهة األولى للتسوق والترفيه بالكويت
فــي خطوة ضمن املســار 
الثابــت نحو التقدم والريادة 
في مجــال التطوير العقاري، 
شــاركت شــركة املبانــي في 
العاملــي  معــرض «مابيــك» 
للمشاريع العقارية التجارية 
من خالل جناح متكامل عرض 
أبــرز مشــاريعها فــي قطاع 
التجزئــة خــالل الفتــرة من 
٢٩ نوفمبر حتى ١ ديســمبر، 
وذلــك في قصــر املهرجانات 
كان  مبدينــة  واملؤمتــرات 

الفرنسية.
وعبــرت شــركة املبانــي 
عن اعتزازها باملشــاركة في 
املعرض، قائلة: يعتبر معرض 
«مابيــك» حدثا ســنويا مهما 
للمشاريع العقارية والتجارية، 
حيث نسعى إلى لقاء الالعبني 
الرئيسيني في قطاع التجزئة 
لبناء عالقات عمل جديدة على 
املدى الطويل، وكذلك تعريف 
العالم بإجنازاتنــا في مجال 
التطوير ونظرتنا  مشــاريع 
اإلســتراتيجية مــن خــالل 
مشروعاتنا العقارية الفريدة 

فرصا جديــدة ومهمة لتجار 
التجزئة واملستهلكني من خالل 
التوســع الكبير في مشاريع 

قطاع جتارة التجزئة.
املبانــي  واستعـــــرضت 
خالل معــرض «مابيك» أبرز 
وأحدث املشاريع التي تعمل 
علــى تطويرها فــي املنطقة، 
والتــي تتجســد فــي عالمــة 
األڤنيــوز الذي فــي جنح في 
إرســاء مكانة متميزة لنفسه 
الوجهــة األولــى  باعتبــاره 
للتسوق والترفيه في الكويت 

ملشــروع األڤنيوز ـ الرياض، 
والذي سيصبح أحد أكبر وأبرز 
العالمات التجارية والسياحية 
والترفيهيــة فــي العالم، كما 
تتضمــن خطــة املشــاريع 
املســتقبلية لشــركة شمول 
القابضة بالتزامن مع األڤنيوز 
ـ الريــاض تطوير مشــروع 
األڤنيوز ـ اخلبر، تأكيدا على 
أهمية قطاع التجزئة والضيافة 
والســياحة فــي دعــم عجلة 
التنمية االقتصادية باململكة 

العربية السعودية.

واملنطقة، حيث شكلت رؤية 
املبانــي املدروســة والنجاح 
الذي حققــه األڤنيوز  الهائل 
ـ الكويت دافعا قويا لتشييد 
مشروعني رئيسيني في اململكة 
العربيــة الســعودية، وهمــا 
األڤنيوز ـ الرياض واألڤنيوز 
ـ اخلبر، اللذين اســتلهما من 

جناح األڤنيوز ـ الكويت.
وقد قامت شــركة شمول 
القابضــة، والتي متتلك فيها 
شــركة املباني نســبة قدرها 
٦٠٪، بوضع حجر األســاس 

شاركت في معرض «مابيك» العاملي

تفاعل احلضور مع جناح «املباني» في املعرضجناح «املباني» في املعرض

واملبتكــرة ذات اخلصائــص 
واملواصفات العاملية.

التي  وحــول مشــاريعها 
شاركت في املعرض من خاللها، 
صرحت املباني: كمطور عقاري 
رئيســي أجنزنــا العديد من 
املشاريع املهمة على مستوى 
املنطقــة، والتي تعــد عالمة 
األڤنيوز أبرزها، كما تشــمل 
محفظتنــا في قطاع التجزئة 
مجموعة من املشاريع املتميزة 
واجلديدة التي يجري العمل 
على تشييدها، والتي ستمنح 

صورة جماعية مع ممثلي الشركات الراعية

صورة جماعية مع ممثلي الشركات الراعية

جانب من احلضور

م.فرح احلميضي

لبحث التعاون املشترك


