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«الموارد البشرية» :لم نحصل من وزير النفط على وعد بتوظيف جميع الخريجين

الفاضل :خطة خمسية لتوظيف خريجي
«البترول» في القطاع النفطي
كتب حمد احلمدان:
�أعلن وزير النفط خالد الفا�ضل عن
خطة حكومية مدرو�سة مدتها خم�س
�سنوات تتعلق بتوظيف خريجي
هند�سة البرتول �أو التخ�ص�صات
الأخرى يف القطاع النفطي.
وق���ال ال��ف��ا���ض��ل ع��ق��ب ح�ضوره
اج��ت��م��اع جل��ن��ة تنمية امل���وارد
الب�رشية� ،إن ه��ذه اخلطة بد�أت
يف ال�سنة املالية 2019- 2018
وم�ستمرة حتى ال�سنة املالية
 2023-2022ومتعلقة بخريجي
هند�سة البرتول.
وبني �أن م�ؤ�س�سة البرتول د�أبت
على قبول جميع الناجحني يف
اختبارات هند�سة البرتول ،و�أن
عدم ا�ستيعاب جميع الناجحني
يف االختبارات اقت�رص على عامني
فقط ،ثم عادت امل�ؤ�س�سة بعدهما
�إل��ى قبول جميع الناجحني يف
اختبارات هند�سة البرتول التابعة
ل�رشكة نفط الكويت.
وب�ش�أن فر�ض ن�سبة التكويت على
عقود املقاولني ،قال الفا�ضل �إن
امل�ؤ�س�سة جتاوزت ن�سبة الـ %25
التي تفر�ضها احلكومة لت�أهيل
�رشكات القطاع اخلا�ص للمناق�صات
وامل�شاريع ،با�شرتاطها ن�سبة

• الشيخ ناصر الصباح مستقبالً فاطمة األمير

لجنة الداخلية :توافق
مع الحكومة لفتح

«القيد االنتخابي»

• ...ومستقبالً السفير مايكل دافنبورت

النائب األول استقبل فاطمة األمير
وسفير المملكة المتحدة لدى البالد
كتب حم�سن الهيلم:
ا�ستقبل النائب الأول لرئي�س
جمل�س ال����وزراء وزي���ر الدفاع
ال�شيخ نا�رص ال�صباح ،الوكيل
امل�ساعد يف الديوان الأمريي مدير
عام مكتب ال�شهيد فاطمة الأمري.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي
والعالقات العامة يف اجلي�ش يف
بيان �صحايف انه مت خالل اللقاء
مناق�شة �أهم الأم��ور واملوا�ضيع
ذات االه��ت��م��ام امل�شرتك �ضمن
حمور الزيارة.

كما ا�ستقبل النائب الأول وفدا
من م�ست�شفى جورج وا�شنطن ومت
خالل اللقاء مناق�شة �أهم الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك خا�صة ما
يتعلق مبجال اخلدمات الطبية
وامكانية التعاون واال�ستفادة من
خ�برات امل�ست�شفى يف االرتقاء
مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات الطبية
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا وزارة ال��دف��اع
ملنت�سبيها.
وا�ستقبل النائب الأول وزير
الدفاع� ،سفري اململكة املتحدة
لدى الكويت مايكل دافنبورت،

قطاع األبحاث بالجامعة زار
كلية العلوم اإلدارية
كتب �سالمة ال�سليماين:
ق��ام قطاع الأب��ح��اث بجامعة
الكويت �ضمن �سل�سلة زياراته
لكليات اجلامعة ،بزيارة �إلى
كلية العلوم الإداري����ة وذلك
بالتن�سيق مع مكتب تطوير
الأبحاث التابع للعميد امل�ساعد
للتخطيط واال���س��ت�����ش��ارات
والتدريب يف الكلية ،وتهدف
الزيارات التي يقوم بها قطاع
الأبحاث ب�شكل رئي�سي �إلى مد
• مشاري الهاجري
ج�سور التعاون والتفاهم بني
قطاع الأبحاث واملجتمع البحثي يف جامعة الكويت.
وافتتح اللقاء عميد كلية العلوم الإداري����ة د.م�����ش��اري الهاجري
مرحبا باحل�ضور ،و�ضيوف الكلية وتوجه بال�شكر لقطاع الأبحاث على
جهودهم يف تو�ضيح دور القطاع املهم يف دعم عملية البحث العلمي منذ
بدايته ومتويله حتى ن�رشه يف املجالت العلمية.
ومن جانبها �أو�ضحت م�ساعدة نائب مدير اجلامعة للتعاون البحثي
اخلارجي واال�ست�شارات د .ليلى معروف املهام وامل�س�ؤوليات التي
يتوالها املكتب والتي تتمثل يف ربط الباحثني يف جامعة الكويت
بامل�ؤ�س�سات البحثية والهيئات اخلارجية ذات ال�صلة ،من خالل
االتفاقيات البحثية اخلارجية والتعاون البحثي اخلارجي ،مبين ًة دور
مكتب ب��راءات االخ�تراع يف ت�سجيل براءة االخرتاع للباحث� إذ تتولى
اجلامعة م�ساعدة الباحث يف ت�سجيل براءة االخرتاع مل�رشوعه البحثي
�إ�ضافة �إلى الت�سويق التجاري لرباءة االخرتاع.
وبدوره بني م�ساعد نائب مدير اجلامعة لتنفيذ ومتويل الأبحاث د.
يو�سف قرا�شي امل�س�ؤوليات التي تتعلق بتمويل وتنفيذ الأبحاث،
مو�ضحا الأق�سام الرئي�سة التي تتولى مهمة متويل وتنفيذ الأبحاث.

يرافقه �ضابط االرتباط الع�سكري
بال�سفارة الربيطانية العقيد
فنلي ماكلني لتقدمي ر�سالة خطية
م��ن النائب �ستيوارت �آن���دروا
ب�صفته الوكيل الربملاين لوزير
ال��دول��ة الربيطاين مل�شرتيات
الدفاع.
و�أ���ش��اد النائب االول لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع بعمق
العالقات الثنائية بني البلدين
ال�صديقني ،كما مت خالل اللقاء
مناق�شة �أهم الأم��ور واملوا�ضيع
ذات االهتمام امل�شرتك.

ناق�شت جلنة الداخلية
والدفاع الربملانية خالل
اجتماعها �أم�س مو�ضوع
ق���رار وزارة الداخلية
ب���إغ�لاق ب���اب ال��ق��ي��د يف
االن��ت��خ��اب��ات لتعار�ضه
م���ع ف�ت�رة االن��ت��خ��اب��ات
التكميلية ،وع���دد من
االق�تراح��ات املقدمة من
النواب بهذا اخل�صو�ص،
ب��ح�����ض��ور ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال�����وزراء وزي��ر
الداخلية ال�شيخ خالد
اجلراح.
وق�����ال م���ق���رر اللجنة
النائب نايف املردا�س �إن
املقرتحات املقدمة من
النواب يف هذا اخل�صو�ص
ت��ت��ع��ل��ق ب��ف��ت��ح ال��ق��ي��د
االنتخابي ط��وال العام
ح�سب ال�سن القانونية
املحدد ،على �أن يتم �إغالق
باب القيد االنتخابي قبل
�شهر واحد من موعد �إجراء
االنتخابات.

• أثناء اجتماع جلنة املوارد البشرية

تكويت  %30لت�أهيل ال�رشكات
للدخول يف مناق�صاتها و�أعمالها.
و�أكد وجود خطط جادة وطموحة
لدى م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
ال�ستيعاب مهند�سي ومهند�سات
البرتول والتخ�ص�صات الأخرى،
م�شريا �إلى �أن �أعداد الوظائف التي
�ستوفر للكويتيني يف الوظائف

النفطية ال مي��ك��ن ال��ت��ن��ب��ؤ بها
نظرا الرتباطها بعدد امل�شاريع
امل�ستقبلية والتغيريات التي قد
تطر�أ على مواعيد تنفيذها.
م��ن جهته اع��ت�بر ع�ضو اللجنة
النائب حممد ال���دالل ان هناك
ج��ه��ات حكومية غ�ير متعاونة
واحلكومة مازالت غري وا�ضحة

وال ترد على اال�سئلة الربملانية
وال اال�ستف�سارات بهذا اخل�صو�ص.
م�ضيف ًا انه �سيتم الرد على خطة
ا�ستيعاب اخلريجني يف وزارة
النفط خالل اجلل�سة املقبلة م�ؤكد ًا
ان االع�ضاء مل يح�صلوا على وعد
من وزي��ر النفط بتوظيف جميع
اخلريجني.

المكراد بحث مع المنفوحي آلية التعاون
والتنسيق في حوادث انهيارات المباني والهدم
كتب حم�سن الهيلم:
اجتمع مدير عام الإدارة العامة
للإطفاء الفريق خالد املكراد
�صباح �أم�س مع مدير عام بلدية
ال��ك��وي��ت م�.أح��م��د املنفوحي
وذل��ك ملناق�شة ع��دة موا�ضيع
متعلقة بنظام البناء  ،بد�أ
االجتماع الفريق املكراد مرحبا
باملنفوحي وق��ي��ادات البلدية
املرافقة له واثنى على التعاون
امل�شرتك والتن�سيق امل�ستمر
ب�ين اجل��ه��ت�ين ط����وال الفرتة
املا�ضية.
ومت���ت م��ن��اق�����ش��ة ا���ش�تراط��ات
ال�سالمة اخلا�صة باملباين قيد
االن�شاء ،وحماية العمال يف
املباين قيد الإن�شاء بعد تكرار
حوادث �سقط بها عدد من العمال
من علو  ،ومناق�شة اج��راءات
هدم املباين ب�شكل �سليم و�آمن،
والتن�سيق ب�ين اجلانبني يف

• جانب من اجتماع «اإلطفاء» و «البلدية»

حالة حوادث انهيارات املباين
قيد االن�شاء والتن�سيق للتحرك
امل�شرتك لتحرير املخالفات
على املكاتب الهند�سية و�رشكات
املقاوالت املخالفة ال�شرتاطات

الأم��ن وال�سالمة يف امل�شاريع
االن�شائية ,ا�ضافة الى تعاون
ادارة العمليات املركزية مع
فريق طوارئ بلدية الكويت على
مدار � 24ساعة.

بمشاركة  4جهات حكومية وتحرير  15محضر مخالفة لقانون حماية البيئة

«اإلطفاء» :رصد مواد خطرة قابلة لالشتعال في حملة «الصليبية الزراعية»
كتب حم�سن الهيلم:
ق��ام قطاع الوقاية ب���االدارة العامة
لالطفاء بحملة تفتي�شية م�شرتكة
بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة
و��شرط��ة البيئة ووزارة املالية
 ،وبينت �إدارة ال��ع�لاق��ات العامه
واالع�ل�ام ان احلملة التي ا�ستهدفت
املخازن والأن�شطة يف منطقة ال�صليبية
الزراعية و�أ�صدرت ب�ش�أنها العديد من
املخالفات.
وعلى اثر احلملة التفتي�شية من جانبه
قال نائب املدير العام لقطاع الوقاية
اللواء خالد عبدالله ان هذه احلملة
�شنت بالتن�سيق والتعاون ما بني
اجلهات احلكومية  ،وقد انطلقت عرب
فريق مكون من اربع جهات حكومية
ومت �ضبط العديد م��ن املخالفات
التي ت�شكل خطورة كبرية على �سالمة
الأرواح واملمتلكات  ،وهذه املخالفات
ال تتعلق فقط باالدارة العامة لالطفاء
�إمنا مرتبطة مبخالفات جهات حكومية
�أخرى م�شاركة معنا باحلملة.
وعن املخالفات التي ر�صدتها اجلهات
�أ���ض��اف ع��ب��دال��ل��ه وج��دن��ا ,امل���واد
اخلطرة والقابلة للإ�شتعال والتخزين
الع�شوائي املخالف وم��ب��اين غري
مرخ�صة او معتمدة  ،وكنا ذكرنا بان
هناك من�ش�آت �أقيمت على �أمالك الدولة

• املشاركون في احلملة يباشرون مهامهم

بدون ترخي�ص وعليه فقد قامت كل جهة
بتطبيق واتخاذ الإجراءات الالزمة وفق
اخت�صا�صاتها.
وا�ضاف عبدالله ان احلملة �سوف ت�ستمر
حلني ح�رص و�إزالة جميع املخالفات
باملنطقة و�أه��م ما ميز ه��ذه احلملة
التعاون الكبري بني اجلهات امل�شاركة
الذي ن�أمل �أن ي�ستمر يف حمالت تفتي�شية
�أخرى.
�أكدت الهيئة العامة للبيئة �أم�س ر�صد
عدد من املخالفات يف منطقة «ال�صليبية

الزراعية» وحترير  15حم�رض خمالفة
تطبيقا لقانون حماية البيئة رقم
« »42ل�سنة  2014وتعديالته ولوائحه
التنفيذية.
وق��ال نائب املدير العام لل�ش�ؤون
الفنية يف الهيئة م .حممد العنزي �إن
هذه اجلولة جاءت ا�ستكماال للحمالت
التفتي�شية التي تقوم بها هيئة البيئة
لاللتزام باللوائح والقوانني البيئية.
و�أو�ضح العنزي �أن املخالفات التي
مت ر�صدها متثلت يف �إق��ام��ة �أن�شطة

تخزينية دون احل�صول على الرتاخي�ص
الالزمة من اجلهات املعنية وانعدام
كافة و�سائل وا�شرتاطات االمن وال�سالمة
واال�شرتاطات الهند�سية والبيئية ,الفتا
�إلى �أن املنطقة مت ا�ستغالل مزارعها
كمخازن وور����ش وبع�ض امل�صانع
وهي «منطقة خم�ص�صة فقط للمزارع
وا�سرتاحات عائلية».
و�أف��اد �أن هذا اال�ستغالل اخلاطئ نتج
عنه حوادث عدة �آخرها كان الأ�سبوع
املا�ضي حيث ن�شب حريق يف �أحد

املخازن كان يحتوي على مواد كيماوية
ووق��ود الديزل ف�ضال عن مواد خطرة
�أخرى مت اكت�شافها داخل املخزن.
و�أكد �أن �رشطة البيئة �ستقوم بتحرير
خمالفات ب�شكل مبا�رش دون انذار �سابق
ب�سبب خطورة تلك املخالفات و�ستتم
احالتها جلهات التحقيق املخت�صة
التخاذ ال�لازم ,مبينا �أن الغرامات
والعقوبات ت�أتي خمتلفة وت�تراوح
بح�سب خمالفة مواد القانون البيئي.
من جانبه قال مدير ادارة التفتي�ش
وال��رق��اب��ة يف الهيئة د .م�شعل
االب��راه��ي��م �إن ه��ذه احلملة ت�أتي
لتنظيم الأن�شطة يف منطقة «ال�صليبية
الزراعية» وااللتزام بالعقد املربم
ب�شكل مبا�رش وع���دم ا�ستخدامها
لغر�ض غري املخ�ص�ص لها ,م�ضيفا
�أن هناك ق�سائم مت ا�ستغاللها ب�شكل
خاطئ خمالف للقانون البيئي.
وذكر االبراهيم انه مت تق�سيم اجلهات
املتعاونة باحلملة �إلى �أربع فرق كل
فريق مكون من � 10ضباط ق�ضائيني
ومت حت��ري��ر  15خمالفة وو�ضع
مل�صقات ان���ذار ل�ل�إزال��ة الفورية
للأن�شطة املخالفة ,م�ؤكدا انه �سيتم
ا�ستكمال احلملة يف الأي��ام املقبلة
لتغطية املنطقة بالكامل وا�ستكمال
االج����راءات القانونية املطلوبة
لتعديل و�ضع املنطقة.

خالل ندوة قسم التمويل واإلنشاءات المالية بكلية العلوم اإلدارية

الماجد :عززنا ثقة موظفي بنك بوبيان بإلغاء البصمة
واالعتماد على اإلنتاجية
�أقام ق�سم التمويل واملن�ش�آت املالية بكلية العلوم
الإدارية بالتعاون مع نادي التمويل يف الكلية
ندوة بعنوان « »Change Managementوبتقدمي
د.حممد اخلمي�س ع�ضو هيئة تدري�س يف ق�سم
التمويل واملن�ش�آت املالية ،ا�ست�ضاف فيها �أحد
�أبرز قيادات القطاع امل�رصيف نائب رئي�س جمل�س
الإدارة والرئي�س التنفيذي لبنك بوبيان عادل
املاجد ،الذي تطرق حليثيات �صفقة ا�ستحواذ بنك
الكويت الوطني على ح�صة م�سيطرة يف بنك بوبيان
وعلى ا�سرتاتيجيته يف �إدارة بوبيان ،وا�ستعر�ض
يف حديثه م�سرية بنك بوبيان الذي يعترب �أحد
�أجنح البنوك الإ�سالمية يف الكويت والذي �شهد

تغريا جذريا يف الع�رش �سنوات املا�ضية.
وق��ال املاجد «�إن التغيري يبد�أ بفريق العمل،
الذي يجب �أن يكون متنوع ًا ويكمل بع�ضه بع�ضا،
والعمل ال يقا�س بال�ساعات ولكن بالإنتاجية ولذلك
عززنا ثقة املوظفني ب�إلغاء الب�صمة واالعتماد على
االنتاجية وهو الأمر الذي زاد من انتاج و كفاءة
موظفي البنك».
و�أ�ضاف املاجد �أن��ه ا�ستطاع النهو�ض ببنك
بوبيان من اخل�سائر التي تعر�ض لها بعد الأزمة
املالية العاملية يف عام  ،2008فقد ا�ستطاع
حتت �إدارة و�سيا�سة جديدة الوقوف جمددا ،وركز
يف �سيا�سته على قطاع الأفراد وخطة التو�سع يف

الفروع واخلدمات ،وذكر �أي�ضا �أن بنك بوبيان
ي�سعى يف منوه �إلى ا�ستقطاب فئة ال�شباب من
خالل تقدمي خدمات ومميزات تكنولوجية تنا�سب
متطلباتهم ،ف�رشيحة ال�شباب هم اال�ستثمار
الناجح ال�سيما على املدى الطويل.
وعن جتربته ون�صائحه �أكد �أن �أهم مقومات النجاح
هي عدم اللجوء �إلى التقليد� ،إمنا �إلى ابتكار كل
ما هو جديد ومميز لتحقيق �أعلى م�ستوى من
التميز والربحية ،و�شجع املاجد الطلبة للتوجه
بالعمل يف القطاع اخلا�ص لتعزيز روح املثابرة
واالبتكار لديهم والتي ت�صنف ك�أهم اخل�صائ�ص
الريادية الناجحة يف العمل.

من جانبه قال د .حممد اخلمي�س «�إن الهدف من
هذه الندوة هو تب�سيط املفاهيم النظرية وربط
املعارف النظرية يف املقررات الدرا�سية باملهارة
العملية ،واالط�ل�اع على التجارب الواقعية
الناجحة يف �سوق العمل» ،وكذلك تعترب �إقامة
مثل هذه الندوات ذا �أهمية كبرية كونه ي�ساهم يف
تعريف الطلبة على جتارب و�آراء رواد الأعمال.
وعقب انتهاء الندوة مت فتح باب النقا�ش والأ�سئلة مع
احل�ضور لإتاحة الفر�صة للم�ستمع �أن ي�ستنبط الأفكار
والدرو�س واخلربة العملية من جتارب ال�ضيف،
كما تقدم د .حممد اخلمي�س بخال�ص ال�شكر لنادي
التمويل على جهودهم املبذلة لتنظيم الندوة.

• جانب من الندوة

