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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

للإيجـار يف املباركية - ال�سرق

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للبيع عمارة يف الرقعي 1000مرت

املوقع بطن وظهر - 5 اأدوار ومعلق - 24 �سقة

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519 65993752

�ساليهات للإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق
بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار
للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج
الرخام واجلرانيت
املا�سية بالأقرا�س 

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظلت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

عبداهلل املال رمي الوقيان عادل احلماد

»بوبيان« و»التجاري« و»المركزي« و»المال القابضة« و»المشروعات 
الصغيرة« و»نيوهورايزن« تشارك بمعرض الفرص الوظيفية

أشادت بعض اجلهات املشاركة في معرض 
الفرص الوظيفية السادس الذي يقام برعاية 
برنامج إعادة هيكل����ة القوى العاملة واجلهاز 
التنفي����ذي للدول����ة وتنظم����ه ش����ركة فيجن 
لالستشارات اإلعالمية باإلقبال من قبل الشباب 
الكويتي الباحث عن عمل حتت رعاية القطاع 

اخلاص.
وفي هذا اإلطار، كش����فت هذه اجلهات عن 
الفرص التي ستقدمها خالل أنشطة املعرض، 
وق����ال مدير ع����ام مجموعة املوارد البش����رية 
واخلدمات العامة في بنك بوبيان عادل احلماد 
ان البنك مقبل على افتتاح فروع جديدة خالل 
عام 2010 وبالتالي فهو بحاجة الى الش����باب 
الكويتي الطموح للعمل في هذه الفروع سواء 
من ذوي اخلب����رات في املجال املصرفي او من 
اخلريجني اجلدد. وأعرب احلماد عن ثقته في 
استقطاب املوظفني األكفاء من الشباب الكويتي 
الذي ميلك القدرة على القيادة في املس����تقبل، 
مشيدا بحرص الشباب من اجلنسني على التوافد 
على املعرض للتعرف على الفرص الوظيفية 
املتاحة واحتياجات سوق العمل وكذلك املؤهالت 

واخلبرات املطلوبة لاللتحاق به.
م����ن جهتها، اكدت مدي����ر التوظيف بإدارة 
املوارد البش����رية بالبنك التج����اري الكويتي 
عائش����ة املفرح ان البنك يح����رص دائما على 
تقدمي الف����رص الوظيفية في كل التخصصات 
املصرفية، مشيرة الى ان القطاع اخلاص حقق 
طموح كثير من الشباب الكويتي من اجلنسني 

خالل فترة زمنية وجيزة.
وقالت املفرح ان نسبة العمالة الوطنية لدى 
البنك التجاري وصل����ت الى 67%، معربة عن 
أملها في ان تصل هذه النسبة الى 100%، مؤكدة 
ثقتها الكبيرة في الشباب الكويتي الذي ميلك 
الطم����وح والثقة والقدرة على تطوير مهاراته 

الوظيفية.
وذك����رت ان البنك التجاري له إس����هامات 
كبيرة في مجال التوظيف وتدريب الش����باب 
على العمل في القطاع املصرفي، مش����يرة الى 
ان الشباب الكويتي حقق جناحات كبيرة في 

العمل املصرفي.
وأك����دت رمي الوقيان، الت����ي تعمل كباحث 
تطوير وظيفي اول في بنك الكويت املركزي ان 

مشاركة املركزي في معرض الفرص الوظيفية 
الس����ادس تأتي من منطلق حرص البنك على 

دعم العمالة الوطنية.
وقال����ت الوقيان ان البن����ك املركزي يتلقى 
طلبات توظيف م����ن الراغبني في العمل لديه 
وذلك على مدار فترة املعرض بحيث تتم دراسة 
هذه الطلبات لالستعانة بها مستقبال، حسب 

احتياجات البنك.
وأش����ادت باحلضور الكبير من الش����باب 
الكويتي من اجلنسني، مؤكدة ان احلرص على 
حضور انش����طة املعرض يعكس مدى جدية 

الشباب في البحث عن فرص وظيفية.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة 
لش����ركة امل����ال العاملية للتمويل واالس����تثمار 
عبداهلل املال ان املستقبل الوظيفي في القطاع 
اخلاص وليس في القطاع احلكومي، الفتا الى 
ان احلكومة ليس����ت قادرة عل����ى توظيف كل 
اخلريجني وبالتالي فإن القطاع اخلاص سيكون 

املالذ املفضل للخريجني في الفترة املقبلة.
وأوض����ح املال ان الش����ركة حت����رص على 
اس����تقطاب أصحاب الطموح، وذلك من خالل 

مشاركتها في وظائف 2009.
وتطرق الى نسبة العمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص، وقال: يجب ان تكون مدروسة بعناية 
بحيث ال تؤث����ر على القدرة اإلنتاجية للقطاع 
اخلاص، مطالبا مبراعاة الظروف االستثنائية 
التي متر بها املؤسس����ات والشركات اخلاصة، 
الس����يما في ظل تداعيات األزم����ة االقتصادية 

العاملية.
وأفادت مدير عام معهد نيوهورايزن رميا 
ياغي بأن املعهد س����يقدم تقييما مجانيا لزوار 
املعرض لقياس القدرات املهنية، بحيث يتعرف 
الباحث عن عمل عل����ى قدراته احلقيقية، وما 
الذي ينقصه لتطوير هذه القدرات ليكون مؤهال 

لالنخراط في سوق العمل.
وق����ال ياغ����ي ان »نيوهورايزن« س����يقدم 
خصومات 10% على دورات محترفي األعمال، 

وذلك خالل فترة املعرض.
وتطرقت الى املعرض قائلة انه فرصة مهمة 
لاللتقاء بالباحثني عن عمل الراغبني في تطوير 
قدراتهم الوظيفية، الفتة الى ان املعرض جنح 

الى حد كبير في حتقيق أهدافه.

»اإلعالم« تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب للمرة األولى
تش���ارك وزارة اإلعالم للمرة االولى 
في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي 
ستنطلق أنش���طته اليوم مبشاركة 24 

دولة عربية وأجنبية.
وقال رئيس وفد الوزارة الى املعرض 
ناصر الديحاني ان مشاركة الوزارة تأتي 
انطالقا من تعزيز أواصر التعاون اخلليجي 
والتواجد في منارات العلم واملعرفة لنشر 

اإلصدارات واملطبوعات الكويتية.

وأوضح الديحاني ان معرض الدوحة 
سيس���تقبل أكثر من 357 ناشرا، مشيرا 
الى ان الكويت س���تكون حاضرة ب� 167 
مشاركة من مختلف دور النشر احلكومية 

واألهلية.
ادارة اإلع���الم اخلارجي  ان  واضاف 
بالوزارة ستشارك في املعرض من خالل 
مطبوع���ات مهمة صادرة م���ن 12 جهة 
حكومية وأهلية حرصت وزارة االعالم 

على إيصالها الى القارئ القطري.
ومن جهة أخ���رى، اكد تقرير إعالمي 
العالقات اخلارجية في تلفزيون  إلدارة 
الكويت ان الكويت حققت جناحا إعالميا 
متميزا في نقل وقائع قمة مجلس التعاون 
اخلليج���ي ال� 30 الت���ي أقيمت بالكويت 
الس���مو األمير الشيخ  برئاسة صاحب 

صباح األحمد.
وقال مدير اإلدارة علي صالح القالف 

في التقرير ان وسائل اإلعالم الكويتية 
جنح���ت بامتياز في تغطيتها الش���املة 
ألحداث القمة ومن بينها ادارة العالقات 
اخلارجي���ة في تلفزي���ون الكويت التي 
ش���اركت في االجتماع���ات التحضيرية 
لتلك القمة وقامت بتغطية املؤمتر وتقدمي 
اخلدمات لإلعالميني، خصوصا إعالميي 
التلفزيونات املرافقني لقادة دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

أحمد باقر

متوافقة مع متطلبات سوق العمل، مشيرا الى ان اقرار 
قانون دعم العمالة الوطنية كان خطوة ايجابية ولكنها 
غي����ر كافية، وانه البد من اجراءات اخرى مكملة حلل 

مشكلة البطالة.
من جانبها حتدثت مس����اعد املدير العام في ادارة 
املوارد البش����رية بالبنك التج����اري هدى صادق عن 
ايجابيات القانون قائلة انه اتاح الفرصة للتدريب في 
القطاع اخلاص، وخاصة في القطاع املصرفي كما انه 
ساعد في توطيد العالقة بني القطاعني العام واخلاص، 
وادى كذلك الى صقل مهارات الطالب من خالل التدريب 

الصيفي.
وتطرقت الى الس����لبيات وقال����ت ان التدريب فيه 
كثير من املش����اكل ابرزها: س����رعة تغيي����ر القرارات 
اخلاصة بعملية التدريب وهو ما يعوق التوظيف في 
البنوك، وكذلك هناك مش����اكل على مستوى العالوة 

االجتماعية.
وأوضحت صادق انه كان يجب تأجيل تطبيق نسبة 
ال� 60% بالقطاع املصرفي الن مخرجات التعليم ال تكفي 

التخصصات املهمة التي حتتاجها البنوك.
من جانبه قال مدير املوارد البش����رية في الشركة 
الوطنية لالتصاالت زياد العمر ان هذا القانون خطوة 
على الطريق الصحيح، ولكن البد من تغيير قناعات 
الشباب جتاه القطاع اخلاص، حيث يجب تغيير ثقافة 
االختيار للوظائف، مشيرا الى انه توجد وظائف تناسب 
الكثير من الشباب الكويتي ومع االسف هناك عزوف 

عنها.
واكد العمر على ضرورة ان تتطابق مخرجات التعليم 
مع االحتياجات الفعلية لسوق العمل، أما مدير شؤون 
املوظفني في شركة ايكويت للبتروكيماويات يعقوب 
الكندري فاكد ان االمان الوظيفي يحتاج لتشريع، الفتا 
الى ان التعيني في القطاع اخلاص يكون على أس����س 

بحيث يتوافر االمان في القطاع اخلاص.
ولفت الكندري الى انه اجرى بحث ميداني حول اهم 
متطلبات الباحث عن عمل في القطاع اخلاص ووجد 
ان االمان الوظيفي يأتي اوال ثم بعد ذلك تأتي االمور 

االخرى ومنها: الراتب وعدد ساعات العمل.

احمد باقر ان يصل عدد الكويتيني الى مليون نسمة بحلول 
عام 2025، وهو ما يتطلب من احلكومة توفير فرص 
وظيفية اكثر، هذا الى جانب اخلدمات الصحية والتعليمية 
الى اخره، وهو ما يجعل احلكومة ملزمة بالبحث عن 

مصادر دخل الى جانب العائد من النفط.
وح���ول قانون دعم العمالة اوضح باقر ان النتائج 
االيجابية التي حتققت من تطبيق القانون جيدة ولكنها 
لم ترتق بعد الى املستوى املرغوب، مشيرا الى وجود 
عوائ���ق كثيرة حالت دون حتقي���ق االهداف املرجوة 
من القانون ابرزها وجود ح���االت كثيرة للتعيينات 

الوهمية.
واكد باقر ان على الكويت تغيير اسلوبها في التعامل 
مع مشكلة البطالة، الفتا الى انه اذا لم تكن هناك حلول 
جذرية س���تواجه الكويت في السنوات العشر املقبلة 

ازمة توظيف.
وشدد باقر على ضرورة ان تكون مخرجات التعليم 

اقيمت ضمن انش����طة اليوم االول ملعرض الفرص 
الوظيفية السادس ندوة بعنوان »قانون دعم العمالة 
الوطنية.. آمال وتطلعات« وحاضر فيها كل من احمد باقر 
وزير التجارة والصناعة وعضو مجلس االمة السابق، 
واميم����ة عبداهلل – ممثل برنامج اعادة الهيكلة وهدى 
صادق مس����اعد املدير العام في ادارة املوارد البشرية 
بالبنك التجاري – ممثل القطاع املصرفي، وزياد العمر 
مدير املوارد البشرية واخلدمات االدارية في الشركة 
الوطنية لالتصاالت – ممثل قطاع االتصاالت، ويعقوب 
الكندري مدير ش����ؤون املوظفني في ش����ركة ايكويت 

للبتروكيماويات – ممثل القطاع النفطي.
وتطرقت الن����دوة الى عدة محاور اساس����ية هي: 
االجنازات التي صاحبت قانون دعم العمالة الوطنية، 
وتطلعات برنامج اعادة الهيكلة في تطوير القانون، 
كم����ا ركزت الندوة على املوارد اخلاصة بالتدريب من 

حيث نسب العمالة الوطنية واملزايا املالية.
وركزت الندوة على ابراز السلبيات التي صاحبت 
قانون دعم العمالة الوطنية على مدار السنوات التسع 

املاضية منذ اقرار القانون 21.
في البداية حتدثت اميمة عبداهلل مراقب الشؤون 
القانونية ببرنامج اعادة الهيكلة عن قانون دعم العمالة 
الوطنية واستعرضت اهم مميزاته سواء للباحثني عن 

عمل او العاملني في القطاع اخلاص.
وتطرقت عبداهلل الى اجنازات برنامج اعادة الهيكلة 
ووصفته بانه قناة موازية لديوان اخلدمة املدنية، وانه 
يغذي القطاع اخلاص مبا يحتاجه من موظفني مدربني 

على مستوى عال.
واضافت ان البرنامج استطاع خالل السنوات املاضية 
زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع اخلاص بشكل 

ملحوظ.
وانتقدت عبداهلل الكوادر املالية التي تقرها الدولة 
والزيادات التي متنحها من خالل هذه الكوادر الصحاب 
بعض املهن، مشيرة الى ان هذا األمر يؤثر بشكل كبير 
على جهود البرنامج في توجيه الشباب نحو القطاع 

اخلاص.
من جانبه توقع الوزير وعضو مجلس االمة السابق 

في ندوة حول القانون ضمن أنشطة اليوم األول لمعرض الفرص الوظيفية السادس

المحاضرون: قانون دعم العمالة يحتاج إلجراءات مكملة
باقر: على الحكومة توفير فرص وظيفية أكثر إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية


