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معهد »إكسبرشن« يشارك في معرض الفرص الوظيفية 

السادس »وظائف 2009« 25 أكتوبر المقبل
ينضم معهد »اكسبرش���ن للتدريب األهلي« كمشترك رئيسي في 
معرض الفرص الوظيفية الس���ادس »وظائف 2009« السنوي املهم، 
وذلك في إطار مشاركاته النشطة واإليجابية في برنامج هيكلة القوى 
الوطنية العاملة في الكويت وحرصه الشديد ومنذ انطالقته على دعم 

طاقات الشباب الكويتي الواعد ملا فيه مصلحة الكويت.
وقالت مديرة معهد اكسبرش���ن للتدريب األهلي منال اجلردي ان 
هذه املشاركة تأتي كانعكاس فعال للرغبة الصادقة والشعور الوطني 
بتحمل مس���ؤوليتنا كاملة جتاه املجتمع، ويتمثل ذلك في حتضيرنا 
اجلاد ومتابعتن���ا الدؤوبة لعدة دورات ونش���اطات مهمة مثل إعداد 
الكوادر املدربة ومنح الفرصة العملية املناس���بة لقدرات هذه الكوادر 
وطاقاتها املبدعة للتأهل للعمل في قطاع عمل مميز، وهذا بالذات أهم 
ما ميز معهد »اكسبرشن« منذ انطالقته األولى وحوله الى ركيزة فاعلة 

ومؤثرة للتواصل واملشاركة مبعرض »وظائف 2009«.
وأضافت اجلردي ان املشاركات في مثل معرض كهذا ستتميز بفائدتها 
الكبيرة التي تعم كل األصعدة العملية واألكادميية واالجتماعية، حيث 
تأتي مشاركة معهد »اكسبرشن للتدريب األهلي« في مؤمتر ومعرض 
الفرص الوظيفية السادس »وظائف 2009« والذي سيقام خالل الفترة 
بني 25 و28 اكتوبر املقبل بالقاعة املاس���ية بفندق الش���يراتون، تأتي 

للتركيز بش���كل موضوعي وهادف على الطاق���ات الكبيرة للراغبني 
في االلتحاق بس���وق العمل، حيث يهدف التدري���ب األكادميي الكمي 
والنوعي الى حتقيق احدى أساس���يات االنضمام الى سوق العمل، أال 
وهي املعرفة الكلية ألساس���يات ومركبات اللغة اإلجنليزية بوظائفها 
املختلفة، واالستخدام األمثل لهذه اللغة العاملية في مختلف املجاالت 

وبطالقة عالية«.
وأضافت اجلردي ان ادارة املعهد � وفي بادرة هي األولى من نوعها 
� قررت أن تقوم بتقييم مستوى اللغة اإلجنليزية لدى املشاركني عبر 
استخدام امتحان دولي مخصص لتقدير مستويات القدرات اللغوية، 
حيث س���يكون هذا التقييم مجانا وس���يقدم بصفة حصرية الى رواد 
معرض »وظائف 2009« وزوار جناحنا بصفة حصرية، كما ان معهد 
اكسبرش���ن ال يألو جهدا في تقدمي دورات تدريبية خاصة ذات جودة 
مميزة لتأهيل املس���تجدين في جميع املهارات اخلاصة بقطاع العمل، 

كاإلدارة واألعمال، االتصال لألعمال، خدمة العمالء وغيرها.
واختتمت اجلردي حديثها بالتشديد على مدى أهمية مثل معارض 
كهذه مبا تقدمه من فرص عمل للراغبني في االلتحاق بالقطاع اخلاص 
والذين يأملون في تطوير مفاهيمهم املهنية املعاصرة وبنائها بالشكل 

احملترف األمثل.

اختيار الكويت النطالق حملة »تليفود« واالحتفال بيوم األغذية العالمي

»جلوبال دايركت« أقامت غبقتها السنوية في أجواء رمضانية مباركة

بل���دان عربية وإس���المية. وقد 
ساهم في الترويج لهذه احلملة 
العاملية عدد كبير من مش���اهير 
العالم كسفراء للنوايا احلسنة 
الفن  ميثلون ش���تى مج���االت 
والفكر والسياس���ة والرياضة 
والعلوم واآلداب، كل في مجال 

اختصاصه. 
ويذكر أن عدد متابعي احلملة 
عب���ر احملط���ات التلفزيوني���ة 
والوس���ائل اإلعالمي���ة األخرى 
أكثر  املقروءة واملسموعة يبلغ 
من 800 مليون شخص في شتى 

أنحاء العالم. 
ولفت إلى أنه في العام املاضي 
� على سبيل املثال � أقيم في مركز 
القاهرة الدولي للمؤمترات، حتت 
رعاية سوزان مبارك حرم رئيس 
جمهوري���ة مصر العربية، حفل 
عشاء خيري يوم األربعاء املوافق 
2008/11/18 شاركت في تنظيمه 
الزراع���ة والس���ياحة  وزارات 
والثقافة والطيران املدني. وفي 
اليوم التالي، األول من نوفمبر، 
احتفلت دار األوبرا املصرية بحملة 
تليفود العاملية مع بداية مهرجان 
الذي استمر  العربية  املوسيقى 

حتى العاشر من نوفمبر.

العادية ومشروعتها الكبرى عبر 
العالم، أنش���أت املنظمة حملة 
»تليفود« في إطار »يوم األغذية 
العاملي« املوافق لذكرى تأسيسها 
في السادس عشر من أكتوبر عام 
1945، لك���ن الواقع اآلن يختلف 
عن توقعات املنظمة وقادة العالم 
فهناك أكثر من مليار من البشر 
نصفهم من األطفال حتت س���ن 
اخلامس���ة يعانون هذا الوضع 

احلرج. 
وأوضح ابو زيد انه في كل عام 
تطلق املنظمة شعارا ميثل محور 
أعمال يوم األغذية العاملي وحملة 
»تليفود«. وشعار هذا العام هو 
»حتقيق األمن الغذائي في وقت 
األزمات«. وسيمثل هذا الشعار 
أيضا محور اجتماع القمة الذي 
ستعقده املنظمة في السادس عشر 

من شهر نوفمبر القادم.
كما ب���ني ابو زيد ان حصيلة 
حمالت يوم األغذية العاملي وحملة 
»تليفود« قد اسفرت عن تبرعات 
من رموز املجتمع املدني في انحاء 
العالم بلغت أكثر من40 مليون 
دوالر خصصت بكاملها لتمويل 
مشروعات ريفية صغيرة النطاق 
في أكثر من 133 بلدا، من بينها 

القضايا االنسانية النبيلة، ذلك أن 
زيارة الكويت متثل فرصة مناسبة 
لعرض برنامج تليفود وإجنازاته 
إمكانية تنظيم حملة  ومناقشة 
إعالمية وعدد من االنش���طة في 
إطار يوم األغذية العاملي وحملة 
تليف���ود للتوعية بدور املنظمة 
في القضاء على مشكالت الفقر 
واجلوع في العالم. كما ستكون 
الزيارة فرصة مناسبة للقاء ما 
تقترحونه في جدولها مع ممثلي 
احلكومة الكويتية ورموز املجتمع 
املدني إللقاء مزيد من الضوء على 
هذه احلملة العاملية ونتائجها في 

املستقبل«.
وأفاد ابو زي���د بأنه في عام 
1996 عق���دت منظم���ة األغذية 
والزراعة ل���ألمم املتحدة مؤمتر 
العامل���ي لألغذية حضره  القمة 
رؤس���اء دول وحكومات وقادة 
ال���رأي في العال���م، وفيه تعهد 
الزعماء بالعمل معا للقضاء على 
أسباب الفقر وتوابعه، وخفض 
أعداد احملرومني واملصابني بسوء 
التغذية إلى النصف بحلول عام 
2015، ومنذ ذلك احلني تس���عى 
الغاية سعيا  املنظمة نحو هذه 
حثيثا. ففضال عن برامج عملها 

وادخنة الشيشة التي اندمجت مع 
نغمات األحلان املوسيقية الهادئة 
مما زاد اجلو سحرا وبعث السعادة 

والفرح في قلوب احلاضرين.

لتطور الشركة ومنوها. وقد تخلل 
الغبقة الرمضانية تبادل االحاديث 
الودية في اجواء رمضانية مباركة، 
الى جانب بوفيه السحور املميز 

عمل صحية ومحفزة تتحقق فيها 
روح الفري����ق الواحد وذلك ألنها 
الكافي ملواردها  تولي االهتم����ام 
البشرية باعتبارهم ركيزة اساسية 

محمد راتب
أعلن ممث���ل منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة »الفاو« 
ومنس���ق برامج تليفود ويوم 
العاملي إلقليم الش���رق  األغذية 
األدنى وشمال أفريقيا اسماعيل 
ابوزيد، عن اختيار الكويت هذا 
العام لتكون فاحتة انشطة حملة 
تليفود في منطقة اخلليج العربي 
ومحورا لالحتفال الرئيسي بيوم 
األغذية العاملي، نظرا للدور املتميز 
الذي تلعبه الكويت في املنظمة، 
فضال عن دورها الرائد في مجال 
العمل اإلنس���اني ومساهماتها 
املعروفة في دفع عجلة التنمية 

عربيا وإقليميا.
ج���اء ذل���ك خ���الل املؤمتر 
الصحافي ال���ذي أقامته منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
»الف���او« ليلة أمس األول، وذلك 
مبناسبة انطالق حملة »تليفود« 

في إطار يوم األغذية العاملي.
واعرب ابو زيد في بداية املؤمتر 
عن شكره وامتنانه للكويت ملا رآه 
منذ وصوله من احتفاء واضح، 
مشيرا إلى أن حملة »تليفود« هي 
حمل���ة إعالمية عاملية بدأت عام 
1997 لتوعية الشعوب ومنظمات 
املجتمع املدني مبخاطر استمرار 
مشكلتي اجلوع وسوء التغذية، 
وجمع التبرعات لدعم مشروعات 
صغيرة النطاق على مستوى األسر 
الفقيرة والتي حتقق للمجموعات 
األشد احتياجا االستفادة املباشرة 
من تلك املش���روعات، فضال عن 
منافعها غير املباشرة وهي تعليم 
تلك األسر كيفية االعتماد على 
الذات وتدبير سبل العيش الكرمي 
وتوسيع نطاق املشروعات على 

مستوى املجتمع احمللي.
 وأش���اد أبوزيد مب���ا توليه 
احلكومة واملنظم���ة من أهمية 
ملكافحة الفق���ر واجلوع، وقال: 
»انه من دواعي شرفنا أن ألتقي 
الكويت باملسؤولني ورموز  في 
املدن���ي املعنيني بتلك  املجتمع 

أقامت شركة جلوبال دايركت 
تليفجن للتجارة العامة واملقاوالت 
الرمضانية السنوية في  غبقتها 
اخليم����ة الرمضانية ف����ي فندق 
النخيل بحضور الرئيس التنفيذي 
للشركة وائل حمد السلطان الى 
جانب العديد من كبار املسؤولني 
واملوظفني. وقال الس����لطان بهذه 
املناس����بة ان »جلوبال دايركت« 
تسعى دائما الى بناء جسور احملبة 
وترس����يخ العالقات االجتماعية، 
وتعزي����ز التواصل بني املوظفني 
مؤكدا ان الغبق����ة تعتبر فرصة 
مميزة للتالقي بني جميع املوظفني 
مما يزيد االلفة والقربة بينهم بعيدا 
عن اجواء العمل الرسمية وضغوط 
املهنة، ومما يش����يع روح الدفء 
بني املوظفني والش����ركة. كما ذكر 
السلطان ان الشركة حترص في 
جميع املناسبات على تهيئة بيئة 

أبو زيد: أكثر من مليار شخص يعانون
من سوء التغذية نصفهم من األطفال

السلطان: من أولوياتنا بناء جسور المحبة وترسيخ 
العالقات االجتماعية وتعزيز التواصل بين الموظفين

اسماعيل أبوزيد خالل اللقاء

جانب من املشاركني في الغبقة

)أسامة البطراوي(


