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نقابة األشغال تجري السحب على مسابقتها الثقافية 5 أكتوبر المقبل

أسامة أبوالسعود
قال عضو مجلس إدارة نقابة العاملني بوزارة األشغال العامة 
وعضو املجلس التنفيذي باالحتاد العام فواز العازمي ان النقابة 
وفقا لبرنامجها الس���نوي قامت بعمل مسابقة ثقافية ودينية 
ألعضاء جمعيتها العمومية العاملني بوزارة االش���غال العامة 

وسيجرى السحب على كوبونات املسابقة 5 اكتوبر املقبل.
ووعد الغيالي في تصريح صحافي املتسابقني الفائزين في 

املسابقة بجوائز مالية قيمة ستقدم جلموع الفائزين، ونسأل 
اهلل س���بحانه وتعالى ان يكونوا من الفائزين بجنات اخللد، 
خاصة ونحن نعيش االيام االخيرة وسنودع ضيفا عزيزا حل 
علينا طوال هذا الش���هر املبارك ونسأل اهلل العلي القدير ان 
يعيده على األمتني العربية واالسالمية وهما تنعمان باخلير 
والسالم واأللفة، فهذا شهر كرمي تكثر فيه الطاعات وفيه ليلة 

خير من ألف شهر، أال وهي ليلة القدر.

وصف خطاب صاحب السمو ببلسم العشر األواخر من رمضان

شافي: علينا طاعة ولي األمر 
والحفاظ على كويتنا الغالية

أكد أن القطاع النفطي يوفر فرص عمل كبيرة للكويتيين

الهاجري: مؤسسة البترول تشارك في مؤتمر ومعرض 
الفرص الوظيفية السادس 25 أكتوبر المقبل

المعرض يهدف إلى تحفيز الش�باب على االنخراط في العمل  وتحقيق الطموحات

بشرى شعبان
ثمن امني السر ال����عام بالنادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني شافي 
الهاجري كل���مة صاحب السمو 
االمير الش����يخ صباح االحمد 
مبناس����بة الع����ش����ر االواخر 
الف����ضيل  من ش����هر رمضان 
مشيرا الى ان كل���ماتها وقعت 
املواطنني  كالبلسم على قلوب 
كونها حت�����مل كثيرا من املعاني 
التي تعد  والع����بر اجلميل����ة 
منهج حياة للكويتيني وخاصة 
فيما يتعلق بتركيز سموه على 
الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة 
ابناء ش����عب  والطائفي����ة بني 

الكويت.
واش����ار الهاج������ري الى ان 
الك����ويتي  الن����ادي  ابن��������اء 
الرياض����ي للمعاقني مج����لس 
ادارة واع����ضاء ومنتسبني ذكورا 
كان����وا او اناث����ا وفي مختلف 
االع�اق����ات حركية وس����معية 
وبصرية نعاهد صاحب السمو 
االمير على املضي قدما في خدمة 
الكويت واالستمرار في عطائنا 
ونحن رهن اشارة سموه ولن 
يثنينا شيء  عن خدمة الكويت 
ورفعة شأنها ورفرفة علمها في 
احملافل الدولية مادام فينا صحة 
ونستطيع البذل والعطاء فتلك 
الكلمات اجلميلة حفزتنا على ان 

نعطي ونعمل اكثر.
الهاج����ري ان تلك  واضاف 
الت����ي س����طرها  الك����لم����ات 
صاح����ب   الس����مو االمير هي 
نصائ����ح االب البنائ����ه وتبقى 
تلك الكلم����ات النيرة ننتظرها 
من س����موه في كل عام ودائما 
جن����د فيها اجلدي����د القيم لكن 
يبقى امر مشترك بينها جميعا 
اال وهو حرص����ه على الكويت 
الدائمة  وش����عبها ومطالبت����ه 
باحملافظة عليها وعلينا جموع 
الكويتيني ان نضع تلك الكلمات 
نصب اعيننا ونعمل جميعا على 
ترجمتها على ارض الواقع وتلك 
الكلمات اوامر وعلينا جميعا ان 
ننفذها فطاعة ولي االمر واجبة 

التنفيذ.

شافي الهاجري

الكويتية تعتمد في املقام األول 
الكويتية وفقا  الكفاءات  على 
التامة لدى مسؤولي  للقناعة 
القط����اع بأن الدول ال تبنى إال 

بسواعد أبنائها.
واش����ار الى ان املؤسس����ة 
تتبنى اس����تراتيجية تطوير 
القدرات واملهارات لدى الشباب 
الكويتي ف����ي اطار التخطيط 
الوظيفي،  الس����ليم للتعاقب 
وذلك برصد ميزانية ضخمة 
لتطوير املوارد البشرية في كل 
سنة مالية، لتحقيق التدريب 
املتواصل والفعال على أحدث 
العلمية احلديثة  األس����اليب 
واملتطورة في املجاالت الفنية 
واالدارية الدارة وتشغيل جميع 
العمليات التشغيلية للقطاع.

واوضح ان رسالة املؤسسة 
تنص عل����ى انه����ا ذات طابع 
اقتص����ادي تدار على أس����س 
بالكامل  جتاري����ة ومملوك����ة 
للدول����ة وهي تعتب����ر احدى 
شركات النفط والغاز الرئيسية 
في العالم وترتكز أنش����طتها 
على االستكش����افات واالنتاج 
والتكرير والتسويق وصناعة 
البتروكيماويات والنقل، كما ان 
القطاع النفطي يقوم بدور هام 
في املساهمة في دعم وتنشيط 

االقتص����اد احملل����ي وتطوير 
وتنمية القوى العاملة الوطنية 
واحملافظة على اخلبرة الفنية 
واالداري����ة العالي����ة في ادارة 
املج����االت املتعلق����ة بالصحة 
والس����المة والبيئ����ة، ويعمل 
القطاع النفط����ي على تطوير 
كوادره البش����رية بشكل دائم 

ومستمر.
وشدد الهاجري على أهمية 
املش����اركة الفعالة في حتفيز 
ودعم العمالة الوطنية قائال ان 
هذا املعرض يهدف في كل دورة 
من دوراته الى حتفيز الشباب 
الكويتي من اجلنسني لالنخراط 
للعمل في القطاع النفطي، الفتا 

ال����ى ان املع����ارض الوظيفية 
الشباب  الكثير من  س����اعدت 
في حتقيق طموحاتهم املهنية 
من خالل التحاقهم باملؤسسة 
وش����ركاتها التابعة، داعيا في 
هذا الصدد الى ضرورة تضافر 
اجلهود بني الدولة واملؤسسات 
الرسمية  التعليمية واجلهات 
األخرى لتخفيض نسبة البطالة 

في املجتمع.
وأكد ان القطاع النفطي يوفر 
فرص عمل كبيرة للكويتيني 
م����ن خالل عق����ود العمالة مع 
املقاولني املتعاقدين مع الشركات 

النفطية.
وذك����ر ان أهمي����ة معرض 
الوظيفي����ة في هذا  الف����رص 
العام تكمن ف����ي انه جاء في 
ظل ظروف صعبة للغاية هي 
نتاج م����ا أفرزته األزمة املالية 
العاملية وتداعياتها التي امتدت 
للعمالة الوطنية، الفتا الى ان 
املعرض سيكون فرصة مهمة 
ليس فقط للشباب اجلدد الذين 
يبحثون عن فرص عمل بعد 
تخرجهم ولكن سيكون فرصة 
أيضا للذين فق����دوا وظائفهم 
ويحاولون استكمال مسيرتهم 
املهني����ة بإيجاد ف����رص عمل 

مناسبة.

أكد العضو املنتدب للشؤون 
املالي����ة واإلدارية مبؤسس����ة 
البترول الكويتية علي الهاجري 
ان املؤسسة تسعى للمشاركة 
في جميع األنشطة الوظيفية 
انطالقا من مس����ؤوليتها في 
التنموي جتاه املجتمع  الدور 
الكويتي بإيج����اد فرص عمل 

للكويتيني.
جاء ذلك مبناسبة مشاركة 
املؤسس����ة بالرعاية املاس����ية 
في مؤمت����ر ومعرض الفرص 
الوظيفية الس����ادس )وظائف 
2009( والذي س����يقام برعاية 
اس����تراتيجية لبرنامج اعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة خالل الفترة 
من 25 اكتوبر املقبل حتى 28 

منه.
واش����ار الهاج����ري الى ان 
املؤسسة حترص في كل عام على 
املشاركة في املعرض إميانا منها 
بأن هذه النوعية من املعارض 
تعمل على تقليص الفجوة بني 
اخلريجني واحتياجات القطاع 

النفطي من سوق العمل.
واضاف أن املؤسسة تأخذ 
على عاتقها املسؤولية الكبرى 
في استقطاب العمالة الوطنية، 
الفتا الى ان مؤسسة البترول 

علي الهاجري

د. محمد العفاسي

العفاسي: تذليل 
العقبات أمام الجميع

بشرى شعبان
فاجأ وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي العاملني 
ف����ي ادارة عمل اجله����راء بزيارة 
مفاجئة جال خاللها على األقسام 
دون استثناء واستمع الى مطالب 
العاملني بش����أن حتسني ظروف 
العمل، والتقى عددا من املراجعني 
الذين شرحوا له ظروفهم الصعبة 
ومعاناتهم ف����ي اجناز اجراءاتهم 
ومعامالتهم. واكد مصدر ل�»األنباء« 
ان بع����ض املراجع����ني توجه الى 
الوزير بالقول ملاذا تتمص  معاقبة 
منطقة اجلهراء بوضع رموز على 
كل املؤسس����ات والشركات دون 
متييز ب����ني املخالف����ة وامللتزمة 

بالقوانني؟
الوزير د.العفاسي لقاء  وعقد 
مع مدير االدارة واملراقبني ورؤساء 
األقسام وأعطى توجيهاته بالتسهيل 

على العمال واصحاب االعمال.
وشدد د.العفاسي على ضرورة 
تفعي����ل قرار اعادة قي����د العمالة 
على ملفات اصحاب االعمال وفق 
الضواب����ط والش����روط وانصاف 

اجلميع.


