
 االحد االقتصادية 
  ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٩ 

 أعلنت شـــركة داو للكيماويات عـــن تعيني ماركوس  26 
ويلدي، رئيس داو في اوروبا سابقا، كنائب رئيس تطوير 
الشركات في الكويت. ويأتي تعيني ويلدي في هذا املنصب 
ملا ميثله من أهمية استثمارات شركة داو للكيماويات في 
الكويت وعالقاتها، كما أنه يؤكد التزام الشركة نحو هذه 
الدولة. وســـيتبع ويلدي ألندرو ليفيريس، رئيس شركة 
داو للكيماويات مباشـــرة، كما أنه ســـيكون ممثال ملكتب 

الرئيس في الكويت.
  في هذا اإلطار، علق ليفيريس قائال: «لقد أظهر ماركوس 
جهدا ملحوظا في قيادة األعمال خالل حياته العملية، كما أنه 
قام بعمل متميز في خلق عالقات شراكة بني داو واحلكومة». 
ثم أضاف ليفيريس: «إن هـــذا املنصب في غاية األهمية، 
وماركوس هو الشخص املناسب للعمل على تأسيس تواجد 

محلي وحتديد مسار أعمال داو في الكويت». 

 «داو» تعين ويلدي في منصب نائب الرئيس لتطوير الشركات في الكويت

 «الوطني» يحتفل بإطالق حساب «لك» خالل العيد
 بمكافأة عميالت الحساب لدى ارتيادهن مطعم ومقهى سواح أرابيسك 

 ابتهاج الرومي 

 صفاء الهاشم

 ٥١٪ ممن فقدوا وظائفهم حصلوا على وظائف جديدة 

 ثامر بشارة 

ومقهى سواح ارابيسك لكي يكون 
شريكا في هذه املناسبة اخلاصة 
وموقعا مختارا الحتضانها جاء على 
ضوء ما يتمتع به مطعم ومقهى 
سواح ارابيسك من شعبية وإقبال 
كبيرين كأحد أبرز الوجهات التي 

يرتادها زوار مجمع األڤنيوز.
  وقد مت تطوير حساب لك اجلديد 
لتلبية االحتياجــــات واملتطلبات 
املالية للمرأة العاملة في القطاعني 
اخلاص والعام والذي ينطلق من 
فهم عميق للمكانة التي حتظى بها 
املرأة في مجتمعنا ويستهدف منحها 
املزيد من القيمة املضافة سواء عبر 
باقة من اخلدمات واملزايا احلصرية 
أو عبر سلسلة من العروض اخلاصة 
السخية واملجزية التي يسعى البنك 
على الدوام لترتيبها مع الشركات 
واملعارض املشاركة من أجل تلبية 
احتياجات ومتطلبات هذه الشريحة 

املميزة من العمالء. 

 يحتفل بنك الكويت الوطني، 
بالذكرى السنوية األولى إلطالق 
حســــاب «لك» وذلك من خالل 
مكافأة عميالت هذا احلســــاب 
اللواتــــي يســــتخدمن بطاقات 
«لك» االئتمانية لدى ارتيادهن 
مطعم ومقهى ســــواح ارابيسك 
في األڤنيوز بهدايا مميزة وذلك 
خالل فتــــرة األيام الثالثة لعيد 

الفطر السعيد.
املدير  املناسبة قالت    وبهذه 
التنفيــــذي في قســــم اخلدمات 
الشــــخصية بالبنك  املصرفية 
ابتهاج الرومي «نحن ســــعداء 
وفخورون بالنجاح الباهر الذي 
حققه حساب لك في عامه األول 
ولهذا فقد أردنا إشــــراك جميع 
السيدات العميالت هذا النجاح 
لكي نعرب لهن عن جزيل شكرنا 
ملا أبدينه من ثقة ووالء ولنؤكد 
لهن عزمنا علــــى إضافة املزيد 

من املزايا والفوائد حلســــاب لك 
خالل العام القادم، وميكن جلميع 
السيدات االستفادة من هذه الفرصة 
عن طريق حصولهن على بطاقة 
«لك» من فروعنا املنتشرة في جميع 
أنحاء الكويت. جتدر اإلشارة إلى أن 
اختيار بنك الكويت الوطني ملطعم 

 بشارة لـ «األنباء»: «لجنة تصنيف الفنادق» تعتمد
تصنيف «ميراج» و«تايمز سكوير» للشقق الفندقية قريبًا

 عاطف رمضان
  كشف رئيس قسم شؤون الفنادق في وزارة 
التجارة والصناعة ثامر بشارة لـ «األنباء» عن 
استعداد الوزارة لعقد اجتماعات مع البلدية 
واالدارة العامة لالطفاء لتحديد االولويات داخل 
املنشآت الفندقية بشكل عام والشقق الفندقية 
بشكل خاص، مشيرا الى انه سيتم بعد ذلك 
توجيه دعوة العضاء اللجنة الدائمة لتصنيف 
الفنادق والشقق الفندقية واملنتجعات وذلك 
ملناقشة العديد من املوضوعات منها اعتماد 
تقرير اعضاء اللجنة بخصوص تصنيف كل 

من (أ) ميراج للشقق الفندقية، (ب) تاميز 
سكوير للشقق الفندقية.

  واضاف بشارة انه سيتم اعتماد لوحات 
التصنيف التي سيتم توزيعها على جميع 
املنشآت الفندقية التي قامت اللجنة املذكورة 
باعتماد تصنيفها، كما ستتم مناقشة الكتاب 
املوجه من ادارة احد الفنادق واخلاص بالتظلم 
على درجة التصنيف وذلك «بعد عيد الفطر 

املبارك».
  ولفت الى ان ادارة الشـــركات املساهمة ـ 
قســـم شؤون الفنادقـ  قامت ايضا بتوجيه 

مذكرة داخلية الـــى ادارة الرقابة التجارية 
بوزارة التجارة والصناعة وذلك لالشـــراف 
على جميع الشقق الفندقية واغالق املنشآت 
الفندقية التي يوجد بها مطاعم ومقاهي غير 

مرخصة.
  واشـــار بشارة الى انه سيتم اعالم ادارة 
الشركات املساهمة بالوزارة مبا مت من قبل 
ادارة الرقابة التجارية بشأن هذا املوضوع 
لعرضه على اللجنة خالل اجتماعها املقبل 
واملزمع عقده في نهاية «أول اســـبوع» بعد 

عطلة عيد الفطر. 

لتوجه بعض الشركات لتسريح 
العمالة املواطنة، وسنت قوانني 
وتنظيمات حتظر ذلك كما حدث في 

اإلمارات والبحرين والكويت.
  من جهتها قالت رئيس مجلس 
إدارة والعضو املنتدب لشـــركة 
أدفانتج صفاء الهاشم إن بني ٣٥ 
و٤٠٪ ممن فقـــدوا وظائفهم في 
انتقلوا  الســـعودية  أو  اإلمارات 
إلى أبوظبي وقطر، كما أن نسبة 
كبيرة ممن فقـــدوا وظائفهم في 
التسويق العقاري في دبي توجهوا 

إلى الكويت.
  وقالـــت الهاشـــم ان العمالة 
الرخيصة التـــي فقدت وظائفها 
غادرت إلـــى بلدانها لكن موظفي 
اإلدارة الوسطى اليزالون يتحركون 
ان  في منطقة اخلليج، موضحة 
عمليات الدمج اجلارية حاليا بني 
بعض الشركات اخلليجية تعني 
العمالـــة مبعنى  إعـــادة هيكلة 
إعادة اكتشاف املواهب والقدرات 
احلقيقيـــة للموظفـــني وإعـــادة 
ترتيب أوضاعهم في العمل وليس 

التخلص منهم.
  وتوقعـــت الهاشـــم أن يعود 
التحسن إلى الســـوق مع نهاية 
الثاني  الربع  الربع األول وبداية 
من ٢٠١٠ خصوصا مع عودة العمل 
في املشـــاريع احلكومية الكبرى 
مدعومة باستمرار حتسن أسواق 

النفط. 

مت تفنيشهم، وأن ٤٣٪ من العينة 
أكدوا معرفتهم بشخص أو أكثر مت 
تسريحهم على مستوى املنطقة 
ككل ما يكشف أن املشكلة تتركز 

في اإلمارات.

  عمل جديد

  كما كشف االستطالع أن ٥١٪ 
ممن فقدوا وظائفهم حصلوا على 
عمل جديد خالل فترة من شـــهر 
إلى ٦ شهور ســـواء في املنطقة 
التي يعملون فيها او في مناطق 
أخـــرى، كمـــا أن ٤٧٪ يفضلون 
البقاء في منطقة اخلليج بدال من 
العودة إلى بلدانهم أو البحث عن 
فرص في أماكن أخرى، وكشـــف 
االســـتطالع ان ٤٨٪ من العاملني 
في اإلمارات متفائلون بأن سوق 
العمل سينتعش خالل فترة من 

٦ ـ ٨ أشهر.
  وقال زريقات إن بعض الدول 
اخلليجية مازالت تنشئ مشاريع 
بنية حتتية مثل السعودية وقطر 
وأبوظبـــي وأيضا مشـــروعات 
كبرى في مجال الطاقة والرعاية 
الصحية والبتروكيماويات واملدن 
العمالقة واملواصالت  الصناعية 
وكلها مشاريع تخلق فرص عمل 
جديدة. لكن زريقات أشار إلى أن 
األزمة ســـتدفع الدول اخلليجية 
للتركيز أكثر على برامج توطني 
الوظائف فيها، ولذلك تصدت بقوة 

مييل لصالح صاحب العمل عكس 
وضعـــه من قبل حيث كان مييل 
لصالح العامـــل أو املوظف الذي 
أما  أمامه اخليارات  كانت تتعدد 
اآلن فإنه ال يجد إال خيارا واحدا 
يضطر للتمسك به ولو كان على 
حساب خفض راتبه او حتميله 
مبسؤوليات وأعباء إضافية، مشيرا 
إلى نسبة كبيرة من العمالة ال تفكر 
في تـــرك وظائفها احلالية ملدة ٣ 
سنوات مقبلة، كما أن الكثيرين 
اآلن يقبلون العمل بعقود مؤقتة 

عوضا عن تسريحهم متاما.
  وأشارت نتائج أحدث استطالع 
لـ «بيت.كـــوم» الى أن ٥٧٪ ممن 
شملهم االســـتطالع في اإلمارات 
أكدوا معرفتهم بشخص أو أكثر 

 دبيـ  األسواق نت: رغم مرور 
عام على اندالع األزمة العاملية 
إال ان سوق العمل اليزال يعاني 
تبعات األزمة حتى اآلن، والتزال 
العديد من الشركات تنهي عقود 
أعداد إضافية من عمالتها بسبب 
توقف مشاريعها أو إلغائها، لكن 
شركات أخرى استطاعت احلفاظ 
على عمالتها نتيجة حصولها 

على عقود مشاريع جديدة.
  ورصدت تقارير متخصصة 
التوظيف إشـــارات  في مجال 
متضاربة حول توجهات سوق 
العمل اخلليجي الذي يضم حاليا 
حوالي ١٧ مليون وافد، فبينما 
أشار بعضها إلى استمرار حركة 
التسريحات فإن البعض اآلخر 
رصد مؤشـــرات حتســـن، كما 
التقارير حركة تدوير  رصدت 
للعمالـــة املســـرحة بني الدول 
اخلليجية خصوصا بني اإلمارات 

وقطر والسعودية والكويت.

  نصف العمالة

  وأكد خبراء مختصون على 
أن سوق العمل اخلليجي سيشهد 
حتســــنا في أواخر الربع األول 
الثاني من ٢٠١٠،  الربع  وبداية 
كما أشار استطالع حديث إلى ان 
نصف العمالة في اإلمارات متفائلة 
بأن سوق العمل سينتعش خالل 

فترة ٦ ـ ٨ أشهر.
العديد من شركات    وكانت 
العقارية  املقاوالت والشركات 
وبعض املصارف قد اضطرت 
إلى تســـريح أعداد كبيرة من 
موظفيها خالل الشهور املاضية 
إما نتيجة إلغاء أو تأجيل العديد 
من مشروعاتها أو تعرضها ألزمة 
سيولة، وتركزت «التفنيشات» 
بصورة واضحة في دبي وبعض 
اإلمارات القريبة منها والكويت 
والبحرين، لكن دوال خليجية 
أخرى وعلى رأسها السعودية 
لـــم تشـــهد ظاهـــرة لتفنيش 

العمالة.
  فـــي البداية قـــال الرئيس 
التنفيـــذي لـ«بيت.كوم» عامر 
زريقات إن سوق العمل يشهد 
حاليـــا عمليـــة تصحيح بعد 
الطفرة الكبيرة التي شـــهدها 
املاضية،  الثالثة  خالل األعوام 
موضحا أن السوق اآلن أصبح 

 «التجارة» تشرف على الشقق الفندقية وتغلق المنشآت التي تحوي مقاهي ومطاعم غير مرخصة

 هاجس «التفنيشات» اليزال يسيطر على المنطقة 
وبوادر التحسن تعود منتصف ٢٠١٠

 ٥١٪ ممن فقدوا وظائفهم حصلوا على عمل جديد

 منوذج خلدمة الرسائل امللونة من ڤيڤا 

 اعتمـاد لوحـات التصنيـف التي يتـم توزيعهـا علـى المنشـآت الفندقية بعـد إجازة عيـد الفطر

 «VIVA» تقدم خدمة الرسائل الملونة لعمالئها في العيد
 بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد واستمرارا في 
توفير أحدث التقنيات في مجال االتصاالت، قدمت شركة 
االتصاالت الكويتية (VIVA) باقة جديدة من خدماتها 
خصوصـــا لعمالئها وهي خدمة الرســـائل القصيرة 
الملونـــة الـ color sms والتي تعـــد األولى من نوعها 

في الكويت.
  وبـيـنـت أن خدمـة الرســائــل القصــيـرة الـمـلونة 
تســاهم في التعــبير أكثر عن مسـتـخــدميــها وأذواقــهم 
وأمزجتهم، حيث باســـتطاعة المشــــتركين في هذه 
الـخدمة تلــوين الكلــمـــات، إلى جانب تغيير حجم 
ونوع الحـــروف، وتـلوين خلـفــية الرســـــــائل مع 
إضـافة وجوه باســـــمة، كــما تمـكـن هـذه الخــدمة 
عــمــالءنا من جـعل الحروف تظهر بشـــكل المع أو 
براق يلفـــت انتباه قارئ الرســـائل ويـدخل البهجة 

والسـرور على قلوب مســــتخدمي خـدمة الرسـائل 
القصيرة الملونة.

  كيفية الحصول على الخدمة

  وعن كيفية الحصول على خدمة الرسائل القصيرة 
 «VIVA» الملونـــة، أوضحت انه بإمكان أي عميل لدى
التمتع بهذه الخدمة وذلك عبر زيارة موقع «VIVA»على 
االنترنـــت www.viva.com.kw وتحميـــل تطبيقات

الـ Java وعلى الـفور تتحول الرسائل القصيرة الكترونيا 
إلى رسائل متعددة الوسائط، ويصبح بإمكان عمالء 
«VIVA» تطبيق هذه الخدمة وإرسالها إلى من يحبون 
 mms وتظهر هذه الرســـائل لدى المرسل إليه عبر الـ
الـــذي بإمكانه قراءة الرســـالة والتطبيقات الجديدة 
داخلها باأللوان، إضافة إلى إمكانية تحويل الكلمات 

إلى كالم منطوق.
 «VIVA» وذكرت الشـــركة أنه أصبح بإمكان عمالء  
اســـتخدام أحدث التطبيقات والتقنيات التي وعدت 
الشركة بتوفيرها وتقديمها لهم ضمن باقاتها المتنوعة 
وضمن فترات وجيزة تؤكد ريادة وتفوق الشركة في 
مجاالت االتصاالت والتقنيـــات والخدمات المرتبطة 

بها.
  وكانـــت «VIVA» قدمت قبل أيـــام خدمة االنترنت 
بســـرعات تصل إلى ٢١٫١ ميغابايت في الثانية، وذلك 
ضمن منظومة الخدمات التي تسعى «VIVA» جاهدة 
وبكل الوسائل إلى تقديمها وتوفيرها لعمالئها على 
الرغم من عمر الشركة القصير في السوق الكويتي، 
واعدة الجميع بتقديم األفضل واألحدث على مستوى 

المنطقة والعالم.  

 تحميل تطبيقات الـ Java من موقع الشركة شرط لتوفير الخدمة


