
 20  محليات  االحد  ٤  اكتوبر  ٢٠٠٩   

 حسني العازمي 

 الشيخ فيصل احلمود يتسلم كتاب «سمو الشيخ جابر األحمد الصباح في وجدان العالم» 

 العجمي: «فيجن» تؤجل معرض الفرص الوظيفية 
في قاعة الراية إلى ديسمبر بدالً من أكتوبر 

 «تراث الجهراء» كفلت ٦٦٥ يتيمًا
 اكد رئيس جلنة املشاريع االسالمية في جمعية 
احياء التراث االسالمي فرع اجلهراء مفوز العنزي 
جناح موسم شهر رمضان املبارك لهذا العام االمر 
الذي انعكس على عمل واداء اللجنة حيث تضاعفت 
مشاريعها االغاثية واخليرية بفضل من اهللا وتلك 
فرصـــة كبيرة ملن اراد االجـــر والثواب العظيم، 
وتلمس العنزي نتائج هذه الفرص من قبل اهل 

اخلير في الكويت والتي اســـفرت عن تبني ١٤٩ 
مشروعا جار العمل على تنفيذها.

  ولفت العنزي الى اهمية مشروع كفالة االيتام 
الذي تنادي به شريعتنا السمحة وهو الدافع الذي 
يدفع اللجنة الى رعاية االيتام والذين بلغ عددهم 
منـــذ بدء عام ٢٠٠٩ وحتى نهاية شـــهر رمضان 

املبارك اكثر من ٦٦٥ يتيما. 

العــــام ملجموعة  املدير   أعلن 
فيجــــن لالستشــــارات اإلعالمية 
خميس العجمي عن عزم املجموعة 
تأجيل معرض الفرص الوظيفية 
السادس «وظائف ٢٠٠٩» والذي 
كان مقــــررا إقامته في الفترة من 
٢٥ حتــــى ٢٨ اجلاري الى الفترة 
من ٢٧ حتى ٣٠ ديسمبر املقبل. 
وأوضح العجمي ان فكرة التأجيل 
جــــاءت إلتاحة الفرصة أمام عدد 
كبير من الشركات لتوفير الفرص 
الوظيفية املتعلقة بالسنة املقبلة 
على اعتبار ان الرؤية املستقبلية 
بدأت تتضح لعدد من الشركات، 

مما يجعلها أكثر قدرة على توفير الشواغر الوظيفية 
التي تتناسب مع متطلبات املرحلة املقبلة.

  واضاف العجمي ان هناك أكثر من ســــبب وراء 
التأجيــــل أبرزها ان كثيرا من الشــــركات واجلهات 
املشاركة طالبت بتغيير مكان انعقاد أنشطة املعرض 
واختيار قاعة الراية بفندق كورت يارد على اعتبار ان 
هذه القاعة تتمتع بتقنيات عالية جدا ومساحة كبيرة 

تستوعب عدد اجلهات املشاركة. 
وذكر ان هناك سببا آخر عزز فكرة 
التأجيل وهو ان كثيرا من الشركات 
الكويتية ترغب في املشاركة ولكن 
املوعد السابق وهو نهاية أكتوبر 
احلالي لم يكن مناسبا لها نظرا 
الرتباط هذه الشركات بالتزامات 
أخرى حتول دون مشاركتها، الفتا 
الى ان قرار التأجيل يتيح الفرصة 
أيضا ألكبر عدد من املشاركة في 

أنشطة املعرض.
  اجلدير بالذكــــر ان معارض 
الفرص الوظيفية أصبحت ركيزة 
أساسية في دعم العمالة الوطنية 
من خالل مساعدتها في االلتحاق بالعمل حتت مظلة 
القطاع اخلاص الذي بدأ يهتم بهذه العمالة بعد ان 
أثبتت كفاءتها في السنوات االخيرة وأكدت قدرتها 
على حتقيق اســــتراتيجيات هــــذا القطاع، في ظل 
االمتيازات الوظيفيــــة التي يقدمها مقارنة بالقطاع 
العام وأجــــواء التنافس التي يســــتأثر بها القطاع 

اخلاص دون القطاع العام. 

 بهدف  تقديم عدد أكبر من الفرص الوظيفية للمرحلة المقبلة

 خميس العجمي 

 اتحاد القنوات العربية الخاصة يرفض البرامج العربية المفبركة
 أبـــدى احتاد القنوات العربية اخلاصة اســـتياءه مما بدر من 
احـــدى القنــوات الفضائيــة من انتاجهـــا وبثها بعض البرامج 
التي تعتبر من البرامج غير الهادفة والتي يرفضها االحتاد نصا 

وموضوعا.
  واكد امني سر االحتاد حسني العازمي في بيان صادر من االحتاد 
ان ما تنتجه وتقدمه بعض القنوات العربية اخلاصة من برامج 
غيـــر هادفة ال حتمل في مضمونهـــا أي ابداع فكري أو ثقافي أو 
درامـــي، االمر الذي يضر بباقي القنوات ويفقدها املصداقية لدى 

جمهور املشاهدين العريض.

  لذا ناشـــد االحتاد جميع القنوات الفضائية العربية اخلاصة 
ضرورة االلتزام مبيثاق شرف معنوي مبني على الرقابة الذاتية 
يقيد انتاجهم باملضامني املميـــزة والهادفة باملوضوعات املميزة 
من برامج وحلقات تنهض باالعالم وتعطي مصداقية للمشـــاهد 
الذي اصبح قادرا على تفهم احلقيقة من اخلداع، واالسفاف وعدم 

احترام عقل املشاهد.
  ورفـــض االحتاد ما تقوم به هذه القنوات من برامج تســـيء 
للقنوات الفضائية الكويتية امللتزمة والتي اصبحت في املقدمة 

ضمن القنوات الفضائية اخلليجية والعربية. 

 الحمود لتسليط الضوء على إنجازات الشخصيات التاريخية
 استقبل سفيرنا لدى األردن الشيخ 
فيصل احلمود في مكتبه مبقر السفارة 
مؤلف كتاب «سمو الشيخ جابر األحمد 
اجلابر الصباح في وجدان العالم» د.طاهر 

الكاللدة.
  وأكد الشـــيخ فيصل احلمود أهمية 
الكتاب الـــذي يتعرض لدور املغفور له 

الشيخ جابر األحمد في التنمية.
  واشار الى ضرورة تسليط الضوء على 
اجنازات الشخصيات التاريخية لتبقى 

سيرهم واجنازاتهم قدوة لألجيال.
  وقال الشيخ فيصل ان االجنازات التي 
حققها املغفور له ســـتظل شـــاهدا على 

حكمته وسعة تفكيره.
  واوضح ان جوانب عديدة من شخصية 
املغفور له ستظل تستقطب املهتمني بسير 

القادة وقضايا السياسة والتنمية.
  ومن ناحيته أكد خبير املوارد البشرية 
د.طاهر كاللدة على أهمية النموذج الذي 

كرسه املغفور له.
  وقال ان سمو الشـــيخ جابر األحمد 
أرســـى قواعد جتربة تستحق الدراسة 

والتعميم ليستفيد منها اجلميع. 
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