
االحد  6  ديسمبر  2009   53اقتصاد
مت نايف الفهد لجهوده »زين« كرَّ

 في حّل مشكلة التداخل بالشبكة

كرمت شركة االتصاالت املتنقلة )زين( عضو 
مجلس إدارة جمعية املهندس���ن السابق م. نايف 
الفهد للجهود التي قام بها وفريق العمل معه حلل 
مش���كلة التداخل بالشبكة الالس���لكية في البالد، 
وتلقى الفهد في حفل خاص أقامته الش���ركة من 
الرئيس التنفيذي لش���ركة »زين الكويت« شهادة 

تقدير وشكر على هذه اجلهود.
وبهذه املناسبة، قال م.نايف الفهد : »اننا نقدر هذا 
التكرمي والشكر من قبل زين لنا وللعاملن معنا في 
وزارة املواصالت، ونؤكد أننا قمنا بواجبنا جتاه هذه 
املشكلة التي عانت منها الشركات احمللية وعمالؤها 
في نفس الوقت نتيجة التداخل بالشبكة«، مؤكدا أنه 
وزمالءه قاموا بدراسة متأنية للمشكلة ومت وضع 
احللول الهندسية لها، مشيرا إلى اإلمكانيات الكبيرة 
التي يتمتع بها املهندسون والفنيون العاملون في 

وزارة املواصالت.
وأضاف قائال: اننا نثمن ونقدر عاليا هذه املبادرة 
من زين بتكرمي املهندس الكويتي، مبينا أننا وعند 
قيامنا بهذه املهمة مع زمالئنا لم نكن ننتظر أو نتوقع 
مثل هذا التكرمي والشكر من زين التي فاجأتنا بهذا 
التقدير، وأن هذه الشركة الوطنية جتدد ومن خالل 
هذه املبادرات حرصها على االستفادة من الكوادر 

الوطنية في مختلف القضايا الفنية والهندسية.
إدارة »املهندس���ن«  وأضاف عض���و مجلس 
الس���ابق أن هذه املبادرة من »زين« تؤكد أيضا 
دعم الكوادر الوطنية وخاصة تلك التي تعاني من 
تهميش املس���ؤولن في القطاع العام، مشيرا إلى 
ضرورة انصاف املهندسن والعاملن في الشأن 
الفن���ي في وزارة املواصالت وغيرها من اجلهات 

احلكومية.

م.محمد الرشيدي

م.ثاني العنزيباسم سالمة

صورة ضوئية لشهادة التقدير من »زين«م.نايف الفهد 

وليد القدومي

لقطة من معرض العقار في دورة 2009 

أول عرض من نوعه في الكويت 

الرشيدي: »آي سيس« أطلقت مسابقة 
»الربح الزين مع زين«

خبراء صناعيون يؤكدون أهمية المواصفات 
القياسية العالمية للصناعات الخليجية 

املسابقة أوضح اخلشتي أن ذلك 
يتم من خالل إرس���ال مشتركي 
شركة زين كلمة »اربح« في رسالة 
قصيرة sms الى الرقم 95555 فيتم 
بعد ذلك توجيه سؤال املسابقة الى 
املشترك عبر الرسائل القصيرة، 
ومن ثم يقوم املستخدم باإلجابة 
عنه، ويصبح لديه الفرصة للفوز 
الش���تراكه في املسابقة، وسواء 
كان���ت اإلجاب���ة صحيح���ة أو 
خاطئة فيمكن للمشترك الدخول 
في الس���حب اليومي فقط دون 
الدخول في السحب األسبوعي.

مبينا أن املستخدم الذي يرسل 
إجابة صحيحة سوف يصبح لديه 
فرصة للفوز في السحب اليومي، 
وكذلك فرص���ة للفوز باجلائزة 
الكبرى األسبوعية وقدرها 3000 
دوالر، الفتا إلى أنه باإلضافة إلى 
جوائز املسابقة ميكن للمشتركن 
استقبال خلفيات وصور ثابتة 
للموبايل وذلك ملش���اركتهم في 

املسابقة.

العالق���ات واالتصاالت في زين 
الكويت وليد اخلشتي انه طبقا 
لشروط املس���ابقة تقدم شركة 
»زين« لالتصاالت جوائز يومية 
للفائزين تبلغ قيمتها 1000 دوالر، 
وفي نهاية كل أسبوع يتم السحب 
على اجلائزة الكبرى والتي تبلغ 

قيمتها 3000 دوالر.
وع���ن كيفية االش���تراك في 

االقتصاد الصناعي.
من جهة أخرى، رأى الرئيس 
التنفيذي لشركة تيكو للمحركات 
الكهربائي���ة م.ثاني العنزي أن 
القياس���ية في  دور املواصفات 
توفي���ر احلماية للمس���تهلكن 
يكمن باختصار في أن نس���بة 
كبيرة م���ن املواصفات الدولية 
يتم إعدادها وحتريرها من قبل 
مصنعي املعدات ألنهم أدرى الناس 
بتفاصيل هذا النوع من املعدات، 
حيث ستتضمن هذه املواصفات 
الكثير من الشروط الفنية عنها 
واملتعلقة بتش���غيلها التشغيل 
الصحيح الس���تدامتها وتنبيه 
املستخدم عن بعض املخاطر التي 
قد تنجم عن سوء استخدامها، 
هذا باإلضافة إلى أن املواصفات 
تفرض على املصنع���ن إجراء 
بعض االختبارات والفحوصات 
لضمان جودة املعدات وفاعليتها 
وسالمتها عند استخدامها، كما 
أن املواصف���ات حتت���وي على 
اش���تراطات فنية تخدم كال من 
املستهلك واملصنع واملورد لضمان 
خدمتهم بش���كل عام ولكنها في 
أغلب األحيان تكون في صالح 

املستخدم او املستهلك.
وح���ول تأثي���ر املواصفات 
القياسية الكهربائية في ضمان 

صحة وس���المة املستهلكن في 
دول املجلس، أكد العنزي أن هيئة 
التقييس اخلليجية وكذلك الهيئة 
السعودية للمواصفات واملقاييس 
واجلودة قد قامت بجهود كبيرة في 
إعداد وتوفير املواصفات القياسية 
في املجال الكهربائي، ولن تقف 
عند هذا احلد بل ستستمر وفقا 
لنهج واضح وجيد للمس���اهمة 
في توفير احلماية للمستهلكن 
وضمان صحتهم وسالمتهم، لكن 
األهم هو تطبيق هذه املواصفات 
فإذا لم توجد األنظمة والقوانن 
املتعلق���ة مبراقبة الواردات وما 
يعرض في أسواقنا والتأكد من 

مطابقتها للمواصفات.
املختب���رات  دور  وح���ول 
في تأكي���د مطابق���ة املنتجات 
للمواصفات القياسية ومساعدة 
اجلهات احلكومية ذات العالقة في 
اختبار السلع واملنتجات، أوضح 
نائب الرئيس التنفيذي للشركة 
السعودية للمختبرات اخلاصة 
الس���دراني  )مطابقة( د.صالح 
أن املواصف���ات عن���د وضعها 
واعتمادها قد حددت االختبارات 
الالزمة للتأكد من مطابقة األجهزة 
واملع���دات لها بل وحددت أيضا 
الالزمة للقيام  طرق االختب���ار 

باالختبارات.

العام والعضو  املدير  كشف 
املنتدب لش���ركة »آي س���يس« 
خلدمات االتصاالت واملعلومات 
م.محمد الرشيدي أن الشركة وفي 
إطار حرصها على تقدمي كل ما 
هو جديد ومتميز لعمالئها وتلبية 
رغباتهم بصفة مستمرة أطلقت 
مسابقة »الربح الزين مع زين« 
وهو أول عرض من نوعه يتم في 
الكويت، مبينا أن االشتراك في 
املسابقة يقتصر على مشتركي 

شركة »زين« لالتصاالت فقط.
وقال م.محمد الرش���يدي في 
تصري���ح صحافي ان مس���ابقة 
»الربح الزي���ن مع زين« تعتبر 
احدث ما أطلقت »آي س���يس« 
مؤخ���را حيث أطلقت الش���ركة 
في اآلونة األخيرة عدة خدمات 
لتلبية رغبات العمالء، الفتا إلى 
أن املسابقة انطلقت في 6 من شهر 
ديسمبر وتستمر ملدة شهر حيث 

تنتهي في 5 يناير املقبل.
إدارة  ق���ال مدير  من جانبه 

إدارة  أكد رئي���س مجل���س 
شركة الفنار لألنظمة الكهربائية 
م.عبدالسالم املطلق أن الصناعة 
الكهربائي  اخلليجية في املجال 
ترتكز عل���ى عناص���ر االنتاج 
املس���تدامة وااللتزام بالتقييس 
الكهرتقن���ي، وأن ذل���ك يتوفر 
مبعرف���ة ش���روط ومتطلبات 
التصني���ع مبقايي���س موحدة، 
مما يس���اهم في إنتاج منتجات 
عالية الكفاءة وسليمة ومطابقة 
للمواصفات تساعد على ترويجها 
وبيعها مع حتقيق رضى املستهلك 

وهذا غاية كل منتج صناعي.
وأوض���ح أن حجم الس���وق 
الكهربائي هائل مع هذا االمتداد 
احلض���اري خاص���ة ف���ي دول 
املجل���س، والقط���اع الصناعي 
الكهربائي بعافية، لكنه يحتاج 
للمزيد من االج���راءات املوحدة 
خليجيا لتسهيل التبادل التجاري 
البيني بن دول املجلس وبالتالي 
مرور الس���لع بن دول املجلس 
بيسر وسهولة، واألهم مكافحة 
املنتجات غير املطابقة التي ترد 
إلينا من األسواق اخلارجية والتي 
تؤثر بشكل س���لبي على النمو 
االقتصادي لدول املجلس وعلى 

صحة وسالمة املستهلكن.
من جانبه، ق���ال اخلبير في 
مجال التقيي���س الكهرتقني في 
الفنار باس���م سالمة ان  شركة 
الصناع���ة تعتبر ه���ي احملرك 
الرئيس لنش���اط التقييس مبا 
البحث  امكاني���ات  متلكه م���ن 
والتطوي���ر الكهرتقن���ي والتي 
تس���اهم في تزويد املواصفات 
القياس���ية بكل ما هو جديد من 
تقني���ات وذلك عب���ر التحديث 
واإلعداد املس���تمر للمواصفات 
القياسية، إال أننا ما زلنا نلمس 
غي���اب هذه املش���اركة بفعالية 
التقييس  نتيجة غياب ثقاف���ة 
والوعي بأهميته وفوائده على 

»توب إكسبو« تنظم معرضين للعقار خالل العام المقبل

القدومي: 2010 أفضل حااًل للقطاع العقاري في ظل 
تراجع أسواق المال ومحدودية المشاريع العقارية 

حتقيقها لنسبة جيدة من املبيعات 
من خالل مش����اركتها في معرض 
الكويت الدولي للعقار والذي أعطى 
االمل في أن العام املقبل سيكون 
أفضل حاال، كون جمهور املشترين 
واملستثمرين قد بدأ في اخلروج 
من احلالة النفسية السلبية التي 
مر بها منذ بدايات االزمة وبدأ في 
التعافي احلقيقي من خالل اقباله 
على املعرض والشراء من مختلف 
املشاريع املعروضة ومن عدة دول، 
وتولد القناعة لدى الكثيرين بأن 
االسوأ في االزمة قد مر وأن االسعار 
قد وصلت الى حدودها الدنيا ولن 
تتراج����ع أكثر من ذل����ك، بل على 
العكس فإن اسعار العقار في عدد 
من الدول قد بدأت تشهد ارتفاعا 

عما كانت عليه بداية االزمة.
من جانب آخر اعتبر القدومي 
ان العام 2010 سيكون أفضل حاال 
للقطاع العق����اري في ظل تراجع 
اسواق املال ومحدودية املشاريع 
العقارية املعروضة، مبينا أن الطلب 
على العقار وخصوصا املدر للدخل 
سيشهد حالة استقطاب كبيرة من 

مختلف قطاعات املستثمرين.
القدوم����ي ان املجموعة  وقال 
وحرصا منها على املكاسب التي 
حققتها عبر الس����نوات املاضية 
ومتيزها بصناعة املعارض فإنها 
س����تعمل جاهدة عل����ى أن تبقى 
محافظة على هذا التميز والريادة 
القادمة، ووجه  خالل الس����نوات 
القدومي في ختام تصريحه الدعوة 
للشركات العقارية للمشاركة في 
هذا احلدث العقاري املميز، مشيرا 
الى أن املعارض تعد وسيلة مهمة 
وأساس����ية من وس����ائل العرض 

والتسويق للشركات.

السوق العقاري من خالل خروج 
املضارب����ن والش����ركات الورقية 
من السوق والتي ساهمت خالل 
أعوام الطفرة في إغراق الس����وق 
العقاري بالكم الكبير من املشاريع 
باالضافة الى ايصالها االسعار ألعلى 
مستوياتها، ولكن ما شهدناه خالل 
هذه املرحلة هو عودة االسعار الى 
منطقها السليم واملعقول، وأصبح 
الطل����ب على العق����ار اما حلاجة 
حقيقية واما رغبة في االستثمار 
متوسط وبعيد املدى وهذا بخالف 
ما كانت عليه احلال خالل عصر 
الطفرة والتي كان اجلميع يسعى 
فيها الى الربح العالي وبأقصر مدة 
ممكنة. وقال القدومي ان العام 2009 
قد ش����هد تباطؤا كبيرا في حركة 
العق����اري وكانت حركة  التدوال 
البيع والش����راء تتم في حدودها 
الدنيا واخلجولة، وأضاف أن شهر 
نوفمبر املاضي قد شهد حالة غير 
متوقعة في حركة التدوال والتي 
ملستها الشركات العقارية من خالل 

كان من ابرز أسبابها مواجهة العديد 
من الشركات واملطورين العقارين 
مشاكل أدت الى توقف عدد كبير من 
مشاريع تلك الشركات باالضافة الى 

مواجهة البعض مشاكل مالية.
وأضاف القدومي أن من محاسن 
االزمة املالية العقارية هو غربلة 

كبير جراء تداعيات االزمة املالية 
العاملية وانعكاساتها السلبية على 
القطاع العقاري في عدد من دول 
العالم باالضافة الى تأثر العديد من 
الشركات العقارية بهذه االزمة، فقد 
شهد العام 2009 تراجعا كبيرا في 
حجم املشاركات في املعارض والتي 

أعلنت مجموعة توب اكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات عن 
جدول معارضها العقارية للعام 
2010 والتي تنظمها بأرض املعارض 
الدولية مبشرف بالتعاون مع شركة 
معرض الكويت الدولي، حيث تقرر 
تنظيم معرض العقار واالستثمار 
خ����الل الفترة من 12 الى 16 ابريل 
في القاعة رقم 6 ومعرض الكويت 
الدولي للعق����ار KIPS 2010 خالل 
الفترة من 11 ال����ى 15 اكتوبر في 

القاعة رقم 8.
وقال العضو املنتدب للمجموعة 
ولي����د القدوم����ي ان املجموعة قد 
اعتادت خالل السنوات املاضية على 
تنظيم هذين املعرضن اللذين حققا 
ناجحا كبيرا ليس على مستوى 
الكويت فحسب، بل شمل أيضا دول 
مجلس التعاون اخلليجي وعددا من 
الدول العربية واالجنبية من خالل 
حجم املشاركات الكبير الذي حظيت 

به املعارض من تلك الدول.
وأضاف القدومي أن املجموعة 
قد اتبعت سياسة ومنهجية مميزة 
في تطوي����ر صناع����ة املعارض 
بالكوي����ت، خصوص����ا العقارية 
منها، وقد متيزت املجموعة دوما 
بقوة معارضها واستقطابها لعدد 
كبير من الزوار اجلادين وشريحة 
واسعة من املستثمرين، باالضافة 
الى قيامه����ا بتنفيذ أضخم حملة 
اعالنية واخبارية عن معارضها 
تفوقت على ميثالتها في الكويت 

ومختلف دول املنطقة.
واس����تعرض القدوم����ي حالة 
املعارض العقاري����ة خالل العام 
احلالي قائال: لقد شهد العام 2009 
حالة فريدة ف����ي قطاع املعارض 
العقاري����ة والتي تأثرت بش����كل 

يقام في الفترة من 27 وحتى 30 ديسمبر الجاري وتنظمه »فيجن«

»التجاري« و»األهلي« و»الدولي« و»إكسبرشن« 
و»نيوهورايزن« في »وظائف 2009«

في اطار الشعور باملسؤولية 
جتاه املجتمع وبقناعة كبيرة في 
قدرات العمالة الوطنية تش����ارك 
العدي����د من املؤسس����ات احمللية 
في مع����رض الف����رص الوظيفية 
السادس »وظائف 2009« والذي 
سيقام برعاية استراتيجية لبرنامج 
اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة في الفترة من 27 
وحتى 30 ديسمبر اجلاري بالقاعة 
املاسية بفندق شيراتون وتنظمه 

شركة فيجن لالستشارات. 
وم����ن اجلهات املش����اركة في 
املعرض في دورته السادسة البنك 
التجاري الذي اكد ان سبب مشاركته 
في املعرض هي ان القطاع اخلاص 
اصبح فاعال في دعم����ه للعمالة 
الوطنية من اجلنسن كجزء من 
واجباته جتاه الكويت، وذلك بعد 
ان جنح هذا القطاع في استقطاب 
اعداد كبيرة من الشباب والشابات 
في الس����نوات االخيرة سواء من 
الراغبن في  اخلريجن اجلدد او 
ايجاد فرص حتق����ق طموحاتهم 

املهنية.
ويعد »التجاري« من البنوك 
احمللية التي لها اسهامات كبيرة 
في مجال توظيف وتدريب الشباب 
الكويتي، كما ان البنك يقوم بتدريب 
وتهيئة الشباب للعمل في القطاع 
القيام  املصرفي وذلك في اط����ار 
مبسؤولياته جتاه املجتمع، نظرا 
لقناعة البنك بأن القطاع اخلاص 
اصبح مرغوبا فيه لدى شريحة 
كبيرة من الباحث����ن عن العمل، 
خاص����ة بعد جناح����ات كثير من 
النماذج التي التحقت بهذا القطاع 

وحققت طموحاتها املهنية. 
وذك����ر البن����ك ان املع����ارض 
الوظيفية في الدورات السابقة قامت 
بدور فعال في دعم الباحثن عن 
فرص وظيفية من خالل توجيه 
الشباب الكويتي الذي ميلك املؤهالت 
والقدرات صوب القطاع اخلاص 
مبؤسساته املختلفة وفي جميع 
املجاالت، حيث من املنتظر ان يوفر 
املعرض في دورته اجلديدة فرصا 
متميزة للش����باب وذلك من خالل 
الفرص املتنوعة التي ستوفرها 

اجلهات املشاركة في املعرض.
ولفت »التجاري« الى ان هناك 
وعيا كبيرا س����واء من الباحثن 
عن فرص عمل ومن ارباب العمل 
بأهمية املشاركة في معرض الفرص 
الوظيفية، حيث انه يوفر امكانية 
جمع الطرفن حتت سقف واحد، 
وهو ما يتيح فرصة كبيرة ومهمة 
لكل طرف لتحقيق مآربه، حيث ان 
الباحث عن عمل يرغب في فرصة 

التدريب االكادميي الكمي والنوعي 
الى حتقي����ق احدى اساس����يات 
االنضم����ام الى س����وق العمل، اال 
وهي املعرفة الكلية الساس����يات 
ومركبات اللغة اإلجنليزية بوظائفها 
املختلفة، واالستخدام األمثل لهذه 
اللغة العاملية في مختلف املجاالت 

وبطالقة عالية«. 
 وأضافت اجلردي: »لقد قررت 
ادارة املعهد- وفي بادرة هي االولى 
من نوعها - أن تقوم بتقييم مستوى 
اللغة اإلجنليزية لدى املشاركن عبر 
استخدام امتحان دولي مخصص 
لتقدير مستويات القدرات اللغوية، 
حيث سيكون هذا التقييم مجانا 
وسيقدم بصفة حصرية الى رواد 
معرض »وظائ����ف 2009« وزوار 
جناحنا بصفة حصرية، ولن يألو 
معهد اكسبرشن جهدا في تقدمي 
دورات تدريبية خاصة ذات جودة 
مميزة لتأهيل املستجدين في جميع 
املهارات اخلاص����ة بقطاع العمل، 
كاإلدارة واألعمال، االتصال لألعمال، 

خدمة العمالء وغيرها«.
 وأكدت على مدى أهمية مثل 
هذه املعارض ملا تقدمه من فرص 
عمل للراغبن في االلتحاق بالقطاع 
اخلاص والذين يأملون في تطوير 
مفاهيمهم املهنية املعاصرة وبنائها 
بالشكل احملترف األمثل. كما توقعت 
أن تساهم أنشطة معرض »وظائف 
2009« في زيادة إقبال الش����باب 
الكويتي من اجلنسن ومن جميع 
التخصص����ات عل����ى العمل لدى 
القطاعن احلكومي واخلاص لتقدمي 
أعلى أداء وظيفي والوصول الى 
أفضل النتائج العملية واملهنية. 

 م����ن جهت����ه يح����رص معهد 
نيوهورايزن على املش����اركة في 
معرض الفرص الوظيفية في كل 
عام بهدف تشجيع الكوادر الوطنية 
التي تس����عى لتحقي����ق الطموح 
الوظيفي من خ����الل العمل حتت 

راية القطاع اخلاص.
وسيوفر معهد نيوهورايزن من 
خالل املشاركة في »وظائف 2009« 
دعما كبيرا للشباب الطموح الباحث 
عن فرص عمل عبارة عن تأهيل 
على أعلى مس����توى ميكنهم من 
االنخراط في شركات ومؤسسات 

القطاع اخلاص.

بقولها: »تأتي مشاركتنا في معرض 
»وظائف 2009« كانعكاس فعال 
للرغبة الصادقة والشعور الوطني 
بتحمل مس����ؤوليتنا كاملة جتاه 
املجتمع الكويتي، ويتمثل ذلك في 
حتضيرنا اجلاد ومتابعتنا الدؤوبة 
لعدة دورات ونشاطات هامة مثل 
اعداد الكوادر املدربة ومنح الفرصة 
العملية املناس����بة لق����درات هذه 
الكوادر وطاقاتها املبدعة للتأهل 
للعمل في قطاع عمل مميز، وهذا 
اهم ما ميز معهد »اكسبرشن« منذ 
انطالقته االولى وحوله الى ركيزة 
فاعلة ومؤثرة للتواصل واملشاركة 

مبعرض »وظائف 2009«.
وتابعت اجلردي قائلة تتميز 
املشاركات في مثل هذه النوعية 
من املعارض بفائدتها الكبيرة التي 
تعم على كل االصع����دة العملية 
واالكادميية واالجتماعية، حيث 
تأتي مش����اركة معهد »اكسبرشن 
للتدري����ب االهل����ي« ف����ي مؤمتر 
ومعرض الفرص الوظيفية السادس 
للتركيز بشكل موضوعي وهادف 
على الطاقات الكبيرة للراغبن في 
االلتحاق بسوق العمل، حيث يهدف 

خالل االلتقاء مبمثلي الش����ركات 
واصحاب الوظائف، وذلك بعد ان 
اصبح القطاع اخلاص جاذبا للعمالة 
الوطنية مب����ا ميلكه من مقومات 
جناح واس����تقرار وظيفي وبيئة 
مالئمة تساعد على زيادة االنتاجية، 
وفي هذا الصدد اكد »الدولي« انه 
سيقدم فرصا وظيفية متنوعة في 
املجال املصرفي حسب احتياجاته 

في الفترة املقبلة.
فيما ينضم معهد »اكسبرشن 
للتدريب االهلي« كمشترك رئيسي 
في مع����رض الف����رص الوظيفية 
السادس )وظائف 2009( السنوي 
املهم، وذلك في اطار مش����اركاته 
الفعالة وااليجابي����ة في برنامج 
العاملة  الق����وى الوطنية  هيكلة 
الكوي����ت وحرصه الش����ديد  في 
ومن����ذ انطالقته على دعم طاقات 
الش����باب الكويتي الواعد ملا فيه 
مصلحة الكويت وخصوصا بعد 
ان اصبحت اللغة االجنليزية مطلبا 
اساسيا ملختلف الفرص الوظيفية 
ف����ي اي قطاع.  وقد عقبت مديرة 
معهد اكسبرشن للتدريب االهلي 
منال اجلردي على هذه املشاركة 

مناسبة وصاحب العمل يرغب في 
ضم كفاءات متميزة. 

اما بنك الكويت الدولي فيحرص 
دوما على جذب الكفاءات الكويتية 
والتي اثبتت جدارتها في كل ميادين 
العمل بالقطاع اخلاص، حيث ان 
البنك يعتمد على العمالة الوطنية 
الكوادر الوطنية  ويش����جع هذه 
لاللتحاق بالعمل املصرفي كونها 
متلك القدرة على حتمل مسؤوليات 
العمل باالضافة الى ما اثبته الواقع 
العملي من امت����الك هذه الكوادر 

للمهارة في العمل وتطويره.
كما ان البنك يق����وم بتدريب 
هذه الكوادر تدريبا فنيا س����واء 
اي����دي املتخصص����ن لديه  على 
او م����ن خالل احلاقه����م باملعاهد 
املتخصصة ف����ي هذا املجال كون 
ان مثل ه����ذا التدريب ينمي روح 
املنافسة لدى هذه الكوادر وتبرز 
لديهم اهميتهم باملساهمة لتنمية 

االقتصاد الوطني. 
ويرى »الدول����ي« ان معرض 
الفرص الوظيفية السادس ميثل 
فرصة مهمة للباحثن عن فرص 
عم����ل في كل املج����االت وذلك من 

اكد البنك االهلي على جناح معارض الفرص 
الوظيفية في الدورات السابقة، حيث انها حققت 
الهدف منها وهو زيادة انخراط الشباب الكويتي 
من اجلنسني في ميادين العمل املختلفة حتت راية 

القطاع اخلاص.
وتأتي مش��اركة االهلي في »وظائف 2009« 
به��دف دعم العمالة الوطنية ف��ي ميادين القطاع 
اخلاص الذي استطاع خالل السنوات االخيرة ان 
يستقطب اعدادا كبيرة من اخلريجني اجلدد من 
اجلنسني، وذلك بعد تعدد جناحات الذين التحقوا 
بالعمل في ش��ركات ومؤسسات القطاع اخلاص 

وكانت مبثابة حافز للشباب اجلدد.
وش��دد البنك على انه يعم��ل دوما على دعم 
وتشجيع العمالة الوطنية وذلك من خالل تطوير 
مه��ارات راغبي العمل ل��دى القطاع اخلاص قبل 
انخراطهم في العمل بحيث يكونون عناصر فعالة 
في هذا القطاع، حيث يقوم البنك بهذا الدور انطالقا 
من حرصه على القيام مبسؤولياته جتاه املجتمع، 
وهو سباق دائما في املشاركة في مختلف مبادرات 

توطني الوظائف في جميع القطاعات مبا ينسجم 
مع املسؤولية االجتماعية جتاه املواطنني.

واك��د البنك االهلي انه س��يحرص من خالل 
مش��اركته في »وظائف 2009« على اس��تقطاب 
اصحاب الكفاءات واملهارات املميزة لدعم كوادره 

وسد احتياجاته.
وذكر ان معارض الفرص الوظيفية لها اثر ايجابي 
في حل جزء من مش��كلة البطالة وذلك من خالل 
توفير وظائف مميزة للشباب من خالل اجلهات 
املشاركة في املعرض والتي يزداد اعدادها في كل 
عام بشكل الفت بش��كل يعكس حرص اجلهات 
الكويتية على االلتقاء بالكفاءات الشابة والتعرف 
على ميولهم الوظيفية وضم ما يرونه مناسبا من 
هذه الكفاءات لسد احتياجاتهم الوظيفية، بعد ان 
اصبحت هذه املعارض ركيزة اساسية في عملية 
التوظيف وتوفير فرص التحاق الش��باب بسوق 
العمل حتت مظلة القطاع اخلاص، كما انها تهدف 
الى زيادة التوعية لدى الشباب الكويتي بايجابيات 

العمل فيه. 

»األهلي«: نحرص على استقطاب الكفاءات المتميزة


