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أمسية »القدس عاصمة الثقافة العربية« اليوم

تقيم جلنة أنصار القدس التابعة جلمعيات النفع العام 
الكويتية في متام الساعة السابعة من مساء اليوم امسية 
شعرية حتت عنوان »القدس عاصمة الثقافة العربية«، 
واشار امني عام اللجنة بدر املطيري الى ان االمسية التي 
ستقام على مس���رح الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
في منطقة جنوب السرة تتزامن مع اعالن »اليونسكو« 
القدس عاصمة للثقافة العربية، في اطار نصرة القدس 

الشريف واالقصى املبارك والتأكيد على مكانتها الكبيرة 
في نفوس العرب واملس���لمني، كما ان االمسية تأتي في 
اطار دور ومسؤوليات اللجنة بصفتها املمثلة عن جميع 
جمعيات النفع االهلية في تفعيل جميع االنشطة للدفاع 
عن القدس والوقوف الى جانب اش���قائنا في فلس���طني 
احملتلة، وفي فضح املمارس���ات االستبدادية والوحشية 

السرائيل والتصدي الية محاوالت لتهويد القدس.

أسامة دياب
قالت مدير ادارة تنمية القوى 
اعادة  الوطنية ببرنامج  العاملة 
هيكلة الق���وى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة اميان االنصاري 
ان انشطة مؤمتر ومعرض الفرص 
الوظيفية السادس الذي سيقام في 
الفترة من 27 وحتى 30 اجلاري في 
قاعة الراية وتنظمه شركة فيجن 
لالستشارات، ستشهد 3 ندوات 
على مدار 3 ايام متتالية تبدأ 27 
اجلاري وستكون الندوة االولى 
في الفترة املسائية من السادسة 
التاسعة مساء  والنصف وحتى 

وحتمل عنوان »قانون دعم العمالة الوطنية � آمال وتطلعات« وستضم 
عددا من احملاضرين هم احمد باقر وزير وعضو مجلس االمة السابق، 
وهدى صادق من القطاع املصرفي، وزياد العمر ممثل قطاع االتصاالت، 
ويعقوب الكندري من القطاع النفطي وأميمة عبداهلل ممثل برنامج اعادة 

الهيكلة، علما بأنه سيترأس اجللسة االعالمي فيصل القحطاني.
واوضحت االنصاري ان الندوة س���تناقش 5 محاور اساسية هي: 
استعراض االجنازات التي صاحبت قانون دعم العمالة، تطلعات برنامج 
اعادة الهيكلة في تطوير القانون، تسليط الضوء على املواد اخلاصة 
بالتدريب »نس���ب العمالة الوطنية � املزايا املالية«، ابرز الس���لبيات 
التي صاحبت قانون دعم العمالة طيلة الس���نوات التسعة السابقة، 

التوصيات لتطوير القانون ملا فيه مصلحة العمالة الوطنية.
وبينت ان الش���ريحة املس���تهدفة لهذه الندوة هي غرفة التجارة 
والصناعة واملختصون في ش���ؤون املوظف���ني والتدريب فضال عن 

ممثلي القطاع اخلاص.
وذكرت ان اليوم الثاني من انش���طة املعرض 28 اجلاري سيشهد 
الندوة الثانية في الفترة الصباحية من العاشرة وحتى الثانية عشرة 
ظهرا، وستكون بعنوان »وظف نفسك« وسيحاضر فيها عبدالرحمن 
القريشي من السعودية، الفتة الى ان هذه الندوة مقدمة للباحثني عن 

عمل والطالب املتوقع تخرجهم قريبا.
واشارت االنصاري الى ان الندوة الثالثة ستكون في اليوم الثالث 
29 اجلاري وستكون في الفترة املسائية من السابعة وحتى التاسعة 
مساء وستكون بعنوان »مبدعون من بلدي« وسيحاضر فيها د.ابراهيم 
اخلليفي من الكويت، مش���يرة الى ان محاور ه���ذه الندوة هي: إلقاء 
الضوء على التج���ارب الناجحة واملبدعة من خالل العمل في القطاع 
اخلاص، تشجيع وحتفيز الشباب الكويتي لالنخراط في العمل لدى 
القطاع اخلاص، ابرز السلبيات التي استطاع د.اخلليفي حتويلها الى 

ايجابيات وجناحات، التركيز على مفاتيح االبداع.
علما بان املشاركة بالندوات مجانية لكل الراغبني باحلضور.

 »إعادة الهيكلة« ينّظم 3 ندوات
في معرض الفرص الوظيفية السادس

تقام صباحًا ومساًء ويحاضر فيها كوكبة من المختصين

اميان االنصاري

القس عمانويل غريب

 )احمد باكير(ترانيم

حضور حاشد في كنيسة الروم االرثوذكس

من القداس

كنائس الكويت احتفلت بعيد الميالد
القس عمانويل غريب: تمنياتنا بأن تبقى الكويت واحة أمن وأمان واستقرار

احتفلت معظم كنائس البالد 
مس����اء امس االول بعيد امليالد 
املجيد ذكرى ميالد السيد املسيح 
عيسى بن مرمي گ حيث اقامت 
الوطنية  الكنيس����ة االجنيلية 
ال����روم االرثوذكس  وكنيس����ة 
والكنيسة الكاثوليكية احتفاالت 
كبيرة بهذه املناس����بة حضرها 
العديد من ابناء الديانة املسيحية 

في البالد.
وف����ي الكنيس����ة االجنيلية 
الوطنية الق����ى القس عمانويل 
غري����ب كلمة هن����أ فيها جموع 
املسيحيني في شتى بقاع العالم 
مبيالد املسيح عيسى بن مرمي 

گ.
وقال بهذه املناسبة: يسعدني 
ان اهنئ اجلمي����ع بعيد امليالد 
املجيد ومتنياتي ان يكون العام 
اجلديد سعيدا على اجلميع وان 
شاء اهلل تبقى الكويت واحة امن 
وامان واستقرار لكل من يعيش 

على ارضها الطيبة في ظل قيادتنا 
احلكيمة املتمثلة بصاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد االمني 
الوزراء حفظهم  وسمو رئيس 

اهلل جميعا.
وختم كلمته بالقول: ونتمنى 
للجميع اخلير والسعادة والهناء، 

وكل عام وانتم بخير.


