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قالت مديرة املوارد البشرية في شركة 
ايكوي����ت للبتروكيماويات عبير العمر ان 
دعم الشركة ملختلف االنشطة الوطنية تنبع 
من رغبتها اجلادة في تطوير كل ما يتعلق 

بالتنمية املستدامة في الكويت.
واوضحت العمر، مبناسبة رعاية ومشاركة 
شركة ايكويت في مؤمتر ومعرض الفرص 
الوظيفية السادس )وظائف 2009( والذي 
سيقام برعاية استراتيجية لبرنامج اعادة 
هيكلة القوى العامل����ة واجلهاز التنفيذي 
للدولة وتنظمه شركة فيجن لالستشارات، 
ان هذه املعارض تلعب دورا مهما في تسهيل 
التواصل بني الشركات واملؤسسات من جانب 
واالش����خاص الراغبني في االلتحاق بجهة 

عمل توفر لهم ما يحتاجونه من بيئة عمل تتسم بالتنافسية 
والتطوير الدائم واملزايا الوظيفية.

واشارت العمر الى ان دور القطاع اخلاص ال يقتصر فقط 
عل����ى حتقيق االرباح، بل يتعدى ذلك الى مش����اركة النجاح 
م����ع املجتمع من خالل املس����اهمة الفعالة في جميع جوانب 
احلياة، خصوصا ما يتعلق بتطوير ودعم املوارد البشرية 

والتدريب املهني.
واضاف����ت العم����ر ان ش����ركة ايكويت لديه����ا الكثير من 
اخلطوات االس����تراتيجية طويلة االمد ذات العالقة ببرنامج 

ايكويت للمس����ؤولية املجتمعية لتطوير 
املوارد البشرية التي منها برامج البعثات 
اجلامعية السنوية ملوظفي الشركة وخريجي 
التدريب  العامة، وكذل����ك برامج  الثانوية 
امليداني لطلبة اجلامعات واملعاهد التطبيقية 
وبرام����ج التدريب داخل الكويت وخارجها 
ملوظفي الشركة حتت اشراف مجموعة من 

املتخصصني في مختلف املجاالت.
وقالت العمر ان ش����ركة ايكويت تولي 
الكثير من العناية جتاه اس����تقطاب افضل 
الكف����اءات الكويتي����ة س����واء ذوو اخلبرة 
املتخرجون حديثا من اجلامعات واملعاهد 
املختلفة، مشيرة الى تبني الشركة للعديد من 
اخلطوات العملية لتطوير القدرات واملهارات 
لدى الشباب الكويتي في اطار التخطيط السليم للتقدم املهني 

واالستفادة من مختلف اخلبرات العاملية.
واوضح����ت العم����ر ان تطبي����ق ش����ركة ايكوي����ت لهذه 
االس����تراتيجيات من خالل اقامة لق����اءات مفتوحة للموارد 
البشرية بصفة سنوية لغرض التواصل والتفاعل املباشرين 
مع جميع املوظفني لضمان احاطتهم بجميع واجباتهم وحقوقهم 
الوظيفي����ة التي تتضمن وال تقتصر عل����ى خطط التطوير 
والتدريب واملميزات واحلواف����ز واخلطط واالهداف العامة 

للشركة.

المجدلي: قانون العمل الجديد يقف إلى جانب العمالة الوطنية ويدعم مسيرتها
الحكومة تس�عى عبر مختلف أجهزتها ووس�ائلها إلى توفير أكبر فرص وظيفية في القطاعين الحكومي والخاص

مّثل الروضان في افتتاح المعرض الوظيفي السادس الذي يوفر 1500 فرصة وظيفية في القطاع الخاص

جناح بيت التمويل املجدلي في جناح »األنباء«فوزي املجدلي في جناح البنك الوطني

عبير العمر

للوظيفة في القطاع اخلاص من 
خالل مقابلة اعداد كبيرة منهم، 
وللحصول على دعم البرنامج 
احلكومي الهادف الى مواجهة 
البطالة في البالد وللمساهمة في 
دعم العمالة الوطنية والتنمية 

املجتمعية.
ويشارك في املعرض اكثر من 
40 جهة بني مؤسسات وشركات 
خاصة وجهات اعالمية راعية 
ومنها جريدة »األنباء« ومؤسسة 
البترول وبنك اخلليج والبنك 
التجاري والبنك الوطني وبيت 
التمويل والوطنية لالتصاالت 
وشركة ايكويت للبتروكيماويات 

وغيرها.

العالقات العامة في برنامج اعادة 
الهيكلة عبدالعزيز القصار ان 
املعرض فرصة لكسر احلاجز 
بني الشباب الكويتي والقطاع 
اخل���اص وتعري���ف الطلب���ة 
واخلريجني على نظام واجراءات 
التوظيف في مؤسسات القطاع 
اخلاص وتقدمي فرصة للتواصل 
وتسويق انفسهم مباشرة مع 

ممثلي الشركات املشاركة.
وأكد القصار ان الفائدة من 
املشاركة في املعرض تكمن في 
توفير الوقت واجلهد واملال في 
البحث عن املوظفني، والتعرف 
على اجتاهات الشباب الباحثني 
العمل وميولهم ورؤيتهم  عن 

اال بسواعد ابنائها وان االستثمار 
احلقيقي في العنصر البشري 
يشكل اهمية ال تقل عن اهمية 
املالية  املوارد  االس���تثمار في 
وعليه فإننا جند ان عملية بناء 
الشباب هي عملية بناء لالقتصاد 

واملجتمع بشكل عام.
وأشاد املجدلي بردود الفعل 
االيجابية من قبل طرفي املعادلة 
من العاملني في القطاع اخلاص 
من الكويتي���ني وأرباب العمل 
البرنامج في  الذي���ن دعم���وا 
التوعوية، فالقطاع  مشاريعه 
اخلاص يلعب دورا اساسيا في 

تنمية االقتصاد الوطني.
ب���دوره ق���ال مدي���ر ادارة 

املؤسسات التي تعرض خالل 
مئات الفرص الوظيفية.

وأش���ار املجدل���ي ال���ى ان 
البرنام���ج يق���وم بالعديد من 
املشاريع االعالمية والتوعوية 
املواقع  واألنشطة في مختلف 
من صحافة واذاعة وتلفزيون 
وندوات ومحاضرات في مختلف 
الثانوي���ة والكليات  املدارس 
اجلامعي���ة واملهرجانات وفي 
تواجد جميع شرائح املجتمع من 
املخيمات والتجمعات الربيعية 
والترفيهية بهدف توطيد أكبر 
عدد ممكن من الوظائف وذلك 
بدافع وطني، بعد ان اصبحنا 
على يقني بأن األوطان ال تبنى 

وغيره���ا من منظ���ور وطني 
خاص.

وقال املجدلي في كلمة له ان 
البرنامج يرعى املعرض انطالقا 
من أهدافه الوطنية لتوفير فرص 
العمل للشباب الباحثني عن عمل 
من خريجي اجلامعات والتعليم 
التطبيقي والثانوية العامة في 
مختلف ش���ركات ومؤسسات 
ومصانع القطاع اخلاص، مؤكدا 
انه يسعى الس���تثمار جميع 
املتاحة  االمكان���ات واألدوات 
للوصول ال���ى األمن الوظيفي 
للخريجني العاطلني عن العمل 
من خالل تنظيم هذا املعرض 
س���نويا ومبش���اركة عشرات 

الى امليزات املادية التي متنح 
لغيرهم.

واش���ار ال���ى ان القط���اع 
اخلاص يلعب دورا اساس���يا 
في تنمي���ة االقتصاد الوطني، 
ومن هذا املنطلق اصبح شريكا 
رئيسيا للحكومة في التخطيط 
واملشورة واتخاذ القرارات التي 
تهم االقتصاد، ولعل مش���كلة 
التوظيف وايجاد فرص للعمل 
تعتبر من اه���م القضايا التي 
تواجه املجتمع���ات ليس في 
الكويت وحس���ب وامنا على 
الصعيد الدولي، وهذا ينفعنا 
للتفكي���ر جديا م���ع االطراف 
االخرى في مواجهة هذه املشكلة 

ثروة، فهم عماد املستقبل وامل 
الوطن، وعلى سواعدهم تبنى 
االجنازات، وعليهم ان يتسلحوا 
بسالح العمل احلديث في عصر 
الثورة املعلوماتية الذي تتسابق 
في���ه االمم لتأخذ لها مكانا في 

مسيرة التقدم«.
ولف���ت ال���ى ان الت����وجه 
الع�������ام للدولة اصبح جتاه 
القطاع اخلاص لهذا مت دراسة 
وتشريع قانون العمل اجلديد 
الذي يق���ف الى جانب العمالة 
الوطني���ة ويدعم مس���يرتها، 
ويحقق األمن واألمان لهم، ويوفر 
لهم جميع اخلدمات التي تقدم 
للعاملني في احلكومة، اضافة 

دارين العلي
متاشيا مع مسيرة برنامج 
العاملة  الق���وى  اعادة هيكلة 
التنفي���ذي للدولة  واجله���از 
وحتقي���ق اهدافه الوطنية في 
رعاية الشباب الكويتي بالفرص 
الوظيفية التي يوفرها القطاع 
اخلاص وبهدف تش���جيع هذا 
القط���اع على توفي���ر فرص 
وظيفية للشباب افتتح صباح 
امس امني ع���ام برنامج اعادة 
الهيكلة ف���وزي املجدلي ممثال 
الدولة لشؤون مجلس  لوزير 
ال���وزراء روض���ان الروضان 
الوظيفية  الف���رص  مع���رض 
السادس في قاعة الراية الذي 
يوفر نحو 1500 فرصة وظيفية 
على ان يستمر حتى اخلميس 
املقبل مبشاركة عدد كبير من 
الشركات واملؤسسات واجلهات 
القطاع اخلاص  الراعية م���ن 
وع���دد من ط���الب اجلامعات 

والثانويات.
واك���د املجدلي الذي حتدث 
الروض���ان »ان  نياب���ة ع���ن 
احلكومة تسعى عبر مختلف 
اجهزتها ووس���ائلها وبشكل 
متواصل الى توفير اكبر فرص 
وظيفية في القطاعني احلكومي 

واخلاص«.
وشدد بعد افتتاح املعرض 
الس���ابقة  على ان احلضارات 
واحلالية في مختلف االوطان 
ال تقام اال بسواعد ابناء الوطن، 
وان هدفنا احلقيقي يكمن في 
استثمار العنصر البشري فهو 
الثروة احلقيقية للكويت وعليه 
جند ان كل عملية بناء للشباب 
الكويت���ي هي عملية بناء لهذا 
االقتصاد وللمجتمع بش���كل 

عام.
واك���د ان هذا الفك���ر يأتي 
حتقيقا للرغبة االميرية السامية 
لصاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد في قول سموه: 
»ان ثروة الكويت احلقيقية في 
ابنائها، وفي ثروة ال تعادلها اي 

الحماد: نسبة العمالة الوطنية في »بوبيان« تجاوزت ال� %60 العمر: »إيكويت« تدعم األنشطة الوطنية لهدف التنمية المستدامة
ق����ال مدير عام مجموعة املوارد البش����رية 
واخلدمات العامة في بنك بوبيان عادل احلماد 
ان نسبة العمالة الوطنية في البنك جتاوزت 
نس����بة 60% وهو ما يؤكد حرص ادارة البنك 
على االستعانة بالكوادر الكويتية الشابة في 
مختلف قطاع����ات وإدارات البنك ثقة منها في 
قدراتها واستعدادها الدائم ملواكبة التطورات 

التي يشهدها البنك.
وأكد احلم����اد ان الفترة املقبلة ستش����هد 
اس����تقطاب املزيد من الكوادر الوطنية الشابة 
من اجلنسني للعمل في البنك في ظل املرحلة 
اجلديدة التي يعيشها حاليا كبنك اسالمي يبحث 
عن املميزين دائما ويسعى الى االرتقاء وبلوغ 
مكانته كبنك محلي متميز بخدماته ومنتجاته 
االسالمية املواكبة لروح العصر وتطوراته والتي 
ميكن ان تلبي رغبات وطموحات شريحة كبيرة 

من العمالء سواء املواطنون او املقيمون.
جاء تصريح احلماد على هامش مش����اركة 
ورعاية بنك بوبيان ملعرض الفرص الوظيفية 
السادس »وظائف 2009« املقام حاليا برعاية 
اس����تراتيجية لبرنامج اع����ادة هيكلة القوى 
العامل����ة واجلهاز التنفي����ذي للدولة في قاعة 
الراية بفندق كورت يارد الكويت. وأكد احلماد 

االهمية اخلاصة التي توليها ادارة البنك للموارد 
البشرية باعتبارها احد االركان االساسية التي 
يعتمد عليها تنفيذ خطط واستراتيجيات البنك 
في التوسع واالنطالق بصورة اكبر في السوق 

الكويتي وتقدمي خدماته كبنك اسالمي.
واضاف ان اهمية املوارد البشرية في البنك 
تنبع من ضرورة توافر الكفاءات القادرة على 
االداء والعطاء املتميز لذا ميكن القول ان رفع 
االداء املؤسسي ال يكون بالتوسع األفقي فقط 
اي زيادة عدد املوظفني واس����تخدام التقنيات 
احلديثة بل ان التوسع الرأسي هو مكمل للتوسع 
األفقي وذلك برفع مستوى الكفاءة االنتاجية 
عن طريق توفير املوارد البشرية املوهوبة ذات 
الكفاءة والقابلة لعمليات التش����كيل والتأهيل 
والتدريب ومواكبة التطورات التي يش����هدها 

في املرحلة احلالية.
وأكد احلماد اهمية معارض الفرص الوظيفية 
ملا لها من اثر ايجابي في التعامل مع مش����كلة 
البطالة والعمل على املشاركة في حلها من خالل 
توفير وظائف مميزة للش����باب عبر اجلهات 
املشاركة في املعرض الس����يما في ظل ارتفاع 
قدرات القطاع اخل����اص وقدرته على توظيف 

الشباب الكويتي خالل السنوات األخيرة.
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التتبع البكترييولوجي يف تربية الدواجن

رّحالة سعوديون يختتمون في الكويت مسيرة خليجية
ابتهاجاً بعودة األمير سلطان إلى المملكة سالماً معافى

اختتم فريق رحالة سعوديني في الكويت أمس جولة 
شملت دول مجلس التعاون اخلليجي عبروا خاللها عن 
ابتهاجهم بعودة ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع والطيران واملفتش العام في السعودية 
صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز ساملا 

معافى إلى بالده بعد رحلة عالجية.
وقال قائد فريق رحلة »مسيرة السالم« مبارك املري 
في تصريح ل� »كونا« إن الهدف من املسيرة اخلليجية 
هو »تعبير من أبناء الش���عب السعودي عن فرحتهم 
بعودة األمير س���لطان بن عبدالعزيز إلى أرض وطنه 
ساملا معافى ومش���اركة أبناء الشعوب اخلليجية هذه 

الفرحة«.
وذكر أن الرحلة اس���تغرقت 13 يوما وبدأت في 15 
ديس���مبر اجلاري وانطلقت من إمارة املنطقة الشرقية 
في مدينة الدمام مرورا بعواصم دول مجلس التعاون 
اخلليجي حيث شملت مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
وسلطنة عمان ودولة قطر وختاما في الكويت وستختتم 

اليوم بالعودة إلى السعودية.
وأشاد باحلفاوة وحسن االستقبال من جانب مسؤولي 
السفارة السعودية لدى الكويت وفي مقدمتهم السفير 
د.عبدالعزيز الفايز معربا عن شكره جلميع املسؤولني 
اخلليجيني الذين استقبلوهم وشاركوهم فرحتهم خالل 

الرحلة.
وعبر الفريق ع���ن فرحته بوضع ملصقات وأعالم 
دول مجلس التعاون اخلليجي وصور حكامها ورؤسائها 
وملصقات حتمل شعارات تشيد باألمير سلطان وتعبر 

الرحالة السعوديون في صورة تذكارية عقب وصولهم إلى الكويتعن الفرحة بعودته على سياراتهم.


