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مجلس »إستراتيجيا« يوافق 
على زيادة رأس المال

»مجموعة النقل« تتحول 
إلى »سيتي جروب«

»البورصة« تعّطل
يوم األحد المقبل

ذكر س���وق الكويت لألوراق 
املالية ان ش���ركة اس���تراتيجيا 
أفادت بأن مجلس  لالس���تثمار 
إدارة الشركة قد اجتمع ووافق 
على زيادة رأس املال مبا يتوافق 
مع ضوابط بنك الكويت املركزي 
لشركات االستثمار على ان يتم 
الزيادة حس���ب  حتديد قيم���ة 
ميزاني���ة الش���ركة كم���ا في 31 

ديسمبر اجلاري.

يعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن شركة مجموعة النقل 
والتخزين قامت بتغيير اسمها 
ليصبح ش���ركة سيتي جروب، 
وذلك بع���د موافق���ة اجلمعية 
العمومي���ة بتاري���خ 31 مارس 
املاض���ي، والتأش���ير بذلك في 
الس���جل التجاري ل���دى وزارة 
التجارة والصناعة وبذلك يصبح 
االسم املختصر للشركة باللغة 
العربية: س���يتي جروب باللغة 
االجنليزي���ة City Group وذلك 

اعتبارا من اليوم.

أعلنت إدارة س���وق الكويت 
لألوراق املالية ان السوق يعطل 
أعماله يوم االحد املوافق 3 يناير 
القادم مبناسبة عيد رأس السنة 
امليالدية على ان يستأنف الدوام 
الرسمي كاملعتاد اعتبارا من يوم 

االثنني املوافق 4 يناير.

»المستقبل لالتصاالت« تنّظم سباقًا لالستدالل 
إلى معارضها باستخدام هواتف نوكيا المالحية

أعلنت شركة املستقبل لالتصاالت عن طرحها 
سباق املالحة بحيث يقوم مستخدمو هواتف نوكيا 
التي فيها خاصية حتدي���د الوجهات عبر األقمار 
الصناعية GPS باالس���تدالل إلى معارض معينة، 
مستعينني بخرائط نوكيا والتعليمات الصوتية 
الصادرة من الهاتف حت���ى يصلوا إلى املعارض 

الثالث »السرية«.
وفي هذا السياق قال مدير التدريب والتطوير 
مبجموعة املستقبل العاملية ضياء أحمد إن السباق 
يخلق جوا من املرح وهو يشبه املاراثون، وسوف 
ينطلق يوم 16 يناير املقبل من الساعة 11 صباحا، 
وس���وف تكون نقطة البداية من معرض شركة 
املس���تقبل لالتص���االت في مجم���ع املارينا مول 

بالساملية.
وأش���ار إلى أن فكرة الس���باق قائمة على حص���ول العميل على 
بطاقة خض���راء اللون تبني إحداثي���ات GPS للوجهة األولى، وهي 
أحد معارض شركة املستقبل لالتصاالت، من نقطة البداية )املارينا 
م���ول(. ويحصل العميل على بطاقة صف���راء اللون تبني إحداثيات 
GPS للوجهة الثانية وهي أحد معارض الشركة من الوجهة األولى. 

ويحصل العميل عل���ى بطاقة حمراء اللون تبني 
إحداثيات GPS للوجهة الثالثة ألحد معارض الشركة 

من الوجهة الثانية.
وأضاف أنه بعد الوصول إلى نقطة النهاية وهي 
معرض املس���تقبل لالتصاالت في »البيرق مول« 
مبنطقة العقيلة، حينذاك يتوجب على العميل إظهار 
فاتورة الشراء األصلية والبطاقة املدنية والبطاقات 
الثالث )اخلضراء، الصفراء، احلمراء( التي حصل 
عليها العميل من نقطة البداية والوجهتني األولى 

والثانية ليتمكن من احلصول على اجلائزة.
وأفاد ضياء أحمد بأن كل عميل اش���ترى أحد 
أجهزة نوكيا التالية س���يمنح فرصة الدخول في 
 ،mini N97 ،N97 ،6710 ،6730 ،6760 :السباق وهي
E75 ،E72 ،N86 ويسري العرض من 22 ديسمبر 

اجلاري حتى 14 من يناير املقبل.
وح���ول اجلوائز املقدمة أعلنت الش���ركة أن الفائز باملركز األول 
سيحصل على 400 دينار نقدا، والثاني على 200 دينار، والثالث على 
100 دين���ار، أما من يصل إلى نقطة النهاية ويحل بعد املركز الثالث 

فسيمنح بطاقة »امسح وقد تربح« تقديرا للمشاركة الفعالة.

ضياء أحمد

تحت رعاية برنامج إعادة الهيكلة وتنظيم شركة »فيجن« لالستشارات اإلعالمية

بنوك وشركات تشارك في معرض الفرص الوظيفية السادس

جناح البنك التجاري في معرض الفرص الوظيفية

فؤاد مندني يكرم فوزي املجدلي أمني عام برنامج إعادة الهيكلة 

»التجاري« يسعى الستقطاب الشباب الطموح 
اش����ادت بعض اجلهات املش����اركة في معرض الفرص 
الوظيفية السادس الذي يقام برعاية برنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة وتنظمه شركة فيجن 
لالستش����ارات االعالمية باالقبال من قبل الشباب الكويتي 

الباحث عن عمل حتت رعاية القطاع اخلاص.
وفي هذا االطار قال مدير اخلدمات الداخلية بادارة املوارد 
البش����رية في بنك اخلليج فوزي السفيح ان البنك سيقدم 
فرصا وظيفية متنوعة مع بداية العام اجلديد، مشيرا الى ان 
البنك يتلقى خالل معرض الفرص الوظيفية طلبات التوظيف 

لسد احتياجاته املستقبلية في ظل توسعاته.
واوضح ان نس����بة العمالة الوطنية في البنك جتاوزت 
ال� 60% وان البنك يسعى لزيادة هذه النسبة خالل الفترة 
املقبلة. ولفت الى ان بنك اخلليج حصل ضمن مرات متتالية 
على جائزة التكويت من بني كل مؤسسات القطاع اخلاص 

ويسعى للفوز بها للمرة السادسة.
من جهتها افادت مسؤول التوظيف بالبنك االهلي اميان 
اسد بأن البنك االهلي يسعى الستقطاب الكفاءات من الشباب 
اصحاب اخلبرة في العمل املصرفي فضال عن حديثي التخرج، 
الفتة الى ان البنك يقدم مميزات عديدة الستقطاب املوظفني 

اجلدد.
واش����ارت اسد الى ان نسبة العمالة الوطنية في االهلي 
فاقت النسبة املقررة حيث تبلغ 65% ويسعى البنك للمزيد 

من ضم العمالة املؤهلة للعمل في القطاع املصرفي.
وكش����فت اس����د عن وجود 6 فرص وظيفية في ادارات 
مختلفة بالبنك، معربة عن املها في ان تكون هذه الوظائف 

من نصيب املتقدمني من خالل املعرض.
وفي السياق عينه، اكد مسؤول العالقات العامة في بنك 
الكويت الدولي حس����ني عبدالرحيم ان مش����اركة البنك في 
معرض الفرص الوظيفية الس����ادس تأتي في اطار السعي 
الستقطاب الكوادر الوطنية الراغبة في العمل لدى القطاع 
اخلاص، الفتا الى ان البنك يس����عى لزيادة نسبة العمالة 
الوطنية لديه بحيث تصل الى 60% وهي النس����بة املقررة 

من قبل البنك املركزي.
وافاد عبدالرحيم بأن البنك يتلقى طلبات توظيف مرفقا 
معها الس����ير الذاتية، مشيرا الى ان هناك اقباال كبيرا على 

البنك كونه يعمل وفق الشريعة االسالمية.
وذكر ان طلب����ات التوظيف الت����ي يتلقاها خالل فترة 
املعرض في جمي����ع التخصصات غير ان االدارة املصرفية 

لالفراد هي اكثر وظيفة مطلوبة.
وتش����ارك معاهد التدريب االهلي ف����ي معرض الفرص 
الوظيفية السادس ومن ضمنها معهد اكسبرشن للتدريب 
االهلي والتي قالت مديرته منال اجلردي ان املعهد سيوفر 
دورات جديدة ملساعدة الباحثني عن وظائف فضال عن الذين 
يعملون بالفعل ويرغبون في تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

واضاف اجل����ردي ان هذه الدورات تعم����ل على تنمية 
املهارات الشخصية خاصة في اللغة االجنليزية الفتة الى 
ان زوار املع����رض يقبلون على جناح املعهد ملعرفة كيفية 

االستفادة من اخلدمات التي يقدمها.
وذكرت ان معهد اكسبرشن يشارك في معرض الفرص 
الوظيفية الس����ادس للعام الثاني عل����ى التوالي بناء على 

النجاحات التي يحققها هذا املعرض في كل عام.
ويشارك ايضا في املعرض معهد السياحة والتجميل والذي 
اكدت رئيسة مكتب شؤون املتدربات فيه هدباء البلهان ان 
املشاركة في املعرض جاءت بهدف التعريف بانشطة املعهد 
وذلك لتوفير فرص التدريب والتأهيل للكفاءات الكويتية 

الراغبة في العمل بهذا املجال.
وقالت البلهان ان املعهد مينح املتدربني شهادة الدبلوم 

في التخصصات املختلفة بعد اجتياز فترة التدريب.
وذك����رت ان املعرض حظي باقبال كبي����ر في هذا العام 
وهو ما يعكس حرص الشباب الكويتي الطموح في البحث 
عن فرص عمل متنوعة في كل املجاالت، مشيدة بالتنظيم 

واعتبرته احد مقومات جناح املعرض.
واكد مساعد العضو املنتدب للقطاع املالي واالداري بشركة 
نقل وجتارة املواش����ي فيصل البدر ان الشركة ستقدم في 
»وظائف 2009« نحو 22 فرصة وظيفية في قطاعات مختلفة 
بالش����ركة، الفتا الى ان »املواشي« حترص على استقطاب 
الشباب الكويتي الطموح الذي يساهم في االرتقاء بالشركة. 
وقال البدر ان نسبة العمالة احمللية في الشركة متثل نحو 
35% على مستوى الوظائف االدارية ومتثل 7% من اجمالي 

العاملني بالشركة.
واوضح ان معرض الفرص الوظيفية الس����ادس ميثل 
للش����ركة فرصة مهمة لاللتقاء بالشباب الذي اوشك على 
التخرج وكذل����ك اصحاب اخلبرات الراغب����ون في تطوير 
مسيرتهم املهنية الس����تقطاب ما يلبي احتياجات الشركة 

في املرحلة املقبلة.

التميمي: ضرورة مساندة اإلعالم للقضايا الوطنية
أقيمت ضمن أنش���طة مع���رض الفرص 
الس���ادس ندوة بعنوان »أهمية  الوظيفية 
اإلعالم في التنمية الوطنية« وحاضر فيها كل 
من: وكيل وزارة اإلعالم لشؤون التلفزيون 
فوزي التميمي، ونائب رئيس مجلس االدارة 
ملجموعة الراي اإلعالمية يوسف اجلالهمة، 
وتطرقت الندوة التي أدارها خميس العجمي 
مدير عام ش���ركة فيجن لالستشارات وهي 
الشركة املنظمة للمعرض، الى عدة موضوعات 
مهمة، حيث تناولت الدور الكبير الذي يقوم 
به اإلعالم احمللي بجميع وسائله في تناول 
القضايا السياس���ية، مشددة على انه يجب 
ان ُيبرز اإلعالم هذه القضايا وفقا لألس���س 

واملعايير اإلعالمية املتعارف عليها.
كما تطرقت الى قضايا املرأة والدور البارز 
لإلعالم في دعم امل���رأة حتى نالت حقوقها 
السياسية واستطاعت ان تكون وزيرة وعضو 
مجلس أمة، نظرا لكون اإلعالم ساهم الى حد 

كبير في حصول املرأة على حقوقها.
وتناولت الندوة أخالقيات املهنة ومنها: 
التعامل مع أي ح���دث مبوضوعية ومهنية 
شديدة بحيث يصل الى املتلقي بشكل احترافي، 
وأكدت على ضرورة التمس���ك باألخالقيات 
املهنية وااللتزام مبيثاق الشرف الصحافي 
ووصوال لل���دور الذي يقوم ب���ه تلفزيون 

الكويت.

يشارك البنك التجاري الكويتي في معرض 
الفرص الوظيفية السادس، وتأتي هذه املشاركة 
الهمية هذا املعرض الذي يوفر العديد من الفرص 
الوظيفية للش����باب الكويتي الطموح الراغب 
في االلتحاق بالعمل املصرفي. وبهذه املناسبة 
اشارت هدى صادق مساعد املدير العام � ادارة 
املوارد البشرية الى الدور املهم الذي يضطلع 
به البنك التجاري جلهة دعم العمالة الوطنية 
وسعيه الدائم الستقطاب الكوادر الوطنية للعمل 
بالقطاع املصرفي والذي ب����ات من القطاعات 
املؤهلة لتحقيق الطموحات املهنية للش����باب 
الراغبني في اكتساب مهارات متميزة لتطوير 
انفسهم. واوضحت ان مساعي التجاري الدائمة 
الس����تقطاب العمالة الوطنية واحلاقها للعمل 
بالبنك يعكس����ها ويؤكدها حرص البنك على 
املشاركة الفعالة في املعارض الوظيفية املختلفة، 
الس����يما ان تلك املعارض تتيح للبنك الفرص 

لتعريف الشباب اخلريجني بالفرص الوظيفية 
املتاحة ل����دى التجاري وكذلك مزايا العمل في 
القطاع املصرفي بصفة عامة والبنك التجاري 
بصفة خاصة، مشيرة الى ان الدور الكبير الذي 
يق����وم به التجاري في عملية تدريب املوظفني 
اجلدد وتخطيط مس����اراتهم الوظيفية بهدف 

خلق جيل واعد من املصرفيني اجلدد.
وفي الندوة التي اقيمت على هامش املؤمتر 
بعنوان »قانون دع����م العمالة الوطنية.. آمال 
وتطلعات« حتدثت هدى صادق عن ايجابيات 
وسلبيات قانون دعم العمالة وتطلعات املصارف 
الكويتية من اجل التغلب على السلبيات واشادت 
في الوقت ذاته مببادرات برنامج اعادة هيكلة 

القوى العاملة والقطاع التنفيذي بالدولة.
اجلدير بالذكر ان نس����بة العمالة الوطنية 
لدى البنك التجاري الكويتي قد بلغت 67% من 

اجمالي القوى العاملة بالبنك.

..و »الكويت الدولي« يشارك في المعرض

باحثون عن فرص عمل يشيدون بالمعرض
أشاد زوار معرض الفرص الوظيفية السادس »وظائف 
2009« الذي يقام برعاية برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة وتنظمه شركة فيجن لالستشارات 
بال���دور املهم الذي تقوم به املع���ارض الوظيفية في احلاق 
العمالة الوطنية مبؤسسات القطاع اخلاص. وأعرب الزوار 
عن سعادتهم بالفرص الوظيفية التي يوفرها املعرض للشباب 

الباحث عن فرص عمل من خالل الش���ركات واملؤسس���ات 
املشاركة في انش���طة املعرض. وفي هذا الصدد، قال حامد 
العنزي وه���و خريج كلية التكنولوجيا ويبحث عن فرص 
عمل ان املعرض أتاح له فرصة لالطالع على الوظائف املتاحة 
في سوق العمل ومتطلبات الشركات، الفتا الى انه قام مبلء 
استمارة توظيف لدى احدى الشركات املتواجدة في املعرض 

وأرفق معها شهاداته والدورات التي حصل عليها مع طلب 
التوظيف، معربا عن أمله في االلتحاق بالوظيفة التي تقدم 
اليها. من جهته، قال انور الظفيري وهو خريج كلية التربية 
ان املعرض في دورته السادسة يأتي في ظروف استثنائية 
بس���بب تداعيات االزمة املالي���ة العاملية التي متخضت عن 

تسريح عدد من املوظفني الكويتيني من القطاع اخلاص.

ش����ارك بنك الكويت الدولي في معرض 
الفرص الوظيفية السادس »وظائف 2009« 
والذي سيقام برعاية استراتيجية لبرنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة، والذي يس����تمر حتى 30 ديسمبر 
اجلاري وتنظمه شركة فيجن لالستشارات. 
وصرح املدير التنفيذي إلدارة املوارد البشرية 
بالبنك فؤاد مندني بأن مشاركة بنك الكويت 
الدولي في مثل هذه األنش����طة تأتي ضمن 
أهداف البنك اإلستراتيجية في دعم املوارد 
البش����رية الوطنية انطالقا من مسؤوليته 
االجتماعية، وتأكي����دا على دوره التنموي 
في خدمة االقتصاد الكويتي.وحرصا على 
ثقل الكوادر الش����ابة باملهارات، والدفع بهم 
إلى س����وق العمل، ودعم العمالة الوطنية 
الت����ي أثبتت جدارتها في كل ميادين العمل 

املختلفة حتت راية القطاع اخلاص.
وأوضح مندني انه س����وف يتواجد في 
املعرض مجموعة من مس����ؤولي وموظفي 

البنك لاللتقاء بالكفاءات الواعدة من أبناء 
الكويت من اجلنس����ني، وتعريفهم بفرص 
العمل والتدريب التي يوفرها البنك، وكيفية 
احلصول عليها، وأيضا تعريفهم بطبيعة 
العمل في القطاع اخلاص من خالل احلوار 
املباشر، إلى جانب التعرف على آخر وأحدث 

مخرجات التعليم في الكويت.
وأشار مندني إلى أن بنك الكويت الدولي 
يحرص بصورة دائمة على املش����اركة في 
البش����رية،  الت����ي تهتم باملوارد  املعارض 
باعتبارها فرصة للتعريف بأنشطة البنك 
واحتياجات����ه من هذه امل����وارد إلى جانب 
كونها فرصة للوصول إلى أفضل الكفاءات 
الوطنية من خالل اللقاء املباشر معهم، أو 
توفير فرص عدي����دة لالتصال والتواصل 
بينهم وبني إدارة املوارد البش����رية. وأيضا 
للمساهمة في مساعدة الباحثني عن عمل، 
وكذلك املؤسسات الراغبة في زيادة نسب 

العمالة الوطنية لديها.

دمشق � كونا: كشف وزير النقل السوري يعرب بدر ان هناك 
مش���روعات لربط شبكات السكك احلديدية بني عدد من الدول 
العربية ومن بينها الكويت س���تحقق فضاء اقتصاديا يبدأ من 

تركيا وصوال الى اخلليج العربي. 
وات���ت تصريحات الوزير هذه خالل تصريح صحافي ادلى 
ب���ه امس، حيث ذكر فيه »ان هناك دورا خلطوط القطارات في 
وصل سورية مع الدول املجاورة فهناك خط يصل بني املرافئ 
الس���ورية وميناء ام قصر العراقي عل���ى اخلليج عبر العراق 
ونعمل حاليا على احداث وصلة بني مدينتي »البوكمال« و»دير 
الزور« ش���رق سورية تصل بشكل اسرع الى احلدود العراقية 

في منطقة »القائم«.
  وتابع »كما يوجد بني سورية وتركيا ثالثة منافذ للسكك 

احلديدية االول بني »حلب« و»ميدان اكبس« والثاني بني »نصيبني« 
و»اليعربية« والثالث »حلب غازي عنتاب«.

 واضاف في السياق ذاته »اما بالنسبة للوصل السككي بني 
سورية واالردن ومن خاللها للسعودية فهناك خط قدمي صمم 
قبل احلرب العاملية االولى لسرعات تصل الى 40 كيلومترا في 
الساعة ونعمل حاليا على دراسة لوصل دمشق باحلدود االردنية 

بسرعة تصل الى 250 كيلومترا في الساعة«.
 واشار الوزير الى ان لدى االردن مخططا لتطوير اخلطوط 
احلديدية االردنية يلحظ وصل احلدود السورية وكذلك احلدود 
الس���عودية في منطقة »احلديثة«، مضيفا »ان هناك مخططا 
تطويريا مهما للخطوط احلديدية في السعودية وان الكويت 
مهتمة بربط شبكتها بشبكة السعودية للخطوط احلديدية«.

سورية: ربط شبكات الخطوط الحديدية العربية
يحقق فضاًء اقتصاديًا واسعًا


