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 تزكية ماجد العجيل نائبًا

لرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف

الرشدان: ارتفاع عدد المشاركين في معرض 
»OUTLET2010« إلى أكثر من 55 شركة

ماجد العجيل حمد املرزوق

)محمد ماهر(طارق فراج متوسطا مدحت توفيق وعمرو عطا اهلل 

الكويت  املعنوي واملادي مللتقى 
املالي الثاني الذي سيعقد يومي 
31 اكتوب���ر و1 نوفمب���ر املقبلني 
وذلك تعزيزا ملكانة الكويت املالية 

واالقتصادية.

وكفاءة فنية في العمل املصرفي 
لتحقيق اهداف االحتاد وتفعيل 

دوره.
وقال ان املجل���س ابدى بالغ 
ترحيبه بتقدمي جميع اشكال الدعم 

كون���ا: أعل���ن رئيس مجلس 
إدارة احتاد مصارف الكويت حمد 
املرزوق تزكية رئيس مجلس إدارة 
بنك برقان ماج���د العجيل نائبا 
لرئيس مجلس إدارة االحتاد لفترة 

ثالث سنوات.
وقال املرزوق ف���ي تصريح 
صحافي عقب اجتماع مجلس إدارة 
االحتاد أمس انه مت اقرار املبادئ 
األساسية الستراتيجية االحتاد 
واملالمح العامة لالس���تراتيجية 
االعالمية والتعديالت املقترحة 
على النظام األساسي لالحتاد مبا 
يخدم متطلبات املرحلة القادمة.

واضاف ان مجلس إدارة االحتاد 
التنظيمي  الهي���كل  اعتمد ايضا 
اجلديد لالحتاد بتقسيماته االدارية 
املختلفة ووظائفه االشرافية التي 
سوف تشغلها عناصر ذات خبرة 

االيجارية للعقارات السكنية عن 
30% من التقدير السابق و%45 
الس����ابق بالنسبة  التقدير  من 
للعقارات املس����تعملة في غير 

أغراض السكن.
ال����ى ان الضريبة  واش����ار 
تستحق في بداية يناير من كل 
عام ويستطيع اخلاضع لها أن 
يسددها على قسطني األول في 
شهر يوليو والثاني قبل نهاية 

ديسمبر من كل عام.

سعر الضريبة

وأشار إلى أن سعر الضريبة 
في القانون احلالي عبارة عن 5 
فئات تتراوح ما بني 10% و%46 
وس����يتم خفضها ف����ي القانون 
اجلديد إلى فئة واحدة تبلغ %14 
من القيمة اإليجارية السنوية مع 
وضع قواعد حلساب تلك القيمة 
والت����ي تتفاوت من عقار آلخر، 
ومن ثم فإن الضريبة ستتفاوت 
تلقائيا حتى ولو ثبت سعرها 
الخت����الف حجم الوع����اء الذي 
ستحسب منه أضاف ان القانون 
اجلديد يراعي محدودي الدخل 
ورفع حد اإلعفاء من 18 جنيها إلى 
600 جنيه من القيمة االيجارية 
السنوية ويراعي العقارات املبنية 
في املناطق العشوائية ومناطق 

اجلبانات واملقابر.
القانون اجلديد  أن  وأوضح 
يراعي الصيانة الدورية للعقارات 
العقارية،  الثروة  للحفاظ على 
حيث نص على خصم 20% من 
قيمة الضريبة ملصلحة مصروفات 
الصيان���ة بالنس���بة للعقارات 
املستخدمة كسكن و30% للعقارات 
املستخدمة في غير السكن. وأشار 
إل���ى أن ف���رض الضريبة على 
العقارات التامة وغير املشغولة 
يع���د حتفي���زا للمكل���ف بأداء 
الضريبة الستغالل تلك العقارات 
واحلصول على إيرادها لتنمية 
إلى املساهمة  موارده باإلضافة 

في حل أزمة اإلسكان.

مليون جنيه، وه����و ما يعني أن 
املواطن صاحب العقار الذي يصل 
سعره ملليون جنيه لن يدفع سوى 
600 جنيه عن كل 100 ألف جنيه 

في العام.

لجان الحصر والتقدير

ولف����ت ف����راج الى ان����ه وفقا 
للقانون تق����وم اللجان املختصة 
باحلصر والتقدير بتحديد القيمة 
الى  الس����وقية للعقار اس����تنادا 
موقعه اجلغرافي، وما يتمتع به 
من خدمات، ث����م يحذف 40% من 
السعر السوقي للعقار لتصل إلى 
الرأس����مالية، والتي على  القيمة 
أساسها يتم تقدير القيمة االيجارية 
الس����نوية له، وهي نسبة 3% من 
القيمة الرأس����مالية. وبعدها يتم 
استبعاد نس����بة 30% من القيمة 
االيجارية السنوية مقابل مصاريف 
الصيانة، وما تبقى يستبعد منه 
مرة أخرى مبلغ 6 آالف جنيه، وهو 
حد اإلعفاء السنوي في القانون. ثم 
حتسب الضريبة بنسبة 10% من 
القيمة الصافية لإليجار السنوي 
أي بعد اس����تبعاد نسبة الصيانة 

وحد اإلعفاء القانوني.
وأكد أنه من حق املواطن تقدمي 

طعن في قرار جلنة التقدير خالل 
أم����ام جلان  ش����هرين من عملها 
الت����ي س����تكون محايدة  الطعن 
متاما ألن أعضاءه����ا بالكامل من 

غير العاملني.

الوحدات المعفاة

وأوضح فراج انه مت إعفاء جميع 
الوحدات السكنية التي تقل قيمتها 
السوقية احلالية عن نصف مليون 
جنيه من الضريبة بحيث يتمتع 
املمول بهذا االعفاء عن كل وحدة 
سكنية بش����كل مستقل حتى وان 
التي ميتلكها  الوح����دات  تعددت 
في العقار نفس����ه او في عقارات 

مختلفة.
كما أعف����ى القانون كل وحدة 
س����كنية في عقار تك����ون قيمتها 
االيجارية الس����نوية ال تزيد على 
6 آالف جنيه على ان يخضع ما زاد 

على هذا املبلغ للضريبة.

القيمة التقديرية

وع����ن كيفية حتدي����د القيمة 
التقديرية لإليجار، قال فراج انه 
يتم تقدير القيم����ة االيجارية كل 
خمس س����نوات وال يج����وز عند 
إعادة هذا التقدي����ر زيادة القيمة 

سياسة متحفظة في إدارة املخاطر 
بهدف احلد من اخلسائر الناجمة 
ع����ن االنهيار احلاد الذي ش����هده 
العام املاضي، فقد كثفت جهودها 
البحثية إلع����ادة توزيع توظيف 
رأسمالها على االستثمارات التي 
تتمتع بعوائد اس����تثمارية أكثر 

استقرارا.
وبناء على عملية االستثمارات 
املستندة إلى البحوث، متت إعادة 
تخصيص استثمارات العمالء على 
مختلف فئات األصول والقطاعات 

واألوراق املالية.
وتابع قائال: على الرغم من أن 
إدارة األصول في »كمفيك« أنهت عام 
2009 بخسائر تشغيلية ناجتة عن 
تخفيض القيمة الدفترية لألصول 
الغير عاملة حتديدا، فقد حققت 

باقي األصول عوائد إيجابية.

جمعية عمومية

ه����ذا وق����د وافق����ت اجلمعية 
العمومية للش����ركة على جميع 
البن����ود املدرج����ة عل����ى جدول 
االعمال، حيث أقرت عدم توزيع 
أرباح على السنة املالية املنتهية 
في 2009/12/31، كما أقرت انتخاب 
اعضاء مجل����س اإلدارة عن فترة 

السنوات الثالث القادمة.

مجلس إدارة جديد

انتخب����ت اجلمعية العمومية 
اعضاء مجلس ادارة جديد للسنوات 
الثالث املقبلة وه����م على النحو 
التالي: حمد عبد احملسن املرزوق 
)ممثال عن البنك االهلي املتحد � 
الكويت(، حامد حمد عبدالعزيز 
الصانع )ممثال عن البنك االهلي 
املتحد � الكويت( احمد ذو الفقار 
)ممثال عن البن����ك االهلي املتحد 
� الكوي����ت(، هيرش����ل بوس����ت، 
س����ان جيف بيجال، جهاد سعود 
احلميض����ي   وبراكش ش����اندرا 

سينجال موهان.

حيث بلغ إجمالي اإليرادات 17.82 
مليون دينار، مبينا أنه خالل العام 
املنصرم شكل الدخل من العموالت 
واألتعاب اإلدارية احلصة الرئيسية 
في إجمالي إيرادات الشركة، حيث 
شكلت إيرادات الدخل من العموالت 
احلصة األكبر من إجمالي اإليرادات 
مببلغ 3.07 ماليني دينار بانخفاض 
نسبته 52% مقارنة بالعام املاضي 
الذي بلغت فيه 6.37 ماليني دينار 
لتش����كل بذلك حوال����ي 45% من 
اإلي����رادات، بينما بلغت  إجمالي 
إيرادات األتع����اب اإلدارية 3.05 
ماليني دينار بانخفاض نس����بته 
54% مقارنة بالعام املاضي الذي 
بلغت فيه 6.72 ماليني دينار لتشكل 
بذلك أيضا حوالي 45% من إجمالي 

اإليرادات.
وقد بلغت إيرادات الفائدة 1.1 
مليون دينار بانخفاض نسبته %38 
مقارنة بالعام املاضي التي بلغت 
فيه 1.78 مليون دينار لتشكل بذلك 

16% من إجمالي اإليرادات.
وتعزى أسباب تراجع إيرادات 
األتعاب اإلدارية في املقام األول إلى 
انخفاض حجم األصول املدارة خالل 
عام 2009 بقيمة 283 مليون دينار 
أو ما نسبته 29% لتصل إلى 690 
مليون دينار 2.405 مليون دوالر 
مقارنة بعام 2008 التي بلغت فيها 

973 مليون دينار.
وعلى صعي����د متصل ذكر أن 
استثمارات »كمفيك« سجلت بالقيمة 
العادلة خسائر إجمالية قيمتها 138 
ألف دينار مقارنة بإجمالي خسائر 
بلغت 4.39 ماليني دينار في العام 
2008، فيما حققت االس����تثمارات 
املتاحة للبيع مكاس����ب هامشية 

بلغت قيمتها 38 ألف دينار.

إدارة األصول

وح����ول أداء األصول أفاد بان 
»كمفيك«، طبقت أسلوبا ديناميكيا 
في إدارة األصول معتمدة تطبيق 

محمود فاروق 
أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
الكويت والشرق االوسط لالستثمار 
املالي »كمفيك« حامد الصانع ان 
الشركة تعتزم إطالق صندوقني 
الثان����ي من العام  خالل النصف 
احلال����ي، حيث يخص����ص االول 
لالس����تثمار في االسهم اخلليجة 
املدرجة برأسمال يترواح بني 5 و50 
مليون دينار، فيما يخصص الثاني 
إلصدار الصكوك وفقا للشريعة 
االسالمية برأسمال يتراوح بني 5 
و50 مليون دوالر، حيث ان الشركة 
بصدد احلصول عل����ى املوافقات 

النهائية للصندوقني.
وأوضح الصانع في تصريحات 
انعقاد  صحافي����ة على هام����ش 
اجلمعية العمومية التي بلغ نصابها 
87%، أن أوضاع س����وق الكويت 
لالوراق املالية لن تتحسن ما لم 
تكن هناك حلول جذرية ملشكلة 
الشركات وتطبيق نظام التداول 
اجلدي����د، معربا ع����ن أمله في أن 
يتم اإلسراع في معاجلة جوانب 
اخللل في الس����وق تفاديا لتفاقم 
مشكالت السوق التي تسبب املزيد 

من اخلسائر.
وقال ان الش����ركة اس����تعدت 
بالفع����ل لتطبيق نظ����ام التداول 
اجلديد، حيث قامت بتطوير نظام 
التداول االلكتروني الستقبال النظام 
اجلديد، مشيرا إلى ان أداء البورصة 
س����يتراجع خالل النصف الثاني 
من العام احلالي ما لم يكن هناك 
آلية محددة للتعامل مع الهبوط 
املستمر في االسهم، إال أنه اعتبر 
أن اجلرعات االيجابية التي يتلقاها 
السوق من حني إلى آخر تقلل من 
اخلس����ائر، ضاربا املثال بصفقة 
زين التي أعطت زخما للسوق في 

الفترة املاضية.
وبني أن الش����ركة مكتفية في 
الوق����ت احلالي باألس����واق التي 
تتواج����د فيه����ا، وال توج����د نية 
للتوسع خارجها فيما يخص نشاط 

الوساطة املالية وإدارة االصول.

 أداء وإيرادات

وحول األداء املالي ل� »كمفيك« 
قال انه في العام املاضي انعكس أداء 
أسواق رأس املال احمللية املخيب 
لآلمال بظالله السلبية على الشركة، 
األمر الذي دفع إلى حتقيق إيرادات 
بلغت 6.84 ماليني دينار بانخفاض 
نسبته 62% مقارنة بالعام السابق، 

القان����ون اجلديد، فض����ال عن أن 
حتصيل الضرائب على الوحدات 
السكنية املغلقة سيدفع أصحاب 
العقارات إل����ى تأجيرها، وهو ما 

يقلل من حدة أزمة اإلسكان.
وتابع: ليس هذا فحس����ب بل 
ان القانون اجلديد سيس����اهم في 
حل أزمة صيانة العقارات، حيث 
إنه قرر أن يكون سعر الضريبة 
14% من القيمة االيجارية السنوية، 
وذلك بعد استبعاد 20% من هذه 
القيمة بالنسبة لألماكن املستعملة 
بغرض الس����كن، و30% بالنسبة 
لألماكن املستعملة في غير أغراض 
الس����كن، وذلك مقابل املصروفات 
التي يتكبدها أصحاب العقارات، مبا 

في ذلك مصاريف الصيانة.
وقد مت إعفاء العقارات التي تقل 
قيمته����ا االيجارية عن 600 جنيه 
في العام، بشرط أال تزيد القيمة 
االيجاري����ة جلملة عقارات املمول 
على هذا املبل����غ، على أن يخضع 

ما زاد عليه للضريبة.
وأوضح فراج أن قانون الضريبة 
اجلديد سيخضع له نحو 5% فقط 
من أصحاب العقارات في مصر وال� 
95% لن يخضعوا، كما أن 60% من 
ال� 5% ال تزيد قيمة عقاراتهم على 

منى الدغيمي
أثار قانون الضريبة العقارية 
املصري اجلديد الكثير من اجلدل 
في الفترة األخيرة ومن هذا املنطلق 
ارتأى البنك األهلي املتحد استضافة 
رئيس مصلحة الضرائب العقارية 
مبصر طارق فراج وتنظيم مؤمتر 
صحافي باملناسبة لتبسيط بنود 
القانون وإيضاح النقاط الغامضة 
فيه، الس����يما أن البعض يرى أن 
الضريبة مرتفعة مبا يحد من اجتاه 
االس����تثمارات للدخول في قطاع 

العقارات.
في البداية، أكد طارق فراج أن 
القانون اجلديد يهدف إلى حتقيق 
العدالة الضريبية وعالج القصور 
والتشوهات املوجودة في القانون 
احلالي الص����ادر عام 1954 والذي 
التطورات  لم يعد يتناس����ب مع 
االقتصادية واالجتماعية التي حدثت 
خالل هذه الفترة، مش����يرا إلى أن 
القانون اجلديد يرسي عدة مبادئ 
أساسية أهمها تدعيم مبدأ املساواة 

وتوحيد معدل الضريبة.
وأضاف أنه ال يعقل أن تفرض 
ضريبة على شقة أو عقار في منطقة 
شعبية سكانها من محدودي الدخل 
في حني تعفى القصور والڤيالت 
والشاليهات املقامة خارج كردون 
املدن أو تفرض ضريبة على شقة 
في عقار وتعفى أخرى في العقار 

نفسه.
وعن احلدود السعرية للضريبة 
وتأثيره����ا على حركة اإلس����كان 
واإلنش����اء في مصر، الس����يما أن 
البعض يرى أنها مرتفعة مبا يحد 
من اجتاه االس����تثمارات للدخول 
في قطاع العقارات، اوضح فراج 
ان القانون اجلديد هبط بس����عر 
القيمة  إل����ى 14% م����ن  الضريبة 
االيجارية، مقارنة بنحو 40% في 
ظل القانون املعمول به حاليا، الفتا 
الى انه ال يفهم من ذلك أن احلصيلة 
ستقل عما هي عليه حاليا، خاصة 
في ظل انضم����ام جميع العقارات 
املقام����ة عل����ى أرض مصر ملظلة 

الش���ركات  ع���دد  ارتف���ع 
الكويتية الوكيلة ألشهر املاركات 
العاملية املش���اركة في معرض 
»OUTLET2010« الى ما يزيد عن 
55 ش���ركة ومؤسس���ة جتارية 
متخصصة حيث تقيمه وتنظمه 
ش���ركة معرض الكويت الدولي 
على أرض املعارض الدولية خالل 

الفترة من 5/20 الى 2010/6/5.
وبهذه املناسبة قالت مسؤولة 
املع���رض لدى ش���ركة معرض 
الكويت الدولي رقية الرش���دان 
ان الشركة تواصل استعداداتها 
إلقامة الدورة الثانية من املعرض 

الذي اطلقته الول مرة في العام املاضي حيث حقق 
املعرض جناحات ملحوظة وسط ترحيب وتشجيع 
من الشركات املش���اركة التي متثل في مجموعها 
اكبر عدد من الوكاالت التجارية العاملية الشهيرة، 

واقبال منقطع النظير من اجلمهور. 
وكشفت الرش���دان عن استعداد عدد كبير من 
الشركات املشاركة لطرح كميات هائلة من املنتجات 
التي حتمل ماركات عامليه ش���هيرة باس���عار غير 

مسبوقة.

وجدير بالذك���ر ان معرض 
»OUTLET2010« يقام برعاية كل 
من شركة ونرز العاملية وشركة 
بروي وشركة عاهد واخلطيب 

ومؤسسة نيوكالسيك.
اما قائمة الشركات املشاركة 
فتضم مجموعة من اعرق واكبر 
الشركات التجارية الكويتية التي 
من بينها: شركة حبشي وشلهوب 
الطرف  وشركة وهران وشركة 
االغر وش���ركة اليس���رة فاشن 
وش���ركة ديزاينر لوجن وشركة 
الس���رب لالزياء وشركة تشيك 
وتش وشركة بيضون وشركة 
نظارات اجلميل وشركة ماجيستيك باالس والشركة 
العربية الدولية للعود وشركة نزيه وشركة ساعات 
چوفيال وشركة الشايع للعطور، شركة فوتوجيت 
وشركة شارمل باريس وغيرها من كبرى الشركات 
التجارية. هذا ومن املقرر ان تنطلق انشطة املعرض 
حتت رعاية وحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة 
التجارة اخلارجية عبدالعزيز  املساعد لش���ؤون 
اخلالدي وبحضور حش���د من السفراء واملهتمني 

بهذا القطاع.

رقية الرشدان 

فراج: قانون الضريبة العقارية المصري الجديد يهدف 
لتحقيق العدالة وعالج التشوهات في القوانين السابقة

»األهلي المتحد« استضاف رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصري

 »كمفيك« تعتزم إطالق صندوق لالستثمار
في األسهم الخليجية وآخر إلصدار الصكوك

مستشفى السيف يقدم خدماته بالمعرض

نفى نية التوسع بالخارج 

)أسامة البطراوي( حامد الصانع مترئسا اجلمعية العمومية املؤجلة لـ »كمفيك«

افتتاح معرض الفرص الوظيفية السنوي السابع
»األهلي« يستعرض منتجاته 

وخدماته المصرفية بالمعرض

شارك البنك األهلي الكويتي في معرض الفرص 
الوظيفي���ة الذي تقيم���ه جامعة الخلي���ج للعلوم 
والتكنولوجي���ا خالل الفترة م���ن 5 إلى 6 الجاري 
تحت رعاية مدير الجامعة  د.شعيب عبداهلل شعيب 
بهدف استقطاب الشباب الكويتي الطموح لاللتحاق 
بالعمل لدى البنك األهلي تحقيقا لرسالته الهادفة 
بتوطي���د العالقة بين القط���اع المصرفي والكوادر 
الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية التي تتناس���ب 

مع طموحاتهم.
وفي إطار مش���اركة األهلي بالمعرض، صرحت 
المديرة التنفيذية لدائرة التوظيف وتطوير الموارد 
البش���رية في البنك منى العبدالرزاق بالقول: »إن 
البنك حريص كل الحرص على المش���اركة في مثل 
هذه المعارض باعتبارها حلقة وصل بين شركات 
القطاع الخاص وبين الشباب الكويتي الباحث عن 
العمل حيث إنها المكان األمثل الستقطاب الكويتيين 
المؤهلين علميا للعمل في البنك األهلي الكويتي«.

وأضافت: »ان البنك يضع العمالة الوطنية نصب 
عينيه ويركز دائما على زيادة نسبة التكويت إيمانا 
منه بدوره الوطني ومساهمته في دعم عملية توظيف 
أبناء الوطن«، وأكدت ان »البنك األهلي لديه تجربة 
مميزة في استقطاب وتأهيل الموظفين خاصة الشباب 
حديثي التخرج وذلك من خالل إدراجهم في أكاديمية 
البنك األهلي والتي تم تصميم برامجها التدريبية 
لتتناسب مع احتياجات العمل في القطاع المصرفي 
وتطوير خبراتهم وتنويع مهاراتهم ومعلوماتهم«.

ولفتت إلى أنه يتواجد في المعرض مجموعة من 
مسؤولي وموظفي البنك لاللتقاء بالكفاءات الواعدة من 
أبناء الكويت من الجنسين وتعريفهم بفرص العمل 
والتدريب التي يوفرها البنك وكيفية الحصول عليها 
وأيضا تعريفهم بطبيعة العمل في القطاع الخاص 
من خالل الحوار المباش���ر إلى جانب التعرف على 

آخر واحدث مخرجات التعليم في الكويت.

 د.شعيب عبداهلل ود.أسامة احلارس في لقطة جماعية
بجناح البنك األهلي في املعرض

)أسامة البطراوي(د.شعيب متفقدا أحد أجنحة املعرض

شارك مستشفى السيف في 
معرض الفرص الوظيفية السابع 
الذي أقامته جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي���ا، حي���ث عرض 
التي ميكن  املستشفى اخلدمات 
أن يقدمها للطلبة اخلريجني، وقد 
أعربت نائب الرئيس للتسويق 
والعالقات العامة بالشركة املتحدة 
للخدمات الطبية هند الغربللي 
عن سعادتها للمشاركة في هذا 
االحتفال االجتماعي والذي يهدف 
إلى حرص مستشفى السيف على 

القيام بواجب املس���ؤولية جتاه املجتمع وخاصة 
اخلريجني اجلدد. وأك���دت أهمية تقدمي اخلدمات 
للطالب اخلريجني من خالل توفير العديد من الفرص 
الوظيفية بعد التخرج، إميانا من املستشفى بأهمية 
املشاركة االجتماعية واإلنس���انية جتاه املجتمع 

بجانب اخلدمات العالجية والطبية للمرضى.

من جهتهم قام طالب اجلامعة مبلء استمارات 
التوظيف وأبدوا فرحتهم وإعجابهم بهذه املبادرة 
من قبل املستشفى، حيث قاموا بإجراء الفحوصات 
الطبية التي وفرها املستش���فى للطالب من خالل 
فحص الدم ونسبة الس���كر والضغط إلى جانب 

توزيع البروشورات التوعوية.

اجلامع���ة باملجتمع، واملزج بني 
الدراسة النظرية والواقع التطبيقي 
باعتبار أن ذلك جزءا من العملية 
التعليمية، مبينا أنه »بقدر اإلمكان 
نحرص على أن يكون جزء كبير 
من الدراس���ة في اجلامعة قائما 
على الربط بني اجلانب األكادميي 

واجلانب العملي«.
من جانبه، ق���ال مدير مركز 
التأهي���ل الوظيف���ي ومتابع���ة 
اخلريجني في اجلامعة د.اسامة 
احلارس ان املعرض يعد امتداد 
للعالقة القوية التي تربط جامعة 
اخلليج للعل���وم والتكنولوجيا 
بالقطاعني العام واخلاص والتي 
تتماش���ى م���ع السياس���ة التي 
تنتهجها اجلامعة من أجل مساعدة 
خريجيها في احلصول على فرص 
وظيفية جيدة بسوق العمل بعد 

التخرج.

احمللي واحتياجاته، ويوفر كذلك 
فرصة للجهات العامة واخلاصة 
النتفاء الكوادر املؤهلة واالستفادة 
القصوى منها مبا يعود بالنفع 
على جميع األطراف، مشيرا إلى 
أن »أكبر مؤش���ر ملس���ناه على 
جن���اح املع���رض متث���ل في أن 
غالبية هؤالء الشباب املوجودين 
واملمثل���ني جلهات العمل هم من 
خريجي جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا مما يدل على أن 
مستوى خريجينا جيد وبالتالي 
يتم توظيفهم مباشرة في جهات 

عمل متميزة«.
امله في  وعبر د.شعيب عن 
اس���تمرار التع���اون بني جامعة 
اخلليج للعل���وم والتكنولوجيا 
واجلهات واملؤسسات والشركات 
املختلفة بحي���ث يتحقق الهدف 
الرئيس���ي للمعرض وهو ربط 

محمد البدري ـ محمد المجر
أكد مدير جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا GUST د.شعيب 
عبداهلل شعيب حرص اجلامعة 
الفرص���ة لطالبها  إتاح���ة  على 
للتعرف على فرص العمل املتوافرة 
في الس���وق احملل���ي عن طريق 
االلتقاء بالشركات واملؤسسات 
التوظيف في  واجلهات طالب���ة 
الع���ام واخلاص، من  القطاعني 
خالل معرض الفرص الوظيفية 
الذي تقيمه اجلامعة بشكل منتظم 

سنويا.
وأوضح في تصريح صحافي 
عل���ى هام���ش افتتاحه معرض 
الفرص الوظيفية السادس مبقر 
اجلامعة أمس، أن املعرض يعد 
مناس���بة جي���دة لتفاعل طالب 
اجلامعة الس���يما من اخلريجني 
مع اجلهات التي توفر لهم تدريبا 
وم���ن ثم فرص عمل تتناس���ب 
مع تخصصاتهم وتس���تفيد في 
نفس الوقت م���ن املهارات التي 
مت تزويدهم بها خالل س���نوات 

الدراسة باجلامعة.
وردا على سؤال ل� »األنباء« 
حول تقييم إدارة جامعة اخلليج 
للعل���وم والتكنولوجيا جلدوى 
الف���رص الوظيفية في  معرض 
دورته السادسة، اشار د.شعيب 
إل���ى أن املع���رض أثبت جناحه 
بش���كل ممتاز من حي���ث كونه 
ملتقى يعرف الطالب واخلريجني 
مبعطيات وواقع س���وق العمل 

جناح مستشفى السيف في معرض الفرص الوظيفية بجامعة اخلليج


