
المحلية االثنين
25  اكتوبر 2010

2
رئيس المجلس األعلى للقضاء هنأ األمير بمناسبة العام القضائي

بعث رئيس املجلس األعلى للقضاء ورئيس 
محكمة التمييز واحملكمة الدستورية املستشار 
يوسف الرش����يد برسالة تهنئة الى صاحب 
السمو األمير مبناسبة عودة سموه الى أرض 
الوطن جاء فيها: يسعدني واالخوة أعضاء 
املجلس األعلى للقضاء وأعضاء الس����لطة 
القضائية ان نبعث الى سموكم بأسمى آيات 

التهنئة على سالمة العودة الى أرض الوطن 
بعد الزيارة الناجحة واملوفقة الى مؤمتر القمة 
العربية األفريقية باجلماهيرية العربية الليبية 
الشقيقة.. والتي توجتموها بجولة ميمونة الى 
دولة املغرب العربية تكللت بتعزيز وتوثيق 
الروابط معها. كما ننتهز هذه املناسبة لنهدي 
الى مقام سموكم الكرمي حتية إعزاز وتقدير 

مبناسبة بداية العام القضائي اجلديد.. أدامكم 
اهلل ذخرا وسندا وحصنا عاليا منيعا لقضائنا 
الشامخ من أجل مواصلة رسالته العظيمة 
إلرسال قواعد احلق والعدل بني العباد، متمنني 
لس����موكم دوام الصحة والسالمة والعافية 
ولوطننا العزيز رفعة الشأن والعزة واالزدهار 

حتت قيادتكم احلكيمة.

سموه التقى 7 وزراء ووزير السياحة والصناعة المغربي

ولي العهد استقبل الخرافي ومشعل األحمد والمحمد 
اس����تقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر الس����يف صباح أمس 
رئيس مجلس االمة جاس����م 
الخرافي. كما استقبل سموه 
نائب رئيس الحرس الوطني 

الشيخ مشعل األحمد.
واس����تقبل س����موه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر المحمد.واستقبل سموه 
بقصر الس����يف صباح أمس 
النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر المبارك. كما استقبل سمو 
ولي العهد بقصر السيف صباح 
أم����س نائب رئي����س مجلس 
ال����وزراء ووزي����ر الخارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووزير 
الداخلية الشيخ جابر الخالد 
النفط ووزير االعالم  ووزير 
الشيخ أحمد العبداهلل ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

الروض����ان ووزيرة  روضان 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موض����ي الحمود. الى ذلك، 
استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد في ديوانه بقصر 
الس����يف أمس وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون يرافقه 
الس����ياحة والصناعة  وزير 
المغربية  التقليدية بالمملكة 
الشقيقة ياسر الزناكي، وذلك 

بمناسبة زيارته للبالد.
حض����ر المقابل����ة الوكيل 
المس����اعد للشؤون االعالمية 
بديوان سمو ولي العهد الشيخ 
مبارك الحمود السلمان والوكيل 
المس����اعد لش����ؤون المراسم 
والتش����ريفات بديوان سمو 
ولي العهد الشيخ مبارك صباح 
السالم ومدير مكتب سمو ولي 
العهد د.فهد المصيريع وسفير 
المملكة المغربية لدى الكويت 

محمد بلعيش. سمو ولي العهد مستقبال د.موضي احلمود

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه ياسر الزناكي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ مشعل األحمد

رئيس الوزراء استقبل وزير السياحة المغربي

تعيين 4 مستشارين بـ »االستئناف« في محكمة التمييز

استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر السيف امس وبحضور نائب 
ال����وزراء ووزير  رئيس مجلس 

اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ووزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون، وزير السياحة والصناعة 
التقليدية باململكة املغربية الشقيقة 

ياس����ر الزناكي مبناسبة زيارته 
للبالد.حضر املقابلة الوكيل بديوان 
الوزراء  س����مو رئيس مجل����س 

الشيخة اعتماد اخلالد.

صدر في اجلريدة الرسمية »الكويت اليوم« مرسوم 
حمل الرقم 2010/392 بتعيينات قضائية. وجاء في 
املرسوم: أوال: يعني وكالء محكمة االستئناف اآلتية 
أسماؤهم وكالء مبحكمة التمييز اعتبارا من 2010/10/1 

وهم: املستشار محمد جاسم محمد سليمان بن ناجي 
القناعي، املستشار محمد عبداهلل مخيط أبوصليب 
املطيري، املستشار ابراهيم عبدالرحيم محمد املال، 

املستشار فؤاد خالد موسى محمد الزويد.

توطين الوظائف سبيل دول الخليج لمواجهة البطالة
دب����ي � رويترز: ت����درك دول 
اخللي����ج منذ أكثر م����ن عقد أنها 
تواجه مشكلة في قطاعات كاملة 
من االقتصاد، بس����بب أن سلطة 
تسيير العمل في هذه القطاعات 
تقع في أيدي األجانب، حيث ميثل 
العاملون األجانب أكثر من %80 
من قوة العمل في القطاع اخلاص 
ف����ي كثير من ال����دول اخلليجية 
ويشغلون مناصب رئيسية في 
ادارة الشركات الوطنية في مجاالت 
الطيران والعق����ارات واخلدمات 

املالية وقطاع اإلعالم.
واس����تجابة لذل����ك ش����رعت 
احلكوم����ات ف����ي تنفي����ذ برامج 
»توطني« تهدف لدفع مواطنيها 

للعمل في القطاع اخلاص.
وقادت سلطنة عمان الطريق، 
فأطلقت في الثمانينيات من القرن 
املاضي برنامجا للعومنة وحذت 
حذوها حكومات البحرين والكويت 
وقط����ر والس����عودية واإلمارات 

العربية املتحدة.
وعادة ما تتضمن هذه البرامج 
حوافز ضريبية للشركات اخلاصة 
التي تع����ني مواطن����ني وحتديد 
حصة من العمال����ة احمللية بكل 
ش����ركة واالس����تثمار في تدريب 

اخلريجني.
لكن ذلك لم يؤت ثماره، إذ جتد 
كثيرا م����ن احلكومات اخلليجية 
صعوبة في تغيير ثقافة الوظيفة 
التي يسهل احلصول  احلكومية 
عليها وإعداد مواطنيها للعمل في 
القطاع اخلاص. ومازال القطريون 
الذين يشكلون 16% من سكان البالد 
البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة ال 
ميثلون وفقا لالحصاءات احلكومية 
سوى 5% فقط من إجمالي العاملني 
في القطاع اخل����اص بالبالد. وال 
يش����غل املواطنون غير 1% فقط 
من وظائ����ف القطاع اخلاص في 
اإلم����ارات العربي����ة املتحدة. أما 
الس����عودية بعدد سكانها الكبير 
فقد بلغ حجم مشاركة املواطنني 

في القطاع اخلاص %10.
وقد نف����ذت كل دول مجلس 
التعاون برامج لتوطني الوظائف 
في محاولة لزيادة نسبة العمالة 
احمللية في القط����اع اخلاص، إال 
أن هذه املش����روعات لم تصادف 
حتى اآلن جناحا يذكر، وفيما يلي 
بعض اإلحصاءات عن العمالة في 

كل دولة:
الكويت:

� اجمال����ي عدد الس����كان 2.9 
مليون نسمة.

� نسبة الكويتيني من السكان 
حوالي %30.

� مشاركة الكويتيني في القطاع 
اخلاص %20.

- نسبة البطالة 3.1%.حوالي 
12 ألف كويتي ينتظرون احلصول 

على وظيفة حكومية.
السعودية:

السكان 25.4  - اجمالي عدد 
مليون نس����مة رغ����م أن بعض 
الديبلوماسيني الغربيني يعتقدون 

أن الرقم الفعلي أكبر من ذلك.
- نسبة السعوديني من السكان 

.%73
الس����عوديني في  - مشاركة 
القطاع اخلاص 10% )حوالي 0.8 
مليون س����عودي مقارنة مع 6.2 

ماليني مغترب(.
- نسبة البطالة الرسمية %10.5 
لكن محللني وديبلوماس����يني في 
البالد يعتقدون أن النسبة الفعلية 

أعلى من ذلك.
اإلمارات العربية املتحدة: 

- اجمالي عدد الس����كان 4.9 
ماليني نسمة.

- نسبة اإلماراتيني من السكان 
.%15-10

وعادة ما يحدده خبراء االقتصاد 
عند احلد األدنى من النطاق.

- مش����اركة االماراتي����ني في 
القطاع اخلاص %1.

- نسبة البطالة %23.
وتقول احلكومة إن معظمهم 

العم����ل بإرادتهم  عاطلون ع����ن 
وإن 2.3% فقط يسعون بنشاط 

للحصول على وظيفة.
قطر: 

الس����كان 1.7  - اجمالي عدد 
مليون نسمة.

- نسبة القطريني من السكان 
حوالي %15.

- مش����اركة القطري����ني ف����ي 
القطاع اخلاص 8% للذكور و%6.9 

لالناث.
- نسبة البطالة %0.3.

سلطنة عمان:
- اجمالي عدد الس����كان 2.9 

مليون نسمة.
- نسبة العمانيني من السكان 

.%67
العماني����ني في  - مش����اركة 
القطاع اخل����اص 19%. )أكثر من 
مليون عماني ليس����وا مسجلني 
باعتبارهم يعمل����ون في القطاع 
اخلاص ولديهم أعمال خاصة بهم 
في قطاع����ات التجزئة والزراعة 
والعقارات، حيث يقومون بأنشطة 
غير مرخصة في حرف مثل صناعة 

اخلزف والنسيج والفضيات(.
- ال يوج����د احصاء رس����مي 
لنسبة البطالة لكن وكالة املخابرات 
املركزية األميركية قدرت نسبة 
البطالة في عم����ان بحوالي %15 

في 2004.
البحرين: - اجمالي عدد السكان 

1.3 مليون نسمة.
- نسبة البحرينيني من السكان 

حوالي %50.
البحرينيني في  - مش����اركة 

القطاع اخلاص %18.
البطالة 15% وفقا  - نس����بة 
لتقدير املخاب����رات األميركية في 

.2005
وال توجد إحصاءات رسمية 
ميكن التعويل عليها، لكن محللني 
يقولون إن معدل البطالة مرتفع 
الش����بان  بصف����ة، خاص����ة بني 

البحرينيني.


