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أكد مدير إدارة املوارد 
والش���ؤون  البش���رية 
الش���ركة  اإلداري���ة في 
الوطنية لالتصاالت مجدي 
الغنام أن القطاع اخلاص 
الكويتي يسعى في ظل 
توسعاته في كل األنشطة 
االقتصادية إلى استقطاب 
املزيد من العمالة الوطنية 
لس���د احتياجات���ه التي 

تتزايد بشكل مستمر.
الغن���ام  وأوض���ح 
مش���اركة  مبناس���بة 
»الوطنية لالتصاالت« في 
منتدى الفرص الوظيفية 
السابع )وظائف 2010( 

والذي أقيم برعاية إس���تراتيجية لبرنامج إعادة هيكل���ة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة ونظمته مجموعة ڤيجن ابتداء من 24 اكتوبر ويستمر حتى 26 
منه، أن الهدف من املشاركة هو تقدمي مزيد من الدعم للعمالة الوطنية انطالقا من 

املسؤولية املجتمعية للشركة كونها من الشركات الرائدة في الكويت.
وأشار الى أن املشاركة جاءت أيضا بهدف تسليط الضوء على آخر املستجدات 
والتط���ورات املتالحق���ة في مج���ال االتصاالت الذي يش���هد تطورات س���ريعة 

ومتالحقة.
وعن الفرص الوظيفية التي ستقدمها الشركة خالل مشاركتها في املعرض، قال 
الغنام ان الشركة ستقوم خالل فترة املعرض بتلقي طلبات الراغبني في االلتحاق 
بالعمل لديها على أن حتدد متطلباتها وفق احتياجاتها وتوس���عاتها في السوق 
احمللية، خاصة ان الش���ركة تتطلع للتوس���ع في تقدمي خدماتها في ظل املنافسة 
للحصول على حصة أكبر في السوق احمللية، الفتا إلى أن شركة الوطنية لالتصاالت 
من أكثر شركات القطاع اخلاص التي تضم نسبة كبيرة من العمالة الوطنية نظرا 
لقناعتها بالقيمة املضافة التي حققتها هذه العمالة في كل األنش���طة االقتصادية 

ومجال االتصاالت بشكل خاص.

عبدالعزيز الزبن وعماد العبالني في جناح »الوطني«)متين غوزال(عبدالعزيز الزبن يتوسط قيادات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة عقب افتتاح منتدى الفرص الوظيفية السابع

مسؤولو »بوبيان« في لقطة جماعية بجناح البنك في املعرض

الزبن في جناح »الوطنية لالتصاالت« املشارك في املعرض

الزبن: نسبة التوظيف في القطاع الخاص تزداد سنويًا عبر برنامج إعادة الهيكلة
محمود فاروق

أك���د رئيس دي���وان اخلدمة 
املدني���ة عبدالعزي���ز الزبن أن 
احلكومة تس���عى عبر مختلف 
أجهزتها إلى توفي���ر أكبر عدد 
من الفرص الوظيفية في القطاع 
اخلاص خاصة من خالل برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة، مبينا 
أن القط���اع اخلاص يعلب دورا 
أساس���يا في تنمي���ة االقتصاد 
الوطن���ي وم���ن ه���ذا املنطلق 
أصبح شريكا رئيسيا للحكومة 
في التخطيط واملشورة واتخاذ 
القرارات الت���ي تدعم االقتصاد 
التوظيف  الوطني، وأن مشكلة 
وإيجاد فرص عمل تعتبر من أهم 
القضايا التي تواجه املجتمعات 
ليس في الكويت وحسب بل على 

الصعيد الدولي.
الزبن، في تصريحات  وقال 
صحافية عل���ى هامش افتتاحه 
الوظيفي���ة  الف���رص  منت���دى 
الس���ابع نيابة عن وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان، ان مش���اركة برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة في 
املنت���دى واملع���ارض املختلفة 
الس���امية  تأتي تفعيال للرغبة 
لصاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد املتمثلة في قوله 
»إن ثروة الكويت احلقيقية في 
أبنائها، وهي ث���روة ال تعادلها 
ثروة«، فه���م أمل الوطن وعماد 
املستقبل وعلى سواعدهم تبنى 
اإلجنازات وعليهم أن يتسلحوا 
بس���الح العلم في عصر الثروة 
املعلوماتية الذي تتس���ابق فيه 
األمم لتأخذ لها مكانا في مسيرة 

التقدم.
وش���دد عل���ى أن جمي���ع 
احلضارات ومختلف األوطان ال 
تقام إال بسواعد أبناء الوطن، الفتا 
الى أن الهدف احلقيقي في دعم 
العمل بالقطاع اخلاص  مسيرة 
وتوفير فرص وظيفية خلريجي 
اجلامع���ات واملعاهد التطبيقية 
والباحثني عن عم���ل يكمن في 
استثمار العنصر البشري كونه 
الثروة احلقيقية للكويت، مشيرا 
الى أن كل عملية بناء للش���باب 

الكويتي هي عملية بناء لالقتصاد 
واملجتمع ككل.

وأش���ار إلى أن م���ا يقوم به 
برنام���ج إعادة هيكل���ة القوى 
العاملة واجله���از التنفيذي من 
مشاريع إعالمية وأنشطة يهدف 
لتوطني أكبر عدد من املواطنني 
في املؤسسات وشركات القطاع 
اخل���اص، مبين���ا أن مثل هذه 

والتعرف على توجهات الشباب 
وميولهم ورؤيتهم للوظيفة في 
القط���اع اخلاص، الفت���ا إلى أن 
القطاع اخلاص بدأ يس���توعب 
سنويا اآلالف من املواطنني في 
مختلف املؤسسات، وأن نسبة 
القطاع اخلاص  ف���ي  التوظيف 
تزداد سنويا بشكل كبير بفضل 
اجلهود التي يبذلها برنامج إعادة 

املؤمترات واملعارض تس���اهم 
بش���كل كبير وفاعل في حتقيق 
أهداف وطنية وتوفير فرص عمل 
والتقاء الشباب مع أرباب العمل 
حتت سقف واحد يكسر احلاجز 
النفسي بني الطرفني، فضال عن 
تعرف أصحاب العمل على قدرات 
الشباب توفيرا للوقت واجلهد 
واملال في البح���ث عن موظفني 

هيكلة الق���وى العاملة وتعاون 
الشركات واملؤسسات في القطاع 
اخلاص، وأشاد مبشاركة وتعاون 
املؤسسات والشركات املشاركة 
في املنتدى لدفع مسيرة العمل 
الوطني واحتضان أبناء الكويت 
ورعايتهم في مؤسسات القطاع 

اخلاص.

مميزات القطاع الخاص

من جانب آخر، قال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة ڤيجن الراعي 
الرسمي للمنتدى خميس العجمي 
ان مجموعة ڤيجن حترص على 
توعية الشباب الوطني مبميزات 
العم���ل ف���ي القط���اع اخلاص، 
موضح���ا أن تنظي���م منت���دى 
الفرص الوظيفي���ة في كل عام 
يأتي ليكون قناة اتصال مباشر 
بني طرفي سوق العمل الكويتي 
وهما الش���ركات والباحثني عن 
العمل، من خالل مش���اركة أهم 
وأبرز الشركات الوطنية ووجود 
ممثلني عن إدارة املوارد البشرية 
من تلك الشركات يستطيع زوار 
املعرض من الباحثني عن عمل أن 
يجدوا الشواغر املتاحة املناسبة 
له���م، باإلضافة إل���ى احلضور 
السنوي للطلبة والدارسني ملعرفة 
الش���ركات ليحددوا  اهتمامات 

اختصاصهم الدراسي.
املنت���دى يتميز  أن  وأضاف 
بكونه مخصصا للكويتيني فقط 
حيث حرص���ت مجموعة ڤيجن 
التنظيم  مع ش���ركائها في هذا 
عل���ى أن يتحول ه���ذا احلدث 
من مج���رد معرض إلى تظاهرة 
التوظيف  مختصة في مجاالت 
حلل مشكلة البطالة عبر برنامج 
العمل  حافل بالعديد من ورش 
والندوات املتخصصة طوال فترة 
تنظيم هذا احلدث، باإلضافة إلى 
املعرض الرئيس���ي، مشيرا إلى 
أن تنظيم املنتدى للعام اجلاري 
يتميز بوجود عوامل مس���اعدة 
على عملية التوظيف وذلك من 
خالل االختبارات فورية النتائج 
وهي اختبارات لتحديد مستويات 
 IQ اللغة االجنليزية واختبارات
والتي تقدم مجانا لزوار املعرض 
من الباحثني عن عمل، وسيعمل 
مسؤولو إدارة املوارد البشرية في 
الشركات املشاركة على توجيه 
اجلمهور م���ن خالل الندوات أو 
األجنحة اخلاصة بهم، لتوجيههم 
وإبالغهم باهتمامات الش���ركات 

واحتياجاتها.

أكد على هامش افتتاح منتدى الفرص الوظيفية السابع أن القطاع الخاص شريك الحكومة في تنمية االقتصاد الوطني

»الوطني« يقدم فرصاً وظيفية مميزة في المعرض 

لقطات من داخل المنتدى السابع 
شارك في منتدى الفرص الوظيفية 
السابع أكثر من 20 شركة وجهة حكومية 
وخاصة حيث قدمت كل ما لديها من جديد 
بش���أن التوظي���ف عب���ر ادارة املوارد 

البشرية.
ش��هد املنتدى حضورا كثيفا من قبل 
الطلبة وخريج��ي اجلامعات لالطالع على 
آخر مستجدات الفرص الوظيفية في القطاع 

اخلاص.

لوحظ بدء أعمال املنتدى قبل موعد 
انعقاده بحوالي ربع الساعة وذلك حلرص 
قيادات العمل في برنامج هيكلة القوى 

العاملة على احلضور في وقت مبكر.
شهدت أعمال املنتدى تنظيما جيدا من 
قبل املنظمني الذي��ن حرصوا على ترتيب 
اجلهات املش��اركة بشكل جيد يسهل على 
جمي��ع ال��زوار االط��الع عل��ى كل ما هو 

جديد. 

اعلن بنك الكويت الوطني عن تقدمي العديد 
من الفرص الوظيفية املميزة للشباب الكويتي 
خالل مشاركته في معرض الفرص الوظيفية 
السابع »وظائف 2010« الذي يستمر حتى 26 
أكتوبر اجلاري، حرصا منه على دعم الطاقات 
الكويتية الشابة والطموحة وتوفير فرص 
العمل املناسبة لها. وقال رئيس مجموعة 
املوارد البش����رية في بنك الكويت الوطني 
عماد العبالني ان مشاركة البنك في معرض 
الفرص الوظيفية السابع تأتي من منطلق 
حرص البنك والتزامه باملش����اركة في كافة 
النشاطات التي تعود باملنفعة على الشباب 
الكويت����ي.  وأضاف أن »الوطني« يقدم في 
هذا املع����رض العديد من الفرص الوظيفية 
املميزة للشباب الكويتي من اجلنسني، في 
إطار س����عيه الدائم إلى استقطاب الكوادر 
الوطنية الشابة والطموحة لتطوير مهاراتها 

والعمل في بيئة تناسب تطلعاتها وأهدافها 
املس����تقبلية.  وأكد العبالني أن »الوطني« 
يزخر بالعديد من الطاقات الشابة التي يعقد 
عليها آماال كبيرة ملواصلة مس����يرة البنك 
الناجحة في املس����تقبل، مشيرا الى حرص 
البنك على تطوير ه����ذه الطاقات وتعزيز 
مهاراتها بش����كل مس����تمر من خالل العديد 
من البرام����ج والدورات التدريبية في أرقى 

املعاهد واجلامعات العاملية. 
واشار الى ان معرض الفرص الوظيفية 
الس����ابع يعتبر فرصة مهمة للساعني إلى 
االنط����الق في حياتهم املهنية، لكونه يتيح 
لهم التعرف على احتياجات س����وق العمل 
وخصائصه، كما إنه يساعدهم على اختيار 
الوظيف����ة املالئمة لهم، داعيا الش����باب إلى 
املشاركة بفاعلية في هذا املعرض واالستفادة 

من الفرص التي يقدمها. 

الغنام: »الوطنية لالتصاالت«
تضم نسبة كبيرة من العمالة الوطنية

الزبن يشيد بجهود »بوبيان« 
في دعم الشباب الكويتي

قال بنك بوبيان ان جناحه في منتدى الفرص الوظيفية السابع املقام 
حاليا والذي يس����تمر حتى 26 اكتوبر احلالي، قد شهد اقباال كبيرا من 
الش����باب الكويتي الذي يرغب في التعرف على الفرص الوظيفية التي 
يقدمها القطاع املصرفي الس����يما بنك بوبي����ان الذي يعتبر احد البنوك 

احمللية التي تعمل وفق احكام الشريعة االسالمية.
واوضح البنك ان رئيس ديوان اخلدم����ة املدنية عبدالعزيز الزبن، 
والذي ناب عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، 
اشاد مبشاركة بنك بوبيان في املعرض، مثنيا على دعم البنك املتواصل 
للشباب الكويتي، وقال في كلمة ملسؤولي وموظفي البنك خالل زيارته 
جلناح البنك في املعرض: »لقد عودنا البنك على املس����اهمة املستمرة 
ودعمه للش����باب الكويتي وحتفيزهم للعم����ل في القطاع اخلاص وهذا 
الشيء ليس بغريب على بنك بوبيان«، متمنيا للبنك االستمرار في اداء 

هذا الدور الهام واحليوي.

الدكتور / حسام الدين عبد القادر الطبيب الزائر / احمد بهاء الدين مصطفى

الرائ���د  الراش���د )  يسرمستش���فى 
االول لرعاي���ة العائل���ة ( ان يرحب 
باستقبال الدكتور/ احمد بهاء الدين 
مصطفى اس���تاذ  جراح���ة التجميل 
بجامع���ة املنصورة ودكت���وراه في 
التجميل جامع���ة طوكيو  جراح���ة 
وه���و يتميز بخبرته الواس���عة في 
مجال جراح���ات التجميل والدكتور/

احمد بهاء الدين مصطفى متخصص 
في جتميل االنف واجلفون وجتميل 
االذن الوطواطي���ة  وجراحات ش���د 
الوجه والبطن وشد الفخذ وصنفرة 
اجلل���د .باالضافة الى انه متخصص 
الثدي  في جراحات تكبير وتصغير 
وتصلي���ح اصاب���ات الي���د والوجه 
وتشكيل قوام اجلسم وباالخص في 

شفط الدهون ونحت اجلسم وتكبير 
الثديني ورفع وتصغير الثدي وكذلك 
ش���د البطن وش���د الذراعني وش���د 
الفخذي���ن. كذلك يقوم د . احمد بهاء 
بترمي���م الش���فاه وتصليح الش���فة 
االرنبي���ة وس���قف احلل���ق بالعالج 
الغي���ر اجلراح���ى لتجمي���ل الوجه 
وازالة التجاعيد مثل حقن البوتكس 
الهيالورنيك وحقن  وحقن حم���ض 
الده���ون . وقد اع���رب د . احمد عن 
سعادته الستقبال املراجعني وتقدمي 
افضل اخلدمات الطبية لهم وس���وف 
تب���دأ الزي���ارة م���ن  2010/11/2 الى 
2010/11/11 وسوف تكون بالتنسيق 
مع  الدكتور/ حسام الدين عبد القادر 

طبيب جراحة عامة ومناظير.

مستشفى الراشد يستقبل 
الطبيب الزائر د.احمد بهاء الدين مصطفى  

أستاذ جراحة التجميل 


