
 36  اقتصاد  الخميس  ٢٥  نوفمبر  ٢٠١٠   

 السفير الشيخ علي اخلالد الصباح

 جانب من كرنڤال «زين»

 ..ويستمعون لشرح من أحد املشاركني في املعرض

 لقطة جماعية للمشاركني في املعرض الشيخ أحمد مشعل اجلابر في جناح «األنباء»

 (قاسم باشا) الشيخ أحمد مشعل اجلابر وعماد تيفوني وعبدالرحمن النصار يقصون شريط االفتتاح

 «زين» تحتفي بعمالء «إيزي» في مول ٣٦٠
 أعلنت شركة «زين» ان مول 
٣٦٠ هـــو احملطـــة األولـــى التي 
ستستقبل الكرنڤاالت االحتفالية 
التي ســـتطلقها على مدار األيام 
املقبلة، وذلك مبناســـبة إطالق 
حملتها اجلديدة «انطلق بال حدود 
مع ايزي»، وهي احلملة التي تسمح 
جلميع عمالء خطوط الدفع املسبق 
بالتحدث طوال الليل والنهار بال 
قيود وبخدمات الرسائل القصيرة 
الڤيديو بال  واملصورة ومكاملات 
حدود أيضا وذلك على شـــبكتها 

فقط.
  ووجهت الشركة الدعوة رسميا 
لعمالئها حلضـــور هذه األجواء 
اليوم  االحتفالية الضخمـــة من 
اخلميـــس إلى يوم الســـبت من 
الساعة ٧ إلى الـ ٩ مساء وذلك عند 
البوابة الرئيسية (رقم ١) للمول في 
اخلارج، والتي ستتخللها مسابقات 
وأنشطة ترفيهية وتوزيع العديد 

من الهدايا واجلوائز.
  وأكدت «زين» في بيان صحافي 
ان الكرنڤال االحتفالي ستستمر 

إطاللته على اجلمهور على مدار 
األيام الـ ٣ املقبلة، ومن ثم سينتقل 
ويتوجه إلى مجمع جتاري آخر، 
وذلك بغرض إتاحة الفرصة ألكبر 
عدد ممكن من اجلمهور للتعرف 
على نوعية وعروض هذه احلملة 
الكبيرة وكذلـــك التمتع بفقرات 

الكرنڤال.
  اجلدير بالذكر ان شركة زين 

كانت قد دشنت واحدة من كبرى 
احلمـــالت فـــي اآلونـــة األخيرة 
واملوجهة لعمالء «ايزي»، والتي 
توفـــر من خاللها شـــبكتها أمام 
مشـــتركيها مـــن أصحـــاب هذه 
اخلطوط للتحدث بال حدود طوال 
الليل والنهـــار، وهو ما وصفته 
الشـــركة بأنـــه منعطـــف جديد 

لعالقتها مع عمالئها. 

 النصار: سوق الفرص الوظيفية تعافى
 أحمد يوسف

  افتتح أمـــس وكيل الوزارة املســـاعد 
في مكتب نائب رئيس الوزراء للشـــؤون 
االقتصادية الشـــيخ احمد مشعل اجلابر 
معـــرض الوظائف الذي يقام حتت رعاية 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد 
الفهد، وتنظمه شركة ارض املعارض الدولية 
في مشرف بحضور عدد كبير من املهتمني 
بسوق الوظائف من الشركات واملؤسسات 

واجلهات احلكومية.
  وعقب االفتتاح، قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في شركة معرض 
الكويت الدولي عبدالرحمن النصار ان سوق 
الوظائف عانى من قلة املعروض على خلفية 
األزمة االقتصاديـــة العاملية التي قلصت 

فرص العمل سواء من قبل القطاع اخلاص 
او القطاع احلكومي.

  وأشـــار النصار إلى ان مؤشرات سوق 
العمل حاليا تشـــير إلى عودة االنتعاش 
مجددا الى التشغيل والتوظيف فمشاركة 
القطاع اخلاص في املعرض تأتي لتوظيف 
اكبر عدد ممكن ممن تتوافر لديهم خبرات 

ومهارات يبحث عنها.
  وعن مســـتقبل الوظائف في الســـوق 
احمللي، توقع النصار ان يشـــهد مستقبال 
القطاع اخلاص استقطابا مناسبا للخريجني 
اجلـــدد الراغبني في العمـــل من مختلف 

الشرائح والتخصصات.
  وأكـــد ان جناح املعرض جعل شـــركة 
معرض الكويت الدولي تعتزم إطالق أكثر 
من نسخة في العام، حتى تتاح فرص أكبر 
لكل من راغبي العمـــل واجلهات املوفرة 

للعمل والتي تنتقي أفضل العناصر، مؤكدا 
ان هذا املعرض يعد من أهم املعارض التي 

تقيمها الشركة.
  وأعرب عن أمله في استقطاب املعرض 
لطلبات أكثر في ســوق العمــل مقارنــة 
باملعــرض السابق والذي استقطب نحو 
١٠ آالف طلب للعمل في مختلف الوظائف 
والتخصصات، متوقعـــا زيادة في حجم 

الزوار مقارنة باملعرض السابق.
  وعن إمكانيـــة توفير فـــرص مقارنة 
بحجم هذه الطلبات، قال النصار ان أغلب 
طالبي العمل والتي تتوافر لديهم مهارات 
وخبرات يبحث عنهـــا صاحب العمل قد 
وجدوا ضالتهم، وهذا مؤشـــر جيد على 
جناح املعرض وتلبية احتياجات الوظائف 

في السوق احمللي.
  من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي 

في شركة اإلخالص الدولية القابضة جمال 
الهارون ان املعرض يقدم فرصا جيدة لراغبي 
العمل، باإلضافة إلى تعريف طالبي العمل 
باالجتاهات احلديثة للوظائف في السوق 

احمللي.
  وأكد ان الهدف من املشاركة في املعرض 
هو استقطاب أفضل العناصر التي تتمتع 
بخبرات ومهارات يتطلبها صاحب العمل.

  وجتدر اإلشارة الى ان معرض الوظائف 
قد استقطب للمشاركة فيه نحو ٢٧ شركة 
ومؤسسة جتارية ومصرفية فيما أعلنت 
رعايتها للمعرض كل من مؤسسة البترول 
الكويتية وبنك برقان وشركة مطاحن الدقيق 
واملخابز الكويتية وشركة اإلخالص الدولية 
القابضة وجمعية الضاحية واملنصورية 
التعاونية والهيئة العامة لالستثمار وشركة 

جلوريا جينز. 

 الشيخ أحمد مشعل الجابر افتتح معرض الوظائف في أرض المعارض

 علي الخالد: معرض الكويت للسفارات العربية واألجنبية 
فرصة إليجاد شراكة بين القطاعين لتنفيذ خطة التنمية 

 كيف راودتكم فكرة إقامة املعرض؟
  تنفيذا لسياسة االنفتاح االقتصادي 
من خالل االدارة احلكيمة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وولي عهده 
األمني سمو الشيخ نواف األحمد وكذلك 
دعـــم وتوجيهات نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصبـــاح جلعل الكويـــت مركزا ماليا 
وجتاريا متميزا فـــي املنطقة وتنفيذا 
للخطة التنموية وتفعيل ودعم سياسة 
اإلدارة  الكويت االقتصادية ممثلة في 
االقتصادية بوزارة اخلارجية لتواكب 
التطورات االقتصادية التي يشـــهدها 

االقتصاد العاملي اليوم.

  اهداف المؤتمر 

  ما الهدف من إقامته؟
  هناك عدة أهداف وأهمها:

  ١- إيجاد شراكة بني القطاع اخلاص 
العام لتنفيـــذ ودعم اخلطة  والقطاع 

االمنائية.
  ٢- تعريف املستثمر األجنبي خاصة 
في الدول الصديقة باحتياجات اخلطة 
التنمويـــة الكويتية مـــن خالل فرص 
االســـتثمار بني الكويت وبلدان العالم 

األخرى.
  ٣- تفعيل الديبلوماسية االقتصادية 
املعنية من قبل االدارة االقتصادية بوزارة 

اخلارجية الكويتية.
  ٤- إتاحة الفرصة للقطاع اخلاص 
الكويتي لالطالع على أحدث التجارب 
واخلبرات االقتصادية من خالل مشاركة 

الدول في املعرض.
  ٥- إتاحة الفرصة وتعريف البعثات 
املعتمدة في الكويت من خالل مشاركتهم 
في تقدمي محاضرات متعلقة بسياستهم 
االقتصادية لكل دولة على حدة مما يتيح 
للمشاركني في هذا املعرض الفرصة لتلقي 
وتبادل أحدث املعلومات االقتصادية بني 

الدول في املعرض.
ــراكة تنظيمية فقط مع  ــاك ش   هل هن
غرفة جتارة وصناعة الكويت الستضافة 
املعرض، أم ان الغرفة ستلعب دورا أكبر 

بهذا اخلصوص؟
  يوجد تعاون وتنسيق مستمر بني 
اإلدارة االقتصاديـــة بوزارة اخلارجية 
وغرفة جتارة وصناعة الكويت لإلعداد 
وإجنـــاح هـــذا املعـــرض وأن االدارة 
الكويت  االقتصادية وغرفـــة صناعة 
دورهما أساســـي كون أهداف ونتائج 
جنـــاح هـــذا املعرض ســـتعكس دور 
السياســـة االقتصادية للكويت ودعم 

اخلطة التنموية.

  الديبلوماسية االقتصادية

  كم يوما سيستمر املعرض؟
  سيقام املعرض خالل يومني فقط.

  اليوم األول: افتتاح املعرض برعاية 
وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ د.محمد  ووزيـــر اخلارجية 

الصباح.
  كذلك ســـيتم عرض شامل للخطة 
التنموية اخلمسية للكويت لعام ٢٠٠٩ 
حتى عام ٢٠١٤ سيلقيها د.عادل الوقيان 

أمني عام املجلس األعلى للتخطيط.
  اليوم الثاني: ســـيكون يوما حافال 
ومفتوحا لعرض سفارات الدول املشاركة 
ملشـــروعاتها االقتصادية كما ان هناك 
تعاونا بني اإلدارة االقتصادية بوزارة 
اخلارجية وغرفة جتارة وصناعة الكويت 
في دعوة جميع الشركات الكويتية تقريبا 
في هذا املعرض باالضافة الى دعوة جميع 

البعثات املعتمدة في الكويت.
  هل إلقامة املعرض صلة بالديبلوماسية 
ــنها صاحب السمو  االقتصادية التي دش
ــا  ــر ـ حفظه اهللا ـ حني كان رئيس األمي

للوزراء؟
  بالتأكيد، ال شك في أن إلقامة معرض 

الكويت االقتصادي األول للســـفارات 
العربية واألجنبية صلة بالديبلوماسية 
االقتصادية التي دشنها صاحب السمو 

األمير.
ــامية في  ــة بالرغبة الس ــل له صل   وه
ــتعيد الكويت دورها كمركز مالي  أن تس

وجتاري إقليمي؟
  من املؤكد ان هذا املعرض سيساهم 
في دعـــم الكويت ودورها كمركز مالي 

وجتاري في املنطقة والعالم.

  التنسيق بين الوزارات

ــوزارات  ــيق مع ال ــن التنس ــاذا ع   م
ــأن املعرض خاصة وزارات  األخرى بش
ــؤون  املالية والتجارة ووزارة الدولة لش

التنمية؟
  نعم هناك تنسيق مع عدة وزارات 
أخرى إلجناح هذا املعرض وعلى سبيل 
املثال «املســـتثمر األجنبـــي» ووزارة 
التجارة والصناعـــة واملجلس األعلى 

للتخطيط. 
ــاركة؟ وما  ــفارات املش ــدد الس   كم ع

هي؟
  ستشارك ٣٨ بعثة معتمدة في الكويت 
البعثات املشاركة  وتوجد قائمة بهذه 
الكويت االقتصادي األول  في معرض 

للسفارات العربية واألجنبية.
التجارية  ــات  واملؤسس اجلمهور    هل 
ــة مدعوون  ــاء الغرف ــة أعض والصناعي

حلضور املعرض؟
  نعم كما ذكرت ســـابقا في ان اليوم 
الثاني ســـيكون يوما حافال ومفتوحا 
جلميع الشـــركات الكويتية واجلهات 
املعنيـــة املتخصصـــة فـــي املجاالت 

االقتصادية كافة.
  هل هناك مجال لعقد صفقات جتارية 

خالل املعرض؟
  األمر متروك للقطاعني اخلاص والعام 
حني لقائهم خالل املعرض مع البعثات 

والشركات املشاركة في املعرض فيما 
يتعلق باملجاالت االقتصادية االستثمارية 
املعروضة في أجنحة املعرض للدول.

ــتكون معروضات الدول عبارة    هل س
ــة  ــة والزراعي ــا الصناعي ــن منتجاته ع
واخلدمية فقط؟ أم أن السفارات ستعرض 

ما تشاء من أفكار وقيم وتراث دولها؟
   مجـــاالت العرض مفتوحة لعرض 
كل ما يتعلق بكل املجاالت االقتصادية 

للدول.

  التحديات الرئيسية

ــم، ما أبرز التحديات    من وجهة نظرك
الرئيسية التي تواجه الكويت؟

  التحدي الرئيســـي الـــذي تواجهه 
الكويت هو كيفية إدارة عملية التحول 
من اقتصاد مبني على النفط إلى اقتصاد 
متنوع قادر على املنافســـة في ساحة 
الكويت  ان  العاملي والسيما  االقتصاد 
تتأهب للدخول في مرحلة اقتصادية 
ضخمة سيتم اجنازها خالل السنوات 
األربع املقبلة وســـتكون هذه املرحلة 
مهمة وشاملة ليكون هدفها األساسي 
حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري 
جاذب لالستثمار ويقوم القطاع اخلاص 
بقيادة النشاط االقتصادي وبهذا نحقق 
تطلعات صاحب السمو بخصوص هذا 
التحول. ومن هذا املنطلق أتت املبادرة 
بإقامتنا املعرض االقتصادي األول الذي 
تقيمـــه وزارة اخلارجيـــة حتى نصل 
إلى الهدف املنشـــود بتعزيز الروابط 
االقتصادية في شـــتى املجاالت وخلق 
فرص جديـــدة للتعاون بني القطاعات 
املختلفة انطالقا من رغبة صاحب السمو 
األمير في أن تتحول الكويت إلى مركز 
مالي واقتصادي مرموق. وهي جزء من 
خطة التنمية اخلاصة بوزارة اخلارجية 
ـ اإلدارة االقتصادية وهي اجلهة املنوط 
بها تفعيل الديبلوماسية االقتصادية.

 أكد السفير الشيخ علي اخلالد الصباح أن فكرة إقامة معرض 

الكويت االقتصادي األول للسفارات العربية واألجنبية ٢٠١٠ 

والذي يقـام األحد املقبل على مدى يومـني في غرفة جتارة 

وصناعة الكويت نابعة من تنفيذ لسياسـة االنفتاح االقتصادي 

من خالل اإلدارة احلكيمة لصاحب السمو والسعي نحو تنفيذ 

رغبته السـامية بجعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا متميزا في 

املنطقة وكذلك دعما لتنفيذ اخلطة التنموية وتفعيل سياسة 

الكويت االقتصادية.

  و أضاف الشيخ علي اخلالد أن الهدف من املعرض إيجاد 

شـراكة بني القطاعني اخلاص والعـام لتنفيذ ودعم اخلطة 

اإلمنائية إضافة إلى تفعيل الديبلوماسية االقتصادية املعنية 

من قبل اإلدارة االقتصادية بوزارة اخلارجية الكويتية.

  وقال انه يوجد تعاون وتنسيق مستمر بني اإلدارة االقتصادية 

بوزارة اخلارجية وغرفة جتارة وصناعة الكويت لإلعداد وإجناح 

هذا املعرض، مشيرا إلى أن أنشطة املعرض ستمتد على مدى 

يومني وسيتم عرض شامل خالل اليوم األول للخطة التنموية 

واليوم الثاني سيكون يوما مفتوحا جلميع الشركات الكويتية 

واجلهات املعنية املتخصصة في املجاالت االقتصادية.

  وكشف الشيخ علي اخلالد أنه سيشارك في املعرض ٣٨ 

بعثة معتمدة في الكويت، الفتا إلى أن مجاالت العرض مفتوحة 

لعرض كل ما يتعلق بجميع املجاالت االقتصادية للدول. 

  وفيما يلي تفاصيل احلوار: 

 أكد أنه يهدف لتفعيل الديبلوماسية االقتصادية من قبل اإلدارة االقتصادية بوزارة الخارجية

نـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـري
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