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٢٠١٨ عن  عام  مقاال  نشــرت 
إعالنات توظيف الكويتيني سبب 
أن  األسباب على  البطالة وذكرت 
يتم تعديلها لتحقق التشجيع وفتح 
الكويتيني، ولكن  لتوظيف  فرص 
لألسف حلد اآلن ومنذ يومني قرأت 
إعالنات جلهات حكومية لوظائف 
حتتاج لتوظيــف الكويتيني فيها 

غير مشجعة وغير منطقية.
وأريد أن أعرف من يصيغ لكم 
يا مســؤولني  التوظيف  إعالنات 
فــي اجلهات احلكوميــة، وكيف 
تتم املوافقة عليها بهذه الشروط 
كبيرة من  التي تستبعد شريحة 
اخلريجــني الكويتيــني الراغبني 
والباحثني عن عمل منذ سنوات، 
ولهذا سأكرر وأؤكد على ما اقترحته 
ونصحت به اجلهــات احلكومية 
توظيف  بتعديل وتطوير شروط 
الكويتيني فــي إعالناتكم وأرجو 
لتحقــق فرصا وظيفية  تعديلها 
مــن اخلريجني  أكبر  لشــريحة 

الكويتيني، وهذه االقتراحات هي:
٭ شرط املؤهل الدراسي ضروري، 
لكــن عند حتديــده بتقدير جيد 
جدا على األقل غير ضروري ألن 
التقدير ال يعني شيئا عند شغل 
الوظيفة، ولذلك يكون الشرط فقط 
احلصول علــى مؤهل من جامعة 
معترف فيها مــن التعليم العالي 

الكويتي.
٭ شرط املؤهل الدراسي أن يكون 
متخرجا ليس أكثر من سنتني أو 
ليس ضروريــا ألن هناك  ثالثة 
الكثير مــن اخلريجني الكويتيني 
تخرجوا منذ أربع وخمس وست 
ســنوات، ولكن لم يجدوا فرصة 
عمل تناســب مؤهلهم وتراكمت 
طلبات التوظيف لدى ديوان اخلدمة 
املدنيــة، وكذلك لدى هيئة القوى 
العاملة ولم يأتهم دورهم أو جاء 
بس رفضــوا جهة العمل التي مت 

ترشيحهم فيها.
٭ شرط سن اخلريج الكويتي ليس 

ضروريا بتحديده ٢٢ سنة أو ٢٨ 
سنة أو ٣٠ سنة ألن هناك من أكمل 
دراسته متأخرا ألنه عمل بوظيفة 
بشهادته الثانوية أو الدبلوم والتحق 
باجلامعة، وهو يعمل وحصل على 

شهادته أثناء عمله.
٭ شرط سنوات اخلبرة العملية 
لوظائف ذوي اخلبرة يتم حتديدها 
بالوصــف الوظيفي والتي تكون 
مراجعة ومعتمدة من جهة العمل 
وتكون قــد متت كتابتها من قبل 
اختصاصيني وصف وظيفي على 
أن تكون متناســقة مــع العائلة 
التي  الوظيفية وليســت اخلبرة 
يقدرها املســؤول في جهة العمل 

وليس لديهم وصف وظيفي.
٭ املهــم في شــروط التوظيف 
ملتطلبات  املرشحني  استيفاء  بعد 
أن يكون هناك اختبار  التوظيف 
وحتليل الشــخصية ملعرفة مدى 
مالءمة مقدم الطلب مع متطلبات 

الوظيفة ومع بيئة العمل.

املستشار الكويتي

إعالنات عدم 
توظيف الكويتيني 
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Abumishari١@yahoo.comد.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار اقتصاد وموارد بشرية 

حمادة: االقتصاد الرقمي أثبت قدرته
على مواكبة التغيرات خالل «كورونا»

القاهرة - ناهد إمام 

شــاركت الكويــت أمس 
فــي اجتماع الدورة العادية 
١٠٧ للمجلــس االقتصــادي 
واالجتماعي على مستويات 
جلــــانـــــه االقتـــصاديــة 
واالجتماعيــة لــدى جامعة 
الدول العربية، حيث ترأس 
وزيــر املالية خليفة حمادة 
اجلانــب الكويتي املشــارك 
باالجتمــاع، بحضور األمني 
العام جلامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيــط والوزراء 

العرب املعنيني.
وفي كلمة له خالل افتتاح 
االجتماع، قــال حمادة: «إن 
اجتمــاع  أعمــال  توقيــت 
الدورة الســابعة بعد املائة 
يأتي فــي وقت تشــهد فيه 
العربيــة والعالــم  الــدول 
أجمــع اســتمرار التداعيات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
جراء جائحــة «كوفيدـ١٩»، 
ولهذا فإننا نتطلع إلى مزيد 
من اجلهد والعمل ملواجهة هذا 
الڤيروس، ومواكبة التطورات 
التــي من أهمها التحول إلى 
االقتصاد الرقمي الذي أثبت 
قدرته على مواكبة التغيرات 
خالل اجلائحة وساهمت في 

تخفيف التبعات».
واســتكمل حمادة قائال: 
«نؤكد بأن الكويت حريصة 
كل احلــرص علــى دعمهــا 
املزيــد  املســتمر لتحقيــق 
من النجاحات لهــذا الكيان 
العربي، مبا يسهم في تسريع 
اخلطــوات في دعــم العمل 
العربي املشترك، والذي يأتي 
في مقدمته اتفاقية تيســير 
وتنمية التبادل التجاري بني 

الدول العربية».
واســتذكر خــالل كلمته 
االفتتاحية مسيرة املغفور 
لــه األميــر الراحل الشــيخ 
صبــاح األحمــد، طيب اهللا 
ثراه، مــن العطاء في خدمة 
األمتني العربية واإلسالمية 
ودول العالم أجمع في سبل 
حتقيــق األمن واالســتقرار 
ونشر السالم عربيا وإقليميا 
وعامليا، ومساهماته الفاعلة 
في دعم التنمية االقتصادية 
واالجتماعيــة العربيــة مبا 
يحقق طموحات الشــعوب 

إلى أن املجلــس في دورته 
احلاليــة سيســلط الضوء 
على العديد من امللفات املهمة 
من بينهــا االتفاقية العامة 
واتفاقيــة الســوق العربية 

املشتركة للكهرباء. 
تعزيز التعاون االقتصادي

أكــدت وزيرة  بدورهــا، 
التجــارة والصناعــة نيفني 
جامع ضرورة تضافر جهود 
كل احلكومات العربية لتعزيز 
التعاون االقتصادي باملنطقة 
العربيــة وحتقيــق التكامل 
فــي كافــة املجــاالت وعلى 
التجارة والصناعة  رأســها 
واالستثمار من أجل استشراف 
مستقبل أفضل لألمة العربية 
التنمية املنشودة  وحتقيق 
للمواطن العربي، خاصة في 
ظل األزمة العاملية لتفشــي 
كورونا والتي أثرت بشــكل 
كبير على االقتصادات العاملية 
ومن بينها الــدول العربية، 
مشــيرة في هــذا اإلطار إلى 
حــرص القيــادة السياســة 
املصريــة على دعــم العمل 
العربي املشــترك فــي كافة 
املجــاالت وبصفــة خاصــة 
على الصعيدين االقتصادي 

واالجتماعي
وقالت الوزيرة إن املجلس 
االقتصــادي واالجتماعــي 
العربيــة  الــدول  جلامعــة 
يسهم بشكل فعال وإيجابي 
في اثراء العمل االقتصادي 
واالجتماعي العربي املشترك، 
الفتة إلى أن التحديات التي 
العربيــة  املنطقــة  تواجــه 
بــذل مزيــد مــن  تتطلــب 
اجلهود والتنسيق فيما بني 
احلكومات العربية حملاولة 
التخفيف من آثار أزمة هذه 

اجلائحــة على أداء التجارة 
العربية البينية وإزالة كافة 
العقبات التي تعترض حركة 
التبادل التجاري بني الدول 
االعضــاء ملســتوى يرقــى 
لطموحات الشعوب العربية.

تفعيل التكامل العربي

وزيــر  أشــار  بــدوره، 
االقتصاد والتجارة اللبناني 
راؤول نعمة إلى أن املجلس 
يتطلع إلــى تفعيل التكامل 
بني الدول العربية الســيما 
فــي اجلوانــب االقتصادية 
واإلمنــــائية، خــاصـــة أن 
الوحدة االقتصادية العربية 
تعد مطلبا أساسيا للحفاظ 
على األمن الغذائي وحتفيز 
البينية، وتسليط  التجارة 
الضوء على فرص التعاون 
االقتصــادي العربــي غيــر 
إلــى أن  املســتغلة، الفتــا 
األزمــة احلاليــة لڤيــروس 
الــدول  دفعــت  كورونــا 
العربيــة لتبنــي توجهات 
التحول الرقمي واالستعانة 
بالتكنولوجيات احلديثة في 
التجارة والتواصل كبديل عن 

التعامل على أرض الواقع.
وقد اعتمد املجلس خالل 
االجتماع عددا من القرارات 
احملورية في شقي املجلس 
االقتصــادي واالجتماعــي، 
حيــث تضمنــت قــرار عقد 
دورة غيــر عادية للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي على 
مستوى كبار املسؤولني تعنى 
مبناقشة موضوع االتفاقية 
العامــة واتفاقيــة الســوق 
العربية املشتركة للكهرباء 
خالل يوليو املقبل، واملوافقة 
على إنشــاء مركــز تدريب 
عربي متكامل يشــتمل على 
محاكيــات ملفاعالت بحوث 
وقوى ومختبرات افتراضية 
يعمل في إطار الهيئة العربية 
للطاقــة الذريــة، واملوافقة 
التنفيذيــة  علــى اخلطــة 
العربيــة  لالســتراتيجية 
لتربية األحياء املائية ٢٠١٨-

٢٠٣٧، واعتبار موضوع دعم 
الفئات الضعيفة والهشة في 
األوبئــة واألزمــات محورا 
اجتماعيا ألعمال الدورتني ١٠٧ 
و١٠٨ للمجلــس االقتصادي 

واالجتماعي.

شارك في اجتماع املجلس االقتصادي واالجتماعي على مستوى وزراء املال واالقتصاد العرب

وزير املالية خليفة حمادة

العربية، والتي منها إنشاء 
القمــة العربيــة التنمويــة 
االقتصاديــة واالجتماعية، 
وإنشــاء صنــدوق لدعــم 
املشـــروعـــــات الصغيرة 
واملتوســــطة، ومــــبادرته 
- رحمــه اهللا - بإنشــاء 
صندوق لالستثمار في مجال 
التكنولوجيــا واالقتصــاد 
الرقمي، وغيرها من املشاريع 
التي تصب في مصلحة العمل 

العربي املشترك.
أزمة غير مسبوقة

ومن جانبــه، أكد األمني 
العام جلامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيــط أن العالم 
حاليــا يشــهد أزمــة غيــر 
مســبوقة جــراء انتشــار 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
حيث تتســابق دول العالم 
في توفير اللقاحات املضادة 
للڤيــروس مبــا ميكــن من 
استعادة احلياة الطبيعية، 
التأثيــرات  إلــى أن  الفتــا 
االقتصادية واالجتماعية التي 
خلفتها هذه األزمة ســتظل 
لعدة ســنوات إال أن الدول 
العربية كانت من أقل الدول 
تضررا من هذه اآلثار نظرا 
لإلجــراءات الســريعة التي 
تبنتهــا احلكومات العربية 
للسيطرة على الوباء ودعم 

القطاعات اإلنتاجية. 
وأضــاف أبــو الغيط أن 
األزمة العاملية فرضت واقعا 
جديــدا على أجنــدة العمل 
احلكومي في مجاالت الصحة 
والتعليم والعمل االجتماعي، 
األمــر الــذي يقتضي وضع 
سياســات جديــدة ملواجهة 
الكــوارث غيــر املتوقعــة 
والتكيف مع األزمات، الفتا 

«رينو البابطني» حتتفل مبوسم األعياد
بإطالق عرض خاص على «كوليوس ٢٠٢١»

ضمن االحتفاالت بأعياد 
الكويــت الوطنيــة، تدعــو 
شركة عبداحملسن عبدالعزيز 
البابطــني، الوكيــل املعتمد 
لسيارات رينو في الكويت 
عمالءهــا لالســتفادة مــن 
العرض احملــدود ألول مرة 
على رينــو كوليوس ٢٠٢١ 

في اجلاري.
ويتضمن العرض تأمينا 
شــامال وخدمة مجانية ملدة 
عام أو ٢٠٠٠٠ كم، والتسجيل 
املجاني والتأمني ضد الغير 
الثالــث واملســاعدة علــى 
الطريق وضمان ١٠ سنوات 
أو ٥٠٠ ألف كيلومتر. ويبدأ 
ســعر الســيارة مــن ٥٥٥٥ 

دينارا.
ويتــــــسم التصـــــميم 
اخلارجــي لـــ «كوليوس»، 
بروح املغامرة املتوقعة من 
ســيارة الدفع الرباعي فئة 
D. وتتمتــع ســيارة «رينو 
كوليــوس» مبزايــا قويــة 
وتصميم رياضي جذاب، مع 
قوالب واقية لألبواب، وقطر 
كبير علــى اجلانبني، فضال 
عن الواجهة املزينة بخطوط 
الكــروم والفضــة. وتأتــي 
املركبة مع تكنولوجيا الدفع 
الرباعي، وتتميز بقدرتها على 
اجتياز كافة الطرقات الوعرة، 
ومت تصميم احملرك وتقنية 
نقل احلركة بشكل يلبي كافة 
احتياجات وتوقعات السوق 
الكويتيــة. وتتمتع «رينو 

رينــو كوليــوس اجلديدة. 
القيــادة بغايــة املتعــة مع 
كمبيوتــر لوحــي يعمــل 
باللمس قياس ٨٫٧ بوصات 
مع نظام الوسائط املتعددة 
 ،٢ Renault R-Link واملالحة
وفتح سهل حلقيبة األمتعة 
بالكهربــاء، ومجموعــة من 
قيــادة أنظمــة املســاعدة. 
إضافة إلى مقصورة فسيحة، 
مساحة واســعة للتخزين، 
املقاعد،  وخاصيــة تهويــة 
واإلضاءة احمليطة، وفتحة 

سقف بانورامية.

وتدعو «رينو البابطني» 
إلــى  ســياراتها  عشــاق 
زيارة معرضهــا في الري 
واالســتفادة مــن مزايــا 
العــرض. ميكــن حملبــي 
التجارية  العالمة  «رينو» 
احلائزة على جوائز أيضا 
استكشاف رينو كوليوس 
٢٠٢١ مــن خــالل أخذهــا 
فــي جولة حــول الكويت 
ببســــــاطة عــن طريــق 
حــــجز جتـــــربة قيـــادة 
املوقــع اإللكتروني  علــى 

.renault-kuwait.com

سعر حصري ومميز متاح ألول مرة

كوليــوس» مبحرك بســعة 
٢٫٥ ليتر املطور حديثا، و٤ 
أسطوانات، بقوة ١٧٠ حصانا، 
مــع عــزم دوران يبلغ ٢٣٣ 
نيوتن فــي املتر عند ٤٠٠٠ 

لفة في الدقيقة.
وتأتي السيارة بتصميم 
رياضي، وواجهة أمامية قوية 
وأضواء LED على شكل حرف 
C تعمــل في وضــع النهار 

لتجذب أنظار اجلميع.
وتوفر رينــو كوليوس 
مــن  واســعة  مجموعــة 
التكنولوجيــا علــى مــنت 

الهاشل: الكويت تستكمل متطلبات
النظام العام املعزز لنشر البيانات لصندوق النقد

أعلن محافظ بنك الكويت 
املركزي د.محمد الهاشل عن 
اجناز الكويت لكامل متطلبات 
النظــام العام املعزز لنشــر 
البيانــات لصنــدوق النقــد 
الدولــي وإنشــاء صفحــة 
البيانــات القوميــة املوجزة 

للكويت.
وقال الهاشل، في تصريح 
صحافي أمس، ان بعثة إدارة 
اإلحصاءات التابعة لصندوق 
النقــد الدولــي قامــت خالل 
الفتــرة مــن ٢٥ يناير إلى ٤ 
فبراير اجلاري بإمتام مهمتها 
مع الكويت عبر تقنية االتصال 
املرئي (عن ُبعد) لتقدمي الدعم 
الفني إلنشاء صفحة البيانات 
القومية املوجزة. وأضاف أن 
ذلك يأتي في إطار املســاعي 
الراميــة لتحقيــق مزيد من 
التقدم في العمل اإلحصائي 
وتطوير البيانات اإلحصائية 
وتعزيز شفافيتها من خالل 
نشر تلك البيانات على نحو 

متكامل.

وبني أن هذه اخلطوة هي 
ثمــرة عمل مشــترك ما بني 
كل من بنك الكويت املركزي 
واإلدارة  املاليــة  ووزارة 
املركزية لالحصاء، اذ يستعد 
«املركزي» الستضافة صفحة 
البيانــات القوميــة املوجزة 
على موقعه اإللكتروني كما 
سيتوفر رابط الصفحة على 
لوحة معايير نشر البيانات 
النقــد  التابعــة لصنــدوق 

الدولي.
وأشــار إلى أهمية نشر 
صفحــة البيانــات القومية 
املوجــزة إذ تســتخدم فــي 
البيانات اإلحصائية  تبادل 
والبيانات الوصفية الوطنية 
كما متثل وسيلة نشر موحدة 
وشــاملة لبيانات االقتصاد 
املاليــة  الكلــي والبيانــات 

األساسية.
وذكــر ان ذلــك ســيتيح 
لصانعــي السياســات فــي 
الدولــة واملعنيــني ســواء 
من املســتثمرين أو وكاالت 

التصنيف االئتماني العاملية 
الوصول إلى املعلومات املهمة 
لرصد الظروف والسياسات 
االقتصادية، فضال عن توفير 
املعلومات في الوقت املناسب 
للجميــع مبا يوفر مزيدا من 

الشفافية.
ولفت إلــى أنه من املقرر 
البيانــات  إطــالق صفحــة 
القوميــة املوجــزة للكويت 
خالل شهر أبريل املقبل وذلك 
اســتمرارا ملســاعي اجلهات 
املختصة الرامية إلى حتقيق 
مزيد مــن التقدم فــي مجال 
العمل اإلحصائي عبر توفير 
بيانات متكاملة وشاملة وفقا 
ملتطلبات النظام العام املعزز 

لنشر البيانات.
وتوجه احملافظ بالشــكر 
إلــى وزارة املاليــة واإلدارة 
املركزيــة لالحصــاء علــى 
تعاونهــم فــي حتقيــق هذه 
اخلطــوة التــي تســاهم في 
حتقيــق مصلحــة االقتصاد 

الوطني.

إطالق صفحة البيانات القومية املوجزة عن االقتصاد احمللي في شهر أبريل املقبل

د.محمد الهاشل

الكويــت  أن  وأوضــح 
بذلــك تكون قد اســتكملت 
كامل متطلبات النظام العام 
املعزز لنشر البيانات الذي 
مت إنشاؤه بواسطة املجلس 
النقد  التنفيذي لصنــدوق 
الدولي في مايو عام ٢٠١٥، 
مشيرا الى أن بنك الكويت 
املركزي هو منسق النظام 
العام املعزز لنشر البيانات 
عن الكويت بصندوق النقد 

الدولي.

«صندوق النقد»: يجب على الكويت
تسريع اإلصالحات لتقليص االرتباط بتقلبات النفط

رويتــرز: ذكر مســؤول في 
صندوق النقد الدولي إن الكويت 
بحاجة إلى تسريع وتيرة اإلصالحات 
لتقليص اعتماد سياسات احلكومة 
على االرتفاع واالنخفاض في أسعار 

النفط.
وقال مدير إدارة الشرق األوسط 
وآسيا الوسطى في صندوق النقد 
جهاد أزعــور ان «الكويت لديها 
مستوى مرتفع من املصدات، لكنهم 
بحاجة إلى تسريع اإلصالحات».

واضاف أزعور «ال أعتقد أنهم 
سيجدون صعوبة في الوصول إلى 
السوق، إن ما يحتاجون للتعامل معه 
في هذه املرحلة مسألة تشريعية 

ال أكثر».

وقال أزعور إنــه يتعني على 
البالد تســريع اإلصالحات مبا 
يسمح لها «باخلـــفض التدريجي 
العامة على أسعار  املالية  العتماد 
بأن تكــون  لها  النفط والسماح 
أقل مسايرة للتقلبات الدورية في 

سياساتها».
إلى  الكويت  وتشير تقديرات 
١٢٫١ مليــار دينار (٣٩٫٩٨  عجز 
مليــار دوالر) في الســنة املالية 
٢٠٢١-٢٠٢٢، وهــو ما يقل ١٣٫٨٪ 
عن العجز املتوقع في موازنة السنة 
املالية التي تنتهي في ٣١ مارس، إذ 
يعود أغلب االنخفاض إلى توقعات 

بارتفاع أسعار النفط.
وتواجه الكويت مخاطر سيولة 

على املدى القصير، وهو ما يعود 
حلد كبير إلى غياب تخويل برملاني 

للحكومة لالقتراض.
الكويت بشدة من  وتضررت 
انخفاض أســعار اخلام وجائحة 
كوفيــد-١٩، لكــن اإلصالحات 
االقتصادية تعثرت بفعل خالفات 
وأزمات متكررة بني مجالس الوزراء 

ومجلس األمة.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف 
االئتماني هذا األســبوع النظرة 
إلى «سلبية»  للكويت  املستقبلية 

من «مستقرة».
الكويــت عن خطط  وأعلنت 
للتحول نحو ضبط األوضاع املالية 

وتنويع مصادر إيراداتها.

«األهلي» يقدم لعمالئه خصمًا ٤٠٪
على فحوصات الكشف املبكر عن السرطان

البنــك األهلــي  أعلــن 
الكويتي في بيان صحافي 
أمس عن طرح أحدث حملة 
ترويجية له مبناسبة اليوم 
العاملــي للســرطان الــذي 
انطلــق حتــت شــعار «أنا 
أستطيع، نحن نستطيع»، 
حيث يقــدم البنك حلاملي 
بطاقات األهلي بكل أنواعها 
عروضا خاصة بالتعاون مع 
الطبية،  مجموعة جلوبال 
إلجراء الكشــف املبكر عن 
الســرطان، وذلــك بهــدف 
توعيتهم وتشجيعهم على 

ستمنح عمالء البنك األهلي 
الكويتــي خصمــا بنســبة 
٤٠٪ من تكلفة الكشــف عن 
األعراض الدالة على وجود 

أورام، وذلك من خالل عرضني 
منفصلني للرجال والسيدات 
لدى مجموعة جلوبال الطبية 
الكائنة في برج مزايا مبنطقة 
اجلابريــة ومركــز جلوبال 

الطبي - بنيد القار. 
ويهــدف البنــك األهلــي 
الكويتي من مســاهمته في 
مثل هذه الفعاليات إلى إحداث 
فرق نوعي في املجتمع من 
خــالل الترتيب خلصومات 
خاصــة لعمالئــه على مدار 
الرعايــة  العــام لتشــجيع 

والصحة الوقائية.

وقايــة أنفســهم مــن هــذا 
املرض.

يــذكــــــر أن احلـــمـــــلة 
الترويجـية خـالل فبــراير 


