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من تعقيبات املشاركني
● عبير الفليج - شركة أسمنت الكويت:

»... لدينا ادراج لتخصصات غير مذكورة باحتياجاتنا 
في الشركة.. فما نطلبه هو التخصصات املهنية.

●  هنا أيوب - شركة الحمرا الكويتية:
»... م��ش��اك��ل ال��ع��م��ال��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ت��ك��م��ن ف���ي ع���دم وج���ود 
الكفاءات الالزمة الى جانب عدم اتقانها اللغة االنكليزية 
وم����ه����ارات ال��ك��م��ب��ي��وت��ر.. وات���س���ام���ه���ا ب��ق��ل��ة االن��ت��اج��ي��ة 
ب��ال��دوام ولغيابها الدائم وبالتالي فإن  لعدم التزامها 
ال��ش��رك��ات غير ق���ادرة على االس��ت��ف��ادة منها.. وم��ع ذلك 

فراتب املهندس املحلي أكبر من املهندس الوافد«.

● عثمان الزاحم - عضو اتحاد الصناعات الكويتية:
»... مشكلة توظيف الكويتيني ليست املشكلة الوحيدة 
في املنطقة ودول الجوار تطبق النظام وبنسب أعلى 

ت��ص��ل ال���ى ٢٥٪ ك��م��ا ان���ه ال ي��وج��د ه��ن��اك م��ن��اف��س��ة بني 
القطاع الخاص في توظيف املواطنني«.

ان��ه��م »ت��ران��زي��ت«  ك��ن��ا نستقطب م��وظ��ف��ني ون��ش��ع��ر   ...«
لرفضهم التسجيل في التأمينات«.

»... من يخرج من وظيفته مرتني خالل العام.. يجب ان 
يعاقب حتى ال يأخذ دور غيره«. 

»... تطبيق الحكومة االلكترونية لم ينجح منذ العام ٩٨ 
بسبب تعود املوظفني على العمل اليدوي«.

● خالد املضف - عضو اتحاد الصناعات:
»... يجب توعية املواطنني بالفرق الحالي بني القطاعني 
ال��رات��ب ولكن  ف��ي  ال��خ��اص والحكومي وان���ه ليس فقط 
في املستقبل الوظيفي.. ومشكلتنا الرئيسة ليست في 
املؤهالت وانما بالجدية.. وهناك ٨٠٪ من الوظائف ال 

تحتاج لتدريب تخصص«.

● منى املال - شركة السينما الكويتية:
ل����دورات لتنمية ح��س املسؤولية بالقطاع  »... نحتاج 

الخاص والتفكير في املستقبل والتخطيط له«.

● مشاري حمادة - عضو اتحاد الصناعات
»... ما الفرق بني القرار ال��وزاري ٢٠٠٢/٩٠٤ بخصوص 
ب��زي��ادة النسب وال���ذي تم  نسب العمالة - وق���رار ٢٠٠٤ 

تأجيله للعام ٢٠٠٦ وجرى تجميده لسنة«.

ل��ل��م��ب��ان��ي  ال���ص���ن���اع���ي���ة  ال����ش����رك����ة  امل�����ط�����وع -  ● ه�������الل 
واالنشاءات:

ال��ى الجانب املهني.. وه��ذا األم��ر  »... الصناعة تحتاج 
مفقود.. ثم ان الشباب الكويتي الذي عمل معنا يحتاج 
لتوعيته باالختالفات الحالية بني القطاعني الخاص 

والحكومي«.

»أنظمة البناء« و»دريم« و»إنكو« يشاركون في معرض اإلسكان
الرفاعي أن معرض  البناء هيثم  أنظمة  ادارة شركة  أك��د رئيس مجلس 
اإلسكان الحادي عشر أصبح ظاهرة تسويقية وتعريفية والحاجة إليه 
أصبحت ملحة سواء للمستهلك أو املستثمر على حد سواء، والجمهور 
ينتظره من عام آلخر، وهو فرصة فريدة للشركات ذات العالقة للتعرف 
على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في عالم البناء، وللتعرف 
ع��ل��ى وض���ع ال��ش��رك��ات امل��ن��اف��س��ة وامل��ن��ت��ج��ات ال��ج��دي��دة. وم���ن ال��ش��رك��ات 
امل��ش��ارك��ة ف��ي امل��ع��رض ش��رك��ة دري���م آن��د كيتشن وي��ق��ول امل��دي��ر اإلداري 

للشركة محمود سالم إن معرض اإلسكان أصبح يشكل دورًا أساسيًا 
لدى املواطنني وذلك ألنه أصبح ركنًا من أرك��ان االسكان األساسية في 
الكويت . ومن الشركات األخرى املشاركة مختبر إنكو لفحوصات املواد 
العام عبدالعزيز  املدير  البيئة ويقول نائب  والتربة واملساحات وأبحاث 
ال��ع��ب��ي��دان إن م��ع��رض اإلس���ك���ان ب���دورات���ه ال��س��ن��وي��ة ي��ش��ك��ل ح��دث��ًا مهمًا 
البناء  ال��ب��الد الح��ت��وائ��ه على جميع مستلزمات  ف��ي  العمرانية  للنهضة 

واإلعمار تحت سقف واحد.

خّرج مجموعة 
ُ

»االستثمار البشري« ت
من مديري وقياديي »البنك الدولي«

»زين« تحتفل بأداء األوائل من موزعيها
ب��األوائ��ل م��ن موزعيها املعتمدين للفصل الثالث  احتفلت ش��رك��ة »زي���ن« 
م��ن ال��ع��ام ال��ح��ال��ي وذل���ك بعد تقييم أدائ��ه��م وال��وق��وف على أه��م املعوقات 
والتحديات التي قد تعترض تنفيذ اإلستراتيجية التسويقية للشركة من 

جهة وتحفيز املوزعني املتميزين من جهة أخرى. 
وأعلن املدير التنفيذي للمبيعات طالل الصالح خالل االحتفالية الخاصة 
ب��ه��ذه املناسبة أن مثل ه��ذه االح��ت��ف��االت ت��رس��خ م��ب��دأ ال��ش��راك��ة ف��ي العمل 
التأكيد على أهمية دور املوزعني الذين يمثلون الطرف اآلخ��ر من  وتعيد 
املعادلة.  من جهته قال مدير إدارة البيع غير املباشر في الشركة شفيق 
السيد عمر : إن زين تفتخر بالشراكة الحقيقية التي رسختها مع موزعيها 
املعتمدين »الذين يعتبرون شركاء حقيقيني في تنفيذ الخطط التسويقية، 
ال��ى أن الشركة باتت تجني ثمار سياستها في تشجيع املوزعني  مشيرا 
ع��ل��ى ف��ت��ح ح���وار م��ش��ت��رك وف��ع��ال ح���ول م��ا ق��د ي��ع��ت��ري طبيعة ال��ع��الق��ة مع 
ال��ش��رك��ة«. وش���دد ع��م��ر ع��ل��ى أه��م��ي��ة دور امل��وزع��ني وت��أث��ي��ره��م ال��واض��ح في 

السوق املحلي خاصة فيما يتعلق بالخدمات املضافة.

{

جانب من احتفالية زين بموزعيها املعتمدين

أعلنت شركة االستثمار البشري للتدريب واالس��ت��ش��ارات ع��ن تخريجها 
مجموعة م��ن ق��ي��ادي��ي وم��دي��ري ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال���دول���ي، ف��ي ب��رن��ام��ج امل��دي��ر 
املحصن »كريستكوم« بعد أن امضوا بنجاح سنة كاملة بواقع 12 جلسة.

ال��ذي تم  وقالت شركة االستثمار البشري في بيان لها »ان هذا البرنامج 
تقديمه لبنك الكويت الدولي يأتي ضمن عدة برامج أخ��رى يتم تقديمها 
للبنك، وليؤكد حرص البنك على التعاقد ببرامج إدارية احترافية تتناسب 
ال��ت��ط��ورات الرهيبة  ف��ي ظ��ل  م��ع احتياجات موظفيه وقيادييه خصوصا 
الحاصلة في السوقني املحلي والعاملي«. وأش��ارت الشركة الى أن برنامج 
ت��م تقديمه لقياديي البنك يركز  ال���ذي  ال��ث��ان��ي(  امل��دي��ر املحصن )اإلص����دار 
على مهارات قيادية وإداري���ة تتناسب مع املتغيرات واملتطلبات العاملية 
الحاصلة ف��ي ع��ال��م اإلدارة، فهو ي��م��زج م��ا ب��ني ال��ت��دري��ب ال��ح��ي ع��ن طريق 
مدربني )ميسرين( محليني معتمدين من شركة »كريستكوم« األميركية، 
ال���ذي يقدمه أش��ه��ر م��درب��ي اإلدارة العامليني  وال��ت��دري��ب بأشرطة الفيديو 
أم��ث��ال زي��غ زيغلر، ب��وب ب��اي��ك، باتريشيا فريب ون��ي��دو ك��وب��ني، فهو يركز 
على أسلوب الحوار و النقاش املباشر، ورش العمل، التمارين والتطبيقات 
العملية، لعب األدوار، وأسلوب خطة العمل الشخصية. وتكمن مصداقية 
املنهجية التدريبية قي اعتمادها على منهجية التدريب التغييري، املبنية 

ع��ل��ى أس���س ع��ل��م��ي��ة وم��وض��وع��ي��ة م��دع��م��ة ب��ال��ب��ح��وث وال����دراس����ات لنخبة 
ال��ت��رب��وي.  و أع��رب قياديو بنك  م��ن علماء اإلدارة والسلوك وعلم النفس 
الكويت الدولي عن رضاهم التام عن مستوى البرنامج ومحتوياته التي 
ستخدمهم ف��ي حياتهم العملية اإلداري�����ة، ع��ب��ر تطبيقهم مل��ف��ه��وم البناء 

التدريجي للمهارات التي ركزت عليها الجلسات التدريبية املتسلسلة.

{

لقطة جماعية للمشاركني في الدورة

الصبيح : سنقر بعض القرارات املهمة التي 
يحتاجها القطاع الخاص األسبوع املقبل

كتبت فريال العطار

ك��ش��ف��ت األم�����ني ال���ع���ام ل��ب��رن��ام��ج اع������ادة هيكلة 
ال��ق��وى العاملة هند الصبيح ان البرنامج قد 
ال��ع��ام  وظ����ف ١١٥٠٠ م���وظ���ف وم���وظ���ف���ة خ����الل 
ال���ح���ال���ي م����وزع����ني ع���ل���ى ع�����دد م����ن ال���ق���ط���اع���ات 
ال��ذي ك��ان قد  ال��رق��م املستهدف  ليتجاوز بذلك 
ح����دده س��اب��ق��ا وب��ل��غ ٧٠٠٠ م��وظ��ف ف��ق��ط ل��ع��ام 
ال���ى ان اج��م��ال��ي ع���دد املوظفني  ٢٠٠٦، م��ش��ي��رة 
ال��ي��وم ٤٢  ال��خ��اص بلغ  ال��ق��ط��اع  الكويتيني ف��ي 

ألف موظف وموظفة.
وق��د ج��اء ذل��ك ضمن فعاليات لقاء االت��ح��ادات 
وال��ق��ط��اع��ات ال��ن��وع��ي��ة ل��ل��ن��ش��اط ال��ص��ن��اع��ي مع 
ال��ق��وى العاملة  اع����ادة هيكلة  ب��رن��ام��ج  ممثلي 
ال��ذي عقد صباح امس  برئاسة هند الصبيح 
في مقر غرفة التجارة والصناعة بحضور نائب 
مديرها العام رباح الرباح، استهل الحديث في 
ه��ذا ال��ل��ق��اء ب��ق��ول��ه: ان��ه ال��ل��ق��اء االول ال���ذي دعت 
اليه الغرفة في سلسلة ٩ لقاءات اخرى سيكون 
آخرها في ٢٥ نوفمبر الحالي وتغطي العديد 
من القطاعات االخ��رى املختلفة، مشيرا الى ان 
هدف هذا البرنامج هو التشاور والتنسيق مع 
الجهات الحكومية تلبية ملتطلبات اجتماعية 
بضرورة تعيني الكويتيني في القطاع الخاص، 
عارضا الى االهداف املشتركة التي تجمع بني 
»ال��غ��رف��ة« و »ال��ب��رن��ام��ج« وم���ن بينها التعرف 

عن قرب على االحتياجات الخاصة في تدريب 
الكوادر الوطنية.

وفي معرض رده��ا على تعقيبات ومالحظات 
واقتراحات الحضور واملشاركني الذين يمثلون 
ب���ع���ض ال���ق���ط���اع���ات واالن����ش����ط����ة االق���ت���ص���ادي���ة 
والصناعية، قالت الصبيح: »اننا نضع يدنا 
ال���ي���وم ع��ل��ى ال���ج���رح ل��ت��ض��م��ي��ده وان���ن���ا ح��ال��ي��ا 
نسعى للتوجه للمدارس الثانوية واملتوسطة 
ل��ت��وع��ي��ت��ه��م ب��امل��س��ت��ق��ب��ل وب��ال��ت��ش��ع��ي��ب��ات ال��ت��ي 
يحتاجها سوق العمل للدخول فيها، وقد ملسنا 
ان هناك نوعا من التجاوب وتغيير الفكر في 
هذا االتجاه، مشيرة الى ان »البرنامج« قد بدأ 
ال��ف��رص الوظيفية وامل��م��ي��زات التي  يعلق على 
ينالها املوظفون اذا ما تعدوا ساعات العمل 
ب��م��ا ف��ي ذل���ك ال���رات���ب، وه���ذا م��ا ل��م ي��ك��ن يحدث 
في السابق داعية ممثلي الشركات الى جلسة 
خ��اص��ة ي��ت��م ف��ي��ه��ا م��ن��اق��ش��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م من 
اع���داد البرامج  امل��درب��ني املتخصصني وكيفية 

التدريبية النوعية التي تهم القطاع الخاص.

قرارات تحضيرية

وك��ش��ف��ت ال��ص��ب��ي��ح ان »ال���ب���رن���ام���ج« س��ي��ق��ر في 
غضون اسبوع بعض القرارات التي يحتاجها 
ال���ق���ط���اع ال����خ����اص وان������ه س��ي��ن��ع��م ف����ي غ��ض��ون 
االشهر القليلة املقبلة بتدفق العمالة الوطنية 
ال���ت���ي ي���رغ���ب ف����ي اس��ت��ق��ط��اب��ه��ا وال����ت����ي ت��رغ��ب 

ه��ي ب��دوره��ا ف��ي العمل م��ع��ه، الف��ت��ة ال��ى بعض 
القرارات التحضيرية التي سيقدمها البرنامج 
لتحفيز وتشجيع العمالة الوطنية للدخول في 
القطاع الصناعي بما في ذلك اع��داد مجموعة 
من ال��دورات التدريبية املتخصصة معربة عن 
قناعتها وايمانها بان ما يهم القطاع الخاص 
ب��داي��ة ه��و ال��ج��دي��ة ول��ي��س امل��ؤه��الت وذل���ك من 
واق��ع نتائج استبيان أج��راه »البرنامج« على 

١٠٠ مصنع.
وف��������ي ح������ني ل���ف���ت���ت ال����ص����ب����ي����ح ال��������ى وج���������ود ٩ 
اجتماعات أخ��رى مكثفة للبرنامج م��ع جميع 
االتحادات لبلورة فكرة العمالة الوطنية التي 
ي��ح��ت��اج��ه��ا ال���ق���ط���اع ال����خ����اص، اش������ارت ال����ى ان 
القائمني على البرنامج قد ملسوا رغبة الهيئة 
ن��س��ب العمالة  ب��ع��دم زي����ادة  ال��ع��ام��ة للصناعة 
ال��وط��ن��ي��ة ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص وث��م��ن��ت ت��ع��اون 
أي��د فكرة تأجيل  ال��ذي  ال���وزراء  وتفهم مجلس 
زي�����ادة ه����ذه ال��ن��س��ب مل����دة س��ن��ة اخ�����رى وع��ل��ق��ت 
على ذلك بقولها اننا نسعى للوصول لحلول 
منطقية ق��ري��ب��ة م��ن ال���واق���ع ف��ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 
يتضمن مميزات عديدة وكثيرة ولكن البداية 
ع�����ادة م���ا ت���ك���ون ص��ع��ب��ة اال ان ال���ح���واف���ز ال��ت��ي 
ف��ي ه��ذا االت��ج��اه،  سنقدمها ستدعم توجهنا 
ف��ي توظيف العمالة  خصوصا وان��ن��ا نجحنا 
الكويتية في قطاع البنوك والسياحة والسفر 

وغيرها.

الرباح : اللقاء 
األول من أصل 

9 لقاءات 
حول تعيني 

الكويتيني في 
القطاع الخاص

توظيف 11500 
موظف خالل 
العام الحالي 

بداًل من 7000 
موظف

املال: قطاع الصناعة يواجه 
الكثير من البيروقراطية

أعلن عضو مجلس إدارة مجموعة شركات املال القابضة عبد الله املال عن 
اعتزامه الترشيح كعضو مستقل النتخابات غرفة التجارة والصناعة التي 

ستقام في شهر إبريل عام 2008.
وأك����د امل����ال ع��ل��ى ان����ه س��ي��ب��ذل أق��ص��ى م���ا ل��دي��ه م���ع أع���ض���اء غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة 
وال��ص��ن��اع��ة ل��ل��م��س��اه��م��ة ف���ي أن ي��ك��ون ل��ه��ا دور أك��ث��ر ت��أث��ي��رًا ف���ي معالجة 
الكثير من املشاكل االقتصادية والتجارية حتى تعود الكويت ملكانتها 
االقتصادية الرائدة وتحقيق رغبة سمو أمير البالد في أن تكون الكويت 

مركزًا ماليًا وتجاريًا.
امل��ال ان هناك مجموعة من األه���داف التي سيسعى لتحقيقها ومن  وق��ال 
أبرزها الحرص على االستفادة من خبرات كبار املسؤولني الحاليني في 
غرفة التجارة والصناعة كونهم لعبوا دورًا مؤثرًا في الحركة االقتصادية 
 من الشباب 

ً
ان��ه يمثل جيال إل��ى  والتجارية في السنوات املاضية، مشيرا 

ال��ذي يسعى لالستفادة من أصحاب الخبرات من األع��ض��اء الحاليني في 
غرفة التجارة والصناعة الذين حملوا على عاتقهم أعباء عمليات التنمية 

في الكويت في العقود املاضية.
واستعرض عبد الله املال أهم القضايا واملشاكل التي سيركز على أن يكون لغرفة التجارة والصناعة دور بارز في 
إيجاد حلول لها، مشيرًا إلى أن الكثير من القطاعات االقتصادية في البالد تعاني من مشاكل تحد من تطويرها 

أبرزها البيروقراطية الحكومية والفساد املستشري في العديد من الجهات.
وقال ان من القطاعات االقتصادية التي تعاني من مشاكل كثيرة، قطاع الصناعة الذي جعل الكثير من الصناعيني 
في الكويت يبحثون عن فرص استثمارية صناعية خارج الكويت خاصة في اإلمارات التي تقدم تسهيالت عديدة 

في جميع اإلجراءات األمر الذي جعلها من الدول األولى في دول الخليج في قطاع إعادة التصنيع.
وذكر املال أن من أبرز املشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة في الكويت اإلج��راءات الكثيرة والتي تأخذ فترة 
طويلة، استخراج الرخص الصناعية وعدم توافر األراضي املخصصة للصناعة وإجراءات الحصول على موافقة 
الهيئة العامة للبيئة، باإلضافة إلى  املشاكل التي تواجه تسويق املنتج الكويتي خارج الكويت واملنافسة الشديدة 
ال��ذي يؤثر على تسويق املنتج الوطني ويلحق خسائر  التي تواجهها املنتجات الكويتية داخ��ل الكويت األم��ر 

بالصناعيني خاصة في ظل ارتفاع تكلفة اإلنتاج داخل الكويت.
وأكد املال على أن غرفة التجارة والصناعة تبذل جهودًا ملموسة ولكنها غير كافية مشيرًا إلى أنه سيعمل على أن 

تبذل غرفة التجارة والصناعة جهودًا حثيثة ملعالجة املعوقات التي تواجه قطاع الصناعة في الكويت.

{

عبدالله املال

أش���اد وزي���ر ال��ك��ه��رب��اء وال��ط��اق��ة امل��ص��ري حسن يونس 
ب���ال���دع���م امل��س��ت��م��ر ال�����ذي ي��ق��دم��ه ال���ص���ن���دوق ال��ك��وي��ت��ي 
ال��ك��ه��رب��اء في  ت��ول��ي��د  للتنمية االق��ت��ص��ادي��ة مل��ح��ط��ات 

بالده.
وق�����ال ي���ون���س ان ه����ذا ال���دع���م س���اه���م ب���ص���ورة ك��ب��ي��رة 
ف���ي ج��ع��ل م��ص��ر ق������ادرة ع��ل��ى م���واج���ه���ة االح��ت��ي��اج��ات 

املستقبلية من الطاقة الكهربائية.
وأث��ن��ى يونس على دور الصندوق الكويتي للتنمية 
في تمويل املشروعات التنموية في بالده مؤكدا اهمية 

التعاون القائم بني مصر والصندوق.
 واشار الى ان الصندوق مّول مشروع توسيع محطة 
غرب القاهرة لتوليد الكهرباء بمبلغ ١٠٠ مليون دوالر 

أميركي.
يذكر ان محطة غ��رب القاهرة تقع شمال غ��رب مدينة 
القاهرة بمحاذاة الضفة الغربية لنهر النيل وتعتبر 
اح���دى ق���الع ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ع��م��الق��ة في 
م��ص��ر ح��ي��ث ت��ت��ك��ون م���ن س���ت وح�����دات ت��ول��ي��د للطاقة 

الكهربائية. 

وزير الكهرباء املصري يشيد بدعم 
الصندوق الكويتي


