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)أنور الكندري(هند الصبيح متوسطة عادل الصرعاوي ود.سلوى اجلسار ومرزوق الغامن

زياد العمر ممثال شركة االتصاالت الوطنية في تكرمي الصبيح

هند الصبيح متحدثة إلى الزميل أسامة دياب

جناة يوسف وإميان احلمدإميان األنصاري حصة أمني حنان آل هيد وفواطم بوحمدعادل احلماد

 الصبيح تتوسط عددا من املدعوات

د.سلوى الشرقاوي مكرمة هند الصبيحغسان حمدو مكرما الصبيح نيابة عن مجموعة فيجن اإلعالمية

رئيس جمعية احملامني عمر العيسى مكرما هند الصبيح بحضور عبدالعزيز الزبن وفوزي املجدليالصبيح تتوسط الزميل عدنان الراشد ويوسف الرفاعي ود.شفيق الغبرا ويعقوب الرفاعي وفهد العجمي وأحمد أبوسيدو

الصبيح: استقلت ألنني ال أستطيع أن أعمل بمعزل عن مبادئي
وردا على س���ؤال للصحافيني عن االس���باب احلقيقية 
الس���تقالتها افادت االمني العام املس���اعد السابق لبرنامج 
اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة هند 
الصبيح بانها ال تس���تطيع ان تعمل مبع���زل عن مبادئها 
والت���ي لم ولن تتخلى عنها طوال حياتها العملية وحفاظا 

عليها فضلت االس���تقالة النها شعرت انها لن تستطيع ان 
تكمل املهمة، مش���يرة الى ان هناك اطرافا كثيرة حاولت ان 
تثنيها عن قرارها مثل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان والوزير السابق فيصل احلجي ورئيس 

ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن.

الجس�ار: الصبيح وضعت بصمات للعمل المؤسس�ي في »إعادة الهيكلة« من خالل رؤية وإس�تراتيجية
المجدلي: من الكفاءات النسائية المميزة ولم تتخذ قرارًا إال وغّلبت فيه مصلحة الوطن وصيانة المال العام
الشرقاوي: جسدت كل صفات ومميزات القائد بما تتمتع به من رؤية واضحة لتوفير فرص العمل للكويتيين 

أسامة دياب
أكدت النائب د.سلوى اجلسار 
أن األمني العام املساعد السابق 
لبرنامج إع���ادة هيكلة القوى 
العامل���ة واجله���از التنفيذي 
للدول���ة هند الصبي���ح قيادة 
وضعت بصمات للعمل املؤسسي 
في البرنامج من خالل رؤيتها 
القيادة  واس���تراتيجيتها في 
واإلدارة، الفت���ة إلى أنها على 
يقني من أن البرنامج سيسير 
بنفس القوة على نهج الصبيح 
التي أعدت العديد من الكوادر 
والقيادات وصناع القرار لدرجة 
البرنامج مؤش���را  جعلت من 
تنمويا مهما رفع من نس���بة 
توظيف الكويتيني في القطاع 
اخل���اص والذين كانوا قبل 15 
عاما ال يتعدون نسبة 1.9% بينما 
تصل نسبتهم اآلن إلى أكثر من 
16% بالرغم من أن عمر اجلهاز 
لم يتجاوز ال� 10 سنوات وهذا 
دليل على الرؤية االستراتيجية 

الواضحة.
ج���اء ذلك في مجمل الكلمة 
التي ألقتها د.س���لوى اجلسار 
أثناء حفل التكرمي الذي أقامه 
عدد من موظفي البرنامج لألمني 
العام املساعد السابق لبرنامج 
إعادة الهيكلة واجلهاز التنفيذي 
للدولة هن���د الصبيح برعاية 
وزير الدولة لش���ؤون مجلس 
ال���وزراء روض���ان الروضان 
وبحضور رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن ممثال 
عن راعي احلفل واألمني العام 
للبرنامج باإلنابة فوزي املجدلي 
وعدد من نواب األمة وعدد من 
ممثلي شركات القطاع اخلاص. 
وأعربت اجلس���ار عن حزنها 
العام املساعد  الستقالة األمني 
إعادة هيكلة  السابق لبرنامج 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة هند الصبيح من منصبها 
إلى احملاوالت اجلادة  مشيرة 
الت���ي بذلت من قب���ل عدد من 
األط���راف إلثنائه���ا ع���ن هذا 
القرار ولك���ن إصرار الصبيح 
على موقفه���ا أجهض كل هذه 
التوفيق  احملاوالت، متمني���ة 
للصبيح وأن يستمر عطاؤها 
في كل مجال تخوضه واختتمت 
كلمتها قائلة »جفت األقالم في 

وداع هند الصبيح« 

المجدلي: بصمة الصبيح واضحة

ومن جهته أش���اد أمني عام 

احللول للمعادالت الصعبة فمهما 
بلغت صعوبة التحديات فكانت 
دوما تذلل الصعاب وتتعامل 
بأريحية وتفتح آفاقا من احللول 

املتعددة.
وأوض���ح احلم���اد ان هند 
الصبيح أعطت ملنصب األمني 
العام أكثر مما أعطاها، معربا 
عن أمل���ه في أن يكون اخللف 
ب���روح ومنهجية  مس���تنيرا 

السلف.
وبدورها ثمنت موظفة إدارة 
البرنامج حصة  ف���ي  اخلدمة 
أمني والتي ألقت كلمة موظفي 
البرنامج دور الصبيح في دعم 
العاملني في البرنامج وشكرتها 
عل���ى إجنازاتها وتش���جيعها 

لهم.
أك���دت مديرة  ومن جهتها 
إدارة العالقات العامة واإلعالم 
في برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
إميان األنصاري ان هند الصبيح 
منوذج حقيقي ومشرف للمرأة 
الكويتية والقيادي���ة املميزة 
التي اس���تطاعت مزج الفكرة 
بالفعل وحتويلها لعمل عالي 
املعايير. واستعرضت األنصاري 
املمي���زة للصبيح،  اإلجنازات 

برنامج إعادة الهيكلة واجلهاز 
التنفيذي للدولة باإلنابة فوزي 
العام املساعد  املجدلي باألمني 
السابق للبرنامج هند الصبيح، 
مش���يرا إلى أنها من الكفاءات 
النسائية التي كانت تعمل على 
الس���اعة وتركت بصمة  مدار 
واضح���ة في جمي���ع مجاالت 
العمل التي عملت بها وخصوصا 
برنامج إعادة الهيكلة، موضحا 
أنه���ا لم تكن تتخذ أي قرار إال 
وتغلب فيه مصلحة والوطن 

وصيانة املال العام.
وأشار املجدلي إلى أن التكرمي 
هو مبثابة رد للجميل لألخت 
هن���د الصبي���ح م���ن موظفي 
البرنامج الذين عملوا معها خالل 
السنوات السابقة واستفادوا من 
توجيهاتها وإرشادها في مختلف 
إدارات البرنامج، وسعوا إلى ما 
وصل إليه البرنامج وما حققه 
من اجن���ازات على كل أصعدة 
العمل من توفير فرص وظيفية 
للعمل في القطاع اخلاص، وكذلك 
إعداد مشاريع قرارات مختلفة 
لتوفير الرعاية والدعم للعاملني 
القطاع اخل���اص وتوفير  في 
الدورات التدريبية والتأهيلية 
وإعداد مش���اريع قوانني للحد 

من البطالة إلى آخره.

الشرقـاوي: دعمـت العامليـن 

في القطاع الخاص

وف���ي كلمة القطاع اخلاص 
حتدث���ت الرئي���س التنفيذي 
املثل���ى  ملؤسس���ة احلل���ول 
لالستشارات د.سلوى الشرقاوي 
عن أزمة وجود القادة املميزين 
في الوطن العربي، مشيرة إلى 
جتسيد هند الصبيح لكل صفات 
ومميزات القائد مبا تتمتع به من 
رؤية واضحة لدور اجلهاز في 
توفير فرص العمل للكويتيني 
القطاع  الباحثني عن عمل في 

واملتابع���ة والش���فافية م���ع 
اجلميع باإلضاف���ة إلى عملها 
كمرشد وموجه ملمثلي القطاع 

اخلاص.
ومتن���ت التوفيق للصبيح 
في دورها املقبل أيا كان إميانا 
منها بأن من جبل على العطاء 
ال يس���تطيع إال أن يستمر في 
مسيرته، معربة عن أملها في أن 
يستمر برنامج إعادة الهيكلة في 
العمل يدا بيد مع القطاع اخلاص 
باملرونة املطلوبة لتأهيل وإعداد 
الكوادر الكويتية وليس بهدف 
الضغ���ط على القطاع اخلاص 
املقنعة  وإتخام���ه بالبطال���ة 
التزاما بالنسب وإمنا تزويده 

اخل���اص وتأهيله���م ليكونوا 
قوة إنتاجية وليس عبئا على 
القطاع اخلاص وذلك بداية من 
اختيارهم للعمل الذي يتناسب 
مع قدراتهم وميولهم وتزويدهم 
باملهارات الس���لوكية والفنية 
الت���ي تؤهله���م ألداء أعمالهم 
التي تتناس���ب مع  بالصورة 
وظائفهم وبصورة أسرع من 
الرتابة والروتني احلكومي وما 
يتطلب ذلك من مرونة وسرعة 

لتوفير الكوادر الكويتية.
الش���رقاوي أن  وأوضحت 
الصبيح ضربت املثل والقدوة 
البرنامج في  ل���كل موظف���ي 
ال���دؤوب،  األداء  االس���تقامة، 

بالكويتيني املؤهلني لدفع عجلة 
التنمية.

الحماد: تتمتع برؤية مستقبلية

ومن جهته أك���د مدير عام 
البش���رية  مجموع���ة املوارد 
والتس���ويق في بن���ك بوبيان 
عادل احلم���اد الذي ألقى كلمة 
القط���اع املصرفي أن الصبيح 
شخصية نسائية كويتية تركت 
بصمة واضحة في سجل الكويت 
وفي نفوس جميع من تعاملوا 
معها من خالل الدور الذي لعبته 
في بناء وطننا، مشيرا إلى أنها 
شخصية تعمل برؤى مستقبلية 
وبروح وطنية عالية فهي سيدة 

مؤكدة على أنها صاحبة جهد 
وعطاء وقدرة فائقة على مواجهة 

التحديات.
وبدورها أعربت األمني العام 
املساعد السابق لبرنامج إعادة 
هيكلة القوي العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة هند صبيح 
ب���راك الصبيح عن ش���كرها 
وامتنانها لهذه البادرة الطيبة 
وخصوصا أنها املناسبة األولى 
التي تكرم فيها خالل مسيرة 
28 عام���ا من العطاء، متوجهة 
بالشكر لكل من ساندها خالل 
فترة توليها املسؤولية من أمثال 
النائب  الغامن،  النائب مرزوق 
د.سلوي اجلسار، رئيس ديوان 
اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن، 
النائب د.ع���ادل الصرعاوي، 
النائ���ب أحمد املليفي والعديد 
أن  من الشخصيات، موضحة 
التكرمي اليوم هو لبرنامج إعادة 
الهيكلة الذي تعتبر ثمرته نتاج 
جهد جميع العاملني، مش���يدة 
بتمازج القطاعني العام واخلاص 

في التكرمي.
أنها  الى  ولفتت الصبي���ح 
التجار  أنه���ا مع  اتهمت يوما 
والقطاع اخلاص، مؤكدة فخرها 
لكونه���ا مع التج���ار والقطاع 
اخلاص ألنها نظرة املستقبل 
ويجب أن نعم���ل على تغيير 
النظرة السائدة ملفهوم العمل 
حيث ان القطاع اخلاص هو أحد 

أهم أجنحة التنمية.
ومن جهته أكد رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة ARA كويت علي 
الذايدي انه بالرغم من أننا كنا 
منثل مؤسستني مختلفتني إال 
أن هند الصبي���ح حولت هذه 
العالقة بذكاء حتسد عليه من 
مجرد عالقة بشركة من شركات 
القطاع اخلاص فازت مبناقصة 
احلملة التوعوية إلى شريك في 
هموم البرنامج وتطلعاته في 
مواجهة التحديات، موضحا أن 
الصبيح على مدار 5 س���نوات 
كانت منوذجا للمسؤول الذي 
يقدر حجم املسؤولية مما كان 
له بالغ األثر في حتويل مشروع 
التحدي من مجرد حملة توعوية 
عابرة ملشروع تنموي استمر 

على مدار 5 سنوات.
وأضاف الذايدي ان أهم ما 
مييزها هو كونها مفاوضا ماهرا 
وقائدا فذا لفريق مميز له دور 
فاعل وناشط في كل احلمالت 

التي عمال فيها معا.

الغانم: القطاع الخاص عنوان للتألق

الزبن: عطاء كبير قدمته الصبيح 

عبر النائب مرزوق الغامن عن اعتقاده ان الكويت مليئة بالكفاءات، 
ولكن مشكلتنا االساسية تكمن في عدم وجود فرص حقيقية، فمتى ما 
وجد الشاب فرصة حقيقية ووضع على احملك، جتده قادرا على االبداع 
والتميز، فالكويت كانت سباقة في كافة املجاالت، بجهود شبابها وبخبرة 
رجالها، لكن شباب اليوم لم يعطوا اي فرصة البراز ابداعاتهم.  وتطرق 
الغامن الى ما حدث من تسريح للعمالة الوطنية من قبل بعض الشركات، 
بسبب تداعيات االزمة االقتصادية، قائال ان ذلك يجب اال يؤثر على القرار 
االس����تراتيجي في خلق فرص عمل للشباب الكويتي بالقطاع اخلاص، 
وما حدث من االستغناء عن الكوادر الوطنية جاء بسبب هشاشة القطاع 
اخلاص، وانه ال يوجد قطاع خاص فعلي، بدليل ان احلكومة تستحوذ 
على مختلف القطاعات، موضحا ان����ه عند وجود قطاع خاص حقيقي 
ستسانده التشريعات التي حتمي الشباب الكويتي الذي يعمل في القطاع 
اخلاص. واوضح انهم كنواب تقدموا بالعديد من القوانني والتشريعات، 
وآخرها بعض التعديالت في قانون العمل في القطاع االهلي، حتى نحمي 
الشباب الكويتي، مشيرا الى ان الشاب الذي يريد ان يتألق ويبدع ولديه 

طموح عال وكبير فمكانه في القطاع اخلاص.

وبدوره قال رئيس ديوان اخلدمة املدنية وممثل راعي احلفل عبدالعزيز 
الزبن ان هند الصبيح تستحق التكرمي نظرا لعطائها الكبير وهذا نتيجة 
طبيعية الي موظف يعطي ويقدم لعمله ما يستطيع من جهد. واوضح 
ان قانون العمالة الوطنية الذي صدر س����نة 2000 فيه االدوات واملواد 
الالزمة لتحديد اخلطط التي يجب املضي فيها لتش����جيع الشباب على 
العم����ل في القطاع اخلاص ولذلك مت منح الش����باب في القطاع اخلاص 
دعم العمالة والعالوة االجتماعية والتي تصرف لزمالئهم في احلكومة 
وبالتال����ي حصولهم على العالوة االجتماعي����ة املناظرة. ولفت الى ان 
منصب االمني العام لبرنامج اعادة الهيكلة والذي يشغله باالنابة حاليا 
فوزي املجدلي سيظل شاغرا حتى عودة وليد الوهيب من فترة االعارة 
في احد البنوك بجدة في شهر ابريل والذي سيشغل املنصب باالصالة. 
وردا على س����ؤال حول مالحظات ديوان احملاسبة على ديوان اخلدمة 
قال ان الذي يعمل البد ان يخطئ وليس املهم اخلطأ ولكن االهم تفادي 
اخلطأ وجاري تفادي هذه املالحظات وهذا بسبب تأخر االجراءات وعدم 

متابعة انتظام العمل والكل يجتهد ولكل مجتهد نصيب. 

»إعادة الهيكلة« كّرم هند الصبيح: إنجازاتها ستبقى بصمة واضحة في البرنامج
في حفل برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشارك فيه عدد من الشركات


