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 )محمد ماهر(جانب من انشطة املعرض املصاحب للمؤمتر

»المركز المالي«: 60% من التركيبة السكانية من الوافدين

10.6 مليارات دوالر استثمارات دول الخليج  في قطاع الطرق خالل 10 أعوام
تناول 
ي����ر  تقر
كة  ش����ر
ك����ز  ملر ا
املالي الكويتي »املركز« الصادر 
عنها مؤخرا حول البنية التحتية 
لقطاع الطرق وس����كك احلديد 
ف����ي دول مجل����س التع����اون 
اخلليجي. وأش����ار التقرير الى 
أن دول املنطق����ة لطاملا ركزت 
النقل  اس����تثماراتها في مجال 
على بن����اء الطرق الس����ريعة. 
وهو م����ا ضمن بني معظم دول 
التعاون وجود نوعية عالية من 
الطرق. إذ تقترب الطرق املمهدة 
إذا ما احتسبت كنسبة مئوية 
من إجمال����ي الطرق في معظم 
دول املنطق����ة من 100% مقارنة 
مع الدول الناشئة األخرى التي 
يصل فيها متوسط الطرق املمهدة 

إلى أدنى من %75.
ويقول التقرير ان الس����بب 
الرئيسي في ذلك ميكن أن يعود 
إلى كثافة عدد املركبات التي باتت 
أعلى من السابق لكل كيلومتر من 
الطريق في بعض دول التعاون 
مقارنة بدول روس����يا والصني 
والهند والبرازيل. ومن بني دول 
املنطقة الست، هناك أربع دول 
تتمتع بكثاف����ة مرورية أعلى 
بصورة كبي����رة مقارنة ببقية 
ال����دول األخرى ه����ي اإلمارات 

والكويت والبحرين وقطر. 
كذلك يرى التقرير أن كثافة 
املركب����ات العالي����ة ترجع إلى 
الطرق.  انخفاض كثافة شبكة 
وفيما عدا البحرين، تتسم بقية 

الدول اخلليجية مبس����تويات 
متدني����ة جدا م����ن حيث كثافة 
الطرق. إذ إن أغلب دول املنطقة 
تبدو متواضعة ج����دا مقارنة 
بالدول املتطورة. ففي الواليات 
املتحدة واململكة املتحدة تصل 
كثافة الط����رق إلى 0.68 و1.72 
على التوالي مقارنة بالسعودية 
الطرق  حيث ال تتجاوز كثافة 

فيها 0.10.
 وبحس����ب التقري����ر ف����إن 
انخفاض كثافة شبكات الطرق 
العالية من املركبات  والنسبة 
على الطرق مقارنة ببقية الدول 
يعد س����ببا رئيس����يا حلوادث 
الط����رق التي بات����ت أعلى من 
الذين  أما مع����دالت  الس����ابق. 
يقتلون جراء حوادث السيارات 
في أغلب دول التعاون مقارنة 
بدول البرازيل والهند والصني 
وروس����يا والبل����دان املتطورة 
فهي مرتفعة جدا. ففي الواليات 
املتحدة واململكة املتحدة يصل 
عدد الوفيات لكل 1000 شخص 
إلى 13.68% و19.11% على التوالي. 
في حني يصل هذا الرقم مقارنة 
مع عمان إلى 30.7 و26.32 في 
السعودية. وحتى إذا ما قورنت 
هذه األرق����ام مع دول البرازيل 
والهند والصني وروسيا، فإننا 
جند أن معدالت الوفيات جراء 
حوادث السير مرتفعة جدا في 

عمان والسعودية واإلمارات.

االستثمار في قطاع الطرق

القيم����ة اإلجمالية  تظه����ر 
لالس����تثمارات أن دول مجلس 

واإلم����ارات والبحري����ن وقطر 
والكويت واملشروع اخلاص بدول 
التعاون. ورغم قلة املش����اريع 
التي متت دراس����تها في عمان، 
على سبيل املثال مشروع خط 
الذي يربط بني  السكة احلديد 
صحار والبركة، فإنه حتى اآلن 
لم تتوافر أي تفاصيل عن املراحل 
األولى من املشروع. في غضون 
القيم����ة اإلجمالية  ذلك، تصل 
للمش����اريع الت����ي مت اإلفصاح 
عنه����ا 113 مليار دوالر. وكانت 
دبي ش����هدت تعليق مشروعني 
تصل قيمتهما اإلجمالية إلى 3.2 

مليارات دوالر.

مستقبل قطاع الطرق 

وأش����ار التقري����ر ال����ى أنه 
م����ن املتوقع أن تس����جل دول 
التعاون منوا قويا على خلفية 
الناجتة عن قطاعات  عوائدها 
الهيدروكربون����ات. وهو ما قد 
ي����ؤدي إلى زي����ادة معدل منو 
السكان بسبب تدفق الوافدين. 
فف����ي الوق����ت احلالي يش����كل 
الوافدون في دول التعاون %60 
التركيبة  كمعدل وس����طي من 
السكانية اإلجمالية. ويترافق 
م����ع ه����ذا العامل من����و املعدل 
العالي للس����كان في  الطبيعي 
دول املنطقة الذي يبلغ معدله 
الوس����طي 3%. ومن املتوقع أن 
يزيد هذان العامالن من الضغط 
على قط����اع النقل. ففي الوقت 
الراهن هناك مؤشرات واضحة 
على الطاقة االس����تيعابية غير 
الكافية خاصة في قطاع الطرق 

في عم����ان واإلمارات والكويت 
والس����عودية. ويعتقد تقرير 
املركز أن هذا السيناريو مرشح 
للتفاقم في حال لم توضع الطاقة 
االستيعابية اإلضافية موضع 
التنفيذ. ويشير التقرير إلى أن 
أي طاقة إضافية ستكون على 
الطرق  شكل توس����يع طاقات 
االس����تيعابية احلالي����ة أو من 
خالل توفير حلول بديلة حيوية 

للنقل. 
وبالفعل وضعت بعض دول 
املنطقة خططا ألنظمة نقل بديلة 
مثل مترو دبي وخطط س����كك 
عديدة في السعودية. ويعتقد 
التقرير أن مثل هذه البرامج قد 
حترر شبكة الطرق من بعض 
الضغوط الواقعة عليها. إضافة 
إلى أن س����كك احلديد في دول 
التعاون املخطط لها والتي تصل 
قيمتها اإلجمالية إلى 60 مليار 
دوالر ستتيح الكثير من الفرص 
املهم����ة للمس����افرين بني دول 
املنطق����ة. أما في الوقت الراهن 
فال يوجد خيار أمام املسافرين 
في دول املنطقة سوى السفر عبر 
الطرقات أو اجلو. ومع ذلك، فإن 
تطبيق هذه اخلطط يبدو صعبا، 
إذ إن التكلفة اإلجمالية للمشاريع 
التي ألغيت ف����ي مجال الطرق 
وسكك احلديد يصل حاليا إلى 
7.05 مليارات دوالر. ومعظم هذه 
املشاريع مت إلغاؤها إما بسبب 
التكلفة املتصاعدة أو االفتقار إلى 
قابلية جناح اخلطط اقتصاديا 
بعد األزمة املالية التي ضربت 

املنطقة والعالم. 

التع����اون اخلليج����ي تخطط 
الستثمار 10.6 مليارات دوالر 
في األعوام العشرة القادمة. ومن 
بني إجمالي املش����اريع املخطط 
له����ا والتي تص����ل قيمتها إلى 
14.45 ملي����ار دوالر مت حت����ى 
اآلن إلغ����اء مش����اريع بقيم����ة 
3.8 ملي����ارات دوالر. وهيمنت 
السعودية وحدها على مجمل 
امللغاة ووصلت  هذه املشاريع 
قيمتها إل����ى 3 مليارات دوالر. 
في حني استحوذت الكويت على 
40% تقريبا من جملة املشاريع 

املتوقعة في اخلليج.

سكك الحديد في المنطقة

وقال التقرير ان قطاع السكك 
احلديدية كقطاع في دول التعاون 
لم ير النور حتى اآلن، وفعليا 
ال متلك معظم هذه الدول شبكة 
سكك حديد حاليا. فالسعودية 
ورغم أنها متلك ش����بكة سكة 
حديد، إال أنها التزال في مراحلها 
األولى. أما اإلمارات فقد أطلقت 
لتوها شبكة مترو )ريد الين(. 
ومع ذلك، يعزز النمو السكاني 

في املنطقة الطلب على البنية 
التحتية للنقل، وبالتالي يزيد 
االزدحام عل����ى الطرق. ويرى 
التقري����ر أن التج����ارة النامية 
س����اهمت هي األخرى في هذا 
االزدح����ام، واألمر ال����ذي دفع 
حكومات العديد من دول التعاون 
للبحث عن شبكة سكك حديد 
تربط املدن وداخلها واعتبارها 
خيارا حيويا. وبالفعل استكملت 
اإلم����ارات والبحري����ن وعمان 
والكويت وقطر دراسات جدوى 
إلنش����اء شبكات س����كك حديد 

محلية ومن املتوقع أن تباشر 
خططها في 2010. كذلك نفذت 
اململكة العربية السعودية هي 
األخرى مشروع توسعة شبكة 
السكة احلديد.  أما حتليل جانب 
العرض لالستثمارات املتوقعة 
فيشير إلى أن دول التعاون قد 
تشهد استثمارات تصل قيمتها 
إلى 109 مليارات دوالر في مجال 
س����كك احلديد خ����الل األعوام 
التقدير  القادمة. وهذا  العشرة 
يرتكز على أس����اس املشاريع 
الس����عودية  املعل����ن عنها في 

»الوطني« قّدم فرص توظيف متميزة 
العبالني: دعم الشباب الكويتي أهم أوليات إدارة البنك

املجدلي لدي افتتاحه جناح بنك الكويت الوطني

 قدم بن����ك الكويت الوطن����ي العديد من فرص 
التوظيف املتميزة للش����باب الكويتي الطموح من 
اجلنسني وذلك على هامش معرض الفرص الوظيفية 
السادس الذي أقيم حتت رعاية وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء روضان الروضان. 
وكان أمني عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة فوزي املجدلي قد أش����اد 
باجلهود احلثيثة التي يبذلها البنك في دعم القطاع 
اخلاص وحتفيز الشباب الكويتي من اجلنسني على 
خوض جتربة العمل ف����ي قطاع املصارف والقطاع 
اخلاص على وجه العموم. ومن ناحيته، أكد رئيس 
مجموعة املوارد البشرية في بنك الكويت الوطني 
عماد العبالني أن دعم الش����باب الكويتي، وإتاحة 
الفرص الوظيفية للشباب الكويتي الطموح هي من 
أهم أولويات اإلدارة التنفيذية للبنك والتي حترص 
دوما على خلق الفرص أمام الشباب الكويتي فضال 
عن تقدمي أفضل فرص التدريب وصقل املهارات لهم 
من خالل دورات تدريبية مكثفة ومس����تمرة طوال 
العام.  وأشار العبالني إلى اإلقبال الكبير الذي يشهده 

جناح البنك خالل املعرض عن طريق اهتمام الشباب 
بااللتح����اق بالبنك، مؤكدا حرص البنك على توفير 

الفرص أمام الشباب الكويتي الطموح.
 واختتم العبالني بأن نسبة العمالة الوطنية لدى 
البنك الوطني جتاوزت ال� 61 % من إجمالي العاملني 
ليسجل بذلك واحدة من أعلى املعدالت على مستوى 
املصارف احمللية في الوقت الذي بلغ فيه عدد الذين 
عينوا منذ مطلع العام احلالي نحو 430 كويتيا من 
جميع املؤهالت، وأن الوصول إلى هذه النسبة ميثل 
اس����تمرارا لتحقيق أهداف هامة ضمن خطة البنك 
طويلة املدى والتي بدأها منذ س����نوات خللق جيل 
مصرفي كويتي قادر على حتمل املسؤولية وحتقيق 
الذات.  جتدر اإلش����ارة إلى أن بنك الكويت الوطني 
حريص جدا على زيادة توظيف الش����باب الكويتي 
الطامح إلثبات نفسه وإظهار قدراته في مجال العمل 
املصرفي واملال����ي، وذلك من خالل طرح العديد من 
الفرص الوظيفية الواعدة ألبناء الكويت، علما بأن 
البنك قد استوفى نسبة العمالة الوطنية املطلوبة 

من البنوك واملؤسسات املصرفية.

عبير العمر

امل���وارد  مدي���رة  قال���ت 
البش���رية في ش���ركة ايكويت 
للبتروكيماوي���ات عبير العمر 
الش���ركة  اس���تراتيجية  ان 
املتعلق���ة باملوظف���ني تتمحور 
حول استقطاب الكويتيني ذوي 
الكفاءات العالية املؤهلني للعمل 
التحديات  التنافسي ومواجهة 
ومن ثم التركيز على التطوير 
الشامل والتشجيع املناسب مع 
احملافظة عليهم كأهم اسس جناح 
الشركة مع التركيز على تنوع 
القوى العاملة لضمان التطوير 

املستمر والتنمية املستدامة. 
وفي تصريح في ختام مشاركة 
شركة ايكويت في معرض الفرص 
الس���ادس )وظائف  الوظيفية 
2009( في الفت���رة من 27 الى 
30 ديسمبر 2009، اشارت العمر 
الى ان شركة ايكويت تضم موارد 
بشرية تنتمي الى اكثر من 20 
دولة، مضيفة ان الشركة تتعامل 
مع التكويت الذي وصلت نسبته 
الى اكثر م���ن 55% من منطلق 
الهدف االس���تراتيجي وتعيني 
الكويتيني ذوي الكفاءة العالية 
الالزم���ة للمحافظة  واملهني���ة 

ايكويت،  البشرية في ش���ركة 
اش���ارت العمر الى ان الشركة 
تولي الكثير من العناية كونها 
جهة توظيف مفضلة الستقطاب 
االفراد املؤهلني وضمان تطويرهم 
املس���تمر م���ن خ���الل مختلف 
الدورات  التي منها  االس���اليب 
املهنية  التدريبية واملمارس���ة 
املباش���رة، اضاف���ة الى وجود 
برنامج تطوير وظيفي تقوم من 
خالله الشركة بابتعاث مجموعة 
م���ن املوظف���ني للحصول على 
الشهادة اجلامعية وذلك بناء على 
ادائهم الوظيفي.  واشارت العمر 
الى قيام شركة ايكويت بتأسيس 
مجموعة من التطبيقات املتميزة 
في املوارد البشرية لضمان جناح 
الشركة من خالل جهود موظفيها، 
وحول مشاركة شركة ايكويت 
ف���ي املعرض، قال���ت العمر ان 
الشركة تسلمت الى اآلن أكثر من 
1700 طلب توظيف في مختلف 
التخصصات املطروحة حلملة 
الشهادة اجلامعية والدبلوم وذلك 
عبر تعبئة استمارات التوظيف 
االلكتروني���ة من خ���الل موقع 

االنترنت التابع للشركة.

العاملية.  الش���ركة  على مكانة 
واكدت العمر على ان التكويت 
ال يتعلق مبجرد القيام بتوظيف 
الكويتيني، بل األمر يرتبط بكون 
ايكويت جهة توظيف مفضلة 
ومرغوبة الس���تقطاب وتعيني 
الكويتي���ني وغيرهم  وتطوير 
من دول اخرى، الذين يتسمون 
بدرجة عالية من املهنية والكفاءة 
وميتلكون الكثير من اخلبرات 
واملهارات الفريدة التي يشاركونها 
مع زمالئهم كأس���اس للتطوير 
املستمر.  وحول فلسفة املوارد 

»إيكويت« استقبلت أكثر من 1700 طلب توظيف 

توافد عليه 25 ألف زائر خالل الفترة من 27 إلى 30 الجاري

»وظائف 2009 « اختتم أعماله بتوفير 2300 فرصة عمل
اختتمت امس انشطة مؤمتر 
ومعرض الفرص الوظيفية السادس 
»وظائف 2009« والذي اقيم برعاية 
اس����تراتيجية من »برنامج اعادة 
هيكل����ة الق����وى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة« ونظمته شركة 
ڤيجن لالستشارات خالل الفترة من 

27 وحتى30 ديسمبر اجلاري.
واقيمت انشطة »وظائف 2009« 
مبشاركة حشد كبير من اجلهات 
احمللي����ة التي بلغ عددها 35 جهة 
تعمل في مجاالت مختلفة، وكانت 
املش����اركة في اطار احلرص على 
دعم العمالة الوطنية انطالقا من 
املسؤولية املجتمعية لهذه اجلهات.  
وشهدت انشطة املعرض حضورا 
مكثفا من الش����باب الكويتي من 
اجلنس����ني وذلك على مس����توى 
الفترتني الصباحية واملسائية، حيث 
زار املعرض اكثر من 25 الف زائر 
توافدو على اجنحة اجلهات املشاركة 
على مدار فترة اقامة املعرض، وكان 
معدل احلض����ور الصباحي 2200 
زائر ومعدل احلضور املسائي 3100 
زائر جاءوا لالطالع على الفرص 
الوظيفية املتاح����ة والتي تقدمها 

العديد من اجلهات املش����اركة في 
مختلف املجاالت. ووفرت اجلهات 
املش����اركة قرابة ال� 2300 فرصة 
وظيفية حقيقية في كل املجاالت 
املالية واالس����تثمارية واخلدمية 
الكويتي من اجلنسني  للش����باب 
س����واء من حديثي التخرج او من 
اصحاب اخلبرات ولديهم طموحات 
وظيفية يبحثون عنها في مؤسسات 

القط����اع اخلاص، وص����رح معهد 
نيوهورايزون املشارك في املعرض 
بأن اكثر م����ن 5000 زائر توافدوا 
على جناح املعهد وتقدم اكثر من 
1000 شخص للتقييم املهني، وهي 
اعداد كبيرة تنم على حرص الشباب 
الكويتي على معرفة مدى قدراتهم 
املهنية واحتياجاتهم التدريبية قبل 

االلتحاق بسوق العمل.

القصار يطالب بضرورة القضاء 
على التعيينات الوهمية في القطاع الخاص

جانب من ندوة قانون دعم العمالة الوطنية

اش����اد مدي����ر ادارة العالقات 
العامة واإلعالم في برنامج اعادة 
العاملة واجلهاز  الق����وى  هيكلة 
التنفي����ذي للدول����ة عبدالعزيز 
القص����ار بتوصيات ندوة قانون 
دع����م العمال����ة الوطني����ة »آمال 
وتطلع����ات« التي نظمها برنامج 
اعادة الهيكلة على هامش معرض 
الفرص الوظيفية السادس. واشار 
القصار في تصريح صحافي الى 
ان الندوة ناقشت بإسهاب قانون 
دعم العمالة حيث شارك في الندوة 
كل من الوزير وعضو مجلس األمة 
الس����ابق احمد باقر وزياد العمر 
ممثل قطاع االتصاالت ويعقوب 
الكندري ممثل قطاع البنوك وهدى 
القط����اع املصرفي  صادق ممثل 
وأميمة عبداهلل ممثل برنامج اعادة 
الهيكلة. واضاف ان الندوة ناقشت 
العديد من ايجابيات قانون دعم 
العمالة الوطنية، وسبل تطويره 
من مختلف اجلهات ذات العالقة 
الوطنية في دعم  اهدافه  ليحقق 
ومساندة العمالة الوطنية بشكل 
يحقق االمن واالستقرار للعمالة. 
وبني ان الندوة في نهاية مناقشة 
جميع اآلراء في مختلف تخصصات 
القطاع اخلاص اصدرت التوصيات 

التالية:
� يأمل املشاركون في الندوة من 
جميع القطاعات اخلاصة ان يدعموا 
مسيرة توظيف العمالة الوطنية 
وفق النسبة التي حتددها الدولة 
واشراك اصحاب االعمال في حتديد 

نسب العمالة الوطنية املفروضة 
على القطاع اخلاص ورفع تكلفة 
العمالة الوافدة وتخفيض تكلفة 

العمالة الوطنية.
التعيينات  القض����اء عل����ى   �
الوهمي����ة في بع����ض القطاعات 
وأهمها اجلمعيات التعاونية وان 
يت����م منح الضبطي����ة القضائية 

ملوظفي برنامج إعادة الهيكلة.
� تقترح الندوة توزيع القسائم 
الصناعية على الشباب الراغبني 

بالعمل في القطاع اخلاص.
� تنمية ثقافة اختيار الوظائف 
لدى األفراد مبا يتوافق وميولهم 

ومواهبهم.
� تناسق مخرجات التعليم مبا 
يتوافق واحتياجات سوق العمل 

ووضع آليات تناسب الطرفني.
� تنمية وعي املواطن بش����أن 
حتمل مس����ؤولياته جتاه وطنه 

واقتصاده وإثبات ذاته في القطاع 
اخلاص.

� احتس����اب املعاش التقاعدي 
للعامل لدى القطاع اخلاص على 
اساس آخر راتب وليس على اساس 
الراتب للخمس س����نوات  معدل 

األخيرة.
� تقليل املزايا املمنوحة للقطاع 
احلكومي وتعديل قوانني مؤسسات 
الدولة لتتناسب مع قانون العمالة 
لتشجيع العمالة الوطنية لتمكني 
التنافس  القط����اع اخلاص م����ن 

وحتقيق االهداف الوطنية.
� اش����راك القط����اع اخل����اص 
واجلهات املعنية في تعديل قانون 
دعم العمالة وإصدار التشريعات 

املتعلقة بسوق العمل.
� التوس����ع ف����ي التدريب في 
مختلف قطاعات القطاع اخلاص 

وخاصة القطاع الوطني.

ندوة »مبدعون من بلدي« تضع 
أيادي الشباب على مفاتيح نجاح األعمال

معهد إكسبرشن للتدريب شارك في المعرض

أقيمت ضمن انش����طة مؤمتر ومعرض الفرص الوظيفية 
السادس ندوة جماهيرية بعنوان »مبدعون من بلدي«، حيث 
حاضر فيها د.ابراهيم اخلليفي، وأدارت الندوة مدير إدارة تنمية 

القوى العاملة في برنامج إعادة الهيكلة إميان األنصاري.
وتطرقت الندوة إل����ى عدة محاور منها إلقاء الضوء على 
التجارب الناجحة واملبدعة من خالل العمل في القطاع اخلاص، 
وكذلك تشجيع وحتفيز الشباب الكويتي على االنخراط في 

العمل لدى مؤسسات القطاع.
كما تطرقت الندوة إلى التركيز على مفاتيح اإلبداع وجناح 
األعمال، وكذلك أبرز السلبيات التي استطاع د.اخلليفي حتويلها 
إلى إيجابيات وجناحات من خالل جتربته في مجال التعليم 
اخلاص. وخالل الندوة، أكد د.اخلليفي أن الفرصة في القطاع 
اخلاص له����ا العديد من املزايا، حيث احلرية والس����رعة في 
اتخ����اذ القرار وحتقيق الرؤية في تطوير النماذج التي تلبي 

احتياجات التعليم في منطقتنا.
وأوضح أن أول جتاربه في هذا املجال كانت مدرسة التكامل 
للتعليم الثنائي، الفتا إلى أن التجربة الثانية كانت حضانة 
أفن����ان، والتجربة الثالثة كانت مدارس احلياة العاملية، وفي 
هذا الس����ياق حتدث عن املعوقات التي واجهته وكيف تغلب 

عليها باإلدارة احلكيمة والتخطيط السليم.
أما عن الفرص االس����تثمارية املتاحة للش����باب في قطاع 
التعليم اخلاص، فنصح د.اخلليفي بتأسيس احلضانات وكذلك 
تأس����يس مدارس املراحل األساسية، فضال عن توفير الدعم 
لسوق التعليم سواء كان توفير املواد الغذائية للمدارس أو 

املالبس أو مواد القرطاسية أو حتى وسائل النقل.
في هذا الس����ياق، أكد د.اخلليفي للش����باب الكويتي الذي 
حضر الن����دوة أن النجاح مرهون بالعقلية اإلدارية املنفتحة 
والتي لديها القدرة على استشراف املستقبل واتخاذ القرارات 

الصائبة في الوقت املناسب.

شارك معهد اكسبرشن للتدريب االهلي ذو البرامج االجنليزية 
املعتمدة دوليا في انشطة معرض الفرص الوظيفية السادس 
2009 للعام الثان����ي على التوالي والذي يقام حاليا في قاعة 
الراية مبا يوضح الدور الكبير الذي يقوم به املعهد في جذب 
القوى العاملة الكويتية الشابة، ويأتي ذلك متاشيا مع سياسته 
املس����تمرة في دعم عملية تطوير وتعزيز املهارات وتوظيف 
اكب����ر عدد ممكن من القوى العاملة الوطنية مع التركيز على 

استكشاف امكاناتها وقدراتها الكامنة.
وقد قدم معهد اكسبرش����ن خالل املعرض فرصا واس����عة 
لطالبي العمل من الكويتيني الذين لديهم الرغبة في العمل في 
القطاع اخلاص، فضال عن العديد من برامج التدريب في اللغة 

االجنليزية العامة واللغة االجنليزية التخصصية.
ولقد قدم معهد اكسبرش����ن كذلك خالل املعرض حصص 
محادثة مجانية وعروض خصم مميزة للمش����اركني والزوار 
طوال هذا االسبوع، باالضافة الى اختبارات قدرات في اللغة 
االجنليزية لتقييم املرش����حني، حيث قام املعهد بالتعاون مع 
الشركات االخرى املشاركة في اجراء االختبار نفسه لطالبي 
العمل لديها. كما يقدم قسم التدريب في املعهد برنامجا تدريبيا 
جديدا بعنوان »املهارات التنظيمية الشخصية«، وهو برنامج 
من قسمني، يستهدف االول منها جمهور الشباب اجلدد الذين 
سينضمون الى القطاع اخلاص والذين يحتاجون الى تدريب 
ش����امل في مختلف املهارات املطلوبة ف����ي اي وظيفة، بينما 
يستهدف القسم الثاني املدراء واملشرفني الذين لديهم اخلبرة 
ف����ي العمل لكنه����م بحاجة الى تعزيز مهاراتهم الش����خصية 

بشكل اعمق.
وسيوفر املعهد دورات جديدة ملساعدة الباحثني عن وظائف، 
فضال عن الذين يعملون بالفعل ويرغبون في تطوير قدراتهم 
ومهاراته����م، حيث تعمل هذه الدورات عل����ى تنمية املهارات 

الشخصية خاصة في اللغة االجنليزية.

االستثمارات االجمالية في قطاع الطرق وسكك الحديد في دول التعاون »بالمليار دوالر«تقــرير


