
اقتصاداالربعاء  6  يناير  2010   36

بهبهاني: نخطط للوصول إلى 50 فرعًا 
»كوستا كوفي«  بحلول 2014 

»الخليج« شارك في معرض الفرص الوظيفية

»الموانئ« نظمت 40 دورة تدريبية خالل 
األشهر الـ 9 األولى من 2010/2009

املنافسة.
وحول أبرز ما مييز كوستا كوفي عن غيرها 
ذكر بهبهاني انه معروف أن فلسفة كوستا تعتمد 
على اجلانب اليدوي في صنع القهوة ومشتقاتها 
املختلفة وهو ما يعطيه���ا النكهة اخلاصة التي 
متيزها حيث دور اآلالت يكون محدودا فاألمر ليس 
ضغط أزرار في ماكينة بل هو أكثر من ذلك نتيجة 
تدخل العنصر البش���ري في إعداد القهوة ملنحها 

اخلصوصية التي جتعلها منفردة عن الباقني.
 وحول خطط العام اجلديد أكد بهبهاني ثقته 
بفريق العمل اجلديد الذي يترأس���ه حبيب كويا 
بصفته مدير عام كوس���تا كوفي الكويت، حيث 
يخطط للوصول إل���ى 50 فرعا بحلول 2014 من 
بينها افتتاح عشرة أفرع خالل العام احلالي الذي 
يعتبر البداية احلقيقية للتعامل مع هذه الشركة 

العاملية.
واشار بهبهاني إلى أهمية اختيار املواقع احليوية 
الفتتاح فروع كوستا كوفي الكويت حيث التركيز 
عل���ى اختيار املجمعات التجاري���ة املعروفة إلى 
جانب املناطق ذات الكثافة العالية من الس���كان 
وعالية التردد من قبل املواطنني واملقيمني كاملناطق 
التجارية في الساملية أو الكويت العاصمة وغيرها 

والتي تتميز بكثرة محالتها التجارية.
وأضاف أن افتتاح املزيد من الفروع يعنى خلق 
املزي���د من فرص العمل حيث يبلغ عدد العاملني 
حاليا في كوستا كوفي الكويت حوالي 150 عامال 
مشيرا في الوقت نفسه إلى الفرص التي تتيحها 
كوستا كوفي الكويت للطلبة الكويتيني من خالل 
البرامج املختلفة للتدريب في أفرع كوستا املختلفة 

خالل فترة الصيف.
اجلدير بالذكر أن الش���ركة الكويتية خلدمات 
الطيران )كاس���كو( كانت قد وقعت مؤخرا عقد 
اتفاقية بيع مع مجموعة حسني مراد بهبهاني لنقل 
حق االمتياز والتطوير لوكالة كوستا كوفي في 
الكويت، وتعتبر مجموعة حس���ني مراد بهبهاني 
الوكيل احلصري في الكويت لكوستا كوفي العاملية 

التي تأسست عام 1971 في بريطانيا.

وبهذه املناسبة قال مدير أول التعيينات في بنك 
اخلليج لولوة بوخضور »متثل الكوادر البشرية 
أهم مقومات التطور واالستمرارية ألي مؤسسة، 
ونحن كبن���ك ندرك حجم اإلمكان���ات والطاقات 
املوجودة، والتي حتقق ه���ذا التطور، ونحرص 
على اكتشاف املزيد من أصحاب املهارات واملواهب 
من خالل التواجد في معارض فرص العمل على 

غرار هذا املعرض«.

أحمد يوسف
ادارة  أكد رئيس مجل���س 
مجموعة »حسني مراد بهبهاني« 
حسني مراد بهبهاني أن املجموعة 
عق���ب حصولها عل���ى وكالة 
كوستا بالكويت من مؤسسة 
الكويتية  اخلطوط اجلوي���ة 
تعتزم تنفيذ عمليات جتديد 
كلي للفروع احلالية والبالغة 
12 فرعا حاليا الى الوصول إلى 
50 فرع���ا بحلول 2014، وذلك 
لتغطية جميع مناطق الكويت 
والوصول إلى أكبر ش���ريحة 

ممكنة من العمالء.
وقال بهبهاني خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته الشركة 
أمس بحضور الرئيس التنفيذي 

للعمليات في كوستا كوفي العاملية آندي مارشال 
ان الشركة بصدد تنفيذ إستراتيجية جديدة من 
أجل توسعة أنش���طة كوستا كوفي في الكويت، 
مشيرا الى ان 2010 سيشهد افتتاح 10 فروع جديدة 
لتكتمل منظومة فروع الشركة بالكويت الى 24 

فرعا خالل العام احلالي.
 وأضاف أن الزيارة الت���ي يقوم بها الرئيس 
التنفيذي للعمليات لكوستا كوفي العاملية آندي 
مارشال للكويت تأتي في إطار حرصه على بحث 
اخلطط املس���تقبلية واإلستراتيجية التي تنوي 
املجموع���ة تنفيذها بعد حصوله���ا على الوكالة 

احلصرية لكوستا كوفي في الكويت.
من جانبه قال مارشال ان كوستا العاملية تولي 
اهتماما خاصا باألسواق اخلليجية وشمال أفريقيا 
والتي تعد من أكبر واهم األس���واق للشركة بعد 

اململكة املتحدة.
وفي رده على سؤال »األنباء« حول تأثير األزمة 
املالية العاملية على أعمال الشركة ومنوها في دول 
اخلليج قال انه ملن املفاجأ ان أس���واق املنطقة لم 
تتأث���ر كثيرا باألزمة، حيث اعتاد الناس ش���رب 
القه���وة باعتبارها أس���لوب ومنهج حياة بغض 

النظر عن األزمة.
وأكد على ان الشركة تسعى لالستقطاب فئات 
الشباب الذي يستمتع باملكوث أطول وقت زمني 
مبقاهي الشركة، فضال عن انهم سيكونون عمالء 

خالل مستقبلهم. 
من ناحية أخرى وحول املنافس���ة في السوق 
الكويتي قال بهبهاني إن السنوات األخيرة شهدت 
منوا كبيرا في عدد العالمات التجارية التي دخلت 
إلى سوق املش���روبات واملواد الغذائية واملقاهي 
وهو ما يؤكد حاجة السوق الدائمة إلى مثل هذه 
النوعية من األنشطة التجارية التي تلبي احتياجات 

ومتطلبات الكثير من املواطنني واملقيمني.
وأضاف أن كوستا كوفي الكويت تؤمن بأنها 
جزء من هذه السوق وبالتالي فهي جزء من املنافسة 
التي تهدف إلى التطوير مبا ينعكس ايجابيا على 
املستهلك الذي سيكون الرابح النهائي جراء هذه 

شارك بنك اخلليج مؤخرا 
الوظيفية  الف���رص  مبعرض 
ال���ذي أقام���ه برنام���ج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة حتت رعاية 
الدولة لشؤون مجلس  وزير 
الوزراء روضان الروضان، وقد 
أقيم املعرض خالل الفترة من 

27 إلى 30 ديسمبر املاضي.
هذا وقد أتاح املعرض للعديد 
من حديث���ي التخرج التعرف 
عل���ى الكثير من فرص العمل 
املتوافرة باإلضافة ملناقش���ة 
الوظيفي ومميزات  املستقبل 
العم���ل بالقط���اع املصرفي، 
وفي بن���ك اخلليج على وجه 

التحديد.
جتدر اإلشارة إلى أن بنك اخلليج قد فاز مؤخرا، 
وللمرة اخلامس���ة على التوال���ي، بجائزة إحالل 
وتوط���ني الوظائف التي مينحه���ا مجلس وزراء 
العمل والشؤون االجتماعية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي. وقد جاءت هذه اجلائزة تقديرا لتميز 
بن���ك اخلليج في مجال إح���الل العمالة الوطنية 
وتوطني الوظائف وتأكيدا على التزامه الراس���خ 

بتدريب وتطوير املواطنني مهنيا.

 أعلنت مؤسس����ة املوانئ الكويتية عن تنظيمها
 ل����� 40 دورة تدريبية داخلي����ة وخارجية ملوظفي 
املؤسسة خالل األشهر ال� 9 املنتهية من العام احلالي 
2010/2009 وذلك في إطار اس����تراتيجيتها لتطوير 
الكفاءات الوطنية العاملة وحتسني مهارات العمل.

وبهذه املناسبة قال مدير إدارة التدريب والبحوث 
عبد الهادي مراد ان املؤسس����ة التزال مستمرة في 
اختيار الدورات التدريبية املناسبة إلحلاق موظفي 
املؤسس����ة بها، في إطار اجلهود املستمرة من اجل 
رفع كف����اءة العمل وزي����ادة اإلنتاجية والتي تدعو 
إليها دائما قيادات املؤسسة وعلى رأسها املدير العام 
د.الشيخ صباح جابر العلى الصباح. واضاف مراد 
ان عدد املشاركني في الدورات التدريبية التي نظمتها 
املؤسسة خالل ال� 9 اشهر بلغ 219 موظفا وموظفة من 
مختلف اإلدارات الفنية والتشغيلية وكذلك العاملون 

في الوظائف اإلدارية واحلاسب اآللي.
وأوضح انه إلى جانب الدورات التدريبية التي 
ش����ارك فيها موظفو املوانئ، أع����دت إدارة التدريب 
والبحوث عددا من األنش����طة واملشاركات األخرى 
التي أتاحت ملوظفي املؤسسة االطالع على ما يستجد 

في قطاع املوانئ. وقال مراد ان املؤسس����ة شاركت 
في العديد من األنش����طة واملؤمترات على املستوى 
احمللي واإلقليمي والعاملي والتي تعنى بالتكنولوجيا 
املرتبطة بتطوير هذا القطاع حيث شارك 20 موظفا 
ف����ي اجتماع الدورة ال� 26 جلمعية املنظمة الدولية 
البحرية )IMO( و5 موظفني في االجتماع ال� 39 ملجلس 
احتاد املوانئ البحرية العربية كما شارك عدد كبير 
من املوظفني في االجتماعات اخلاصة لدول مجلس 

التعاون اخلليجي.
واضاف ان املؤسسة عملت على تنويع الدورات 
التدريبية خ����الل العام املاضي لتغطي كل املجاالت 
والتخصصات التي يعمل بها موظفو املؤسسة، حيث 
نظمت دورات في السالمة البحرية ومراقبة حركة 
السفن، باإلضافة إلى دورات اإلرشاد البحري ودورات 

متخصصة ملشغلي الرافعات اجلسرية.
وبني مراد ان املؤسسة حاولت حتقيق التوازن بني 
ابتعاث موظفيها إلى دورات داخلية وخارجية حيث 
كانت الوجهات التدريبية ملوظفي املؤسسة بني عدد 
من البلدان مثل مس����قط ودبي ومصر وسنغافورة 

واململكة املتحدة واليابان.

أسيوط مثاال يحتذى في تنمية 
املجتمع واملس���اعدة في تنمية 
املجتمع���ات األخرى، مش���يدا 
بدوره���ا كمؤسس���ة حكومية 

ناجحة.
وأش���ار الدويل���ة إل���ى أن 
مشكلة الكهرباء بالكويت تتعدد 
وتتش���عب إلى ع���دة جوانب 
مختلف���ة منها ما ه���و متعلق 
بالبنية التحتية للقطاع ومنها 
ما هو متعلق بالنواحي الفنية 
ومنها ما هو متعلق بالسلوك 
البشري في االستهالك هذا فضال 
عما هو متعلق باالستثمار في 
هذا القطاع وتوفير الس���يولة 
الالزمة لالستثمار فيه مما دفعنا 
لالستعانة مبركز تنمية املجتمع 
بجامعة أس���يوط الذي ميتلك 
جهاز محاكاة من ش���أنه دعم 

قدرات الدولة الكهربائية. 

خدمات المعهد

الن���دوة ع���رض  وتخل���ل 
مصحوب بالش���رح من كل من 
رائد فهد ومنى سليمان وعبير 
مصطفى املتخصصني في قطاع 
التدريب باملعهد عن ابرز ما يقدمه 
املعهد من خدمات تدريبية حيث 
أكدوا أن املعهد عبارة عن شركة 
متخصصة في مجال التدريب 
واالستشارات تقدم خدماتها من 
خالل مدربني ومستشارين من 
ذوي الكفاءة العالية واخلبرات 
ويتميز الشركاء والطاقم اإلداري 
والفن���ي باجلمع بني املؤهالت 
العلمية والعملية س���واء على 
املس���توى احملل���ي أو الدولي 
ولدين���ا العديد من التوكيالت 
والشهادات املعتمدة من جامعات 
عاملية وبيوت خبرة عاملية وقد 
جاء مفهوم تكوين الشركة وفق 
مفهوم إدارة اجلودة الش���املة 
والتي ترك���ز على التمييز في 
تقدمي اخلدمة للعمالء كنقطة 
البدء في دورة حتس���ني األداء 
وتكامل اخلدمات. وأضافوا »يتيح 
الدارسني مجموعة  أمام  املعهد 
واسعة من التخصصات منها 
»الفنية والهندسية، التخصصات 
اإلدارية، تكنولوجيا املعلومات، 
اللغة االجنليزية برامج الدبلوم« 
وأوضحوا »ل���دى املعهد عدة 
وكاالت معتمدة منها انه مركز 
تدريب معتمد لتدريب برامج 
األمن والسالمة والصحة املهنية 
م���ن منظمة األمن والس���المة 
بالوالي���ات املتحدة األميركية، 
وهي كذلك مرك���ز معتمد من 
معهد بحوث البترول حيث يتم 
التعاون مع معهد بحوث البترول 
بجمهورية مصر العربية لتقدمي 
خدمات التدريب واالستشارات 
في كل من »حفر اآلبار البترولية، 
التنقي���ب، عمليات  عملي���ات 
التكري���ر، تكنولوجيا تطوير 
احلقول النفطية، طرق حتسني 

معدالت استخراج النفط«.

البح���ث عن املؤسس���ات  في 
العاملية والتنسيق  احلكومية 
معه���ا بغرض االس���تفادة من 
خبراتها ونقله���ا إلى املجتمع 
الكويتي مبا يحقق اس���تفادة 
كاملة له وألفراده السيما تلك 
األمور املتعلقة بتأهيل الكفاءات 
الكويتي���ة وثقلها  البش���رية 
العملي���ة والعلمية  باخلبرات 

العاملية.
 وبنينّ أن تنمية قدرات األفراد 
والكوادر البشرية بالكويت من 
شأنها أن تنعكس إيجابا وبشكل 
ملحوظ على االقتصاد الكويتي 
بش���كل عام حيث ان اخلبرات 
والك���وادر املؤهل���ة واملدربة 
تستطيع أن تطور وان تساير 
االنطالق���ات العاملية التي تتم 

حولنا بشكل مستمر.
وكش���ف الدويلة أن الندوة 
هي نتاج ساطع لنجاح احدى 
القط���اع اخلاص  مؤسس���ات 
الكويتي »شركة املتحدون العرب 
لالستش���ارات والتدريب« في 
اجتذاب كيانات عاملية ميكنها 
رف���ع كف���اءة األداء بالس���وق 
القطاعات  احمللي ودعم جميع 
االقتصادية املتنوعة مبا يحقق 
الكويت في أن تعود  تطلعات 
درة اخللي���ج وتصبح مركزا 
ماليا عامليا، الفتا إلى أن جامعة 

خطة للمساهمة في عالج احد 
جوانب مشكلة الكهرباء بالكويت 
من خالل توفير كوادر بشرية 

مؤهلة فنيا بصورة عالية.

الكوادر البشرية

ومن جانبه قال عضو مجلس 
إدارة شركة »املتحدون« العرب 
مبارك الدويلة ان الندوة تأتي في 
وقت مهم وحيوي إللقاء الضوء 
على طبيعة »دور املؤسسات 
احلكومية في تنمية املجتمع« 
مع التركيز على دورها في تنمية 
املوارد البشرية من خالل إكساب 
البشرية ملهارات  الكوادر  تلك 
نظرية وعملية متطورة ومتقدمة 
متكنهم من أداء األدوار املطلوبة 
منهم في املنظوم���ة التنموية 

املتكاملة.
وع���ن األزم���ة االقتصادية 
الكيانات االقتصادية  قال: »ان 
اإلقليمية هي السبيل ملواجهة 
األزمات املالية العاملية«، مشيرا 
إلى أن األزمة األخيرة أعلنت أن 
النظ���ام العاملي واالقتصاد لن 
يكونا محصنني من هذه األزمات 
والب���د من وج���ود اقتصادات 
إقليمية على األقل تتعاون فيما 

بينها إلثراء بعضها البعض.
الندوة  أن  الدويلة  وأوضح 
تركز على دور القطاع اخلاص 

املؤمتر الهام نبع من كون جامعة 
أسيوط هي اجلهة الوحيدة في 
الشرق األوسط التي لديها جهاز 
محاكاة حملطات الكهرباء الذي 
يعتبر فري���دا من نوعه فضال 
عن خبراتها الس���ابقة في هذا 
املجال احليوي، الفتا إلى األهمية 
القصوى لهذه الندوة التي تعقد 
في ظل املش���اكل العديدة التي 
الكويت في قطاع  تعانى منها 
الكهرب���اء والتي توارثها املون 
الذين يعملون على  احلاليون 

توحيد اجلهود لعالجها.
 وشدد الرشيد على أن الندوة 
ته���دف إلى معاجل���ة النقص 
الشديد في الكفاءات التدريبية 
للكوادر البش���رية العاملة في 
الكويتي وثقل  الكهرباء  قطاع 
قدرتها عل���ى مواجهة املواقف 
الصعبة التي تتعرض لها بيئة 
العمل الش���اقة، مشيرا إلى انه 
انطالقا من اإلستراتيجية التي 
تتبناها شركة املتحدون العرب 
للتدريب واالستشارات واملتمثلة 
في تقدمي حل���ول مبتكرة الى 
املجتمع العرب���ي بصفة عامة 
واملجتمع الكويتي بصفة خاصة 
وبغرض رفع املستوى املعيشي 
للمجتمع من خالل زيادة الكفاءة 
العلمي���ة واملعملي���ة للكوادر 
البشرية باملجتمع، تقدم الشركة 

منى الدغيمي 
إدارة  قال رئيس مجل���س 
شركة املتحدون العرب فيصل 
الرشيد ان التعاون بني الشركة 
وجامعة أسيوط خطوة مهمة 
من خطوات ش���ركة املتحدون 
الع���رب »UAC« لتعزيز دور 
ف���ي تنمية  القط���اع اخلاص 
املجتمع، مؤكدا أن تأس���يس 
الش���ركة مت وفق مفهوم إدارة 
اجلودة الشاملة وتنمية املجتمع 
لالرتقاء مبستوى أداء املنظمات 
واألفراد وذلك من خالل النشاط 
املتخصص في االستش���ارات 
والتدري���ب وتطويرا لعنصر 

البشرى.
وأضاف الرش���يد ان شركة 
املتحدون العرب استطاعت خالل 
وقت قصير أن تدعم نشاطاتها 
وترسخ مبادئها وتطورها من 
خالل حصولها على ثقة العديد 
من مؤسس���ات االستش���ارات 
والتدري���ب والتطوي���ر على 
العربي والعاملي  املس���تويني 
باعتمادها ممثلة لهم في الكويت 
وذلك خالل ندوة عقدتها الشركة 
أمس ناقشت فيها عدة جوانب 
اقتصادية هامة الس���يما سبل 
القطاع اخلاص في  مساهمات 
تنمية املجتمع���ات بالتعاون 

والتكاتف مع القطاع العام.
الرش���يد أن يكون  وتوقع 
الع���ام احلالي عاما فاصال بني 
الذي بدأ  الركود االقتص���ادي 
مع األزم���ة املالية العاملية في 
ش���هر س���بتمبر 2008 والذي 
بل���غ ذروته في ش���هر مارس 
2009، والنهوض االقتصادي 
الذي يس���عى العالم من أجله، 
وأن ينه���ض االقتصاد العاملي 
من كبوته احلالية ويستعيد 
نشاطه وحيويته، إذا لم يصب 
بانتكاسة ثانية قبل منتصف 
العام احلالي، داعيا إلى تقليل 
االعتماد على صادرات البترول 
والبحث عن بدائل أكثر فاعلية 
مستقبال من خالل إفساح املجال 
بشكل اكبر أما القطاع اخلاص 
ودع���م السياس���ات التنموية 

الداخلية.
وبني الرش���يد أن من أبرز 
املؤسسات التي حازت الشركة 
اعتماداتها ف���ي تلك املجاالت 
»جامعة أسيوط« حيث هدفنا 
من التعاون معهم إلى االستفادة 
من مساهمتهم البناءة في تطوير 
البيئة واملجتمع املصري، مشيدا 
العالم  الفاعلة جتاه  برؤيتهم 
العربي حيث ميتلكون خبرات 
فريدة وإمكانيات عالية تؤهلهم 
إلفادة من يتعاون معهم بشكل 
عملي ومدروس من خالل تبادل 
اخلبرات في جميع املجاالت محل 

التعاون .
ان اختيار  الرش���يد  وتابع 
مركز تنمي���ة املجتمع بجامعة 
أسيوط للمشاركة في أنشطة هذا 

أكد أن 2010 سيشهد تدشين 10 فروع جديدة

جانب من الندوة

حسني بهبهاني وآندي مارشال وحبيب كويا يقصون شريط االفتتاح

جناح البنك في املعرض

حضور كبير خالل ندوة »املتحدون العرب«

الرشيد والدويلة يكرمان السفير املصري طاهر فرحات

.. وفي لقطة تذكارية عقب انتهاء الندوة

مصطفى كمال متوسطا مبارك الدويلة وفيصل الرشيد 

الرشيد: تكاتف القطاعين العام والخاص يعزز المسيرة 
التنموية ويدعم اإلستراتيجيات االقتصادية

الدويلة: الكيانات االقتصادية اإلقليمية هي السبيل لمواجهة األزمات المالية العالمية

خالل ندوة عقدتها »المتحدون العرب« بالتعاون مع جامعة أسيوط حول دور المؤسسات في تنمية االقتصاد
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