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)محمد ماهر( جانب من امللتقى  

الرشيد تقدم درعا تذكارية حلسني جانب من اللقاء

م.هاني حسني يتوسط فريق العمل واملهندسني اخلليجيني والكويتيني

موظفات »بيتك« يتوسطن طالبات »بيان«

الهاجري: 3 توجهات لـ »مؤسسة البترول«
لتطوير الموارد البشرية ضمن إستراتيجية 2030 

الكويتية لع���ام 2030 لن يتم 
حتقيقه���ا اال من خالل العمال 
إلى  البش���رية، الفتا  واملوارد 
أن تطوير املوارد البشرية في 
القطاع النفطي تكمن أهميته في 

حتقيق استراتيجية 2030.
وأوضح العيسى أن القطاع 
النفطي يحتاج الى نحو 2500 
موظف خالل خمس سنوات، 
ونحو 7 و8 آالف موظف حتى 
عام 2030، مع توقعات بالزيادة 
وذلك متاش���يا مع املش���اريع 
النفطية املستقبلية التي ستسفر 

عنها اخلطة التنموية.
العيس���ى أن يؤدي  ونفى 
توجه املؤسسة إلنشاء مشاريع 
نفطية في اخلارج إلى التأثير 
على عملية التوظيف، الفتا إلى 
أن العمال���ة الكويتية في تلك 
املشاريع س���تكون في املجال 

اإلشرافي.
وحول مدى الش���فافية في 
عملي���ات التوظيف والترقية، 
قال العيس���ى إن استراتيجية 
املؤسس���ة في السابق لم تكن 
تأخذ ف���ي احلس���بان املوارد 
البشرية، ألن التفكير كان في 
الدول األخرى عبر  منافس���ة 
املنتجات، ولكن باإلستراتيجية 
احلالية فإن هدفها األساس���ي 
البشرية  هو االرتقاء باملوارد 
والتي س���تمكنها من حتقيق 
تلك اإلستراتيجية، مشيرا إلى 
ان عملي���ة التوظيف املركزية 
ل���م تؤثر عل���ى التوظيف في 
الشركات، الن اللجان املركزية 
للتوظي���ف مكونة م���ن تلك 

الشركات.
وأضاف ان توظيف العمالة 
تأثر سلبا خالل الفترة املاضية 
بس���بب إلغاء بعض املشاريع 
النفطية مثل مشروع املصفاة 
التنموية  الرابعة لكن اخلطة 
اجلدي���دة وم���ا تتضمنه من 
مشاريع نفطية جديدة توحي 
بقدر كبير من التفاؤل في هذا 

الشأن.

بأحدث الوسائل التكنولوجية 
والبرامج االداري���ة املتطورة 
وذلك لتعزيز القدرة التنافسية 
للقط���اع النفطي ومتكينه من 
مواكب���ة املتغي���رات العاملية. 
م���ن جانبه، ق���ال مدير دائرة 
دراس���ات املوارد البشرية في 
مؤسسة البترول الكويتية باسم 
العيسى، إن فكرة املؤمتر تتمثل 
في جمع موظفي املوارد البشرية 
من جميع ش���ركات مؤسسة 
البترول الكويتية لتبادل األفكار 
واملعلومات، واالس���تفادة من 
املش���اريع والتجارب واألفكار 
املوجودة للش���ركات املختلفة 

فيما يخص املوارد البشرية.
واوضح العيسى أن جناح 
استراتيجية مؤسسة البترول 

الرائدة في مجال املوارد البشرية 
لألخذ بها في مجال بناء قدرات 
املوارد البشرية للقطاع النفطي 
وحتقيق االستفادة القصوى 
من طاقات املوظفني اإلنتاجية 

واإلبداعية بايجابية وكفاءة.
 وش���دد الهاجري على أن 
املؤمتر الب���د وان يصدر عنه 
أطر وسياس���ات جديدة متكن 
الواعي  التعامل  املؤسسة من 
مع الواقع اجلديد الذي تفرضه 
التحديات واملتغيرات العاملية 
واإلقليمية املعاصرة، مشيرا 
ال���ى أن اللقاء س���يركز على 
البحث عن أفضل السبل نحو 
استقطاب وإعداد وتأهيل املوارد 
البشرية التي تتمتع بالقدرات 
العاملي���ة املدعومة  واملهارات 

أحمد مغربي
أكد العضو املنتدب للشؤون 
املالية واإلدارية في مؤسس���ة 
البترول الكويتية علي الهاجري 
على املكانة التي توليها املؤسسة 
ملواردها البشرية وذلك ضمن 
التوجهات اإلستراتيجية لعام 
2030، والت���ي ترك���زت في 3 
توجهات رئيسية وهي تطوير 
املمارسات والتطبيقات احليوية 
املتعلقة بتخطيط القوى العاملة 
البش���رية  الكوادر  وتأهي���ل 
والس���عي لتكري���س اجلهود 
جتاه جذب الكوادر البش���رية 
الفعال  الدعم  املتميزة وأخيرا 
جتاه الهوية املؤسسية الواحدة 
وتعزيز ثقاف���ة االداء املتميز. 
حديث الهاجري جاء خالل تنظيم 
مؤسسة البترول الكويتية أمس 
»ملتقى املوارد البشرية للقطاع 
النفطي« وذلك ضمن خطواتها 
املستمرة في تطوير مواردها 
البشرية واالرتقاء بهم، وبني 
البش���ري يعتبر  العنصر  أن 
الركيزة األساسية لكل جهود 

النمو والتقدم.
 وأوضح الهاجري أن هذه 
التوجهات اإلستراتيجية ينبثق 
عنه���ا مجموعة من املتطلبات 
الرئيسية للتنفيذ منها زيادة 
االلتزام بتطوير وتأهيل قدرات 
البش���رية،  املوارد  وكف���اءات 
باإلضافة إلى إنشاء نظام إداري 
لذوي األداء املتميز، وإنشاء نظام 
تدريبي مبني على االحتياجات 
التش���غيلية وتأهيل القيادات 
وتطويرها باإلضافة إلى حتسني 
املقدمة  الدعم واخلدمة  جودة 

إلى العمالء.

المنهجيات الحديثة 

وبني أن املؤسسة تعقد هذا 
امللتقى س���نويا وتسعى من 
خالله إلى متابعة ومناقش���ة 
ودراسة أحدث ما توصلت إليه 
املنهجي���ات احلديثة واالطالع 
عل���ى التج���ارب والتطبيقات 

خالل تنظيم المؤسسة »ملتقى الموارد البشرية للقطاع النفطي«

باسم العيسى علي الهاجري 

القحطاني: هناك تآكل داخلي في القطاع النفطي يؤدي في النهاية إلى انهيار الهيكل العام والجمعية وضعت خطة منذ 2007 إلعادة الثقة بالمهندس الكويتي

وقال ان هناك تآكال داخليا في 
القطاع النفطي يؤدي بالنهاية الى 
انهي���ار الهيكل العام، الفتا الى ان 
جمعية املهندسني قامت بوضع خطة 
منذ عام 2007 إلعادة الثقة باملهندس 
الكويتي القادر على حتويل الكثير 
من التحديات الى اجنازات غير انه 
وجد ان هناك بيروقراطية وروتينا 

قد يقفان بوجه االجتهاد.
واضاف ان هناك مجاالت عمل 
ميكن وصفها بأكبر من الش���اقة، 
حي���ث يتع���رض من يعم���ل بها 
للخطر وامل���وت ال قدر اهلل، وبني 
ان هناك عدم اتاحة للفرصة لبعض 
املؤسسات بشأن االستقاللية، مذكرا 
بايقاف مش���روع املصفاة الرابعة 
اكثر من مرة وقد كانت الكويت في 
ام���س احلاجة اليها ثم مت وأد هذا 
املشروع ولم يحترم الرأي الفني 
للمجلس االعلى للبترول والقاضي 

بأهميته البالغة للكويت.
وأوضح ان ما يحز في النفس 
التشكيك في نزاهة وكفاءة  هو 
املجلس االعلى للبترول، عاتبا 
الذي لم  على اجلانب السياسي 
يحاول التثقف مبا ميكن ان يعود 
على الكويت من نفع في مشروع 
املصفاة الرابعة والداو كيميكال، 
مؤكدا ان مؤسسة البترول تتم 

محاربتها حتى لو سكتت.

النفط بالقطاع النفطي، االمر الذي 
يساعد على عمل القطاع بوتيرة 
منتظمة لها مردودها اجليد على 
الدولة، مؤكدا ان طريقة اختيار 
الوزراء  بش���كل عام ال تس���مح 
النفطي،  القط���اع  الى  بالدخول 
االمر الذي يدف���ع الكثيرين الى 

عدم القبول بحقيبة النفط.
وبني ان املركزية اسوأ ما في 
قطاع معقد مثل القطاع النفطي، 
مشيدا مبركز التدريب في مؤسسة 
البترول وقيامه بدوره بتدريب 
وتأهيل العمالة الوطنية، مؤكدا 
على اهمية الشفافية في املشاريع 
النفطية حتى يكون املواطن على 
اطالع على حقيقة ما يجري من 
حوله وفوائد املشاريع النفطية 
املختلفة درءا للتشكيك في نزاهة 

العاملني في هذا القطاع.

القطاعات المحمودة المنبوذة

من جهته، اكد رئيس جمعية 
الكويتي���ة م.طالل  املهندس���ني 
القحطاني ان القطاع النفطي من 
القطاعات احملمودة املنبوذة في آن 
واحد، ونفتخر بأدائه وان كانت 
نظرة من يعمل خارجه بها شيء 
من احلس���د والغيرة، الفتا الى 
وجود مناذج مشرفة من قيادات 

العمل النفطي.

الرغ���م من وج���ود الرقابة لكن 
بطريقة صحيحة.

ولفت الى تقرير رئيس الوزراء 
البريطاني السابق بشأن تقلبات 
اسعار النفط العاملية، لدرجة انه 
قد يأتي علينا عام 2025، بحيث 
ال تس���تطيع الدولة دفع رواتب 
موظفيه���ا، معوال عل���ى أهمية 
مساهمة القطاع النفطي في الدورة 
االقتصادية للدولة حيث يرتبط 
ارتباطا وثيق الصلة بكافة مشاريع 
وخدم���ات الدولة مبا يوجده من 
فرص تش���غيلية واس���تثمارية 
مختلفة لباقي القطاعات االخرى 
البل���د من حيوية  كون حيوية 

القطاع النفطي.
وردا على س���ؤال بشأن عدم 
قبوله بوزارة النفط التي عرضت 
عليه اكثر من مرة، افاد حس���ني 
بأن شخصية وزير النفط مهمة 
واملنصب يعاني من عدم االستقرار 
خاصة في العشر سنوات االخيرة 
� مبعدل وزير كل عام � بس���بب 
التركيبة السياسية في الكويت 

التي وصفها بالصعبة جدا.
وشدد على اهمية وجود مناخ 
سياسي مناس���ب لكي ميارس 
القط���اع النفطي دوره املناط به 
كما هو متبع في باقي دول اخلليج 
الى جانب اهمية تخصص وزير 

دارين العلي
أكد الرئيس التنفيذي االسبق 
ملؤسسة البترول الكويتية م.هاني 
حسني ان القطاع النفطي اليزال 
يحتاج إلى املزيد من االستقاللية 
ف���ي العمل حتى يتمكن من رفع 
أدائه وحتقيق األهداف املنشودة 
منه كقطاع حيوي ومهم في البالد، 
مش���يرا إلى وجود تدخالت من 
جهات مختلفة وليس من أعضاء 

مجلس األمة.
وقال م.حسني، خالل استضافته 
من قبل جمعية املهندسني الكويتية 
في ملتقى ديوانيتها الرابع الذي 
تقيمه كل ش���هر، ان دخل النفط 
البالغ نحو 17.8 مليار دوالر ميثل 
ما نسبته 94% من دخل الكويت 
املنتهية  املالية  السنة  العام في 
في مارس 2010، منها مليار دوالر 
من االيرادات غير النفطية، الفتا 
الى أن احلديث عن تنويع مصادر 
الدخل الع���ام للكويت من قدمي 
االزل حتى الوقت الراهن، داعيا 
إلى عدم اليأس من هذه الصورة 
واعتبرها ليست قامتة الى احلد 

الذي يدعو إلى اإلحباط.
وفي معرض حديثه عن وضع 
الكويتية في  النفطية  الصناعة 
الوقت الراهن، اكد م.حسني على 
ان تنظيم القطاع النفطي ش���هد 
في بداياته شركات متعددة الى 
ان مت تأسيس مؤسسة البترول 
الكويتية في العام 1980 لتكون 
املظلة التي تقوم بتنسيق العمل 
من خالل تخصيص دور وقطاع 
محدد لكل ش���ركة من ش���ركات 
النفط املختلف���ة حتى ال يحدث 
تضارب بني اعمال وتخصصات 
هذه الشركات حتى سارت االمور 
باجتاه جيد في مجال النفط في 

الكويت.
وحتدث م.حسني عن أهمية 
إعطاء الصالحيات للقطاع النفطي 
وما ميكن ان يتيحه ذلك لتقدمي 
دور اكثر ايجابية في الدفع مبزيد 
من التطور في هذا القطاع، مذكرا 
بقيام ش���ركات النف���ط احمللية 
بإطفاء حرائق آبار النفط املختلفة 
عقب حتري���ر الكويت في فترة 
وجيزة لم تتجاوز 7 اشهر بسبب 
اعطاء القطاع النفطي الكثير من 
الصالحيات التي س���اعدت على 
قيامه بدوره بالشكل الالزم على 

حسين: المناخ السياسي ال يشجع على قبول منصب وزير النفط
أكد في ملتقى جمعية المهندسين أن القطاع النفطي يؤمّن 94% من دخل البالد

إنجازات »بيتك« في 2009
في ثانوية بيان

في زيارة خاصة أشادت بها الطالبات والهيئة التدريسية

قدمت موظفات بيت التمويل 
الكويت���ي )بيتك( ف���رع بيان 
محاض���رة خاص���ة باجنازات 
الع���ام املاضي  »بيتك« خالل 
على املستويني احمللي والدولي 
خالل زيارة الفرع لثانوية بيان 
للبنات مبش���اركة نورة عادل 
الصبيح ونهال املس���لم وندى 

الوقيان.
وتضمن الشرح الذي قدمته 
املوظفة ن���ورة عادل الصبيح 
موجزا عن »بيتك« وتأسيسه 
والصعوباشت التي واجهها في 
بداية عمله حتى اس���تطاع أن 
يحقق إجنازات ملموسة على 
مختلف األصعدة والتي تؤكد 
دور البنوك اإلسالمية في سعيها 
لتحقيق مفهوم إعمار األرض 
الذي  وهو املطلب األساس���ي 
تس���عى إليه من خالل عملها، 

الدولي  التوسع  إلى  باإلضافة 
الذي يعتبر أحد استراتيجيات 
»بيتك« في انتشاره اليوم عبر 
187 فرعا حول العالم س���واء 
كانت ف���ي تركي���ا أو ماليزيا 
أو البحرين او الس���عودية او 
او اإلمارات او األردن   أملاني���ا 
او  ال�م�تح���دة  الع�رب�ي���ة 

سنغافورة.
كم���ا تناول���ت احملاضرة 
اجلوائز التقديرية التي حصل 
عليها »بيتك« خالل عام 2009 
من العديد من اجلهات املرموقة 
والتي أكدت قدرة »بيتك« على 
املنافسة على املستوى الدولي 
في املجال املصرفي واالستثماري 
والعقاري والتمويلي وهو ما 
يس���اهم في تدعي���م الصورة 
اإليجابي���ة لالقتصاد الكويتي 
باعتب���ار »بيت���ك« أح���د أهم 

املس���اهمني في بناء الس���وق 
احمللي.

الذي  الع���رض  واش���تمل 
قدمته الصبي���ح على طريقة 
املالية  إجراء بعض املعامالت 
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 
مثل تش���غيل بطاقة التيسير 
االئتمانية أو احلسبة التجارية 
والعقارية باإلضافة إلى أنواع 
وحجم الودائع التي يستقبلها 
»بيتك« م���ن عمالئه والعوائد 
التي حتققها تلك الودائع عبر 
تش���غيلها. يذك���ر أن »بيتك« 
نظم خ���الل الفت���رة األخيرة 
العدي���د من برام���ج التثقيف 
 املصرف���ي كج���زء م���ن دوره
 االجتماع���ي وال���ذي يؤك���د
أهمية نقل اخلب���رة لألجيال 

القادمة.


