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)محمد ماهر(الشيخ أحمد الفهد متحدثا خالل اطالق مبادرة »ذخر« 

الفهد: »المركزي« و»المالية« يضعان اللمسات النهائية 
لتمويل مشاريع الخطة لعرضها على مجلس األمة قبل دور االنعقاد المقبل

عمر راشد 
كش����ف نائب رئي����س مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة للتنمية االقتصادية ووزير 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد عن قيام 
احلكومة برفع أول تقرير تنموي في 
تاريخ الكويت ملجلس األمة حول 
أداء احلكومة للستة أشهر األولى من 
إقرار خطة التنمية إلى مجلس األمة 
قبل دور االنعقاد املقبل، مستدركا 
بأنه مت استكمال جمع البيانات من 
وزارات الدولة املختلفة وجتميعها 
إلعداد التقرير من قبل األمانة العامة 
للتخطيط وذك لرفعه إلى مجلس 
ال����وزراء للموافق����ة عليه ليكون 
جاهزا للعرض أمام مجلس األمة 
قبل دور االنعقاد املقبل. وبني الفهد 
في تصريح صحافي على هامش 
إطالق مب����ادرة الكويت لتطوير 
قيادات التنمي����ة »ذخر« أمس أن 
بنك الكويت املركزي ووزارة املالية 
واملجلس األعلى للتخطيط يضع 
حاليا اللمس����ات النهائية لوضع 
آليات متويل خطة التنمية وعرضها 
على مجلس الوزراء ومجلس األمة 
للموافقة عليها. وأكد الفهد في رده 
على سؤال ل� »األنباء« حول رأيه 
بشأن رفض محافظ بنك الكويت 
املركزي متويل مشاريع اخلطة من 
أي قناة أخ����رى للتمويل بخالف 
البنوك احمللية، أجاب الفهد مقتضبا 
أنا ف����ي انتظار خط����ة احلكومة 
لوضع آليات متويل خطة التنمية، 
مستدركا بأن هناك شركات ضمن 
اخلطة حتت����اج إلى متويل طويل 
املدى ويجب مس����اعدتها لتحقيق 
األهداف املطلوبة منها. وقال الفهد 
إن التج����اذب النيابي واحلكومي 
بش����أن آلية متويل خطة التنمية 
جعل اجلرعة السياس����ية للخطة 
تتفوق على اجلرعة »الفنية« وهو 
ما قد يؤدي إلى ضياع مالمح اخلطة 
والذهاب بها إلى دائرة الفشل وهو ما 
نسعى لتجنبه. واستدرك الفهد: أنا 
»متنازل« عن كل حق لي في سبيل 
تنفيذ مشاريع خطة التنمية، قائال 
»راح أصك حلجي من أجل حتقيق 
الرغبة السامية في حتويل الكويت 
إلى مرك����ز مالي وجتاري وتنفيذ 

مشاريع خطة التنمية«.
وقال الفه����د إن عزوف القطاع 
اخلاص عن املساهمة في املشاركة 
ف����ي تأس����يس بعض الش����ركات 

للتنمية االقتصادية لتكوين شباب 
من الكف����اءات الفنية ال تتعارض 
مع مبادرة »ذخر« وإمنا هي تصب 
في النهاية لبناء قدرات الش����باب 
الكويتي، مس����تدركا بأن كل عمل 
يصب في صال����ح املجتمع يهدف 
في النهاية لبناء وتطوير قدرات 
الشباب الكويتي ويصب في النهاية 
في اجتاه هدف حتويل الكويت ملركز 
مالي وجتاري. وقال إنه من واقع 
مسؤوليتي فإنني سأقوم بتبني 
شخصيا متويل مبادرة »ذخر« التي 
تهدف الى تدريب وتطوير 100 من 
الكوادر الكويتية الشابة كمرحلة 
أولى، مبديا توقع����ه بأن القطاع 
اخلاص سيتولى إطالق املزيد من 
التي من شأنها  املبادرات املماثلة 
تسريع عجلة التنمية وأضاف حول 
سؤال عن مبادرة مشابهة قام بها 
ديوان اخلدمة املدنية قال اى عمل 
ينفذ داخل إطار العمل احلكومي، 
آلياته اخلاصة وظروفه التي تختلف 
عن غيره بي����د ان الهدف النهائي 
ألى مبادرة هو االرتقاء باملجتمع 

ومواطنيه.
وم����ن جانبه، أش����ار الرئيس 
التنفيذي للمبادرة جاسم الصفران 
إلى أن الهدف من املبادرة يتمحور 
حول بناء فريق قوامه 100 ش����اب 
وشابة مؤهل ومدرب وفقا ألعلى 
املعايير العاملي����ة في مجال إدارة 
املشاريع. مبينا أن اخلطة التنموية 
للدولة عبارة ع����ن مجموعة من 
املشاريع منها املتعلق بالتشييد 
والبن����اء ومنها متعل����ق بالبنية 
التحتية ومنها موج����ه لالرتقاء 
بالتعليم والصح����ة وغيرها من 
املجاالت. فنحن اليوم في منعطف 
تاريخي يتطلب منا التداعي لبناء 
الوطن وإعادة موقعه اإلستراتيجي 
وذلك لن يتأتى إال بالقيادات الشابة 
املس����تنيرة. وقال إن أهم ما مييز 
مبادرة الكوي����ت لتطوير قيادات 
التنمية »ذخر« الدعم واملساهمة 
املقدمة من إحدى أعرق املؤسسات 
التعليمية على مستوى العالم وهي 

جامعة كورنيل األميركية.
وب����ني الصف����ران أن مب����ادرة 
»ذخر« تش����مل 5 مراحل أساسية 
هي: االختيار، التعريف، البرنامج 
التدريبي، تكوين ن����ادي قيادات 
التنمية واملرحلة اخلامس����ة هي 

التعيني.

املس����اهمة مثل البيوت منخفضة 
التكاليف جاء بسبب عدم جدواها 
االقتصادية من وجهة نظر شركات 
القطاع اخل����اص، مضيفا أن عدم 
إقرار متويلها من قبل السلطتني 
التشريعية والتنفيذية أضعف من 
إمكانيات جناحها. وكش����ف الفهد 
عن تأس����يس 5 شركات مساهمة 
في السنة األولى من اخلطة والتي 
ال حتتاج إلى متويل ميس����ر مثل 
الشركة الصحية وشركة الكهرباء 
وهي شركات تعتمد على اإلنفاق 
احلكومي مثل شركة الكهرباء وعلى 
إنفاق املقيمني مثل الشركة الصحية 
مبينا أن تلك الشركات سوف يتم 
طرحها خالل شهري نوفمبر املقبل 

أو ديسمبر على أقصى تقدير.
وقال إن طرح مثل تلك الشركات 
س����وف يتي����ح للقط����اع اخلاص 
املساهمة في القطاع الصحي وقطاع 
الكهرباء ألول مرة في تاريخ الكويت. 
وأوضح الفهد إن التجاذب النيابي 
واحلكومي بشأن آلية متويل خطة 
التنمية جعل اجلرعة السياسية 
للخطة تتفوق على اجلرعة »الفنية« 
وهو ما قد يؤدي إلى ضياع مالمح 
اخلطة والذهاب بها إلى دائرة الفشل 
وهو ما نسعى لتجنبه. وردا على 
سؤال عما إذا كانت احلكومة ستقوم 
بتقدمي استقالة جماعية لها على 

الطبيعي أال تقف احلكومة مكتوفة 
األيدي أمام موجة الغالء وستتخذ 

إجراءات محددة ملواجهتها.
وفي استعراض ألهمية مبادرة 
»ذخر« لتطوير قي����ادات التنمية 
والت����ي تأتي مواكب����ة لتحركات 
احلكومة لتنفيذ خطة التنمية من 
خالل بناء 100 قيادة من الشباب 
والشابات كمرحلة أولى قادرة على 
إدارة وتنفيذ مشاريع خطة التنمية 
وذلك في إطار التوجهات على أن 
تتولى قيادات شابة كويتية تنفيذ 
تلك املشاريع خالل املرحلة املقبلة، 
أكد الفه����د أن أي خطة تنمية في 
العالم ال ميكن أن تتم دون تفاعل 
مؤسسات املجتمع املدني والقطاع 

خلفية ما تشهده الساحة السياسية 
من جت����اذب حاد بني الس����لطتني 
التشريعية والتنفيذية متمثال في 
تغيير قانون الغرفة وآليات متويل 
خطة التنمية إضافة للملفات العالقة 
األخرى بني السلطتني، قال الفهد إن 
مجتمع الكويت بطبيعته »مسيس« 
ويتمتع بأجواء دميوقراطية وإعالم 
حر يتخطى ح����دود احمللية وهو 
جانب مضيء في تاريخ الكويت 
رغم إزعاجه. وفي رده على سؤال 
آخر ل� »األنباء« حول خطة احلكومة 
ملواجهة غالء األسعار وعما إذا كان 
هناك تغيير مرتقب حلقيبة وزير 
التجارة والصناع����ة على خلفية 
تصاعد حدة الغالء، قال الفهد من 

اخلاص ومؤسسات الدولة لبناء تلك 
النوعية من الشباب خالل الفترة 
املقبلة، مبينا أن 63% من سياسات 
خطة التنمية تق����وم على تأهيل 

وتطوير الكوادر البشرية.
وقال إن مبادرة »ذخر« تسعى 
لتقارب وجهات النظر بني اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلاص لتأهيل 
الكوادر البش����رية، مستدركا بأن 
متويل املرحلة األولى التي تضم 
100 شاب وشابة كويتية سيكون 
على نفقته الشخصية وبعدها سيتم 
تأهيل بقية الكوادر الشابة سواء في 

القطاع احلكومي أو اخلاص.
واس����تدرك الفهد بالقول: إننا 
نسعى لبناء »نواخذة التنمية« من 
خالل إط����الق مبادرة »ذخر« التي 
يتوالها القطاع اخلاص بالتعاون 
مع مؤسسات املجتمع املدني خالل 
املرحلة املقبلة. وبني الفهد ان السنة 
األولى من مشروع خطة التنمية 
بحاجة إلى 850 مشروعا وهو ما 
يعني توفير 850 إدارة متنوعة في 
مش����اريع فنية متخصصة وبأيد 
محلية، الفتا الى أن »ذخر« هي أولى 
لبنات بناء جيل قيادي من الشباب 

قادر على إدارة تلك املشاريع.
وأوضح أن املبادرات األخرى 
التي تتبناها جهات حكومية مثل 
ديوان اخلدمة والصندوق الكويتي 

أطلق مبادرة »ذخر« إلعداد 100 قيادة كويتية إلدارة مشاريع خطة التنمية تحت رعايته وتمويله الشخصي

الحكومة لن تقف مكتوفة األيدي في مواجهة غالء األسعار وستتخذ إجراءات محددة .. و»التجارة« تسعى الحتواء الظاهرة

االنتهاء من أول تقرير تنموي في تاريخ الكويت عن أداء الحكومة للـ 6 أشهر األولى من إقرار الخطة لعرضه على مجلس األمة قبل دور االنعقاد المقبل

63% من سياسات خطة التنمية لتطوير القدرات البشرية .. و850 مشروعا في السنة األولى بحاجة إلى 850 إدارة متنوعة
»راح أصك حلجي« لتنفيذ الخطة وأتنازل عن كل حق لي مقابل رؤية الكويت في أفضل أداء اقتصادي

خطة التنمية ليست »ورقية« وإنما خطة »أمة«

ستافيشر: الخطة بحاجة
لموارد بشرية »مبدعة وطموحة«

قال الفهد إن مبادرة صاحب الس��مو األمي��ر لتحويل الكويت الى 
مرك��ز مالي وجتاري اقليمي بحلول الع��ام 2035 دفعت احلكومة الى 
وضع برنامج عمل رباعي يحتوي على مشاريع استراتيجية ومرحلية 

رئيسية نحو حتقيق الرؤية.
ولفت الفهد الى ان البرنام��ج احلكومي واملتمثل في خطة التنمية 
يؤمن بضرورة استعادة الدور الريادي االقليمي للكويت الذي صنعه 
األج��داد بالعمل الدؤوب، مؤكدا ان خطة التنمية ليس��ت خطة ورقية 
إمنا هي خطة أمة، وانه على جميع قطاعات الوطن احلكومية واألهلية 

واألكادميية ان تتفاعل معها من أجل حتقيقها بالشكل الصحيح.
وق��ال ان املواطن الكويت��ي يعتبر هو احملور األساس��ي خلطتنا 
التنموي��ة فمن أجله وضعت جميع ه��ذه األهداف، قائال انه من خالل 
قناعتي الشخصية أقول لكم بيقني ان جناحنا في حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري في العام 2035 يعتمد بالدرجة األولى على قدرتنا 

على تطوير كفاءتنا القيادية في جميع املستويات.

قال املستش��ار األول للشؤون األكادميية في جامعة »كورنيل« 
جوردن ستافيشر ان لدى الكويت مشروعا جريئا وكبيرا متمثال 
في خطة التنمي��ة التي تتطلب من جهتها موارد بش��رية »مبدعة 

وطموحة«.
وأض��اف ان ممثلي اجلامع��ة الذين التقوا أخي��را ممثلني عن 
القطاع اخلاص واحلكومي معنيون بخطة التنمية وتبني من خالل 
االجتماعات وجود حتديات ومتطلبات خاصة في املوارد البشرية 

لضمان جناح مشروعات اخلطة التنموية.
وأوضح ستافيش��ر ان هذه اللقاءات اسفرت عن اعداد تقارير 
خاصة عن املتطلبات التي حتتاجها الكوادر الكويتية التي ستشارك 
في البرنامج التدريبي في املب��ادرة، الفتا الى اإلمكانيات الكبيرة 

التي تتمتع بها جامعة كورنيل في تأهيل الكوادر البشرية.

ممثل بنك برقان يتسلم اجلائزة 

»برقان« يفوز بجائزة التميز بالجودة من »جي بي مورغان«
أعلن بنك برقان عن حصوله 
ب����ي مورغان«  على جائزة »جي 
في التميز باجلودة وتعكس هذه 
الراسخ ومستوى  اجلائزة األداء 
اجلودة املتقدم للبنك في تطبيق 
معايير التميز التي حافظ عليها 
البنك فيما يتعلق بإدارة عمليات 
التحويل في صناديقه خالل العام 

.2009
وأكدت »جي بي مورغان« أن 
بنك برقان اس����تطاع بنيله هذه 
اجلائزة ان يك����ون البنك الوحيد 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
الذي يحظى بجائزة متيز اجلودة 
عن أدائه البارز في عمليات اخلزينة 

واألنشطة التجارية.
ومنذ العام 1997، قدمت »جي 
بي مورغان« العديد من اجلوائز 
الختيار أقوى املؤسس����ات املالية 
الت����ي حققت أفضل مس����تويات 

معامالت التحويالت بالدوالر، كما 
مت تقدمي هذه اجلوائز للمؤسسات 
املالية والبنوك التي استطاعت أن 
حتقق نتائ����ج ملحوظة وريادية 
في تطبيق أنسب لنظام الدفع عن 

.SWIFT طريق
وف���ي تعليقه���ا ح���ول هذه 
اجلائ���زة، قال���ت رئيس مديري 
مجموعة االس���تثمار واخلزينة 
في بنك برق���ان مي املضف: »إن 
هذه اجلائ���زة تعكس احلضور 
القوي الذي يش���غله بنك برقان 
في أسواق اخلدمات املالية العاملية، 
كما أن قدرتنا على احملافظة على 
مس���تويات رائدة في هذا املجال 
مل���دة 13 عاما على التوالي، تدلل 
على قوة مؤسستنا وقدرتنا على 
التعامل م���ع التحديات التي قد 
تطرأ عل���ى العمليات املصرفية 

واملالية«.

..ويقّدم 5000 دينار يوميًا مع حساب »يومي«
أعلن بنك برقان عن انضمام مجموعة جديدة من الفائزين 
بجائزة السحب اليومي حلساب »يومي« املصرفي حيث فاز كل 
منهم مببلغ 5000 دينار مت إيداعه في حسابهم لتزداد فرص 
ربحهم في الس��حوبات اليومية القادمة، حيث جرى السحب 
في املبنى الرئيسي للبنك حسب اإلجراءات املتبعة بحضور 
ممثلني عن وزارتي التجارة والداخلية. وأوضح البنك في بيان 
صحافي أنه مع ازدياد اإلقبال على هذا احلس��اب الفريد من 
نوعه، تتجدد الس��حوبات اليومية التي كان آخرها سحوبات 
األس��بوع املاضي التي فاز بها خمس��ة عمالء كان احلظ من 

نصيبهم بالفوز باجلائزة اليومية وهم: وجيه أنيس عبدالفتاح، 
فاطمة صادق جعفر عبدالرحيم، الش��يخ حمود باسل حمود 
الصباح، أنثوني برنارد جونس، وناصر سبيل عتيق املطيري. 
وأشار البنك الى انه بهذا احلساب يحقق متيزا وحضورا نوعيا 
من حيث تلبيته لرغبة العمالء في برنامج سحوبات يختلف 
عن السحوبات السنوية والشهرية وحتى األسبوعية، فمع كل 
صباح جديد تشرق فرصة أخرى حتمل البشرى للفائز الذي 
ق��د تتكرر فرص فوزه كل يوم، الفت��ا الى انه ميكن لعمالء 
البنك وغيرهم من عمالء البنوك األخرى فتح هذا احلس��اب 

بس��هولة حيث يتم إيداع 500 دينار في احلساب ملدة شهر 
كامل ليتم بعدها إدراج العميل في السحوبات اليومية بفرص 
تزداد مقابل كل 50 دينارا في احلساب. وفي تهنئتها للفائزين 
قالت رئيس مديري قطاع اخلدمات املصرفية الشخصية في 
بنك برقان منيرة املخيزمي: »إن اهتمامنا الدائم بتقدمي اخلدمات 
واملنتجات النوعية قادنا إلى اس��تلهام شعارنا »أنت دافعنا« 
لنطور ونطلق هذا احلس��اب األكثر تفردا في الكويت، فهو 
حساب يقدم سحوبات يومية وجوائز يومية مجزية مقدارها 

5000 دينار عدا أيام العطل األسبوعية والعطل الرسمية.

التي يعتزم البنك طرحها خالل الفترة املقبلة والتي 
املتطلبات واالحتياجات  تتميز بتلبيتها ملختلف 
ملختلف شرائح املجتمع الكويتي وتواكب التطورات 

التي تشهدها صناعة املال االسالمية.
من جانبهم اشاد اعضاء الهيئة بالتطورات والنمو 
الذي حققه البنك في الفترة االخيرة والتزامه الواضح 
باحكام الش���ريعة االس���المية فيما يخص جميع 
املعامالت املالية واخلدمات واملنتجات التي يقدمها 
للعمالء متمنني للبنك املزيد من التقدم والتطور مبا 

يخدم صناعة اخلدمات املالية االسالمية.
ومت في ختام اللقاء الذي حضره كل من نائب 
مدير مجموعة التمويل طالل الوقيان ومساعد مدير 
ادارة الرقابة الشرعية الشيخ فواز الكليب وعدد 
من املراقبني الشرعيني تكرمي اعضاء الهيئة من قبل 
االدارة التنفيذية تقديرا جلهودهم التي يبذلونها 
في خدمة صناعة البنوك واملؤسسات املالية على 

املستويني احمللي واالقليمي.
وتضم الهيئة الشرعية لبنك بوبيان مجموعة من 
الشيوخ برئاسة الشيخ احمد بزيع الياسني والشيخ 
د.عجيل النشمي والشيخ د.عصام العنزي والشيخ 
د.محمد الطبطبائي والش���يخ د.سعود الربيعة، 
ومستشار الهيئة الش���رعية الشيخ د.عبدالعزيز 

القصار.

أكد نائب رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
في بن���ك بوبيان عادل عبدالوه���اب املاجد اهمية 
الدور الذي تقوم به الهيئات واللجان الش���رعية 
في عمل البنوك واملؤسسات املالية االسالمية التي 
متنح العمالء املزيد من الطمأنينة واألمان بش���أن 
توافق أعم���ال هذه اجلهات مع أحكام الش���ريعة 

االسالمية.
جاء ذلك في لقاء عقده املاجد مع اعضاء هيئة 
الرقابة الش���رعية في البنك والذي مت خالله بحث 
آخ���ر التطورات التي ش���هدها البنك ف���ي الفترة 
االخيرة واالهداف التي يس���عى الى حتقيقها في 

اطار إستراتيجيته اجلديدة.
واطل���ع املاجد اعضاء الهيئة على خطط البنك 
في التوسع في الس���وق احمللي من خالل افتتاح 
املزي���د من الفروع في مختلف األماكن الس���كنية 
حيث يخطط البن���ك للوصول الى 30 فرعا خالل 

السنوات اخلمس املقبلة.
كما مت اطالع اعضاء الهيئة على النتائج املالية 
اجليدة التي حققها البنك خالل النصف االول من 
العام احلالي وحتوله من اخلسارة الى الربح بفضل 
اهلل ث���م بفضل اجلهود التي يبذلها موظفو البنك 

في خدمة العمالء.
واشار املاجد خالل اللقاء الى املنتجات واخلدمات 

املاجد متوسطا أعضاء الهيئة الشرعية في بنك بوبيان

»بوبيان« يكّرم أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
الفهد متحدثا خالل املؤمتر الصحافي عن أهمية مبادرة »ذخر« لبناء قيادات كويتية

نقص شديد في كوادر إدارة المشاريع
ذك��ر الفهد ردا عل��ى أهمية طرح املب��ادرة في ه��ذا التوقيت ان 
احلكوم��ة تعي متاما أن احدى املش��اكل واالختناقات التي منر بها في 
الوقت الراهن تعود إلى النق��ص الواضح في األجهزة اخلاصة بإدارة 
املشاريع بشكل عام، مبينا أن اجلهود احلكومية تسعى خالل املرحلة 
احلالية لس��د هذا النقص من خالل االستعانة مبستشارين عامليني في 
إدارة املشاريع ونحن بصدد توقيع عقود عدد من املشاريع احلكومية 
التابعة لوزارات مختلفة ف��ي الدولة. وقال إننا من هذا املنطلق نهدف 
ال��ى إيجاد رافد آخر يع��زز كفاءة العنصر البش��رى فجاءت مبادرة 
»ذخر«. وأعرب الفهد عن أمله في أن تكون هناك خطة حكومية موازية 
من خالل اخلدمة املدنية والوزارات املختلفة، وذلك للعمل بخط متواز 
ف��ي تأهيل الكوادر الكويتية ملثل هذا النوع من الرؤية واألهداف التي 

نصبو إلى حتقيقها.


