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 أعلنت شــــركة االســــتثمار 
البشري أنها ســــتطلق برنامج 
شهادة البائع احملترف املعتمدة 
من شركة كريســــتكوم العاملية 
األميركية، خالل شــــهر مارس 
املقبل، مبنهجية فريدة ومستحدثة 
بعيدة عــــن منطية أداء البرامج 

التدريبية التقليدية.
  وأوضحت الشركة أن منهجية 
التدريب في البرنامج اعتمدت على 
التدريب التغييري املبنية على 
أسس علمية وموضوعية مدعمة 
بالبحوث والدراسات لنخبة من 
اإلدارة والســــلوك وعلم  علماء 

النفس التربوي. وذكرت «االســــتثمار البشــــري» أن برنامج «البائع 
احملترف» يتألف من ٤ حلقات تدريبية متتالية، تعقد على مدى شهر 
واحد، بواقع يوم واحد في األسبوع، بحيث يستعرض كل لقاء أسبوعي 

من ٢ إلى ٣ مهارات بواقع ٤ ساعات في كل يوم.
  وأضافت الشــــركة أن البرنامج يســــتعرض في مجمله ١٠ مهارات 
تدريبية أساسية ملوظفي املبيعات، حيث ميزج البرنامج بني التدريب 

املرئي واحلي، ويعتمد على البناء التدريجي للمهارات.
  وأشارت «االستثمار البشري» إلى أن ما مييز البرنامج هو انتهاجه 
آلية عملية للتطبيق العملي للمهارات من خالل خطة العمل الشخصية، 
لكل مشــــارك عقب كل جلسة تدريبية. وقال مدير العمليات في شركة 
االستثمار البشــــري فهمي أبو شعبان في تصريح صحافي: «إن فكرة 
البرنامج قامت على مفهوم البناء التدريجي للمهارات، من خالل اجللسات 
التدريبية املتسلسلة التي تفصلها فترة زمنية محددة ومدروسة تتيح 
الفرصة أمام البائع للتطبيق العملي، وممارسة املفاهيم البيعية ميدانيا 
من خالل اآللية واألدوات املســــاعدة التي يزود بها موظفو واخصائيو 
املبيعات». وأضاف ان برنامج «البائع احملترف» يغطي القدرات التالية: 
اســــتهداف العمالء، وتأهيل العمالء املستهدفني، وفهم مواقف العميل، 
والتعامل مع االعتراضات، وإمتام الصفقة، واإلجناز، وفهم شــــخصية 

العميل، والتسويق الهاتفي، والتأثير، والثقة بالذات.
  اجلدير بالذكر أن منهجية «كريســــتكوم» فــــي التدريب التغييري 

تقوم على:
  ١- التطوير احملســــوب، حيث إن البرنامج يتألف من عشر مهارات 
بيعية وسلوكية، يصقل املشارك في كل يوم تدريبي هذه املهارات مع 

كل جلسة وفق بناء تدريجي محسوب للمهارات.
  ٢- املراجعة اخلطية لالستيعاب، حيث متثل املادة التدريبية املكتوبة 
التي توزع على البائعني مرجعا ودليال ملراجعة املفاهيم التدريبية التي 

اكتسبوها بعد انتهاء البرنامج.
  ٣- مــــادة تدريبيــــة معدة إعــــدادا فنيــــا عاليا باللغتــــني العربية 

واالجنليزية.
  ٤- تبادل اخلبرات اإلدارية في مجاالت تطوير العمل في الشركة من 

خالل املشاركات وورش العمل ولعب األدوار بني البائعني. 
  يذكر أن شركة االستثمار البشري هي إحدى مؤسسات بيت التمويل 
الكويتي، وتأسست في ١٩٩٤ ويبلغ رأسمالها احلالي ٢٠ مليون دينار، 
وتعمل على مساحة واسعة تشمل منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، 
كما أن لديها حتالفات عاملية، ومن نقاط القوة شراكات استراتيجية مع 
«كريستكوم» األميركية، و«سيليمي» السويدي، ومعهد جودة اخلدمة 
األميركي (SQI)، واألكادميية العربية للعلوم املصرفية، ومعهد ديزني، 

وتوماس العاملية). 

 « االستثمار البشري» تطلق برنامج 
  «البائع المحترف» في مارس المقبل 

 ٤ حلقات تدريبية متتالية تعقد في شهر واحد

 فهمي أبو شعبان

 يعـتـبر الــعامل 
أو املوظف املدرب 
واملؤهــــل فنيا في 
املتقدمة  البلــــدان 
احــــدى الـركائــــز 
االقتصادية للبلد 
وأيضا من مقوماتها 
لذا  االقتصاديــــة 
البلدان  فــــي  جند 
هنالك  املتقدمــــة 
توافقا تاما بني ما 
تنتهجه مؤسساتهم 
التعليميــــة ومــــا 
ســــوق  يحتاجه 

العمل وذلك من خالل املتابعة الدائمة ألخر املستجدات 
العلمية والصناعية واإلدارية، كما يتم احلرص على 
تأهيل هذه الكوادر البشــــرية بشكل مستمر وذلك 
من خالل إخضاعهم إلى احدث الدورات التدريبية 
والتي يتم تطويرها مبا يتالءم مع احتياجات سوق 
العمل مما يجعل هذه الدول دائما في مركز الريادة 

على الصعيدين الصناعي واإلنتاجي.
  وهذا ما يجعلنا في الكويت بشكل خاص والدول 
اخلليجية بشكل عام دائما في حاجة إلى استيراد 
العمالة األجنبية حتى وان كانت مؤسساتنا التعليمية 
تخرج من نفس مسميات اخلريجني لهذه التخصصات 
التي يتم اســــتيرادها من اخلارج والذي ال ميكننا 
االســــتغناء عنهم واالكتفاء بخريجي مؤسســــاتنا 

التعليمية.
  ومن هنا يجب أن نعترف بأننا نواجه مشــــكلة 
حقيقية لها أبعاد خطيرة في املســــتقبل، كما يجب 
أن نعي حجم املشكلة التي تواجهنا والوقوف على 
أسبابها لكي نستطيع إيجاد احللول املناسبة لها. 
  ومن أهم أسباب هذه املشكلة الفجوة الواضحة بني 
محتوى املناهج التعليمية التي تنتهجه املؤسسات 
التعليمية في الكويت بشكل عام واحتياجات سوق 
العمل وذلك يظهر جليــــا على املوظفني اجلدد من 
خالل افتقارهم إلــــى التدريب الكافي الذي يؤهلهم 
إلى الدخول إلى ســــوق العمل والذي بدورة يؤدي 
إلى تدنــــي فرص العمل لديهــــم مقابل منو القوى 
العاملة األجنبيــــة وحتى إن كفلت الدولة لهم حق 
العمل فسوف تظهر العديد من املشاكل منها البطالة 

املقنعة واألعباء االقتصادية على البلد.
 dr.wazan@yahoo.com  

 مخرجات التعليم
  واحتياجات سوق العمل

 بقلم/ د.فيصل الوزان

 «االمتياز لالستثمار» و«إيكويت»
  تشاركان في مؤتمر أزمة التسويق العالمي

 جمعية منتجي برامج الكمبيوتر  تقيم دورات 
تدريبية لمفتشي «التجارة» حول مكافحة القرصنة

التسويق، ومختصي  ومديري 
التسويق الطموحني في تنفيذ 
السياسات االقتصادية واملالية 

لشركاتهم بشكل جيد ومثمر.
  وأوضح ان املؤمتر سيتناول 
موضوعات متنوعة من احملاور 
املهمة في مقدمتها كيف تتعامل 
الشركات مع األزمة املالية العاملية 
إدارة األعمال  وذلك من خـــالل 
والتسويق في زمن االضطرابات 
وكذلك استخدام نظم اإلنذار املبكر 
واخلطط البديلة وأيضا ما هي 
أفضل مناهج البحث والتسويق 
فضـــال عـــن خلـــق إدارة عليا 
لقسم التسويق وكيفية تطوير 
احلكومات لقطاع األعمال ومهارات 

مؤسساتها للمنافسة العاملية. 

تبني منهجية متعددة اجلوانب 
جتمع بني التثقيف وإنفاذ القوانني 
القرصنة  بهدف معاجلة مسألة 
بطريقة شاملة ومستدامة، حيث 
تعد شراكتنا مع «جمعية منتجي 
برامج الكمبيوتر التجارية» خطوة 

هامة في هذا االجتاه».
  من جانبه، قال رئيس «جمعية 
منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» 
في منطقة اخلليج جواد الرضا: 
«هنالك مشـــكلتان رئيســـيتان 
تواجهان قطـــاع البرمجيات في 
الكويت هما حتميل البرمجيات 
غيـــر املرخصـــة علـــى أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية وبيع النسخ 
املقرصنة في أســـواق التجزئة، 
ونحن نعتزم مســـاعدة مفتشي 
الوزارة في إطار سعيهم إلى تعزيز 
قدراتهم فـــي مجال إنفاذ قوانني 

مكافحة قرصنة البرمجيات». 

بتوقيع العديـــد من االتفاقيات 
احلصرية التي تعطي الشـــركة 
إقامة تلك  فـــي  القوة والتحكم 
املؤمترات التي تهدف الى خدمة 
االقتصاد الوطني، مشـــيرا الى 
ان العالم بأسره قد استفاد من 
البروفيســـور كوتلر  خبـــرات 
ورؤيتـــه ومشـــورته فـــي ظل 
الراهنة،  التحديات االقتصادية 
كما تبرز حاجة ماسة في منطقة 
الكويت والشـــرق األوسط إلى 
اكتساب مزيد من اخلبرة في مجال 
التسويق وبدون شك فان املؤمتر 
الذي سيقام في الكويت في شهر 
ابريل املقبل سيكون مهما بشكل 
خاص ملالكي الشركات واألعمال، 
التنفيذيني،  وكبار املســـؤولني 

وزارة التجارة والصناعة الكويتية 
مبكافحة القرصنة، الفتة الى ان 
تعاون الوزارة مع «جمعية منتجي 
برامج الكمبيوتر التجارية» من 
خالل هذه الـــدورات التدريبية، 
اتباع  إلى  الكويت  يجسد سعي 
منهجيات اســـتباقية وتعاونية 
الـــذي متثله  ملكافحـــة التهديد 

قرصنة البرمجيات.
امللكية  إدارة    وقالت مديـــرة 
الفكريـــة فـــي وزارة التجـــارة 
والصناعة الشـــيخة رشا نايف 
جابـــر األحمد الصبـــاح: «على 
الرغم من أن الكويت قد متكنت 
من تخفيض معـــدالت قرصنة 
البرمجيات فيها خالل السنوات 
الثالث املاضية، إال أنه اليزال هناك 
الكثير من العمل الذي يجب القيام 
به لضمان حماية شركات وموزعي 
البرمجيـــات األصلية. ونعتزم 

 أعلنت شركة مجموعة الراية 
عن مشـــاركة كل من شـــركتي 
للبتروكيماويـــات  ايكويـــت 
واالمتياز لالستثمار في مؤمتر 
العاملي لعميد  التســـويق  أزمة 
التسويق العاملي د.فيليب كوتلر 
الذي تنطلق أنشطته في الثالث 
من ابريل املقبل بالكويت، حيث 
يعتبر حدثا تاريخيا في املنطقة، 
حيث انها املرة األولى التي يأتي 
فيها عميد التسويق العاملي إلى 
الكويت إللقـــاء عدة محاضرات 
حول فنون التســـويق احلديثة 
وكيفية تقدمي حلول فعالة الزمة 

التسويق احلالية.
املناسبة، قال رئيس    وبهذه 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 

 اعلنت جمعية منتجي برامج 
الكمبيوتر التجارية عن تنظيم 
دورات تدريبية حول طرق مكافحة 
القرصنة وإنفاذ القوانني املتعلقة 
بهذا الشأن ملفتشي وزارة التجارة 

والصناعة الكويتية. 
  وقالـــت اجلمعية فـــي بيان 
صحافـــي ان هذه الدورات، التي 
أقيمت بتاريخ ٣٠ يناير املاضي، 
ركـــزت علـــى اســـتراتيجيات 
التثقيف والتوعية وإنفاذ القوانني 
انتشار قرصنة  بهدف احلد من 
البرمجيـــات وتخفيـــض اآلثار 
االجتماعية واالقتصادية السلبية 
املترتبة على هذا النشـــاط غير 
القانوني. وبينـــت اجلمعية ان 
احلكومة الكويتية تقوم بدراسة 
مختلف االستراتيجيات لتعزيز 
قدراتها وسياســـاتها في مجال 
مكافحة القرصنة مبا يتماشـــى 

ملجموعة الراية عدنان احلداد ان 
املجموعة تسعى دائما الى التوسع 
في عملياتها التشـــغيلية وذلك 

مـــع توصيات االحتـــاد العاملي 
للملكية الفكرية (IIPA) الواردة 
في «التقرير اخلاص ٣٠١ للعام 
٢٠١٠ حول حماية حقوق الطبع 
والنشر وفرض تطبيقها»، حيث 
يؤكد هذا التقرير التزام وتعاون 

 تنظمه مجموعة الراية أبريل المقبل للمحاضر العالمي فيليب كوتلر

 عدنان احلداد

 الشيخة رشا األحمد

 طارق شعشاعة

 «العيبان والقطامي» توسع قاعدة تعامالتها
   لزيادة حصتها في السوق الكويتي

من تنمية حصتهم الســــوقية مبا 
لدى الشركة من إمكانيات وقدرات 
فنية ومعلوماتية وبشرية نقدم 
من خاللهــــا خدماتنا في مجاالت 
االستشــــارات وتنميــــة املــــوارد 

البشرية مبهنية واحتراف.  

في مختلف املجاالت االقتصادية 
الستيعاب التكنولوجيا اجلديدة، 
ولالرتقاء باألداء اإلداري واجلودة 
اإلنتاجيــــة، ولتمهيــــد الطريــــق 
الذاتي،  اآلمن للتغيير والتطوير 
للمساهمة في متكني كافة العمالء 

 قال املدير العام والشــــريك 
العيبــــان  املســــؤول لشــــركة 
والقطامــــي جرانــــت ثورنتون 
االقتصاديــــة  لالستشــــارات 
ووكالء امللكيــــة الفكرية طارق 
شعشاعة ان الشركة تعمل على 
وضع خطــــة لالرتقاء مبجاالت 
االستشارات االقتصادية واملالية 
واالســــتثمارية والتنظيميــــة 
واإلداريــــة والتســــويقية وفى 
التدريب وذلك من خالل  مجال 
االســــتعانة بنخبة من اخلبراء 
واالستشاريني واملختصني الذين 
يتميزون بالتأهيل العلمي العالي 
واخلبرة التراكمية الطويلة في 
هذه املجاالت. واكد شعشــــاعة 
أنه منذ نشــــأة الشركة في عام 
٢٠٠٢، كان أهم أهدافها أن تكون 
واحدة من الشركات الكبرى والتي 
تعنى بتقدمي خدمات للعديد من 
العمالء في القطاعات الصناعية 
والتجارية واخلدمية مع االلتزام 
بتطبيق معايير اجلودة لكي ترقى 
اخلدمات التي تقدمها الشــــركة 
إلى مستوى توقعات وتطلعات 
عمالئهــــا حيــــال تطويــــر أداء 
إنتاجيتهم  منظماتهم وحتسني 

وتنمية عوائدهم.
  وأوضح شعشاعة أن الشركة 
تدرك أن عجلة االقتصاد الكويتي 
والعاملي متر مبتغيرات اقتصادية 
واجتماعية وتكنولوجية عديدة 
أدت إلى الوعي اإلداري بأهمية 
االستشارات اإلدارية والتسويقية 
واملاليــــة واالقتصادية كضمان 
للتميز والبقاء واالستمرار في 
ظل هذه الظــــروف واملتغيرات 
الشــــركة على  ولذلك حرصت 
التعاون املشــــترك مــــع الكثير 
من املؤسسات والشركات فيما 
يتعلق بقطاعات االستشــــارات 
والبحوث والتطوير سعيا إلى 
الوقوف على ما يتسم به عمل 
هذه املؤسســــات من نقاط قوة 
وضعف، وما هو متاح أمامها من 
فرص، وما يجابهها من حتديات، 
بهدف تثبيت أقدامها في مواجهة 
العاملي من  االنفتاح والتنافس 
خالل خطة عمل إســــتراتيجية 
تشكل مرجعا ألدائها في السنوات 
القادمة.   وبني أن هذه املتغيرات 
واالجتماعيــــة  االقتصاديــــة 
والتكنولوجية جعلت من تنمية 
العنصر البشري وتأهيله التأهيل 
املناســــب عامال فعاال ملواجهة 
هذه املتغيرات، ولذلك حرصت 
الشركة على تقدمي خدماتها في 
هذا املجال بعمل دورات تدريبية 

 رأي اقتصادي 


