
 10  محليات  االثنين ٧ مارس ٢٠١١  

 د.عادل الوقيان خالل مشاركته في إحدى اجللسات 

 الوقيان: «ذخر» يساهم في بناء الرأسمال البشري  والجرعة 
التعليمية التي يتلقاها المتدربون تؤسس لبنية تنموية لديهم 

بطابع  اقتصادي بحت بعيدا عن 
اجلانب البشري على خالف ما 
تقدمه «ذخر» التي تركز على 
التنمية البشرية وتعنى بتطوير 
الكفاءات القيادية والبشرية في 

مختلف القطاعات.
  وتابع ان هذه املبادرة تساهم 
في بناء الرأسمال البشري في 
الكويت خاصــــة وأنها تعمل 
على هذا اجلانــــب مع واحدة 
من أهــــم اجلامعات في العالم 
وهي جامعة كورنيل وما لها من 
عالقة في جانب تطوير ادارة 

االعمال  والتنمية.
  واعتبر الوقيان ان اجلرعة 
التــــي يتلقاهــــا  التعليميــــة 

 رندى مرعي
  أجمع املشاركون واملشرفون 
على مشــــروع تطوير قيادات 
التنمية على ان «ذخر» يلبي 
احتياجــــات التنمية من حيث 
تطوير الكوادر البشرية األمر 
الذي تركز عليه خطة التنمية 
في جزء كبير منها، وألن التنمية 
ال تتــــم مبعزل عــــن التنمية 
البشــــرية فقد حظيت مبادرة 
ذخر برعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
الشيخ احمد الفهد ملا تقدمه من 
كوادر بشرية وقيادية تخدم 
اخلطة التي تتضمن العديد من 
املشاريع التنموية التي حتتاج 
الى مديرين وقياديني وعليه 
اطلق على املبادرة عنوان «إدارة 
املشاريع» والذي متحورت حوله 
التي  التدريبية  البرامــــج  كل 
صممت من قبل اختصاصيني في 
مجال اإلدارة وهو املجال الذي 
حتتاجه خطة التنمية السيما 
ان القطاع احلكومي يعاني من 
نقص في هذا اجلانب لذلك البد 
من تطوير العنصر البشــــري 
وتعزيز القدرة القيادية لديه.

  وقد تضمن برنامج مشروع 
مــــن احملاضرات  ذخر عــــددا 
التي جمعت املتدربني ببعض 
املعنيني في اجلهات احلكومية 
التي عرضت اخلطة التنموية 
على املتدربني وشرحت بعض 
التفاصيل املتعلقة بها. وقد كان 
املجال مفتوحــــا امام املدربني 
ليجروا نقاشا موسعا وشفافا 
مع هؤالء احملاضرين للتعرف 
منهم على كل ما يريدون معرفته 
حول اخلطة ومعوقاتها وآليات 
تنفيذها وكل التفاصيل التي لم 
يكونوا ليعرفوها لوال خضوعهم 

لهذه الدورات والبرامج.
  ويتميــــز مشــــروع ذخــــر 
بتعاونه مــــع أرقى اجلامعات 
املتخصصة في هذا املجال وهي 
جامعة كورنيل والتي ساهمت 
البرنامج  في وضع وتصميم 
اخلاص باملبادرة والذي حاكى 
كل احتياجات البالد مركزا على 
مكامن الضعــــف والتي تخدم 
خطة التنمية السيما في مجال 
التنمية البشرية ومبا يتالءم 
مع الرؤية االميرية للعام ٢٠٣٥ 
وحتويل الكويت الى مركز مالي 

وجتاري.

  بناء الرأسمال البشري

  في اليوم الثاني من برنامج 
التــــي تلقاهــــا  احملاضــــرات 
املتدربون في مشروع تطوير 
قيادات التنمية (ذخر) التقوا 
باألمني العام للمجلس األعلى 
للتخطيــــط والتنمية د.عادل 
الوقيان الذي قدم شرحا مفصال 
عن استراتيجية خطة التنمية 
وبعض االمور التفصيلية املهمة 
التي يجب ان يعرفوها لالملام 

بجميع جوانب اخلطة.
  وعن هــــذه التجربــــة قال 
الوقيــــان انه رحب من جانبه 
بهــــذه املبــــادرة كونها تصب 
في قلب  خطة التنمية والتي 
تهتم بجزء كبير منها باجلانب 
البشري كما انها تعطي فرصة 
لهؤالء املتدربني للتعرف  على 
خطة التنمية بالدرجة األولى 
وكيفيــــة التعامــــل معها ومع 

معوقاتها.
  وقال الوقيان ان الكثير من 
املبادرات التي تطلق في البلد 
قد تكون مبادرات اقتصادية أو 

التي  على نقاط الضعف هذه 
وضعتهــــا  اخلطــــة الرباعية 
والعمل على حلها، مشيرا الى 
ان املؤشرات امللموسة اليوم في 
هذه املبادرة مشجعة، متمنيا 
لهم االستمرار في العمل على 
تطوير الكوادر البشــــرية في 

مختلف املجاالت.
  وبعــــد خضوعهــــم لثالثة 
أيام من احملاضــــرات تعرفوا 
من خاللها على مســــار خطة 
التنمية وأتيح لهم املجال من 
خاللها أيضا ألن يتعرفوا على 
بعض اسرار ومعوقات اخلطة 
واحلــــوار والنقاش مع بعض 
قياديــــي اجلهــــات احلكومية 
املعنية باخلطة كانت لبعض 
املتدربني آراء حول هذه التجربة 

فيما يلي:

  التطلع اإليجابي

  أعرب هيثم الشايع، مدير عام 
شركة Fusion Trade Links عن 
فخره بإقامة مثل هذه املبادرة في 
الكويت كونها تقام للمرة األولى 
بهدف تنموي بحت يصب في 
التركيز على التنمية البشرية 
بشكل أساسي وذلك للعمل على 

حتكيم عاملي وأجنبي.
  كما التمس لديهم احلماس 
في أن يروا البالد تتقدم نحو 
االفضل وحماس كل منهم ليكون 

له دوره في هذا التقدم.
  وتابع: ان من اهم االشــــياء 
التــــي التمســــها لديهــــم كان 
تخوفهم من عدم امتام تنفيذ 
اخلطة التنموية للبالد وهو أمر 
سليم إذ يحث على العمل وبذل 
اجلهد خاصة ان اخلطة  طموحة 
وتضع العديد من النقاط على 
احلروف في العديد من املشاكل 

التي تواجهها الكويت.
  وقــــال: ان املطلــــوب فــــي 
القياديني اليــــوم هو التركيز 

املتدربــــون هي االهــــم إذ إنها 
تؤسس لبنية تنموية لديهم 
وستنعكس بشكل أو بآخر على 
البلد ســــواء من خالل عملهم 
األساســــي أو من خالل قيادة 

املشاريع اذا ما قاموا بها.
الوقيــــان ان هذه    ويــــرى 
املبادرة تساهم في خلق جيل 
جديد من القيادات الشابة خاصة 

في القطاع احلكومي.
  وعن جتربته مع املتدربني 
قــــال الوقيان انــــه من خالل 
احملاضرة التي القاها استطاع ان 
يرى املستويات العالية لديهم 
مشيرا الى انه مت اختيارهم وفق 
معايير وأســــس عاملية ووفق 

قيادة املشاريع التنموية التي 
تتحضر لهــــا البالد من خالل 

خطة التنمية.
  وقال الشايع ان هذه التجربة 
تتطلب من اجلميع االطالع عليها 
وعلــــى اهدافها بإيجابية تامة 
وذلك ألنها مصممة خصيصا 
لتدريب القيادات الكويتية وذلك 
على مستوى عاملي وقد ظهر 
ذلك من خالل االختبارات التي 
املتدربون بإشراف  خضع لها 
متخصصني أجانب في مجاالت 

اإلدارة والقيادة.
  وتابع الشايع ان ما مييز هذا 
املشروع هو خضوع املتدربني 
لدورات مكثفــــة ومحاضرات 
متنوعة ومتخصصة في هذا 
املجال في جامعة كورنيل وذلك 
ايضا من قبل اخصائيني وخبراء 

في مجال االدارة التنموية.
  وامل الشايع ان يتم العمل 
والتعــــاون فيما بني املتدربني 
واملقيمني على املشروع وذلك 
خلدمة الوطن والعودة بالفائدة 

القصوى عليه.
  وقال انه يجب االستمرار في 
اخلطوات التالية للمبادرة في 
املجاالت العملية والتركيز على 
املشاريع التي سيتم وضعها.

  مــــن جانبه أبدى جاســــم 
الصانع، مدير عالقات العمالء 
في متويل املشــــاريع في بنك 
الدولي استغرابه من  الكويت 
اتخاذ هذا النوع في املبادرات 
ألول مرة في الكويت خاصة ان 
هناك الكثير من القيادات العاملة 

في مختلف املجاالت.
  واشاد الصانع بالشفافية 
التامة التي متت بها االختبارات 
والتــــي اختير وفقهــــا الـ ١٠٠ 

 عقب مشاركته في جلسات مشروع تطوير قيادات التنمية

 فيصل احلمد  هيفاء العجمي  نواف أرحمة 

 مساعد الياسني  عبدالقادر الفريح 

 أمين الرويح  عدنان األحمد 

 وليد العصفور  ناصر أبواحلسن 

 نواف احململ  محمد الوهيب 

 صبا العوضي  محمد العجمي 

 إبراهيم العبدالرزاق  أماني باقر 

 فهد السلطان  سينثيا عبداإلله 

 متابعة لعرض مشاريع خطة التنمية 

 اكدت عضو مجلس االمة د.سلوى اجلسار 
ان مبـــادرة تطوير قيادات التنمية (ذخر) من 
اهم املبادرات التي تؤكد على احدى السياسات 
املهمة في خطة التنمية وهي سياسة التنمية 
البشرية، وقالت ان اهمية هذه املبادرة تكمن 
في ارتكازها على اهم اسس البرامج االصالحية 
وذلـــك الن اي برنامـــج تطويري او اصالحي 
يجب ان يقوم على تطوير العناصر البشرية 
في بداية االمر وهو ما تركز عليه مبادرة ذخر 

دعما لتنفيذ املشاريع التنموية.
  وتابعت ان هذه املبادرة ضمت حتت لوائها 
القطاعات احلكومية واخلاصة على حد سواء، 
االمر الذي يعـــود بالفائدة عليهـــا مهما كان 

توجهها.
  واشارت اجلسار الى ان هذا التحول الثقافي 
واالجتماعي الذي تشهده البالد خاصة في مجال 
تطبيق خطة التنمية يلزمنا بأن تكون لدينا 
عناصر بشرية مدربة ومؤهلة العداد وتنفيذ 

ومتابعة هـــذه اخلطة وهذا االمر ينطبق على 
كل الـــدول التي تخضع خلطط تنموية وذلك 

الن التنمية البشرية هي االساس.
  واضافت اجلســـار ان هذا هـــو الهدف من 
مبادرة ذخر «اعداد الكوادر البشـــرية» ملا في 
االمر من اهمية في هذه املرحلة مشيرة الى ان 
التحاق املتدربـــني بجامعة كورنيل والتعرف 
على التجارب اخلارجية سيغذي سوق العمل 
احمللي بقطاعيه العام واخلاص بكوادر مطلعة 
ومتعمقة بالتجارب احلديثة آملة ان تكون هناك 
ترجمة لذلك على ارض الواقع كي تكون هناك 
خطوط واضحة يدرب على اساسها منتسبو 

«ذخر».
  وتابعت اجلسار حديثها بالكالم عن اسس 
التنمية قائلة ان التنمية عبارة عن قيم ومناهج 
وان التعلم يقوم على ٣ فلسفات وهي: املعلومات 
واملعرفة وتنمية االيجابية لدى الشخص ليكون 
مواطنا صاحلا واخيرا ممارسة مهارات من اجل 

التوظيف والعمل.
  وتابعت ان مبادرة «ذخر» تقوم على هذه 
الفلسفات بالتالي فإن املتدربني سيخضعون 
لبرنامج متقن، وقالت انه في املجاالت االخرى 
يجب العمل على تنميـــة قدرات القيمني على 
التعليم في شتى القطاعات واملجاالت ويجب 
االخذ بعني االعتبار مـــا تطرحه مبادرة ذخر 
السيما انها تدرب كفاءات منخرطة في سوق 
العمل ولكن قد ينقصها التدريب واخلبرة في 
اجلوانب االدارية ما يعود بالفائدة على الطرفني 

على حد سواء.
  وختمت اجلسار بالقول انها تستبشر خيرا 
باملبادرة خاصة بعدما سمعته من نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشـــؤون االقتصادية الشيخ 
احمد الفهد خالل حفل تدشـــني املبادرة عن ان 
عنوان املبادرة وبرامجها سيختلف في كل مرة 
ليتناول معظم اجلوانب االدارية في مختلف 

املجاالت كالهندسة والتكنولوجيا وغيرهما. 

 مشروع تطوير قيادات التنمية يؤصل سياسة التنمية البشرية

 د.سلوى اجلسار 

 البقية ص ١١ 
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 د.يوسف الزلزلة  فاروق الزنكي 

 الجسار: التحول الثقافي واالجتماعي الذي تشهده البالد بوجود خطة 
التنمية يتطلب توافر عناصر بشرية مدربة ومؤهلة إلعدادها وتنفيذها 

  وتوجه الصانع الى كل من 
يشــــكك في مسار هذه اخلطة 
ومدى إمكانية تطبيقها بالقول 
ال ميكننــــا ان نضــــع احكاما 
مسبقة ولكن يجب االستمرار 
في تنفيذها وذلك ألن لكل شيء 

في احلياة هناك نقطة بداية.
  وعن برنامج مشروع «ذخر» 
انهم يتحضرون  قال الصانع 
اآلن للخضوع للدورات املكثفة 
التي ستقام في جامعة كورنيل 
والتي ســــيتلقون من خاللها 
أهم وأفضــــل احملاضرات في 
القيادي واالداري على  املجال 
أيــــدي متخصصني فــــي هذه 
املجاالت، مشيرا الى انه يجب 
االستفادة أكبر قدر مستطاع من 
هذه التجربة للعودة بالفائدة 

واملنفعة على البلد.
  واقتــــرح الصانــــع بعد ما 
التنمية من  عرفه عن خطــــة 
خالل احملاضرات التي تلقوها 
ان يتم عرض هذه املعلومات 
على مجلــــس األمة وان يكون 
ذلك بطريقــــة تناغمية بعيدا 
عن اخلالفات وذلك ألن هناك 
الكثير عن اخلطة غير معروف 
للجميع ويجب اإلملام به لدعم 

هذه اخلطة ومساندتها قائال ان 
ذلك يساهم في ترجمة اخلطة 
علــــى أرض الواقع حتت إطار 

التناغم.

  شعاع من نور

الفهد،    بدوره وصف فهــــد 
مســــؤول العالقات واالتصال 
في شركة االتصاالت الكويتية 
(ڤيڤا)، املبادرة بأنها شــــعاع 
من نور جاءت في وقت مظلم 
وفي الوقــــت الصحيح لتعدل 
مســــار عمل الكويــــت في ظل 
خطة التنمية خاصة مع وجود 
الكفاءات وذلك لالرتقاء بالدولة 

والنهوض بها الى األمام.

  وقــــال ان مبــــادرة «ذخر» 
ستخرج كوادر وطنية قادرة 
على نقــــل الكويت من مرحلة 
الى أخرى، معربا عن أمله أن 
تكون هذه الكوكبة قادرة على 
حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتــــاري لتترجم من خاللها 

الرغبة األميرية في ذلك.
  وعن اجللسات التي خضع 
لهــــا املتدربون، قال الفهد انها 
كانت في غايــــة االهمية وكل 
احملاضرين اتوا ليدعموا املسار 
الذي وضعته مبادرة ذخر في 
تطويــــر اجلوانــــب التنموية 
التنموية  لقيــــادة املشــــاريع 
وذلك من خالل عرض جوانب 

خطــــة التنمية من قبل جهات 
حكومية معنية وهو ما يحتاجه 

املتدربون في هذه الفترة.
  وقال ان هذه املبادرة بعثت 
االمــــل في نفس كل متدرب ان 
يتطور وينتقل الى مكانة اخرى 
في مجال تخصصه في املستقبل 

القريب.
  من جانبه، اشـــار الرئيس 
التنفيـــذي بالوكالة لشـــركة 
بوبيان كابيتال صالح العتيقي 
ان مبـــادرة ذخر تضرب على 
العصـــب الكويتـــي في مجال 
تطوير الشـــباب في املناصب 
القيادية وذلك ألن الكويت حتتاج 
الى تطوير هذا املجال خاصة 

في القطاع احلكومي، سيما ان 
هناك العديد من املعوقات التي 
واجهت خطة التنمية ومنها في 
جانب الكوادر البشرية، االمر 
الذي يحتاج الى تطوير وبناء 
لتكون هناك قدرة على قيادة 
املشاريع التنموية املطروحة.

  وتابع العتيقي انه في هذا 
االطار فإن الدورات التدريبية 
التي ستقام في كورنيل خطوة 
كبيرة في مجـــال دعم املراكز 
واكمال ما بـــدأوه في مجاالت 
عملهم، وان اهمية هذه الدورات 
تكمـــن فـــي كيفية اســـتفادة 
الكويت من هذه التجربة ومن 

عوائدها.
  هذا، وقـــال رئيس تطوير 
االعمال في شركة عني للتأمني 
التكافلي امين الرويح ان مبادرة 
ذخر فريدة من نوعها الهتمامها 
بالعنصر البشري وألنها وضعت 
برنامجا خاصا بالكويت يحاكي 
االحتياجات التنموية الكويتية 

خاصة في املجال البشري.
  وقال ان جلسات املشروع 
متيـــزت بتقـــدمي املعلومات 
التي تبني دور بعض اجلهات 
احلكومية فـــي خطة التنمية، 
وقد اتســـمت هذه اجللســـات 
هنـــاك  كان  اذ  بالشـــفافية، 
بعض االعترافات باملشـــاكل 
التي يواجهونها وبعض نقاط 
الضعف واحدى هذه النقاط هي 
غيـــاب الوعي التنموي وروح 

املبادرة عن القياديني.
الرويــــح ان بداية    وقــــال 
املشــــروع جيدة ولكن احلكم 
النهائي سيكون بعد اخلضوع 
التدريبية  لدورات كورنيــــل 
الستكمال املشروع من اجلانب 
النظري وثم تطبيق هذه املعايير 

واالسس على ارض الواقع.
  وقال ان البرنامج التدريبي 
في كورنيل مكمــــل للخبرات 
املهنية والعملية للمتدربني في 
مجال ادارة املشاريع والقيادة 
وان اخلضــــوع لهذه الدورات 
سيكمل لدى املتدربني اجلانب 
الريادي الذي يخدمون من خالله 

البلد.
  واشار الى ان التعرف على 
هذا العدد من االشــــخاص في 
القطاعــــات املختلفة هو اكثر 
ما يحتاجه اي قطاع للتطور 
التنمــــوي ومــــا نحتاجه في 
الكويــــت هو شــــبكة تواصل 
لتســــجيل االمــــور وللتعاون 

والتفاهم.
  مــــن ناحيتــــه، قــــال عمر 
احلوطي مدير العالقات العامة 
في شركة االتصاالت الكويتية 
ڤيڤــــا ان اجلدية وااللتزام من 
اهم الصفات التي اتســــم بها 
القيمون على املشــــروع وهو 
ما شجع املنتسبني على االلتزام 

بدورهم.
  وقال احلوطي ان احلماس 
لدى املتدربني للخضوع للبرامج 
التدريبية في كورنيل يحثهم 
على العطاء وعلى العزم على 
االســــتفادة من كل تفصيل قد 
يتلقونــــه واســــتخالص اكثر 

االمور فائدة للبلد.
  وقــــال ان احملاضرات التي 
املتدربون خالل االيام  تلقاها 
الثالث لتدشني مبادرة «ذخر» 
كانت كافية لبعث روح التفاؤل 
لديهم حيال مستقبل الكويت 
من خالل التماس مدى اجلدية 
في تطوير البالد واعادة مكانتها 

على اخلارطة العاملية. 

متدرب في مشروع «ذخر» بعيدا 
عن الواســــطة وعن اي مظهر 
في املظاهر املخلة بالشفافية 
وذلك باالعتماد على اخلبراء 
االجانب الذين تصرفوا بدورهم 

بحيادية تامة.
  وتابع الصانع قائال ان لهذه 
املبادرة منافع عديدة ســــواء 
أو  الشــــخصي  على الصعيد 
على صعيد الوطن وذلك ألنها 
جمعت ١٠٠ شخص من مجاالت 

مختلفة وخلفيات متنوعة.
  وهم بدورهم تناســــوا كل 
اخلالفات واالختالفات السياسية 
واملذهبية والقبلية والطائفية 
واجتمعوا على هدف واحد وهو 

خدمة الوطن وتنميته.
  وتابــــع الصانــــع قائال ان 
املفاجأة في هذا املشروع كانت 
من خالل برنامجه املكثف الذي 
شهدته الكويت على مدى ٣ أيام، 
حيث اجتمع املتدربون بقياديني 
من جهات حكومية مســــؤولة 
ومطلعة على مســــار وثغرات 
وعوائق خطة التنمية، والتي 
وضعوها للمتدربني لالستفادة 
منها والتعلم مما قد يواجهونه 
في املستقبل وفي ذلك دليل كبير 
على ضرورة التناغم والتآلف 
والعمل يدا واحدة ملا يصب في 

مصلحة هذا البلد.
  وأشار الى ان ما يجمع الـ ١٠٠ 
متدرب ايضا بعد اخلضوع لهذه 
اجللسات املطولة هو االتفاق 
على التعامل بإيجابية مطلقة 
بعيدا عــــن أي نوع من أنواع 
السلبيات التي قد يواجهونها 
وذلك خلدمة تنمية الكويت قائال 
انه يجب الوقوف الى جانب كل 

من يقود هذه اخلطة.
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 مساعد احلداد  صالح العتيقي  أحمد البنا 

 سحر احلملي  مناور اخلترش 

 النا أبوعيد  مي الزنكي 

 عبداهللا احلسينان  بدرية الهليلي 

 فواز النجادة  أحمد البداح 

 عمر العمر  محمد الدهيم 

 الشيخ سالم الصباح  محمد الغامن 

 غامن الغامن  بدر الهاجري 

 أحد مشاريع خطة التنمية 

 وجه الرئيس التنفيذي ملشــــروع تطوير قيادات التنمية 
«ذخر» جاسم الصفران عدة رســــائل للمتدربني ركز خاللها 
على ضــــرورة تغيير منطية التفكيــــر والتركيز على اهمية 
التوجه التنموي خلدمة خطة التنمية التي ستخطو بالبالد 

خطوة الى االمام.
   مشــــيرا الى انه من الضروري التفكير دائما في التركيز 
على التفكير بتحســــني االفكار وتطويرها بدال من التفصيل 

واالنشغال بالتفاصيل التي قد تقودنا الى التقصير.
  وقال الصفران للمتدربني انه يجب على اجلميع االستماع 
الى آراء اآلخرين بذهن منفتح والتخلي واالبتعاد عن احلكم 

املسبق على االشخاص وعلى االمور.
  كما انه من الضروري عزل الواقع السياســــي عن تطوير 
االفكار وذلك لالرتقاء بالعمل الذي نقوم به ونحقق االهداف 

املرجوة منه وعليه البد من خلق رؤى مشتركة.
  وعن «ذخر» قال الصفران ان هدف هذه املبادرة مشــــترك 
بــــني كل القيمــني عليهـــا واملشــــاركـــني فيهــــا وهو بنــــاء 
الوطــن رغــــم االختــــالف لذلك جمعــــــت معها قياديني من 

جميع القطاعات.
  واشار الى ان «ذخر» هي بداية واستمرارها منوط باملتدربني 
وقدرتهم على النجاح وحتقيق اهدافها من انعكاس اجلوانب 
واخلبرات القيادية على الوطن واثبات ان «ذخر» جتربة رائدة 

في مجال القيادة واالبداع.
  وأكد ان الدعم املادي لهذا املشروع يبقى متاحا وال تواجهه 
عراقيل في ظــــل وجود االفكار االبداعيــــة والتطويرية التي 
تظهر قدرة الشــــباب الكويتي على طرح افكار تنهض بالبالد 
وذلك الن «ذخر» منظومــــة احترافية تركز على التنمية من 
خالل خلق شبكة تواصل ولغة حوارية تنموية واحدة جتمع 
بني املنتســــبـــني علـــى اختـــــالف اختصاصاتهـــم السيما 
ان املنتســــبني لـ «ذخر» من القطاعات احلكوميــة واخلاصة 

والنفطية.
  وامل الصفران ان يشهد برنامج «ذخر» اقباال اكثر من قبل 
القطاعات احلكومية في الدورات املقبلة، وذلك لالســــهام في 
تطويرها خلدمة الكويت وتنمية كوادرها البشــــرية لتعود 

امجاد الكويت التي بناها اجدادنا وآباؤنا. 

 «بناء الوطن» هدف مشترك لـ «ذخر» رغم االختالف

 جاسم الصفران 
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