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الشركة تنظم 40 
معرضًا ومهرجانًا على 

أرض املعارض سنويًا.. 
واستضافت في 2011 

نحو 65 مناسبة

املطوع: رفع نسبة 
أفضلية املنتج الوطني 

إلى 20% كفيل بتصحيح 
الوضع

الكندري: عدم وجود 
أمان وظيفي في 
القطاع اخلاص.. 

مفهوم خاطئ

يتكون من 12 صالة عرض على 10 آالف متر مربع

النصار: »أرض املعارض« تنجز دراسة التحول إلى »مدينة التجارة الدولية«
ان اكبر حتد يواجه مسيرة عمل 
الشركة اليوم هو عدم وجود بيئة 
طبيعية ملزاولة نش����اط الشركة 
بشكل كامل، موضحا ان صناعة 
املع����ارض واملؤمت����رات حتتاج 
دائما الى بيئ����ة داعمة من الدولة 
متمثلة في فكر واع لهذه الصناعة 
واميانا مطلق����ا بأهميتها ودورها 
االقتصادي للبالد، حيث حتتاج 
الى استراتيجيات حكومية تضعها 
الدولة وتطلب االلتزام بها وتراقب 

تنفيذها وتفعيلها.
وعن موقع الكويت من سياحة 
املعارض الدولية، افاد النصار بأن 
الكويت حتتل موقعا متأخرا في 
مجال س����ياحة املعارض بني دول 
املنطقة بسبب دوامة الصراعات 
السياسية التي متر بها البالد األمر 
الذي جعل كل األنش����طة الفاعلة 
والتي تخ����دم البلد معطلة معربا 
عن أمله باقرار عدد من التشريعات 
والقوان����ني للخ����روج م����ن ذلك 
املوقع املتأخر فضال عن ضرورة 
اعادة الهيكلة ملؤسس����ات الدولة 
لالستفادة من موارد املعارض التي 
حترص عليها معظم دول العالم 

املتحضرة.

مع منحه صفحة اعالن ملون مجانا 
ويوضع اسم وشعار الراعي على 
كل اعالنات الصحف التي تنشرها 
الشركة ووضعه كذلك على املوقع 
االلكتروني للش����ركة كما يحصل 
الراعي على 12 مترا مربعا مجانا 
مقابل الرعاية ال����ى جانب اجراء 
مقابلة صحافية معه يتم نشرها 

في جميع الصحف احمللية.
الش����ركات  النصار بأن  وافاد 
املش����اركة في معارض الش����ركة 
تتمتع مبزايا كثيرة منها فرصة 
االلتقاء مع آالف الزوار ممن اعتادوا 
على زيارة أرض املعارض مبينا 
ان هناك ارتباطا معنويا بني العديد 
الكويتية ومعارض  العائالت  من 
الش����ركة التي تتواص����ل اقامتها 
سنويا منذ اكثر من 30 عاما مثل 
معرض اخلريف للعطور ومعرض 
السيارات ومعرض الغذاء ومعرض 
»انفوكونك����ت« اضافة الى موقع 
البعيد عن زحام  أرض املعارض 
العاصمة وتواف����ر مواقف آلالف 
السيارات وساحات أللعاب األطفال 

وغيرها من املزايا األخرى.
وحول ابرز التحديات والصعاب 
التي تواجه الشركة، قال النصار 

الصاالت 5 و6 و7 في شهر فبراير 
املقبل ال����ى جانب تطوير مواقف 
السيارات وعمليات التخضير لكل 
احلدائق املقامة في أرض املعارض 
الدولية وكذلك تطوير مداخل ارض 

املعارض من كل ناحية.
وحول التسهيالت التي تقدمها 
ش����ركة معرض الكوي����ت الدولي 
للشركات املشاركة في معارضها، 
املباش����رة  التس����هيالت  افاد بأن 
للمش����اركني في املعارض نوعان 
يتمثالن في مشاركة عادية ورعاية، 
فاملشارك يحصل على جناح متكامل 
وفق املس����احة املطلوبة وتشتمل 
هذه املساحة على طاولة ومقعدين 
ونقط����ة كهرباء وأرب����ع اضاءات 
)س����بوت اليت( وتكييف مركزي 
وسجاد وواجهة اسمية حتمل اسم 
الشركة بالعربي واالجنليزي الى 
جانب خدمات األمن واحلراس����ة 

طوال فترة اقامة املعرض.
واض����اف »ام����ا تس����هيالت 
الش����ركات الراعية فتشمل وضع 
الراعي على االعالن  اسم وشعار 
اخلاص باملع����رض وكذلك وضع 
اس����مه عند مدخل املعرض وفي 
دليل املع����رض الذي يوزع مجانا 

البطالة في البالد.
وقال ان »معارض الش����ركة ال 
تعتبر ناجحة اال اذا حققت الفائدة 
املرجوة من اقامتها«، مؤكدا ان كل 
املعارض التي اقامتها شركة معرض 
الكويت الدولي على مدى السنوات 
املاضية قد حققت الفائدة املرجوة 

منها.
وحول م����دى تأثير املعارض 
اخلاصة التي تق����ام خارج ارض 
املعارض الدولي����ة على معارض 
النصار ان شركة  الش����ركة، قال 
مع����رض الكويت الدولي ترى في 
اقام����ة املعارض اخلاص����ة اثراء 
لنشاط املعارض في الكويت، حيث 
يستطيع املواطن ان يقارن ويقرر 

الى اين يتجه.
وقال النصار ان الزائر ألرض 
املعارض الدولية سيالحظ حجم 
التطوير الهائل الذي ادخلته الشركة 
على ص����االت العرض وفق خطة 
تطوير الش����ركة القصيرة األجل 
الذي يشمل كل صاالتها وممراتها 
وحدائقها ومواقف السيارات فيها، 
حيث مت بالفع����ل اجناز التطوير 
الشامل للصالة رقم 4 والصالة رقم 
8 ويجري العمل لالنتهاء من تطوير 

لن يقل عدد زوار ارض املعارض 
الدولية عن مليون زائر، مشيرا 
الى ان الش���ركة تفتح معارضها 
امام الزوار مجانا وبال اي رسوم 
حتى ولو كانت رمزية، وهي ميزة 
نسبية تتميز بها شركة معرض 

الكويت الدولي في املنطقة.
املترتبة عن  الفوائ����د  وع����ن 
املع����ارض الت����ي مت تنظيمها في 
السنوات املاضية، أوضح النصار 
ان الش����ركة حينما تق����رر اقامة 
معرض معني يتم وضع عدد من 
النقاط املرتبطة بهذا املعرض أوالها 
الهدف من وراء اقامة املعرض ومن 
ثم تتحرك جميعا كفرق للترويج 
والتسويق واالعداد، مؤكدا ان الكل 
يتحرك من منطلق حتقيق االهداف 

التي اقيم املعرض من اجلها.
واضاف ان معرض الوظائف 
الذي تقيمه الش���ركة جنح في 
جمع عدد كبير من مديري املوارد 
البشرية لكبرى الشركات احمللية 
حتت سقف واحد وافسح املجال 
لشريحة كبيرة من الباحثني عن 
وظيفة لاللتقاء معهم وتعرف 
كل طرف عل���ى اآلخر مما يعد 
مس���اهمة في التقليل من حجم 

الى املكتب  األعمال االستشارية 
االستشاري األملاني العاملي )بي.

أم.جي( الذي يعد من اكبر املكاتب 
االستشارية العاملية العاملة في 
مجال وض���ع تصامي���م مراكز 
املعارض في العالم حيث سبق 
له ان وض���ع تصامي���م مراكز 
معارض في كل من االمارات وقطر 

والسعودية وايران.
التي  املع���ارض  وحول عدد 
تقيمها الش���ركة في السنة، قال 
النصار ان متوسط عدد املعارض 
التي تقيمها وتنظمها الش���ركة 
س���نويا 40 معرضا ومهرجانا، 
مبينا ان ارض املعارض الدولية 
استضافت خالل العام احلالي نحو 
65 مناسبة نظمت الشركة منها 
نحو 40 حدثا والباقي معارض 
ومهرجانات ومناسبات تقيمها 
جهات محلي���ة ودولية تتعاون 
مع شركة معرض الكويت الدولي 

بشكل دائم وبعضها ألول مرة.
واض���اف ان أرض املعارض 
الدولية استقبلت على مدار العام 
املاضي ما ال يقل عن 1.200 مليون 
زائر ومن املتوقع أال يطال العدد 
التغيي���ر كثيرا العام احلالي، اذ 

كونا: اكد نائب رئيس مجلس 
االدارة والرئيس التنفيذي في شركة 
معرض الكويت الدولي عبدالرحمن 
النص����ار ان الش����ركة انتهت من 
دراس����ات اجلدوى والرس����ومات 
اخلاصة بتحويل أرض املعارض 
الدولية الى مشروع »مدينة التجارة 
الدولية« في اطار توجيهات صاحب 
السمو االمير بتحويل الكويت الى 

مركز مالي وجتاري في املنطقة.
 وق����ال النصار ف����ي لقاء مع 
»كونا« ان مشروع »مدينة التجارة 
الدولية« يأتي ضمن خطة تطوير 
الشركة الطويلة األجل حيث يتكون 
املش����روع من 12 صال����ة عرض 
مبس����احة اجمالية تص����ل الى 10 
آالف متر مربع مت تصميمها بحيث 
ميكن دمج جميع الصاالت في حال 
وجود معرض واحد كبير كما يضم 
املش����روع ثمانية ابراج تقام على 
طرفي احملاور الرئيسية للمشروع 
لتهيئة الكويت الستضافة املعارض 
الدولي����ة املتخصصة واملؤمترات 

العاملية النوعية.
وأضاف ان املشروع سيضم 
فندق���ا عامليا ومرك���زا جتاريا 
ومكاتب جتارية حيث اس���ندت 

عبدالرحمن النصار

أعلنت شركة اسبيلكو العربية 
عن شراكة مع مستثمر سعودي 
لتأسيس شركة الصناعات الوطنية 
الكويتية للطابوق واخلرس����انة 
اجلاهزة باململكة العربية السعودية 
برأس����مال 20 مليون ريال وذلك 
لتنفيذ مش����روع على مساحة 20 
الف متر مربع باملنطقة الشرقية 
باململكة. وأوضح رئيس مجلس 
ادارة ش����ركة الصناعات الوطنية 
الكويتية احمد السبيل ان شركة 
اس����بيلكو متلك 90% من املصنع 
اجلدي����د مقابل 10% للمس����تثمر 
السعودي، مشيرا الى ان املصنع 
مزود بأح����دث التقنيات واالفران 
البخارية االوروبية املستخدمة في 

هذا املجال.

»أسبيلكو« متتلك 
90% من مشروع 
صناعي بالسعودية

أحمد السبيل

تعويضا قانونيا قصد به املشرع 
جبر الضرر الذي حلق بالعامل 
نتيج����ة االصابة اثن����اء العمل 
وبسببه ولم يستلزم للقضاء 
به وقوع خطأ من جانب صاحب 
اكتفاء بحصول الضرر  العمل 
حيث يقوم عل����ى فكرة حتمل 

التبعة«.
ولفت الى انه يحق للعامل 
قانون����ا ان يلجأ ال����ى القواعد 
العامة في املس����ؤولية املدنية 
للتعويض عن اصابة العمل اذا 
ثبت ان االصابة كانت ناشئة عن 
خطأ من جانب صاحب العمل 
يرتب مس����ؤوليته الشخصية 

طبقا الحكام القانون العام.
واشار الى ان صاحب العمل 
هو امللزم قانونا بتوفير وسائل 
الس����المة والصحة املهنية في 
اماكن العمل مبا يكفل س����المة 
العاملني من مخاطره وأضراره 
العمل، الفتا  وفقا ملواد قانون 
الى انه مبوجب العقد بني العامل 
وصاحب العمل يلتزم »املؤمن« 
بتعويض »املؤمن عليه« بكل 
املبالغ التي يكون »املؤمن له« 

مسؤوال عنها.
وقال عبدالعاطي ان سقوط 
احلق ف����ي التأمني مرهون بأن 
يك����ون مرتكب الفع����ل الضار 
املش����مول بالتغطية التأمينية 
قد تعمد ارتكاب املخالفة التي 

»وثاق«: رفض 70% من وثائق تعويضات 
إصابات العمال بسبب إهمال أرباب العمل

تنطوي على جناية او جنحة 
وهذا الوص����ف ال ينطبق على 
حالة وقوع الفعل نتيجة خطأ 
او اهمال م����ا دام لم يصل الى 
حد العم����د. واضاف ان وثيقة 
التأمني تغطي اي مطالبات ناجتة 
عن اصابات عمل خالل السنة 
التأمينية للوثيقة مبا يتناسب 
مع شروط ومزايا التغطية كما 
يحق لفريق عمل التعويضات 
طلب اي مستند متعلق باملطالبة 

بحسب نوعها.

أكدت شركة »وثاق للتأمني 
التكافل����ي« ان س����بب رفض 
م����ا يق����ارب 70% م����ن وثائق 
التعويضات اخلاصة باصابات 
العمال من قبل شركات التأمني 
هو اهمال ارباب العمل في سالمة 
العمال وعدم االلتزام باشتراطات 
االمن والس����المة. وقال رئيس 
دائرة املوارد البشرية واخلدمات 
القانونية بالشركة  والشؤون 
ناصر عب����د العاطي ل� »كونا« 
التعويضات عن  امس ان دفع 
التي حتدث  االصابات والوفاة 
العمل  اثناء تأديتهم  للعاملني 
ودون خطأ مقصود من الشركة 
يخضع لوصف اصابات العمل 
طبقا لقان����ون العمل ومن ثم 

تشمله التغطية التأمينية.
واضاف عبدالعاطي ان صرف 
التعويض����ات يتطلب ان  تلك 
تش����تمل الوثيقة على تغطية 
او وفاة  العمل  اخطاء صاحب 
العامل في حادث جنم عن ادائه 
لعمله وبسببه وفقا لقانون العمل 
وليس على اساس املسؤولية 
الناشئة عن خطأ  التقصيرية 
صاحب العمل اال اذا كان صاحب 
العمل مشترطا بالوثيقة تغطيته 
تأمينيا من االخطاء الناجتة عن 
مسؤوليته التقصيرية. واوضح 
ان »التعويض عن اصابة العمل 
ناصر عبدالعاطيالت����ي قدرها قانون العمل يعد 

»ماستر كارد«: املستهلكون في الكويت ينفقون نحو %26 
من دخلهم الشهري العائلي على البقالة والتسوق اليومي

اآللي باحلصة االكبر من حيث 
االستخدام بنسبة )41%(، تليها 
وسيلة التعامل النقدي بنسبة 
)35%( ومن ثم بطاقات االئتمان 

بنسبة )%22(.
وفي هذا السياق اوضح مدير 
السوق لقطر وعمان والكويت 
لدى ماستركارد العاملية صفدار 
خان: »اليزال مستوى الثقة لدى 
املستهلكني في الكويت يكتسب 
مزيدا من الزخم، ويعكس حجم 
انفاق االفراد على املس����تلزمات 
العائلية، مثل البقالة ومنتجات 
النظاف����ة الش����خصية وم����واد 
التنظيف، هذه النظرة التفاؤلية، 
وأوضح ان النتائج االخيرة التي 
توصل اليها استطالع ماستركارد 
تشكل حافزا لتشجيع محالت 
السوبر ماركت والهايبر ماركت 
والتجار اآلخري����ن على تقدمي 
عروض ترويجية متميزة لهذه 
الشريحة من املستهلكني كمكافأة 
لهم على والئه����م، ومن الالفت 
ايض����ا مالحظ����ة ان هناك عددا 
كبيرا من املستهلكني في الكويت 
الذين يفضلون استخدام بطاقات 
اخلصم � الصراف اآللي اخلاصة 
بهم لسداد ثمن مشترياتهم من 
السلع العامة، مما يشكل مؤشرا 
واضحا على امكانيات منو هذا 

القطاع في املستقبل«.

احملالت، تأت����ي محالت الهايبر 
ماركت ف����ي املرتبة الثانية من 
حيث مس����توى االقبال )%80(، 
تليها احملالت املستقلة )%30(، 
العناية  ومحالت مس����تلزمات 
املين����ي مارت  او  الش����خصية 

.)%23(
وذكر 31% من املستهلكني في 
الكويت بأنهم يخططون لالنفاق 
اكثر على تس����وق املستلزمات 
العائلية العامة باملقارنة باالشهر 
السابقة، وأعرب 57% عن عزمهم 
انفقوه في  االنفاق مبقدار م����ا 

االشهر السابقة.
وبني املسح ان التعامل النقدي 
برز مبثابة كوسيلة الدفع االكثر 
اقباال لس����داد ثمن املشتريات 
العائلية العامة التي تقل قيمتها 
عن 13.96 دينارا، وفيما يتعلق 
بحجم االنفاق الذي يتراوح بني 
13.96 و27.92 دينارا، فقد حظيت 
بطاقات اخلصم � أجهزة الصراف 
اآللي بنس����بة )29%( وبطاقات 
االئتم����ان بنس����بة )12%(، الى 
جانب التعامل النقدي بنس����بة 
)59%( باقبال ملحوظ ايضا، اما 
بالنسبة ملعامالت الشراء اخلاصة 
بتسوق املس����تلزمات العائلية 
العامة فتزيد قيمتها عن 27.92 
دينارا، هذا وقد استأثرت بطاقات 
اخلصم املباشر � أجهزة الصراف 

أظهر مسح اجرته ماستركارد 
الش����راء لدى  اولويات  ح����ول 
املس����تهلكني ف����ي الكوي����ت ان 
تسوق السلع العامة مبا في ذلك 
مشتريات البقالة اليزال يشكل 
اولوية مهمة للمس����تهلكني في 
الكويت، حيث ينفق املستهلكون 
الذين مت اس����تطالع آرائهم في 
الكويت 26% من دخلهم الشهري 
العائلي على تسوق السلع العامة 
مثل مشتريات البقالة، غير ان 
غالبية املستهلكني هناك )%54( 
ينفقون ما ب����ني 11% و30% من 
دخلهم الش����هري العائلي على 
تس����وق املنتج����ات العامة، في 
حني اظهر االستطالع ومبعدل 
وسطي ان السيدات )31%( ميلن 
الى االنفاق اكثر بكثير من الرجال 

.)%24(
التي  املرات  ومن حيث عدد 
يقوم بها املستهلكون بالتسوق، 
اظهر املسح ان 46% من املستهلكني 
في الكويت يقبلون علن شراء 
العامة االخرى  البقالة والسلع 
مرة واحدة في االس����بوع على 

االقل.
وكشف املس����ح ان محالت 
الس����وبر ماركت ه����ي من اكثر 
منافذ التسوق ارتيادا لهذه الفئة 
من االنفاق، حيث ابدى 87% من 
املس����تهلكني ميلهم لزيارة تلك 

صفدار خان

خالل ندوة احتاد الصناعات بعنوان »دور الكوادر في اختالل سوق العمالة الوطنية.. سبل إعادة التوازن«

اخلرافي: أحذر من تداعيات الهدر املالي وإغداق الدولة على املوظفني
منحت أساس���ا بناء على ضغوط 

شعبية وليس وفقا لألداء.
وحذر م���ن اس���تمرار هجرة 
الكويتي���ني العاملني ف���ي القطاع 
اخلاص الى احلكومي الفتا الى أن 
هناك أكثر من 700 كويتي انتقلوا 

الى القطاع العام في هذا العام.
وحتدث عن اللجنة التي شكلت 
من أجل وضع احللول املناس���بة 
لتأثير الكوادر والرواتب على القطاع 
اخلاص بالتعاون مع جامعة الكويت 
العلمية  الكويت لألبحاث  ومعهد 
التأمينات االجتماعية  ومؤسسة 

والعمل ومجلس اخلدمة املدنية.
اذا كان���ت احلكومة  وأضاف: 
قد أخطأت فنحن حريصون على 
عدم اإلثق���ال على موازنة الدولة، 
واقترحنا أن يكون هناك حد ادني 
للرواتب في القطاع اخلاص حتدده 

املؤهالت العلمية.
 ٭ أحمد يوسف

العمالة الوطنية من القطاع العام 
إلى اخلاص. واعتقد أن اعتماد الدولة 
املناقصات بأقل األسعار ساهمت في 
اإلضرار باملنتج الوطني وبالتالي 
بالعمال���ة الوطنية داعيا إلى رفع 
نسبة أفضلية املنتج الوطني من 10 
الى 20% كفيلة بتصحيح الوضع. 
وعلى صعيد متصل، أش���ار مدير 
إدارة تخطيط القوى العامة/ برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة فارس العنزي الى 
أن البالد لديها أزمة كبيرة في إدارة 

القضايا االقتصادية.
وأوضح ان البرنامج قد عالج 
مؤخرا كوادر املعلمني في املدارس 
العاملني في  اخلاصة واملهندسني 
القطاع اخلاص داعيا احلكومة إلى 
وقف الهدر املال���ي واالحتكام إلى 

العقل في إدارة قضايا البلد.
ولفت الى أن 85% من ميزانية 
الدولة تذهب للرواتب والكوادر التي 

للبتروكيماويات يعقوب الكندري 
ان نسبة التكويت في الشركة بلغت 
52%، وأن من أهم التحديات التي 
تواجهها الشركة في التوظيف اعتبار 
الوظيفة احلكومية أكثر استقرارا 
من القطاع اخلاص، حيث ان عدم 
وج���ود أمان وظيف���ي في القطاع 
اخلاص يع���د مفهوما خاطئا فيما 
الى  إنهاء اخلدمات إضافة  يخص 
ضغوط العمل في القطاع اخلاص 

والوظيفة غير مجزية ماديا.
وأضاف قائال: »على الرغم من 
جناح شركة ايكويت في توظيف 
عدد كبير من الكويتيني إال أنه ما 
زالت هن���اك العديد من التحديات 
املستقبلية والناجتة عن عدم وجود 
جهة مستقلة لتوازن عملية التعيني 
والتدريب والرواتب بني القطاعني 
احلكومي واألهل���ي، وعليه فالبد 
من اتخاذ إجراءات إس���تراتيجية 
مدروس���ة فيما يخ���ص الزيادات 
والكوادر على أن يكون أي توجه 
لزيادة الرواتب أو إلقرار الكوادر 
في القطاع احلكومي يقابله زيادة 
أعلى منها في القطاع اخلاص وذلك 
عن طريق برنام���ج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 

للدولة«.
واقترح تشكيل جلنة مشتركة 
ف���ي جميع األط���راف من  ممثلة 
القرارات إليجاد احللول  أصحاب 
املناس���بة للتحديات التي تواجه 
الوزراء  القطاع األهل���ي )مجلس 
� مجلس األم���ة � اخلدمة املدنية � 
القانونيني � القطاع اخلاص � جهاز 

إعادة الهيكلة(.
من ناحية أخرى، طالب النائب 
السابق واملرشح احلالي في مجلس 
األمة عدنان املطوع إقرار القوانني 
التي تدعم العمل في القطاع اخلاص 
وبالتالي حتويل مسؤولية تشغيل 

هناك صعوبة في أن يتمكن القطاع 
اخلاص من منافسة احلكومة في 
سخائها املادي على املوظفني بحيث 
وصل متوسط الراتب في الوظيفة 
املدنية حوالي 1367 دينارا سنويا، 
باإلضافة إل���ى ما توفره الوظيفة 
احلكومية من بيئة عمل غير منتجة 
وتفتقر غالبا إلى الكفاءة في األداء. 
ويرى أن الكوادر بدت كما لو كانت 
بدل جنسية يحصل عليه املواطن 
دومن���ا إثبات جدارت���ه في العمل 
وكفاءته في اإلنتاج وتوزيع إيرادات 
العائ���دات النفطية على حس���اب 

األجيال القادمة.
وقال انه وفقا لدراس���ة أعدها 
احتاد مصارف الكويت عام 2011، فان 
كلفة الرواتب للعام 1991 قفزت من 
670 مليون دينار لتصبح فاتورة 
الرواتب في العام 2011 مبلغ 3700 
مليون دينار، ومبعدل زيادة سنوية 
بلغ 7.7% وهو ضعف معدل نسبة 

التضخم املسجلة محليا.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي 
في الس���نوات األخيرة منا بحيث 
وصل عدد العاملني في هذا القطاع 
لعام 2009 إلى نحو 112.650 موظفا، 
إال أن العام 2010 شهد انخفاضا في 
مجموع العمالة ليبلغ 109.350 عامال 
وفقا إلحصائيات وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل أي بانخفاض 
بلغ 3300 عامل بنسبة نحو %3، 
على الرغم م���ن أن خطة التنمية 
أشارت إلى ضرورة رفع منو فرص 
العمل في القطاع اخلاص إلى %8 
خالل سنوات اخلطة مما يدل على 
ان الصناعة بدأت تفقد بعضا من 
زخمها ومنوها وازدهارها، وينم عن 
فشل خطة التنمية في تنفيذ هذا 

اجلانب األساسي من أهدافها.
من جانب���ه، قال مدي���ر إدارة 
املوارد البشرية في شركة ايكويت 

عليها والعمل على حتقيقها بل مت 
التحرك ضدها والتصرف بخالفها. 
وحتدث اخلرافي عن الظروف غير 
املش���جعة التي آلت إليها أوضاع 
العمل ف���ي القطاع اخلاص والتي 
زادها صعوبة وحتديا سيل الكوادر 
التي متت على رواتب  والزيادات 
اجله���ات احلكومي���ة دون مبرر 
اقتصادي وال اجتماعي متليه ظروف 
ارتفاع نسب التضخم على سبيل 
املثال أو غالء شديد في املعيشة أو 

خالف ذلك من االعتبارات.
ولفت ال���ى أن تلك الكوادر قد 
جنم عنها آثار سلبية ستبقى إلى 
أمد بعيد، عملت على جتذير اخللل 
الهيكلي في اقتصاد الدولة وأدت 
إلى إيجاد شرخ يزداد اتساعا في 
جدار اجلهود التي تبذلها اجلهات 
املختص���ة ببرنامج إعادة الهيكلة 
لتعدي���ل تركيب���ة س���وق العمل 
ومس���اعي القط���اع اخل���اص في 

استقطاب العمالة الوطنية.
وبنينّ أنه بات من املستحيل إعادة 
خفض مس���تويات األجور كما ان 

عام 2010 لك���ون األمور التنموية 
أصبح مخططا لها وستمضي في 
طريق واضح املعالم، خصوصا ان 
هناك رؤية مستهدفة وسياسات 
مت إقراره���ا لتنفيذ اخلطة. ولكن 
اتضح أن ما مت تنفيذه على ارض 
الواقع مختلف عما هو مرسوم له 

في اخلطة.
وأضاف في الكلمة التي ألقاها: 
»دون اخلوض ف���ي تفاصيل هذا 
االخت���الف ميك���ن لنا التس���اؤل 
عم���ا ح���دث بالنس���بة لألهداف 
التنمية من  اإلستراتيجية خلطة 
قبيل زيادة الناجت احمللي اإلجمالي 
للقطاعات غي���ر النفطية وإعطاء 
الري���ادة وقيادة  القطاع اخلاص 
التنمية وف���ق آليات محفزة لذلك 
باإلضافة إلى تطوير السياس���ات 
الس���كانية من خالل إحداث نقلة 
نوعية في تركيبة س���وق العمل 
احمللي وحتس���ينها في القطاعني 

العام واخلاص«.
واعتبر أن هذه األهداف � لألسف 
الشديد � ليس فقط لم يتم احلرص 

حذر مس���ؤولون ف���ي قطاع 
الصناعة من اس���تمرار الدولة في 
اإلغداق على موظفيها من رواتب 
وكوادر، مؤكدين ان الزيادة أكلت 

نحو 85% من املوازنة العامة.
ودعوا خالل الندوة التي عقدها 
أمس احتاد الصناعات حتت عنوان 
»دور الكوادر في اختالل س���وق 
العمال���ة الوطنية.. س���بل إعادة 
التكاتف  الى ض���رورة  التوازن« 
إليجاد احللول املناسبة للتحديات 

التي تواجه هذا القطاع.
انه بات من املستحيل  وأكدوا 
إعادة خفض مستويات األجور، ومن 
الصعوبة أن يتمكن القطاع اخلاص 
من منافسة احلكومة في سخائها 
املادي على املوظفني بحيث وصل 
متوسط الراتب في الوظيفة املدنية 

نحو 1367 دينارا سنويا.
وقالوا: من أهم التحديات التي 
تواجهها الشركة في التوظيف اعتبار 
الوظيفة احلكومية أكثر استقرارا 
من القطاع اخلاص، حيث ان عدم 
وج���ود أمان وظيف���ي في القطاع 

اخلاص يعد مفهوما خاطئا.
بداي���ة، دع���ا رئي���س احتاد 
الصناعات الكويتية حسني اخلرافي 
الى ضرورة احلذر من اس���تمرار 
الدولة في اإلغداق على موظفيها من 
رواتب وكوادر، محذرا من إفالس 
الكويت اذا ما اس���تمرت على هذا 
النهج في العام 2020، حيث أكلت 
زيادة الرواتب نحو 85% من املوازنة 

العامة.
وأش���ار اخلرافي خالل الندوة 
الت���ي عقدها أم���س االحتاد حتت 
عن���وان »دور الكوادر في اختالل 
سوق العمالة الوطنية.. سبل إعادة 
التوازن« ال���ى ان القطاع اخلاص 
استبش���ر خيرا عندم���ا صدرت 
اخلطة اإلمنائية متوس���طة األجل 

حسني اخلرافي وعدنان املطوع ومحمد صالح وفارس العنزي ويعقوب الكندري في جانب من الندوة  )محمد ماهر(

اقتراحات احتاد الصناعات للنهوض بالصناعة
٭ أوال: ضرورة وقف إقرار الكوادر في القطاع احلكومي والتركيز بدال 

من ذلك على مكافأة العاملني املتميزين وفقا آللية عادلة في هذا الشأن.
٭ ثانيا: أن تقوم احلكومة بصرف بدالت للعمالة الوطنية املشتغلة في 

القطاع اخلاص إلعادة التوازن في الرواتب ومقاربتها مع القطاع العام كحل 
اضطراري إلصالح اخللل القائم الذي تسببت فيه كوادر احلكومة.

٭ ثالثا: تطوير وسائل جذب تلك العمالة وتشجيعها لالنخراط في القطاع 
الصناعي.

٭ رابعا: أن تتضمن مناهج طلبة املعاهد التطبيقية تدريبا ميدانيا في 
املصانع الوطنية ويكون شرطا إلزاميا للتخرج وذلك لتعزيز وتأصيل 

مفهوم اإلنتاج لدى اخلريجني اجلدد وتأهيل الطلبة لالنخراط في سوق 
العمل الحقا، على أن حتتسب أعداد الطلبة املتدربني ضمن نسبة العمالة 
الوطنية املفروضة على املصانع وذلك كمكافأة لها وتقديرا لتعاونها في 

هذا البرنامج.


