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الهاجري: الكويت بحاجة ماسة حلوكمة القطاع احلكومي
القط����اع االقتصادي في  لتطور 
الكويت والعالم، مشيرة إلى أن 
الوظائف مسألة جوهرية  خلق 
تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية، و أن 
دول املنطقة تعاني اليوم من عدم 
قدرة القطاع العام على التوسع 
بشكل أكبر مما هو عليه اليوم، و 
أنه من الضروري اليوم مساعدة 
القطاع اخلاص على خلق فرص 

عمل جيدة.
وقالت إن القط����اع العام في 
الكويت هو الوجهة املفضلة للعمل 
لدى املواطنني فيها، وأن تشغيل 
الكويتيني في القطاع اخلاص آخذ 
في التنامي تدريجيا، حيث تشهد 
الكويت مشاركة 60% من الشباب 
بني أعمار 15 و64 عاما في القوى 
ونحو 50% من اإلناث في العمل 
في القط����اع اخلاص في حني أن 
النس����بة الباقية ال تشارك بأية 
نشاط اقتصادي، وذكرت بريكسي 
أن متوسط أجور الكويتيني في 
القطاع العام يصل إلى 725 دينارا 
للرجال و511 دينارا لإلناث، أما في 
القطاع اخلاص فيصل متوسط 
أجور الكويتيني إلى 684 دينارا 
للرجال مقابل 436 دينارا لإلناث، 
وأن النساء يكسنب أجرا متدنيا 
أكثر عل����ى وظائف  ويعتم����دن 
القطاع العام بالرغم من متتعهن 
امله����ارات املوجودة لدى  بنفس 
الرجال وميلكن مستوى تعليميا 

أفضل.
وأضافت أن املنطقة تعاني من 
وجود عدد كبير من املؤسسات 
الصغيرة واحملدودة التي تعاني 
من االبتكار احملدود، كما تعاني 
من كون األنشطة تؤدي إلى قسمة 
مضافة متدنية ال تؤدي إلى حتقيق 

األهداف املرجوة.
مدحت فاخوري  ٭

أفريقيا الدكتور بس����ام رمضان 
احلكوم����ة  يدع����م  البن����ك  إن 
الكويتية في مس����اعيها الرامية 
لتعزيز القطاع اخلاص من نواح 
عديدة منها حتسني املناخ املالي 
القطاعني  العالقات بني  وتنظيم 
النظم  العام واخلاص من حيث 
والقوانني التش����ريعية املتعلقة 
باإلفالس واالستثمار والديون، 
فض����ال عن إعداد البنك دراس����ة 
ع����ن ه����ذا املوضوع م����ن خالل 
ورشة عمل نظمها لهذا الغرض 
وخرجت بنتائج تقول إن هناك 
القوانني  تعقيدات بسبب بعض 
التي ال تسهل فرص منو القطاع 
اخلاص، ومنها ما يتعلق بالعمل 
والتوظيف في القطاع العام، وهو 
أمر ال يس����اعد أبدا على تنشيط 
القطاع اخلاص في هذا املضمار 
نظرا ملا ينطوي عليه من إغراءات 
وحوافز للمواطنني ال يستطيع 

القطاع اخلاص تقدميها.
فيم����ا أوضحت املس����ؤولة 
التنمية  االقتصادية عن قط����اع 
البشرية في البنك الدولي بريكسي، 
أن فرص العمل متثل املعيار األول 

أكد الرئيس التنفيذي لشركة 
انه  الهاجري  املالي مناف  املركز 
من الض����روري أن يكون القطاع 
ب����كل جوانبه مواكبا  احلكومي 
املتمثلة  للتطورات والتعقيدات 
في احلياة العامة التي نش����هدها 

اليوم.
وقال: »نحن بحاجة ماس���ة 
اليوم وفي الفترة احلالية خاصة 
حلزمة من اإلصالحات، ونأمل من 
صاحب السمو أن يهدي الشعب 
الكويتي حزمة من اإلصالحات 
في هذه املجاالت، تتعلق بحوكمة 
األداء  القطاع احلكومي وقياس 
ودرجة الشفافية ووضوح آلية 
اتخاذ القرار باألجهزة احلكومية، 
ومن هنا نصل إل���ى اتفاق بني 
القطاعات أن هناك نهاية للتوظيف 
في القطاع احلكومي وان أساس 
التوظيف ه���و القطاع اخلاص 
الذي آخذ في النمو ويحظى بدعم 
الدولة وبعيد عن احلساسيات 
السياسية واستخدام املال العام 
مادمنا نحن نتعامل بشكل واضح 
في الش���ركات«، جاء ذلك خالل 
ندوة »نحو احلرية في حتقيق 
االزده���ار« الت���ي نظمها احتاد 

الشركات االستثمارية.
املناسب  وأضاف: »ان احلل 
لكل اإلخفاقات التي شهدناها في 
القطاعات املختلفة مثل الصحة 
والتعليم يكمن في إقرار حزمة 
حقيقية من اإلصالحات تتضمن 

حوكمة القطاع احلكومي«.
واعتب����ر الهاجري أن احلراك 
الذي تشهده الكويت يعتبر حراكا 
ايجابيا تتميز به الكويت، ويفتح 

الباب أمام اإلصالحات.
إل����ى جانب ذلك، ق����ال مدير 
مكتب البنك الدولي في الكويت 
ملنطقة الش����رق األوسط وشمال 
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نقطة تراجع املؤشر السعري بنسبة 
0.53%، وتراجع املؤشر الوزني مبقدار 
0.49 نقطة بنسبة 0.12%، وارتفاع 
مؤشر كويت 15 مبقدار 0.48 نقطة 
بنسبة ارتفاع %0.05.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 24.9 
مليون دينار. 

شركات استحوذت أسهمها على 
34.5% من القيمة اإلجمالية واستحوذ 
سهم اإلثمار على 10.04% من القيمة 
اإلجمالية للتداول. 

قطاعات ارتفعت مؤشراتها في جلسة 
أمس، تصدرها قطاع النفط والغاز 
بواقع 6.5 نقاط، وتراجعت مؤشرات 
4 قطاعات تصدرها قطاع اخلدمات 
املالية مبقدار 5.2 نقاط. 

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

عمليات بيع جلني األرباح أعادت اللون األحمر للسوق
تباين اداء مؤشرات سوق 
املالية في  الكويت لألوراق 
جلسة تعامالت أمس، حيث 
سيطرت عمليات البيع على 
عدد من االس���هم الرخيصة 
بهدف جن���ي االرباح وذلك 
في أعق���اب االرتفاع الكبير 
الذي شهده السوق في جلسة 
أول من أمس تفاعال من مرور 
مسيرة كرامة وطن 2 بسالم، 
وكان املؤش���ر السعري قد 
تعرض لالنخفاض مبقدار 
30.2 نقط���ة ليتراج���ع إلى 
مستوى 5712.4، كذلك تراجع 
املؤشر الوزني مبقدار 0.49 
نقطة ليصل إلى مس���توى 
405.3 نقاط، فيما شهد مؤشر 
كويت 15 ارتفاعا بقدر طفيف 
أقل من نصف نقطة ليستقر 

عند مستوى 983.9 نقطة.
واتس���مت جلسة أمس 
بالتذبذب الواضح في األداء، 
حيث استهل السوق تعامالته 
على استكمال االرتفاعات التي 
بدأها في جلسة اول من امس، 
ولكن بعد مرور قرابة الساعة 
بدأت مؤشرات السوق تتجه 
لالنخفاض جراء التوسع في 
عملي���ات البيع بهدف جني 
االرب���اح بع���د االرتفاعات 
الكبيرة لعدد من االس���هم 
خاص���ة الرخيص���ة، حيث 
جنحت أكثر االسهم التابعة 
للمجاميع لالنخفاض ومنها 
أسهم تابعة ملجموعة اخلرافي 
وايفا واملدينة وان كان سهم 
املدينة واصل ارتفاعاته لليوم 
الثاني، كما تراجعت اسهم 
أبي���ار وأدنك  عقارية منها 
واملنازل، باإلضافة إلى تراجع 
األس���هم اخلليجية النشطة 
وهي اإلثمار ومتويل اخلليج 
وانوفس���ت والتي ش���هدت 

عمليات بيع بكميات كبيرة 
الذي  وخاصة سهم اإلثمار 
تراجع باحلد االدني بعد ان 
تصدر قائمة التداول أول من 
أمس من حيث القيمة وكميات 

التداول.
املقابل كانت هناك  وفي 
عمليات ش���راء على بعض 
األس���هم املضاربي���ة ومنها 
منشآت ورمال وبتروغلف 
وهو ما س���اهم في تقليص 
خس���ائر املؤش���ر السعري 
إلى نح���و 30 نقطة بعد ان 
جتاوزت اخلسائر 45 نقطة 
هوت باملؤش���ر إلى ما دون 
مستوى 5600 نقطة خالل 

التعامالت.
وعلى مس���توى األسهم 
القيادي���ة فاتس���م أداؤه���ا 
بالهدوء الشديد وسط حالة 
من الترقب ملجمل األوضاع 
الدخول  السياس���ية، وكان 
عليها باس���تحياء ش���ديد 
وهو ما جتل���ى في ضعف 
كميات التداول بشكل كبير 
خاصة على األسهم البنكية، 
وساهمت ارتفاعات أسهم مثل 
املباني واجيليتي في حتول 
مسار مؤش���ر كويت 15 من 
ارتفاع  إلى  حال االنخفاض 
قبل اإلقفال، وهو ما أدى إلى 
حالة م���ن التفاؤل بأوضاع 
الس���وق على املدى القريب 
خاصة ان هذا املؤشر الذي 
واصل ارتفاعاته لليوم الثاني 
يقيس أداء أكبر 15 شركة في 
الس���وق من حيث السيولة 

والقيمة الرأسمالية.
املتوقع ان يواصل  ومن 
اداءه على وتيرة  الس���وق 
التذبذب خالل اجللس���تني 
املبقيتني من االسبوع اجلاري 
في ظل استمرار حالة الترقب 

لتطورات األوضاع السياسية 
من ناحية، ونتائج الشركات 
في األش���هر التسعة األولى 
من العام احلالي من ناحية 

أخرى.
 وتراجع املؤش���ر العام 
للبورصة مبقدار 30.2 نقطة 
ليصل إلى مستوى 5712.44 
نقطة بنسبة انخفاض بلغت 
0.53%، وتراج���ع املؤش���ر 
الوزن���ي مبقدار 0.49 نقطة 
ليستقر عند مستوى 405.33 
نقاط بنسبة انخفاض %0.12، 
فيما ارتفع مؤشر كويت 15 
مبق���دار 0.48 نقطة ليغلق 
عند مستوى 983.93 نقطة 

بارتفاع نسبته %0.05. 
وبل���غ إجمالي األس���هم 
املتداولة 321.5 مليون سهم 
نفذت من خالل 5177 صفقة 
قيمتها 24.9 مليون دينار، 
وش���هدت متغيرات السوق 
تراجع���ا ف���ي األداء، حيث 
التداول  انخفضت كمي���ات 
بنس���بة بلغ���ت 5.7%، كما 
تراجعت الصفقات بنس���بة 
14%، وكذلك تراجعت القيمة 

اإلجمالية بنسبة %2.2. 
واس���تحوذت أس���هم 5 
ش���ركات على أغلب القيمة 
بواقع 8.6 ماليني دينار بنسبة 
تشكل 34.65% من اإلجمالي، 
تصدرها سهم اإلثمار لليوم 
الثاني على التوالي، وذلك من 
خالل 2.5 مليون دينار متثل 
10.04% من إجمالي القيمة، كما 
استحوذت أسهم 5 شركات 
عل���ى 50.4% م���ن إجمالي 
املتداولة تصدرها  الكميات 
سهم اإلثمار من خالل 53.04 
مليون سهم تشكل 16.4% من 

إجمالي التداوالت.
شريف حمدي  ٭

7.4 ماليني دينار أرباح »اخلليج للتأمني« في 9 أشهر
أعلنت شركة اخلليج للتأمني 
امس عن حتقيق صافي ربح بقيمة 
7.4 مالي����ني دينار )26.4 مليون 
دوالر( أو 40.47 فلس����ا للسهم 
الواحد، وذلك لألش����هر التسعة 
األولى م����ن ع����ام 2012 بارتفاع 
نس����بته 28% باملقارنة مع ربح 
بقيم����ة 1.6 ملي����ون دينار )5.8 
ماليني دوالر( للفترة املقابلة من 

العام املاضي.
وارتفعت حقوق املس����اهمني 
خالل األشهر التسعة األولى من 
عام 2012 بنسبة 10% أو 6.5 ماليني 
دينار )23.1 مليون دوالر( لتصل 
إلى 73 مليون دينار )259.4 مليون 
دوالر( كما في نهاية 30 سبتمبر 
2012 باملقارن����ة مع 66.5 مليون 
دينار )236.3 مليون دوالر( كما في 

31 ديسمبر 2011، وذلك بعد توزيع 
أرباح على املساهمني بنسبة %20 
نقدا و5% أسهم منحة عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديس����مبر 
2011. كما حقق صافي االحتياطيات 
الفنية للشركة ارتفاعا بقيمة 8 
ماليني دينار وبنسبة 10% ليصل 
إلى 88.2 مليون دينار )313 مليون 
دوالر( كما في نهاية س����بتمبر 
2012 باملقارن����ة مع 80.2 مليون 
دينار )285 ملي����ون دوالر( كما 
في 31 ديسمبر 2011 وهو ما يدعم 
األنش����طة التش����غيلية للشركة 
ويحمي حقوق حمل����ة وثائقها 
وبالتالي يعزز من قدرة الشركة 
على حتمل املخاطر الطارئة التي 

قد تطرأ في املستقبل.
كذلك، ارتفع مجموع امليزانية 

ليصل إلى 300.8 مليون دينار)1.1 
مليار دوالر( كما في 30 سبتمبر 
2012 بزيادة قدرها 34 مليون دينار 
)120.7 مليون دوالر( ونسبتها 
13% باملقارنة مع السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2011. وفي معرض 
النتائج قال  تعليقه على ه����ذه 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
لش����ركة اخللي����ج للتأمني خالد 
سعود احلسن: »تعكس نتائجنا 
للربع الثالث من هذا العام النمو 
الذي حققته الشركة على صعيد 
األرباح الفنية وربحية االستثمار 
ما يعزز قدرة الشركة على حماية 
أصولها وحقوق مساهميها. كما 
يتماشى ذلك مع سعينا املستمر 
لتقدمي أفضل اخلدمات التأمينية 

لعمالئنا«.

خالد احلسن

السفير ضرار التويجري يبحث آفاق التعاون مع وزير الصناعة واملناجم والطاقة الكمبودي
كواالملبور ـ كونا: بحث سفير الكويت 
لدى مملكة كمبوديا ضرار التويجري 

آفاق التعاون مع وزير الصناعة واملناجم 
والطاقة بكمبوديا سوي سيم وذلك بحضور 
السكرتير الثالث لدى السفارة عبداهلل املهنا. 

وقال التويجري لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( عبر الهاتف اليوم انه ابدى تطلعه الى 

املزيد من التعاون وتعزيز العالقات الطيبة 
بني البلدين في مجاالت الطاقة والصناعة 

السيما في ظل ما تتمتع به مملكة كمبوديا 
من ثروات طبيعية مثل االخشاب واالحجار 

الكرمية واملعادن والنفط والغاز.
واضاف ان كمبوديا متتلك ميزة االنهار 

التي توفر توليد الطاقة الكهرومائية والتي 
تعتبر عصب احلياة الصناعية واالقتصادية 
الفتا الى ان الوزير الكمبودي ابدى حرصه 

على قيام املستثمرين الكويتيني بالدخول 
الى االسواق الكمبودية لالستثمار في 

املجال الصناعي والزراعي وفي قطاع الطاقة 
واملعادن. واشار التويجري الى انه توجد 

في كمبوديا حاليا شركات صينية ويابانية 
تستثمر في مجاالت عدة السيما في مجال 

مزارع املطاط التي تنتشر مبساحة كبيرة 
تقدر بـ 120 الف هكتار. وأوضح ان سيم 
اكد ان بالده تعاني نقص رؤوس االموال 
لالستثمار في قطاع الطاقة وبخاصة في 

مجال توليد الطاقة الكهرومائية.
وبني التويجري ان تكلفة انتاج الطاقة 

الكهرومائية تعتبر مرتفعة نسبيا وبطاقة 
تقدر بـ 10 آالف ميغا وات الفتا الى رغبة 

احلكومة الكمبودية في توليد املزيد في 
املستقبل للتوسع في املجال الصناعي 

وخفض سعر الكهرباء.

أكد لدى افتتاح املؤمتر الصناعي الثالث أن التعليم اجليد قاطرة مسيرة التنمية املستدامة في كل املجتمعات

احلجرف: خطة التنمية تضمنت إجراءات عديدة تهدف إلى اإلصالح السريع
ملجلس اجلامعة التركية املشترك 
انه منذ  الدين آمت����ان  د.محي����ي 
بداية القرن التاسع عشر اصبحت 
اجلامعات تشكل عنصرا أساسيا 
في انت����اج التطوير العلمي حيث 
اصبحت الصناعة تلعب دورا كبيرا 
التكنولوجيا احلديثة  في توفير 
ومنو االقتصاد األمر الذي يجعل 
معه أولويات الصناعة تعتمد على 
التعليم املتميز واحتياجات سوق 
التعاون بينهما من  العمل ومدى 
أجل تخريج جيل قادر على الوقوف 

على حاجة املجتمع.
وشدد على الدور الذي تلعبه 
احلكوم����ات في تش����جيع تقدمي 
التعاون بني  التسهيالت لتحقيق 
التعليم والصناع����ة عبر توفير 
مصادر التمويل املناس����بة لعمل 
العلمية،  األبح����اث والدراس����ات 
حيث تكمن أهمي����ة التعاون بني 
اجلامعات والقطاع الصناعي في 
مواجهة التحديات والوقوف على 
املتطلب����ات املجتمعية الصناعية 

التي ترتقي باملجتمع.
وأوضح ان املقومات التعليمية 
تعتبر مهمة لنق����ل التكنولوجيا 
بني قطاعي التعليم والصناعة كما 
تنتقل املعرفة العلمية لالحتياجات 

التجارية.
من جانبه، قال رئيس االحتاد 
العربي للمدن واملناطق الصناعية 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
طاه���ر الطاه���ري ان التنمي���ة 
الصناعية ف���ي اخلليج العربي 
وفرت مع بدايات القرن العشرين 
الوس���ائل للنه���وض  جمي���ع 
بالقطاعات الصناعية املختلفة 
حيث اعتمدت الصناعة في اخلليج 
سابقا على احلرف البسيطة، ولكن 
ومن خالل الرؤى االستراتيجية 
حلكومات دول اخلليج شهدنا في 
اآلونة األخيرة نهضة صناعية 
انواع الصناعات  كبيرة في كل 
التحويلية  الثقيلة والصناعات 
وغيرها من الصناعات التي كانت 
دول اخلليج املس���تورد األكبر 

ملنتجاتها.
أحمد يوسف  ٭

وأشار املجدلي إلى أن البرنامج 
واالحتاد قد اتفق����ا على التعاون 

املشترك لتحقيق البنود التالية:
1- دعم العمالة الوطنية وحثها 
عل����ى العمل بالقط����اع الصناعي 

اخلاص.
2- بذل الط����رف األول للجهد 
الالزم نحو احتساب الفئة املستهدفة 
من طلبة الفصل الدراسي األخير 
للمعاه����د والكلي����ات التي تخدم 
تخصصاتها القطاع الصناعي ضمن 
الوطنية  املقررة للعمالة  النسب 
الواجبة لدى الشركات واملؤسسات 

التي يتدربون لديها عمليا.
3- توفير جميع السبل الهادفة 
إلى صرف مكافآت التدريب املقررة 
للفئة املستهدفة من طلبة الفصل 
الدراسي األخير للمعاهد والكليات 
التي تخ����دم تخصصاتها القطاع 
الصناعي وذلك وفقا للش����روط 
ال����واردة تفصيال بق����رار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم 5 لسنة 2004 
بش����أن تدري����ب طلب����ة املدارس 
واجلامعات والقرار الوزاري رقم 
1 لسنة 2004 بشأن قواعد تدريب 

طلبة املدارس واجلامعات.
م����ن جانبه قال األم����ني العام 

في دعم العمالة الوطنية لتحقيق 
مس����يرة البرنام����ج، وذلك بحث 
العمال����ة الوطني����ة عل����ى العمل 
باجلهات غير احلكومية وحتقيق 
التنمية  العامة خلطة  التوجهات 
وأهداف برنام����ج عمل احلكومة 
ورؤية البرنامج الرامية إلى جعل 
القطاع اخلاص هو املوظف األكبر 

للعمالة الوطنية.
وق����ال ان التوقيع اليوم على 
مذكرة تفاهم بني البرنامج واحتاد 
الوطني����ة، واحتاد  الصناع����ات 
الصناعات الكويتية، يعطي دفعة 
ومصداقية عمل تؤتي ثمارها خالل 

الفترة املقبلة.
وأضاف املجدلي أن لالحتاد دورا 
كبيرا في تشجيع العمالة الوطنية 
لالجتاه نحو العمل الصناعي من 
خالل حتفيزه����م ماديا ومعنويا، 
حيث لم يدخ����ر االحتاد جهدا في 
دعم أصح����اب املصانع والعاملني 
بها، مضيفا ان االحتاد س����يقوم 
بإع����داد برامج تدريبي����ة لطلبة 
الدراسي األخير للمعاهد  الفصل 
والكليات في الشركات واملؤسسات 
الصناعية التي تخدم تخصصاتها 

القطاع الصناعي.

عالقة التعليم بالصناعة، مستهدفا 
استعادة ثقافة مجتمعنا الكويتي 
القدمي التي ارتكزت على املثابرة 
والعمل واحت����راف كافة احلرف 
التي تشكل كيان املجتمع  واملهن 
العامل املنتج ال املجتمع املستهلك 
املعتمد على غيره، وذلك قبل عصر 

النفط.
وأعرب عن تطلعه إلى تزاوج 
ب����ني التعليم مبفهوم����ه املعاصر 
ومنطلقات����ه الوظيفية واخلدمية 
للمجتمع، وبني الصناعة التي هي 
أهم الدعامات األساس����ية لنهضة 
وطننا العزيز الذي نش����عر دائما 
بأفضال����ه التي تط����وق أعناقنا، 
ونرغب في إس����هام فاعل منا في 

تنمية وطننا احلبيب.
وأكد على ان اإلصالح االقتصادي 
الذي تستهدفه  احلقيقي السريع 
خططنا التنموية يتحقق بتوفير 
م����ا حتتاج إليه الكوي����ت للتقدم 
إلى األمام وما ميكنها من مواجهة 

حتديات املستقبل.
من جانبه أشاد أمني عام برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفي����ذي للدولة فوزي املجدلي 
الكويتية  بدور احتاد الصناعات 

عديدة تستهدف اإلصالح االقتصادي 
السريع الذي حتتاج اليه الكويت 
في مسيرة تقدمها بخطى متتابعة 
ملواجهة حتديات املستقبل وهذه 
كلها مؤشرات ايجابية تبني الرؤية 
الصحيحة ملا يجب ان تكون عليه 
مس����ارات التعليم في هذا العصر 
حيث نسترشد بتوجيهات القيادة 
السياسية العليا املعنية بالتنمية 

البشرية من خالل التعليم.
وأوضح ان االستثمار احلقيقي 
ليس ف����ي االقتصاد وإمنا هو في 
الكادر البشري من خالل التعليم 
وفقا لقول س����مو األمير »ال جدال 
في ان ثروتنا احلقيقية تكمن في 
شبابنا فهم أصحاب احلق الذي ال 

ينازع في العلم واملعرفة«.
باإلضافة الى مذكرة التفاهم التي 
أخذها االحت����اد مع برنامج إعادة 
هيكل����ة الق����وى العاملة واجلهاز 

التنفيذي للدولة لدعم مسيرته.
من جانبه ب����ني رئيس احتاد 
الصناعات الكويتية حسني اخلرافي 
ان هذا املؤمتر الذي اتخذ »التعليم 
في خدمة الصناع����ة« عنوانا له، 
يحظ����ى بأهمية بالغ����ة االثر في 
التنمية املجتمعية املستدامة، وهي 

والعمل في القطاع اخلاص بدال من 
الوظائف احلكومية  اإلقبال على 
اإلداري����ة وذلك في إط����ار الغاية 
اإلستراتيجية في ترسيخ مفهوم 
إنتاج الثروة واحلفاظ على البيئة 
وموارد البالد وما يتصل بها ايضا 
من التأكيد على ان العنصر البشري 
الوطني هو مصدر الثروة للمجتمع 
الكويتي ماديا ومعنويا والتأكيد 
على قيم العمل املنتج ومهاراته التي 
يجب ان تتوافر لدى كل عامل في 
موقع عمله والتدريب عليها اثناء 

احلياة املدرسية.
وأوضح ان هذه اإلستراتيجية 
تضمنت األهداف املتعلقة بإتاحة 
الفرصة من خالل املناهج النتقال 
املتعلم ملسارات موازية للتعليم 
والتدريب خارج اطار نظام التعليم 

العالي.
العمل  كما تضم����ن برنام����ج 
احلكومي لوزارة التربية للسنوات 
من 2009 -2013 مشاريع السياسة 
االولى في هذا البرنامج ليش����مل 
التعليم الفني والتقني والرياضي 

باإلضافة الى مدارس املتفوقني.
وبني ان خطة التنمية السنوية 
الثالثة 2012-2013 تضمنت إجراءات 

التربي����ة والتعليم  قال وزير 
العالي ووزير املالية بالوكالة د.نايف 
احلجرف على هامش افتتاحه أمس 
للمؤمتر الصناعي الثالث بعنوان 
»التعلي����م في خدم����ة الصناعة« 
والذي متحور حول اإلستراتيجية 
التعليمية وتوجهاتها في توفير 
التخصصات الصناعية، إنه يجب 
التركيز على اجلانب األساسي من 
العالق����ة الوثيقة بني التعليم من 
ناحية وحتقيق النهضة املجتمعية 
الشاملة في جميع قطاعات الدولة 
القطاع الصناعي بشكل  وخاصة 

خاص.
وأكد عل����ى ان العالقة بينهما 
تبادلية وتوجب على طرفيها ان 
يتواصال ويتعاونا ويش����عر كل 
منهما مبسؤوليته عن توفير كل 
مقومات النجاح املأمول الذي يتطلع 
اليه الطرفان وليس جديدا ان نؤكد 
على ان التعليم اجليد هو القاطرة 
التي تقود مسيرة التنمية املستدامة 

في كل املجتمعات.
التعليم في  ان  وأضاف قائال: 
الواعية يحظى بدعم  املجتمعات 
الدائم من مؤسس����ات  املجتم����ع 
وهيئ����ات اقتصادي����ة وصناعية 
ودعم مادي ومعن����وي إلعداد ما 
يلزم م����ن البحوث والدراس����ات 
التي تسهم في حتسني مخرجاته 
وحسن اعدادها مبا يلبي حاجات 
سوق العمل ومتطلباته املتسارعة 
وفق معطيات العلم والتكنولوجيا 
والتطورات املتالحقة في مضمار 
التنافس العاملي وفي هذه الرعاية 
الشاملة واالهتمامات املجتمعية 
بالتعليم ما يؤكد االحساس الصادق 

والوعي العميق بأهميته.
وأش����ار الى ان اس����تراتيجية 
التعليم ف����ي الكويت من 2005-
التعليم  2025 قد عنيت بتطوير 
وفق متطلب����ات العصر واحلاجة 
املجتمعية حيث تضمنت عددا من 
االش����ارات املهمة املتصلة مبحور 

هذا املؤمتر.
وأكد على ضرورة احلاجة الى 
تعديل قيم العمل لكي تكون أكثر 
تركيزا عل����ى الوظائف اإلنتاجية 

)سعود سالم( د.نايف احلجرف عقب توقيع االتفاقية مع حسني اخلرافيكبار الشخصيات متقدمني الصفوف األولى خالل املؤمتر 

جانب من ورشة العمل
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