عمل املر�أة الكويتية

ر�أيك يف عمل املر�أة الكويتية؟
 املر�أة الكويتية �أ�صبحت قوية وطموحة ت�سعي للنجاح والتميز ،و�سلكتطريق العلم يف جميع التخ�ص�صات وو�صلت �إىل �أعلى املراتب .املر�أة الكويتية
ربة بيت ناجحة تلم �شمل الأ�سرة وترعاها كما �أنها �صاحبة االجنازات
الكثرية التي ي�شهد لها العامل وقد تطور و�ضع املر�أة يف الكويت كثريا مبا
قد ميكن القول معه �إنها الأكرث حتقيقا للتطور والتقدم بني نظرياتها يف
املنطقة العربية وال�شرق الأو�سط
ماهي �أهم مقايي�س اجلودة للمر�أة الكويتية؟
 احلكمة وا�ست�شراف امل�ستقبل (الن ا�س�شراف امل�ستقبل جودة اليجيدهاالكثريون اال�ست�شراف يتم على ا�سا�س متغريات املا�ضي واحلا�ضر يف �ضوء
تطلعاتي للم�ستقبل باخت�صار القاء نظره على امل�ستقبل مبنظار تتكون
عد�ساته من عبق جتارب املا�ضي ونتائج احلا�ضر  ،م�ؤ�شر للتطلع امل�ستقبلى
) هو فر�صه ل�صناعه القرار وو�ضع اخلطط للم�ستقبل واال�ستفاده من
الفر�ص املتاحه وهنا تكمن جودة
املر�أة الكويتية فهى طموحة ايل ابعد احلدود رغم كل ال�صعاب والعقبات
.ولديها قدرات هائلة وجناحات م�ستمرة.

اال�ست�شراق والتخطيط

العامــل

وماذا تق�صدين با�ست�شراق امل�ستقبل ؟
وما الفرق بينه وبني التخطيط اال�سترياتيجي؟
 طبعا هناك فرق بني التخطيط اال�سرتاتيجي واال�ست�شراف امل�ستقبلىالتخطيط اال�سرتاتيجي ميتد من � 10-5سنوات بينما اال�ست�شراف
امل�ستقبلى ميتد من �25سنه فاكرث اذن ن�سبة جناح اخلطط اال�سرتاتيجية
�ستكون مبنية على اال�ست�شراف امل�ستقبلى وهى ر�ؤية دولة الكويت يف عام
 ،2035التى تهدف حتويل الكويت �إىل مركز مايل و عاملي ح�سب توجيهات
ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
قائد نه�ضة دولة الكويت احلديثة ،والتي تهدف �إىل حتول الكويت �إىل مركز
مايل وجتاري جاذب لال�ستثمار ،يقوم فيه القطاع اخلا�ص بقيادة الن�شاط
االقت�صادي ،وتذكي فيه روح املناف�سة وترفع كفاءة الإنتاج يف ظل جهاز
دولة م�ؤ�س�سي داعم ،وتر�سخ القيم وحتافظ على الهوية االجتماعية وحتقق
التنمية الب�شرية والتنمية املتوازنة ،وتوفر بنية �أ�سا�سية مالئمة وت�شريعات
متطورة وبيئة �أعمال م�شجعة.
دور الكويت الريادي
من �أبرز التطلعات التي ت�ضمنتها الر�ؤية هي ا�ستعادة الدور الريادي
الإقليمي لدولة الكويت كمركز مايل وجتاري  ،و�إحياء الدور املحوري للقطاع
اخلا�ص الكويتي يف قيادة التنمية ،و�إعادة بناء �أدوار هامة وخمتلفة للدولة
و�أجهزتها وم�ؤ�س�ساتها ،مبا يوفر �أ�سباب التمكني والدعم للعمل والإنتاج،
ويوفر البنية التحتية والت�شريعات املنا�سبة وبيئة الأعمال املواتية واملحفزة
للتنمية ،وتوفري ال�ضوابط واملناخ ل�ضمان التنمية الب�شرية الكلية واملتوازنة،
الهادفة �إىل تر�سيخ قيم املجتمع واحلفاظ على هويته وبناء املواطنة وحتقيق
العدالة و�سبل العي�ش الكرمي ،وتدعيم وتر�سيخ النظام الدميقراطي القائم
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احلمدان:
لكل من ي�سعى للجودة التن�شغل
بنف�سك وتن�سى واجباتك
اجلودة للمر�أة الكويتية فر�صه
ل�صناعه القرار وانتهاز الفر�ص
على احرتام الد�ستور ،وااللتزام به �ضمان ًا للعدالة وامل�شاركة
ال�سيا�سية واحلريات.
اجلودة وال�سعادة
ن�صيحة من ا�ست�شارية جودة؟
 احلياة �سريعه و�إيقاعها �سريع التن�شغل بنف�سك و�إجنازاتكوعملك وتن�سى الكثري من الواجبات التى الي�ستطيع �أحد غريك
القيام بها.
كل الدرا�سات توكد ان ال�سعادة الأ�سرية لي�ست بال�شهره وال
املال وال املن�صب هي بجودة العطاء لت�صل جلودة احلياة و من
يتقن فن اجلودة بالعمل يتقن فن احلياة.

