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 ارتبطت الوظيف��ة احلكومية بالكويت في 
منتصف القرن العشرين وبعد اكتشاف النفط 
بأنها وسيلة لتوزيع الثروة في الكويت، فاألب 
االس��تراتيجي للكويت احلديثة الشيخ عبداهلل 
الس��الم رحمه اهلل ف��ي بداية إنش��اء املصالح 
واملؤسس��ات احلكومي��ة ف��ي اخلمس��ينيات 
والس��تينيات قام بتوظيف أكثر من خمس��ن 
ألف كويتي في احلكومة من دون تدريب ومن 
دون تعليم وكان أكثرهم من الغاصة واحلرفين 
وهذا بالرغم من حسن النية الستيعاب هذه الفئة 
ف��ي املجتمع الكويتي اجلدي��د إال أنها أصابت 
املؤسسات احلكومية في مقتل ألن الوظيفة هنا 
أصبحت وسيلة لتوزيع الثروة وليس واجبات 
ومسؤوليات يجب أن تؤدى وعلى أساسها تأخذ 

األجر، وأيضا في الس��تينيات والس��بعينيات إبان مرور املجتمع 
الكويتي وبقيادة مجلس األمة مبرحلة وطنية اإلدارة متت املناداة 
بتغيي��ر القيادات احلكومية من القيادي��ن الوافدين واألجانب في 
املؤسسات احلكومية إلى القيادات الوطنية الكويتية وهذا شيء ال 
خالف عليه، ولكن كان املفروض أن تكون لدى هذه القيادات اخلبرة 
الالزمة لقيادة العمل احلكومي، أي كان يجب أن يكون هناك نظام 
لتعي��ن القيادات بحيث متر مبرحل��ة تدريبية على العمل القيادي 
أهمها القدرة على رسم اخلطط وتنفيذها والقدرة على إدارة االفراد 
والعاملن والقدرة على مواجهة األزمات وإدارتها، وأيضا كان يجب 
أن يكون هناك نظام حملاس��بة هذه القيادات أهمها النتائج احملققة 
ف��ي مجال عملهم، هذه الرؤي��ة للعمل احلكومي أصابته في مقتل 
وأصبحت الوظيفة احلكومية مجاال لتوزيع الثروة ولها ولألس��ف 
بعد اجتماعي وليس بعد وظيفي، بعد التحرير مباشرة كنت مديرا 
لشؤون املوظفن في إحدى املؤسسات احلكومية والحظت أن اإلدارة 
القانونية في هذه املؤسس��ة تعاني التسيب مع أن الغالبية العظمى 
من العاملن فيها من العمالة الكويتية وهم يأخذون عالوات إضافية 
لعملهم تشجيعا لهم لالنخراط في هذا العمل القانوني وعانت هذه 
املؤسس��ة من خس��ائر فادحة من األموال بسبب خسارة القضايا 
في احملاكم نتيجة إهمال هؤالء القانونين لعملهم، فقمت باحلوار 
مع أحدهم حول س��بب غيابه املتكرر ه��و وزمالئه عن العمل فما 
كان جوابه إال أن قال لي ان الوظيفة احلكومية عبارة عن مساعدة 
اجتماعية من الدولة ووسيلة لتوزيع الثروة في الكويت، ولم جتد 
جميع محاوالتي إلقناعه وذهبت أدراج الرياح نتيجة ترس��خ هذا 
املفهوم اخلاطئ لديه ولدى زمالئه القانونين في العمل والذين كان 
املفروض فيه��م انهم األقدر على فهم روح قانون اخلدمة املدنية، 
فما كان من هذه املؤسسة احلكومية إال ان استعانت مبجموعة من 
املستشارين العرب لسد النقص والفجوة الكبيرة في هذه اإلدارة 
ولتقليل اخلس��ائر املادية، أما الوظائ��ف القيادية فأصبحت مرتعا 
للتنفيع ولتعين احملس��وبن على العوائ��ل أو القبائل أو التيارات 
السياس��ية بغض النظر عن الكفاءة والنتائج املرجوة احملققة، فما 
أش��د احلاجة لنا اليوم لوضع رؤية جديدة للوظيفة احلكومية أال 
وهي أن الوظيفة مجموعة من الواجبات واملسؤوليات التي يجب أن 
تؤدى وعلى أساس��ها تأخذ األجر وتقيم وترقى، وأما فيما يخص 

القيادين فأيضا نحن بحاجة إلى رؤية جديدة 
أهمها أن يكون هناك نظام لتعين القيادين ويكون 
لدينا مركز لتدريبهم على العمل القيادي وبعد 
تعيينهم يجب أن يحاسبوا على النتائج احملققة 
في عملهم فإن أحسنوا فنكافئهم وإن أساؤوا 
ولم يحققوا النتائج املرجوة فهذا طريقهم لعدم 
التجديد لهم وترك املجال لغيرهم ممن يحملون 
الصفات والقدرات القيادية ولديهم القدرة على 

حتقيق النتائج.
م��ا نحن بحاجة إليه حلماية املس��تهلك في 
الكويت  في دراسة علمية حول االقتصاد التركي 
ثبت أنه كلما كانت هناك جمعيات حلماية املستهلك 
قوية وفاعلة كان هناك تقدم وتطور في الصناعة 
التركية ويكون لديها قدرة على املنافسة وعلى 
التصدير للخارج ودعم االقتص��اد التركي.. وال يخفى عليكم أن 
حماية املستهلك من أساسيات االقتصاديات في الدول املتقدمة فعلي 
س��بيل املثال consumer union في الواليات املتحدة يضم خمسة 
مالين عض��و ولديه عدة مختبرات ويقوم بفحص 1500 س��لعة 
س��نويا في مختبراته وينشرها في أشهر مجلة حلماية املستهلك 
وتعمل املؤسس��ات والشركات األميركية ألف حساب لهذا االحتاد 
وتقاريره..وجاءت فكرة احتاد املستهلكن في بداية القرن العشرين 
عندم��ا بدأت الش��ركات يتزايد حجمها وقوته��ا املالية والقانونية 
فأصبح املس��تهلك الفرد ال طاقة لديه في مواجهتها فجاءت فكرة 
إنشاء احتاد للمستهلكن يس��تطيع في قوته أن يوازي قوة هذه 
املؤسس��ات وطبعا احتاد املس��تهلكن األميركي مؤسسة نفع عام 
ال س��لطة عليها من احلكوم��ة األميركية وال القطاع اخلاص، وفي 
الكويت لألسف ال توجد لدينا مؤسسات نفع عام حلماية املستهلك 
وكل م��ا لدينا قطاع حلماية املس��تهلكن في وزارة التجارة يقوم 
بدوره مشكورا ولكنه محدود بقوانن وسلطات وقرارات سياسية 
محددة متنعه من القيام بدوره املطلوب، وهذه رس��الة منا لالخوة 
في املؤسسة التشريعية بالبدء في إصدار تشريعات تتيح للمواطنن 
إنش��اء جمعيات حلماية املس��تهلك غير تابعه للشؤون وال سلطة 
للحكومة عليها، أيضا نحن بحاجة إلى مركز معلومات حول السلع 
والشركات التجارية واالختبارات التي جتري عليها في املختبرات 
الدولي��ة لتحديد مدى جودتها، ولقد قدمت اقتراحا عدة مرات إلى 
احتاد اجلمعيات التعاونية بتبني مجلة حماية املستهلك األميركية 
وترجمتها وتوزيعها على املستهلكن في الكويت ولكن ال حياة ملن 
تنادي وأخي��را أمتنى من احملامن في الكويت عمل احتاد قانوني 
حلماية املستهلك ورفع قضايا لصاحله وبأسعار رمزية أمام جميع 
عمليات الغش واالحتكار ورفع األس��عار في املواس��م، واستغالل 
حاج��ات الناس، فما نحن بحاجة إليه فعال هو تش��ريعات قانونية 
حلماية املستهلك وتشديد العقوبة على الغش واالحتكار واستغالل 
املواسم وحاجات الناس لرفع األسعار، ونحن بحاجة إلى جمعيات 
نفع عام مس��تقلة حلماية املستهلك وأيضا نحن بحاجه إلى حركة 
شعبية يقودها مخلصون حلماية املستهلك وأخيرا املستهلك لدينا 
بحاجة إلى ثقافة استهالكية أهمها هي عدم تنازله عن حقوقه وأخذه 

لدوره الفعال حملاربة املستغلن واحملتكرين.

رؤية جديدة للوظيفة الحكومية في الكويت

افتتاح فرع »حكومة مول« في »جابر العلي« األسبوع المقبل
عاطف رمضان

اكدت مصادر مطلعة لـــــ »األنباء« انه 
من املقرر ان يتم افتتاح فرع ثاني ملشروع 
احلكومــــة مول مبنطقة جابــــر العلي في 
محافظة االحمدي خالل االســــبوع املقبل 

وحتديدا االحد.
التجارة  واضافت املصــــادر ان وزارة 
والصناعة جهزة فرعها ووفرت له اجهزة 
احلاســــب اآللي، لتسهيل خدمة استخراج 
الرخص التجارية للشركات ضمن مشروع 
احلكومة مول الذي يهدف إلى ازالة العراقيل 
التي تواجه املراجعني، حيث بامكان املواطنني 
استخراج الرخص التجارية بحكومة مول 
في منطقة جابر العلــــي دون الرجوع او 

الذهاب ملقر الوزارة مبجمع الوزارات.
واشــــارت املصادر الى ان وكيل وزارة 
التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي والوكيل 
الشــــركات والتراخيص  املساعد لشؤون 
التجارية جمال الشايع يتابعان هذا املوضوع 
وذلك بالتنســــيق مع مدير املشروع فرع 
وزارة التجــــارة والصناعة بحكومة مول 
نافع الظفيري وكذلك مشرف املركز »حكومة 

مول« علي الداهوم.
ويعتبر حكومة مول مبنطقة جابر العلي 
الفرع الثاني ملشروع حكومة مول الكائن 

في برج التحرير.
واضافت املصادر ان الفرع الثالث حكومة 
مول ســــيتم افتتاحه قريبــــا في محافظة 

اجلهراء بداية من شهر ابريل املقبل.
يذكر ان العمل في مشروع احلكومة مول 
ســــيكون على فترتني صباحية ومسائية 
العطاء الفرصة للمواطنني الجناز معامالتهم 

الرسمية في اوقات مختلفة.
ومــــن الواضح انه بعــــد جناح جتربة 
حكومة مول في برج التحرير والتي ادت عددا 
من اخلدمات لكثير من الدوائر احلكومية 
حتاول احلكومــــة حاليــــا ان تعمم فكرة 
مشروع حكومة مول في جميع محافظات 

الكويت.
واخلدمات التي ستقدم في حكومة مول 
مبنطقة جابر العلي يتوقع ان تتم من قبل 

اكثر من 15 جهة حكومية.

»التجارة« جهزت فرعها الستخراج الرخص التجارية دون الرجوع لمقر الوزارة

نافذة اعتبارًا من 23 فبراير الماضي

»بوبيان« يبلغ إدارة البورصة باستقالة الجسار
فواز كرامي 

ذكــــرت مصــــادر 
لـ»األنبــــاء« ان بنك 
بوبيان سيبلغ إدارة 
سوق الكويت لألوراق 
املالية اليوم باستقالة 
نائب رئيس مجلس 
االدارة جسار اجلسار 
والتي أصبحت نافذة 
اعتبارا من 23 فبراير 
املاضــــي علمــــا بأنه 
أصبح رئيس مجلس 
إدارة بنك وربة، فيما 

ان االســــتقالة اجلماعيــــة التي تقدم بهــــا مجلس إدارة بنك 
بوبيان ستصبح نافذة من تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 
السنوية لبنك بوبيان والتي سيتم فيها تشكيل مجلس إدارة 
جديد، باإلضافة الى اتخاذ قرار بشأن التصرف في نسبة %15 
املتبقية من االكتتاب في زيادة رأسمال البنك املتوقع اتخاذ 
قرار بإعادة طرحها مرة أخرى لالكتتاب على املساهمني األفراد 

مرة أخرى.
وذلك في حال عدم 
موافقة البنك املركزي 
علــــى زيــــادة حصة 
البنك الوطني في بنك 
بوبيان قبــــل انعقاد 
اجلمعيــــة العمومية 
التــــي تعقد مع قرب 
نهاية الربع األول من 
العــــام احلالي حيث 
الى  اشارت املصادر 
ان بنك بوبيان يتوقع 
ان يحقق أرباحا خالل 
تلك الفترة حتى وان كانت محدودة النها متثل بداية جديدة 
للبنــــك بعد ان قام بعملية تنظيف شــــاملة مليزانيته للعام 
2009 والتــــي اخذ فيها مخصصات تقدر بنحو 66.9 مليون 

دينار مقابل محفظة التمويل واالستثمار.
وأضافت مصـــادر أن هناك توقعات بأن يوافق البنك املركزي 

على رفع حصته في بنك بوبيان إلى %60.

د.وليد عبد الوهاب الحداد

برئاسة الهارون ونظيره المصري رشيد لبحث فرص االستثمار المشتركة 

تشكيل المجلس األعلى لألعمال االقتصادية 
الكويتي ـ المصري 7 الجاري

11.5 مليار جنيه االستثمارات الكويتية في مصر 
وتوقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة  30%  العام الجاري

محمود فاروق 
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أنه ســـيتم تشكيل 
املجلـــس األعلى لألعمال االقتصاديـــة الكويتي ـ املصري 
يوم األحد املوافق 7 مارس اجلاري برئاسة وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون ونظيره املصري م.رشيد محمد 
رشـــيد وبعضوية أعضاء من غرفة التجـــارة والصناعة 

الكويتية واملصرية.
وأفادت املصادر بأن االتفاق على تشـــكيل املجلس جاء 
خالل زيارة الوفد املصري برئاســـة رشـــيد بداية الشهر 
املاضي، وذلك بغرض دراســـة ومناقشة مناخ االستثمار 
والتنمية الصناعية املتـــبادلة في البلدين، فضال عن فرص 

االستثمار املشتــرك وتنــمية التـــبادل التجـــاري.
وكـــذلـــك إزالـــة بعـــض املــعوقــــــات التــي مازالت 
تـــواجه مستــثــمري البلــدين مثــل التأشيــرات واجلــمارك 

وتسهيــل اإلجـــراءات.
 مشيرة إلى أن هناك الكثير من الفرص االستثمارية التي 
يرغب اجلانب الكويتي في االستثمار فيها وسيطرحها على 
نظيره املصري في قطاعات حيوية على رأسها الصناعات 
البتروكيماوية إضافة إلى مشاريع سياحية وعقارية، وسبل 

الربط بني البورصة املصرية والكويتية، خاصة في مجال 
تطور البورصتني.

وذكرت املصادر ان التبادل التجاري بني الكويت ومصر 
قفز خالل العام املاضي بشكل كبير وذلك بعد التسهيالت 
األخيـــرة التي قدمها كل من البلديـــن، متوقعة أن يرتفع 
التبادل التجاري بنهاية عام 2010م، بأكثر من 30%، في ظل 
الزيارات املتبادلة بني املسؤولني في البلدين وآخرها زيارة 

وزير التجارة والصناعة املصري إلى الكويت.
جتدر اإلشـــارة إلى أن االستثمارات الكويتية في مصر 
بلغت قيمتها نحو ما يزيد على 11.5 مليار جنيه لعدد 532 
مشـــروعا والتي تبلغ القيمة االســـتثمارية اإلجمالية لها 
نحو 28.5 مليار جنيه وأهم القطاعات االستثمارية تتمثل 
في قطاع الســـياحة، وقطاع العقارات والقطاع الصناعي، 
وأهم املشروعات االستثمارية هي مشروع مارينا مرسى 
علم مبيناء رأس غارب، مشـــروع الشركة العاملية إلنتاج 
مواســـير نقل البترول والغاز ببورسعيد، مشروع مجمع 
تكنولوجيـــا املعلومات، وأيضا أهم الشـــركات الكويتية 
املستثمرة في مصر تتضمن مجموعة اخلرافي ومجموعة 

البابطني وشركة اجيليتي.

شركات كويتية »غير مدرجة« وأفراد يعتزمون
تأسيس صندوق عقاري بقيمة 70 مليون دينار

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها 
املطلعة ان عددا من الشركات 
»غير املدرجة« وأفراد بصدد 
اإلعالن خالل أيام عن تأسيس 
صندوق عقاري بقيمة تصل 
الـــى 70 مليون دينـــار، في 
إطار سعي األفراد والشركات 
املشاركة في حل أزمة السيولة 

التي تواجهها.
ولفتـــت املصـــادر الى ان 
الصنـــدوق ســـيضم محفظة 
عقارية متنوعة من العقارات 
االستثمارية و»السكن اخلاص« 
و»التجاري«، مستدركة بأن كل 
الشركات املشاركة في الصندوق 

»محلية«.
وقالت ان االجراءات اخلاصة 
بالصندوق تسير في طريقها 
وجار استكمال بقية االجراءات 

لإلعالن عن الصندوق.

البورصة تنتظر جديد املستثمرين في تأسيس الصناديق

وقالـــت املصادر ان تدخل 
احلكومة لتأسيس صناديق 
عقارية باملوازاة مع الصناديق 
العقارية التي تطلقها الشركات 

بـــات ضـــرورة  العقاريـــة 
باعتبارها متلك سيولة قوية 
وتأخذ حيزا كبيرا من تفكير 
واهتمـــام املســـتثمرين في 

الكويـــت، حيث تصنف على 
انها الضيف اجلديد على هذا 
القطـــاع بتنظيماته وطريقة 

أداء عمله.


