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الـجــهــــاز الــفــنـــــي

لدرا�شة امل�شروعات التنموية واملبادرات

دعـــــوة/ للتاأهـيــل

) ب�ساأن دعوة املكاتب اال�ست�سارية املتخ�س�سة للتاأهيل واإعداد درا�سات اجلدوى 

وفقًا للقـــانـون رقـم 7 ل�سـنــة 2008(

ال�صحة  وزارة  مع  وبالتعاون  واملبـادرات  التنمـويـة  امل�صـــروعـــات  لدرا�صـــة  الفنــي  اجلهـــــاز  يعلن 

باإعداد درا�صات  امل�صاركة  الراغبـة يف  املتخ�ص�صـة  املكاتب اال�صت�صارية االقت�صادية  العامة دعـوة 

اجلدوى االقت�صادية والفنية والبيئية واإعداد م�صتندات الطرح وفقًا للقانون رقـم 7 ل�صنة 2008 

للم�صروع التايل:

 PTB-TA-10 -113 -1: م�صروع جممع الطب الطبيعي وملحقاته على م�صاحة وقدرها 271,800 م² 

وي�صمل امل�صروع تنفيذ وت�صغيل جممع  طبي متكامل للطب الطبيعي وطب امل�صنني والتاأهيل 

وكذلك ي�صمل على ور�صة لت�صنيع وتركيب االأطراف ال�صناعية حيث تهدف وزارة ال�صحة العامة 

على جعله مركزا للتميز على م�صتوى ال�صرق االأو�صط. 

اال�صتعانة  ب�صرورة  امل�صاركة  يف  والراغبـة  املتخ�ص�صـة  اال�صت�صارية  املكاتب  على  يتعني  لذلك 

اأو  اإن�صاء م�صت�صفيات طبية  درا�صات متخ�ص�صة يف جمال  تنفيذ  ا�صت�صارية عاملية يف  مبكاتب 

م�صاريع يف القطاع ال�صحي على اأنظمة امل�صاركة مع القطاع اخلا�ص)PPP(  بن�صبة م�صاركة ال 

تقل عن 20 % وال تزيد عـن 40 % ) من اجلهد الب�صري املهني ( وذلك للمكتب املحلى  للقيام 

باخلدمات اال�صت�صارية املطلوبة وفقا للأتـي: 

م�شتندات و�شروط التاأهيل املطلوبة :

• اأن يكون املكتب اال�صت�صاري  املحلي م�صجل لدى جلنة اختيار البيوت اال�صت�صارية . 
• اأن تكون خربة املكتب املحلي يف جمال نطاق عمل امل�صروع ال تقل عن 5 �صنوات وخربة املكتب 

العاملي10 �صنوات . 

وت�صغيل  تنفيذ  مل�صروعات  ا�صت�صارات  تقدمي  جمال  يف  مماثلة  م�صاريع  للمكتب  يكون  اأن   •
م�صت�صفيات طبية على اأنظمة امل�صاركة )PPP(  مع القطاع اخلا�ص يف اآخر 10 �صنوات . 

• تقدمي اتفاقيات تعاون اأو �صراكة مع �صركات عاملية متخ�ص�صة يف جمال نطاق عمل امل�صروع.
• اأن يت�صمن اجلهاز التابع للمكتب خربات متخ�ص�صة يف جمال نطاق عمل امل�صروع .

وعلى املكاتب اال�صت�صارية امل�صتوفية لل�صروط امل�صار اإليها والراغبة يف امل�صاركة بامل�صروع التقدم 

اإىل اجلهـاز الفنـي لدرا�صـة امل�صـروعـات التنمويـة واملبـادرات مبقـر اجلهـاز الكائـن مبنطقـة ال�صويـخ 

االإداريـة - مبنى �صركة امل�صـروعـات ال�صياحيـة )الـدور الثانـي( وذلك ل�صـراء امل�صتنـدات اللزمـة 

وال�صروط املرجعية اخلا�صة بامل�صروع وذلك ابتـداًء مـن تاريخ 2010/8/10 . 

اأق�صاه 2010/9/26 ، علما باأنه  اأن ت�صلم وثائق التاأهيل والعر�ص الفني واملايل مبوعد  على 

�صيتم ا�صتبعاد اأي عر�ص مقدم يخالف ال�صروط امل�صار اإليها. 

»جاسم للنقليات« تطبق نظام »أوراكل« 
في مجال األعمال اإللكترونية

جلمي���ع األقس���ام واإلدارات 
لتحقيق أرفع املعايير الدولية 
للتميز، وزيادة مرونة الشركة، 
وتلبية متطلبات السوق، كما 
ش���مل تنفيذ املشروع تدريب 
جميع املوظفني، وتشجيعهم 
على تنمية قدراتهم الذاتية حتى 
النمو املنشود  حتقق الشركة 

في املستقبل بفاعلية.
 وفي هذا السياق، أكد مدير 
تكنولوجيا املعلومات بالشركة 
مايك ستارلي: »ان حزمة حلول 
أوراكل لألعم���ال اإللكترونية 
واالس���تحقاقات ذات الصلة 
مثل نظم املعلومات واملعلومات 
التجارية ستساعد الشركة في 
التجارية،  العمليات  تبسيط 
ودمج تدفق البيانات، وتوفير 
املعلومات في الوقت احلقيقي 
لتكون في متن���اول صانعي 

القرار، لتطوير الطريقة 
التي نؤدي بها أعمالنا«.

 وتعليقا على تطبيق حلول 
أوراكل لألعمال اإللكترونية، 
قال الرئيس التنفيذي لشركة 
جاس���م للنقليات واملناولة، 
اندري���اس موهر: »إن تطبيق 
النظ���ام ميثل حتدي���ا هائال 
نظرا لتأثيره البالغ واملواعيد 
النهائية القصيرة التي حددت 
الستكمال املشروع، ولكن نظرا 
لتضافر اجلهود والتزام جميع 
املشاركني، حققنا هذا االجناز 
املهم بنجاح، وبالتالي سنتمكن 
من تق���دمي أفض���ل اخلدمات 

التجارية لعمالئنا«.

أعلنت شركة جاسم للنقليات 
واملناولة ع���ن حتقيقها قفزة 
نوعية من خالل تطبيق نظام 
»اوراكل« في مج���ال األعمال 
النسخة اجلديدة  اإللكترونية 
12.1 بنج���اح وضمن خططها 

التجارية.
واوضحت الشركة في بيان 
صحافي أنها استكملت تنفيذ 13 
وحدة من نظام »اوراكل«، حيث 
تش���مل مجاالت مثل الشؤون 
املالية، واملش���تريات والسلع 
املخزنة، وإدارة األنظمة، وصيانة 
مشاريع األصول، ونظام إدارة 
املوارد البشرية، باإلضافة إلى 
تطوير وحدات عملية إضافية، 
مشيرا الى أن هذه اخلدمة توفر 
إجراء آلي���ا ميهد الطريق أمام 
الش���ركة لتقدمي حلول شاملة 

موسى معرفي عبدالرحمن احمليالن

اعتبروا ما حصل مساسًا بشرف مجموعة من المواطنين قبلوا خدمة الوطن

أعضاء سابقون في »األعلى للبترول«: نطالب باعتذار
السعدون ومن أيدوه في تشويه سمعتنا

انتهينا اليها فيما سلف من ان 
هناك صفقة بني طرفي السؤال 
واجلواب إليهام القارئ بالنتيجة 

التي يبتغونها.
5 - ان جميع العقود التي 
أش���ار إليها الوزير في جوابه 
ق���د متت إم���ا بعل���م املجلس 
األعلى للبترول أو وفق النظم 
واإلج���راءات املتبع���ة في هذا 

اخلصوص وبشفافية تامة.
وعليه وملا كان السؤال الذي 
طرحه النائب أحمد السعدون 
والتمهيد الذي سبقه... وإجابة 
وزير النف���ط عنه على النحو 
الس���الف بيانه إمنا يشكك في 
نزاهة ونظافة يد أعضاء املجلس 
األعلى للبترول ويش���ير في 
جوهره إل���ى ارتكابهم جرمية 
العام، وهو  التعدي على املال 
األمر الذي استغلته بعض األقالم 
املغرضة على صفحات اجلرائد، 
وذلك بتوجيه ما يعتبر س���با 
وقذفا وتشهيرا في حق أعضاء 
املجلس األعل���ى للبترول فإن 
النائب أحمد السعدون ومن أيده 
النواب مطالبون  وسانده من 
بتقدمي اعت���ذار عما بدر منهم 
وفيه مس���اس بشرف وكرامة 
واعتبار أعضاء املجلس األعلى 
للبترول الس���ابقني واحلاليني 
أو إحالة ما يدع���ونه جرمية 
إلى النياب���ة العامة للتحقيق 
مع مرتك��بيها ومن ش������ارك 
فيه���ا س���واء باملواف���ق���ة أو 
الس���كوت عنها مب���ن في���هم 
أعضاء املجلس األعلى للبترول 
السابقون واحلاليون ومرورا 
إدارة مؤس���س���ة  مبجل���س 
البت���رول الكويتية وقياداتها 

التنفيذية.
وذلك كله مع احتفاظنا باحلق 
في الرجوع على من أثار هذه 
القضية بجميع ما تس���مح به 

أحكام القوانني.
)س���بحانك ه���ذا بهت���ان 

عظيم(.

الكفاءة واخلبرة واالختصاص 
)أي خبرة واختصاص بالقطاع 

النفطي(.
الس���ائل واملجيب  ان   - 3
يعلمان علم اليقني أن املجلس 
األعلى للبت���رول هو مجلس 
سياسات وإستراتيجيات وليس 
مجلسا تنفيذيا للقطاع النفطي 
وليس���ت له صالحي���ة اتخاذ 
قرارات متعلق���ة باملناقصات 
أو املمارسات أو التعيينات أو 
خالفه واملجلس الوحيد املختص 
بذلك هو مجلس إدارة مؤسسة 
البترول الذي يرأس���ه الوزير 
املجيب عن الس���ؤال والذي ال 
ميلك أعض���اء املجلس األعلى 
للبترول حتى مجرد ترشيح 
أعضائه. فكيف يتأتى ألعضاء 
املجلس االعلى للبترول إرغام 
اجلهاز التنفيذي للقطاع على 
توقيع عقود معهم او ان يحاول 
اجلهاز التنفيذي للقطاع شراء 
ذمم أعض���اء املجل���س االعلى 
للبترول بإعطائهم منفعة غير 
قانونية من خ���الل العقود او 

املناقصات.
4 - ان الوزي���ر في إجابته 
قد أشار إلى عقود إما أن تكون 
قد وقعت من قبل أطرافها قبل 
دخولهم أعض���اء في املجلس 
األعلى للبترول أو وقعت بعد 
أن انتهت عضويتهم في املجلس 
املذكور. مما يؤكد النتيجة التي 

الذي  واملجيب عن السؤال 
أغف���ل إبداء وجهة نظره حول 
التشكيك في نزاهة ونظافة يد 
أعضاء املجلس األعلى للبترول 
تعمد أن يضمن إجابته معلومات 
بعضها خاطئ والبعض اآلخر 
ناقص لكي حتقق الهدف اخلفي 
من السؤال رغم علمه وإطالعه 
على جميع العقود املوقعة مع 
القطاع وتواريخها وكيفية اتخاذ 

القرار بشأنها.
وحيث اننا ممن كان له شرف 
العضوي���ة في املجلس األعلى 
للبترول واس���تقلنا منه على 
أس���اس من املبادئ الوطنية، 
فقد ارتأينا من واجبنا أن نضع 
أمام جموع شعبنا الكرمي فيما 
سطرناه أدناه ما ينأى به عن 

التضليل: 
1 - ل���م يتضمن مرس���وم 
إنشاء املجلس أو في املواد التي 
حددت اختصاصاته حظرا على 
التعامل مع األطراف ذات الصلة 
مثلما فعل املشرع في الدستور 
بالنسبة ألعضاء مجلس األمة أو 
الوزراء ومثلما فعل في قانون 
الش���ركات التجارية بالنسبة 

ألعضاء مجلس اإلدارة.
2 - ينص مرس���وم إنشاء 
املجلس األعلى للبترول على 
أن يش���كل املجلس برئاس���ة 
رئيس مجلس الوزراء وعدد من 
الوزراء وتسعة أعضاء من ذوي 

طال���ب أعضاء س���ابقون 
باملجلس األعلى للبترول وهم 
د.عبدالرحمن احمليالن وموسى 
معرفي وعبدالرحمن الهارون، 
النائب أحمد السعدون ومن أيده 
النواب باالعتذار  وسانده من 
عما بدر منهم من مساس بشرف 
وكرامة واعتبار أعضاء املجلس 
األعلى للبت���رول أو إحالة ما 
يدعون���ه جرمية إل���ى النيابة 
العامة للتحقيق مع مرتكبيها 
ومن شارك فيها سواء باملوافقة 

أو السكوت عنها.
وقالوا في تصريح صحافي 
مشترك في هذا اخلصوص، فيما 

يلي نصه:
نش���رت الصح���ف احمللية 
أخيرا إجابة وزير النفط على 
س���ؤال وجهه النائب مبجلس 
األمة أحمد السعدون يستفسر 
فيه عما إذا كان ألي من أعضاء 
املجلس األعل���ى للبترول أي 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 

في عقوده ومناقصاته.
وم���ن يطلع على الس���ؤال 
وتاري���خ طرح���ه ومضمون 
وتوقي���ت اإلجاب���ة عنه ممن 
يعي اللعبة السياسية يكتشف 
بس���هولة أن هناك صفقة بني 
الس���ائل واملجيب احد أهدافها 
تشويه صورة وسمعة فئة من 
املواطنني قبلوا شرف اخلدمة 
الوطنية وكانت لهم مواقفهم 
املبدئية ضد أهداف كل هؤالء.

فالسائل الذي مهد لسؤاله مبا 
يوهم بأن أعضاء املجلس األعلى 
للبترول يحق لهم التدخل في 
اإلدارة التنفيذية لقطاع البترول 
واستغالل سلطاتهم، ومبا يوحي 
بوجود ش���بهات تالعب باملال 
العام وه���و ممن يفترض فيه 
احلنكة واخلبرة الطويلة بأحكام 
الدستور والقوانني ومراسيم 
إنشاء وتعيني أعضاء املجلس 
األعلى للبترول واختصاصاته 

وصالحياته.

ظلم اإلداريين الكويتيين
متى ينتهي؟ )1 – 2(

منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أصبح 
لعلم اإلدارة شأن كبير لدى الدول املتقدمة والصناعية فهي القاعدة 
األساس����ية التي تنطلق منها هذه ال����دول في بناء اقتصادياتها 
ودولها، فكلما ازداد اهتمام هذه الدول بعلوم اإلدارة، زاد تقدمها 
واحتاللها مكانة كبيرة في االقتصاد العاملي، حتى بلغ بالرئيس 
األميركي كينيدي أن يقول خذوا منا كل ش����يء ولكن دعوا لنا 
اإلدارة، وأيض����ا يقول العالم الكبير بيتر دركر في كتابه الرائع 
»اإلبداع«: »ان اإلبداع إذا لم تصاحبه إدارة اقتصادية أو جتارية 
فال فائدة من هذا اإلبداع واالبتكار« ويضرب مثال بابتكار الطائرات 
النفاثة التي بدأت في بريطانيا ولكن حتويلها إلى عمل جتاري 
واالستفادة منه كان في أميركا التي احتلت سدة هذه الصناعة 

عامليا.
وفي ثقافتنا وديننا يعتبر القرآن الكرمي وسنة نبيه من أعظم 
قواعد وتطبيقات اإلدارة على مر الدهور وفي مستقبل البشرية 
جمعاء، حيث يعلمنا القرآن الكرمي في س����ورة يوس����ف أهمية 
التخطيط وأهمية إدارة األزمات، وأيضا في سورة الكهف يعلمنا 
إدارة املستقبل والتعامل الغيبي من خالل القصص التي رويت 
في هذه الس����ورة الكرمية، كما يعلمنا القرآن الكرمي مواصفات 
القادة في عدة مواضع في القرآن ومنها في سورة البقرة حيث 
قال املولى عز وجل عن طالوت ملا اصطفاه ملكا )إن اهلل اصطفاه 
عليكم وزاده بس����طة في العلم واجلس����م واهلل يؤتي ملكه من 
يشاء(، وهكذا في س����نة نبيه مثل اشتراط الكفاءة في الوالية 
عندم����ا منع أبا ذر ÿ من توليه����ا وقال له انك امرؤ ضعيف، 
وأيضا حترميه الرشوة على العمال واملسؤولني عندما قال البن 

اللتبية، هال جلست في بيتك فتنظر أيهدى لك أم ال.
أما ف����ي الكويت ف����اإلدارة قدميا كانت ناجح����ة بالرغم من 
األسلوب البدائي املستخدم وعدم علم آبائنا بعلوم اإلدارة آنذاك 
إال أنه����م اتخذوا قرارات إدارية واقتصادية وسياس����ية ناجحة 
جدا، واس����تطاعوا تقسيم العمل في املجتمع إلى قطاع سياسي 
واقتصادي واجتماعي واعطوا لكٍل مسؤوليته، وأيضا رسمهم 
خلريطة االقتصاد وغوصهم على اللؤلؤ، وجتارتهم مع الهند وآسيا 
وأفريقيا، وهذه جميعا حتتاج إلى رؤية إدارية ناجحة، وأيضا 
قيامهم باإلدارة األمنية الناجحة وحمايتهم للكويت من هجمات 
دول وجيوش تكبرهم حجما بعشرات املرات، ولكنهم جنحوا في 

صدها ولم حتتل الكويت آنذاك من أي دولة أو قبيلة.
وبع����د النفط أداروا التنمية بنجاح ووزعوا الثروة بصورة 
جيدة، ولكن من أخطائهم انهم عندما استوردوا البيروقراطية 
العربية لم يضعوها في إطار اإلدارة الكويتية واشتراط تعليمهم 
أبناءن����ا أمور اإلدارة لفترة زمنية مح����ددة، ولذلك عندما مرت 
الكويت مبرحلة وطنية اإلدارة بعد تأس����يس مجلس األمة ثم 
وضع القياديني الكويتيني على مؤسسات الدولة دون تدريب أو 
خبرة س����ابقة اخفقت التنمية لدينا على مدى 3 عقود، ومازلنا 
حت����ى اليوم نعاني م����ن غياب اإلدارة الفاعل����ة واملنتجة، ذات 
النظرة اإلس����تراتيجية مما جعلنا نتأخر في ركب التنمية عن 
دول كثيرة س����بقتنا بعد ان كنا أفضل منها بعشرات املرات بل 
كنا ندعمها بخبراتنا اإلداري����ة والتربوية واالقتصادية، ولهذا 
نحن بحاجة إلى مراجعة أنفس����نا من الناحية اإلدارية وتقييم 
املرحلة الس����ابقة وجتاوز أخطائها إذا ما أردنا التقدم واحتالل 

مركز إداري وجتاري عاملي.

مظاهر عدم االهتمام باإلدارة وانهيار الخدمات الحكومية:

1- احتالل غير اإلداريني للمناصب اإلدارية في املؤسسات احلكومية:
لألس����ف من املظاهر التي تدل على اخللل اإلداري في الدولة 
ان����ك جتد مناص����ب إدارية بحتة حتتاج إلى عل����م إداري بحت 
إلدارتها مثل قطاع����ات التطوير اإلداري، وقطاعات الش����ؤون 

اإلدارية واملالية.
2- اإلداريون هم الوحيدون الذين ليس لهم كادر من املهن:

بينما تتفنن احلكومة في إعطاء املهن األخرى الكوادر والرواتب 
اخليالية دون إلزام باإلنتاج وحتمل املس����ؤوليات مثل األطباء، 
املهندس����ني، احملاس����بني... الخ، حترم أصحاب أهم مهنة وهم 
اإلداريون من الكوادر بحجة أنهم متوافرون وزائدون عن الالزم، 
وهذا غير صحيح باملرة، فاإلداريون قلة في احلكومة وإن كانوا 
موجودين فهم مصابون باإلحباط واليأس بسبب استيالء غيرهم 

على مناصبهم وحرمانهم من املساواة مع املهن األخرى في نفس 
املؤسسة )مع مالحظة أني ضد الكوادر ومع التوصيف الوظيفي 

الذي يضمن لنا املساواة والعدالة وضمان اإلنتاجية(.
3- ضعف التمثيل اإلداري في الوزارات الفنية:

ويالح����ظ أن الوزارات التي يغلب عليه����ا العمل الفني مثل 
البلدية، األشغال، الكهرباء، والصحة ترى فيها ضعف التمثيل 
اإلداري، وت����رى املناصب اإلدارية فيها مث����ل التطوير اإلداري 
محتلة من الفنيني ولذل����ك تعاني أغلب هذه اجلهات من غياب 
الرؤية اإلستراتيجية والضعف التخطيطي ولذا ترى مؤسساتنا 
متأخرة في خدماتها، وما مشكلة الكهرباء إال دليل على ضعف 
التخطيط وغياب الفكر اإلداري اإلستراتيجي في إدارتها، وعندما 
كنت طالبا في أميركا ادرس املاجس����تير كنا نرى معنا دكاترة 
 Public األطب����اء( وكبار املمرضات يدرس����ون اإلدارة الصحية(
Health حتى يتمكنوا من إدارة املستشفيات من خالل احلصول 

على ماجستير اإلدارة الصحية.
وعندن����ا في الكويت نرى التدهور ف����ي اخلدمات الصحية، 
والس����ؤال: ملاذا غياب املهارات اإلدارية والقيادية، وترك املجال 
الطبي للعمل اإلداري من غير علم وال تدريب؟ والنتيجة تدهور 
اخلدم����ات الصحية ألن هذا ليس مجالهم فمجالهم الطب وبس، 
وإذا أراد أح����د منهم الدخول في املجال اإلداري فعليه دراس����ة 

اإلدارة الصحية للوصول إلى املنصب اإلداري.
4- عدم إتاحة الفرصة لإلداريني لتطوير اخلدمات وتطوير اإلدارة احلكومية:

نرى غالبا هناك أزمات إدارية كبيرة تواجهها احلكومة وكان 
األولى االستعانة باملتخصصني باإلدارة حلل هذه املشاكل اإلدارية 
بكل مهنية وإخالص ولكن لألسف ال حياة ملن تنادي ويستعان 
باملستشارين األجانب ويهمل متاما العنصر الوطني مع قدرته 
على األداء، ومن خالل ممارس����تي ملهنة خبير ومستشار إداري 
في املؤسس����ات احلكومية فإننا نعامل بشكل غير تقديري في 
هذه املؤسسات وترانا نقف على أبواب بعض املسؤولني الذين 
ال يعرفون معنى اإلدارة إلقناعهم باحللول اإلدارية التي نقدمها، 

وإعطائنا القليل جدا من احلوافز املالية.
وغالب����ا ما نطالب باخلدمة الوطنية م����ن غير مقابل مع أن 
األجانب واملستشارين الفنيني تغدق عليهم األموال مينة ويسرة 
مقابل عطاء قلي����ل، ونرى أمام أعيننا املناصب اإلدارية املهنية 
تعطى لفالن ولفالن ألنه ولدنا أو ممثل لقبيلة أو عائلة أو جتمع 
سياسي معني وليس ألنه يتمتع بالكفاءات اإلدارية، ويبدو أن مبدأ 

احملاصصة والواسطة فوق القانون تقتل إدارتنا احلكومية.
5- ضعف التدريب اإلداري:

في الواليات املتحدة وبالتعاون مع اجلامعات األميركية مت 
إعداد ماجس����تير اإلدارة MBA إلعداد القادة في القطاع اخلاص، 
ومت إعداد ماجستير اإلدارة العامة MPA إلعداد القادة في القطاع 
العام ومن قرأ مذكرات شوارتزكوف ومذكرات كولن باول القائدين 
األميركيني اللذين قادا ح����رب حترير الكويت فإنهم لم يأخذوا 
اجلنرالية إال بعد أن أمتوا دراس����ة ماجستير اإلدارة العامة في 
جامعة جورج واش����نطن، وحري بنا أن نقوم بالتنس����يق مع 
اجلامعات احمللية لبناء هات����ني الدرجتني العلميتني ومننع أي 
وكيل مس����اعد من احلصول على هذه الدرجة إال بعد احلصول 
على ماجستير اإلدارة العامة، وأيضا في مجال الشركات العامة، 
واملديرين العامني ونوابهم يش����ترط حصولهم على ماجستير 
اإلدارة لضمان متتع هؤالء القادة باملواصفات والقدرات اإلدارية 

املطلوبة.
6- ال توجد شروط إدارية لشغل املناصب القيادية:

وهذه من الكوارث التي نعيشها فمازالت املناصب القيادية 
لدينا ال يوجد مواصفات لشغل الوظيفة وتعتمد على ترشيح 
الوزير وموافقة مجلس الوزراء، واألولى وجود قانون لش����غل 
هذه املناصب يشترط ش����روطا إدارية مهنية لدى شاغلها مثل 
القدرة على التخطيط والتنفيذ، القدرة على اتخاذ القرار، القدرة 
على مواجه����ة األزمات.. الخ، كما يطلب منه قبل تولي منصبه 
وضع تصوراته لتطوير القطاع الذي سيش����غله وخطته ومن 
ثم بعد 5 سنوات تتم محاسبته عليها وتقييم أدائه من خاللها، 

وهكذا نضمن قيادات فاعلة ألجهزتنا احلكومية. 
د. وليد عبدالوهاب الحداد
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السلة االقتصادية


