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 كشفت شـــركة زين النقاب 
عن أحدث حمالتها في خدمات 
االنترنت ونقل املعلومات، والتي 
تخاطب من خاللهـــا عمالءها 
الذيـــن يفضلون اســـتخدام 
االنترنت خلطـــوط «اإليزي» 
على هواتفهم الذكية، بإطالقها 
باقات االنترنت عالي السرعة 
بأسعار مخفضة للغاية وبدون 

حدود لالستخدام.
الشـــركة في بيان    وذكرت 
صحافي أن هذه احلملة ستجد 
قبوال كبيرا لدى عمالئها الذين 
يرغبون في استخدام االنترنت 
مـــن خالل خطـــوط «اإليزي» 
املسبقة الدفع، مشيرة إلى أن 
احلملة تقدم أسعارا مخفضة 
للغاية وبدون حدود لالستخدام، 
كما أن العميل لن يكون بحاجة 

لدفع أي رسوم إضافية.
التي حتملها    وعن األسعار 
معها هذه احلملة بينت الشركة 
أن عميل زين خلطوط «اإليزي» 
بإمكانه اآلن التمتع باستخدام 
غير محدود لالنترنت على هاتفه 
النقال بقيمة تبدأ من ٥ دنانير 
شهريا، وذلك لسرعة ٢٥٦ كيلو 
بيت في الثانية، وبقيمة ٨ دنانير 
شهريا لسرعة ١ ميغابايت في 
الثانية، وبسرعة ٧٫٢ ميغابايت 

بقيمة ١٣ دينارا في الشهر.
  وفي هذا الصدد، قال املدير 
التنفيـــذي لقطاع التســـويق 
في الشركة باســـل مناصرة: 
اقتناء خدمـــات االتصال  «إن 
السريع باالنترنت املتنقل بات 
ميثل أسلوب احلياة العصرية، 
وجاءت هذه احلملة لتقدمي منتج 
يتوافق مع سمات هذا اإليقاع 

السريع للحياة».
  وأوضح: «وفي هذا اإلطار 

حتــرص «زيـــن» على تأمني 
أفضـــل اخلدمـــــات وبأحدث 
أن  التقنيـــات، خصوصـــــا 
الشركة استثمرت كثيرا فــي 
مجاالت تكنولوجيا املعلومات 
وطورت كثيرا من شبكتهــا مبا 
يخدم توجهات وأهداف الشركة 
للمرحلة املقبلة والتي تتطلب 
مزيدا من التوسع في خدمات 

نقل املعلومات».
  وأكد أن هذه احلملة ستعيد 
صياغة استخدام االنترنت لفئة 
أصحاب خطوط الدفع املسبق 
أنها تقدم أســـعارا  خصوصا 
تنافســـية ودون أي رســـوم 
إضافية، مع األخذ في االعتبار 
أن استخدام االنترنت سيكون 

بدون حدود.
  وأشار مناصرة إلى أن «زين» 
أرادت من هـــذه احلملة أيضا 
أن تدفع عمـــالء «اإليزي» إلى 
الدخول في حـــوار جديد مع 
الهواتـــف الذكيـــة التي باتت 
هي الســـمة الغالبـــة اآلن في 
النقال،  الهاتف  اســـتخدامات 
ملا تقدمه من حلول كثيرة في 

احليـــاة العملية واالجتماعية 
على حد سواء.

  وأفاد بأن «زين» ســـتظل 
مهتمة باقتناء أحدث التطبيقات 
التكنولوجية بحرصها الشديد 
املنتجات  على توفير أفضـــل 
التي تتناسب مع االحتياجات 
املختلفـــة لعمالئها لتكون في 

متناول اجلميع.
  وذكر أن إطالق «زين» لهذه 
احلملة يؤكد مساعيها اجلادة 
في تقدمي أفضل قيمة مضافة 
لعمالئها، مشيرا في ذات الوقت 
إلى أن الشـــركة كعادتها دائما 
سباقة في طرح اخلدمات وهي 
من هذا املنطلق تطرح اخلدمات 

التي تخدم هذه التوجهات.
  اجلديـــر بالذكـــر أن عميل 
الراغب في تفعيل  «اإليــزي» 
هذه اخلدمــة والتمتع بسرعات 
عالية عند تصفـــح االنترنت 
وفق هذه األســـعار املخفضة 
ما عليه إال أن يقوم بإرســـال 
رسالة نصية قصيرة حتتوي 
على كلمـــة (Data) على الرقم 
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 د.روال دشتي تتوسط د.رضوان شعبان ود.جونتر خالل احملاضرة (سعود سالم)

 باسل مناصرة

 «زين» تدعو عمالء خطوط «اإليزي» إلى التمتع 
بسرعات إنترنت عالية على هواتفهم الذكية

 ٢٨٫٤ مليون دينار أرباح
  «القابضة المصرية الكويتية» لـ ٩ أشهر

 ٩٫٢ ماليين دينار أرباح «الصالحية العقارية» 
 اعتمد مجلس ادارة شركة الصاحلية العقارية البيانات املالية 
املرحلية للشركة لفترة الـ ٩ أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠، 
وأظهرت النتائج حتقيقها أرباحا قدرها ٩٫٢ ماليني دينار مبا يعادل 
٢٤ فلسا للسهم مقارنة بأرباح قدرها ٥٫١ ماليني دينار مبا يعادل 
١٣ فلســــا للسهم للفترة املقارنة من العام ٢٠٠٩. من جهة أخرى 
أعلنت الشركة الوطنية للتنظيف عن حتقيق أرباح قدرها ٩٦٨ 
ألف دينار مبا يعادل ٩٫٥٦ فلوس للسهم لفترة الـ ٩ أشهر املنتهية 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠، مقارنة بأرباح قدرها ٧١٦٫٣ ألف دينار مبا 

يعادل ٧٫٥٧ فلوس للسهم للفترة املقارنة من العام ٢٠٠٩. 

الشـــركة   أعلنـــت 
املصريـــة  القابضـــة 
الكويتيـــة عن حتقيق 
أربـــاح قدرهـــا ٢٨٫٤ 
مليـــون دينـــــار مبــا 
يعــادل ٣٣٫٨٧ فلســـا 
للســـهــم لفتـــرة الـ ٩ 
أشهــر املنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠١٠ مقارنة 
بأربـــاح قدرهـــا ٢٧٫٢ 
مليـــون دينـــــار مبا 
يعــادل ٣٢٫٥ فلســـــا 
املقارنة  للسهم للفترة 

من العام ٢٠٠٩. 

 ٨ دنانير في الشهر دون حدود في االستخدام ودون رسوم إضافية

٩٫٢ ماليين دينار أرباح «الصالحية العقارية» 

 دشتي: الحكومة ستقدم رؤيتها للتمويل الميسر في ديسمبر

 «جلوبل»: األفراد استحوذوا على ٤٣٪
  من إجمالي قيمة األسهم المشتراة في أكتوبر

 ذكر تقرير بيت االستثمار 
العاملي (جلوبل) ان قيمة 
األسهم املتداولة في سوق 
الكويت لــــألوراق املالية 
شهدت زيادة كبيرة خالل شهر أكتوبر من 
العام احلالي ٢٠١٠. ومقارنة باألداء املسجل 
في الشهر السابق، شهد السوق زيادة كبيرة 
في قيمة األسهم املتداولة بلغت نسبتها ٢٦٪ 
لتصل إلى ١٫٢٢ مليار دينار في حني شهد عدد 
األسهم املتداولة زيادة هائلة بلغت نسبتها 
٥٣٪ ليصل إلى ٧ مليارات سهم. وفي جلسة 
يوم ١١ أكتوبر، ارتفعت قيمة األسهم املتداولة 
لتصل إلى ٩١٫١ مليون دينار، في حني ارتفعت 
كمية األسهم املتداولة في جلسة ١٢ أكتوبر 
لتصل إلى ٤٢٦٫٢ مليون سهم على التوالي. 
وقــــال التقرير ان قطاع األفراد مازال ميثل 
أكبر القطاعات املتعاملة في سوق الكويت 
لألوراق املالية، حيث اســــتحوذ على ٤٣٪ 
 من إجمالي قيمة األسهم املشتراة و٤٧٪ من 
إجمالي قيمة األسهم املباعة. ومقارنة بشهر 
سبتمبر، ارتفعت حصة املستثمرين األفراد 
من إجمالي قيمة األسهم املشتراة بنسبة ٣٩٪ 
خالل شهر أكتوبر كما ارتفعت  حصتهم من 
إجمالي قيمة األســــهم املباعة بنسبة ٣٧٪. 
واشترى املستثمرون األفراد أسهما بقيمة 
٥٢٦ مليون دينار في حني باعوا أسهما تقدر 
بقيمة ٥٧٧٫٣ مليون دينار، ليصبحوا أكثر 
بيعا لألســــهم، حيث باعوا ما تبلغ قيمته 

٥١٫٣ مليون دينار.
  وأشــــار التقرير الى ان قطاع الشركات 
واملؤسسات استحوذ على ٢٥٫٦٪ من إجمالي 
األسهم املشتراة و٢١٫٤٪ من إجمالي األسهم 
املباعة. اشترى القطاع أسهما تبلغ قيمتها 
 ٣١٣٫٢ مليون دينار في حني باع أسهما تبلغ 
قيمتها ٢٦٢٫٥ مليون دينار، وكان أكثر شراء 
لألسهم، حيث اشترى ما تبلغ قيمته ٥٠٫٧ 
مليون دينار، وارتفع نشــــاط الشراء في 
قطاع الشركات واملؤسسات بنسبة ١٦٫٧٪ 

خالل شــــهر أكتوبر في حني ارتفع نشاط 
البيع بنســــبة ١٣٫٣٪.  كان قطاع الشركات 
واألفراد أكثر شــــراء لألسهم ملدة شهرين 
متتاليني بعــــد أن كان أكثر بيعا لها خالل 

شهر أغسطس من العام احلالي. 
  وعن صناديق االســــتثمار وحسابات 
العمالء، أشار التقرير الى انها استحوذت 
على ٨٫٥٪ و٢٢٫٩٪على التوالي من إجمالي 
األسهم املشتراة و٨٫٨٪ و٢٢٫٦٪ على التوالي 
من إجمالي األسهم املباعة خالل شهر أكتوبر. 

كان قطاع صناديق االســــتثمار أكثر بيعا 
للشهر الثاني على التوالي، حيث اشترى 
أسهما تقدر بقيمة ١٠٤٫٧ ماليني دينار في حني 
باع أسهما بقيمة ١٠٨ ماليني دينار وأصبح 
أكثر بيعا، حيث باع مــــا تبلغ قيمته ٣٫٣ 
ماليني دينار. وفيما يتعلق بقطاع حسابات 
العمالء، فقد مثل أكثر القطاعات شراء خالل 
شهر أكتوبر على الرغم من ارتفاع نشاط 
شرائه بنسبة ٤٢٫٨٪ وارتفاع نشاط بيعه 
لألسهم بنسبة ٥٤٫٦٪. اشترى قطاع حسابات 
العمالء أسهما بقيمة ٢٨٠٫٧ مليون دينار في 
حني باع أســــهما تقدر بقيمة ٢٧٦٫٨ مليون 
دينار، ليصبح أكثر شراء لألسهم، بشرائه 
ما قيمتــــه ٣٫٩ ماليني دينار. وأكد التقرير 
على ان املستثمرين الكويتيني شكلوا أكبر 
املتعاملني في سوق الكويت لألوراق املالية 
خالل شــــهر أكتوبر حيث استحوذوا على 
٩١٫٦٪ من إجمالي األسهم املشتراة، و٩٢٫٩ 
من إجمالي األسهم املباعة.   وكانوا أكثر شراء 
لألسهم  خالل شهر أكتوبر، حيث اشتروا ما 
تبلغ قيمته ١٫١٢ مليار دينار في حني باعوا 
ما يقدر بقيمة ١٫١٣ مليون دينار، ليصبحوا 
أكثر بيعا ببيعهم مــــا قيمته ١٦٫٤ مليون 
دينار. ارتفعت قيمة األسهم التي اشتراها 
املستثمرون الكويتيون خالل شهر أكتوبر 
بنســــبة ٢٢٫٥٪ أما من جهة األســــهم التي 
باعوها فقد ارتفعت قيمتها بنسبة ٢٨٫٧٪ 

على أساس شهري. 

 منى الدغيمي
  قالت عضــــو مجلــــس األمة 
ورئيســــة اجلمعيــــة الكويتيــــة 
االقتصاديــــة د.روال دشــــتي ان 
احلكومة ســــتقدم رؤيتها الشهر 
املقبــــل حــــول التمويل امليســــر 

للمشاريع التنموية.
  وكشفت على هامش محاضرة 
عامة حول «تقوية االســــتجابة 
واألداء.. منظور عاملي لإلصالحات 
في القطاع العام» مبقر اجلمعية 
الكويتية االقتصادية عن أن آلية 
التمويل امليسر ستتبني بعد صدور 

قرار احلكومة بهذا الشأن.
  وأوضحت دشتي انه ليست كل 
املشاريع حتتاج للتمويل امليسر 
وذلك حســــبما ترتئيه احلكومة، 
مشــــيرة إلى أنه فــــي غيابه لن 
تكون هناك تغطية لكامل التمويل 

املطلوب ملشاريع التنمية.
  ورفضت قيام احلكومة مبنح 
الذي  التمويــــل  ضمانات علــــى 

سيمنحه القطاع املصرفي.
  وتابعت: «لن نقبل بأن ينظر 
إلى القطاع اخلاص على أنه جهة 
املناقصات، فالقطاع اخلاص اكبر 
من أن يكون دوره مقتصرا على 
املناقصات احلكومية ولن نقبل بأن 
تسيطر احلكومة على القطاعات 

االقتصادية».
الكثير من    وأضافت ان هناك 
اآلليات للتمويل وليس بالضرورة 
آلية واحدة كبنك التنمية، الفتة الى 
ان احلكومة ستحدد اآللية املناسبة 
للتمويل امليسر للشركات التنموية 

التي ستطرح بالسوق.
  وقالت دشــــتي: نحــــن نرى 
كمجلس أمة أن جميع املتنافسني 
يجب أن يعلمــــوا قيمة التمويل 
امليسر مدته وتكلفته لتكون هناك 
نسبة شفافية عالية ومنافسة بني 

الكل.
  وتابعت: «أنا أحتدث عن املبادئ 
األساســــية للتمويل وليس على 
مســــميات أخرى هنــــاك بعض 
إلى  التنموية حتتاج  املشــــاريع 
متويل ميسر وهناك اتفاق حكومي 

على هذا التمويل وآليته».
  وأشارت قائلة: «بعض املشاريع 
حتتاج إلى التمويل اخلاص وهذه 
ليست بدعة حيث ان العديد من 
البلدان في العالم اعتمدت التمويل 
التي  التنموية  امليسر ملشاريعها 

نفذتها».
أنه سيشــــجع    وأكــــدت على 
التجارية  ويخلق أعماال للبنوك 
وبالتالي يوفر ضمانا أكثر ونشاطا 

فعاال وحركة جتارية اكبر.
  وأفادت بأن املشاريع التنموية 
إذا لم يقدها القطاع اخلاص ستنتظر 
دورها باملناقصات، مؤكدة على أن 
استفادة البنوك باملناقصات ليست 
استفادة كبيرة باعتبار أن التمويل 

سيكون مقابل ضمانات.
التمويــــل امليســــر  أن    ورأت 
سيخلق ديناميكية ونشاطا للقطاع 
املصرفي إذا نظر إليه من منطلق 
كل أبعاده، الفتة إلى أن هذا التمويل 
لن يغطــــي كل التمويل املطلوب 

للمشاريع التنموية املطروحة.
  وأضافــــت: «هناك مشــــاريع 
محددة ستؤسس لها شركات تطرح 
لالكتتاب، موضحة انه ليس كل 
مشروع يطرح لالكتتاب العام يأخذ 

التمويل امليسر».
  وكشفت أن منح التمويل امليسر 
يعتمد على اجلهة احلكومية التي 
ستقوم بدراسة اجلدوى االقتصادية 
للمشروع وستحدد رأسمال الشركة 
واحتياجات التمويل امليسر، مشيرة 
إلى أن التمويل التجاري سيخص 

البنوك التجارية.

  القطاع الخاص شريك

  وأضافت دشتي: «اليوم لدينا 
خطة تنموية نريــــد أن نحققها 
ونشرك جميع القطاعات االقتصادية 
فيها وفلسفتنا أن القطاع اخلاص 
شريك في التنمية و ليس قطاعا 
مغلقا يقتصر دوره على املناقصات 
واملقاوالت، لذلك يجب على القطاع 
اخلــــاص أن ينتج ويدير وميول 
الكويتيني  وميتلك مع املواطنني 

هذه األنشطة االقتصادية».
  وتابعــــت: هنــــاك الكثير من 
القطاعات يجب أن نعززها، واليوم 
االقتصاد بحاجة إلى تعزيز هذه 
القطاعات بقيادة القطاع اخلاص 
وهذا ما يخلق فرص العمل ويدعم 

الوظائف.
  وأشارت د.دشتي إلى أن اخلطة 
التنموية تضمنت في سياسياتها 
العامة أن مــــن يقود اإلصالحات 
االقتصادية باملشاركة هو القطاع 

اخلاص.
  وأضافت: مفهومنــــا للقطاع 
اخلــــاص ليــــس البنــــوك بل كل 
االقتصــــاد الكويتــــي واالقتصاد 
الكويتي ليس بنوكا بل هو قطاعات 
األنشطة االقتصادية األخرى التي 
تخلق فرص العمل والتي حتافظ 
على الطبقة الوسطى وتعزز هذه 
الطبقة، وهذا يأتي في إطار حتويل 
الكويت إلــــى دولة ال تعتمد على 
النفط فقط بل إلى دولة قادرة على 
خلق ثــــروات من خالل قطاعاتها 

االقتصادية.
  وأكدت د.دشتي على أن القطاع 
اخلاص شريك في التنمية وهو من 
سيقود اإلدارة والتمويل، مشيرة 
إلى أن دور احلكومة في األنشطة 
االقتصادية سيكون دورا رقابيا 
التملك فســــيكون  أما  وتنظيميا 

للشعب الكويتي.
  وعن بداية الشروع في تنفيذ 
اخلطة، قالت دشتي: ال ميكن أن 
نبني بيتا دون خريطة وال ميكن 
بناء ڤيال خالل يوم أو شهر كذلك 

اخلطة حتتاج إلــــى بنية حتتية 
وتشــــريعية وتنظيمية وإدارية 

للشروع في تنفيذها.
  وأفادت د.دشــــتي بأن جميع 
البنوك احمللية واألجنبية سيكون 
لها دور في التنمية، حيث ان العديد 
من الشركات األجنبية املتخصصة 
التنموية  ستساهم في املشاريع 
وستلعب دور الشريك االستراتيجي 
في املشاريع املطروحة باعتبار أن 
االقتصاد الكويتي اقتصاد مفتوح. 
وأوضحت أن هناك قانونا ينظم 
عملية مشاركة الشركات األجنبية 
في مشاريع التنموية، حيث يسمح 
هذا القانون للشركات األجنبية ذات 
اخلبرات العاملية املتخصصة بأن 
تدخل كشريك استراتيجي وذلك 
عبر التقدم بتأهيلها ثم ينظر في 
خبراتها ويؤخذ قرار بشأنها من 

قبل مجلس الوزراء.

  الحد من البيروقراطية

دشــــتي  د.روال    واعتبــــرت 
التنمويــــة تضمنت  أن اخلطــــة 
سياسات إصالحية تطالب باحلد 
من البيروقراطية وتقدمي اخلدمات 
األمثل، الفتة إلى أن هذه السياسات 
دعــــت إلى احلد من زيادة احلجم 
في القطاع العام وإعطاء الكفاءات 
الكويتية فرصة إلثبات قدراتهم 
واالستغناء على القياديني الذين 
مر عليهم الزمن، قائلة «أظن انه 
آن األوان للقول لهم شــــكرا على 
أدائهم في السابق السيما أن املرحلة 
اجلديدة حتتاج إلى طاقة وكفاءات 

قادرة على تطبيق اخلطة».
  وأشــــارت د.دشــــتي إلــــى أن 
من القوانني التي شــــملتها خطة 
التنمية حرية املعلومات. وأضافت 
أنه ســــتتم إعادة هيكلة وإصالح 
القطاع احلكومي لييسر السبيل 
إلى احلكومة االلكترونية، مشيرة 
إلى أن اإلصالح سيشمل في الوقت 
نفسه الشفافية ومحاسبة القياديني 
عن طريق عقوبات من خالل معايير 
حتدد للقياديني للتقيد بها. وأكدت 
على ضرورة أن تستخدم موارد 
النفط لإلصالح عن طريق خلق 
الثــــروات وليس االســــتنزاف، 
مشيرة بقولها «ما نعيشه اليوم 
أننا نستنزف املوارد النفطية وال 
ميكن لهذه املوارد أن تستمر في 
االســــتنزاف، مؤكدة على أهمية 
أن توجه ثروات املوارد النفطية 

لإلصالحات االقتصادية وخللق 
ثروات اقتصادية لكي يكون لدينا 

اقتصاد مستدام».
  وقالت النائبة ورئيسة اجلمعية 
الكويتية االقتصادية د.روال دشتي 
فــــي كلمتها خالل احملاضرة التي 
ألقاها مدير قطاع إصالحات القطاع 
البنك  احلكومي واحلوكمــــة في 
الدولي ملنطقة الشــــرق األوسط 
وشمال أفريقيا د.جونتر هايدنهوف 
اول من امس وذلك ضمن انشطة 
برنامج «محاضرات خبراء البنك 
الدولي» الذي ينظمه مكتب البنك 
الدولي لدى الكويت ان إصالحات 
اإلدارة احلكومية وتعزيز الشفافية 
القضايا  الرشيدة من  واحلوكمة 
التي شملتها اخلطة التنموية التي 
اقرها مجلس األمة بالتعاون مع 

احلكومة.
  وأضافت د.دشــــتي أن اخلطة 
التنموية دعت إلى تخفيف العبء 
اإلدارة احلكوميــــة وبناء  علــــى 
مجتمــــع معلومــــات حتى يكون 
املواطن مطلعا علي ما يدور من 
حوله في الوقت نفسه ويستطيع 
أن يجري كل خدماته باستخدام 

البوابة االلكترونية.
  وقد تركزت النقاط الرئيسية 
في محاضــــرة د.جونتــــر، على 
الضغوطــــات التــــي جنــــم عنها 
تشكيل الهيكل احلكومي على مر 
التاريخ وحتديــــدا خالل العقود 
القليلة املاضية، وبشــــكل خاص 
التي  املتنامية،  العاملية  املنافسة 
متثلت في الطلب املتزايد إلحداث 
حالة من االستقرار الكلي وحتفيز 
مناخ استثمار تنافسي. كذلك من 
ضمن تلك املؤثرات كانت املطالبات 
املتنامية من املواطن لتقدمي خدمات 
عامة تتميز بالفعالية والشفافية 
واملســــؤولية، إضافة إلى الطلب 
املتزايد إلصالح اجلوانب املالية من 

اجل حتقيق الكفاءة والفعالية.
  وحــــدد د.جونتــــر املطالبات 
التــــي يجب أن يوفرهــــا القطاع 
العام ليكون أفضل أداء وذلك عن 
طريق «الوفاء بالتزاماته وان يكون 
اقل عزلة عن املوطنني وهادفا إلى 
األداء األفضــــل وحتقيق األهداف 

واملخرجات الرئيسية».

  أنماط اإلصالح 

  وأجرى د.جونتر مقارنة حول 
أمناط اإلصالح في ثالث مناطق: 

دول منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية OECD ذات الدخل املرتفع 
وحتديدا دول الكومنويلث املتمثلة 
في اسبانيا ونيوزيلندا واململكة 
املتحدة حيث يتأثر القطاع العام 
فيها بشدة بدوافع املستهلك والتي 
ترتب عليها تركيز عقلي أحادي 
يتمثل في االستجابة واألداء وأيضا 
تنميــــة «اإلدارة العامة اجلديدة» 
والوكاالت التنفيذية والتعاقدات 
القائمة علــــى األداء والتي ترتب 

عليها حتول إلى ثقافة اإلدارة.
  وقال ان القطاع العام في البلدان 
االسكندنافية (فنلندا والسويد) 
والى حد ما هولنــــدا حقق أداءه 
املصاحب لتطوير املشــــاركة في 
العملية السياسية احمللية والقومية 
بينما ركز على احلفاظ على بعض 
اجلوانب التقليدية من ثقافة اإلدارة 
لديه. وعلى النقيض من ذلك، فان 
فرنسا وأملانيا وبلدان أخرى يركز 
فيها القطاع العام بشكل اكبر في 
احلفاظ على األساسات القانونية 
اجلوهرية للقطاع العام، وضمان 
إدارة متتــــاز بأســــاس قانوني، 
وأيضا إصالحات تركز بالدرجة 
األولى على األداء. وفيما بعد دمج 
احملاضر بــــني إصالحات القطاع 
العام في بلــــدان منظمة التعاون 
 OECD االقتصــــادي والتنميــــة
وغيرها من البلــــدان بأنها قامت 
على أربعة أبعاد رئيســــية وهي 
إدارة اإلنفاق  حتديدا: إصالحات 
العام واملســــاءلة املاليــــة وإدارة 
القطاع  البشرية وهيكلة  املوارد 

العام وأيضا جانب املطالبات. 

  شجاعة سياسية 

  وأجمع احلضــــور خالل فتح 
باب النقــــاش على أهمية إصالح 
القطاع العام وتعزيز الشــــفافية 
واحلد مــــن البيروقراطية داخل 
اإلدارة احلكومية الكويتية وذكر 
بعضهم أن عملية إصالح القطاع 
العام تتطلب شــــجاعة سياسية 

وثقافة من املواطنني.
  وأكد البعــــض اآلخر على أن 
إصالح القطاع العام يجب أن يكون 
إصالحا اســــتراتيجيا وذلك عبر 
زيادة فعالية اخلدمات عن طريق 

حتويلها إلى القطاع اخلاص.
بــــأن عملية    وأفــــاد بعضهم 
اإلصالح ســــتأخذ وقتــــا طويال 
وتساءلوا عن النموذج األمثل الذي 
يتطابق مع تركيبة القطاع احلكومي 
الكويتي. ورأوا أن عملية اإلصالح 
البد أن تكون تدريجية حتى يقتنع 
الناس بأن هناك مصلحة عامة في 
القطاع احلكومي.  عملية إصالح 
من جانبه قال مدير مكتب البنك 
لــــدى الكويت د.رضوان  الدولي 
شعبان انه ضمن انشطة برنامج 
«محاضرات خبراء البنك الدولي» 
سيعمل البنك الدولي على تقدمي 
النصيحة والكشف عن التجارب 
التي مرت بها الدول الغربية في 
عملية إصالحها وهيكلتها للقطاع 
العام. ودعا إلى ضرورة االستفادة 
من هذه التجارب التي ســــتمكن 
القطاع  القائمــــني على إصــــالح 
العام الكويتــــي من التوصل إلى 
النموذج املناسب وأمناط اإلصالح 
التي تتطابق مع بيئة أعمال الدول 

اخلليجية. 
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