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 نكمل في هـــذا املقال 
انهيار  تقييمنا ألسباب 
العمل البلدي في الكويت، 
ثم كيف نعيـــد اختراع 

البلدية.
البلديات  مجالس   - ٤  
على مختلف أدوارها منذ 
عدة ســـنوات لم تضع 
تصورا واضحا لتطوير 
البلدية، ودورها املهم في 
تنمية االقتصاد الكويتي 
وتطوير خدماته، وكان 
املطلوب أن تكون لنا رؤية 
وإســـتراتيجية جديدة 
البلـــدي تنطلق  للعمل 

من االســـتفادة من جتارب الدول املتقدمة 
في ذلك، وأيضا انطالقا من رؤية صاحب 
الســـمو األمير لتحويل الكويت إلى مركز 
مالي وإداري وجتاري عاملي، ويجب على 
البلدية أال تكتفي هنا باملخططات الهيكلية 
التي متثـــل اجلانب الفني فقط، بل يجب 
اعتماد إستراتيجية تطوير شاملة للجهاز 
اإلداري للبلدية، وميكن للمجلس البلدي 
أو وزير البلدية أن يقفز قليال على األنظمة 
البيروقراطية وأن يستعني مبستشارين 
متخصصني في ذلك ســـواء من الكفاءات 

الوطنية أو اخلارجية.
  ٥ - مداخـــالت مجلس األمة في إصالح 
البلدية جميعها تدخل في زاوية إضعاف 
سلطات البلدية وتهميش دورها بدال من 
إصالحهـــا وتطوير دورهـــا في اإلصالح 
االقتصادي، ونشـــعر بأن هناك خوفا من 
أن يأخذ املجلس البلدي شيئا من صالحيات 
مجلس األمة، وهذا وال شك وهم ألن دور 
السلطات التشريعية يختلف متاما عن دور 
املجالس البلدية التي دورها فني وإداري 

بالدرجة األولى وليس تشريعيا.
  ٦ - غياب الدور االقتصادي للبلدية فأغلب 
البلديات في دول العالم وأيضا دول اخلليج 
وخاصة دبي، يكون للبلدية دائرة اقتصادية 
تقرر دور البلدية االقتصادي، ونحن في 
الكويت هذا الدور مغيب جدا، ويفضل أن 
يوضح دور البلدية االقتصادي خاصة مع 
توجه صاحب السمو األمير جلعل الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا عامليا، وهذه الرؤية 
معنية بالبلدية بشكل كبير، فيجب هنا بناء 
آليـــة تنفيذ واضحة لتطبيق هذه الرؤية 

من زاوية العمل البلدي.

  كيف نعيد اختراع البلدية؟

  إعادة اختـــراع البلدية وإعادة تعريف 
دورها أصبح أمـــرا ضروريا وحتميا في 
حالة رغبتنا في تطوير االقتصاد الكويتي 
الكويتيـــة لتلعب دورا  املدينة  وتطوير 
اقتصاديا رئيسيا في بلدنا احلبيب ولعل 

من أهم هذه األمور ما يلي:
  أوال: هناك مقـــوالت كثيرة في الكويت 
بسبب معاناة كثير من املواطنني ورجال 
األعمال في معامالتهم مع البلدية تدعو إلى 
توزيع مهام البلدية على جهات أخرى في 
البلد وتخفيف دورها اإلداري وهذا في الواقع 
اإلدارية احلديثة، فدول  مخالف لألنظمة 
العالم أجمع تلعب البلدية دورا رئيسيا 

في بناء مدنها وتطوير اقتصاداتها.
  فلنأخذ على سبيل املثال بلدية مدينة 
لوس اجنيليس في أميركا وكيف استطاعت 
ان حتول هذه املدينة إلى قبلة يتجه إليها 
العالم للسياحة واالستجمام، وأيضا بلدية 
باريس ودورها فــــي تطوير هذه املدينة 
الرائعة مــــن حدائق ومتاحف، ومحافظة 
على التراث واعتبار اجلوانب اإلنسانية 
واحلداثة في تخطيط املدينة وأيضا عدم 
إغفال اجلانب الثقافي للتاريخ الفرنسي، 
وال يخفى كيف أن عمــــدة بلدية باريس 
جاك شيراك أصبح رئيسا لفرنسا لدورات 
متتالية، لذلك فضعف اجلهاز البلدي وعدم 
فاعليته في الكويــــت ال يعني إلغاءه أو 
التخفيف مــــن اختصاصاتــــه، بل يجب 
اإلدارية  تطويره ليكون مثــــاال للحداثة 

في الكويت والقدرة على 
متازج االجتاه الشعبي 
ورغباتــــه ورقابته مع 
الفني واإلداري  اجلانب 

للجهاز البلدي.
  وتأتي بعد ذلك الرغبة 
التطوير  الصادقة فـــي 
خصوصا مـــن اجلهات 
العليا في البلد ورئاسة 
مجلس الوزراء، والسلطة 
التشـــريعية ممثلة في 
مجلـــس األمـــة ألنه من 
دون هذه الرغبة الصادقة 
والطموح الال محدود في 
تطوير هذا اجلهاز، فمهما 
وضعنا من أنظمة إدارية حديثة وحلوال 
فلن تطبق وسيتم حتريفها وحتويلها عن 

هدفها احلقيقي.
  ثانيا: من املهم إعطاء اجلانب اإلداري دوره 
احلقيقي في إعادة اختراع البلدية وتخفيف 
دور اجلانب القانوني والفني والهندسي 
فـــي بناء األنظمة اإلداريـــة الفاعلة إذ ان 
دورها سيكون الحقا خاصة عند االنتهاء 
من املشـــروع اإلداري، فتتم صياغته في 
قانون جديد للبلدية، ولذا يجب االستفادة 
أوال من اخلبرات الدولية في إعادة االختراع 
كمفهوم يطبق في كثير من دول العالم حاليا 
وأصبح له خبراء، وميكن هنا االستفادة 
من هذه اخلبرات الدولية في هذا املجال، 
وأيضا يجب االستفادة من إدارة التغيير في 
صياغة أي تغييرات على مستوى اجلهاز 
اإلداري وفلســـفة العمل احلديثة للجهاز 
البلدي، فغالبا ما تفشـــل هذه التغييرات 
على عتبة البيروقراطية وأصحاب املصالح 
الذين يهمهم أن يظل هذا اجلهاز عاجزا عن 
أداء دوره الفاعل حتقيقا ملصاحلهم، ولذا 
يجب االستعانة بهذا العلم ورسم سياسة 
وآلية تنفيذ فاعلة تقوم على إدارة التغيير 

احلديثة.
  ثالثا: بعـــض املفاهيم اإلدارية في إعادة 
اختراع البلدية واملطلوب دراسة تطبيقها 

في البلدية:
  ١ ـ إدارة احلكم احمللي: من األهمية مبكان 
إعـــادة دور البلدية لتصبح إدارة للحكم 
احمللي من خالل إعطاء البلديات صالحية 
إدارة ورقابة اخلدمـــات احلكومية على 
مستوى احملافظات مثل اخلدمات الصحية 
والتعليم واألمن، ومعلوم أن من أهم أسباب 
جناح البلديات في الـــدول املتقدمة هو 
املزج بني اإلرادة والرقابة الشعبية على 
اخلدمات وبني إدارة اخلدمات العامة بصورة 
احترافية، وفي الكويت لدينا منوذج ناجح 
يتمثل في اجلمعيات التعاونية فهي متثل 
أحـــد أوجه صروح احلضـــارة املتميزة 
والفاعلة في تقدمي اخلدمات االستهالكية 
واالجتماعية في مناطق الكويت املختلفة، 
ولذا هذا املفهوم يجب تطبيقه على بقية 
اخلدمات احلكومية التي تؤدي في مناطق 

ومحافظات الكويت املختلفة.
  ٢ ـ الالمركزية: أمام التقدم التكنولوجي 
والتوســــع العمراني وزيادة احتياجات 
االقتصاد واملواطنني واملقيمني في الكويت 
أصبــــح لزاما تطبيق مفهوم الالمركزية 
اإلدارية الذي يجعل دور البلدية الرئيسية 
أو وزارة البلديات دورا توجيهيا ورقابيا، 
ويعطي الفرصة للبلديات الفرعية احلق 
في التنفيذ الكامــــل للخدمات وفق أطر 
قانونية وإدارية وفنية مقننة، االجتاه 
احلديث حاليا في تقدمي اخلدمات العامة 
هو أن تقوم احلكومات بالتوجيه وتبتعد 
عن التنفيذ وهو ما يسمى في مفاهيم إعادة 
االختراع «التوجيه ال التجديف»، وال يعني 
االبتعاد هنا عن مركزية املباني فقط، بل 
يجب أن تكون الالمركزية شاملة املباني 
والصالحيات اإلدارية والفنية والقانونية 
حتى تستطيع الوحدات الالمركزية أداء 
دورها اإلداري بكل فاعلية وتساهم في 

حتقيق أهداف العمل البلدي.
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 السلة االقتصادية 

  إعادة اختراع البلدية (٢ – ٣)
 «الوطني» الشريك اإلستراتيجي في مؤتمر «ميد»

 «الدولي» يقدم عروضاً في معرض الكويت للسيارات 

 «إيكويت» إلطالق مشاريع حيوية لحماية البيئة
 قالت شـــركة ايكويت للبتروكيماويات 
اليـــوم مشـــروعني بيئيني  انها ســـتطلق 
كجزء من برنامجها للمسؤولية املجتمعية 

للمؤسسات.
  وحول هذين املشـــروعني، قال الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ايكويـــت حمد التركيت 
الرامية  «تواصل شـــركة ايكويت جهودها 
لضمان حتقيق التنمية املستدامة في الكويت 
حيث تتناول مبادراتنا ذات العالقة باملسؤولية 
املجتمعيـــة العديد من املجاالت االجتماعية 
واالقتصادية كجزء من فلسفة الشركة املتمثلة 

في مشاركة النجاح مع املجتمع ككل».
  واضاف التركيت «خالل السنوات املاضية 

والى اآلن، جتسد شـــركة ايكويت التزامها 
ومسعاها الدائم لتحقيق تطورات ايجابية 
في املجتمع من خالل مواصلة اطالق مجموعة 
من املبادرات املبتكرة املرتبطة بالكثير من 
املجاالت، مثل تطوير املوارد البشرية والتعليم 
والتوعية املجتمعية واملساهمات عن طريق 

الرعايات وكذلك حماية البيئة».
  واشار التركيت «وستحتفل اليوم شركة 
ايكويت باطالق اول مشـــروع في الكويت 
الستخالص ثاني اكسيد الكربون واول مشروع 
في الشرق االوسط لترشيد واعادة استخدام 
مياه املصانع، حيث يؤكد هذان املشروعان 
مدى التزام الشركة بلعب دور تنموي فاعل 

داخل وخارج الكويت».
  حتت شعار «إيكويت وحماية بيئة الكويت» 
تتضمن الفعالية اطالق املشروعني البيئيني 
بحضور العديد من قيادات القطاعني احلكومي 
واخلاص، اضافة الى الشركاء وممثلي اجلهات 
االعالمية لالحتفال بهذه االجنازات الصناعية 

املتميزة.
  متثل شـــركة ايكويت للبتروكيماويات 
التي تأسســـت ســـنة ١٩٩٥ شـــراكة عاملية 
بني شـــركة صناعة الكيماويات البترولية 
وشـــركة داو للكيماويات وشـــركة بوبيان 
للبتروكيماويات وشـــركة القرين لصناعة 

الكيماويات البترولية. 

 أعلن بنـــك الكويت الدولي 
مؤخرا عن مشاركته في معرض 
الكويت الدولي للسيارات الذي 
تنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي علـــى ارض املعارض 
الدولية مبشرف، خالل الفترة 
مـــن ١٢ إلى ١٨ من ديســـمبر 

املقبل.
  وأوضـــح البنك فـــي بيان 
صحافـــي ان هذه املشـــاركة 
تأتي تأسيســـا علـــى النجاح 
الذي حققه بنك الكويت الدولي 
بعد حتوله إلى بنك إسالمي، 
وتنوع أنشطته ومتيز خدماته 
ومنتجاته لتلبية االحتياجات 
املصرفية لعمالئه والستقطاب 

عمالء جدد.

املناسبة، قال مدير    وبهذه 
التســـويــق بالبنـــك طـــارق 
«الدولـــــي»  ان  العجـــــالن 
يســـتهدف من مشـــاركته في 
املعرض، خلق مزيد من الفرص 
للتواصل مع العمالء، وزيادة 
قاعدة عمالء البنك، باإلضافة 
إلى تســـويق منتجات البنك، 
وخصوصا منتـــج مرابحات 

السيارات.
  وأوضح أن منتج مرابحات 
السيارات من األدوات التمويلية 
املتوافقة مع أحكام الشريعة 
التي يقدمها بنك  اإلســـالمية 
الكويـــت الدولـــي لعمالئـــه، 
الســـيارات اجلديدة  ويشمل 
واملســـتعملة، وذلك من خالل 

الـــوكاالت ومكاتب ومعارض 
السيارات والشركات املعتمدة 
لدى بنك الكويت الدولي، مبينا 

أن منتج مرابحات السيارات 
ائتمانيــة  يقـــدم تســـهيالت 
للكويتيـــني، ومواطنـــي دول 
التعـــاون، واملقيمني  مجلس 
العاملني بالقطـــاع احلكومي 
والشركات املساهمة والشركات 
ذات املالءة املالية، على أن يكون 
احلد األدنى للراتب ٢٠٠ دينار، 
ويبدأ التمويل من ١٠٠٠ دينار 
وبحد أقصى ١٥٫٠٠٠ دينار أو 
١٥ ضعف الراتـــب أيهما أقل، 
والقســـط يبدأ من ٣٠ دينارا، 
بحـــد أقصى ٥ ســـنوات ملدة 

التمويل.
  وأوضح العجالن أن معرض 
الســـيارات حقق جناحا طيبا 
خالل الدورات السابقة، حيث 

اســـتقطــب العديـــــد مـــــن 
العاملني  الشـــركات والوكالء 
في مجال السيــارات بالكويت 
إلى جانب شركات ومؤسسات 
التمويـــل وشـــركات اإلجارة 
وشركــات التأمني وإكسسوارات 
الســـيـــارات، الفتـــــا إلى أن 
املعرض يفتح املجـــال لبناء 
بـــني اجلهات  عالقـــات قوية 
املشاركة وزوار املعرض، كما 
يعـــد مجاال للتنافـــس اجلاد 
املالية املمولة  بني املؤسسات 
للشـــراء، إلى جانـــب البنوك 
الذي  وشركات اإلجارة، األمر 
يســـاعد على سرعة الوصول 
إلـــى قرار الشـــراء مـــن قبل 

اجلمهور. 

 يشــــارك بنك الكويت الوطني كشريك 
إســــتراتيجي في مؤمتر «ميد» الســــنوي 
السادس للمشاريع الكويتية الذي ينطلق 
فــــي ٢٩ اجلاري ويســــتمر حتى األول من 
ديسمبر املقبل في فندق جي دبليو ماريوت، 
والذي يســــلط الضوء على أبرز املشاريع 

التطويرية في الكويت.
  وســــتتحدث في املؤمتر نائب الرئيس 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة خالد 
البحر عن خطة التنمية الطموحة وأهميتها 
لالقتصاد الوطني ودورها في تعزيز التنمية 
البشرية، وعن املشاريع الواردة في اخلطة 
ودور القطاع اخلاص في تنفيذها وتسليمها، 
ودور القطاع املصرفي في توفير التمويل 
الالزم لها. كما سيتحدث مدير عام املجموعة 
املصرفية للشــــركات مــــازن الناهض عن 

الفرص التي ستوفرها هذه املشاريع للقطاع 
اخلاص، وأساليب متويلها. فيما سيستعرض 
مديــــر إدارة البحــــوث االقتصادية الياس 

بخعازي التطــــورات االقتصادية األخيرة 
في الكويت والعالم، وتأثير خطة التنمية 
على النشــــاط االقتصادي في الكويت في 

املديني القصير والطويل. وتتضمن قائمة 
املتحدثني الرئيسيني في املؤمتر نخبة من 
كبار املسؤولني احلكوميني وصناع القرار 
وأصحاب األعمال واملتخصصني، مبا فيهم 
العامة عبدالعزيز  وكيل وزارة األشــــغال 
الكليب الذي سيستعرض املشاريع الكبرى 
التي تقوم وزارة األشغال العامة بتخطيطها 
التنفيذي ملؤسســــة  وتنفيذها، والرئيس 
البتــــرول الكويتية فــــاروق الزنكي الذي 
سيستعرض اجنازات املؤسسة واملشاريع 
احلاليــــة واخلطط املســــتقبلية. وتتوزع 
املشاريع الرئيسية التي سيناقشها املؤمتر 
علــــى مختلف القطاعــــات االقتصادية في 
النظيف وتنمية  الوقود  الكويت، وتشمل 
جزيرة فيلكا، ومعاجلة املياه، ومشــــاريع 

خطوط السكك احلديدية واملترو.  

 ينطلق ٢٩ الجاري بالكويت في دورته السادسة

 قطاعا المطاعم والطيران األكثر 
  تقييمًا من قبل المستهلك في الكويت 

 انطالق أنشطة الدورة الشاملة
  في اإلعالم الجديد بجامعة الخليج

 أعلن «ســــيرفس هيرو»، أول مؤشر لقياس مدى رضا املستهلكني 
من املنتجات واخلدمات التي تقدمها الشركات واملؤسسات في الكويت، 
أمس أن أكثر من عشرة آالف مستهلك قاموا باملشاركة بآرائهم لتقييم 
مستوى جودة اخلدمة، وتشــــير التحاليل األولية لالستفتاء الى أن 
قطاعي املطاعم والطيران هما األكثر تقييما من املســــتهلكني مقارنة 

بالقطاعات اخلدمية األخرى في الكويت.
   وقالت رئيس «سيرفس هيرو»، فاتن أبو غزالة: «إن هذه املبادرة 
التي تطرح وألول مرة في الكويت واملنطقة العربية تعتمد على تقييم 
مســــتوى اخلدمات املقدمة من قبل املســــتهلكني أنفسهم، على عكس 
التصنيفات التي اعتدنا أن نراها في الســــوق الكويتي والتي تعتمد 
عــــادة على تقييم من قبل خبراء في املجال املطروح دون العودة إلى 
رأي املســــتهلكني». وأضافت: «ألول مرة، ســــيمكن «سيرفس هيرو» 
املستهلك في الكويت من التعبير عن رأيه واإلدالء بصوته، وإننا على 
يقني بأن نتائج االستفتاء ستكون قيمة للشركات واملؤسسات واحملللني 

واملراقبني للسوق الكويتي باإلضافة الى األكادميني والباحثني».
  وأوضحت أبو غزالة: «حصولنا على عشرة آالف صوت خالل شهر 
واحد يشير إلى أن املستهلكني لم يرحبوا فقط بفكرة «سيرفس هيرو» 
كمؤشر جلودة خدمة العمالء في الكويت، بل استخدموا هذه املبادرة 
أيضا كمنصة موثوقة للتعبير عن آرائهم حول اخلدمات واملنتجات 
التي اعتادوا على اســــتخدامها بشكل يومي، ولقد شهدنا إقباال كبيرا 
من قبل املســــتهلكني في الكويت، وعلينا التحضر للمفاجآت التي قد 
تكشفها نتائج االســــتفتاء بالنسبة الى ترتيب الشركات في الكويت 

من حيث جودة اخلدمة». 

 تنطلــــق اليوم في جامعة اخلليج الدورة التدريبية الشــــاملة في 
اإلعالم اجلديد التي يشــــارك فيها ٣٠ طالبا جامعيا كويتيا وتنظمها 
مجلة «املستثمرون» باالشتراك مع رابطة طلبة جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيــــا وبالتعــــاون مع مركز اخلليج للدراســــات باجلامعة 

األميركية في الكويت.
  وبهذه املناســــبة، قال رئيس حترير مجلة «املســــتثمرون» احمد 
اإلبراهيم ان هذه الدورة تأتي استشرافا للحراك اإلعالمي الذي تشهده 
الكويت وانسجاما مع تطلعات املؤسسات الصحافية الى أسلوب جديد 
من الطرح املتخصص وامللتــــزم في معاجلة واقع االقتصاد الكويتي 
بعيدا عن الوسائل التقليدية التي تنتهجها بعض الصحف والقنوات 

الفضائية.
  وذكر ان هذا األسلوب اجلديد الذي ستقدمه «املستثمرون» لطرح 
ومعاجلة القضايا االقتصادية والتنموية ســــيكون من خالل شريحة 
متنوعة من طلبة اجلامعات الكويتية الذين ستتاح لهم فرصة القيام 
بأعمــــال صحافية جادة ولعب دور متميز في العمل الصحافي وترك 

بصمات مهنية نابعة من كفاءة وتأهيل عاليني. 


