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 لقد كتبت العدد األول 
من احملطـــات اإلدارية 
وهللا احلمد القت إقباال 
وجناحا كبيرا وفكرته 
التعليق على األحداث 
االقتصاديـــة واملاليـــة 
والقـــرارات اإلداريـــة 
والنجاحات والفشل في 
املجال احمللي والعاملي، 
واليوم نأخذ استراحة 
من الكتابة املتخصصة 
إلى االستراحة اإلدارية 

والتنظير.

  دور منظمات المجتمع 
المدني في اإلصالح والتنمية:

  في لقاء مع د.عصام الربيعان الصديق 
والزميل في مجال التخصص في البرنامج 
اإلذاعي الناجح حتديات وفي حوار حول 
أفق التطويـــر اإلداري في الكويت، ذكر 
قضية مهمة ونحن غافلون عنها كثيرا، 
وأصبحت من أدبيات اإلدارة في الغرب 
وهي مســـاهمة منظمات املجتمع املدني 
فـــي عملية اإلصـــالح اإلداري وصياغة 
رؤية املجتمع لـــدور اإلدارة في عملية 
التنمية واإلصالح اإلداري والتطوير، وهنا 
يحضرني دور جمعية اإلدارة اليابانية 
إبان االحتالل األميركي عندما تبنت عالم 
اجلودة األميركـــي دمنج وصاغ نظرية 
اجلودة لديـــه لتواكب ثقافـــة املجتمع 
اليابانـــي ومت اكتشـــاف إدارة اجلودة 
الشاملة التي لم تقف عند حدود خطوط 
اإلنتاج فقط وإمنا تعدتها لتشمل جميع 
قطاعات املنظمة وبها استطاعت اليابان 
اكتساح العالم بجودة منتجاتها واعتدال 
أسعارها لتصبح ثاني اقتصاد في العالم، 
والقصد هنا صياغة النظريات اإلدارية 
لتوافق قيم املجتمع وثقافته وهذا دور 
منظمات املجتمـــع املدني، وفي الكويت 
لألســـف ليس لدينا مثل هذه املنظمات 
إذ ال توجـــد أي جمعية إدارة فضال عن 
وجود عدة جمعيات تخصصية في هذا 
املجال بالرغم من تقدمي عدة طلبات إلى 
أكثر وزارة متطـــورة لدينا والتي تعج 
باملمارسات اإلدارية املبدعة (للقارئ أن 
يحـــدد رؤيتـــه) إال أن جميعها تواجهه 
بالرفض بســـبب عدم القدرة على فهم 
دور اإلدارة وأهميتها في تطور املجتمع 
وبسبب التخلف اإلداري الذي نعيشه في 
الكويت وعدم إدراكنا ألهمية اإلدارة في 
التنمية، وهنا نوجه رسالة منا إلى االخوة 
في مجلس األمة املوقر ليلتفتوا قليال إلى 
أدوات التنمية وأن يتبنوا إنشاء مثل هذه 
اجلمعيات لنعطي للمجتمع املدني دوره 

في اإلصالح والتطوير اإلداري.

  ملحق مستشفى بـ ١٥٠ مليون دينار:

  قصة بناء املستشـــفيات في الكويت 
غريبـــة عجيبة، فبعد بناء املستشـــفى 
األميري اجلديد علـــى البحر وال يوجد 
أي غرفة فيه تطل على البحر مما يزيد 
املريض مرضا إلى مرضه بسبب الغرف 
املغلقة واحليطان احمليطة به، خرج علينا 
وزير الصحة بتصريح أغرب من هذا وهو 
أن الوزارة تزمع بناء ملحق للمستشفى 
األميري بـ ١٥٠ مليون دينار وبسعة ٤٠٠ 
سرير وعندما قرأت اخلبر كنت بصحبة 
أوالدي في البيت فقلت لهم قسموا ١٥٠ 
مليون على ٤٠٠ ســـرير، فقالوا السرير 
يكلف ٣ ماليني. كيف متت احلسبة اهللا 
أعلم علما أن املستشفى سوف يبنى على 
طريقة األبراج أي أن موضوع الغرف املطلة 
على البحر ســـوف يعود مرة أخرى في 
املشروع امللحق، وحتى مستشفى جابر 
في التكلفة غير معقولة مليار دوالر على 
١٠٠٠ سرير فالسرير يكلفنا مليون دوالر 
فاعتقد أن كلفة املشاريع الكبرى يجب أن 
تراجع وأن يسمح للشركات األجنبية في 
البناء بالدخول في املنافسة على مشاريعنا 
التنموية من غير نظام الوكيل والسماح 
لها باستيراد املواد اإلنشائية وعليه سوف 
النصف ونحصل  إلى  التكلفة  تنخفض 

على مشاريع متطورة.

  وزير الدقيقة الواحدة:

   كتاب «one minute manager» من الكتب 
املعروفة في مجال اإلدارة باألهداف وكيفية 
تطبيقها، فقصته باختصار هي أن أحدهم 
أراد أن يتوظف فكلما اتصل مبدير يقول 
إنه مشغول وال يوجد وقت لديه... وفي 
يوم اتصل بأحد املديرين فقال له أستطيع 
أن أقابلك في أي يوم من أيام األســـبوع 
فيما عدا يوم األربعاء فذهل الرجل معقول 
أن يوجد مدير لديه مثل هذا الوقت في 

أيامنا هذه، فذهب الرجل 
إلى هـــذا املدير ليعرف 
قصته فقال له أنا اتخذ 
أسلوب اإلدارة باألهداف 
فأحدد أهدافي وأختار 
الرجال املناسبني الذين 
يستطيعون حتقيق هذه 
األهـــداف وأوظفهم ثم 
أقوم باإلدارة بالتجوال 
وأتابعهـــم وال أتصيد 
عليهم األخطاء ولكن أرى 
األمور الصحيحة وأؤكد 
 I catch them make عليها
something right، ويوم 
األربعـــاء أجتمـــع بهم 
ألرى ما حققنا من أهداف، وهذا من أكثر 
الكتب مبيعا في اإلدارة بالرغم من صغر 
حجمه وأعتقد أن كل وزير في وزارتنا 
املوقرة بحاجـــة إلى أن يقرأ هذا الكتاب 
ألن لألسف أبوابهم مغلقة أمام املواطنني 
وأهل االختصاص فهناك عدة وزراء اطلب 
مقابلتهم ولكن سوء احلظ دائما مالزمني 
وال يقابلني أحد إال نادرا وأتساءل ملاذا 
وزراؤنا أبوابهم مغلقة بالرغم من صغر 
حجم مجتمعنا، فنحن حقا بحاجة إلى 
وزير الدقيقـــة الواحدة الذي يركز على 
حتقيق األهـــداف وليس توقيع األوراق 

وحضور االجتماعات

  سورة الكهف وإدارة المستقبل:

  املتعـــة كل املتعة في تدبر كتاب اهللا 
سبحانه وتعالى واستخراج العبر والفوائد 
منه حيث يقول املولـــى عز وجل (أفال 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)، 
وعندما أقرأ سورة الكهف يوم اجلمعة كل 
أسبوع كما أمرنا نبينا محمد ژ أتساءل 
في نفسي باإلضافة إلى األجر العظيم من 
قراءة هذه الســـورة العظيمة، ما العبر 
املفروض أن نستقيها منها، فوجدت أن 
سبب نزول الســـورة هو سؤال الكفار 
للرســـول ژ عن أمور غيبية تاريخية 
امتحانا لعلمه (أهل الكهف/ اخلضر/ ذي 
القرنني) فكان رد النبي ژ غدا أخبركم 
ولم يقل إن شـــاء اهللا فلبث الوحي ١٥ 
يوما ثم نزلت الســـورة باخبار الكفار 
عن هذه القصص وأيضـــا إعالم للنبي 
ژ وجلميع املســـلمني أن املستقبل بيد 
اهللا ويجب أن أستعني باهللا إذا ما أردت 
النجاح املستقبلي، وأيضا من واقع قصة 
الفتية أن إدارة املستقبل هي أهم واجبات 
املســـلم وأن أقدر ناس على التغيير في 
املجتمعات هم الشـــباب فاهللا سبحانه 
وتعالى أراهـــم نتائج أعمالهم بعد أكثر 
من ٣٠٠ سنة وأيضا تعليمنا أن التغيير 
متى مت اإلصرار عليه وبتأييد من اهللا فقد 
يأخذ وقتا وقد ال يأتي في زمنك، فالثبات 
على احلق مطلوب ولو كان اجلميع ضدك، 
ونتعلم أيضا من قصة اخلضر مع موسى 
أن أحدا لن يستطيع استيعاب العلم كله 
وأن ما لدينا من علم ال يساوي أخذ قطرة 
ماء من البحر بجانـــب علم اهللا ولذلك 
نظل نتعلم ونتعلم إلى ما ال نهاية فهذا 
الناجحة واملؤمنة فالتعليم  ديدن األمم 
والتربية الصاحلة هما الطريق للنجاح 
وإدارة املستقبل بفاعلية، وأيضا نتعلم 
من قصة اجلدار الذي أقامه اخلضر بالرغم 
من عدم ضيافة القرية له أن العمل الصالح 
يدوم ليصل إلى األحفاد فعليك أن تعلم 
أن تربيتـــك الصاحلة ألبنائك يعني أنك 
تربي أحفادك وأحفاد أحفادك وأن أعمالك 
الصاحلة أيضا يصل أثرها إلى األحفاد، 
ومن قصـــة ذي القرنني نتعلم أن القوة 
واألخذ باألسباب والتعلم هي أهم أسباب 
السيادة واألخذ بالتعاليم الشرعية ودين 
اهللا باإلضافـــة إلى األســـباب في الدنيا 
يضمن لنا النصر والسيادة واالنتصار وأما 
ابتعادنا عن األخذ بأسباب التطور واملعرفة 
والقوه فهذا لن يفيدنا عند اهللا فالنجاح 
مقترن باألخذ بشريعة اهللا باإلضافة إلى 
األسباب في الدنيا ولذلك قص اهللا علينا 
قصة ذي القرنني لنتعلم منها كيفية إدارة 
مستقبلنا واألخذ بأسباب االنتصار فهي 
ســـنن كونية لن تتغير ومســـتمرة منذ 
غابر األزمان ولذلك عندما جاء االعرابي 
إلى النبي ژ وقال يا رسول اهللا أرسل 
ناقتي وأتوكل على اهللا فقال له النبي ژ 
اعقلها وتـــوكل على اهللا فالتوكل يجب 
أن يقترن باألســـباب. وإن شاء اهللا أعد 
القراء الكرام بالكتابة التفصيلية في مقالة 
خاصة مقترنة بالعلوم اإلدارية احلديثة 
في كيفية وأهمية هذه الصورة في إدارة 
املستقبل واحلصول على النجاح والسعادة 

في الدنيا واآلخرة.
  qualitykw٦٠@hotmail.com 

 بقلم: د.وليد عبدالوهاب الحداد

 محطات إدارية (٢) 

 السلة االقتصادية

 أحد فروع الشركة اجلديدة

 في الفحيحيل وأسواق القرين ومجمع البيرق 

 افتتاح ثالثة أفرع جديدة لـ «الوطنية لالتصاالت» 
 أعلنت «الوطنية لالتصاالت» 
عن افتتاحها ثالثة أفرع جديدة 
الفحيحيل وأسواق  في كل من 
القرين ومجمــــع البيرق، وذلك 
مــــن منطلــــق إســــتراتيجيتها 
التوسعية وسعيا منها لتقدمي 
أعلى مستويات اجلودة في مجال 
خدمة العمالء والتواصل معهم 
أينما كانوا، واستكماال للنجاح 
الذي حققته مؤخرا بافتتاح فرع 
اجلهراء رقم ٢ في بداية الشهر 

املاضي.
  وفي تصريح له حول افتتاح 
هذه األفرع مع بداية العام اجلديد، 
أكد مدير العالقــــات العامة في 
البالول  «الوطنية» عبدالعزيز 
بالقول «إن افتتاح فروع الوطنية 
القرين،  الفحيحيل، أسواق  في 
ومجمــــع البيرق يتماشــــى مع 
إستراتيجية الوطنية التوسعية 
إننا  الكويــــت، حيــــث  داخــــل 
حريصون على أن تكون لدينا 
شبكة من الفروع تغطي جميع 
املناطق السكنية والتجارية بحيث 
نؤمن لعمالئنا الكرام الوصول 
إلى خدمات «الوطنية» بسهولة 
مــــا يحتاجون  بــــكل  والتمتع 

إليه».
  كمــــا أضاف: «إننا نهدف من 

خــــالل فتح فــــروع جديدة إلى 
تلبية الطلب املتزايد باستمرار 
ملنتجات وخدمات «الوطنية». 
وقد مت تصميــــم الفروع بروح 
خالقة متاشيا مع صورة عالمتنا 
التجارية اجلديدة، املتمثلة في 
إعطاء عمالئنا الفرصة الختبار 
جتربة متعة حقيقية مع الوطنية 

لالتصاالت».
  اجلدير بالذكر أنه مت تصميم 
أحدث فــــروع الوطنية بطريقة 
متنــــح العمــــالء جتربــــة حية 

للخدمات.
  حيث إنها لن تقتصر فقط على 
اختبار تشغيل أجهزة مختلفة، 
واختبــــار خيــــارات اإلنترنت 

املتعددة، بل وقد مت أيضا توزيع 
لوحات تفاعلية في أنحاء الفرع 
متكن للعمالء جتربة اخلدمات 
املختلفة واالســــتمتاع بها قبل 

اشتراكهم بأي منها.
  إن الوطنية تهدف إلى تعزيز 
التجربة الذاتية لكل عمالئها من 
خالل إنشاء العديد من الفروع 

التي تتميز بوجود نقاط تسمح 
للجميــــع باســــتخدام وجتربة 
مختلــــف منتجاتها من االجهزة 
النقالة واكسسواراتها عالوة على 
استخدام فعلي خلدمة االنترنت 
«Wnet»، األمــــر الذي يجعل كل 
زيارة إلى أحد فروع «الوطنية» 

جتربة ال تنسى لكل العمالء.  

 تحتفل بيوبيلها الذهبي في ٢٠١١/١١/١١ 

 الرشدان: إنجازات «الكويتية لالستثمار» ضاعفت استثماراتها
  بشكل مكّنها من تبوؤ مكانة مرموقة بين شركات االستثمار 

 طالل الرشدان

 أكد مدير أول العالقات العامة 
واإلعالم في الشـــركة الكويتية 
لالســـتثمار طالل الرشـــدان أن 
الشركة استطاعت منذ تأسيسها 
قبل نصف قرن، قطع أشـــواط 
طويلة في مجال املال واالستثمار 
على جميع املســـتويات احمللية 
واإلقليمية والعاملية، مشيرا الى 
النتائج املميزة والتطور النوعي 
الذي حققته الشركة وخاصة في 
السنوات العشر األخيرة، حيث 
ضاعفت استثماراتها مرات عديدة 
ونوعت هذه االستثمارات بشكل 
علمي ومدروس مكنها من تبوؤ 
مكانة مرموقة ورائدة بني مثيالتها 

من الشركات االستثمارية.
  وأضاف الرشدان في تصريح 
صحافـــي مبناســـبة احتفاالت 
الكويتية لالستثمار  الشـــركة 
بعيدها الذهبي بعد مرور خمسني 

عاما على تأسيسها في نوفمبر 
١٩٦١ والذي سيوافق ٢٠١١/١١/١١، أن 
الشركة استطاعت أيضا اخلروج 
من بعض األزمات التي عصفت 
باالقتصاد العاملي أكثر من مرة 
وخاصة األزمـــة املالية العاملية 
األخيرة، حيث صمدت الشركة 
في وجه كل التحديات التي هددت 
أكبر الكيانات االقتصادية العاملية 
وخرجت من هذه األزمة بكل حنكة 
واقتدار بفضل إداراتها احلكيمة 
وخبرة فريق العمل فيها، مؤكدا 
أن التنوع االستثماري واجلغرافي 
الذي اتخذته الشركة استراتيجية 
لهـــا حقق لها املرونـــة وحرية 
احلركة واملناورة االستثمارية 
بشكل جيد متكنت الشركة معه 
من االنتقال بني األسواق وانتقاء 
االستثمارات بشكل آمن وسليم 
للحفـــاظ على أفضـــل العوائد 

واألرباح املمكنة.
  وتقدم الرشدان بالشكر اخلاص 
جلميع عمالء الشركة الذين وقفوا 
معها ومنحوها الثقة، مؤكدا أن ذلك 
كان من ضمن أهم مقومات النجاح 
للشـــركة في تفاديهـــا لألزمات 

وحتقيقها لإلجنازات، مشـــيرا 
إلى أن الشركة لم تتخل يوما عن 
مسؤوليتها املجتمعية نحو احمليط 
الذي كبرت به وعملت من أجله، 
حيث دأبت الشركة على مواكبة 
االنشطة االجتماعية والوطنية 
إميانـــا منها بضرورة حتســـني 
محيطها وتعزيز سالمة املجتمع 
حيث ان املجتمع السليم يعتبر 
من أهم عوامل النجاح االقتصادي 
التـــوازن والبيئة  ألنه يحفـــظ 
املناسبة لألداء الهادئ واملتميز. 
الناحية  الرشدان على  كما شدد 
التدريبية والتأهيلية التي أولتها 
الشـــركة كل االهتمام وحرصت 
على تطويـــر أداء موظفيها من 
خالل تكثيف الدورات التدريبية 
لهم الطالعهم على كل جديد في 
عالم املال واالقتصاد واالستثمار 
والتكنولوجيا، مبينا أن فريق عمل 

الشركة يضم نخبة من اخلبرات 
الطويلة التي تساعد مجموعة من 
املوظفني اجلدد الطامحني لتحقيق 
النتائج مدفوعني  أفضل وأجود 
بإحساسهم الوطني الكبير نحو 
التي قدمـــت لهم ولكل  الكويت 

مواطن كويتي كل شيء.
  وختم الرشـــدان مهنئا طاقم 
الشركة الكويتية لالستثمار من 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي واملدير العام وأعضاء 
مجلس اإلدارة ومديري اإلدارات 
وجميع املوظفني والعاملني في 
الشـــركة، واعدا باالستمرار في 
مسيرة التنمية والتطور والعمل 
بكل جهد لتحقيق رؤية صاحب 
السمو األمير البالد لتكون الكويت 
أنظار  إليه  مركزا ماليا تتجـــه 
العالم ألنها تســـتحق ذلك وهي 

قادرة عليه. 

 «بيان»: نتائج الشركات تحدد مصير السوق في ٢٠١١ 
  أشــــار التقـرير 
األســــبـــوعــي 
الصادر عن شركة 
بيان لالستثمار 
إلــــى متكن بورصــــة الكويت من 
تسجيل أداء إيجابي في األسبوع 
األول من عام ٢٠١١، عبر تداوالت 
اتســــمت بهدوء نسبي أسفر عن 
حتركات أسبوعية محدودة ملؤشري 
السوق، إذ أقفل املؤشر السعري 
على مكاسب بلغت نسبتها ٠٫٢٩٪ 
في حني منا املؤشر الوزني بنسبة 

 .٪٠٫٦٧
   وقد حظي قطاع البنوك بنصيب 
واضح من اهتمام املتداولني، حيث 
شهد عمليات شراء إضافة إلى بعض 
األسهم القيادية من قطاعات أخرى، 
قبل أن يشهد قطاع البنوك تراجعا 
في اليوم األخير من األسبوع بفعل 

عمليات جني أرباح. 
   وكان الترقــــب واحلــــذر من 
السمات الواضحة في السوق خالل 
األسبوع املاضي، بتأثير من عدة 
عوامل، حيــــث ينتظر املتداولون 
النتائج السنوية للشركات املدرجة، 
والتي من شــــأنها أن حتدد بشكل 
كبير توجهاتهم االستثمارية في 

 .٢٠١١
   هذا ولم يخل األسبوع املاضي 
من أخبار سياسية مؤثرة، إذ تابع 
املتداولون باهتمام جلسة التصويت 
على طلب عدم التعاون، والذي لم 
يحظ باألغلبية، ويبدو أن الشحن 
السياسي في الفترة األخيرة، قد 
زاد من المباالة احلكومة باستمرار 
الوضع االقتصادي املتردي، رغم أنه 
حسب تقارير املؤسسات الدولية 
أن الكويت تتمتــــع بأكبر فائض 
مالي نسبي من دخلها، وذلك لقلة 
إنفاقها على مشاريع التنمية، والتي 
مازالت حتبو في طريق التنفيذ في 
ضوء مصاعب عدة تعترضها، منها 
أن آلية متويلها لم تعلن تفاصيلها 

بشكل رسمي حتى اآلن.
   ولم تكن األخبار السياسية هي 
املتداولني،  التي شغلت  الوحيدة 

حيث تابعوا التصريحات اخلاصة 
مبشروع تقسيم السوق، والذي 
الظهور منذ  فــــي  بدأت أخباره 
األسبوع قبل املاضي، إذ ناقشت 
اللجنة املؤقتة للسوق أوضاع 
الشركات املتعثرة، حيث بحثت 
املقترحــــات اخلاصــــة بتحديد 
االنخفاض في حقوق املساهمني 
عن رأس املال بنسبة ٢٥٪ ليكون 
هذا هو املبدأ العــــام الذي على 
أساسه سيتم حتويل الشركات 
من ســــوق آلخر. مــــن جهتها، 
طالبت هيئة أسواق املال سوق 
الكويت لألوراق املالية بالتريث 
في شــــأن املقترحــــات اخلاصة 
بتأسيس أسواق تضم الشركات 
املتعثرة، كون السوق ليس من 
صالحياته تأسيس األسواق، وأن 
هذا الدور سيكون منوطا بالهيئة 
وفقا ملا جاء في البند الثاني من 
قانون هيئة سوق املال، كما أنه 
ال يجوز منح ترخيص بورصة إال 
لشركة مساهمة يحدد رأسمالها 
من قبل مجلس املفوضني، ويكون 
نشــــاطها مقصورا على تشغيل 
بورصــــة األوراق املاليــــة، على 
أن يخصص ٥٠٪ من أســــهمها 

لالكتتاب العام.
   وقــــال التقرير ان املؤشــــر 
السعري أنهى األسبوع املاضي 

عند مســــتوى ٦٫٩٧٥٫٦ نقطة، 
بزيادة قدرهــــا ٢٠٫١٠ نقطة عن 
األســــبوع قبله، في حني سجل 
املؤشــــر الوزني زيــــادة قدرها 
٣٫٢٤ نقطــــة عندمــــا أغلق عند 
٤٨٧٫٤١ نقطة. وقد سجل السوق 
مكاسبه في ظل منو متوسطات 
التداول باملقارنة مع األســــبوع 
قبل السابق، حيث ارتفع متوسط 
كمية التداول بنسبة ١٩٫٩٦٪ فيما 
بلغت نسبة منو متوسط قيمة 

التداول ٥٫٤١٪.
  وقــــال التقريــــر ان القيمــــة 
الرأســــمالية للســــوق ارتفعت 
بنســــبة ٠٫٨٠٪ خالل األسبوع 
املاضي لتصل إلى ٣٤٫٧٥ مليار 
دينار بنهاية تداوالت األسبوع، 
الرأســــمالية  القيمة  حيث منت 
خلمســــة من قطاعات السوق، 
فيما تراجعت في قطاعني اثنني، 
مع بقاء القيمة الرأسمالية لقطاع 
األغذية دون تغير يذكر. وتصدر 
قطاع البنوك الئحة القطاعات التي 
سجلت منوا، إذ ارتفعت قيمته 
الرأسمالية بنسبة بلغت ٢٫٤٢٪ 
بعد أن وصلت إلى ١٤٫٠٣ مليار 
دينار جاء بعده قطاع االستثمار 
الرأسمالية  الذي وصلت قيمته 
إلى ٢٫٨٨ مليار دينار مسجال منوا 

نسبته ٢٫٣٠٪. 
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