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 «سيتي جروب» تطرح خدمات البطاقة المبتكرة للركاب 
   بالتزامن مع تشغيل ٥٠ حافلة جديدة 

ميثل جزءا من البرنامج االستثماري 
البالغة قيمته مليون دينار واملقرر 
تنفيـــذه خالل العـــام احلالي في 
أسطول شركة سيتي باص ومختلف 
اخلدمات التي تقدمها املجموعة في 

الكويت».
  وأضاف: «بصفتنا شركة رائدة 
في قطاع النقل العام في الكويت، 
نكرس جهودنا إليجاد السبل الكفيلة 
مبنح عمالئنا أفضل خدمة ونلتزم 
بتوفير نظام نقل عام في الكويت 

وفق املعايير العاملية.
التزامنا  اليوم    وتؤكد إعالنات 
بتحقيق هذه األهـــداف فالبطاقة 
اجلديـــدة حلافالت ســـيتي باص 
ستتيح للعمالء التوفير في كلفة 
تنقالتهم وتسهيل حتركاتهم، في 
حني أن احلافالت اجلديدة املصممة 
خصوصا وفق مواصفات الشركة 
ســـتمنح الركاب املزيد من الراحة 

والسالمة خالل رحالتهم».
  واختتم قائال: «يسعدنا جدا أن 
نقوم بهذه اإلعالنات اليوم ونتطلع 
إلى مواصلة تطوير وتعزيز خدمات 
شـــركة ســـيتي باص في الكويت 

مستقبال».  

 أعلنت شركة سيتي جروب عن 
إطالقها مجموعة جديدة ومبتكرة 
من بطاقات حافالت سيتي باص، 
كما أعلنت الشـــركة عن تشغيلها 
خلمسني حافلة جديدة مت تصميمها 
خصوصا لتغطية شبكة خطوطها 
في الكويت. ssوأوضحت الشركة في 
بيان صحافيي ان تكلفة بطاقة سيتي 
باص اجلديدة ستتراوح ابتداء بني 
٧٫٥ دنانير ملدة خمسة عشر يوما 
جلميع اخلطوط و١٣٫٥ دينارا ملدة 
ثالثني يوما جلميع خطوط الشبكة 
بينما يبلغ متوســـط كلفة معظم 
البطاقات ملدة ثالثني يوما ملجموعات 

اخلطوط املختلفة ٩ دنانير.
  وفي املرحلة األولى سيتم توفير 
البطاقات فـــي مركزين للبيع يقع 
األول في برج السالم باملالية والثاني 
في محطة حافالت ســـيتي باص 
في الساملية، كما ستروج برنامجا 
إعالنيا على مدى األسابيع القليلة 
املقبلة حرصـــا منها على تعريف 
عمالئها بالبطاقات اجلديدة والتوفير 

املكتسب من استخدامها. 
  وقالت الشركة انها قامت بتطوير 
التوفير  برنامج يقدم املزيـــد من 

صممت من الداخل بأسلوب أوروبي 
وجهزت مبحرك كامينز ونظام فويت 
األوتوماتيكي لناقل احلركة، باإلضافة 
الى انه مت جتهيزها بنظام للحد من 
السرعة من أجل ضمان راحة الركاب 

واحلفاظ على سالمتهم.
الرئيس  املناســـبة، قال    وبهذه 
التنفيذي لشـــركة ســـيتي جروب 
ريتشـــارد وودز: «إن إعالن اليوم 

حيث تألقت باللونني األحمر واألبيض 
اللذين مييزان حافالت سيتي باص، 
وتبلغ سعة كل باص ٤٧ شخصا بني 
جالس وواقـــف، كما أن جميع هذه 
الباصات مكيفة بطاقة ٢٨٫٠٠٠ كيلو 

سعرة حرارية بالساعة.
   ومت تصنيـــع هـــذه احلافالت 
في شـــركة يوتونغ الصينية وفقا 
ملواصفات شركة سيتي باص، حيث 

الذين يرغبون  ألصحاب الشركات 
في االشتراك ملوظفيهم. وللحصول 
على مزيد من املعلومات حول بطاقات 
سيتي باص اجلديدة يرجى االتصال 
على الرقم الساخن خلدمة العمالء: 
١٨٨٢٢١١. sاجلديـــر بالذكـــر أنه مت 
تشغيل الباصات اخلمسني اجلديدة 
التي صممت خصوصا مبا يتوافق مع 
طرق الكويت ومناخها منذ يناير ٢٠١١ 

 جانب من حافالت النقل اجلديدة لدى الشركة 

 ضمن قائمتها ألفضل البنوك على مستوى العالم في هذا المجال

  «جلوبل فاينانس» تختار «الوطني»
  أفضل بنك للتمويل التجاري في ٢٠١١

 اختارت مجلة «جلوبل فاينانس» بنك 
الكويــــت الوطني كأفضل بنــــك للتمويل 
التجاري في الكويت ضمن قائمتها السنوية 
حول أفضل البنوك على مستوى العالم في 
التمويل التجاري لعام ٢٠١١، مشيرة إلى أن 
«الوطني» في قائمة البنوك العاملية التي توفر 
أفضل احللول لتلبية احتياجات الشركات 

للتمويل التجاري العابرة للحدود.
  وقد جاء «الوطني» ضمن هذه القائمة 
السنوية إلى جانب بنوك عاملية كبرى مثل 
ســــيتي بنك وبي ان بي باريبا وستاندرد 

شارترد ويوني كريديه.
  وقالت «جلوبل فاينانس» ان بنك الكويت 
الوطني هو أفضل بنك للتمويل التجاري في 
الكويت استنادا إلى حجم التمويل املمنوح 
التجاري واالنتشــــار اجلغرافي  للتمويل 
وجودة خدمة العمالء وتنافسية األسعار، 
إلى جانب األنظمــــة التقنية األكثر تطورا 
املعتمدة. كما اعتمدت «جلوبل فاينانس» في 
تقييمها على آراء خبراء في قطاع التجارة 
وكبار املستشــــارين واملديرين التنفيذيني 

حول العالم.

  ويتمتع بنك الكويت الوطني بأكبر شبكة 
فروع محلية وعاملية تبلغ ١٧٧ فرعا حول 
العالم وتغطي أهم عواصم املال واألعمال 
اإلقليمية والعاملية وتنتشر في لندن وباريس 
وجنيڤ ونيويورك والصني وسنغافورة 
وڤيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر 
والســــعودية واإلمارات واألردن والعراق 

ومصر وتركيا.
  وكانت «جلوبــــل فايناس» قد اختارت 
«الوطني» أفضل بنك في الشرق األوسط 
للعام ٢٠١٠ إلى جانب كل من «يوروماني» 
و«ذي بانكــــر» ليحظى بإجماع عاملي غير 
مسبوق، كما اختارته البنك األكثر أمانا في 
العالــــم العربي للعام الثاني على التوالي، 
بفضل متانته املالية واستراتيجيته املتحفظة 
وإدارته الرشيدة للمخاطر. ويحتفظ بنك 
الكويت الوطني بأعلى التصنيفات االئتمانية 
على مســــتوى الشرق األوسط من وكاالت 
التصنيف العاملية «موديز» و«ستاندارد أند 
بورز» و«فيتش»، اعتمادا على أدائه املتنامي 
وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية 

واستراتيجيته الواضحة. 

 مصرف لبنان يعد رزمة إجراءات 
إضافية لمكافحة تبييض األموال

 بيروت ـ نادر عبداهللا
  يقـــوم مصرف لبنان املركزي حاليـــا باالعداد لرزمة جديدة 
من اإلجراءات التي ينـــوي اعتمادها في مجال مكافحة عمليات 
تبييـــض األموال، مبا يؤدي إلى اقفـــال بعض الثغرات التي قد 

ميكن استغاللها.
  واستنادا إلى معلومات خاصة بـ «األنباء»، فإن اخلدمة اجلديدة 
من االجراءات ستشـــمل إلزام مكاتب الصرافة والشركات املالية 
بإعـــداد لوائح يومية بعمليات التحويـــل وااليداع النقدي التي 
حتصل لديها مع بيان هوية أصحابها، واملهن التي ميارسونها، 
ومصادر الدخل لديهم، ورفعها إلى مصرف لبنان للتدقيق فيها، 

على غرار البيانات اليومية التي ترفعها املصارف التجارية.
  كما تشـــتمل اإلجراءات على إلزام شركات الصرافة بتعبئة 
استثمارات يوقعها العمالء لديها، مع إمكان إلزام هؤالء العمالء 

بتقدمي املستندات التي تؤكد صحة املعلومات التي يدلون بها.
  وبحســـب مصادر في مصرف لبنان، فإن اإلعداد لإلجراءات 
اجلديدة كان بدأ قبل أشـــهر، إال ان وتيرته تسارعت في الفترة 
األخيـــرة، وحتديدا في اعقاب انفجـــار قضية البنك «اللبنانيـ  
الكندي» في ضوء االتهامات التي وجهتها وزارة اخلزانة األميركية 
بشـــأن تورطه في عمليات تبييض أموال (٣٠٠ مليون دوالر) 

سنويا لصالح «حزب اهللا».
  كما تســـارعت وتيرة اإلعداد لإلجـــراءات اجلديدة، في ظل 
املعلومات التي ترددت عن وجود ملفات أميركية تتعلق مبصارف 
لبنانيـــة أخرى، على الرغم من نفي حاكم مصرف لبنان رياض 

سالمة ملثل هذه املعلومات.
  وكان سالمة اعترف باستمرار وجود ثغرات في نظام اإلجراءات 
التي يعتمدها لبنان ملكافحة عمليات تبييض األموال، اســـتنادا 
إلى اإلجراءات التي تطلبها منظمة «غافي»، الفتا إلى أن احلكومة 

واملصرف املركزي ينويان إقرار جميع التدابير الالزمة. 

 السلة االقتصادية
 المناخ االقتصادي المناسب

   للتحول إلى مركز مالي وإداري عالمي
 وعدت القراء الكرام منذ مقالني 
حول الكتابة عـــن إيجاد بيئة 
ومناخ اقتصادي مناسب للتحول 
إلى مركز إداري ومالي عاملي، وها 
أنذا اليـــوم أوفي بوعدي نظرا 
ألهمية املوضوع، إذ وضع رؤية 
فقط ال يكفي ويجب أن تتبعها 
خطوات عديدة وفق إستراتيجية 
وخطط معده إعدادا فنيا وإداريا 
الرؤية  محكما، كمـــا ان وضع 
اجلديدة هذا يعني بالضرورة 
رغبتنا في تغيير الوضع احلالي 
من مجتمع استهالكي إلى مجتمع 
منتـــج، وللعلم أن الكويت منذ 
إنشائها اعتمدت في اقتصادها 

على كونها مركزا ماليا وجتاريا على املســـتوى 
اإلقليمي، وعلى مســـتوى آسيا والدول العربية، 
وهذه من أسرار استمرار الكويت ألكثر من ٣٠٠ عام 
باإلضافة إلى اإلدارة احلكيمة من أسرة آل الصباح 
الكرمية ودعم الشعب الكويتي لها في كل مناحي 
احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ولكن 
دخول الثروة النفطية واعتمادنا على الدخل النفطي 
بشكل كلي جعلنا نتحول من مجتمع إنتاجي إلى 
مجتمع اســـتهالكي ومن مركز جتاري منتج إلى 
اقتصاد ريعي يعتمد على مورد واحد، ونود في 
هذه املقالة أن نضع بعض القواعد املهمة إلعادة 
حتولنا إلى مركز مالي وجتاري وإداري إقليمي:

  ١ ـ إعادة هيكلة التشريعات االقتصادية والمالية:

  صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية واملسؤول األول عن تنفيذ خطة التنمية 
بـــأن حتويل الكويت إلى مركـــز مالي عاملي عام 
٢٠٣٥ ال ميكن في ظل التشريعات احلالية، ونحن 
بحاجة إلى إعادة تشـــريع احلالية، وتشريعات 
جديدة تصل إلى ٤٤ قانونا، وهذا الكالم في محله 
متاما وهذه مسؤولية ملقاة على عاتق احلكومة 
ومجلس األمة، ولعل من املناســـب أن نذكر أهم 

التشريعات:
  ـ تشريعات تشجع املستثمر األجنبي.

  ـ تشريعات تشـــجع املستثمر احمللي ومتنع 
هجرة األموال من االقتصاد الكويتي.

  ـ تشـــريعات تقضي على االحتكار وتشـــجع 
على املنافسة.

  ـ تشريعات تبرز الشفافية وحتارب الفساد.
  ـ املرونـــة في التشـــريعات ملواكبـــة التطور 

التكنولوجي واإلداري.

  ٢ ـ قيادات قادرة على اإلنجاز وتحمل المسؤولية:

  مهما وضعنا من أنظمة وتشريعات قانونية 
جيدة، فمن دون قيادات قادرة على التنفيذ ولها 
املهارات القيادية فال ميكن أن نحقق أهدافنا، فالبد 

أن نضع أنظمة قيادية حتقق لنا التالي:
  ـ اختيـــار قيـــادات فاعلة قـــادرة على قيادة 

املؤسسات االقتصادية واملالية.
  ـ وضع نظام محكم الختيار القيادات يتصف 
باملوضوعية والشفافية، ويقضي على الواسطة 

ونظام احملاصصة.
  ـ وضع نظام تدريبي فاعل لتدريب القيادات 

الكويتية.
  ـ الرقابة واحملاسبة للقيادات بناء على أدائها 
ومدى حتقيقها ألهداف وإستراتيجيات املؤسسات 

التي وكلوا إليها.
  ـ وضع قانون في كيفية اختيار وتقييم وتعيني 

وترقية القيادات على مستوى اخلدمة املدنية.

  ٣ ـ بناء مؤسسات فاعلة:

  البد من بنائنا ملؤسســـات دولية واقتصادية 
ومالية فاعلة تقـــود عملية التطور االقتصادي، 
وإيجاد مصـــادر بديلة للدخل النفطي، وتتصف 

هذه املؤسسات بالتالي:
  ـ تنفيذ آخر تطبيقات العلم احلديث باإلدارة، 
مثل التخطيط االستراتيجي، وإدارة اجلودة، وخدمة 

العمالء، وتنمية املوارد البشرية.
  ـ القدرة على اســـتخدام النظم التكنولوجية 

احلديثة.
  ـ لها القدرة على تنفيذ إستراتيجيات الدولة.

  ـ تسير وفق خطط واستراتيجيات معلنة.
  ـ تتصـــف بالشـــفافية والوضـــوح وتطبيق 

القوانني.
  ـ تتصف باملرونة والقدرة على إجناز املعامالت 

بالسرعة الالزمة، وتبتعد عن البيروقراطية.
  ـ تتصف باالســـتقاللية والقـــدرة على اتخاذ 

القرارات التي حتقق أهدافها وإستراتيجياتها.
  ـ القدرة على التطور وتبني اجلديد في اإلدارة 

والتكنولوجيا.
  ـ القدرة على االستعانة بالكفاءات الوظيفية 

والبعد عن القوانني املدنية والبيروقراطية.

  ٤ ـ قوى بشرية فاعلة:

  أي خطط تطويرية وإستراتيجيات حتتاج إلى 
تفعيلها وتنفيذها، من دون تنمية بشرية وإعداد 
واضح للقوى البشـــرية، فنحن ندور في حلقة 

مفرغة، ولعل من أهم األمور في هذا املجال:
  ـ البد من توافر قوى بشـــرية عندها التعليم 

واملهارات لقيادة املؤسسات االقتصادية.

التعليم وتوجيهه    ـ تعديل 
نحو خدمـــة االقتصاد وتوفير 
قوى بشرية فاعلة على املستوى 
واإلداري  والفنـــي  احلرفـــي 

والقانوني.
قـــوى عاملة    ـ وضع خطة 
ملدة عشر سنوات حتقق أهدافنا 

االقتصادية.
القدرة    ـ بناء مؤسسات لها 
البشـــرية  القوى  على تطوير 
التعليمية،  كداعم للمؤسسات 
مثل معهد اإلدارة العامة، معهد 
تطوير القيادات، مركز دراسات 

إدارية وتنمية بشرية.

  ٥ ـ العوامل البينية األخرى:

  ـ قضاء مســـتقل، وقضـــاء إداري واقتصادي 
متخصص يتســـم باالستقاللية وله القدرة على 

تنفيذ األحكام.
  ـ بيئة إدارية تتسم بالشفافية واملنافسة واحلرية 
واإلبداع من خالل إنشـــاء مؤسســـات تدعم هذا 
االجتاه، مثل الهيئة العامة للنزاهة أو الشفافية، 
تطبيق قانون املنافســـة ملنع االحتكار، وتطبيق 

قوانني امللكية الفكرية، 
  وتشـــجيع اإلبداع من خالل دعم املؤسسات 
املبدعة ووضع جوائز، باإلضافة إلى مركز التميز 

واإلبداع.
  ـ حماية املســـتهلك، وتطبيق قوانني صارمة 
حلماية املستهلك، وإنشاء جمعيات شعبية لتلعب 
دورها في حماية املســـتهلك، دعـــوة اجلمعيات 
واالحتادات العاملية حلماية املســـتهلك ملمارسة 

أنشطتها بالكويت أسوة ببقية دول العالم.
  ـ وضـــع معايير واضحة ومحـــددة للجودة 
ومقاييس السلع واملنتجات واخلدمات، وااللتزام 

مبقاييس اجلودة العاملية اآليزو.
  ـ االستفادة من جتارب الدول األخرى في البناء 
االقتصادي، وعدم البدء من حيث انتهى اآلخرون 

واالستفادة من اخلبرات األجنبية.
  ـ دعم القطاع االقتصادي واملالي بالدراســـات 
والبحوث التطبيقية على الكويت، وتغيير سياسة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التحفظية وسياسة 

جتميع األموال.
  ـ بناء عالقة تبادلية في املصالح بني املجتمع 
 Value ومؤسســـات القطاع اخلاص، ومبا يسمى

Add Relation، من خالل التالي:
  ـ أداء الزكاة املفروضة.

  ـ بناء املؤسسات التعليمية ودعمها.
  ـ دعم البحث العلمي.

  ـ دعم العمالة الوطنية وتدريبها وتوظيفها.
  ـ دعم ميزانية الدولة.

  ـ التركيز من السلطة التشريعية على الدور 
االقتصادي في املرحلة املقبلة لتحقيق هذه الرؤية 
من خالل التشريعات االقتصادية، والرقابة الفاعلة 
على األداء االقتصادي ملؤسسات الدولة، وربط أي 
زيادات ومنافع للمواطنني بهذه الرؤية ومن خالل 

بناء املجتمع اإلنتاجي.
  شكرا لوزير الكهرباء ولمجلس األمة:

  أثرت في املقالة السابقة أهمية أن نوظف خطط 
التنمية لتوظيف العمالـــة الكويتية وأن يكون 
هذا هدفا رئيسيا لها، فأعلن وزير الكهرباء د.بدر 
الشريعان مشكورا عن تأسيس شركات كويتية 
مساهمة لتنفيذ محطات توليد الكهرباء، باشتراط 
نسبة توظيف الكويتيني ٧٠٪ من إجمالي العاملني، 
كما نشكر مجلس األمة على إقراره ١٠ توصيات في 
شأن البطالة، أبرزها إحالل ٦٠ ألف وظيفة يشغلها 
غير كويتيني بعمالة وطنية، والربط بني املشاريع 
العمالقة في خطة التنمية وقضية التوظيف، وكنا 
نتمنـــى لو أن مجلس األمة أعطى احلكومة فترة 
محددة للتنفيذ ومن ثم العودة للمجلس ملعرفة 
ما مت بهذه التوصيات، وإعادة تشريعها بقانون 

حتى تكون ملزمة للحكومة.
  جهاز المنافسة إلى حيز التطبيق:

  قانون املنافسة صادر منذ ٢٠٠٧، ولكن لألسف 
هذا القانون افتقد التطبيق اجلاد من عدة وزراء، 
ولكـــن اآلن وفي عهد الوزير الهـــارون يبدو أن 
القانون ســـيدخل حيز التنفيذ من خالل إنشاء 
جهاز املنافســـة ونحن هنا نشكره عليها وأيضا 
اختيار جمال الشايع وهو من الكفاءات الوطنية 
املشهود لها لقيادة اجلهاز، ونأمل أال يفرغ القانون 
وال اجلهاز من محتواه مراعاة خلواطر احملتكرين 
في الكويت والتقيد بالشـــكاوى املقدمة وتطبيق 
القانـــون بحذافيره ألن هذا من شـــأنه أن يطور 
االقتصاد الكويتي ويقلل من لهيب األسعار الذي 
يعاني منه املواطن، ويطور اخلدمات ويزيد من 
جودة املنتجات والسلع في االقتصاد، كما ال يسعنا 
إال أن نشيد بخطوات الوزير لبثه الدماء الشابة من 
أبناء الوزارة في املناصب القيادية، مثل عبدالعزيز 
اخلالدي، وسميرة الغريب، والذين نأمل أن يكون 
لهم دور مشهود في تطوير التجارة في االقتصاد 
الكويتي، ودعم حتويل الكويت إلى مركز إداري 
ومالي عاملي فاملسؤولية امللقاة على عاتقهم كبيرة 

وإن شاء اهللا شباب الكويت أهل لها.
 hotmail.com@qualitykw٦٠  
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