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محسن أبورقبة العتيبي

املكان: الكويت
العام: 2008

الغرض: تأسيس شركة 
اتصاالت جديدة

عندما تشد الرحال بعيدا 
عن وطنك وأسرتك في مهمة 
غير سهلة وجديدة، عندها 
الطريق مفروشا  لن يكون 
بالــورود في ظــل وجود 
منافســة جديدة وحتديات 
كثيرة، وعقبات كبيرة قد 

تتبخر دونها األحالم..
الشــاب  املهندس  لكن 
الكــرام يعلمون  وزمالءه 
جيدا أن النجاح لن يتحقق 
إال بالطموح، وقد حثنا ديننا 
الكرمي علــى هذه اخلصلة 
السامية التي متيز بها املبدع 
سلمان حتى كان النجاح له 

عنوانا..
»عشــرة عمر«.. عشر 
سنوات.. واصل من خاللها 
الطموح  التأسيس  مهندس 
بكل عزمية وإصرار حتى 
العقبــات، إلميانه  تخطى 
القيادة  بــأن فــن  القوي 
يتطلــب فهمــا عاليا لكل 
النجــاح وكيفية  مقومات 
اتخاذ القرارات في األوقات 
املناسبة، وتتطلب حسا راقيا 
بالظروف اإلنســانية التي 
حتيط بزمالئــه، وإبعادهم 
عن ضغوطات العمل ورفع 
املعنويات تســهيال لزيادة 
إنتاجية العمل نحو اإلبداع 

والتميز..
حديثي اليوم عن املهندس 
ســلمان بــن عبدالعزيز 
النموذج  البــدران، ذلــك 
السعودي املخلص  للشاب 
لدينه واحملب لوطنه والوفي 
ملليكه والودود لزمالئه، حيث 
ميلك كاريزما القيادي امللهم 
في صنع النجاح، واملتوهج 
نحو تطوير الشــركة وفق 
رؤية ثاقبــة وريادة بارزة 
واســتراتيجية واضحــة 
وحلــول جديــدة وعملية 
مبتكــرة متفردة في متيز 
تكنولوجيا املعلومات وسرعة 
التغيير التي حتتاج الى فكر 
قيادي وعقل معرفي قادر 
على جتاوز العثرات وتخطي 
العقبات في عالم اإلنترنت 

األسرع منوا..
التي  النجاحــات  تلــك 
البدران وأبدع من  رسمها 
خاللها زمالؤه األوفياء، حيث 
كان حريصا على االستئناس 
بآراء اآلخرين دون التفرد 
بالقرارات، مما ســاهم في 
املزيد من النجاح حتى اختير 
ضمن قائمــة أفضل 100 
املنطقة  رئيس تنفيذي في 
عام 2014، ثم العام 2015 على 
التوالي محققا املرتبة الـ57 

ألهم شخصية تنفيذية..
البدران في مســيرته 
احلافلــة باإلجنازات حقق 
القول املأثور »إذا لم  فعليا 
جتد طريق النجاح فعليك أن 
تبتكره«، فقد تفوقت رغبته 
النجاح، على  وإحلاحه في 
هاجس اخلوف من الفشل، 
إلميانه وثقته وقدرته على 
القيادة، ولشعوره بأهمية 
الرسالة التي يريد تأديتها في 
مهمته، وحرصه على األمانة 
التي يحملها من قبل وطنه 
الذي منحه كل الثقة ليكون 
ممثال له في دولة شـــقيقة..
اليــوم وبعد »عشــرة 
عمر«.. عشر سنوات قضاها 
البدران بــن أهله في بلده 
الثاني، فقد حباه اهلل بحب 
أهل الكويت، وحظي بتقدير 
القيــادة السياســية نظرا 
لشخصيته الراقية وتواصله 
الدائم مع اجلميع وقبل كل 
هؤالء اســتطاع أن يكسب 
احترام جميــع زمالئه من 
عرب وأجانب فالكل سواسية 

عند هذا اإلنسان.
مختصر مفيد:

أبا عبدالعزيز..
السير نحو النجاح رحلة 

النهاية لها..
القادمة نحو  ورحلتــك 
النجاح بــإذن اهلل تعالى ال 
البحــث عن أرض  تتطلب 
جديدة، لكنها تتطلب االهتمام 
بالنجاح والرغبة في حتقيقه 

وأنت أهل لذلك..

خالد العتيبي.. شخصية تستحق 
أن نسلط الضوء عليها ليحذو حذوه 
اآلخرون فيما يقوم به من عمل وجهد 
من أجل الكويت، كلمات مقالتنا ماهي إال 
نقطة في بحر جهد وعمل ذلك الرجل.
في مســاء اخلميس كنت خارجة 
من منزلي في منطقة القادســية وإذا 
بي أجد رافعة بناء تقف في منتصف 
الطريق العــام أمام منزلي، والنتيجة 
أن حركة السير تعرقلت ومن أراد أن 
ميشي على قدميه فإنه ال يقدر أيضا 
خشــية من أن يقع فوق رأسه شيء 
من مواد البناء وبجانب هذا فإن أوقات 
العمل انتهت »املراد« قمت باالتصال 
باملخفــر وإذا برئيس املخفر هو من 
يجاوبنــي، فأخبرته عن احلادثة وما 
يحدث أمام منزلي فقال لي: أبشري، 
وبالفعل استبشرت خيرا منكم يا ولد 

الكويت.
كنت أظن أن حضورهم ســيأخذ 
ساعة أو من املمكن أقل! وكنت أعتقد 
أن الذي سيأتي للبالغ دورية يقودها 
أحد األفراد من العسكرين! ولكن ما 

حدث »بشارة خير«!
أقل مــن دقائق معدودة ووصلت 
الدورية وكان من يقودها هو رئيس 
مخفر القادســية املقدم خالد حسن 
العتيبي الذي نزل وحتدث مع العمال 
واملسؤول عنهم، وفي أقل من دقائق 
حتركوا بعدما قام بإنذارهم وفق القانون 
والطلب منهم االلتزام مبواعيد وقوانن 
العمل، وتعريفــه بالطرق الصحيحة 
والسليمة التي البد من اتباعها عندما 
يريدون إشغال الطريق العام، وكنت 

أســتمع وأنصت لذلك البصيص من 
األمــل الذي يثبت أن الكويت »للحن 
بخير« بأبنائها طاملا منتلك مثل خالد 

العتيبي.
لم ينته املوقف، فما رأيته من حماة 
الوطن بعد اهلل عز وجل جعلني أجترأ 
وأطلب منه خدمة أخرى: مقدم خالد.. 

جزاك اهلل خيرا على كل ما قمت به.
املقدم خالد: هــذا واجبنا تأمرين 

بشيء ثاني.
فقلت: نعم.. وأنا آسفة طلباتي وايد.

املقدم خالد: هذا واجبنا آمري.
فقلت: »طبعا من اللي قاعدة أشوفه 
من تنظيم وتواجد الدوريات على مدار 
24 ساعة في املنطقة، وفي تلك الفترة 
بالفعل مجهوداتك واضحة فلو حضرتك 
تشوف هالســيارتن صار لهم أكثر 
من أسبوعن واقفن جدام املنزل ما 
يتحركون، وأنت حضرتك عارف هذا 
الزمن ماله أمان«، وبالفعل قام واتصل 
من هاتفه بعدما قام بتصوير لوحات 
املركبة وأتــت دورية أخرى وأخذت 
بيانات املركبتن وأنا أقف أمامهم سعيدة 
بأن الديرة للحن بخير طاملا يوجد بها 

أمثال هؤالء الرجال.
مسك اخلتام: »إخواني وأبنائي إن مهامكم 
ومسؤولياتكم اجلسيمة حتتم عليكم 
مواصلــة العمل الــدؤوب بكل جهد 
وإخالص« تلك هي رسالة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل 
ورعاه، ألبنائه أسود الداخلية، وهذا هو 
املقدم خالد العتيبي أحد رجال الداخلية 
ينفذ مبا أوصى به أميرنا حفظه اهلل 

ورعاه.. فعساكم على القوة.

ضمن اخلدمات امليسرة التي تقوم 
بها وزارة الداخلية حتســن خدمات 
اإلقامة لألجانــب، حيث ألغت امللصق 
الســفر  الذي يوضــع في جوازات 
واعتماد البطاقة املدنية في معامالتها 
عند مراجعتها للدوائر الرسمية، وذلك 

عن طريق خدمة أون الين.
إن هذه اخلطوة ستسهل كثيرا على 
املواطنن والوافدين، وستخفف االزدحام 
وتقضي على طوابير االنتظار، وهذه في 
احلقيقة تصب في اطار شعار الشرطة 
في خدمة الشعب.. وحبذا لو بادر سعادة 
وزير الداخلية الذي منذ توليه الوزارة 
وهو يســعى إلى تبني كل املقترحات 
التي تخفف عن املواطنن  واألساليب 
عناء املراجعــات املتكررة على دوائر 
الوزارة الداخلية باستمرار هذا النهج..
ونحــن إذ نحيي وزيــر الداخلية 
واملســؤولن في الــوزارة على هذه 
اخلطوة، فإننا نتمنــى أن يتبع هذه 
اخلطوة خطوة للتسهيل على املواطنن 

عند مراجعتهم إلصدار جوازات السفر 
واجازات القيــادة، وما يتبع ذلك من 
إجراءات مثل إصــدار دفاتر رخص 
الكويتية،  السيارات وبطاقة اجلنسية 
فحبذا لو بــادرت الــوزارة باعتماد 
البطاقة املدنية عنــد اصدار جوازات 
القيادة على ضرورة  السفر ورخص 
التقييد بإصدار هذه املستندات وفقا 
للبطاقة املدنية لكتابة اجلوازات أو رخص 

القيادة بأربعة أســماء، ألن مثل هذا 
اإلجراء يتسبب للمواطنن في إصدار 
اعتمادات للمصادقة، مثال نقوم بإبراز 
البطاقة املدنية عند ســفرنا إلى دول 
اخلليج ورمبا تتطور في املســتقبل 
مع دول عربية أخرى واملشكلة عندما 
يسافر الكويتي من إحدى الدول التي 
يعتمد البطاقة املدنية إلى دول أجنبية 
يفاجأ بأن األسماء في جوازات السفر 

مختلفة، وأود هنا أن أذكر املسؤولن 
بوزارة الداخلية بالقرار الوزاري رقم 
513 لسنة 1988 بشــأن قيد األسماء 
رباعيا استنادا للقانون رقم 82/32 في 
نظام املعلومات املدنية، وهو مرسوم 
أميري.. وقد حدد هــذا القرار كتابة 
األســماء في املستندات الصادرة عن 
الداخلية من جوازات ورخص  وزارة 
القيادة رباعيا على أن حتفظ األسماء 
كاملة مهمــا تعددت مبلفات املعامالت 
اخلاصة، )صدر بتاريخ 89/1/8 بجريدة 

الكويت اليوم الرسمية(.
وال شك في أن هذه اخلطوة ستخفف 
عن املواطنن بعض اإلشكاالت بخصوص 
عدم مطابقة األســماء في اجلوازات 

ورخص القيادة مع البطاقة املدنية.
وال يسعنا في اخلتام إال أن نحيي 
وزير الداخلية ورجال الوزارة على هذه 
اخلطوة املتقدمة باعتماد البطاقة املدنية 

لدى إجناز معامالت الوافدين.
واهلل املوفق،،، 

الى قضية  تطرقنا مرارا وتكرارا 
االزدحام في الطرق وطرحنا عدة حلول 
على املسؤولن في وزارة الداخلية ممثلة 
في االدارة العامة للمرور املعنية باصدار 

رخص القيادة.
وطالبنا في مقاالت سابقة املسؤولن 
في املرور بإعــادة النظر في إصدار 
رخص القيــادة ألنه من غير املعقول 
أن يكون جميع مرتــادي الطرق من 

أصحاب الوظائف املستثناة.
االحصائيات التي نشاهدها بن فترة 
وأخرى غير دقيقة بالنسبة للوافدين، 
فهناك بعض االحصائيات توضح أنها 
تتجاوز املليون رخصة قيادة وأخرى 
تبن جتاوزها خــط املليون ونصف 

املليون أي أكثر من عدد املواطنن.
 وزارة الداخلية وضعت شروطا ملهن 
معينة للمقيمن متكنهم من احلصول 
على رخص القيادة في الكويت وجميعنا 
مع هذه الشروط، منها الطبيب واملعلم 
ومهن أخرى مســتحقة، لكن وضع 
الطريق واالزدحام يؤكد خالف ذلك.

أن اجلميع أصبح ميلك  واملالحظ 
رخصة قيادة مع احترامي ملهنهم مثل 
السباك والكهربائي والصباغ والبائع 
والنجار واحلداد، والسؤال الذي يطرح 
نفسه: كيف حصل هؤالء على رخص 
القيادة رغم انهم ليسوا من احلاالت 

املستثناة؟ 
 أزمة املرور التي نشهدها في ازدياد 
ملحوظ يعود سببها الى التوسع مبنح 
رخص القيادة، ونحمل بذلك من بيدهم 

قرار املنح بتفحص جميع امللفات للتأكد 
من مدى استحقاق البعض من عدمه 

لتلك الرخص.
 واللوم ليس على وزارة الداخلية 
وحدها وإمنا على املواطن املشارك في 
هذه املشكلة، فهناك العديد من العمالة 
العشوائية من صنع يد بعض املواطنن 
ضايقونا بشوارعنا وعملهم بالقانون 
إما سائق خاص أو عامل للمنزل وهما 
اساسا ال ميارسان هذا العمل عند الكفيل 

ولكن بســبب هذه الوظيفة الوهمية 
حصال على رخــص القيادة وأصبح 

عمله أجرة حتت الطلب.
يجب على املســؤولن في وزارة 
الداخليــة وضع آليــة جديدة بعد أن 
أوقفــت اصدار رخــص القيادة عن 
أن تدقق  املؤذنن والتمريض  وظيفة 
على ملفات الوظائف االخرى للتأكد من 
تطابق الشروط على حامليها وسحبها 

من الذين ال تنطبق عليهم.
العامة  االدارة  أخيرا يجب علــى 
للمرور تفعيل دورها مبخالفة الشاحنات 
التي تكسر قرار منع مرورها في االوقات 
احملددة في الطرق، وهي أحد أسباب 
االزدحام حيث املالحظ ان الشاحنات 
أصبحت منتشرة في الطرق السريعة 
وخصوصا وقت الصباح ووقت خروج 
املوظفن دون أي مخالفة تذكر لهؤالء، 
وخير شاهد طريق الدائري السادس 
الذي يعج بهذه املناظر بشكل يومي، 
ومنا الى املسؤولن.. وزعوا دورياتكم 
وخالفوا كل من يتعدى على القانون. 

احتفال من نوع آخر في حظيرة 
مختلفة ال تراها في كل مكان ألنها 
حتوي بداخلها شــيئا ضخما، بل 
عمالقا بحجــم طائرة بوينج 787 

درميالينر تقريبا. 
حفــل كان على شــرف أربعة 
أشخاص رفيعي املستوى وطائرة. لم 
تصلني الدعوة إلى احلضور لكنني 
شاهدت لقطات من ذلك احلفل الرائع 
بكل تفاصيله بدءا من الفكرة اخلارجة 
عن املألوف على الرغم من انطالقها 

من احلظيرة.
املدخل،  املدعوون علــى  يقف 
تفتــح البوابة الضخمــة ببطء، ال 
يعلم ضيوفنــا ما ينتظرهم خلف 
ذلك الباب. بدأت املعالم بالظهور.. إنها 

طائرة، زاد تعجب الضيوف عمر بطل 
السباحة، وحمدة بطلة اجلري، صالح، 
ومرمي أبطال في رياضة البولينج، 
»الضيوف«، جميعهم حصلوا على 
العديد من امليداليات واملراكز املتقدمة. 

الزحف خارج  العمالقة في  أخذت 
مرقدها وهم في قمة الذهول، فهي 

من بن األضخم في فئتها.
ارتســمت ابتســامات وتعالت 
الصرخــات والقفــزات من هول 

املفاجأة، ها هي صورنا قد طبعت 
على ظهر »الدرميالينر« وكانت الهدية 
أشبه بـ »درمي« احللم، مبادرة مميزة 
من االحتاد للطيران، الشريك الرسمي 
لألوملبياد اخلاص 2019 الذي سيقام 

منتصف هذا الشهر.
يا لها من فكرة لم تسعد الضيوف 
الذين كانوا من أصحاب الهمم لكنها 
أسعدت اجلميع، ال أنسى نظراتهم 
تلــك التي صاحبــت إقالعهم من 
املدرج قبــل طائرتهم، وصلوا إلى 
عالي السحب، إقالع لن يهبطوا بعده 
دون حتقيق انتصارات وإجنازات 
تليق بدولتنــا الغالية، كل التوفيق 
لكم ولزمالئكم أصحاب القمم وإلى 

األمـام. 
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صقر الغيالني

تســير إجراءات الدمج املقترحة بن أكبر كيان 
إسالمي مصرفي باملنطقة وهو بيت التمويل الكويتي 
وبن بنك تقليدي وهو البنك األهلي املتحد )البحرين( 
وفق ماهو مرســوم له من تكليف شركات عاملية 
متخصصة بدراســة سجالت كل منهما، كما بدأت 
البنوك املركزية في كل من الكويت والبحرين بحكم 

اختصاصهما في اتخاذ اإلجراءات ذاتها.
وتشير غالبية التحاليل واآلراء االقتصادية الى 
اإلضافة التي ميكن ان تنشــأ نتيجة هذا االندماج، 
وهذا بال شك رأي يحتمل الصواب كما يحتمل اخلطأ.

ولكن الالفت في األمر هو التحديد الدقيق للمعايير 
التي اتخذها »البنك املركزي الكويتي« مؤخرا بتكليف 
شركة عاملية مرموقة في مجال االستشارات بالقيام 
بدراسة اجلدوى من الدمج وفق معايير محددة لم 
يتم التطرق إليها في حتليل االقتصادين والشرعين 

الذين أدلوا بآرائهم حول هذا الدمج.
وباالطالع على معايير البنك املركزي التي يجب 
بحثهــا والتي تثبت مهنيتــه وخبرته، منها ما هو 
متعلق باجلانب الشــرعي، حيث ان البنك األهلي 
املتحــد )البحرين( بنك تقليــدي ولديه افرع في 
بريطانيا ومصر وغيرهما، والتساؤل هنا متى يتم 
حتويل البنك املتحد املعني هنا الى بنك إسالمي؟! 
أال يستغرق ذلك وقتا كبيرا حلن موافقة اجلهات 
املختصة في الدول العربية واألجنبية على حتويلها 
الى أفرع إسالمية ان هي وافقت، وما الفترة املطلوبة 
إلجنازهــا؟ وماذا لو حتفظــت اكثر من دولة على 
التحويل وعدم املوافقة، فماذا سيكون مصير الفرع 
فيها؟ وما مصير االستثمار بالدمج؟! هل سيستمر 
العمل بالفرع باألسلوب التقليدي مما يعد مخالفة 

ام سيتم إغالقه مما يعد خسارة؟!
هذا من اجلانب الشرعي وكذلك اإلجرائي، فإن 
عدم البت في هذا اجلانب من اآلن يعتبر قصورا، 
وسيدخل بيت التمويل الكويتي في دوامة هو غني 
عنها، وايضا من باب الشفافية ان تعلن إدارة بيت 
التمويل هل مت وضع ذلك في احلســبان ومت البدء 
بإجراءات استيفاء إجراءات التحول الي بنك شرعي 
قبل التوقيع النهائي للدمج ام ان ذلك مرحلة الحقة، 
وهنا موضع التساؤل االهم الذي يجب اإلجابة عنه، 
مــاذا لو رفضت اي دولة طلــب التحول، فكم من 
اخلسارة ســيتحملها بيت التمويل الكويتي، كما 

أشرنا سابقا؟
ومن هنا فإننا نشد على ما اتخذه البنك املركزي 
من معايير احلماية ملساهمي البنك، وكذلك حماية 

القطاع املصرفي، وباألخص الصيرفة اإلسالمية.
ونأمــل في أن تكون اإلجــراءات واضحة منذ 
البداية، وأال يتم الدمــج إال بعد أخذ املوافقات من 
اجلهات املختصة بالدول على حتول البنك التقليدي، 
وهنا البنك املتحد البحريني الى بنك إسالمي ومن 

ثم التفكير بالدمج من عدمه.

تقــوم احلكومة بطرح خطــة للتنمية كل عدة 
سنوات وذلك لتطوير الدولة واللحاق بالعالم، وقد 
مت تسويق خطة جديدة حتت اسم »كويت جديدة« 
بعد ان كانت مركزا ماليا جتاريا عامليا، وتضم أهدافا 
متعددة يجب حتقيقها في عام 2035. وهناك موقع 
الكتروني يعرض هذه اخلطة ومؤشرات تقدم اخلطة، 
وبالعامية »الشغل مرتب« من حيث العرض، ولكن 
يبقى الســؤال األهم هل علينا التفاؤل أم التشاؤم 

نحو هذه اخلطة؟
كم من مشــروع تنموي مت طرحه مثل جامعة 
الشدادية في الثمانينيات، واملترو للنقل، وغيرهما 
من مشاريع، إما لم تر النور بعد أو يستغرق انشاؤها 
وقتا أكثر من انشاء دولة بأكملها، ونتيجة لذلك تشكل 
انعدام ثقة في قدرة احلكومة على تنفيذ مشاريعها 
خصوصا مع اخلطة احلالية والتي أهدافها متعددة 
وكثيرة تصب فــي كل جانب قد يصعب تنفيذها 
بسبب اجلهد اجلبار إلجنازها ثم إدارتها بعد ذلك.

اإلجنازات التي حتققت من خطة »كويت جديدة« 
مثل دار األوبرا وحديقة الشهيد وغيرهما من املشاريع 
كانت حتت إدارة الديــوان األميري مما يثبت أن 
وزارات الدولة لم تستطع اجناز املشاريع في وقتها 
احملدد بسبب البيروقراطية والتعقيدات اإلجرائية 

وعدم وجود تعاون حقيقي بن مؤسسات الدولة.
ولو فرضنا جناح احلكومة في إجناز هذه املشاريع، 
تكمن املشــكلة األكبر في إدارتها وخير مثال على 
ذلك املشروعات السياحية واملدينة الترفيهية وغيرها 
من املشاريع التي هجرها املواطنون لرداءة مرافقها 
وسوء خدماتها، فبدال من أن تدار بطريقة ربحية ذات 
كفاءة أصبحت تدار بطريقة حكومية بيروقراطية. 
املطلوب تغيير نهج الدولة وتعزيز املؤسسات بأن 
تستطيع ان تدير بكفاءة، وذلك بإعادة الهيكلة مع 
تغيير الثقافة املؤسسية ووضع قيادات ذات كفاءة 
بعيدا عن الترضيات السياســية لفالن وعالن، أما 
غير ذلك فال تنتظروا الكويت اجلديدة ومشاريعها.


