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وسط مخاوف من تحوله لقانون يخدم قطاع البنوك فقط وأن يكون مصدرًا للتأزيم السياسي مستقبًال بين السلطتين

«األنباء» ترصد تباين آراء االقتصاديين عقب الموافقة على «االستقرار المالي»
 زكي عثمان ـ منى الدغيمي ـ فواز كرامي

ــم مجلس الوزراء أمس مبوافقته  بعد أشهر من االنتظار، حس
ــادي كثيرا من اجلدل الذي  ــتقرار االقتص على قانون تعزيز االس
ــاط االقتصادية بشغف  دار حول هذا القانون والذي تترقبه األوس

منذ أشهر طويلة.

ــتطلعت آراء مجموعة من االقتصاديني حول قرار  «األنباء» اس
ــة واآلثار االيجابية املتوقعة له، فاختلفت اآلراء ما بني مؤيد  املوافق
ومعارض للقانون، حيث رأى البعض ان اقرار القانون خطوة جيدة 
ــم االقتصاد الوطني وتالفي األزمة االقتصادية  طال انتظارها لدع
ــاحة احمللية منذ أشهر طويلة، في حني  التي ألقت بظاللها على الس

ــض اآلخر ان القانون يخدم بالدرجة األولى قطاع البنوك  رأى البع
على حساب باقي القطاعات والشركات املتأثرة في الكويت، هذا الى 
ــلطتني  جانب ان هذا القانون قد يكون مادة جديدة للتأزمي بني الس

في مرحلة الحقة.
ــع االقتصاديون على ان اقرار القانون خطوة على طريق  وأجم

ــني الحقة حتى تتكامل  ــالح تتطلب خطوات وقرارات وقوان االص
الصورة النهائية للعالج، هذا الى جانب اعادة طرح مشاريع التنمية 
من جديد لتحريك العجلة االقتصادية وتنشيط الشركات املتعثرة 

بسبب شح السيولة املالية.
وفيما يلي تفاصيل اآلراء:

البسـام: الموافقـة جاءت متأخرة بعـد أن تفاقمت حـدة األزمة وارتفاع حجم الخسـائر

الفليج: الكثير من الشوائب تغلف القانون وصدوره أفضل من ال شيء  لوقف نزيف الخسائر

إسبيته: صدور القانون سـيدعم توفير السيولة بالسـوق وخطوة لعالج األزمة االقتصادية

السـلمي: القانون يخدم البنوك دون غيرها من القطاعات وأساس المشكلة بالشركات المتعثرة

العتال: اإليجابيات سـتكون وقتية والخوف من آثاره السلبية على المديين المتوسط والطويل

المال: ال يمكن اعتبار القانون «ضرورة» وأين قانون هيئة سوق المال لتدعيم  بورصة الكويت؟

الجوعان:  االنعكاسات اإليجابية للقانون تجنب الكويت العديد من التداعيات االجتماعية

بوخضور: القانون يفتح باب المواجهة بين السـلطتين ويزيد من التخوف على العالقة بينهما

الرشـدان: القانون وحده ال يكفي ونحتـاج لقوانين مكملة وإعادة طرح مشـاريع التنمية

العنزي: القرار حيوي وداعم لالقتصاد الوطني وأحد الحلول الهامة للخروج من شبح األزمة

مرزوق الرشدانصالح السلمي

عزام الفليج

م.خالد اسبيته

حجاج بوخضور

عبداهللا املال

فهد اجلوعان

حامد البسام

علي العنزي

حسني العتال

فـــي البدايـــة، قـــال رئيس 
مجلـــس ادارة شـــركة الصفاة 
للطاقة القابضة حامد البســـام 
ان قرار املوافقـــة على القانون 
قد جاء متأخرا بشكل كبير بعد 
ان فقدت العديد من الشـــركات 
الكثير والكثير مـــن مدخراتها 
وايضا تراجـــع رؤوس اموالهم 
بشكل الفت للنظر، هذا الى جانب 
التأثر الكبير الذي الم بأكثر من 
١٠٠ الـــف كويتي مســـتثمر في 
البورصة والذين تأثروا بشكل 

مباشر بتلك االزمة املالية.
وطالب البسام احلكومة مبزيد 
من االجــــراءات لدعــــم االقتصاد 
الوطني، الســــيما ان هذا القانون 
لن يكون كفيال بحل االزمة املالية 
قياسا على حالة التردي االقتصادي 
الذي الم بالكويت جراء التأخر في 
اتخاذ القرارات، مبينا ان في مقدمة 
القوانني الواجب اتخاذها لدعم هذا 
القانون سرعة اقرار قانون هيئة 
سوق املال، وايضا تعديل قانون 
الـ B.O.T، هذا الــــى جانب اعادة 
طرح مشاريع التنمية املتوقفة منذ 

١٠ سنوات.
واكد البسام ان مراسيم الضرورة 
حتسب للحكومة، لكن في الوقت 
ذاته نؤكــــد ان هناك تأخرا كبيرا 
في اتخاذ الالزم جتاه تلك القوانني 
والتي كان يجب اقرارها منذ اشهر 
طويلة، مبينــــا ان ترك احلكومة 
لالمور تسير بهذا الشكل واالكتفاء 
بالتصريحات يشير الى انها عاجزة 
عن عالج االوضاع اخلاطئة والتي 
في مقدمتها «االســــتقرار املالي»، 
مؤكدا ان احلكومة تتحمل اجلزء 
االكبر من هــــذا التأخير وبالتالي 

تفاقم حدة االزمة املالية محليا.

قرار متأخر

هذا وقال نائب رئيس مجلس 
االدارة لشــــركة االولــــى للتأمني 
التكافلي حســــني العتال ان اقرار 
الــــوزراء لقانون تعزيز  مجلس 
االســــتقرار املالــــي يعتبر خطوة 
على طريق االصــــالح لالقتصاد 
الذي تأثــــر كثيرا خالل  الوطني 
املرحلة املاضية، متمنيا ان يساهم 
هذا القانون في جتاوز املشــــاكل 
احلاليــــة، خاصة انه جاء متأخرا 
البورصة بشكل  ان تأثرت  وبعد 
مبالغ فيه خالل االشهر املاضية.

واضاف العتال ان ايجابيات 
القانون ستكون وقتية او حلظية 

نظرا ألن املشكلة املالية حتتاج 
للكثير مـــن القرارات والقوانني 
املكملة حتى تؤتي ثمارها بشكل 
كبير على االقتصاد، السيما ان 
هناك مخـــاوف كبيرة على هذا 
الذي كان وراء مشاكل  القانون 
في مجلـــس االمة خالل املرحلة 

املاضية وقبل قرار احلل.
وذكر العتال ان القانون يهدف 
في املقـــام االول الى دعم قطاع 
البنوك وهو ما ينذر مبحدودية 
تأثيـــر هذا القانـــون على باقي 
القطاعات االقتصادية، مشـــيرا 
الـــى ان التعديالت التي ادخلت 
ايجابية  القانون قد تكون  على 
او العكس، وهو ما يتوقف على 
الصيغـــة النهائية لهذا القانون 
الذي يحتاج لوقت حتى يستوعب 

السوق كامل تفاصيله.

قرار مهم لالقتصاد

بدوره تفـــاءل نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشـــركة املزايا القابضة م.خالد 
اسبيته بصدور قانون االستقرار 
املالي والذي سيكون له دور كبير 
في دعم االقتصاد الوطني وأيضا 
في توفير السيولة املالية والتي 
كانت من ضروريات عالج األزمة 

املالية.
وأضاف اسبيته ان تعطش 
السوق للسيولة املالية قد انعكس 
سلبا على االقتصاد الوطني وعلى 
العديد من الشركات التي جلأت 
أرباحها  الســـتقطاع أجزاء من 
وحتويلهـــا كمخصصات مالية 
الســـلبية لألزمة  اآلثار  لتالفي 

املالية عليها.

خطوة في طريق اإلصالح

كما أشاد نائب رئيس مجلس 

ان يحقق هـــذا القانون األهداف 
التي وضع من أجلها».

أحد الحلول

ومن مؤيدي قرار سن قانون 
املالي  املالي احمللل  االســـتقرار 
واالقتصادي علي العنزي الذي 
أكد ان القرار يعتبر حيويت ومهما 
الكويتي خالل  جدا لالقتصـــاد 
األزمة املاليـــة احلالية واعتبره 
أحد احللول للخروج من األزمة 

الراهنة.
وبـــني العنـــزي ان قانـــون 
االستقرار املالي هو داعم للبنوك 
وسينعش البيانات املالية للنشاط 

املصرفي.
وعن خدمة قانون االستقرار 
انه سيمنح  للشـــركات أوضح 
الشركات فرصة ضمان قروضها 
لدى البنوك بنسبة ٥٠٪، مشيرا 
الى ان بعض بنود القانون ستدعم 
الشركات بتشجيع البنوك على 
إقراضها وبالتالي توفير السيولة 

إلدارة أعمالها.
كما أكـــد اخلبير االقتصادي 
حجـــاج بوخضـــور ان اقـــرار 
احلكومة قرار االستقرار املالي من 
شأنه ان يرفع مستوى االئتمان 
ويســـاعد على دوران السيولة، 
مضيفا في السياق ذاته ان هذا 
القانون سينعكس على اداء سوق 

االوراق املالية.
وفي املقابل كشف بوخضور ان 
قانون االستقرار املالي لن يستفيد 
منه اجلميع بل سيكون مبثابة 
اجلسر الذي سيعبر عليه كثير 
من كبار املســـتثمرين للخروج 
من االزمة الراهنة، الفتا الى ان 
اوضاع الشركات والوضع الذي 
هي عليه وما ســـينتج عن هذا 
الواقع من انعكاســـات ستجعل 

اإلدارة والعضو املنتدب في شركة 
أبيار للتطويــــر العقاري مرزوق 
الرشــــدان بخطوة إقــــرار قانون 
االستقرار املالي، معتبرا ان صدوره 
سيدعم من خطوات اإلصالح التي 
ستصب في النهاية في خانة دعم 
االقتصاد الوطني. وفي الوقت ذاته، 
أكد الرشدان ان هذا القانون ليس 
نهاية املطاف خاصــــة ان العالج 
يحتاج خلطوات وخطوات الحقة 
حتى يكون العالج بشكل متكامل 
ويخدم باقي القطاعات والشركات 

املتأثرة باألزمة املالية.
وارتأى الرشــــدان في القانون 
سواء بصيغته القدمية أو املعدلة 
من قبل مجلس األمة ما يدعم من 
قطاع البنوك احمللية وهو ما يشير 
الى ان دعم هذا القطاع سيكون ذا 
تأثير ايجابي على باقي القطاعات 
االقتصاديــــة، كمــــا انه ســــيعيد 
االطمئنان الى هذا القطاع ملعاودة 

فتح خطوط التمويل من جديد الى 
الشركات الراغبة.

من جانبه، لم يعارض عضو 
مجلس إدارة شركة الصفاة عزام 
الفليج ولم يؤيد في الوقت ذاته قرار 
احلكومة بإقرار قانون االستقرار 
االقتصادي حيــــث أوضح ان هذا 
القانون سيخدم البنوك بالدرجة 
األولى دون غيرها من القطاعات 
السياق ذاته  األخرى، مشيرا في 
الــــى ان القانون فيــــه العديد من 
الشوائب واستدرك الفليج ان قانون 
الوقت  االستقرار االقتصادي في 
الراهن أفضل من ال شيء، مضيفا 
في اإلطار ذاته ان الضرورة جعلت 
القانون اجباريا لوضع اقتصادي 
يتألــــم قائال: «ال حول وال قوة إال 

باهللا، مجبر أخاك ال بطل».

متأخر جدا

من جانبه، أعرب رئيس مجلس 

ادارة املال لالســــتثمارات عبداهللا 
جنيــــب املال عــــن اســــتيائه إزاء 
احلكومة، معتبــــرا ان القرار جاء 
في وقت متأخر جدا رغم ان عملية 
طرحه كانت من ٧ أشــــهر مضت، 
مشيرا في السياق ذاته الى انه قد 
متت املطالبة بهذا القرار من قبل 
املجاميع االقتصادية، دون جدوى 

في اإلصغاء.
وأكد املـــال ان اقرار احلكومة 
لقانون االستقرار املالي في الظرف 
احلالي وفي ظل حل مجلس األمة 
سيأتي بأزمة مالية جديدة ستشل 
الكويت أكثـــر مقارنة بالفترات 

السابقة.
وتساءل املال عن أسباب عدم 
إقـــرار احلكومـــة لقانون هيئة 
سوق املال ليكون مرافقا لقانون 
االستقرار ويساعد على معاجلة 
األوضاع االقتصادية، الفتا الى ان 
هناك مشكلة في آلية تطبيق القرار 

بالسرعة املستوجبة متاشيا مع 
الظروف االقتصادية، مضيفا انه 
ستكون هناك مضاربات، مؤكدا 
في السياق ذاته ان القرار يحتاج 
الى آلية واضحة للتطبيق يراعى 

فيها الوقت املناسب.

المشكلة في الشركات

أكد نائب رئيس  وبالتوازي 
مجلس ادارة ايفا صالح السلمي ان 
قانون االستقرار سيخدم البنوك 
أكثر مـــن غيرها من القطاعات، 
كاشفا عن اختالف وجهة نظره 

عن املشرعني لهذا القانون.
وأوضح السلمي ان املشكلة 
االقتصادية في الكويت ليست في 
البنوك بل متمثلة في الشركات 
البنوك وعجزت  التي أقرضتها 
عن السداد، مشيرا الى ان األزمة 
تفاقمـــت لعدم  التســـريع في 
املعاجلة، وختم بقوله: «أمتنى 

مـــن قانـــون االســـتقرار املالي 
وغيره دون جدوى في معاجلة 
املشكلة االقتصادية، التي تعانيها 
الشركات بسبب التورمات وسوء 

االدارة.
واضاف بوخضور ان قانون 
االستقرار املالي سالح ذو حدين، 
اداة للعالج من ناحية ولإليذاء 
من ناحية أخرى، الفتا الى انها 
اشكالية كبيرة وعن االنعكاسات 
السلبية إلقرار احلكومة قانون 
املالـــي كمرســـوم  االســـتقرار 
ضرورة في غياب مجلس االمة، 
افاد بوخضور بأن االنعكاسات 
ســـتكون سلبية في حال رفض 
املجلس املنتخب بعد شـــهرين 

اقرار القانون.

التداعيات السلبية

من جانبه متنى رئيس مجلس 
اإلدارة في شركة الكوت للمشاريع 
الصناعية فهد اجلوعان ان يكون 
إقرار القانون بداية الطريق في 
معاجلة الظروف االقتصادية التي 
متر بها البلد. الفتا إلى ان التأخر 
في إقرار القانون زاد من تدهور 
وتعميق تداعيات األزمة املالية 
العاملية على االقتصاد الكويتي 
وخصوصا على قطاع الشركات 
االســـتثمارية واملصـــارف مما 
القطاعات األخرى  انعكس على 

جميعا.
وأكد على ضرورة أن يكون 
القانون املقر مرنا من حيث امكانية 
اضافة وتعديل بعض بنوده مبا 
تتطلبه الظروف املستقبلية. الفتا 
إلى أن تداعيات األزمة املالية على 
االقتصاد الكويتي كانت أعمق مما 
كان قد تصوره البعض لذا كان 
البـــد من التدخل في هذه األزمة 
من خالل قانون االستقرار املالي 
خوفا من ان تطول تداعيات األزمة 
األوضاع االجتماعية ويكون لذلك 

أثار يصعب معاجلتها.
وبالنســـبة لتداعيات قانون 
االســـتقرار املالـــي وأثاره على 
القطاع الصناعي بّني أن القانون 
ســـيحفز البنوك على اإلقراض 
وسيشجع شركات االستثمار على 
أعادة جدولة ديونها قصيرة األجل 
وعائداتها طويلة األجل مما ميكنها 
من حتريك عجلة االقتصاد ودفعها 
في استثمارات في جميع القطاعات 
مبا فيها القطاع الصناعي لذلك 

سيكون اثر القانون ايجابيا.

«طيران الجزيرة» تعين «مالترانس للسياحة»األزمة المالية تعصف بمدخرات المتداولين بالبورصة
وكيًال معتمدًا للمبيعات في األردن

«البترول الكويتية العالمية» تنتظر صدور تقرير 
عن تقييم اآلثار البيئية لبناء مصفاة في الصين

أعلنت شركة طيران اجلزيرة، 
والتــــي تتخذ مــــن الكويت ودبي 
مقرين لها، عن تعيينها مالترانس 
للسياحة والسفر، والتابعة ملجموعة 
مالترانس، وكيال معتمدا للمبيعات 
في األردن، وستقوم الشركة، وفق 
بنود االتفاقية بإدارة مكتب مبيعات 
اجلزيرة في عمان وتطوير عملياتها 
فــــي املنطقة.ومت اختيار شــــركة 
التي  مالترانس نظــــرا للخبرات 
متتلكها الشركة في مجال السياحة 
والسفر على مدى أكثر من ٣٠ عاما، 
باإلضافة إلى الكفاءة واالحترافية 
فــــي تقدمي اخلدمــــات والنصائح 
للمسافرين من موقعها في عمان. 
وسيبدأ العمل وفق االتفاقية في 
١ ابريل املقبل، حيث سيتم تعيني 
طاقــــم من طيــــران اجلزيرة على 
التدريب ويضم  درجة عالية من 
مديرا للعمليات، ومديرا للمبيعات، 

إلى مســــؤول تنفيذي  باإلضافة 
حلســــابات الشــــركات. وسيقدم 
الفريق للركاب في األردن خدمات 
البيع املباشرة، وخدمة املساعدة 
واستفســــارات تتعلق بالســــفر 
للشركات واألفراد. وباإلضافة إلى 
ذلك فقد مت تعيني «مراقب للمطار» 
إلدارة عمليات الشــــركة في مطار 

امللكة علياء الدولي. 
وقال املدير التجاري في اجلزيرة 
للطيران ستيفن غرينواي:» تعتبر 
األردن من األسواق املهمة لطيران 
اجلزيــــرة، لذلك يجــــب علينا ان 
نطــــور عملياتنــــا وننميها داخل 
هذه السوق، ولتحقيق أهدافنا ال 
بد لنا من العمل مع شــــريك قوي 
الالزمة ملساعدتنا  الكفاءة  ميتلك 
في تطوير أعمالنا وزيادة الوعي 
حول العالمة التجارية للشركة في 
األردن».وأضاف غرينواي: «لقد 

أثبتت مالترانس للسياحة والسفر 
انها وكالة سياحة على قدر عال من 
التنظيم وهــــي تتمتع مبصداقية 
عالية في السوق احمللية باالضافة 
الــــى عالقاتها املميزة مع ســــائر 
التجاريني، وهي متتلك  الشركاء 
قاعدة بيانات ممتازة حلســــابات 
الشركات، وقد اظهر فريق اإلدارة 
في مالترانس الفطنة والكفاءة في 
تنفيذ خطط عمل ناجحة وجتاوز 
األهــــداف املعلنة، فــــي حني تدير 
الشــــركة كامل عملياتها بسالسة 
وجناح. ونحن نتطلع قدما للعمل 

معهم في السوق األردنية».
والــــى جانب العمــــل اليومي 
وخدمة العمالء واملبيعات، ستمثل 
مالترانس للسياحة والسفر طيران 
اجلزيرة في األنشطة الترويجية 
احمللية، واملعارض التجارية وفي 

رعاية األنشطة.

بكني ـ رويترز: تنتظر شــــركة البترول الكويتية 
العاملية نهاية الشهر اجلاري صدور تقرير عن تقييم 
اآلثار السلبية البيئية لبناء مصفاة في الصني بتكلفة 
٩ مليارات دوالر وذلك باالشتراك مع شركة سينوبيك 
الصينيــــة في إقليم جواجن دوجن، وذلك بعد أيام من 
الغاء مناقصة بناء املصفاة الرابعة بتكلفة ١٥ مليار 
دوالر. هذا وقد انهارت أســــعار النفط ودخلت البالد 
في أزمات سياسية واقتصادية وعلى أثرها مت الغاء 
مشروعات بالبالد تقدر قيمتها بنحو ٣٣ مليار دوالر 

على األقل منذ ديسمبر املاضي منها على سبيل املثال 
صفقة مع داو كميكال األميركية البالغ قيمتها ١٧ مليار 
دوالر. اجلدير بالذكر أن املصفاة التي كان مقرر إقامتها 
في نابشا احدى ضواحي جواجنتشو عاصمة اإلقليم 
قد أثارت جدال منذ توقيع االتفاق في عام ٢٠٠٥، وأدت 
مخاوف بيئية إلى نقلها من هواجنبو وهي ضاحية 
أخرى جلواجنتشــــو، وقالت تقارير إعالمية انها قد 
تنقــــل مرة أخرى وهو ما يتطلــــب جولة أخرى من 

التقييمات البيئية.

«المركز»: ١٣٫٢٪ خسائر المؤشر السعري
منذ بداية العام و١٠٫٦٪ لـ «الوزني»

«االستثمارات الوطنية»: ردود فعل معنوية 
للسوق بعد إقرار «االستقرار المالي»

قال تقرير املركز املالي الكويتي «املركز» ان سوق الكويت لالوراق 
ــبيا عن االسبوع السابق على  ــهد هذا االسبوع حتسنا نس املالية ش
الرغم من بقاء املؤشرين على نفس مستوى االسبوع السابق، فبلغ 
ــعري ٦٧٥٣٫٣ نقطة محققا ارتفاعا بسيطا بلغ ١٪، في  ــر الس املؤش
ــر الوزني اي ارتفاع وبقي على نفس مستوى  ــهد املؤش حني لم يش
ــابق ببلوغه ٣٦٣٫٧١.وأوضح التقرير ان اخلسائر منذ  االسبوع الس
ــنة للمؤشرين الوزني والسعري بلغت ١٠٫٦٪ و١٣٫٢٪ على  بداية الس
التوالي، في حني شهدت كل من قيمة وكمية التداول حتسنا بصورة 
اكبر اذ بلغت قيمة التداول ٣٩٧ مليون دينار بارتفاع قدره ٦٪ بينما 

ارتفعت كمية التداول بنسبة ٢٧٫٥٪ فبلغت ٢٫٥ مليار سهم.

قال التقرير االسبوعي لشركة االستثمارات الوطنية انه بنهاية تداول 
االسبوع املاضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات املدرجة في 
ــمي ٢٩٫٣٩٦٫٨ مليار دينار بارتفاع قدره ٣٠٫٩٥٨٫٨ مليار  السوق الرس
دينار وما نسبته ٠٫١٪ مقارنة بنهاية األسبوع قبل املاضي والبالغة ٢٩٫٤٢ 
ــبته ١٣٪ عن  مليار دينار وانخفاض قدره ٤٫٤٠٢٫٢ ماليني دينار وما نس
ــر الذي ابدته مختلف  ــام ٢٠٠٨. هذا وبالرغم من الترقب الكبي ــة ع نهاي
ــتقرار االقتصادي  الفعاليات االقتصادية ازاء مصير قانون تعزيز االس
ــاحة االقتصادية السياسية واالعالمية  ــعا على الس الذي نال جدال واس
ــريبات والشائعات التي  ــبوع بناء على التس حيث تأثرت تداوالت االس
ــوم من قبل حكومة  تتناول املوضوع ذاته، وبالرغم من اقرار هذا املرس
ــميا اال بعد اقفال  ــور التي لم تعلن عنها رس ــف العاجل من األم تصري
ــوق بنهاية االسبوع، لم يعرف بعد ردة فعل السوق، وبغض النظر  الس
عن صيغة مرسوم مشروع القانون الذي أقر به تبقى هناك عدة عوامل 
ــوق، فالالئحة التنفيذية  ومتغيرات متوقع ان يطول تأثيرها وضع الس
للقانون لم تصدر بعد، كما ان اجنازها سيستغرق اسابيع وبالتالي فإن 
ردود الفعل احلالية ستكون معنوية ولن تتعدى التفاؤل بتحسن الوضع 

االقتصادي وانفراج جزئي لألزمة.

رويتــــرز: أجمع عــــدد من 
المتداولين على تأثرهم بتداعيات 
االزمة المالية العالمية، مشيرين 
الى أن االستثمار في البورصة 
ينطوي على مخاطر محدودة إذ 
ان السوق كان يرتفع منذ عام 
٢٠٠١ وأسعار النفط كانت في 
العربي  الخليج  صعود ودول 
جميعهــــا كانت تشــــهد حالة 

ازدهار.
 وأوضحوا في لقاءات متفرقة 
التراجع  أن  مــــع «رويتــــرز» 
االقتصادي أضر بشدة شركات 
االستثمار التي تمثل نحو نصف 
الشركات المدرجة والتي كانت 
تستثمر في الخارج وتضررت 
من األزمة المالية، مؤكدين أن 
االقتصاد المحلــــي يعتمد في 
األســــاس بدرجة كبيرة على 
النفط الذي انخفضت أسعاره 
الثلثين منذ  هو اآلخر بمقدار 
الصيف الماضي، ويسهم قطاع 
الطاقة بأكثر من ٤٠٪ في الناتج 
المحلي اإلجمالي بالمقارنة مع 

٣٪ في دبي.
 في البداية خشي المتداول 
أبو احمد الذي يحدق في شاشة 
كبيرة تعــــرض انخفاضا آخر 
في أسعار األسهم من أن تكون 
مدخراته قد تبخرت، وهو مثل 
الكثيرين ممن كانوا يعتقدون أن 
االستثمار في البورصة ينطوي 

على مخاطر محدودة.
 وأوضــــح أن مدخراتــــه 
تضررت من انخفاض أسعار 
النفط والتباطــــؤ االقتصادي 
العالمــــي، مضيفــــا «مدخرات 
٣٧ عاما من العمل ذهبت كلها 
إلى البورصة وهي اآلن تنهار، 

اشتريت ٨٠ الف سهم عندما كان 
السهم يباع بسعر ٩٦٠ فلسا، 
اآلن انظر إليه انه يباع بسعر 

٤٥ فلسا».
قــــال عبداهللا  مــــن جانبه 
المطيري (٣٦ عاما) وأب لثالثة 
أطفال «حصلــــت على قرض 
قيمته ٥٠  الف دينار ووضعتها 
كلها في البورصة واآلن قيمة 
االسهم التي اشتريتها تبلغ نحو 
سبعة آالف دينار، مضيفا «كل 
شهر أدفع ٥٥٠ دينارا لإليجار 
و٦٠٠ دينار للقرض، يجب ان 
أبحث عن دخل إضافي ألتمكن 
العيــــش واإلنفــــاق على  من 

أسرتي».
بــــدوره قال رجــــل األعمال 
يوسف جاسم وهو يجتمع مع 
أصدقاء وأقارب في ديوانه «ال 
أتوقع تغيرا كبيرا في مجلس 
االمة»، مطالبا الساسة بخطة 
انقاذ حكومية جديدة للمواطنين 
المثقلين بالديون والمزيد من 

المســــاعدات لمواجهة األزمة، 
موضحا في كل الدول األخرى 
زادت الحكومــــات الميزانيات 
وأنفقت المزيد على مشروعات 
التنميــــة لكــــن فــــي الكويت 
يحدث العكس انهم يخفضون 

المشروعات.
 الجدير بالذكــــر انه قد تم 
الغاء او تأجيل مشروعات بقيمة 
٣٤ مليار دوالر على األقل منذ 
ديســــمبر الماضي على األقل، 
واحتج نحــــو ٣٠ متداوال أمام 
البورصة هذا األسبوع  مبنى 
مطالبين الحكومة بالموافقة على 
خطة انقاذ بمليارات الدوالرات 
بمرســــوم طارئ صدر بالفعل 
أمس، وفي خطــــوة نادرة من 
نوعها حذرت مؤسسة موديز 
للتصنيف االئتماني من انها قد 
تخفض تصنيفها للكويت ألول 
مرة ألن األزمة السياسية تهدد 
قدرتهــــا على معالجة القضايا 

االقتصادية.

آثار األزمة املالية واضحة على أحد املتداولني


