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مقابلة

رأى في مقابلة مع »الراي« أن على املنتسب أن يختار َمْن يتبنى طموحه ويمثله

املال: دخول »الغرفة« من بوابة األسرة 
يرجع النسجام األهداف بيننا

• إنجازات »الغرفة« 
يلمسها الجميع 
بدءا من مبادرة 

قانون هيئة 
السوق ومرورا 

بقانون املنطقة 
الحرة و»املستثمر 

األجنبي« وأخيرا 
تعديل الضريبة 

االن����ت����خ����اب����ات  ف������ي  امل����ق����ت����رع����ون   •
املال  ال��ل��ه  عبد  ع��رف��وا   2008 النصفية 
كمرشح مستقل اما اآلن فمن الواضح 
ان ال����ص����ورة ت��ب��دل��ت ت��م��ام��ا ب��ت��رش��ح��ه 
ض��م��ن ع���ب���اءة ق��ائ��م��ة األس�����رة وه���و ما 
ي��ج��ع��ل ال���س���ؤال م��ش��روع��ا ع��م��ا تغير 
بهذه  االنتخابي  توجهك  يتغير  حتى 

الطريقة؟
- اود في البداية ان اتقدم بالشكر 
ال���ى ك��ل م��ن دع��م��ن��ي ف��ي ان��ت��خ��اب��ات 
غ��ي��ر  او  م����ب����اش����رة  ب���ط���ري���ق���ة   2008
النتيجة  ال����ى  واوص���ل���ن���ي  م��ب��اش��رة 
امل�����ش�����رف�����ة ال������ت������ي ح����ص����ل����ت ع���ل���ي���ه���ا 
املتغيرات  ع��ن  ام��ا  اول،  كاحتياطي 
ت���وج���ه���ي  ت���غ���ي���ر  وراء  ت����ق����ف  ال����ت����ي 
ال��ى مرشح  االن��ت��خ��اب��ي م��ن مستقل 
ضمن األسرة االقتصادية فانه ليس 
هناك ما يدعو اي مرشح يرغب في 
املرشح  للجهة  قيمة مضافة  تقديم 
اليها ان يصر في الترشح كمستقل، 
فهذا ليس هدفا في حد ذات��ه، اذ ان 
الهدف الرئيسي هو تحقيق التعاون 
املرجو، الذي قد يبدو من الصعوبة 
تحقيقه في يوم وليلة، وباختصار 
يمكن القول ان موقفي االنتخابي مع 
االسرة االقتصادية في االنتخابات 
ال��ن��ص��ف��ي��ة امل���اض���ي���ة ك����ان س��ب��ب��ا في 
ان اك����ون اح���د اع��ض��ائ��ه��ا امل��رش��ح��ن 
مسؤولية  لتحمل  امل��ق��ب��ل��ة،  ل���ل���دورة 
باالضافة  املقبلة.  للفترة  التطوير 
ال�����ى ان االن�����ج�����ازات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا 
خالل العامن املاضين كعضو في 
»ال��غ��رف��ة«  ل��ج��ن��ة ال��ت��ج��ارة وال��ن��ق��ل ب���
ح��ق��ق��ت ن���وع���ا م���ن االن���س���ج���ام بيني 
وب��ن ب��رن��ام��ج األس����رة، واخ��ي��را فان 
التعاون،  ب��ل  املنافسة،  ليس  هدفي 
االنتخابات  دخولي  وان  خصوصا 
ال��ن��ص��ف��ي��ة االخ����ي����رة ك��م��س��ت��ق��ل ك���ان 
م����ش����روع����ا، وت������م ط����رح����ه م�����ن خ���الل 
م��ن��ه��ج��ي��ة أظ����ه����رت م�����دى اح���ت���رام���ي 
ل��ج��م��ي��ع االط��������راف امل����ش����ارك����ة، وف���ي 
يعني  ما  األس���رة،  اعضاء  مقدمتهم 
ان������ه ف����ي االس��������اس ال ي����وج����د ب��ي��ن��ي 
وب��ن األس���رة اي خ��الف يحول دون 
اليها، كمرشح ومن هنا  انضمامي 
ج�����اء ال���ط���ل���ب م���ن���ي ال���ت���رش���ح ض��م��ن 

القائمة.

نهج مميز
• هل تعتقد ان عضويتك في األسرة 
اكبر  بشكل  ستساعدك  االق��ت��ص��ادي��ة 
ق��ي��م��ة م��ض��اف��ة لنشاطك  ت��ق��دم  ف���ي ان 

اكثر مما سبق؟
القول ان عملي خالل  - استطيع 
ال��ع��ام��ن امل��اض��ي��ن س��اه��م ال���ى حد 
ك��ب��ي��ر ف���ي خ���دم���ة ن���ش���اط »ال���غ���رف���ة« 
م����ن امل����وق����ع ال�������ذي ك���ن���ت اع����م����ل م��ن 
خالله، واستطعت اثناء هذه الفترة 
ال���ت���ي  امل����ك����اس����ب  ان اح����ق����ق ب���ع���ض 
اع��ت��ب��ره��ا ان���ج���ازات، ف��ق��د انضممت 
ال���ى ل��ج��ن��ة ال��ت��ج��ارة وال��ن��ق��ل بطلب 
من مجلس ادارة الغرفة على خلفية 
االنتخابات  ف��ي  ال��راق��ي��ة  منافستي 
امل���اض���ي���ة ب��ب��رن��ام��ج ط���م���وح، وه��ن��ا 

لهم  بالشكر  وأتقدم  الفرصة  انتهز 
»التجارة  لعضوية  ترشيحي  على 
املاضية،  االنتخابات  بعد  والنقل« 
ال����ى  ال����ن����ه����اي����ة  ف������ي  ادى  م������ا  وه�������و 
اختياري كأحد مرشحي األسرة في 
واتمنى  النصفية،   2010 انتخابات 
ان أن��ج��ح خ���الل ال��ف��ت��رة امل��ق��ب��ل��ة في 
ح��ال ف��وزي في املحافظة على سلم 
سجلتها  التي  املتميزة  االن��ج��ازات 
ف���ي ع��م��ل ال��ل��ج��ان، وم���ا اق���ص���ده من 
انني اتمنى الحفاظ على التميز في 
حال نجاحي ال يقتصر على مجرد 
االدارة  مجلس  اجتماعات  حضور 
ف���ح���س���ب، ف���امل���ه���م اح���ت���ك���اك ال��ع��ض��و 
ب��امل��ن��ت��س��ب��ن وم��ت��اب��ع��ة ق��ض��اي��اه��م 
ان����ط����الق����ا م�����ن ال����ل����ج����ان امل���خ���ت���ص���ة، 
واعتقد انني قمت بواجبي واتطلع 

الى ان استمر في هذا النهج.

قطاعات اخرى
• ماذا تطرح في برنامجك االنتخابي 

لهذه االنتخابات؟
- ف�����ي م�����ا ي���ت���ع���ل���ق ب���ب���رن���ام���ج���ي 
االن����ت����خ����اب����ي ف����ه����و دائ�����م�����ا ح���ي���وي 
به  تقدمت  ال��ذي  فالطرح  ومتجدد، 
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات النصفية االخ��ي��رة 
ك����������ان ي����ت����ض����م����ن ت�����أس�����ي�����س ل���ج���ن���ة 
عقارية حتى تتابع مشاكل وهموم 
ال��ع��ق��اري��ن، ام���ا ال��ي��وم ف��ان��ا م��ا زل��ت 
اص�����ر ع���ل���ى ه�����ذا امل���ط���ل���ب، ال س��ي��م��ا 
ب��ع��دم��ا رأي���ن���ا ان ت���داع���ي���ات األزم����ة 
املالية شلت جميع قطاعات الدولة 
وخ��اص��ة ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري ال���ذي ال 
تقل اهميته عن القطاعات األخرى، 
ك��م��ا ان���ن���ي اس���ع���ى ل��ت��أس��ي��س لجنة 
أخ����رى ي��ت��ع��ل��ق ن��ش��اط��ه��ا ب��ق��ط��اع��ات 
لن اكشف عنها اال بعد االنتخابات، 
ت���ك���ون ملتفتة  ل��ج��ن��ة س����وف  وه����ي 
بشكل رئ��ي��س��ي ال���ى ق��ط��اع م��ه��م من 
اص�����ح�����اب ال����ت����ج����ارة ف�����ي ال���ك���وي���ت، 
بعيدا عن قطاعات العقار واالسهم 
وال���ص���ن���اع���ة ال���ت���ي ل���دي���ه���ا ب��ال��ف��ع��ل 
لجان خاصة بها تحاول من خالل 
التي  املشكالت  بمعالجة  خدماتها 

تواجه هذه القطاعات.

أساسيات تجمعنا
• وم���������اذا غ���ي���ر ال���ل���ج���ن���ة ال���ع���ق���اري���ة 
واالخ���������رى امل���س���ت���ح���دث���ة ال���ت���ي ت��س��ع��ى 

لتأسيسها؟
- ه���ن���اك م��ت��غ��ي��ر م���ه���م ال ي��ت��ع��ن 
اغ��ف��ال��ه وه��و ان ترشحي ف��ي 2010 
ي��خ��ت��ل��ف ع���ن ط��ب��ي��ع��ة ت��رش��ح��ي في 
2008، فانا اآلن مرشح ضمن فريق 
متكامل على رأسهم رئيس القائمة 
خ����ال����د ال����ص����ق����ر، ول�����ذل�����ك ال ت���ط���رح 
منفرد،  بشكل  االنتخابية  برامجنا 
ن��ت��ط��ل��ع الن نحقق  ك��ق��ائ��م��ة  ف��ن��ح��ن 
ه��دف��ا ول��ي��س ب��رن��ام��ج��ا، م���ن خ��الل 
ال��ب��داي��ة تجمعنا،  م��ن  ت��ع��اون  روح 
ولهذه الغاية نسعى لنجاح جميع 
االنتخابات  وبعد  القائمة،  اعضاء 
ستعمل القائمة من خالل اعضائها 
ال������ذي������ن س���ي���ن���ض���م���ون ال��������ى ل���ج���ان 

»ال���غ���رف���ة« ف���ي ان ي��ح��ق��ق ك���ل منهم 
ال��ذي يشغله،  امل��رك��ز  عبر  برنامجه 
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ي س���وف اح���رص على 
لجنة  م��ن خ��الل  ان يستمر عطائي 
التجارة والنقل، وسأستثمر في هذا 
كونتها  التي  العالقات  الخصوص 
خالل العامن املاضين مع االخوة 
ال����ذي����ن ب������دأت م��ع��ه��م م����ش����واري ف��ي 
طرح بعض القضايا، ونحن كقائمة 
انتخابي  كبرنامج  التعاون  نطرح 
ل�����ن�����ا، وس�����ي�����ك�����ون ب��������اب »ال�����غ�����رف�����ة« 
مفتوحا معنا امام الجميع، بحيث 
يكون البعد الذي يحكم العالقة بن 
اق��ت��ص��ادي��ا  ومنتسبيها  »ال��غ��رف��ة« 
وت���ج���اري���ا ف���ق���ط ول���ي���س س��ي��اس��ي��ا، 
ولذلك نجد ان ديناميكية الخدمات 

ملنتسبيها  »ال��غ��رف��ة«  تقدمها  ال��ت��ي 
ت���ت���غ���ي���ر م�����ن ف����ت����رة الخ��������رى ح��س��ب 

متطلبات السوق والفترة.
• حديثك عن التعاون بني مرشحي 
األس��رة يجرنا ال��ى ال��س��ؤال عن طبيعة 
في  القائمة  عليه  تعمل  ال��ذي  التنسيق 
ال���وق���ت ال���راه���ن الس��ت��ق��ط��اب امل��ق��ت��رع��ني 
ع���ل���ى غ������رار ت��ح��رك��ات��ه��ا ال��ن��ش��ط��ة ف��ي 

االنتخابات املاضية؟
- ك��م��ا اش����رت س��اب��ق��ا ان��ت��خ��اب��ات 
 ،2008 ع����ن  ت���م���ام���ا  ت��خ��ت��ل��ف   2010
ح���ي���ث ي��خ��ل��و امل���ش���ه���د م����ن ال���ص���راع 
ال��س��ي��اس��ي ال�����ذي م��ي��ز االن��ت��خ��اب��ات 
امل�����اض�����ي�����ة، وي�����ب�����دو ال���ت���ن���س���ي���ق ف��ي 
ه����ذا ال���خ���ص���وص ان���ن���ا ك��ل��ن��ا نشعر 
ب��م��س��ؤول��ي��ة ال��ت��ع��اون ف���ي ان ن��خ��دم 

من  ان���ه  سيما  ال  املنتسبن،  جميع 
بالقائمة  الدماء  ان تجديد  املالحظ 
في تزايد وبدأ ذلك النهج في 2008 
ال������ذي ش���ه���د ت���ج���دي���د ال���ق���ائ���م���ة ب����� 3 
املقبلة،  االنتخابات  وك��ذل��ك  اع��ض��اء 
ب��خ��الف ان��ت��خ��اب��ات 2006 ال��ت��ي كان 
الخاصة.  وظروفها  اعتباراتها  لها 
ول��ع��ل االن��س��ج��ام ال���ذي اح��دث��ه ضخ 
دم������اء ج����دي����دة س��ي��ن��ت��ج ع���ن���ه م��زي��د 
م���ن االن��س��ج��ام ب���ن اع���ض���اء األس���رة 
االقتصادية في الفترة املقبلة عنوانه 
تقديم املزيد من التطور والخدمات 

املقدمة ملنتسبي »الغرفة«.

مجرد املشاركة
ع��ل��ى  االق�������ب�������ال  ان  ت���ع���ت���ق���د  ه������ل   •
سيكون  القريبة  النصفية  االنتخابات 
انتخابات  شهدته  ال��ذي  نفسه  باملعدل 
2008 خصوصا وان انتخابات 2010 
ف���ق���دت وه��ج��ه��ا ب��ع��ض ال���ش���يء ل��غ��ي��اب 

املحرك السياسي؟
- اتمنى اال يتغير حرص وحماس 
ك����ل امل��ن��ت��س��ب��ن ال����ذي����ن ت����م ت��ج��دي��د 
اش��ت��راك��ات��ه��م ف���ي امل��ش��ارك��ة بمعدل 
الحماس نفسه بانتخابات 2010 ايا 
التصويت  ك��ان خيارهم س��واء عبر 
امل���س���ت���ق���ل���ن،  أو  ال����ق����ائ����م����ة  ل����ص����ال����ح 
ف��م��ج��رد امل��ش��ارك��ة ت��ع��ن��ي امل��س��اه��م��ة 
ف�����ي ان�����ج�����اح ال�����ع�����رس االن���ت���خ���اب���ي، 
املطلوب في  الهدف  وه��و ما يحقق 
م��م��ارس��ة ال��ح��ق االن��ت��خ��اب��ي بشكل 
ديموقراطي، ومن وجهة نظري فان 
ال  املقبلة  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  املنافسة 
ت��ق��ل اه��م��ي��ة ع���ن امل��اض��ي��ة رغ����م ع��دم 
وج��������ود ق���ائ���م���ة م���ن���اف���س���ة وت���رش���ح 
يبقى  ان���ه  اال  كمستقلن  امل��ن��اف��س��ن 
على املنتسب ان يختار من يستطيع 

ان يتبنى طموحه ويمثله.

أمر طبيعي
• يتصاعد الحديث احيانا الى درجة 
وانها ال تقوم بدورها  »الغرفة«  انتقاد 
كما يتعني اال انه في املقابل هناك من 
هذه  ت��دح��ض  ملموسة  بحقائق  ي��دف��ع 
الى  انضم  ان  امل��ال بعد  الله  االراء، عبد 
التجارة  لجنة  عبر  »الغرفة«  في  العمل 
وال����ن����ق����ل م�������اذا وج������د م�����ن م���الح���ظ���ات 

تستحق التوقف امامها؟
ب����امل����الح����ظ����ات  ن�����ب�����دأ  ال  مل����������اذا   -
وملسناها  ملستها  ال��ت��ي  االي��ج��اب��ي��ة 
جميعا خالل مسيرة عمل »الغرفة« 
املعقول  م��ن  فليس  تأسيسها؟  منذ 
غ���رف���ة  ب���������وزن  مل����ؤس����س����ة  ن�����أت�����ي  ان 
ان  ونقول  الكويت  وصناعة  تجارة 
امر  ف��ه��ذا  م��الح��ظ��ات سلبية،  لدينا 
طبيعي وس��ت��ظ��ل ه��ن��اك م��الح��ظ��ات 
ما دام هناك نشاط حقيقي، وقبل ان 
اتطرق الى مالحظاتي اود ان اشير 
ال��ى ان��ج��ازات »الغرفة« حتى نعرف 
االول  والجيل  املؤسسون  ق��دم  م��اذا 
ح��ت��ى وص��ل��ن��ا ال���ى م���ا وص��ل��ن��ا ال��ي��ه 
»الغرفة«  املثال  سبيل  فعلى  اليوم، 
ه���ي م���ن ب����ادر ب��ط��رح م��ج��م��وع��ة من 
القوانن التي كان لها بالغ االثر في 

البنية االساسية لالقتصاد  تطوير 
ال��ك��وي��ت��ي، وال��ق��ائ��م��ة ت��ط��ول لتشمل 
امل�����ب�����ادرة ال����ت����ي ق���ادت���ه���ا »ال���غ���رف���ة« 
والتي تتعلق بقانون سوق الكويت 
لالوراق املالية »البورصة«، وقانون 
املستثمر  وق���ان���ون  ال���ح���رة  امل��ن��ط��ق��ة 
االج��ن��ب��ي وت��ع��دي��ل ق��ان��ون الضريبة 
الستنيات  منذ  ك��ان مطروحا  ال��ذي 
وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ق��وان��ن ال��ت��ي ط��ورت 
املؤسسة االقتصادية، وساهمت في 

دفع عجلة االقتصاد.
وأم����ام ج��م��ي��ع ه���ذه االن���ج���ازات ال 
ت����زال ه��ن��اك م��ط��ال��ب��ات م���ن الجميع 
حتى م��ن اع��ض��اء »ال��غ��رف��ة« باملزيد، 
خصوصا اليوم بات امام »الغرفة« 
ال��ع��دي��د م���ن ال���ت���ح���دي���ات، اول���ه���ا ان��ه 
م�����ع ت����ط����ور ال����ت����ج����ارة ف�����ي ال���ك���وي���ت 
وان���ت���ع���اش���ه���ا ال س��ي��م��ا ف����ي ف���ت���رات 
النمو االقتصادي، كان من املفترض 
تسهيل االج��راءات بشكل عام سواء 
تلك التي تتم من داخل »الغرفة« او 
التي  الحكومية  ال��ج��ه��ات  م��ن خ��الل 
اص��ب��ح��ت »ال���غ���رف���ة« م��م��ث��ل��ة ل��ه��ا من 
ج��ان��ب ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة، وكذلك 
ب���ال���ن���س���ب���ة ل���ت���ج���دي���د االش����ت����راك����ات 
يتعن  انه  اعتقد  التوقيع.  واعتماد 
ف��ت��ح م���راك���ز ل��ي��س ف��ق��ط ف���ي امل��ب��ن��ى 
ال��رئ��ي��س��ي ب��ل ف��ي مختلف امل��ن��اط��ق 
بحيث  املنتسبن،  اج����راءات  الن��ه��اء 
ي���س���ه���ل ع����ل����ى امل������راج������ع اس����ت����خ����راج 
م����ع����ام����ل����ت����ه، وف�������ي ال������واق������ع ن��س��ع��ى 
الخصوص،  الفتتاح مراكز في هذا 
ومن املرتقب افتتاح مجموعة فروع 
في العام املقبل وكذلك في 2012 من 
ال��ى االح��م��دي حتى نسهل  الجهراء 
ع��ل��ى امل���راج���ع���ن ان���ج���از خ��دم��ات��ه��م، 
كما اننا نتطلع الن يكون ل� »لغرفة« 
دور اكثر فعالية في حماية التجار 
وحماية الصناعين، وفي ما يخص 
التجارة نجد هناك بعض املمارسن 
للتجارة من دون ترخيص، والشاهد 
االع���الن���ات ال��ص��ح��اف��ي��ة ع��ن خ��دم��ات 
ت��ج��اري��ة ت��ق��دم��ه��ا ج��ه��ات م��ج��ه��ول��ة، 
وهذا من شأنه ان يؤثر على املعادلة 
ايجاد  السليمة من خ��الل  التجارية 
نوع من الخلل في االقتصاد الوطني 
وهو ما يستحق التوقف امامه مليا 

وحل مثل هذه االشكاليات.
اما بالنسبة للصناعين نرى ان 
ه��ن��اك ت��ع��ق��ي��دات ي��م��ر ب��ه��ا اص��ح��اب 
صار  ال��ذي��ن  حتى  الصناعي  العمل 
ل���ه���م ع�����ش�����رات ال�����س�����ن�����وات، وال����ذي����ن 
م���ا زال�����وا ي��واج��ه��ون ص��ع��وب��ات في 
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى االراض������ي ف���ي وق��ت 
بالشفافية  تمتاز  معايير  توجد  ال 
بالنسبة للبيئة والتوسع الصناعي، 
فمثال لو ان لدي مصنع حديد امامه 
استئجارها،  يمكن  ال  ف��ض��اء  ارض 
مثل  تنفيذ  ف��ي  تعقيدا  ن��ج��د  وه��ن��ا 
ه��ذه امل��ع��ام��الت، ورغ���م ان »ال��غ��رف��ة« 
ت����ق����وم ب�������دور ك���ب���ي���ر وم����ل����م����وس ف��ي 
التعقيدات وه��ي تصطدم  ح��ل ه��ذه 
ب��ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة، اال ان��ن��ا ن����رى ان��ه 
يمكن ان يكون ل� »الغرفة« دور اكبر، 

وه������ذان ال���ج���ان���ب���ان ه��م��ا ط��م��وح��ات 
يمكن ان نتجاوز بها شريحة كبيرة 

من املطالبات امللحة.

تقرير بلير
• ه����ل اط���ل���ع���ت ع���ل���ى ت���ق���ري���ر ف��ري��ق 
ت���ون���ي ب��ل��ي��ر ف����ي م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���رؤي���ة 

االستراتيجية للكويت للفترة املقبلة؟
- ن���ع���م اط���ل���ع���ت ع���ل���ى ال���خ���ط���وط 

العريضة للتقرير.
• ما الذي استوقفك؟

- من حيث املبدأ يتعن االش��ارة 
ال���ى ان االع��ت��ب��ارات ال��ت��ي خ���رج بها 
مفاجئة،  تكن  لم  بلير  توني  تقرير 
ف��ل��الس��ف ن��ح��ن ك��ك��وي��ت��ي��ن نستمع 
ل��ج��م��اع��ت��ن��ا  ن���س���ت���م���ع  ل����ل����غ����رب وال 
بفترة  بلير  سبقوا  الذين  وابنائنا 
زم��ن��ي��ة ك��اف��ي��ة ف���ي ت��ح��دي��د م��واط��ن 
منه  تعاني  ال���ذي  وال��ض��ع��ف  الخلل 
ال��ك��وي��ت، ف����اذا ك���ان ب��ل��ي��ر خ���رج ب��ان 
هناك خلال في التعليم ومخرجاته 
وف��س��ادا اداري���ا م��وج��ودا ومعوقات 
ت��س��اه��م ف��ي ه���روب رؤوس االم���وال 
ب��س��ب��ب ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة وزي�����ادة في 
ال��ك��وادر واملعاشات وال��ب��دالت التي 
ت���م اع���ط���اؤه���ا ف���ي ال��ف��ت��رة االخ���ي���رة، 
ف��ان��ه ل��م ي��أت بجديد على االط���الق، 
ح��ي��ث ان ك��ل م��ا اث����اره م��ن معوقات 
م��ن جهات  ف��ت��رة  ط��رح بالفعل منذ 
اق���ت���ص���ادي���ة م��ح��ل��ي��ة م��ث��ل »ال���ش���ال« 
وزارة  م����ث����ل  ح����ك����وم����ي����ة  وج������ه������ات 
ال���ن���ه���اي���ة  ف�����ي  ان������ه  ال���ت���خ���ط���ي���ط، اال 
يتعن  وم��ا  اص��م��خ،  الحكومة عمك 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ي��ه س����واء ت���م اخ����ذه من 
التقارير  م��ن  أو  بلير  ت��ون��ي  ت��ق��ري��ر 
امل��ح��ل��ي��ة ه����و م������اذا ي��ن��ب��غ��ي ال��ق��ي��ام 
ب���ه ل��ح��م��اي��ة م���ا ت��ب��ق��ى م���ن ال��ج��ان��ب 
االقتصادي في الكويت؟ واعتقد ان 
اول نقطة هي اتخاذ القرار، فاليوم 
ما ينقص الكويت فعليا هو اتخاذ 
ال�����ق�����رار ع���ل���ى م���س���ت���وى ال�����������وزارات، 
وم����ن ت��ج��ل��ي��ات ذل����ك ان����ه م��ت��ى ط��رح 
اس��ت��ج��واب الح��د ال����وزراء ي��ك��ون من 
الواضح ان حالة من الشلل تصيب 
مؤسسات الدولة املختلفة، كأننا ال 
نعيش ف��ي دول���ة م��ؤس��س��ات، وه��ذا 
بدوره ال يحرك العجلة االقتصادية 
تولد  االستجوابات  وان  خصوصا 
ن��وع��ا م��ن امل��س��اوم��ة ف��ي ان يتخلى 
املستجوب عن اصراره لالستجواب 
م��ق��اب��ل ان ي���م���رر ال���وزي���ر م��ع��ام��الت 
ذلك  م��ع  تحولنا  حيث  املستجوب، 
من دول��ة مؤسسات ال��ى دول��ة ليس 

لديها مقومات قانون وعدالة.
• باملناسبة هل الكويت وصلت الى 
مرحلة يعاني فيها رج��ل االع��م��ال من 

القيود الكثيرة؟
ت�����ع�����ق�����ي�����دات  ف������ه������ن������اك  ن��������ع��������م،   -
اذ عليهم  التجار،  ومضايقات على 
متابعة العمل الروتيني في الكويت 
الذي اصبح عمال قاتال. فآخر ابتكار 
لتسهيل  الكويت  حكومة  ب��ه  قامت 
اج�������راءات امل��ي��ك��ن��ة ج����اء ع��ل��ى عكس 
ك���ل ال��ت��وق��ع��ات ب����اح����داث ال��ت��س��ه��ي��ل 
االداري  الفساد  اطار  املطلوب، ففي 
ه���ن���اك ت��ع��ق��ي��د ف���ي اخ����ذ امل���واف���ق���ات، 
القانون ومخالفة  تطبيق  يتم  ول��و 
امل��ت��ج��اوزي��ن مل���ا اح��ت��ج��ن��ا ال����ى ه��ذه 

التعقيدات.

اجراء عقابي
• هل ترى ان القانون غير مطبق؟

ف��ال��ق��ان��ون  ام���ام���ي،  اراك  مثلما   -
غ��ي��ر م��ط��ب��ق وال ي��وج��د ل���دى ل��ج��ان 
م���ج���ل���س االم���������ة ال�����ت�����ي ت���ب���ح���ث ف��ي 
في  والشاهد  توصيات،  التعديات 
هذا الخصوص محطة مشرف التي 
تعد اقرب حادثة، حيث ال نرى حتى 
االن ان هناك اجراء عقابيا اتخذ في 
حق املتسببن، او حتى املقصرين، 
وغ��ي��ر ذل��ك ه��ن��اك تقصير كبير من 
م���ش���اري���ع  ط������رح  ف�����ي  دون ح����س����اب 
طرحها  واع����ادة  وسحبها  ضخمة 
مستشفى  مثل  فيها  ال��ب��ت  يتم  وال 
ج���اب���ر وال���ت���ي ح��ت��ى ال���ي���وم ال ي���زال 
ال��وزارة  امل��ق��اول في انتظار ان تبدأ 
العمل، في امللخص هذا هو وضعنا 

الحقيقي.

)تصوير أسعد عبد الله( عبد الله املال 

|   كتب رضا السناري |

قال مرشح غرفة تجارة وصناعة الكويت لالنتخابات 
قائمة  ضمن  ترشحه  ان  امل��ال  ال��ل��ه  عبد   2010 النصفية 
األس�����رة ي���رج���ع الن��س��ج��ام االه������داف ب��ي��ن��ه وب����ني األس�����رة، 
واوضح في مقابلة مع »الراي« حول املتغيرات التي جعلته 
يغير توجهه االنتخابي من مستقل في انتخابات 2008 
ال��ى م��رش��ح األس���رة ف��ي 2010 »ان���ه ليس ه��ن��اك م��ا يدعو 
ال��ى ان يصر  ف��ي تقديم قيمة مضافة  ي��رغ��ب  اي م��رش��ح 
على الترشح كمستقل، فهذا ليس هدفا في حد ذات��ه، اذ 
امل��رج��و، وعلى  ال��ت��ع��اون  ه��و تحقيق  الرئيسي  ال��ه��دف  ان 

املنتسب ان يختار من يتبنى طموحه ويمثله«.
واضاف املال انه في حال نجاحه لن تقتصر انجازاته 
فاملهم  االدارة،  اج��ت��م��اع��ات مجلس  م��ج��رد ح��ض��ور  ع��ل��ى 
حسب برنامجه التماس مع املنتسبني ومتابعة قضاياهم 
انطالقا من اللجان املختصة، مبينا ان برنامجه االنتخابي 

دائما حيوي ومتجدد، وال يزال يصر على تأسيس لجنة 
عقارية وأخرى تتعلق بقطاع فضل عدم الكشف عنه اال 
التي حققتها خالل  االن��ت��خ��اب��ات، وق���ال: »االن��ج��ازات  بعد 
العامني املاضيني في لجنة التجارة والنقل تحقق التعاون 

املطلوب بيني وبني األسرة«.
واشار املال الى ان »األسرة تتطلع الن تحقق هدفا وليس 
برنامجا في ان تكون هناك روح تعاون من البداية تجمعنا 
ولتحقيق هذه الغاية نسعى لنجاح جميع اعضاء القائمة«، 
النصفية  »الغرفة«  انتخابات  املنافسة على  ان  الى  منوها 
في 2010 ال تقل اهمية عن 2008 رغم عدم وجود قائمة 
منافسة، اال ان انتخابات 2010 تختلف تماما عن 2008، 
ال��س��ي��اس��ي« ك��م��ا ان تجديد  »امل��ش��ه��د يخلو م��ن ال��ص��راع 
ال���دم���اء ف��ي األس����رة ت��زاي��د ب��� 6 اع��ض��اء مستحدثني منذ 
2008 والحفاظ على الضخ سينتج مزيدا من االنسجام 

عنوانه تطور الخدمة املقدمة.
وحول املالحظات التي يبديها البعض عن اداء »الغرفة«، 

قال املال انه ليس من املعقول ان نأتي على مؤسسة بوزن 
»الغرفة« ونقول لدينا مالحظات، فهذا امر طبيعي وسيظل 
م���ا دام ه��ن��اك ن��ش��اط ح��ق��ي��ق��ي، م��ش��ي��را ال���ى ان ان���ج���ازات 
»الغرفة« يلمسها الجميع بدءا من مبادرة قانون البورصة 
ومرورا بقانون املنطقة الحرة واملستثمر االجنبي واخيرا 

تعديل الضريبة.
وحول االعتبارات التي خرج بها تقرير رئيس الوزراء 
ال��ب��ري��ط��ان��ي ال��س��اب��ق ت��ون��ي ب��ل��ي��ر، اف����اد امل���ال ان��ه��ا ل��م تكن 
وال  للغرب  نستمع  ككويتيني  نحن  »فلالسف  مفاجئة، 
بلير  ك��ان  اذا  ان��ه  واض���اف  واب��ن��ائ��ن��ا«،  لجماعتنا  نستمع 
خرج بان هناك خلال في التعليم وفسادا اداري��ا موجودا 
»الشال«  وهروبا لرؤوس االموال وتضخما في الكوادر ف�
و»التخطيط« سبقوه وقالوها، اال ان »عمك اصمخ«، مؤكدا 
انه ما يتعني التركيز عليه في الوقت الراهن هو ماذا ينبغي 
ال��ق��ي��ام ب��ه لحماية م��ا تبقى م��ن ال��ج��ان��ب االق��ت��ص��ادي في 

الكويت.  وفي ما يلي تفاصيل املقابلة:

• في حال نجاحي 
لن يقتصر إنجازي 
على مجرد حضور 
اجتماعات مجلس 

اإلدارة فاملهم 
التماس مع 

املنتسبني ومتابعة 
قضاياهم 

• انتخابات 2010 
 تختلف تماما 

 عن 2008
... املشهد يخلو 

من الصراع 
السياسي

 • تجديد الدماء 
 في األسرة تزايد

  بـ 6 أعضاء 
منذ 2008 

• ال تزال هناك 
 مطالبات حتى 

من أعضاء »الغرفة« 
 أنفسهم باملزيد 

من تسهيل 
اإلجراءات 

• القانون غير 
مطّبق في الكويت 

والشاهد حادثة 
مشرف... هذا هو 
وضعنا الحقيقي 

 • فروع لـ »الغرفة« في 2011 و2012 
 من الجهراء إلى األحمدي تسهيال 

على مراجعيها

• إذا كان بلير خرج بأن هناك خلال في التعليم 
وفسادا إداريا موجودا وهروب رؤوس 

 األموال فـ »الشال« و»التخطيط« 
سبقوه ... إال أن »عمك أصمخ«

املال متحدثًا الى الزميل رضا السناري

األزمة في الكويت 
لم تكن على املستهلك

بل على الشركات االستثمارية
الكويت،  ف��ي  املالية  ل��أزم��ة  النهاية  ب��داي��ة  ان يشهد 2010  امل��ال  توقع 
تداعيات  بسبب  محليا  يتغير  لم  االستهالكي  السلوك  ان  ال��ى  مشيرا 
ل��م نجد اي ارت��ف��اع ملموس ف��ي سلم بطالة  األزم���ة. واض���اف ان��ه عمليا 
ال��خ��اص بسبب  القطاع  م��ن  ت��رك��وا وظائفهم  ال��ذي��ن  املواطنني بعيدا ع��ن 
األزم���ة وه��م شريحة قليلة، اذ يظل ال��ع��دد االك��ب��ر م��وج��ودا ف��ي ال��دوائ��ر 
الحكومية وهم يشعرون باالمان الوظيفي، ولذلك لم يالحظ تغير ملموس 
في الحس االستهالكي بشكل يتناسب مع حجم األزم��ة التي يمر بها 
االقتصاد. مضيفا: ان الدولة زاد انفاقها على االستهالك خالل األزمة 
حيث ارت��ف��ع ال��ص��رف على تحسني وض��ع امل��واط��ن بدفع ال��ك��وادر وب��دل 
السكن وغيرها من صور انفاق الدولة على املواطن، ومن هنا نستنتج 
ان األزمة لم تكن على املستهلك بل على الشركات االستثمارية التي باتت 

مكشوفة ائتمانيا، ولم يبق امامها مجال للتحرك مثل السابق.
وقال املال: »ليس من املعقول ان سوقا بحجم بورصة الكويت فيه 200 
البورصة  شركة غالبيتها ال تعمل في نشاطها االساسي. حتى باتت 
معلقة آمالها في تحسن وضع التداول بانتهاء قضية شركة اجيليتي 

وصفقة زين، وهو ما يعني ان قطاعاتنا ليست اقتصادية متكاملة«.

البنوك غير مستعدة لتقديم 
تسهيالت إضافية للتمويل ... املعالجة 

يتعني أن تكون من »املركزي« 
قال املال ان هناك اشكاليات اقتصادية طرأت حديثا على االقتصاد لم 
تكن سابقا محل نقاش صاحبت تداعيات األزمة، وباتت تشغل شريحة 
كبيرة م��ن ق��ط��اع االع��م��ال، واول��ه��ا ال��خ��الف ال��دائ��ر ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن بني 
تقديمها  يتعني  التي  الضمانات  نوعية  املقاوالت حول  وشركات  البنوك 

امام تمويل املصارف لتنفيذ مشاريع الخطة الحكومية.
واضاف املال انه لحل هذه االشكالية يتعني ان ننظر الى تاريخ التعامل 
بني البنوك والشركات في هذا الخصوص، حيث يتضح ان البنوك استغلت 
األزمة وباتت اكثر تحفظا، وبدا ذلك واضحا من خالل رفضها االعتراف 
التي نواجهها  بحواالت الحق كضمانات، موضحا ان املشكلة الحقيقية 
ان البنوك غير مستعدة لتقديم تسهيالت اضافية، وان معالجة ذلك يتعني 
ق���رارات تحمي شركات  م��ن خ��الل  امل��رك��زي،  الكويت  ان يكون عبر بنك 

املقاوالت.
واشار املال الى انه اذا كان عقد شركات املقاوالت مع وزارات الدولة فمن 
املفترض ان يعد ذلك ضمانا في ان تحصل هذه الشركات على موافقات 
مالية مع  اي مشكلة  العميل  ك��ان ال يوجد على  اذا  االئتمان، خصوصا 
البنوك، فهي عملية مربوطة من جانب مع »املركزي« وآخر مع الشركات.

عبدالله نجيب املال
- تخرج من الواليات املتحدة األميركية في 1996.

تخصص: تمويل من جامعة: باسيفيك لوثيران يونيفر سيتي
- أكمل دراسته املاجستير: تخصص: تسويق وتخرج في عام 1999.

بعض املناصب التي شغلها
- عضو مجلس ادارة اتحاد وكاالت السيارات من سنة 2003/3 وحتى 

2008/3 وأمني سر مجلس االدارة من 2008/3 وحتى يومنا هذا.
- ع��ض��و م��ج��ل��س ادارة ال��ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��أم��ني ال��ت��ك��اف��ل��ي م��ن سنة 

2003/12 حتى يومنا هذا.
عضو مجلس ادارة الشركة الكويتية للخدمات الطبية من سنة 2002/3 

الى 2004/3.
الى   1999/6 من سنة  للتوظيف  الخليج  ادارة شركة  مجلس  - عضو 

.2003/5
للتمويل واالس��ت��ث��م��ار من  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ال  ادارة  ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س   -

2006/6 وحتى يومنا هذا.
- عضو مجلس ادارة شركة املزايا )شركة اردنية - كويتية( من سنة 

2005/5 حتى يومنا هذا.
- عضو مؤسس جمعية مستثمري مرسى علم من سنة 2006/6 حتى 

يومنا هذا.
- رئيس مجلس ادارة املال للصيرفة من 2008/12 وحتى يومنا هذا.


