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37 مليار دينار للنهضة التنموية ثمنوا رصد 

االقتصاديون: وانطلقت مسيرة التنمية

بورصة الكويت
التحرير مكانة خاصة في قلوب كل الكويتيني ويلفت إلى أن هذا 
العيد يذكرنا جميعاً بشهدائنا الذين يرجع إليهم الفضل في استقرار 

وأمن الكويت احلبيبة.
وعن التغير الذي شهدته الكويت بعد التحرير واختالفها عن 
الكويت قبل الغزو العراقي، قال املال أن هناك تغييراً كبيراً بني 
املرحلتني في كل شىء وإن كان التغيير األهم هو ما حدث في نفوس 
وعقول الكويتيني، فقبل التحرير كانت النفوس صافية والقلوب 
مؤلفة وكانت اخلالفات ت��دور حول البحث عن مصلحة الوطن، 
ولكن بعد التحرير ظهر الشقاق والتناحر وجتريح كل طرف في 
اآلخ��ر ويؤكد املال أننا بحاجة إلى تغيير النفوس والقلوب قبل 

تغيير القوانني والتشريعات.
وعن رؤيته ملستقبل الكويت في السنوات املقبلة لفت املال إلى 
مرور الكويت مبنعطف مهم حدث بعد ظهور عدة متغيرات منها 
وقوف رئيس مجلس الوزراء ألربع استجوابات مقدمة من مجلس 
األمة وكذلك اشراف بوادر إيجابية متمثلة في خطة التنمية التي 
ستضخ في السوق مليارات ميكن أن تسهم في دورات عجلة 

االقتصاد.
ويعرب املال عن تفاؤله مبستقبل الكويت في حال جناح احلكومة 

وال يهتم بالتناحر القائم بني األطراف املختلفة.
ويطالب املال »الوسط« بانتهاز فرصة أعياد التحرير لاللتفاف 
حول الوطن وتذكر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فدائه، مؤكداً أن 
هذه الذكرى كفيلة بنبذ أي خالفات وإذكاء روح التعاون لنهضة 

الكويت.
وم��ن جانبه يوضح رئيس مجلس إدارة شركة املجموعة 
التعليمية القابضة، وزير الصحة السابق الدكتور عبدالرحمن 
احمليالن، أن ذكريات الغزو العراقي الغاشم وجناح الكويتيني في 
حترير أرضهم وفرحة التحرير، كلها محفورة في الذاكرة الوطنية 
وال ميكن نسيانها ويحكي ل�»الوسط« بفخر أن��ه ك��ان موجوداً 
بالكويت وقت الغزو العراقي وتعرض لدخول السجن ويضيف 

ضاحكا »نعم دخلت السجن«:
وعن ذكرى التحرير يقول احمليالن: لقد دخلت الكويت مع قوات 
الصليب األحمر لبذل اجلهود في عمليات التحرير وعن تغيير واقع 
الكويت قبل العزو العراقي الغاشم يختلف احمليالن عن كل اآلراء 
السابقة حيث يؤكد خطأ االعتقاد بأن العدوان والغزو هو املسؤول 
عن تغيير مفاهيم املجتمع الكويتي موضحاً أن التسيب في تطبيق 
القوانني وعدم االلتزام بها هو السبب الرئيس حلالة الفوضى التي 

أصحبت تسود املجتمع.
ويلفت احمليالن إلى أن املسؤولني أشبه بحالة األم التي حتابي 
أوالدها من فرط حنانها عليهم وهو ما يؤدي أحيانا لسوء تربيتهم 
ويتساءل احمليالن ملاذا يلتزم الكويتيون بالقوانني والضوابط 
خارج الكويت بينما ال يفعلون الشىء نفسه في بالدهم ويطالب 
احمليالن بااللتزام أوالً وأخيراً حتى تتمكن الكويت من احتالل 
املكانة الالئقة بها بني الدول وخاصة أنها تنعم بإمكانات هائلة من 
الثراء واملوارد واحلكم املستقر والتفاف املواطنني وحبهم ألميرهم، 
مؤكداً أن كل هذه العوامل يجب استغاللها لتحقيق نهضة الكويت 
وعن مستقبل الكويت في السنوات املقبلة يقول احمليالن إن هذا 
املستقبل مرهون بقدرتنا على تغيير سلوكياتنا وطريقة تفكيرنا 

والتمسك باجلدية وااللتزام في جميع األمور.
وعن الصراع الطبقي السائد حالياً يقول احمليالن إن هذا الصراع 
دخيل على املجتمع الكويتي الذي لم يكن يعرف أي فرق بني شيعي 
وسني ولم يكن يعير للطبقية أي التفات ويطالب أعضاء مجلس 
األمة بتغليب املصلحة العامة فوق أي اعتبارات قبلية وأن يضعوا 

نصب أعينهم مصلحة الكويت فوق أي مصلحة أخرى.

الكويت والذي كان بعيداً كل البعد عن التصنع ومحاكاة الغرب.
وعن رؤيته ملستقبل الكويت في السنوات املقبلة يؤكد العنزي 
أنه متفائل ويطمح في أن تشهد الكويت صحوة وطنية وكما حدث 
التعاون واالص��رار على حترير الكويت يحدث تعاون واص��رار 
على إحداث حركة تنمية وتطوير للكويت على جميع املستويات 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية وتنعكس على حياة املواطن 

في التعليم والصحة والسكن واملرافق.
ويوضح العنزي أن الكويت تنعم مبزايا عديدة على رأسها األمن 
املستتب والذي ميكن االستفادة منه في حتقيق نقلة نوعية لتحويل 

الكويت إلى مركز مالي.
ويدعو العنزي إلى النظر إلى واقع الدول األخرى عبر السنوات 
وما حققته من تقدم وتطور في جميع املناحي وأن نشغر بالغيرة 

على وطننا ونقوم بدورنا في تقدمه ونهضته.
وعن الصراع الطبقي الدائر حالياً وتأثيره السلبي على وحدة 
الكويت يلفت العنزي أن االنقسام وال��ص��راع يدمر املجتمعات 
وال ي��ؤدي إل��ى أي خير أو تقدم وه��و ما أك��ده التاريخ على مدار 
كل العصور وفي كل ال��دول، فالعنصرية ال تخدم أح��داً وال حتى 
املتصارعني وي��ش��دد العنزي على ض���رورة نبذ ه��ذه اخلالفات 
والترفع عنها وتغليب مصلحة الوطن والدعوة بعودة األخالق 
وال��ع��ادات األصيلة وخ��اص��ة ل��دى الشباب وامل��راه��ق��ني الذين 
يحتاجون لغرس املفاهيم اجليدة في نفوسهم وعقولهم حتى 

يتمكنوا من حتمل مسؤولية الكويت في املستقبل.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة املال إن ذكرى أيام 
العدوان العراقي الغاشم على الكويت ال ميكن أن تنسى أو متحى 
من ذاكرته ولفت إلى أنه وقت حدوث العدوان الذي أحدث صدمة 
هائلة كان مع أسرته خارج الكويت بينما كان أخوه وأسرته في 
الكويت ويذكر كذلك أنه التحق مع القوات البريطانية في السعودية 

للعمل كمترجم في ذلك الوقت.
وفي يوم 26 فبراير وهو عيد التحرير علم املال باخلبر وأنه 
سيدخل الكويت خالل أيام مع القوات البريطانية وسط فريق عمل 
سيتم توزيعه على املناطق ملساعدة قوات التحالف ولذلك يوضح 
املال أن فرحته بالتحرير قد ترجمت بشكل عملي للمساعدة في 

استعادة األوضاع املستقرة للكويت.
ويفخر املال بأن الكويت لديها عيدان هما عيدها الوطني وعيد 
التحرير ويقول إن العيدين محببان إلى قلوبنا ولكن تبقى لعيد 

الكويت ورفع العلم الكويت.
وق��ال النفيسي »لقد ذهبنا يوم التحرير إلى ساحة التحرير 
وقدمنا التهاني والشكر لقوات التحالف وفرحنا وجبنا كل منطقة 

بالكويت لتفرح بتحريرها.
وعن رؤيته ملستقبل الكويت قبل وبعد التحرير قال النفيسي إن 
الكويت قبل الغزو الغاشم كانت أكثر تنظيماً وكانت هناك حالة من 
املودة والتراحم سادت بني مواطنيها ولكن بعد جتربة العدوان 
الغاشم اختلطت الكثير من املفاهيم وتغيرت ال��رؤى والنفوس 

وأصبحت الرؤية غير واضحة واالجتاه غير محدد.
وعن رؤيته ملستقبل الكويت في السنوات املقبلة أعرب النفيسي 
عن ضرورة االلتفاف حول استراتيجية واضحة وأهداف محددة 
حتى تتمكن الكويت من احتالل املكانة الالئقة بها كمركز مالي 
وجتاري في املنطقة وأن تعرف جميعاً أننا دولة مؤسسات قائمة 
على التنظيم وأن الفوضى ال ميكن أن حتقق التنمية والتقدم ألي 

دولة.
ولفت النفيسي إلى أن الصراع الطبقي الذي أصبح أن الصراع 
الطبقي الذي أصبح شغلنا الشاغل هو غريب عن النسيج الكويتي 
الذي بقي على مدار كل األعوام وحدة واحدة وأن هذا الصراع هو 
الذي يضخم املشكالت وميحو أي إجنازات وأن هذا الصراع ليس 

في صالح أحد وليس في صالح الكويت.
ويتذكر رئيس مجلس إدارة شركة الشركة القابضة نايف 
العنزي أحداث العدوان العراقي الغاشم على الكويت بقوله إن هذا 
اخلبر املؤلم نزل كالصاعقة على اجلميع وبدأ كأنه كابوس وليس 
واقعاً، مؤكداً أنه رغم مرور نحو 20 عاماً على هذا العدوان فإن 

استيعابه يبدو في منتهى الصعوبة والغرابة.
وينتقل العنزي إلى ذكرى التحرير موضحاً أنه تطوع لاللتحاق 
بالقوات األميركية للمساعدة في حرب حترير الكويت وفي يوم 
26 فبراير في ذكرى التحرير دخل الكويت مع الكتيبة رقم »54« 
الستكمال جهود التحرير في فرحة ال تنسى وال يعرفها إال كل من 

جاهد حلماية وطنه وأرضه.
وعن واقع الكويت قبل وبعد الغزو العراقي يقول العنزي إن 
الكثير من املعايير واملفاهيم اختلفت ومع جتربة الغزو العراقي 
دخلت إلى الكويت ع��ادات دخيلة على مجتمعه وتغيرت الطباع 
والنفوس وطغت النظرة امل��ادي��ة والسعي وراء املصالح على 
العفوية والبساطة والتآلف واحملبة التي كان يتسم بها شعب 

محمود الزعيم - راوية اجلبالي:
حتتفل الكويت مب��رور 20 عاماً على التحرير وتتزين بثوب 
البهجة وال��ف��رح وتباينت آراء العاملني في احلقل االقتصادي 
حول مدى التطور الذي شهدته الكويت خالل مرحلة ال� 20 عاماً 
على التحرير وكانت أراؤهم مختلفة ومتباينة كما يتضح في هذا 

التحقيق:
حظيت خطط التنمية التي انطلقت بقيادة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وجهود نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والسكان الشيخ 
أحمد الفهد باالهتمام األكبر إذ أكد اخلبراء أن رصد نحو »37« مليار 
دينار لالنفاق على متطلبات الدولة التنموية سوف يحرك عجلة 
التنمية الفتني إلى ما تعانيه البالد من نقص شديد في مشاريع 
البنية التحتية كما أن حدث إقرار قانون هيئة سوق املال وموافقة 
مجلس األم��ة على تطبيقه كا تضمن ه��ذه اإلجن���ازات التي طاملا 
طالب بها املجتمع االقتصادي باإلضافة إلى التحركات القيادية 
التي قادتها السياسات املالية املتمثلة في بنك الكويت املركزي 
خالل مواجهته لألزمة املالية العاملية بداية من دعمه املطلق لقطاع 
املصارف وإقرار قانون االستقرار املالي الذي عزف عنه الكثيرون 
ونهاية بقرارات فك ارتباط العملة الكويتية بالدوالر واستبدالها 
بسلة عمالت متنوعة كذلك ق��رارات خفض أسعار اخلصم التي 
استقرت عند مستوى 2.5 في املئة كل هذه التحركات واملعاجلات 

أنصبت في صالح املجتمع االقتصادي بشكل عام.
كما جتدر اإلشارة بحدث تعديل قانون الشركات االستثمارية 
الذي بات قاب قوسني أو أدنى للترجمة احلقيقية خصوصاً أنه 
أصبح أكثر ترتيباً وتنظيماً لوضع الشركات االستثمارية العاملة 
كل ه��ذه اإلجن���ازات يجب ذكرها والتطرق لها لتشجيع حفيظة 

القائمني على اتخاذ القرار لرقي وتقدم الكويت مستقبلياً.
قال نائب الرئيس ونائب العضو املنتدب في شركة االستشارات 
املالية الدولية »ايفا« صالح السلمي إن التغير االقتصادي يسير 
بخطى بطيئة جداً في الكويت مشيراً إلى أن مقولة حتول الكويت 
إلى مركز مالي عاملي تتردد منذ فترة طويلة جداً ولكن دون إحداث 

أي تغير يركز.
وقال السلمي: إن التغيرات التي طرأت على املناخ االقتصادي 
ج��اءت بجهود فردية من القطاع اخل��اص ال��ذي تزايدت رؤوس 
أمواله وأسهم بشكل كبير في قطاع اإلنشاء والعقار واالستثمار 
دون تدخل الدولة في هذا التغير والتقدم وتساءل السلمي عن 
النظرة املستقبلية للقطاع اخلاص خصوصاً خالل حركات الهجرة 
لهذا القطاع إلى خارج الكويت للبحث عن مناخ استثماري جيد 
ومرتب دون الدخل في عراقيل القوانني التي أصبحت رائ��دة 

لالستثمار محلياً.
وبني السلمي أنه جتب مواجهة الواقع باحلقائق وأوضح أنه من 
أحد األبناء احملبني لهذه الدولة والغيور على مستقبلها وحاضرها 
كونه لم يغادر الكويت أثناء الغزو الغاشم ولم يسمح ألهله أو 
عشيرته مبغادرة الكويت وبقي يناضل مع أبناء شعبه املخلصني 
للكويت ودعا السلمى للكويت بأن تظل حرة مستقلة وتخطى جميع 

املعوقات من أجل حتقيق الرقي والتقدم العلي واالقتصادي.
وهنأ نائب الرئيس والعضو املنتدب في شركة نور لالستثمار 
املالي ناصر امل��ري الوطن واحلكومة والشعب الكويتي بعيد 
التحرير راجياً أن تظل راية الكويت عالية بجهود أبنائها املخلصني 
وقال املري إن الكويت دائماً ما تسير نحو األفضل قياساً باألعوام 
السابقة قبل عيد التحرير حيث ميكن القياس مبا كانت عليه الكويت 

في هذه الفترة وما هي عليه اآلن إذ جند أن الفروقات شاسعة.
وأك��د امل��ري أن الكويت تعد من أفضل ال��دول العربية شفافية 
ومتتلك جانباً كبيراً من التقدم الثقافي ولديها مؤهالت كثيرة 
ميكن تطويعها على حسب أهدافها وسياستها التنموية كما تتميز 
بأنها تضم أجياالً اقتصادية متميزة سواء من الكوادر الشابة أو 
قدامي االقتصاديني الذين قدموا الكثير إلى بالدهم وقادوا احلركة 

االقتصادية من نواحى عدة.
وأشار املري إلى معدالت النمو التي حتققها الكويت على مدار 
األعوام والتي متتاز مبعدالت جيدة قياساً بحركة التطور الداخلي 
للدولة مؤكداً أنها أثبتت للجميع قدرتها على تخطي أكبر األزمات 
االقتصادية السياسية بجهود خاصة تابعة من الوطنية واحلرص 

الكويتي على الصالح العام.
وق��ال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة اثمان 
القابضة بدر بوراشد أن التغير الذي شهدته الكويت كان خالل أول 
5 سنوات فقط بعد التحرير ومن ثم لم نشهد أي تغيرات جوهرية 
تذكر على املستوى االقتصادي مؤكداً أن الكويت بحاجة إلعادة 
تأهيل جلميع إمكانياتها وقدراتها واألمنيات أن تكون على أيدي 
الشيخ أحمد الفهد الذي تبنى وأطلق خطط التنمية املستقبلية التي 

إن حتققت سوف تكون نقلة نوعية للكويت والكويتيني معاً.
وقال بوراشد إنه منذ انطالق أعمال التشيد والبناء بعد التحرير 
لم تقم الدولة بإنشاء مستشفيات أو جامعات وكذلك محطات 
مياه وكهرباء وها نحن مازلنا نطالب مبثل هذه املشروع الكويتي 
من أج��ل تأمني احلاجيات األولية لرقي املجتمع الكويتي ودعا 
بوراشد جميع أبناء الوطن املخلصني سواء من قياديني سياسيني 
أو اقتصاديني وعلميني بالتحرك نحو العالم العام وترجمة حلم 
التحول إلى مركز مالي عاملي ألن الكويت أصبحت في موقف محرج 

من عدم تقدمها في ترجمة هذا احللم.
وقال مدير التسويق وتوظيف األموال في شركة أعيان لإلجارة 
واالستثمار سلطان السلطان إن نهضة الكويت تسير بخطى بطيئة 
مقارنة بحجم إمكانيات الدولة ونظراً حلجم القصور في املشاريع 
التنموية ميكن القول بإن التغير طفيف وال يرقى مبا لدى الكويت 

من مقومات كثيرة.
وأك��د السلطان أن ال��دول��ة م��ازال��ت في حاجة إل��ى للعديد من 
املشاريع التنموية سواء في القطاع الصحي والتعليمي والقطاع 
اخلدمي مثل الكهرباء واملاء وشبكات املواصالت لذلك متكن فرص 
التحرك نحو تفعيل دور الدولة التنموي في السياسات املطروحة 
حالياً ومستقبلياً على أن تكون مخططاً لها بشكل جيد يسمح 
بتسجيل اإلجن���ازات وس��د العجز العام في احتياجات الشعب 
والدولة وهنأ السلطان الشعب الكويتي بعيد التحرير وتتمنى 
دوام التقدم والسير في طريق التحضر واالستقرار على جميع 
نواحي األم��ن والعمل املثمر لها هو في صالح الدولة واملواطن 

الكويتي.
ومن جانبه قال العضو املنتدب في الشركة اخلليجية لالستثمار 
»بتروجلف« سابقاً جمال النفيسي إن يوم العدوان الغاشم على 
الكويت ال ميكن أن ينسى وخاصة ملن كان بالكويت وعايش هذه 
األحداث املؤملة مثله وكذلك فإن يوم 26 فبراير وقت التحرير أيضاً 
ال ينسى وأش��ار إلى أنه شهد هذه الفرحة في الكويت وخرج مع 
جموع املواطنني لالحتفال بفرحة التحرير والتجول في شوارع 
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عبدالرحمن صالح احمليالن
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