
أكدوا في استطالع «األنباء» أن «تخصيص الكويتية» و«أمالك الدولة» و«المستودعات الحدودية» تمثل والدة جديدة لالقتصاد الكويتي

اقتصاديون: إقرار «المجلس» للقوانين الثالثة أعاد الثقة للشارع االقتصادي 
وخطوة مهمة لتحقيق الرغبة األميرية في التحول لمركز مالي إقليمي

قيس الغامن

«تخصيـص  الغانـم: 
الكويتيـة» ضــرورة 
وقـت  منـذ  ملّحـة 
أمالك  وقانـون  بعيد 
الدولة طفرة حقيقية 
االقتصـادي لـألداء 

بداية، قال امني سر احتاد مالك 
العقـــارات قيس الغامن ان اقرار 
القوانني الثالثة مبنزلة دفعة قوية 
لالقتصاد الوطني ليعزز مكانته 

اقليميا وعامليا.
وقال ان اقـــرار قانون امالك 
الدولة سيعطي دعما للشركات 
واالقتصاد من خالل احداث طفرة 
تســـاعد على تعزيـــز وتطوير 
اداء القطـــاع اخلـــاص في تلك 

القطاعات.
وقال ان قانون املستودعات 
احلدودية الذي مت اقراره يهيئ 
الفرصة لالســـتفادة من موقع 
العراق  الكويت احلدودي مـــع 
وسيؤدي الى انشاء منطقة حرة 
القطاع اخلاص  تساعد شركات 
على الوجود بصورة اكثر فاعلية 
في االنشطة االقتصادية التي من 

شأنها تعزيز هذا الدور.
وحول رأيـــه في تخصيص 
«الكويتية»، قال ان تخصيص 
الشركة مطلوب في اسرع وقت 
بعد ان آلت امورها الى اوضاع 
مؤسفة ال ميكن السكوت عنها، 
ومن ثم فإن خصخصتها اصبحت 
من االمـــور املهمة جدا لوصول 
التي  املكانـــة  الـــى  الكويتيـــة 
تســـتحقها عامليا واقليميا بني 

شركات الطيران املناظرة.
واختتم الغامن حديثه بالقول 
ان تعزيـــز الوجود االقتصادي 
للقطـــاع اخلاص مطلـــب مهم 
واساسي واقرار القوانني الثالثة 
يعد خطوة على الطريق الصحيح 
لتحويل الكويت الى مركز مالي 

وجتاري اقليمي.
وقال ان النتيجة هي الفيصل 
في احلكم على االشياء وليست 
دراسة تفاصيل واسباب الوصول 
اليها، متمنيا ان تكون القرارات 
االخيرة ذات جدوى في حتقيق 
ازدهـــار وتطويـــر االقتصـــاد 

الكويتي.

التخصيص جيد

من جانبه، أكد رئيس مجلس 
ادارة شركة آالفكو لتمويل شراء 
وتأجير الطائرات احمد الزبن ان 
اقرار القوانني الثالثة في مجلس 
األمة أمس يعد مـــن اخلطوات 
الصحيحة وااليجابية املطلوبة 
املقبلة،  لتنفيذها خالل املرحلة 
مشـــيرا الى ان اجراءات االقرار 
تأخرت كثيرا وكان من املفروض 
العمل على تطبيقها سريعا لوضع 

الكويت في مكانها املناسب.
وقال ان اقرار قانون تخصيص 
«الكويتية» بال شـــك ســـيكون 
ايجابيـــا وفعاال مبا  مـــردوده 
يزيد من حجم توطني وتطوير 
االستثمارات في صناعة الطيران 
الكويتيـــة ويفتـــح املجال امام 
املســـتثمرين للدخـــول وبقوة 
في تلـــك الصناعة بالكويت مبا 
يساعدها على تبوؤ مركز متقدم 

وسط جيرانها اخلليجيني.
وتوقع الزبن اثارا اقتصادية 
ايجابية تســـاعد على النهوض 
واالستمرارية بشكل جدي بعيدا 
التي  السياسية  عن املشاحنات 

يدفع ثمنها ابناء الكويت.
واختتم الزبن حديثه بالقول 
ان تطور القوانني املنظمة للعمل 
االقتصادي املشترك شيء مرغوب 
التنميـــة االقتصادية  لتحقيق 

الشاملة بالقدر املطلوب.
واختتم الزبن حديثه بالقول 
ان تخصيص الكويتية دون مرور 
عامني من املؤكد ان املجلس قبل 
اقراره كانت لديه قناعات بجدواه 
االقتصادية والسياسية واهميته 
دون االنتظار لفترة العامني وان 
فترة العامني كان املقصود منها 
حتقيق املطلوب في تقييم االصول 
بشكل ســـليم وتأهيلها للطرح 

للقطاع اخلاص.
واشار الى ان توافق مجلس 
األمة واحلكومة هو مبنزلة فرصة 
ذهبية وحقيقية لتوافق اإلرادتني 
نحو حتقيق طفرة حقيقية تقود 

عاطف رمضان - عمر راشد - فواز كرامي
اكد اخلبراء واملعنيون ان اقرار قوانني امالك الدولة وخصخصة «الكويتية» واملستودعات 
احلدودية مبنزلة والدة جديدة للكويت، وانطالقة اجتاه حتقيق حتول الكويت ملركز مالي 

وجتاري اقليمي.
ــني الثالثة على  ــول اثر اقرار القوان ــذي اجرته «األنباء» ح ــتطالع ال وقالوا، في االس
ــاد الكويتي، ان القوانني في واقع االمر بارقة امل نحو تنفيذ القوانني االقتصادية  االقتص
ــها قانون هيئة سوق املال واحلكومة االلكترونية وتعزيز مبادرات  االخرى التي على رأس

ــأنها الدفع بتطوير وتنمية االقتصاد الكويتي املؤهل اكثر من  القطاع اخلاص التي من ش
غيره الحتالل مكانة ريادية مميزة عامليا واقليميا.

ــا آلت اليه اوضاعها  ــص «الكويتية» امر ال مفر منه في ظل م ــاروا الى ان تخصي واش
ــت بحاجة لقرارات جريئة  ــطولها، فقد كان ــتوى خدماتها وتقادم اس مؤخرا من تدني مس

تخرجها من عثرتها احلالية.
وتوقعوا ان يشهد سوق الكويت لالوراق املالية منوا في قيمة التداوالت في الربع االول 
قدروه بـ ١٠٪ تقريبا، مشيرين الى ان والدة الكويت اقتصاديا رغم انها جاءت متعثرة اال 

انها ضرورة املتها الظروف العاملية واالقليمية احمليطة.
ــلطتني ملراقبة تنفيذ القوانني االقتصادية  وقالوا ان العمل يتطلب مزيدا من تعاون الس
التي مت اقرارها بعيدا عن املشاحنات الفردية التي ال طائل منها، وان اخلالفات لم تثمر اال 
خروج مليارات الدوالرات بعيدا عن اجواء الكويت لتنعش دوال بالكامل بخيراتها بعيدا عن 
ــتثمارات االجنبية املباشرة ستزدهر وتنمو بصورة لم يسبق  وطنها االم. وقالوا ان االس
ــذي بلغ ١١٠ ماليني دوالر فقط مقارنة بـ ١١٩ مليار  ــا مثيل لتخرج من اطارها الضيق ال له

دوالر في السعودية وفقا آلخر االحصاءات املتاحة. وفيما يلي التفاصيل:

أحمد الزبن

الزبـن: توافـق إرادة 
الــوزراء  مجلسـي 
تخصيص  على  واألمة 
يؤهلهــا  «الكويتية» 
متقدم  مركـز  لتبـوؤ 
بين شركات الطيران

د.فؤاد العمر

التفـاؤل  إن  العمـر: 
لـم يـأت مـن إقرار 
القوانين بقدر التفاؤل 
ببدء  اإلشـارات  من 
التعاون بين الحكومة 
األمــة ومجلــس 

حسني اخلرافي

الفرصــة  الخرافي: 
الغبار»  «لنفض  مواتية 
العالقة  القوانين  عن 
األدراج»  «حبيســة 
فـي مجلـس األمـة
طويلة سـنوات  منذ 

جعفر القالف

زيادة   ٪١٥ القالف: 
متوقعة في المؤشـر 
العـام للبورصة بعـد 
الثالثة  القوانين  إقرار 
فـرص  يدعـم  بمـا 
العـام النمـو لهـذا 

د.منصور السعيد

مؤشـرات  السعيد: 
إيجابية لخصخصــة 
الحكومية  المرافـق 
المستثمرين  لجذب 
ونقــل  األجانــب 
للكويـت الخبـرات 

خالد اجلريوي

الجريــوي: إقــرار 
القوانين االقتصاديـة 
الطريــق  خارطـة 
للمركـز  للوصــول 
وننتظــر  المالــي 
اإلدارية التسهيالت 

مشروع مدينة احلرير أحد املشاريع التي ستساهم في نقل الكويت خلارطة العظماء والتحول إلى مركز مالي إقليمي

«الكويتية» لتحقيق املطلوب في 
اقرب وقت ممكن.

دفعة للتفاؤل

من جهته، قال رئيس مجلس 
االدارة في بيت التمويل اخلليجي 
د.فـــؤاد العمر ان اقـــرار حزمة 
القوانني االخيرة في مجلس األمة 
اعطى دفعة تفاؤلية اضافية لكل 
الكويتيني بعد التفاؤل الذي خيم 
عليهم بعد اقرار قانون الضريبة 
على الشركات االجنبية والذي 
انعكس بصورة ايجابية وبشكل 
ملحـــوظ على ســـوق الكويت 
لالوراق املالية، مما اعطى انطباعا 
لدى اجلميع بأن عام ٢٠٠٨ هو 
العام الذي سيشكل النقلة النوعية 
في حتويل الكويت الى مركز مالي 

وجتاري.
واضاف العمر ان التشـــاؤم 
كان السمة األساسية عند القطاع 
اخلاص واملتابعني االقتصاديني في 
الفترة التي سبقت اقرار القوانني 
والتي كانت صفتها االساســـية 
السجال الدائر بني احلكومة من 
جهة ومجلس االمة من جهة اخرى 
الطموح  والذي اعاق اخلطـــط 
والكبيرة للكويـــت، معتبرا ان 
اقرار احلزمة االخيرة من القوانني 
بقدر ما هو ايجابي ومفرح فهو 
دليل كبير ايضـــا على التناغم 
والعمل املشترك بني السلطتني 
التنفيذية والتشـــريعية والذي 
يعتبر احملرك الرئيسي لتطوير 
وتنمية االقتصاد احمللي وذلك 
ضمن آلية منهجية ومؤسساتية 
الكويت بخطـــوات ثابتة  تنقل 
لتبـــوؤ مركز مالـــي وجتاري 

اقليمي.
القوانني  ان  العمـــر  واعتبر 
الثالثة التي اقرت مؤخرا كانت 
ضرورية وملحـــة وجاءت في 
العـــام لتكـــون انطالقة  بداية 
جيدة ومشجعة للقطاع اخلاص 
واملستثمرين الفتا الى اهمية اقرار 
قانون امالك الدولة الذي اعتبره 
احملرك الرئيســـي لالقتصاد في 

املرحلة احلالية.
العمـــر ان يتواصل  ومتنى 
التعاون والتناغم بني احلكومة 
ومجلس االمة الصدار املزيد من 
القوانـــني املتوقفة منذ مدة ألن 
اصدار اي قانون جديد سيكون 
له الدور الكبير في تسريع عملية 
حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري األمر الذي سيزيد من 
رفاهية الشعب الكويتي ومتانة 
اقتصاده ويحقق عملية تنمية 
مســـتدامة تصب فـــي مصلحة 

أجيالنا املقبلة.

روح تعاون

بدوره، أعـــرب رئيس احتاد 
الكويتية حســـني  الصناعـــات 
اخلرافـــي عن امله مبســـتقبل 
االقتصاد الكويتي واقرار القوانني 
االقتصادية االخرى خالل العام 
الفرصة  ان  الى  احلالي، مشيرا 
حاليا مواتية مادامت هناك «روح 
تعاون» بني السلطتني التشريعية 

والتنفيذية.
واضاف اخلرافي ان «جلسة 
مجلس االمة» السابقة التي اقرت 
خاللها قوانني اقتصادية مهمة، 
ســـادتها روح التعاون بشـــكل 
واضح، االمر الـــذي اعاد الثقة 
للشارع الكويتي بأهمية مجلس 

في هذه القطاعات.

خارطة الطريق

علـــى صعيـــد متصـــل اكد 
املستشار في الشركة الكويتية 
لالستثمار خالد اجلريوي ان اقرار 
هذه القوانني االقتصادية يعتبر 
مبنزلة خارطة الطريق للوصول 
الذي رسمه  السامي  الهدف  الى 
الســـمو األمير الشيخ  صاحب 
صباح االحمد، والهادف الى جعل 
الكويت مركزا ماليا جتاريا في 

منطقة الشرق االوسط.
واضـــاف اجلريـــوي ان هذا 
املطلـــب لـــن يكتمل مـــن دون 
تفعيل بعض القوانني االقتصادية 
الى ضرورة  االخرى، باالضافة 
االهتمـــام بالقوانني التي جتذب 
االموال اخلارجية، مشيرا الى ان 
تخفيض قانون الضريبة شيء 
مهم، خاصة ان هناك دوال اخرى 
تأخذ ضرائب رمزية من املستثمر 

االجنبي.
واشار الى ضرورة ان تكون 
هناك سياسة واضحة في الدولة 
بشأن تســـهيل دخول وخروج 
رجـــال االعمال االجانب ووضع 
آلية معينة لالستثمار في السوق 
احمللي. واعرب اجلريوي عن امله 
في ان تكون هناك قوانني جديدة 
يتم اقرارها خالل العام احلالي.

واشار الى ان تسهيل عمليات 
االداريـــة في اجهزة  االجراءات 
الدولة والقضاء على الروتني امر 
مهم للمركز املالـــي في املنطقة 
ويعتبر احملور االساسي لتكون 
هناك دولة جتارية، كما ان تفعيل 
دور احلكومة االلكترونية مطلب 
مهم ايضـــا. وذكر اجلريوي ان 
دعم الشركات احمللية واعطاءها 
مشاريع B.O.T بحرية تامة، كما 
هو مشروط في العقود، امر مهم 

لتحقيق املصلحة العامة.
واستطرد قائال: ان مشروع 
مجمع االڤنيوز من اجنح املشاريع 
التي نتمنى وجود الكثير منها في 
الكويت، فلماذا ال تفتح الكويت 

ذراعيها ملثل هذه املشاريع؟
وزاد: املركز املالي يحتاج لبنية 
حتتية سواء للشوارع واالراضي 
او ان تكون هناك بنية حتتية في 
القرارات وكذلك  اتخاذ  عمليات 
البد ان يكون هناك دعم للقطاعني 
العقاري والصناعي في الكويت. 
واوضح اجلريـــوي ان تفعيل 
قانون هيئة سوق املال امر مهم، 
مشيرا الى ضرورة وضع خطة 
مستقبلية لـ ٥ سنوات، وتكون 
هناك حزمة من القوانني املفعلة. 
وفي نهاية حديثه تفاءل اجلريوي 
بالعام احلالي في اقرار املزيد من 

القوانني االقتصادية االخرى.

خطوة مهمة

ومن جانبه قال نائب رئيس 
مجلـــس االدارة فـــي الشـــركة 
الوطنيـــة البتروليـــة ونائـــب 
رئيس قطاع تطوير املشـــاريع 
في شركة جبلة القابضة د.عدنان 
الشاهني: ان اقرار القوانني بحد 
ذاته يعتبر خطوة مهمة وايجابية 
الى االمام في االقتصاد الكويتي 
وبادرة جيدة ومبشرة مع بداية 
العام احلالي. وســـتكون حافزا 
ودافعا للقطاع اخلاص والقطاع 
العام لقيادة الكويت الى حتقيق 
اهدافها ورؤيتهـــا االقتصادية 

االمة واهتمامه بالشؤون العامة 
التـــي تعطي قيمة  االقتصادية 
مضاعفة للبلد سواء للمواطنني 
او املقيمني، الفتا الى ان اجلميع 
يرحب بهذه املبادرة التي قام بها 
كل من احلكومة ومجلس االمة.

واستطرد اخلرافي قائال: شتان 
بني االمس واليوم، باألمس ومنذ 
فترة طويلة كانت الكويت حتت 
احتقان سياسي وتوقف تام لفترة 
طويلة، واحلمد هللا فإن جلسة 
اول من امس كانت ايجابية جدا، 
ونتمنى ان تستمر روح التعاون 

بني السلطتني.
وزاد قائـــال: أعتقد ان جميع 
القوانني االقتصادية  مشـــاريع 
«شـــبه جاهزة» وقد اشـــبعت 
الدراســـات املتعلقة بهذا الشأن 
الوزراء وادراج  دهاليز مجلس 
جلان مجلس االمة، وأعتقد انه 
آن األوان وهناك فرصة لـ «نفض 
الغبار» عن مشـــاريع القوانني 

االقتصادية «حبيسة االدراج».
واشار اخلرافي الى ان روح 
الســـائدة حاليا بني  التعـــاون 
الســـلطتني في حال استمرارها 
ســـيتم اجناز اكثر من ٩٠٪ من 
القرارات االقتصادية التي يطالب 
بإقرارها املواطنون، وذلك خالل 

فترة ال تتعدى الـ ٣ اشهر.
وأردف قائـــال: البد ان نرفع 
شعار «٢٠٠٨ سنة انطالقة ووالدة 
الكويت مـــن جديد»، خاصة ان 
اقرار هذه القوانني يعطي تفاؤال 
بتحقيق الرغبة األميرية للمركز 

املالي والتجاري في منطقة الشرق 
األوسط.

وأنهى اخلرافي حديثه قائال: 
البـــد ان يكـــون هنـــاك اهتمام 
بالقضايا الرئيسية والبعد عن 
املصالح الذاتية، ولنثبت للعالم 
ان الدميوقراطية مســـتمرة في 

الكويت على هذا النهج.

انتعاش البورصة

ومن ناحيته، قال مساعد املدير 
العام في شركة وربة لالستثمار 
جعفر القالف ان اقرار القوانني 
الـ ٣ ســـيدفع مبؤشر البورصة 
مبقدار ١٥٪ خـــالل الربع االول، 
وينشط من حركة التداوالت مبا 
ينعش املسار االقتصادي خالل 

املرحلة املقبلة.
وقال ان اقــــرار القوانني الـ 
٣ يعد بارقة امــــل نحو اقرار 
قوانــــني اخــــرى مثــــل قانون 
هيئة ســــوق املــــال الذي يعد 
الترموميتر احلقيقي لتعزيز اداء 
الشركات املدرجة بالسوق، الذي 
سيساعد على حتقيق وتطوير 
التنمية االقتصادية مبفهومها 

الشامــل.
وقــــال ان تنفيــــذ ومتابعة 
القوانــــني يعد مبنزلــــة االداة 
احلقيقية لتعزيز دور الكويت 
في املجاالت االقتصادية على 
املستويني اخلليجي والعربي.

وقال ان الكويت مهيأة اكثر من 
غيرها لتبوؤ مراكز متقدمة على 

املستويني االقليمي والعاملي.

ونفى ان يكون لتوقيت اصدار 
القوانني اي ضغوط مورست على 
مجلس االمة للقيـــام بها خالل 

الفترة املقبلة.
الواضحة  الرؤيـــة  ان  وقال 
لها اهميتها عندما تتضح معالم 
الطريـــق امام املســـتثمرين في 
القطاعات املختلفـــة مبا يعزز 
من مصداقية القطاع اخلاص في 

العمل االقتصادي احلر.

محاربة البيروقراطية

من جانبه، افاد اخلبير بالقضايا 
االستثمارية د.منصور السعيد 
بان اقـــرار القوانني االقتصادية 
املهمة في جلســـة مجلس االمة 
يعتبر مؤشرا جيدا على اجتاه 
الكويت نحو حتقيق املركز املالي 
والتجاري في املنطقة، مشـــيرا 
الى ان ذلك غير كاف، ويتطلب 
ايضا من اجهزة الدولة محاربة 
البيروقراطية التي تعيق املركز 
املالي وكذلك متنع اي مستثمر 

من حتقيق اهدافه.
واضاف د.الســـعيد انه البد 
املقبلة من اهتمام  الفترة  خالل 
الدولة باالمور التي من شـــأنها 
تشـــجيع املســـتثمر االجنبي 
مثـــل قانـــون الضريبـــة الذي 
اقر مؤخرا، هـــذا، باالضافة الى 
قوانني اخلصخصة «بشكل عام»، 
اقرار خصخصة  ان  الى  مشيرا 
امر  الكويتية  اخلطوط اجلوية 
مهم ويعتبر مؤشرا على بداية 
اخلصخصة لعدد كبير من املرافق 

احلكومية.
واشـــار الـــى ان «ترك» هذه 
املرافق احلكوميـــة جلهة اقرب 
لهذه االنواع من االنشطة امر من 
شأنه ان يجعل اداء هذه املرافق 

يتم بشكل قوي.
وأملح د.السعيد الى ان اقرار 
هذه القوانني يعتبر فعال مؤشرا 
على اجتاه الكويت نحو الطريق 
الصحيح ليكون لها وزن وثقل 
كما كانت عليه في السابق، االمر 
الذي يشجع االستثمار املالي في 

املنطقة.
واستطرد قائال: لقد استغربت 
من هذه الســـرعة التي اتخذتها 
اجلهات املعنية في الدولة بشأن 
اقرار قانون الضريبة وتعديله 
وتخفيضه لهذا املستوى الذي من 
شأنه ان يساعد على وجود املزيد 
من االســـتثمارات االجنبية في 
البالد، وكذلك نقل التكنولوجيا 

العاملية الى داخل الكويت.
ومضى قائال: نحن ال نحتاج 
لرأس املال االجنبي بقدر اخلبرات 
االجنبية التي حتتاج اليها البالد. 
واعرب د.الســـعيد عن تفاؤله 
مبســـتقبل االقتصـــاد الكويتي 
القوانـــني االقتصادية  واقـــرار 
االخرى خالل العام ٢٠٠٨، وكذلك 
املرافـــق احلكومية  خصخصة 
االخرى، واصفا اياها بأنها مهلهلة 
وغير قادرة على القيام بالتزاماتها 
االقتصاديـــة واالدارية، خاصة 
ان هذه االمور لها دور كبير في 
تشجيع العمالة الكويتية للدخول 

املتمثلـــة بتحويلهـــا الى مركز 
مالي وجتاري اقليمي، مشـــيرا 
الـــى ضرورة اســـتمرار اصدار 
التشـــريعات التي تســـاهم في 
تطويـــر العمليـــة االقتصادية 
وتدفعها الى االمام كواجب وطني 
قبل كل شيء لالستفادة من الطفرة 
النفط واستغاللها  في اســـعار 
العوائـــد النفطية بأقصى قدرة 
ممكنة لتحقيق تنمية مستدامة 
وتنويع مصادر االقتصاد الوطني، 
واوضح الشاهني ان اقرار القوانني 
هو اخلطوة االولى في الطريق 
الصحيح لكن يبقى متابعة هذه 
القوانـــني وتنفيذها على ارض 
الواقع بصورة صحيحة تخدم 
احتياجات اقتصادنا وبلدنا بعيدا 
عن احملســـوبيات واالمور التي 

تعيق تطورنا وتقدمنا.
وأبدى الشاهني تفاؤله الكبير 
من السنة احلالية مبا حتمله من 
عمل واجنازات بعد اصدار قوانني 
كان االقتصاد الكويتي متعطشا 
لها، مشيرا الى ان انعكاسات هذه 
القوانني على ارض الواقع ستكون 

مباشرة وبادية للعيان.

لماذا التأخير؟

من جانبه قال رئيس االحتاد 
الكويتي لتجار ومصنعي املواد 
الغذائية وعضـــو غرفة جتارة 
الكويـــت عبـــداهللا  وصناعـــة 
البعيجـــان انه بقـــدر ما يبعث 
القوانني من مجلس االمة  اقرار 
على الفرح يبعث على االندهاش 
واالستغراب، متسائال عن التأخير 
الكبيـــر الـــذي أثر ســـلبا على 
حتويل الكويت الى مركز مالي 
واقتصادي، مضيفا ان القوانني 
التي اقرت كانت الكويت بحاجة 
ماسة لها، يجب اال يكون اقرار 
القوانني مسألة مزاجية بل يجب 
ان يكـــون عملية مؤسســـاتية 
بناءة تهدف الى تطوير الكويت 
بخطوات متوازنة وثابتة وضمن 

استراتيجية واضحة.
واضاف البعيجان انه يجب 
ان تكـــون هـــذه القوانني بداية 
خيرة ومبشـــرة لســـنة ٢٠٠٨ 
الى مركز  الكويت  نحو حتويل 
مالي وجتاري ليس في املنطقة 
العاملي،  فقط بل على املستوى 
مشيرا الى االمكانيات الطبيعية 
التي  والبشـــرية واملؤسساتية 
التي  الكويت وقدراتها  متتلكها 
تخولها لشـــغل هذا املوقع لوال 
التجاذبات التي حصلت وأثرت 
سلبا على هذه اخلطة والتي لوال 
الضغوط من الصحافة الكويتية 
والقطاع اخلاص الكويتي واحيانا 
بالتدخل املباشـــر من قبل سمو 
األمير ملا تقدمت خطوة واحدة 
وذلك ما حدث بتوزيع القسائم 

الصناعية.
واشار البعيجان الى ان حزمة 
القوانني اجلديدة املقرة في املجلس 
ستشكل حافزا مهما وخطوة اولى 
الى املركز  في طريق االنتقـــال 
املالي والتجاري الذي يتمنى كل 
الكويتيني الوصول اليه، ودفعة 
قوية للقطاع اخلاص واملستثمرين 
االجانب الذين توقفت العديد من 
معامالتهم ومشاريعهم في دهاليز 
الوزارات دون املوافقة عليها من 
قبل الوزراء انفســـهم خوفا من 
منصة االســـتجواب التي كانت 
مقصلة لـــرؤوس العديد منهم، 
ومتنى البعيجـــان ان يتواصل 
اقرار القوانني االقتصادية بصورة 
متناسقة ومستمرة واالنتقال من 
اقرار القوانني الضرورية وامللحة 
الى اقـــرار جميع حزم القوانني 
االقتصادية املتوقفة في اروقة 
مجلس األمة، مشددا على ضرورة 
العمل املؤسساتي الشفاف الذي 
يشكل النواة احلقيقية ألي تقدم 
او تطـــور اقتصادي، متمنيا ان 
تكـــون ٢٠٠٨ هي ســـنة النقلة 
الكويتي  النوعية في االقتصاد 
وخصوصـــا بعد هـــذه البداية 

املبشرة باخلير.

الشاهين: القوانين الجديدة ستسمح لالقتصاد الكويتي باالستفادة من طفرة النفط

البعيجان: إقرار القوانين يدعو إلى الدهشـة بقدر ما يدعو إلى الفرحة ولكنه يبقى البداية

االحد
١٣ يناير ٢٠٠٨   اقتصاد


