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عمر راشد32
علمت »األنباء« من مصادرها ان اللجنة التأسيس����ية 
لشركات الوساطة املالية انهت اجتماعاتها املتواصلة مع 
مسؤولي مكاتب الوساطة االسبوع املاضي والتي جاءت 
للتعرف على رؤى مكاتب الوس����اطة بش����أن اقامة احتاد 
شركات الوس����اطة من عدمه وقضاياهم املختلفة وعالقة 

الشركات مع ادارة السوق وكذلك مشاكل الوسطاء.

ومن املقرر ان جتتمع اللجنة االيام املقبلة لطرح وجهات 
النظر تلك في بيان شامل يتم عرضه على املكاتب التخاذ 
االجراءات املطلوبة بشأن تأسيس احتاد شركات الوساطة 
املالية واجلدوى من تأسيس����ه واملشكالت التي تعترض 
تأسيسه. وكانت اللجنة التأسيسية قد قامت بعقد اجتماعات 
مع جميع شركات الوساطة ال� 14 في السوق ملعرفة رؤاها 

بشأن تأسيس االحتاد من عدمه خالل الفترة املاضية.

»تأسيسية الوساطة« تحسم قرار تأسيس اتحاد شركاتها األيام المقبلة

بين التأجيل والتأزيم: 
التنمية في الكويت 

محلك سر
               عمر راشد

الى اين تتجه املشاريع 
التنموي���ة ف���ي الكويت؟ 
وهل بات���ت لغة التأجيل 
هي السائدة لتلك املشاريع 
التي طال انتظار املواطن 
لتنفيذها وبعد ان احكمت 
الت���أزمي واالنفراج  لغ���ة 
املؤقت بني السلطتني اخلناق 

عليها؟!
فاحلكومة اعلنت وعلى 
لسان نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واالسكان الشيخ 
أحمد الفهد نهاي���ة نوفمبر املاضي عن 
تنفيذ برنام���ج تنموي طموح تصل تكلفته 

الى 2.5 مليار دينار، مبشاريع مهمة من بينها 
جسر جابر ومستشفى جابر الذي مت توقيعه 
واملراسي الثالثة مليناء بوبيان واملدن السكنية 
الث���الث بتكلفة تتراوح بني 500 و600 مليون 
دينار، اضافة الى 3 مش���روعات عمالقة يبلغ 
االنفاق الرأس���مالي لها نح���و ملياري دينار، 
وهي مش���روعات طموح ل���ن جتعل الكويت 
فق���ط مركزا ماليا وجتاريا اقليميا فقط ولكن 

عامليا ايضا.
اال ان تداعيات املش���هد السياسي وتسارع 
لهيبها حطمت تلك املشاريع، وان كان خروج 
احلكومة منتصرة من جلس���ة االستجوابات 
الرباعية جدد األمل بأن تبدأ خططتها التنموية 

في الفترة املقبلة بعيدا عن لغة التأزمي.
ووفق ما اش���ار اليه احملللون فان املشهد 
السياسي يتجه الى نفق عميق بعد فشل احلكومة 

في تهدئة االوضاع وبؤر التأزمي وكذلك فشلها 
في تنفيذ مش���روع تنموي واحد يعطي االمل 

في التغيير.
وحسب ما اشارت اليه مصادر استثمارية فان 
احلكومة باتت بني مطرقة طموحات املشاريع 
التنموية املؤجلة وسندان تعنت املعارضة في 
مجلس االمة حتت شعار حماية املال العام وهو 

امر يزيد من اجواء عدم الثقة بني اجلانبني.
واوضحت ان املجل���س احلالي هو افضل 
تركيبة للتعاون معها من حيث العقول وثقافة 
التغيير املطلوبة مقارن���ة بالثقافات القدمية 
التي كانت موجودة على الس���احة السياسية 

في كل تفاعالتها. 
وقال���ت املصادر ان���ه ونتيج���ة حالة املد 
واجلذر في املشهد السياسي فان بيئة الكويت 
س���تكون طاردة للتنمية االقتصادية وجتعل 

من برنامج احلكومة اضغاث احالم لن تكون 
سهلة التحقيق.

ولذلك فإن التعامل مع تلك االزمة قد يأخذ 
احد اجتاهات ثالثة االول اما استقالة احلكومة 
وتغيير مسلكها وتوجهاتها وهو ما يعني انها 
قد تخس���ر التركيبة املؤيدة لها واما ان تقوم 
التركيبة املؤيدة في مجل���س االمة للحكومة 
بتغيير توجهاتها وتنضم الى املعارضة لتقود 
التنمية وهو ما يتعارض مع رؤية املعارضة 
احلالية في املجلس اما السيناريو الثالث فهي 
ان تتجه تركيبة املجلس املؤيدة للحكومة مع 
املعارضة شرط قيادة البلد نحو تنفيذ مشاريع 
تنموية ج���ادة، وقللت املصادر من االجتاهني 
االولني اال انها رأت في االجتاه الثالث امال في 
اصالح امور عج���زت احلكومة واملجلس عن 

حتقيقها طوال السنوات القليلة املاضية.


