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كشفت مصادر لـ »األنباء« ان اجتماعا مصغرا عقده 
بعض أعضاء مجلس إدارة احتاد الشركات االستثمارية 
نهاية األسبوع املاضي مت خالله حتديد رؤية االحتاد 
فيما يتعلـــق بالوضع االقتصادي العام، وكذلك رؤى 

االحتاد في قانون االستقرار املالي.
وأشارت املصادر الى ان اللجنة وضعت تصورها 

للوضع االقتصادي بشكل عام وذلك لرفعه للمجلس 
األعلى للتخطيط.

وفيما يتعلق برؤى االحتاد حول قانون االستقرار 
املالي، أشارت الى ان تلك الرؤى كما هي ولم تتغير.

وقالت ان تلك الرؤى حول القانون وكذلك الرؤية 
حول الوضع االقتصادي سيتم رفعها للمجلس األعلى 

للتخطيط في املرحلة املقبلة.

»اتحاد الشركات« يرسل مقترحاته إلى المجلس األعلى للتخطيط حول الوضع االقتصادي وقانون االستقرار

طالبوا السلطتين بالتكاتف وتوحيد الصف لمواجهة التحديات االقتصادية والسياسية للعام الجديد 

اقتصاديون: كلمة صاحب السمو النور الذي سنهتدي به في الفترة المقبلة
أحمد مغربي و»كونا«

ألقت كلمة صاحب الس��مو األمير الشيخ صباح األحمد بظاللها 
االيجابية على الساحة احمللية، حيث اعتبرها عدد من االقتصاديني 
النور الذي سيهتدون به خالل الفترة املقبلة خاصة مع دخول العام 
اجلديد والذي سيكون عاما للتحديات االقتصادية والسياسية على 

السواء.
وأوضح عدد من االقتصاديني ل� »األنباء« أن كلمة صاحب السمو 
األمي��ر جاءت كالعادة حكيمة، حي��ث انها جاءت من قائد يضع في 
اعتباره مصلحة الوطن واملواطنني، موضحني أن صاحب الس��مو 
يوجه ابناءه الى الدروب الصحيحة، ويحاول جاهدا أن يش��ير الى 
مكامن اخللل ويرش��د بكلماته إلى طريق الصواب والفالح. وفيما 

يلي التفاصيل:

معتبرا ان ما حدث خالل االيام 
املاضية ال يتناسب مع الدستور 
الكويتـــي وتعاليمـــه وقيمه 

السامية.
واكد بوخضور ان الكرة اآلن 
في ملعب السلطتني التشريعية 
والتنفيذية لتنفيذ توجيهات 
صاحب السمو األمير ووضعها 
موضع التنفيذ ألن املسؤولية 

تقع على اجلميع.

التنمية واإلصالح

من جانبه، قال رجل االعمال 
محمود حيدر ان كلمة صاحب 
الســـمو األمير أعطـــت طريقا 
مفتوحا للبدء في التنمية بعيدا 
عن كل مـــا يعرقلها، حيث ان 
الوقت حان لتنفيذ املشروعات 
الضخمة من اجل اللحاق بركب 
التقـــدم، خصوصا ان الكويت 
متتلك قدرات مالية وبشـــرية 
تؤهلها لتبـــوؤ مكانة متميزة 

على مستوى املنطقة.
وأعرب حيـــدر عن أمله ان 
يتم في املرحلة املقبلة انسجام 
بني كل شرائح املجتمع ملا فيه 
املصلحـــة العامة والتفرغ من 
اجـــل رفعة الكويـــت على كل 

االصعدة.

الكلمة أعطت طريقاً مفتوحاً للبت في مشاريع التنمية بعيداً عن كل العراقيل والتحديات القديمة
حيـــث »نعيش حتـــت مظلة 
الدستور ويجمعنا علم واحد 

هو علم الكويت«.

تحديات المجتمع

أما اخلبير االقتصادي حجاج 
بوخضـــور فقـــال: ان خطاب 
الســـمو األمير يظهر  صاحب 
مدى دقـــة متابعته للتطورات 
فـــي العالم ومـــا تفرضه من 
حتديات بإيقاعاتها الســـريعة 
علـــى مجتمعاتنـــا، وهـــو ما 
حاول سموه ايصاله الى ابنائه 

واخوانه املواطنني.
الى أن  وأشـــار بوخضور 
صاحب السمو األمير هدف من 
خطابه امـــس االول الى وقف 
التطورات السلبية التي حتدث 
والتي ميكن ان تضر بصورة 
الكويت ومتاسكها وتضعها في 

حرج.
وقال ان سموه فرق بصورة 
واضحة بني االختالف في الرأي 
الذي هو موضع احترام اجلميع 
وبني التطـــاول على اآلخرين، 

التي ميكن ان يقول حتت قبتها 
ما يشاء، مشيرا الى ان اللجوء 
الى الشارع من قبل بعض النواب 
غير مستحب ألن هذه الطريقة 
ســـتضر بالبالد ومبسيرتها 

الدميوقراطية.
وأشار الى أنه اذا كان هناك 
خطأ من فرد هنا أو فرد هناك، 
فكان ينبغي على املتضرر ان 
الدولة،  الى مؤسســـات  يلجأ 
الشامخ  الى قضائها  الســـيما 
بدال من ان يتجه الى الشـــارع 
مباشرة في محاولة للتكسب 

السياسي من قبل البعض.
وقال ان صاحب السمو األمير 
حسم االمر، واكد ضرورة اختيار 
اخليار احلضاري وهو االحتكام 
العريقة  القضاء  الى مؤسسة 
»ألننا نعيش فـــي وطن لديه 
دستور وقوانني تتيح احلرية 
الوقت نفسه  للمواطنني وفي 

حتميهم من التجاوزات«.
واضاف ان ســـموه وضع 
النقاط على احلـــروف وعلى 
اجلميع االقتـــداء بتوجيهاته، 

بل جاء في وقته املناسب.
واضافت العنجري ان الكلمة 
كانت مليئـــة بااللم واالمل ملا 
آلت اليه االمور في البالد، حيث 
يتمتع صاحب الســـمو األمير 
بالقـــدرة على كشـــف فحوى 
رسالته بصورة قوية وحكيمة 
ومتزنة نظرا الى انه يرغب في 
اســـتقرار اوضاع الوطن الذي 
دائما ما يبحـــث له عن االمن 

واالمان.

وقف التأجيج

قـــال العضو  من ناحيته، 
الســـابق في املجلـــس االعلى 
للبتـــرول موســـى معرفي ان 
خطاب صاحب السمو األمير جاء 
ليخمد الفتنة ويدعو الى وقف 
الكويتي  الشارع  التأجيج في 
بعد ان جلأ بعض النواب الى 
ممارسة خاطئة من خالل حتريك 
الشارع والتعامل معه بدال من 

اتباع الطريق الدميوقراطي.
واضـــاف معرفي ان عضو 
مجلس االمة لديه قاعة املجلس 

الفترة املقبلة والتي ســـتكون 
 بال شك فيها العديد من املشاكل 
سواء السياسية او االقتصادية 
واالجتماعية، البد أن نركز على 
شرف املواطنة واإلقامة في هذا 
البلد املعطاء وان تكون الكويت 

ديرة حق في املنطقة«.
ومتنـــى من أعضاء مجلس 
األمـــة واحلكومة أن ينفذوا ما 
جـــاء في الكلمـــة ألنها جاءت 
حســـب قـــول العتـــال »أمرا 
بخير ونهي عن املنكر واتباعا 
ملعروف« وال يسعنا اال أن نقف 
احتراما وإجالال لصاحب السمو 
األمير الوالـــد والقائد لديرتنا 

العظيمة«.

النطق السامي

بدورها، قالت رئيس مجلس 
ادارة شركة اجلزيرة للتنمية 
العقاريـــة نبيلة العنجري ان 
كلمـــة صاحب الســـمو األمير 
عبرت بصورة حقيقية عن كل 
الوطن،  ما يتفاعل على ارض 
فكان سرد سموه للواقع حكيما، 

قائد يضع في اعتباره مصلحة 
الوطن واملواطنني، موضحا أن 
صاحب الســـمو يوجه أوالده 
في جميع املستويات ويحاول 
جاهدا أن يشـــير الـــى مكامن 
اخللل ويحاول أن يهدي بكلماته 
إلى طريق الصـــواب والفالح 

والنجاح.
وبني العتال أن حنكة صاحب 
السمو األمير تعودنا عليها بان 
ما شغل منصب رئيس الوزراء 
ووزيرا للخارجية، مشيرا الى 
أن توقيت الكلمة جاء مناسبا 
جدا حيث حملـــت في طياتها 
حلوال شـــافية وناجعة لكثير 
من املشاكل التي ظهرت مؤخرا 
من تأجيج للمشاكل السياسية 
والفتنة واملزايدة على الدستور 
واألمور االخرى التي تطرق اليها 

عدد من نواب مجلس األمة.
وأضاف العتال قائال: »يجب 
أن نقـــف احترامـــا لصاحب 
الســـمو األمير، وان ندقق في 
الكلمة ونستخلص منها العبر 
التـــي البد أن نهتدي بها خالل 

وأصبحنا فـــي خندق او نفق 
مظلم والبد أن نتكاتف للخروج 
منـــه، ألن الظواهـــر احلالية 
أوصلتنا إلى اليأس وفقدان األمل 
في أي حتسن حتى اننا وصلنا 
إلى حافة الهاوية، ولكن بصيص 
النور ظهر لنا مع كلمة صاحب 
السمو األمير والتي أرجعتنا 

إلى الروح الوطنية«.
وأشـــار إلى أن أمل الكويت 
كبير في حكمة صاحب السمو 
األمير، وأمتنى أن توضع هذه 
الكلمة في إعالنات الطرق أمام 
جميع املواطنني واملقيمني حتى 
تكون نبراســـا للجميع ألنها 
جاءت من قلب طيب غيور على 

مصلحة الوطن واملواطنني«.

مصلحة الوطن

من جانبه، قال نائب رئيس 
مجلس ادارة نائب الشركة االولى 
للتأمني التكافلي حسني العتال 
ان كلمة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد كالعادة 
جاءت حكيمة ألنها جاءت من 

في البداية قال رئيس مجلس 
االدارة والعضـــو املنتدب في 
شـــركة أفكار القابضة صالح 
اليوسف: »اننا ال يسعنا إال أن 
نكرر »لبيـــك يا كويت.. لبيك 
الســـمو«، مضيفا  يا صاحب 
ان كلمة صاحب السمو األمير 
جاءت بلسانه الصادق إلخوانه 
الدميوقراطية  املواطنني لدعم 
ووأد الفتنة التي أصبحت تنشر 

حاليا.
ومتنى اليوسف من السلطة 
التنفيذيـــة والتشـــريعية أن 
يأخذوا هذه الكلمة على محمل 
اجلد، وأال تكون مرهما لعالج 
جرح مؤقـــت، فالكلمة ركزت 
على الوحدة الوطنية وتعزيز 
الدميوقراطيـــة والقضاء على 
الشـــائعات التي بدأت تنتشر 
وتأخذ حيزا كبيرا في مجتمعنا، 
الـــى أن الكويت في   مشـــيرا 
حاجة ماسة إلصدار تشريعات 
جديدة والبدء في تنفيذ مشاريع 
البلد على  تنمويـــة تســـاعد 
اخلروج من االزمة االقتصادية 

الطاحنة.
وأضاف قائـــال: »اإلحباط 
الكامل بدأ يسيطر على اجلميع، 
واليأس أمامنـــا في كل مكان، 

حجاج بوخضور موسى معرفي نبيلة العنجري حسني العتال صالح اليوسف محمود حيدر


