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مؤتمر اإلعالم االقتصادي في زمن األزمة.. »تحديات مفروضة ودور مأمول« برعاية أحمد الفهد

المشاركون: دقة المعلومات مسؤولية مشتركة بين الشركات واإلعالميين

البراك: المعلومات حق إعالمي أصيل وهناك شركات تعتبرها  سراً  حربياً وأخرى تلتزم بمعايير الشفافية
النقي: تش�ابكت الخطوط بين اإلعالم السياس�ي واالقتصادي في عرض الحكومة لخطتها التنموية

)سعود سالم(حضور كبير في افتتاح املؤمتر 

وليد احلوطي متوسطا ابراهيم العوضي وأحمد عيسى ومحمد النقي وعقيل حبيب في اجللسة االولى باملؤمتر

جانب من تكرمي أحد رعاة املؤمتر عبداهلل البراك ملقياً كلمة االفتتاح

أكد نائب مدير االس��تثمار املباشر في 
شركة املدار لالس��تثمار ابراهيم العوضي 
ان الكوي��ت متتل��ك العديد م��ن املميزات 
االقتصادية منها ان النظام االقتصادي بها 
يتسم بالصمود، فخالل 30 عاما مر بثالث 
أزمات شديدة، حيث أزمة املناخ، االحتالل 
العراق��ي، األزمة املالي��ة العاملية، وقد واجه 
هذه األزمات بجدارة، متمنيا تخطي األزمة 

احلالية بنجاح.
وأشار العوضي الى أن االقتصاد ميثل 
عصب الدول في هذه االوقات كونه الركيزة 
االساسية لدول املنطقة خاصة بعد الفورة 
النفطية األخيرة، الفتا الى أن لالعالم قوة 
ودورا محوريا في حتريك العجلة االقتصادية 
ملا يتمتع به من نفوذ وتأثير، غير ان املشكلة 

تكمن في عدم وجود قاعدة واضحة املعالم من املعلومات واألخبار 
من جانب الشركات بشكل عام، فكل من كانوا يصرحون بغزارة قبل 

االزمة اختفوا متاما من ساحة الشفافية ابان حدوث االزمة.
وأوضح العوضي أن عالقة االعالم باملستثمر تتسم بكونها عالقة 
طردية، فاملستثمر بحاجة الى املعلومات واجلانب االعالمي مطالب 
بتوفيرها وعدم وجود اخلبر الصادق يضع كليهما في مأزق ثقة، 
محم��ال اجلهات احلكومية هي األخرى املس��ؤولية في عدم توافر 
املعلومات الكافية، ضاربا مثاال على ذلك بإدارة التوثيق العقاري بوزارة 
التجارة التي تخرج احصائيات متباعدة وبسيطة ال تكفي لتعريف 
املس��تثمر بخطواته املقبلة. ولفت الى ان األزمة املالية العاملية أثرت 
على املنطقة بشكل غير متوقع، الفتا الى ان هناك مؤسسات تضررت 

بسبب ارتباطها االستثماري اخلارجي، كما 
ان هناك مؤسسات أخرى أوقعت بنفسها في 
أزمة داخلية بسبب قراراتها االستثمارية كما 

حدث في أزمة مشتقات بنك اخلليج.
ووصف دور االعالم احمللي باملميز بالرغم 
من افتقاره الى وجود جهة متخصصة في 
النواحي االقتصادية، مشيرا الى ان االعالم 
احمللي تقمص دور صانع القرار طوال فترة 
األزم��ة وجنح في قيادة الرأي العام لفترة، 
مستشهدا بفترة احلديث عن قانون االستقرار 
املالي وما صاحبها من نشر احدى الصحف 
ملالحظاتها حول القانون، وتصوراتها للصورة 
األمثل له قبل صدوره حتى ان البنك املركزي 
نفس��ه أخذ بتلك املالحظ��ات وهو ما يبني 
األهمية االيجابية لالعالم في توجيه القرار. 
وحتدث عن قانون اخلصخصة األخير قائال »ان القوانني الكويتية 
احلالية تساعد على تطبيق اخلصخصة بشكل جيد، كما هو احلال 
في معظم الدول العاملية املتقدمة«، مش��يرا الى أن الهجوم عليه من 
جانب بعض وسائل االعالم ال مبرر له، خاصة في ظل املشروعات 
التنموي��ة العمالقة التي مت اإلع��الن عنها من قبل احلكومة، مطالبا 
بض��رورة اعطاء الفرصة للدولة لتثبت ج��دارة هذا القانون، الذي 

سيكون بداية لشراكة حقيقية بني القطاعني العام واخلاص.
ولفت الى أن هناك ايضا تركيزا غير مبرر على سوق املال دون 
غيره من اجلوانب االقتصادية األخرى، موضحاً انه على االعالميني 
القي��ام بدور اكثر ايجابية في طرح القضايا مع مراعاة ان تتس��م 

بالدقة واملوضوعية.

دافع مدير مكتب جريدة الشرق االوسط الدولية 
في الكويت احمد عيس��ى عن موقف االعالميني من 
االتهامات التي وجهت إليهم خالل االزمة، مشيرا الى ان 
لكل من االعالمي واالقتصادي دورا مشتركا في تسيير 
االمور، واملسؤولية يتقاسمها كالهما وقت االزمات، 
ولكن هناك مس��ؤولية مهنية تقع على عاتق االعالم 
االقتصادي حتديدا بالنظر الى حساسية القرارات التي 
قد تنتج عن االخبار التي يدور احلديث عنها، لذا يجب 
اال يشغل مجال االعالم االقتصادي اال املتخصصني 

في االعالم واالقتصاد في آن واحد.
وبنينّ ان تأثير االعالم على صناع القرار االقتصادي 
خالل فت��رة االزمة وما بعدها يوضح حجم االرتباط 
فيما بينهما، مؤكدا على ان للمتلقى دورا رئيسيا في 
بلورة تلك العالقة، كونه احدى دعائم عملية االتصال 
واملترج��م لها، علما ان عالقة االعالمي مبتخذ القرار 
االقتصادي تعود الى زاوية ارتباط االعالمي مبصدر 
اخلبر، وهي عالقة حساسة قد تعتريها النزاهة احيانا 
او تغلب عليها املنفعة، ومن هنا يجب ان يكون هناك 
رصد دقيق ملعرفة من ينش��ر ملن، واالهم ماذا يقول 

وملن؟
مزاي��ا  م��ن  ان  واض��اف 
االزمة املالية انها كش��فت وجود 
تداخالت واختالالت اصابت عالقة 
االقتصادي واالعالمي، فمن كان 
يصرح خالل فترات الرخاء توارى 
واختفى اثناء فترات االزمة، وحلت 
محل اسمه مصطلحات مثل مصدر 
مسؤول، او مقرب او مطلع، كما 
ان األخبار التي كانت حتمل الطابع 
الدعائي حل��ت محلها مواد ذات 

صفة اخبارية.
وافاد ب��أن التح��دي االكبر 
بالنسبة لإلعالميني هو وقوفهم 

امام معلومة اقتصادية معق��دة، عليهم حتويلها الى 
مادة قابلة للنشر يقرأها املتخصص وغير املتخصص 
بع��ني واحدة لتصل نفس الرس��الة، مبينا ان االزمة 
دفعت صن��اع القرار الى التعام��ل بحرفية اكثر من 
االعالم االقتص��ادي، وكان ذلك عبر تقدمي معلومات 

مبسطة تفس��ر للمتلقي اسباب 
احل��دث وتداعياته، بعد ان كانت 
املواد عبارة عن اخبار مغلفة حتمل 
في طياتها الكثي��ر من العبارات 
التس��ويقية الفضفاضة مثل ان 
صفقة ما س��تفتح للشركة بعدا 
استثماريا جديدا يعزز مكانتها في 

السوق وينعكس على ارباحها.
وذك��ر ان هن��اك معلوم��ات 
اقتصادية كثيرة ال يتم التطرق 
اليها كثيرا في االبواق االعالمية، 
فمثال املتلقي بحاجة الى تفسير 
العديد من املصطلحات التي غالبا 
ما تكون غير مفهومة بالنسبة اليه 

مثال املشتقات وغيرها من املصطلحات االخرى.
وأوضح ان عالقة وسائل االعالم بالشركات املدرجة 
في سوق االسهم شائكة، حيث يتعمد صناع القرار في 
تلك الشركات بث اخبار ال عالقة لها بأداء شركاتهم، 
وع��ادة ما تكون ايجابية في اول اي��ام التداول فيما 

تتسرب االخبار السلبية في نهاية ايام التداول ليمتصها 
املساهمون خالل عطلة نهاية االسبوع.

ولفت الى ان قانون املطبوعات رقم 3 لسنة 2006 
حظر النش��ر مبوجب املادة 21 حتت بند 5 لكل ما من 
ش��أنه التأثير على قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي 
الى زعزعة الوضع االقتصادي للبالد، او اخبار افالس 
املؤسس��ات والتجار اال بإذن خ��اص من احملكمة او 
كشف ما يدور في اجتماعات او وثائق او مستندات 
او مراسيم أقر الدستور قانونية سريتها، اضافة الى 
حتذيره املساس بكرامة االشخاص او ثرواتهم، متسائال 
عن كفاية هذه املواد لضبط ما يبث من معلومات تؤثر 
على اداء الشركات والسوق بشكل عام، مؤكدا على ان 
الرقابة يجب ان تكون داخلية، الن القانون لم يشتمل 

على جترمي املخالفات الناجمة عن افتقاد املهنية.
واك��د على ضرورة رأب الص��دع بني االعالميني 
واالقتصاديني، حيث ان االعالمي ناقل للخبر، بينما 
االقتصادي صانع له، وعالقاتهم��ا تكاملية، ناصحا 
بضرورة التعاون فيما بينهما وعقد ورش عمل جتمع 

بينهما لتوفير املعلومات بشكل افضل.

عيسى: التحدي األكبر  هو وقوف اإلعالمين أمام معلومه معقدة لتحويلها إلى مادة قابلة للنشر

العوضي: لإلعالم دور في تحريك االقتصاد 
ولكنه يفقتر لقاعدة واضحة من المعلومات واألخبار

احمد عيسى

 شريف حمدي
حت���ت عن���وان »حتدي���ات 
مفروضة..ودور مأمول« انطلقت 
اول م���ن أمس أنش���طة املؤمتر 
اإلعالمي االقتص���ادي في زمن 
االزمة برعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان  ووزير 
الفهد، ومبشاركة  الشيخ أحمد 
الكويتية  الش���ركات  عدد م���ن 

والشخصيات االقتصادية.
وأوض���ح الرئيس التنفيذي 
في شركة ميديا هاوس عبداهلل 
البراك أن���ه بعد قراب���ة أربعة 
أش���هر من اإلعداد تطلق »ميديا 
ه���اوس« لألبح���اث اإلعالمية 
باك���ورة مؤمتراتها املتخصصة 
وس���ط حضور يضم نخبة من 
احملاضرين من مج���ال اإلعالم 
واالقتصاد، مشيرا الى أنه بالرغم 
من أن عنوان املؤمتر يتسع حملاور 
عدة، ويغطي فترة زمنية كبيرة 
منذ إعالن إفالس بنك االستثمار 
األميركي ليمان براذرز في اخلامس 
عش���ر من سبتمبر 2008، اال ان 
ميديا هاوس حددت مجموعة من 
احملاور لتكون عناوين جللسات 
املؤمتر، يلتقي خاللها املشاركون 
واحلضور في نقاشات ومداخالت 
تستهدف وضع إس���تراتيجية 
حتدد العالقة السليمة بني اإلعالم 

واالقتصاد.
البحوث  ب���أن قس���م  وافاد 
اإلعالمية بالشركة قام بإصدار 
4 دراسات حتليلية متخصصة 
اجرت تقييم���ا محايدا عن دور 
االع���الم حيال س���وق الكويت 
املالي���ة، وش���ركات  ل���ألوراق 
النفطي،  االس���تثمار، والقطاع 
مش���يرا الى أن التقرير االخير 
حول العالقة بني االعالم والبنوك 
أكد ان الدور االعالمي االقتصادي 
الكويت، يستطيع ان يبني  في 
ويؤس���س لعالقة فاعلة مع كل 
الشؤون االقتصادية، ويستطيع ان 
يتبنى الكلمات اجلادة، ويحتضن 
اآلراء البناءة التي تبني وال تهدم، 
والت���ي ترنو ملصلح���ة عامة ال 
منفعة شخصية، والتي تكرس 
األطروحات االيجابية الهادفة بدال 
من اته���ام البعض له بالقصور 
املتواصلة  التداعي���ات  وس���ط 
التي نالت  واخلسائر املتالحقة 
األداء االقتصادي في  كثيرا من 
االستثمار والنفط وسوق الكويت 

وكذلك املصارف.
وق���ال ان���ه حدث انقس���ام 
كبير حول طبيعة دور االعالم 
االقتص���ادي وخصوصا خالل 
متابعته لالزمة املالية سواء على 
صعيدها العاملي او احمللي إلى حد 
أن بعض وسائل اإلعالم تعرضت 
لهج���وم وانتق���ادات بلغت حد 
التهديدات، وهو أمر ال مجال له في 
مسيرة احلرية والدميوقراطية، 
طارحا عدة اسئلة جاءت في هل 
جتاوز اإلعالم دوره أحيانا وهو 
يتابع تداعيات االزمة؟ هل تخلى 
اإلعالم عن املصالح العامة وانحاز 
لالمور الش���خصية لشركة هنا 
وبنك هناك؟ ه���ل مارس دوره 
احيانا بدفن اقالمه وشاش���اته 
النعامة خش���ية االفصاح  مثل 
عن امور ادركها واستحال عليه 
تناوله���ا؟ ولفت ال���ى أنه عند 
طرح هذه التس���اؤالت الحظنا 
فريقا من تلك الشركات يعتبر 
املعلومات سرا حربيا، في حني ان 
هناك فريقا آخر يلتزم مبعايير 
الشفافية كما ان احلصول على 
املعلومات حق اعالمي اصيل على 
كل الشركات، اضافة الى أن هناك 
فريقا ثالثا يقف موقف املتفرج 

يترقب فقط.
وذكر أن املؤمتر في محاوره 
يضع مسؤوليات تستهدف إجراء 
تقييم عملي للدور اإلعالمي في 
ظل األزمة بسلبياته وايجابياته 
الش���ركات واملؤسسات  مطالبا 
والبنوك بتكريس اجلهود نحو 
توفي���ر املعلوم���ات واألرقام ال 
العب���ارات اإلنش���ائية وكلمات 
التي عاصرناها طوال  الوصف 

الفترات املاضية.

توظيف المعلومات

ترأس اجللس���ة األولى التي 
حمل���ت عن���وان »املؤمتر ميثل 
قضية هام���ة ومحورية« نائب 
الرئيس التنفيذي إلدارة األصول 
احمللية والعربية في شركة االمان 
الذي  لالستثمار وليد احلوطي 
قال ان عالقة االقتصاد باإلعالم 
متالصقة ال ميكن أن تتجزأ، ولكن 
املشكلة تكمن في كيفية توظيف 
املعلومات بشكل يخدم االقتصاد 
الوطني، ويترجم للناس حقيقة ما 
يحدث، وهذا ما يجعل املسؤولية 
العامل���ني بالقطاع  كبيرة على 
االعالمي، نظرا لتأثيرهم القوي 

على تكوين الرأي العام.
واشار الى انه لألسف هناك 

والبيروقراطية التي تشل مفاصل 
حياته التقدمية.

توقع األزمات

من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة جمعية األسواق املالية عقيل 
حبيب ان اإلع���الم االقتصادي 
مطال���ب بتوقع األزم���ات قبل 
حدوثها وليس بعد احلدوث من 
خالل استشراقه للمستقبل مبا 

يستقيه من أحداث.
وأضاف أن األزمة احلقيقية 
التي تواجه املس���تثمرين تكمن 
في عدم توافر السيولة وكيفية 
إدارة املخاطر، الفتا الى أن لإلعالم 
دور في إدارة املخاطر ومواجهة 

األزمات.
وأكد أن اإلعالم ال ميارس دوره 
في إظهار وتفعيل الشفافية غير 
الواضحة في كثير من الشركات 
ومن ثم حماية املستثمرين من 
القنوات املشروعة حيث  خالل 
يعمد اإلعالم إلى نقل جزئي ملا 
ي���دور داخل الش���ركات خاصة 
ف���ي حالة اخفاقه���ا في حتقيق 
أرباح على مدى ثالث س���نوات 
متتالي���ة، مش���يرا إلى ضرورة 
وجود وقفة فعلية لإلعالم أمام 

هذه املشكلة.
وبني أن اإلعالم أغفل احلديث 
ع����ن العديد م����ن القضايا التي 
صاحبت األزمة املالية وقام بنقل 
جزء صغير ع����ن تلك القضايا 
ولم يسلط الضوء بشكل كاف 
عن مش����كلة الصرف أو تراجع 
العمالت في األسواق اخلارجية، 
مشيرا الى أن الدورة االقتصادية 
متتاز بالتشابك والتداخل فهناك 
اقترضت األموال من  ش����ركات 
العقار  البنوك واستثمرتها في 
العقارية  الش����ركات  ان  فيم����ا 
استثمرت في العمالت واألسهم 
باألسواق العاملية وملجرد تراجع 
سعر الصرف في بعض العمالت 

األجنبية حدث تراجع في قيم
األصول بالسوق احمللي ولم 
يفطن االعالم االقتصادي الى هذا 

التأثر في الوقت املناسب.
وفي مداخلة لرئيس قس����م 
االقتصاد بجريدة »السياس����ة« 
مصطفى الس����لماوي دافع فيها 
بقوة ع����ن االعالمي����ني، محمال 
االقتصاديني مسؤولية التأثيرات 
السلبية لتداعيات االزمة املالية 
العاملية، مشيرا الى انه كان هناك 
من يلهث لتسريب خبر، وما الى 
ذلك ثم يع����ود الى تكذيبه بعد 
ذلك، منبها الى ان ش����ركات ال� 
BR أفسدت الدور االعالمي، كما 
ان االعالنات حتكمت في اجلانب 
االبداعي للصحافي، الذي غالبا ما 

يكون اخلبر مفروضا عليه.
وقارن السلماوي بني الصحافة 
العاملية والعربية، مش����يرا الى 
ان االول����ى لديه����ا االمكانيات 
واملس����احات االبداعية الكافية، 
بينم����ا الثانية تفتق����ر الى تلك 

املميزات.
وفي اجابة عن سؤال طرحته 
مدي����رة مكت����ب CNBC عربية 
جن����وى عص����ران عن نس����بة 
مس����اهمة الصحافة االعالمية 
سواء املقروءة او املسموعة في 
دورها االقتصادي، قال النقي ان 
الصحافة ساهمت بنسبة تصل 
الى 70% من التطور الذي وصل 

اليه وضع االقتصاد احمللي.
وفي مداخلة اخرى، قال ممثل 
التعاون  العامة ملجلس  االمانة 
اخلليجي جنيب الشماس����ي ان 
االعالم االقتصادي يواجه حتديات 
ومشاكل في اقتصادنا انطالقا 
من مس����ؤوليته كشريك وداعم 
للتنمية، وعندما نوجه له النقد 
يكون انطالقا من دوره الكبير في 
دعم االقتصادات واالرتقاء بها.

وقال مندوب قناة CNBC عربية 
بدولة االمارات ان املتحدثني في 
املؤمتر اغفلوا دور املتلقي، وألقوا 
باملسؤولية على عاتق اجلانب 
االعالم����ي واالقتص����ادي فقط، 
بالرغم من ان املتلقي يجب عليه 
حتديد مص����ادر معلوماته التي 
يثق بها، واالبتعاد عن املصادر 

املغلوطة، وعدم التعرض لها.

فرصة ألصحاب الشأن واإلعالم 
للتدخل واستشفاف الرؤى ولكن 
لألسف تداخلت األمور وتشابكت 
اخلطوط بني اإلعالم السياسي 
واإلعالم االقتصادي وسارت عملية 
التأزمي وأصبحنا نعيش أجواءه 
حتى استطلع اإلعالميون حقيقة 
األمر في الفص���ل بني اإلعالمني 
االقتصادي والسياس���ي والذي 
ميثل عددا من أصحاب منظور 

سياسي صعب املمارسة.
وأضاف من هنا يتضح أهمية 
روح التواصل والتكامل بني اإلعالم 
وأصحاب القرار من أجل البناء 
االقتصادي ضمن اإلميان الراسخ 
بأنها مسؤولية مشتركة تراعى 
فيها مصالح قطاع املال واألعمال 
مع االلت���زام باملصالح الوطنية 
واحتياج���ات املجتم���ع، مؤكدا 
النه���وض باإلعالم  على أهمية 
السياسية واملجتمعية  وأدواره 
والرقابية لتعبئة وحشد الطاقات 
لضمان جناح اخلطة التنموية مع 
ضرورة إيجاد التوازن اإليجابي 
في التغطية الصحافية وتغليب 
العليا للوطن، مشددا  املصلحة 
على اهمي���ة تأهيل الصحافيني 
املختصني في املجال االقتصادي 
لتعميق مفهوم اإلعالم االقتصادي 
وصياغة خطاب اعالمي اقتصادي 
واضح ومتوازن ملواجهة األزمات 

املتالحقة.
وأشار إلى دور وسائل اإلعالم 
ومس���ؤوليتها في ظل املرحلة 
احلالية التي حتتم التركيز من 
اج���ل التنمي���ة وتقوية اإلعالم 
االقتص���ادي ليواكب متطلبات 
املرحلة املقبلة، وبني أن اإلعالم 
االقتصادي ميكن أن يكون املرآة 
التي تعكس عن طريق وسائله 
العالقة بني القطاع اخلاص ومراكز 
صنع القرار من أجل تعزيز دوره 
ليكون داعما لالقتصاد الوطني 
وضمان تنفيذ اخلطة التنموية 
ووج���وده دائما عل���ى الطريق 
أن���ه ولتفعيل  الصحيح، وبني 
مش���اركة اإلع���الم م���ع صناع 
القرار يجب في األساس وجود 
إعالم اقتصادي قوي يضم بني 
ثناياه ك���وادر مؤهلة من ذوي 
املس���توى احلس���ي واحلرفي 
ويتمتع بالشفافية واملصداقية 
في تقدمي املعلومة مع ضرورة أن 
تتوافر لديهم املهارات واملعرفة 
الكافي���ة في ض���وء الضوابط 
الترمومتر  املهنية، موضحا أن 
واملؤشر لبلوغ اإلعالم االقتصادي 
املستوى املطلوب هو ما يخلقه 
ويحاول الوصول إليه من خالل 
التقارب والتفاهم مع صناع القرار 
وقطاع املال واألعمال واالرتقاء 
بأداء الدولة للقضاء على الروتني 

صحافي���ون مس���يرون وفق���ا 
لتوجهات معينة، لذا ينشرون 
اخب���ارا غير مؤك���دة قد تضر 
مبصالح مؤسسات جيدة، مؤكدا 
على أن املسؤولية مشتركة فيما 
بني االقتصاديني، اال أن موضوع 
املؤمت���ر يدور ح���ول اجلوانب 
السلبية للدور االعالمي، ومدى 

تأثيرها على الوضع العام.
ولف���ت ال���ى أن الصحاف���ة 
االقتصادية في الكويت أدت دورا 
بارزا خاصة خ���الل ايام األزمة 
املاضية، وكشفت عن قضايا هامة، 
القرارات  وس���اهمت في بعض 

االقتصادية.
وصدق على املقولة التي تفيد 
بان االعالم ناقل خبر وليس صانع 
خبر، منتقدا الصحافة السلبية 
وتأثيرها على مجريات االقتصاد، 
متضامنا مع مقولة ان االقتصاديني 
افسدوا اجلسد الصحافي.وبني ان 
املعادالت املغلوطة تعطي مفاهيم 
مغلوطة، وهناك تداخل في كثير 
م���ن األمور فيم���ا يتعلق بعمل 
الصحافة االقتصادية بالكويت، 
مش���يرا الى أن هذا ال يغني عن 
انها تؤثر ايجابيا ودورها ملحوظ 
وملموس في صناعة اقتصادات 

الدول.

رسالة سامية

وقال رئيس مجلس إدارة شركة 
القابضة  الكويتية  الصناع���ات 
النقي »ان اإلعالم رسالة  محمد 
س���امية واإلعالميني هم حملة 
هذه الرس���الة وعلى حاملها أن 
يستوعب مفهوم الرسالة ويدرك 
حجم األمانة واملسؤولية امللقاة 

على عاتقه«: بهذه الكلمات بدأ.
وأض���اف النق���ي أن اإلعالم 
بفروع���ه املختلف���ة ل���ه تأثير 
محوري في شتى مناحي احلياة 
وإن تفاوت���ت، فالتف���اوت على 
مستوى النمو والتحضر في ذات 
املجتمع واألمر نفسه بالنسبة 
القرار فمسؤولياتهم  ألصحاب 
اجلس���ام وقراراتهم املصيرية 
ه���ي التي حت���دد مصائر األمم، 
القرار  التقدير وصواب  فحسن 
التنمي���ة واالزدهار  هو طريق 
والرخ���اء وجتهيز املس���تقبل 
املش���رق ألجيال الغد، وأش���ار 
النقي إلى أن اإلعالم االقتصادي 
هو صاحب الشأن والتأثير على 
متخذي القرار االقتصادي، فبقدر 
اس���تعداده وجاهزيته وكفاءته 
يتحدد مستوى جناحه في أدائه 
اإليجابي مبا يفرض عليه االرتقاء 
ليصب���ح أداة حيوي���ة لتنمية 
القطاعات االقتصادية املختلفة 
وترويج الفرص االس���تثمارية 
التنمية املستدامة  ودعم خطط 

واالرتقاء بالدور الكبير املنوط 
به مهنيا ووطنيا.

وأوض���ح النق���ي أن القطاع 
اخلاص الكويتي أصابته تبعات 

األزم���ة املالية وم���ازال يجاهد 
ويسعى بشتى الطرق للخروج 
من األزمة دون عون إضافي من 
السلطة وال حتى من اإلعالم الذي 

يقوم بدور ال يتناسب مع الدور 
املفترض القيام به.

وبني أن احلكومة عندما قررت 
عرض خطته���ا التنموية وبدال 

التأني في دراستها وتقدير  من 
نتائجها وقياس تأثيرها بالسلب 
أو اإليجاب وتأثيرها املباشر على 
االقتصاد احمللي، وهذه اخلطة 

ابراهيم العوضي


