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جانب من حفل بيت الزكاة عبدالقادر العجيل متوسطا املكرمني في االحتفال مبرور 27 عاما على تأسيس بيت الزكاة

بيت الزكاة: اإلنفاقات  38 مليون دينار واإليرادات 46 مليونًا بزيادة 6 ماليين على 2008

أقام بيت الزكاة حفله السنوي مبناسبة مرور 27 عاما 
على تأسيسه ودخوله عامه الثامن والعشرين في مقره 
الرئيسي في جنوب السرة برعاية املدير العام عبد القادر 
العجيل وقد حضر احلفل نائ����ب املدير العام للخدمات 
االجتماعية خالد عبداهلل احلس����يني ونائب املدير العام 
للش����ؤون املالية واإلدارية عبدالعزي����ز البزيع ومديرو 

اإلدارات وموظفو وموظفات بيت الزكاة.
بدأ احلفل بت����اوة آيات من الق����ران الكرمي ثم القى 
مدير عام بيت الزكاة عبدالق����ادر العجيل كلمة في هذه 
املناسبة استهلها بالترحيب باملوظفني واملوظفات وقال 
مخاطبا احلضور: نحن نعيش في هذه املؤسسة املباركة 
إخوة متحابني نعمل لتحقيق أهداف سامية وعلى رأس 
هذه األهداف تطبيق فريضة الزكاة، وأضاف: لقد مضى 
على إنشاء هذه املؤسسة 27 عاما حافلة بالعطاء مليئة 

باالجنازات.

وحول ما مت اجنازه خال عام 2009 ذكر العجيل أن 
بيت الزكاة حصل على املركز األول ألفضل موقع الكتروني 
على مستوى الوزارات واملؤسسات احلكومية في جائزة 
سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية كما حصل 
أيضا على املركز األول في مجال تقومي املوظفني من بني 
46 جهة حكومية من خال اجلائزة التي تنظمها جمعية 
الشفافية الكويتية ومت كذلك تكرمي بيت الزكاة من قبل 
الهيئة اخليرية اإلس����امية العاملية في حفلها مبرور 25 
عاما على إنش����ائها وذلك لتع����اون البيت مع الهيئة في 
مجال العمل اخليري وقد تس����لم البيت درع التكرمي من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد. وذكر أن من 
أهم اجنازات بيت الزكاة املتميزة في العام 2009 إنشاء 
مركز االتصال خلدمة عماء بيت الزكاة على نحو أفضل 
والتواصل معهم والرد على كافة أسئلتهم بشان معاماتهم 
في بيت الزكاة أو بخصوص استفساراتهم عن مشاريع 

البيت اخليرية من خال الهاتف رقم 175 حيث بلغ معدل 
املكاملات اليومية 750 مكاملة. وبني العجيل انه خال هذا 
العام مت االنته����اء من قانون إعداد الزكاة النموذجي من 
خال 3 ندوات عقدت له����ذا الغرض كما صدرت الئحته 
التنفيذي����ة ويعد هذا اجنازا مهما ف����ي إحياء الفريضة. 
وقال إن بيت الزكاة حصل في عام 2009 على 3 شهادات 
في االيزو من ش����ركة saiglobal وهي كل من شهادة أمن 
وسرية املعلومات 2005/27001 وشهادة سامة األغذية 
2005/22000 وجتديد ش����هادة مواصفة اجلودة اإلدارية 
2008/9001، وتنفيذا الستراتيجية بيت الزكاة في التوسع 
واالنتشار في مختلف محافظات الكويت مت حتى اآلن افتتاح 
4 ف����روع للبيت في كل من محافظة اجلهراء والفروانية 
وحولي واألحمدي خلدمة األسر احملتاجة باإلضافة إلى 

الفروع اإليرادية البالغ عددها 27 فرعا.
وحول إجمالي اإليرادات عام 2009 ذكر العجيل أنها 

بلغت 46 مليون دينار بزيادة 6 مايني دينار عما مت جمعه 
خال عام 2008 إجمالي اإلنفاقات عام 2009 بلغ 38 مليون 
دينار بزيادة مليوني دينار عما مت إنفاقه عام 2008. وبني 
أن عدد األسر املستفيدة من مساعدات بيت الزكاة املالية 
خال عام 2009 بلغ 34066 أسرة صرف عليها أكثر من 
22 مليون دينار وبلغ عدد األسر املستفيدة من املساعدات 
العينية 7900 أسرة أما بالنسبة للمستفيدين من مشروع 
الرعاية الصحية فقد بلغ عددهم 61000 ش����خص مببلغ 

يتجاوز 2 مليون دينار.
وفي مجال التواصل مع املجتمع ودفع مسيرة التنمية 
والبناء في الكويت ذكر العجيل انه مت إبرام 8 اتفاقيات 
تعاون مع هيئات حكومية وأهلية لتعزيز دور البيت في 
املجتمع بتكلفة بلغت مليون دينار كما مت تخريج 1500 
محاس����ب في 20 دورة حملاسبة الزكاة خال 15 عاما كما 
مت تشغيل الربط اآللي بني البيت وجلان الزكاة لتعزيز 

العمل اخليري في الباد. وفي مجال النش����اط اخلارجي 
أوضح العجيل انه مت حتى عام 2009 كفالة 27500 يتيم 
مببلغ جتاوز 3 مايني دينار كما مت تنفيذ 237 مشروعا 
خيريا مببلغ 3.200.000 دين����ار وبلغ عدد طلبة العلم 
املشمولني بالرعاية في بيت الزكاة 1737 طالبا انفق عليهم 
نصف مليون دينار. ووجه العجيل في ختام كلمته شكره 
اجلزي����ل ملوظفي وموظفات بيت ال����زكاة على جهودهم 
احملمودة وأنشطتهم املشهودة التي أسفرت عن حتقيق 
هذه االجنازات داعيا إياهم لبذل املزيد من اجلهد الستمرار 
التفوق وضمان التميز في أعمال وأنش����طة بيت الزكاة 

خلدمة الفريضة وتطبيقها التطبيق املنشود.
وف����ي ختام احلفل مت تكرمي املوظفني ممن أمضوا 20 
عام����ا و25 عاما في خدمة بيت الزكاة كما مت كذلك تكرمي 
املتقاعدين الذين كان لهم دور بناء في دفع مسيرة البيت 

وحتقيق طموحاته الرائدة في االرتقاء والتكامل.

العجيل استعرض اإلنجازات في 2009 خالل حفل أقامه »البيت« بمناسبة مرور 27 عامًا على تأسيسه

خالل ندوة أقامها التجمع الكويتي المستقل مساء االثنين في مقره بالشويخ

إقرار »الخصخصة« لم يبدد المخاوف من التطبيق الخاطئ واآلثار السلبية المتوقعة

الحريتي: ل�ن ينجح قانون الخصخص�ة في تحقيق المأمول ما ل�م تتوافر له البيئة التش�ريعية المالئمة والمب�ادرات الحكومية
البديل�ة االقتصادي�ة  السياس�ة  ع�ن  المعترضي�ن  وأس�أل  االقتص�ادي  اإلص�الح  خي�ارات  أح�د  الخصخص�ة  العنج�ري: 
العبد الهادي: الخصخصة محاولة لتنظيم القطاع االقتصادي وعلى الحكومة استيعابه ألن المساءلة السياسية أصعب

مش�اكلنا م�ن  الكثي�ر  لع�الج  ومدخ�ل  للدول�ة  العام�ة  الحال�ة  لتش�خيص  ناف�ذة  الخصخص�ة  قان�ون  بوخض�ور: 
م�ال اهلل: لي�س لدين�ا إدراك حقيق�ي للمش�كلة االقتصادية الت�ي نعيش�ها وقان�ون الخصخصة ول�د ميتًا وال ج�دوى منه

من جهته أكد األمني العام للتجمع 
الكويتي املستقل د.بدر مال اهلل أنه 
كان يجب على احلكومة خلق وعي 
عام في موضوع اخلصخصة قبل 
إقراره، مشيرا إلى أن اخلصخصة في 
األدبيات االقتصادية املعاصرة هي 
استحقاق تفرضه التحوالت الدولية 
في إطار محاولة خلق اقتصاد عاملي 
لم تستطع اقتصادات الدول النامية 
مواكبته واالندماج فيه، مشيرا إلى 
أن بداي����ات اخلصخصة كانت في 
إطار إع����ادة الهيكلة ثم اإلصاح 
االقتصادي إلى أن وصلت إلى شكلها 

احلالي كجزء من حركة العوملة.
وأضاف م����ال اهلل أن����ه على 
الصعيد الداخلي في الكويت وصلنا 
ملرحلة ال تطاق من خال العبء الذي 
تتحمله الدولة في معاجلة التزاماتها 
الناجتة  الداخلية  والضغوط����ات 
عنه، موضحا أن فكرة مش����روع 
اخلصخصة قدمية مت تداولها في 
مجلس األمة منذ عام 1964 وذلك 
لقدرة النواب حينها على استشراف 
املستقبل، الفتا إلى أن هذا القانون 
ولد ميتا وعدمي اجلدوى، مشددا 
على أن اش����كالية القانون تكمن 
في ش����قني األول يتعلق باحلدود 
التي من املمكن أن تنس����حب فيها 
الدولة من وظائفها سواء في دعم 
االستقرار االجتماعي او احملافظة 
على االستقرار االقتصادي وضمان 
منوه من خال دورها كمنظم حتى 
وإن حتولت من دولة تهيمن على 
االقتصاد لدولة تشرف عليه وهذا 
ما خلق جدال في أوساط الساسة. 
ولفت إلى أن ه����ذا القانون ليس 
قانون خصخص����ة ولكنه قانون 
نقل أصول متلكها الدولة للقطاع 
اخلاص وهذه مسألة لها خصوصية 
ومحاور بحث خاص����ة، فإذا كنا 
مصرين على اخلصخصة فهناك 
أدوات اخرى لنمو ونشأة القطاع 
أن����ه كان على  اخلاص، موضحا 
الدولة العمل بالتعاون مع مجلس 
األمة على خلق مناخ اس����تثماري 
مناسب وهذا ال يتحقق بنقل أصول 

الدولة للقطاع اخلاص.
وبنينّ أن هناك اندفاعا كبيرا نحو 
اخلصخص����ة دون إدراك حقيقي 
للمشكلة االقتصادية التي نعيشها 
وذلك ألن املتحدثني في االقتصاد من 
الساسة، باإلضافة لغياب احلوافز 
لدى القطاع اخلاص لاشتراك في 
التخصيص فا يوجد مستثمر يضع 
نفسه حتت رحمة حكومة متتلك 

السهم الذهبي.
ومن جهته أك����د اإلعامي طه 
الفراج أن البعض يعول على قانون 
اخلصخصة، بعد إقراره في مداولته 
الثانية، كأداة إصاح تساهم في 
تطوير االقتصاد الكويتي في حني 
يحاول البعض اآلخر التقليل من 
ش����أنه بدرجة وصلت لإلس����اءة 
للمؤيدي����ن عن طريق اس����تخدام 
مصطلحات غريبة مثل »الصفقات 
املشبوهة � محاولة تقسيم الشعب 
خلانات أسياد وعبيد«، موضحا أن 
الفترة األخيرة شهدت حرب تخوين 
هزت األمن االجتماعي وأثارت الذعر 

بني جموع املواطنني.

اجلودة، مشددا على أن احدى أهم 
الكويتي تتمثل  مشاكل االقتصاد 
في تبعية القطاع اخلاص للقطاع 
احلكومي فا يعمل إال في وجود 
إنفاق رأسمالي وطرح للمشاريع، 
مبينا حاجة القطاع اخلاص للتأهيل 
ليستطيع إجناز املشاريع املوكلة 
إليه من خال عدد من التشريعات 

وتفعيل بيئة جيدة لاستثمار.
وبنينّ أنه ال يوجد قانون أكرم 
وأس����خى من قانون اخلصخصة 
في تعامل����ه مع العمال����ة ولكنه 
ل����ن ينفعهم، ألنه ال يحتوي على 
ضمانات تكفل تأهيل قوة العمل 
في القطاع احلكومي قبل انتقالها 
للقط����اع اخلاص، فال����دول التي 
جنحت في اخلصخصة حرصت 
ف����ي البداية على تأهي����ل العمالة 
وتدريبها وتطويرها لرفع كفاءتها 

قبل انتقالها للقطاع اخلاص.
وأشار إلى أن القانون اشترط 
أن تكون الشركة مدرجة في سوق 
األوراق املالية، واملعروف أن غالبية 
الشركات املدرجة في سوق األوراق 
املالية ال تقوم على أنشطة تشغيلية 
ولكن على صفقات بينية فا يوجد 
منتج تبيعه، معربا عن خشيته أن 
يكون هناك من يخطط لاستحواذ 
على »من 5 إلى 6 شركات« في أكثر 
من نشاط ليسيطر على املناقصات 
واملشاريع وفي هذه احلالة سيكون 
املتضرر األساسي القطاع اخلاص 
املراد مساعدته، ألن غالبية التجار 
التقليديني ليس لديهم ش����ركات 

مدرجة في سوق األوراق املالية.

التي يسوقها  بعض املصطلحات 
البعض مثل سرقة وبيع البلد، الفتا 
القطاع  الى ضرورة إعادة تأهيل 
اخلاص، مطالبا احلكومة بأن يكون 
أول مشاريع اخلصخصة نظافة 
الكويت، والدولة تهدر سنويا من 

150 إلى 160 مليونا با جدوى.

حالة اضطرار

وبدوره أكد اخلبير االقتصادي 
د. حجاج بوخضور أن الدول تلجأ 
للخصخصة في حالة االضطرار 
وخصوصا عندما تكون في حاجة 
لزيادة إنتاج اخلدمات نظرا لتنامي 
الطلب عليها وارتف����اع تكاليفها 
،موضحا ان الكويت قد تأخرت في 
إقرار قانون اخلصخصة مدة طويلة 
جتاوزت ال� 20 عاما، مشددا على أن 
خصخصة املشاريع حق مشروع 
للحكومة كونها أداة إصاحية ولكن 
اإلشكالية تكمن في كيفية التطبيق 
وتوقيت����ه وآلياته والنماذج التي 
يجب أن حتتذى في إطار املواءمة 

العامة.
وأشار بوخضور إلى أن قانون 
اخلصخصة نافذة لتشخيص احلالة 
العامة للدولة ومدخل لعاج الكثير 
من مشاكلنا، الفتا إلى أن تطبيق 
قانون اخلصخصة بحاجة ملجموعة 
من التشريعات متثل البيئة الصحية 
لتطبيقه مثل قانون الشفافية، قانون 
الشركات، قانون املستثمر األجنبي 
وقانون حماية املستهلك، الفتا إلى 
أن احلكومة عاجزة عن االستمرار 
في تقدمي اخلدمات للمواطنني بنفس 

ينظم هذا القطاع وكانت احلكومة 
تستطيع تخصيص أي مشروع با 
ضوابط إال أن القانون املكون من 31 
مادة وضع اإلطار القانوني وألزم 
احلكومة بتخصي����ص القطاعات 
بقان����ون ما عدا قطاع����ي التعليم 
والصحة واضيف إليهما املصافي 
كما ألزم احلكومة بإنشاء مجلس 
فني يقيم الشركات التي ستتحول 
من القطاع العام للخاص ووضع 

ضمانات حلقوق املواطنني.
 ب����دوره أكد النائ����ب م. ناجي 
العبد الهادي أن قانون اخلصخصة 
هو محاولة جادة لتنظيم القطاع 
االقتصادي وخط����وة تأخرنا في 
اإلقدام عليه����ا كثيرا، الفتا إلى أن 
التخصيص قد مورس بسياسات 
تنفيعية في الس����ابق، مشيرا إلى 
أنه ليس متخوفا من تبعات قانون 
اخلصخصة مادامت هناك لوائح 
وقوانني ستصدر ستتمكن من جلم 
التجاوزات والتصدي لها، مشيرا إلى 
أن املنشود هو أن تطبق احلكومة 
القانون بش����كل صحيح يس����هم 
في رفع اجل����ودة وتقليل التكلفة 
وحماية املستهلك وشركات القطاع 
اخلاص غير القادرة على االلتزام 

بهذه املعايير لن تشارك.
وأوضح العبد الهادي أن سوق 
العمل في الكويت فوضوي ويعج 
بالبطالة املقنعة، مشددا على أننا 
أمام نقلة نوعية نأمل أن تستوعب 
احلكوم����ة هذا القانون بالش����كل 
الصحيح ألن املساءلة السياسية 
عليها اصبحت اصع����ب، رافضا 

اليوم متطرف اشتراكيا من خال 
نس����بة مس����اهمة القط����اع العام 
في الناجت القوم����ي احمللي والتي 
تتراوح بني 78% إلى 80% مبعني 
أننا ال منلك قنوات استثمار للقطاع 
اخلاص نظرا لهيمنة الدولة على 
كل األنشطة وبالتالي أصبح القطاع 
العام مصدر أمان املواطن الكويتي، 
مبينا أن قان����ون اخلصخصة قد 
يكون قفزة نوعي����ة لألمام ولكن 

تظل العبرة بالنتائج.

خوف على القطاع النفطي

ولفت إلى االختاف في نتائج 
املداولتني األولى والثانية للقانون 
بسبب اخلوف على القطاع النفطي 
وهذا خوف غير مبرر فانتاج النفط 
وتصدي����ره وإيرادته حق للدولة 
ولكنن����ا نتكلم عم����ا بعد ذلك من 
مصاٍف والبتروكيماويات والنقل 
والتخزين، رافضا محاوالت شل 
روح املب����ادرة وحتجي����م القطاع 
اخلاص فمن يشتري النفط الكويتي 
شركات قطاع خاص ثم يقومون 
بتكريره ونعود ونشتري املشتقات 
منهم مرة أخرى، داعيا لبيع النفط 
لش����ركات وطنية تكون جزءا من 
اسهمها اكتتاب عام واجلزء اآلخر 
للقطاع اخلاص، مشددا على أن من 

ال يغير ال يتطور.
وأك����د أن الس����هم الذهب����ي ال 
يستعمل لكل شاردة وواردة ولكن 
له ضوابط وأصول وال يستخدم إال 
في ظل حاجة ملحة، مبينا أنه قبل 
قانون اخلصخصة لم يكن هناك ما 

السياس����ي الذي مرت به الكويت 
في فترة ما بعد التحرير كان سببا 
في استمرار هذه املشاريع حبيسة 
األدراج وفي عام 2000 عندما كان 
النائب عبد الوهاب الهارون رئيسا 
للجنة املالية مت إحياء املش����روع 
مرة أخرى إال أن الصراع السياسي 
كانت له الغلبة أيضا، مشددا على 
أن وجود املشروع في اللجنة املالية 
على مدار 17 عاما ينفي ما يش����اع 

عن الهرولة والتسرع.
وس����أل العنجري املعترضني 
عن السياسة االقتصادية البديلة 
ملش����روع قان����ون اخلصخصة، 
موضحا أن الوضع االقتصادي في 
الكويت ال ميكن أن يس����تمر بهذه 
الطريقة فنحن دولة ريعية تتراكم 
لديها الثروات دون انتاج حقيقي 
للمجتمع وال يوجد لدينا اقتصاد 
حقيقي والدليل على ذلك ما توضحه 
امليزانية العامة للدولة فاإليرادات 
95.5% نفط والباقي طوابع وإيرادات 
واملصروف����ات 88% من اإليرادات 
رواتب وأجور وهذا يبني أننا بلد 
مصدر لرأس املال ومستورد لسلع 
االخرين فاملواطن يعتمد كليا على 
الدولة وه����ي بدورها تعتمد على 
مصدر واحد للدخل ولذلك نحن في 

حاجة إلعادة هيكلة اقتصادنا.
وأش����ار إلى أنه بالرجوع إلى 
محاضر املجلس التأسيسي لصياغة 
الدستور عام 1962 تعرض املشرع 
لطبيعة االقتصاد الكويتي بحيث 
يجب أال تكون متطرفة رأسماليا وال 
متطرفة اشتراكيا ولكن اقتصادنا 
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وقانون املستثمر األجنبي، وبني 
أن اللجنة التشريعية عرض عليها 
عدد من املقترحات حتت مسميات 
كثيرة منها قانون النزاهة، مكافحة 
الفساد، حماية املبلغني باإلضافة 
إلى م����ا قدمته اللجنة، وفي اقرب 
جلسة سيتم مناقشتها في بداية 
شهر يونيو لإلسراع في إحالتها 

للمجلس.

وسيلة  وليس غاية

ومن جهته أكد النائب عبدالرحمن 
العنجري أن قانون اخلصخصة 
وس����يلة ولي����س غاي����ة فهو من 
القوانني اجلوهرية واحليوية والتي 
تعتبر م����ن بدائل عملية اإلصاح 
االقتصادي، موضحا أن االختاف 
عل����ى القانون أمر صحي يش����ير 
للحراك السياسي في املجتمع وهذا 
أمر متعارف عليه في كل دول العالم 
ولكن في النهاية حتسم األغلبية 
األمر، رافض����ا ما يروجه البعض 
أن هناك حال����ة من الهرولة جتاه 
اخلصخصة واإلس����راع بإقرارها، 
الفتا إل����ى أن قانون اخلصخصة 
موجود ف����ي أدراج اللجنة املالية 
منذ عام 1993 برئاس����ة إسماعيل 
الشطي وبالتنسيق والتعاون مع 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
لعمل رحلة للتعرف على جتارب 
بعض الدول مثل املكسيك، ماليزيا 
ونيوزيلندا في مجال اخلصخصة 
وبالفعل ق����دم تقرير بالتوصيات 
أنه بس����بب الصراع  للجن����ة إال 

أسامة دياب
رغم إقرار قانون اخلصخصة 
فمازالت اآلراء حوله تتقاطع ما بني 
مؤيد ومع����ارض، هذا ما خلصت 
إليه ندوة التجمع الكويتي املستقل 
التي اقامتها مساء االثنني في مقره 
بالشويخ. فقد أكد النائب املستشار 
حسني احلريتي أنه على الرغم من 
أنه أحد املتقدمني باقتراح بقانون 
في بداية دور االنعقاد احلالي حول 
النواب  موضوع اخلصخصة مع 
عبداهلل الروم����ي ومرزوق الغامن 
وعلي الراشد بهدف االنتقال بالكويت 
من الوضع املترهل في القطاع العام 
إل����ى آفاق املش����اريع االقتصادية 
الكب����رى والنه����وض باالقتصاد 
الوطني وحتس����ني اخلدمات من 
خال تخصيص بعض املرافق لفترة 
زمنية محددة وفقا ملا نص عليه 
الدستور، إال أنه صوت ضد القانون 
في املداولة الثانية، الفتا لعدم جناح 
أي قانون ما لم تتوافر له البنية 
التحتية، ضرورة وجود ضمانات 
تكفل عدم تكرار الس����لبيات التي 
حدثت عندما خصصت احلكومة 
بعض املشروعات، ولكن ما يحدث 
اليوم هو أن السلطة التنفيذية لها 
اليد الطولى في التخصيص عدا ما 
الثروة الطبيعية، مشددا  يخص 
على غياب املبادرة احلكومية في 
حني أن أغلب املقترحات النيابية 
مقتبس����ة. وأض����اف احلريتي أن 
الهدف من التصويت ضد القانون 
ه����و دق ناقوس اخلطر لضرورة 
العاملني  وجود ضمانات حلقوق 
واحلفاظ على املال العام، الفتا إلى 
أن مناقشة قوانني منظومة مكافحة 
الفس����اد كانت على جدول أعمال 
مجلس األمة بع����د مرور القانون 
في مداولته األول����ى، ومنها منع 
املالية  تضارب املصال����ح والذمة 
وحماية املبلغني التي نص عليها 
القانون والتي تعتبر من أساسياته 
وضمان لنجاح����ه، إال أن املفاجأة 
كانت في اعتراض احلكومة على 
مكافحة الفس����اد وعرض القانون 
للتصويت على الرغم من أنه لم يكن 
مدرجا على جدول األعمال، وعلى 
الرغم من تقدمي النواب 70 تعديا 
بني املداولتني، ولذلك حتفظت على 

التصويت لصاحله.

ماهية التخصيص

ولفت إلى أن الشعب الكويتي 
ليومن����ا ه����ذا ال يع����رف حقيقة 
وماهية التخصي����ص ولذلك كان 
على احلكوم����ة أن تقوم بحمات 
إعامية مكثف����ة لتوضيح األمور 
وبث الطمأنينة في قلوب املواطنني 
قبل ع����رض القانون على مجلس 
األمة، موضحا أن التخصيص ليس 
باألمر السهل مستشهدا بالتجربة 
الياباني����ة الت����ي اس����قط قانون 
اخلصخصة فيها حكومتني وأقر 
الثالثة، مشيرا  في عهد احلكومة 
إلى أن����ه مع التخصي����ص ولكن 
بالشكل الصحيح وتوفير البيئة 
التشريعية املناسبة التي تكفل له 
النجاح وخصوصا اننا مرت علينا 
قوانني كثيرة لم نستفد منها بالشكل 
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