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الكويتي ووفق رؤى يتفق 
عليهـــا من قبـــل األطراف 
املعنية باخلطة والتمويل 

على حد السواء.
  وقال السميط ان البنك 
املركزي ابدى استعداده ملنح 
البنـــوك املوافقات الالزمة 
لتقدمي ما يلزم من متويل 
انه  التنمية، مضيفا  خطة 
ومن خالل هـــذا الدعم من 
البنوك  «املركزي» وقدرة 
الكويتية على متويل اخلطة 
مبـــا متتلكه مـــن خبرات 
وقدرات مالية كبيرة فإنها جاهزة للتمويل 

فور استدعائها لذلك.
  وتوقع السميط ان تشهد البنوك الكويتية 
في نهاية العام ٢٠١٠ والعام ٢٠١١ منوا مقارنة 
بأدائها ومنوها في العامني املاضيني ٢٠٠٨ 
و٢٠٠٩ مبديا استعداد البنوك بشكل مستمر 

لتمويل أي مشاريع كبرى. 

 قال نائب رئيس املديرين 
العامني فـــي البنك األهلي 
الكويتي عبداهللا السميط 
في رده على ســـؤال حول 
إمكانية قبول خيار السندات 
حســـب قول الوزير أحمد 
انه احـــد اخليارات  الفهد 
املطروحة، مشـــيرا الى ان 
طرح السندات احدى وسائل 
دعم متويل البنوك خلطة 
التنميـــة بديال عـــن بنك 
التنمية املقترح والذي نعتقد 
في بعدم وجوده في البنوك 

باألساس، والبنوك لديها القدرة سواء عن 
طريق حتالفات مع بعضها البعض أو عن 

طريق متويل فردي لكل بنك على حدة.
  وأوضح ان البنوك الكويتية ممثلة في 
احتاد املصارف أعلنت انها مستعدة بشكل 
دائـــم لتمويل خطة التنمية مبا يخدم كل 
االجتاهات: اخلطة وقطاع املصارف واالقتصاد 

 السميط: البنوك تحظى بدعم «المركزي» لتمويل الخطة

 د.يوسف اإلبراهيم  جاسم السعدون حافظ الغويل
 عبداهللا السميط

 الشيخ أحمد الفهد ملقيا كلمته

هذه الوسائل بتداعيات األزمة املالية 
العاملية وصمودها في وجه األزمة 
رغم حتقيقها خســــائر.   وخلص 
الســــعدون الى ان االعالم احمللي 
أصبح فــــي بحيرة صغيرة ونهر 
ضحل هذا ما سيدفعه الى االعتماد 
على اإلعالم الغربي للحصول على 
املعلومات، مشيرا الى ان اإلعالم 
البد ان يتحول الى مشروع دولة 
لتكون سيادة القانون هي السمة 
البارزة في معاقبة اإلعالم خللق 
اقتصاد منافــــس قادر على النمو 

املستدام.

    نقص الشفافية

    مــــن جانبه قال حافظ الغويل 
ان اكبر عائق يقــــف أمام اإلعالم 
في الدول العربية هي الشــــفافية 
فلكــــي تصبــــح اي دولــــة مركزا 
للحركــــة االقتصادية في املنطقة 
البد ان تلتزم مبعايير الشــــفافية 
والثقة ومعرفة األرقام احلقيقية 
عن االقتصاد مشيرا الى ان املنطقة 
العربية لديها مشــــكلة فريدة من 
نوعها وهي منع حرية انســــياب 

املعلومات للمتلقي.
    وبني ان الكويت متتلك العديد 
التي  من اخلبــــرات واإلمكانيات 
تؤهلها لكي تكون مركزا محوريا 
في مجال االعالم والصحافة وان 
تكون منوذجــــا فريدا في تدريب 
الكوادر على العمل الصحافي اذا 
ما توافرت اللبنة األساسية لبناء 
صروح إعالمية للتدريب الصحافي 

االختيار بني هذه القنوات واختيار 
احملتوى اإلعالمي املناســــب لكل 
شــــخص، فأصبح هناك مصطلح 
عربي البــــد أن نطلقه على كثرة 
وسائل االعالم وهو: ماذا تشاهد 
حتى أعرفك؟ بــــدال من مصطلح: 

تكلم حتى أراك.

    الحوت والسمك الضعيف

    من جانبه قال جاسم السعدون 
ان اإلعالم الكويتي حتوم درجته 
املهنية حول درجة مقبول، مشيرا 
الى ان اإلعالم مثل السمك اذا عاش 
في بحر حتــــول الى حوت، بينما 
اذا عاش في بحيرة أصبح سمكا 

صغيرا وهزيال.
ان اإلعالم  الســــعدون      وبــــّني 
احملتــــرف املتقــــدم يتكــــون من 
سقف علوي و٤ جدران، موضحا 
ان الســــقف العلوي هو الســــقف 
أما احلائط األول فهو  السياسي، 
يأتي من امتالك دول املنطقة ثلثي 
االقتصاد والباقي للقطاع اخلاص، 
مشيرا الى ان احلكومات غير مجبرة 
على نشر أي معلومات اقتصادية 
عن الدولة إال ان نشــــرها يخلق 
نوعا من الشفافية وجذبا مزيدا من 
االستثمارات املباشرة لهذه البلد.

    وأوضح السعدون ان احلائط 
الثاني في اإلعالم هو ان مجموعة من 
رجال األعمال يتحكمون في األعالم 
العربي، واحلائط الثالث هو حتكم 
سياسيات املعلنني في سياسيات 
اجلريدة ومصاحلها والرابع هو تأثر 

للمحتوى اإلعالمي الذي يتعرض 
لــــه املتلقي، واكبر دليل على ذلك 
األمر تسريبات ويكيليكس األخيرة 
التي أثرت الكثير من الرأي العام 
العاملي ولم نعرف تأثيراتها على 

كثير من دول العالم.
     وأوضح أن بعض وسائل االعالم 
تستخدم جهالة البشر في تقدمي 
وسائل إعالمية موجهة، خاصة أن 
اإلعالم بجميع انواعه يؤدي أدوارا 
هامة في املجتمع، فله دور توعوي 
يساعد على تغيير بعض األمور 
الســــلبية في املجتمع، وكذلك له 
دور سلبي في توجيه املجتمع نحو 
قضية سياسية معينة فيخلق نوعا 
من االحتقان السياسي في البلد، 
والذي قد يؤدي في بعض األحيان 
الى الثورات مثل الثورة االيرانية 
التي نشــــبت نتيجة نشــــر مقال 
صحافــــي وتبعه مواجهات دامية 
بني الشرطة وحاملي هذا املقال اال 
أن األمر تطور ووصل الى نشوب 
حرب وظهور اجلمهورية االسالمية 
االيرانية بشكلها املعروف حاليا، 
وكذلك توتر العالقات االقتصادية 
والسياســــية بني مصر واجلزائر 
نتيجة استخدام االعالم مباراة كرة 

القدم استخداما سيئا.
     واشار الى أن الدول العربية 
متتلــــك ٦٩٠ محطة فضائية منها 
ما يتراوح بني ٢٠و٣٠ محطة مهمة 
ويتعلق بها الكثير من املشاهدين 
في عاملنا العربي، ومع هذا الزخم 
االعالمي الكبير يصعب على املتلقي 

   تناولت اجللســــة األولى من 
املؤمتر املهنية في وسائل االعالم 
الناجح  ودور اإلعالم االقتصادي 
في دعم التنمية، وترأس اجللسة 
االبراهيم املستشــــار  د.يوســــف 
االقتصادي لصاحب السمو األمير 
بحضور رئيس مجلس ادارة شركة 
الشال لالستشــــارات االقتصادية 
جاسم الســــعدون، ومسؤول أول 
االتصــــاالت والعالقات اخلارجية 
ملنطقة الشــــرق األوسط وشمال 
افريقيا في مجموعة البنك الدولي 
حافظ الغويل باالضافة الى استاذ 
الكويت محمد  االجتماع بجامعة 
الرميحي.    في البداية قال د.يوسف 
االبراهيم ان اإلعالم له دور كبير 
في جناح أي خطة تنموية سواء 
كانت سياســــية أو اقتصادية أو 
الى أن اإلعالم  اجتماعية، مشيرا 
يلعب دورا كبيرا في تطور الشعوب 
وتقدمها واصبح ركيزة اساسية في 
عاملنا املعاصر، مبينا ان دور االعالم 
احملوري جاء نتيجة مباشرة لتطور 
وسائل اإلعالم وسهولة استخدامها 
لكل من املرسل واملتلقي، مبينا أن 
بعض وسائل االعالم استخدمت من 
قبل بعض االشخاص واجلهات في 
تشويه الصورة سواء االقتصادية 
او السياسية او االجتماعية، فأصبح 
املواطن في موقف من الصعب عليه 
التفرقة بني االخبــــار الصحيحة 

والكاذبة.
    من جانبه قال استاذ االجتماع 
في جامعة الكويت محمد الرميحي 
الكتلة احلرجة  ان اإلعالم يشكل 
في التنمية، فــــإذا حدث تقدم في 
هذه اخلطط يكون بواسطة وسائل 
االعالم واذ اما حدث اخفاق يكون 
منها ايضا، وذلك الن وسائل االعالم 

البوابة التي تشكل الرأي العام.
    واشــــار الى أن وسائل اإلعالم 
تتنوع مابني مقروءة ومسموعة 
الهائل  التطور  ومرئية، ونتيجة 
في عالــــم االتصاالت اصبح هناك 
الثالثة  الــــى  وســــائل اضافيــــة 
الســــابقة مثل الرســــائل النصية 
الهاتف احملمول واالنترنت،  عبر 
فأصبح هناك نتائج غير معلومة 

واإلعالمي بشكل عام.
    وردا على سؤال حول دور البنك 
الدولي في االقتصاد الكويتي قال 
مدير البنك الدولــــي في الكويت 
رضــــوان شــــعبان ان عمل البنك 
في الكويت له دور أساســــي في 
التنمية حيث يتم التنســــيق مع 
وزارة املالية لوضع اإلستراتيجية 
العامة لتطوير أداء القطاع العام 
وتدعيم االقتصاد الكلي من خالل 
تطوير دور القطاع اخلاص وتنمية 
املهارات البشرية.   ولفت رضوان 
الى ان مكتب البنك الدولي يراعي 
الــــدور اإلعالمي وفقا الحتياجات 
اجلهات احلكومية بإستراتيجية 
التطوير، مشيرا الى ان هناك عددا 
من الــــدورات املتخصصة في هذا 
املجال يقوم املكتب بالتنسيق معها 

مبا يخدم املجتمع الكويتي.
    من ناحية اخرى، رد السعدون 
علــــى إحدى املداخــــالت املتعلقة 
املقروء قائال:  اإلعــــالم  بانقراض 
ان اإلعالم االقتصــــادي لن يتأثر 
كثيرا بالتطور التكنولوجي للمجال 
اإلعالمي، موضحا ان سرعة انتشار 
اخلبر ليس احملرك الرئيسي لإلعالم 
االقتصادي في ظل انتشار وسائل 
الهدف  اإلعالم اإللكترونية وبات 
األهم للصحف املقروءة هو التحليل 
اخلبري.   وفيما يتعلق بالضوابط 
االعالمية بّني السعدون ان هناك 
بعض القوانني املزمع تطبيقها في 
الفترة القادمة وعلى رأسها قانون 
هيئة سوق املال التي ستعمل على 
حتييد اإلعالم االقتصادي بشكل 
كبير.   وفيما يخص الدور اإلعالمي 
في خطة التنمية أشار السعدون 
الى ان املشــــكلة ان جميع الدول 
خالل الـ ٣٠ عاما املاضية خضعت 
لنماذج تنموية غير سليمة حيث 
قلصت الدور الرقابي للحكومات، 
معربا عن اعتراضه عن منوذج دبي 
التنموي كونه أفرط في االحتمال 
على التطوير العقاري فقط ودعوة 
اجلنســــيات املتعددة لشغل هذه 
العقارات مما ســــيقلل من نسب 
املواطنني لتصل في النهاية بني ٥ 

و ١٠٪ من إجمالي عدد السكان. 

 الجلسة األولى: اإلعالم ركيزة أساسية في عالمنا المعاصر

 أحمد مغربي
  قال نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
الدولة  التنمية ووزير  لشــــؤون 
لشــــؤون االسكان الشــــيخ احمد 
الفهد ان اخلطة التنموية تســــير 
الزمني املوضوع  وفق جدولهــــا 
بنجاح، مشــــيرا الى انها صدرت 
بقوانني والقانــــون دائما يفرض 
وجوده وعلى اجلميع ان يتعامل 
مبقتضاه، وهناك اجهزة تنفيذية 
في الدولة تقوم مبسؤوليتها على 
اكمل وجه في تنفيذ القانون وفق 
اجلدول الزمنــــي خلطة التنمية، 
معتقــــدا ان اخلطة لــــن تتأثر في 
مسيرتها باالضطراب الدائر على 
الساحة السياسية واجلدل حول 
القوانــــني، مؤكدا انــــه كلما كانت 
البيئة هادئة وأكثر تعاونا كانت 
االنطالقة أقوى وأســــرع.  حديث 
الشيخ أحمد الفهد جاء في تصريح 
للصحافيني علي هامش مشاركته 
وإلقائه كلمــــة نيابة عن صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في مؤمتر اإلعالم االقتصادي حتت 
شعار «دعم الكويت كمركز مالي 
واقتصادي وجتاري اقليمي وعاملي» 
الذي تنظمه جمعية العالقات العامة 

الكويتية ملدة يومني.
  وأوضح الفهد ان هناك إصرارا 
على تنفيذ خطة التنمية، مبينا ان 
هناك خطــــني متوازيني في تنفيذ 
اخلطــــة االول يتضمــــن تغييرا 
ثقافيا واستراتيجيا، والثاني هو 
التنفيذ على ارض الواقع، مشيرا 
الى انه وفق نتائج التقرير النصف 
الســــنوي للخطة فانه مت اجناز 
٢٥٪ منها حتــــى اآلن واصفا تلك 
النسبة بـ «املقبولة»، ومعربا عن 
أمله في ان تنتهي السنة األولى من 
حتقيــــق نتائج تفوق الـ ٥٠٪ من 
اخلطة حتى نكون خطونا اخلطوة 
االولى باالجتــــاه الصحيح، قائال 
الى انه الشك ان هذا سيعمل على 
تطوير اآللية واالسلوب واألهداف 

املرجوة.
  وعن وجود اختالف بني احتاد 
املصارف والقائمني على آلية متويل 
خطة التنمية أوضح الفهد قائال: 
«ليــــس هناك خالف كبير في هذا 
اجلانب، فمن حق احتاد املصارف ان 
يبحث عن مصلحته القصوى فيما 
يخص متويل خطة التنمية، ومن 
البديهي واملنطق ان تعمل املصارف 
الكويتية على تهيئة نفسها على 
حتقيق هذه املعادلة لتحصل على 
اكبر مساحات متويلية في خطة 
التنمية، ولكن فــــي املقابل علينا 

الوطنــــي والتنمية مــــن منظور 
وطني يخدم االهداف االستراتيجية 
للدولة في ظل عالقاتها التفاعلية 
مع املوطنني وتأثيرها امللموس في 
تشــــكيل الرأي العام جتاه بعض 
القضايا االقتصادية وتساهم في 
نشر وترسيخ ثقافة التنمية وزيادة 
الوعي االقتصادي لدى املواطنني 
وحثهم على حتمل مسؤولياتهم في 
عملية التنمية في اطار منظومة من 
األهداف والسياسات االقتصادية 
وتقــــدمي صــــورة عــــن طبيعــــة 
التوجيهات املستقبلية والتعريف 
باألنشطة االقتصادية والتنموية 
والطاقات املتاحة لتشجيع حركة 

االستثمار في شتى املجاالت.

  فكرة طموحة

  من جهته، أعرب رئيس مجلس 
إدارة جمعية العالقات العامة بدر 
املديرس عن بالغ شكره وتقديره 
لصاحب الســــمو األمير الشــــيخ 
صباح األحمد على رعايته الكرمية 
للمؤمتر، وقال املديرس ان املؤمتر 
فكرة طموحة نبعت عن حس وطني 
أماله علينا التزامنا بخدمة املجتمع 
والسعي لتحويل رغبة امير البالد 
في حتول الكويت الى مركز مالي. 
وأوضح املديرس ان تقدم األوطان 
والنهوض بها هو أداء جماعي وجهد 
مشــــترك يبذله كل محب مخلص 
ازدهار وطنه ويرعى  يعمل على 
مصاحله وليس جهدا ذاتيا، لذلك 
فان علينا جميعا أن نعمل بإخالص 
األمانــــة، ونحقق  وجد لتحمــــل 
تقدم الكويت ونهضتها.  وأضاف 
املديرس ان رعاية صاحب السمو 
األمير للمؤمتر ضاعف من حجم 
مسؤوليات جمعية العالقات العامة 
كجمعية نفع عام تساهم في جهود 
التنمية الشاملة، وتعمل على رفع 
قدرات أفراد املجتمع ومؤسساته 
التي  بعقد املؤمتــــرات والندوات 
تبحث قضايا مختلفة تدعم انطالق 
جميع القوى الوطنية نحو حتقيق 

التقدم والتطور.
   وأوضح قائال: «لقد كان دافعنا 
الختيار اإلعالم االقتصادي موضوعا 
لهذا املؤمتــــر، ألهميته في تعزيز 
خطط التنمية االقتصادية والدفع 
بها الى مبتغاها، وتعريف الرأي 
العام بأهميتها، وحثه على املشاركة 
في جهود تطبيقها، ولعل اإلعالميني 
بخبرتهم وممارستهم هم األقدر على 
بيان دور وسائل اإلعالم بأنواعها 
في صنع الرأي العام والتأثير فيه 
الى الدرجة التي قد تصل الى حد 

قيادته وتوجيهه». 

ويحدد توجيهاته االستراتيجية.  
وأعرب العجيل عــــن أمله في ان 
تكون املرحلة االقتصادية احلالية 
التي متر بهــــا البالد نقطة حتول 
الى بنية جديدة لالقتصاد تستلزم 
توسعا في تنمية اإلعالم االقتصادي 
وتعزيز دوره ليتناغم مع أهمية 
ما تتضمنه من تنمية مســــتدامة 
ومتوازية اصبحــــت هاجس كل 

مواطن.
العجيل ان ممارســــة    واعتقد 
هذا الدور البد ان يكون من خالل 
اختيار املوضوعات بشكل دقيق 
وتعزيز التواصل مع املتخصصني 
واألكادمييــــني لعــــرض نتائــــج 
الدراســــات االقتصادية ونشــــر 
املعلومات الصحيحة املســــتندة 
الى مرجعيات محددة وتبسيطها 
وحتليلها وتفسيرها بكل حيادية 
إضافة الى إجراء استطالعات الرأي 
حول بعض القضايا احملورية مما 
يسهم في زيادة درجة تفاعل شرائح 
املجتمع مع األوضاع االقتصادية 
في البالد وتوسيع دائرة املشاركة 
االيجابية في عملية صنع القرار 
االقتصــــادي وحتســــني درجــــة 
الشــــفافية.  وأشار الى ان املرحة 
احلالية تفرض على مؤسســــات 
اإلعالم االقتصادي حتديات جمة 
تســــتلزم متيزها برؤية واضحة 
واستراتيجية ترتكز على تعزيز 
اجلوانــــب املرتبطــــة باملصداقية 
واألمانة املهنية في حتديد قضايا 
الى  التنمية، باإلضافة  وحتديات 
القطاعني  أداء  إبــــراز مؤشــــرات 
العام واخلاص ومــــا يرتبط بها 
من اخفاقات وجناحات والتعامل 
مع التطورات االقتصادية مبنطق 
واٍع يأخذ في احلســــبان مصالح 
مختلف القطاعات ويخدم املصلحة 
العامة للبالد ويرسخ ركائز النمو 

لألجيال القادمة.
   وأوضح ان هذه املرحلة تستلزم 
ايضا تعزيز القدرات اإلعالمية الى 
التحليل النقدي واالستقراء وزيادة 
االعتماد على اقالم متخصصة ذات 
احترافية وأفكار ورؤى اقتصادية 
متكنها من استقراء نتائج الدراسات 
املؤشــــرات مبختلــــف  ودالالت 
أبعادها االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية والتنبؤ باالجتاهات 
املســــتقبلية والتنبيــــه التخــــاذ 
اإلجراءات االحترازيــــة في إطار 
من الفهم الدقيق لبنية االقتصاد 
الوطني.  ودعا الى ان تكون وسائل 
اإلعالم منبرا لتبادل األفكار والرؤى 
االقتصادية متارس دورها في اطار 
من التعامــــل مع قضايا االقتصاد 

التلفزيون بل على اجهزة الكمبيوتر 
النقالة الشخصية مما  والهواتف 
جعل تأثيرها املباشر على اجتاهات 
الرأي العام محليــــا وعامليا اكبر 

وأقوى من أي وقت مضى».
  وأوضــــح أن هــــذه التطورات 
النظر في منظومة  جتعلنا نعيد 
القيم املهنية واالخالقية اخلاصة 
بعمل االعالمــــي وصدق املعلومة 
وحريــــة الصحافــــة واإلعــــالم 
ومســــؤولياته في تعزيز ودعم 

جهود التنمية.

  اهتمام باإلعالم االقتصادي

  مــــن ناحيته، أكد نائب رئيس 
مجلس إدارة احتاد مصارف الكويت 
ماجد العجيل ان األزمة االقتصادية 
املالية العاملية األخيرة ابرزت تزايد 
االهتمــــام باإلعــــالم االقتصادي، 
موضحــــا ان اجلميــــع ملس مدى 
احلساسية الفائقة لألسواق نتيجة 
او  املتداولة في الصحف  االخبار 

القنوات التلفزيونية.
   وقال العجيل فــــي كلمته ان 
قوة املؤسسات أثبتت عدم االرتكاز 
فقط على عناصر قوتها املالية بل 
ايضا علــــى قدرتها على الصمود 
في مواجهة التقلبات والشائعات، 
األمــــر الذي يســــتوجب ضرورة 
الدقة فيما  حتري وسائل االعالم 
ينشر وذلك لتحسني أدائها وتعزيز 
مصداقيتها ومنوها في املستقبل 
في عالم يســــيطر عليه االقتصاد 

الدعــــوات والتوصيات،  مع هذه 
موضحا ان جزءا غير يســــير من 
اإلعالم االقتصادي والسياسي في 
البالد قد ساهم بقصد او بغير قصد 
في إيجاد شعور عام ال يرتاح الى 
منطلقات اإلصــــالح االقتصادي 
وال يتعاون مع قراره.  وأكد على 
رغبة وقدرة غرفة التجارة وصناعة 
الكويت على املساهمة في احلملة 
اإلعالميــــة التنموية املطلوبة من 
جهة وعلى املســــاعدة في اطالق 
الترويج للكويت  حمالت وآليات 
وبرنامجها االقتصادي ومشاريعها 

التنموية وانفتاحها الدولي.

   وقت مناسب

  من جانبه، قال املستشار األول 
لالتصاالت والعالقات اخلارجية 
ملنطقة الشــــرق األوسط وشمال 
افريقيــــا مبجموعة البنك الدولي 
بواشنطن حافظ الغويل ان مؤمتر 
اإلعالم االقتصادي جاء في الوقت 
القيمة  النظر في  املناسب إلعادة 
الفعلية لإلعالم كأداة متتلك طاقات 
هائلة مبــــا يتوافر لها من زخم ال 
يقــــارن من املعلومــــات واألخبار 
بفضل التقدم غير املســــبوق في 

تكنولوجيا املعلومات.
   وأضاف الغويل في كلمة ألقاها 
نيابة عن املشــــاركني في املؤمتر: 
«لقد اصبحت عملية نقل األخبار 
والصور متاحــــة ليس فقط على 
صفحات اجلرائد وعلى شاشــــات 

عما يدور خارج اختصاصاته، مع 
وجود مرتكزات ثابتة وشروط الزمة 
لإلعالم احلر أيا كان اختصاصه.

  وأكــــد ان املؤمتر يهــــدف الى 
توظيف االعالم االقتصادي للدفع 
بتنفيذ الرؤية التنموية احلديثة 
العريقة التي اطلقها صاحب السمو 
األمير لتحويل الكويت الى مركز 
مالــــي وجتاري عاملــــي، موضحا 
ان هــــذه الرؤية التي وجدت فيها 
غرفة التجــــارة وصناعة الكويت 
منذ البدايــــة تعتبر توظيفا ذكيا 
النســــبية  للمزايــــا االقتصادية 
الى االنتقال بها  للكويت وتهدف 
من اقتصاد ريعي يحكمه االنفاق 
العام الى اقتصاد انتاجي يحركه 
القطاع اخلاص على أســــس قوى 
السوق واملنافسة وفي إطار العدل 
واملساءلة.  وبني ان املؤمتر يؤكد 
ما دعت اليــــه الغرفة وما اوصت 
بــــه الدراســــات الدولية واحمللية 
بشــــأن ضرورة وأهميــــة تنظيم 
حملة إعالمية تشــــرح للمواطن 
الكويتي الرؤية التنموية اجلديدة 
ومضمونها االصالحي لتبدد مخاوفه 
من التشريعات التي حتتاجها هذه 
الرؤية وتعمل على إيجاد رأي عام 
واٍع لضرورات االصالح ومتفهم 
لتكاليفه ومردوه وإدراك النتائج 

املترتبة على تعطيله.
  وأشــــار الــــى ان الســــلطتني 
التشــــريعية والتنفيذية والقوى 
السياســــية لم تبد جتاوبا فعليا 

خطــــة حكومية فقــــط» مبينا ان 
اخلطة ال ميكن أن حتقق اهدافها 
دون توافق وتفاعل بني املؤسسات 
التنفيذية والتشريعية واملجتمع 

املدني.
  وشدد على أهمية املؤمتر الذي 
يحمل شعار «دعم الكويت كمركز 
مالي واقتصادي وجتاري اقليمي 
وعاملي» في املشاركة في حتقيق 
اهداف اخلطة التنموية وان يكون 
داعما لها ألنها تساهم بالتوعية من 
خالل احلوارات املتبادلة في احللقات 

النقاشية بني املختصني.

  تقدم تقني مذهل

  من ناحيتــــه قال النائب األول 
لرئيس مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت خالد الصقر ان 
االعالم بفضل التقدم التقني املذهل 
واالنتشــــار اجلغرافي العابر لكل 
احلــــدود اصبح لــــه دور مهم في 
تشكيل وتوجيه الرأي العام وأصبح 
تأثيره قويا ومباشرا ليس فقط في 
القضايا السياسية فحسب بل في 
جميع مجاالت احلياة دون استثناء، 
كما أن لإلعــــالم تأثيرا كبيرا في 
الشأن االقتصادي وقضايا التنمية 
واالصالح على وجه اخلصوص.

   وأضاف الصقر في كلمته خالل 
حفل االفتتاح ان هذه احلقيقة عززت 
تزايد وتعميق االختصاصات داخل 
عالم اإلعالم، موضحا ان هذا االمر 
ال يعني أن املتخصص يكون بعيدا 

كجانب تنفيذي ان نبحث حتقيق 
اهدافنا من خالل دراسات اجلدوى 
االقتصادية والعائد االستثماري 
والتحــــول من شــــمولية القطاع 
العام الــــى دخول القطاع اخلاص 

في اخلدمات العامة».
  وأضــــاف الفهــــد: «االئتمــــان 
املصرفي سيكون له املساحة الكبرى 
في خطة التنمية، علما بأن هذا ال 
يلغي وجود أدوات أخرى لتنفيذ 
اخلطة».  وحــــول وجود مقترح 
اصدار سندات حكومية، بديل عن 
تأسيس بنك للتنمية، قال الفهد ان 
هناك خيارات عدة مطروحة من قبل 
وزارة املالية والبنك املركزي، ويتم 
التباحث فيها حاليا، مشيرا الى انه 
من خالل هذه املناقشات سيظهر 
في الصورة أدوات متويلية اخرى، 
منبها الى ان السندات ستكون احدى 
األدوات األساسية في تنفيذ خطة 

التنمية.

  تعاون السلطتين

  وأضاف الفهد في كلمته خالل 
اجللســــة االفتتاحيــــة أن تعاون 
األدوات  وتفعيــــل  الســــلطتني 
التشريعية والتشريعات القانونية 
اجلديدة هي سبب مباشر في ترسية 
التنمية على ارض  وتنفيذ خطة 

الواقع.
   ونقل الفهــــد حتيات صاحب 
الســــمو األمير جلمعية العالقات 
العامة ودعمه لفعالياتها ومتنياته 
لها بالتوفيق والنجاح في حتقيق 
اهداف حتويل الكويت إلى مركز 

مالي وجتاري مهم في املنطقة.
  وأضاف الفهد قائال: «ال يخفى 
على احد ان سمو األمير ارتأى ان 
الكويت مركزا ماليا عامليا  تكون 
من خالل رؤية استراتيجية تلزمنا 
جميعــــا بالتحضير لتحقيق هذه 
الرؤية في عام ٢٠٣٥ والتي ستنفذ 
من خالل خطط قصيرة وطويلة 
املدى تســــاهم في حتول الكويت 
حتوال اســــتراتيجيا وتضعها في 

مصاف الدول العاملية».
   وأكد الفهــــد على ان ٦٣٪ من 
اخلطة حتمل ٢٣٠ سياســــة عامة 
تهتم باملواطن الكويتي باإلضافة 
الى ان إعادة اعمار البنية التحتية 
واملشاريع التنموية التي مت تنفيذها 
مت ارسالها في تقرير نصف سنوي 
ملجلس األمة، األمر الذي يؤكد اننا 

نحث على التنمية املستدامة.
   وأكد الشيخ أحمد الفهد على 
أهمية العمــــل اجلماعي لتحقيق 
أهداف اخلطة التنموية من جميع 
االطراف «ألنها خطة أمة وليست 

 في كلمة ألقاها نيابة عن سمو األمير في افتتاح مؤتمر اإلعالم االقتصادي تحت شعار «دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي وتجاري إقليمي وعالمي»

 تعاون السلطتين وتفعيل األدوات التشريعية والقانونية الجديدة سبب مباشر في ترسية وتنفيذ الخطة على أرض الواقع

 الفهد: أنجزنا ٢٥٪ من مشاريع التنمية.. والخطة لن تتأثر باالضطرابات السياسية

 (سعود سالم) .. ومتوسطا اجلهات املكرمة والراعية للمؤمتر 

 االئتمان المصرفي ستكون له المساحة الكبرى في الخطة وهذا ال يلغي وجود أدوات أخرى للتنفيذ 


