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الفهد: لم ُأكلف بمتابعة ملف استجواب رئيس الحكومة وسنتعامل مع المساءلة 
بطريقة دستورية.. والكويت أكبر من أن تؤثر فيها أجندة أو وسيلة إعالمية

حضر اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس لمناقشة إنشاء أجهزة لدعم المشاريع الصغيرة

حتية بني الشيخ أحمد  الفهد ومرزوق الغامن قبل بدء االجتماع )متين غوزال(الشيخ أحمد الفهد وأحمد السعدون ومرزوق الغامن ود.يوسف الزلزلة وخالد السلطان وناجي العبدالهادي أثناء اجتماع اللجنة املاليةمصافحة بني الشيخ أحمد الفهد واحمد السعدون

الفه�د: نتمن�ى فهم رس�الة س�مو األمي�ر ودعواته إل�ى التالحم 
والتعاض�د بين أف�راد المجتم�ع وعالق�ة الكويتيي�ن فيما بينه�م متينة

العنجري: »المالية« طلبت من الحكومة تحري�ر االقتصاد.. والكويت تحولت 
إلى دولة موظفين.. وعدم إقرار »الخصخصة« له كلفة سياسية واجتماعية واقتصادية

إحالة التقرير نصف الس�نوي لتنفيذ خطة التنمية إلى مجلس األمة

الى اكث���ر من اجتم���اع لعرض 
العامة لالستثمار  الهيئة  جتربة 
من خالل شركتهما املقامة والبنك 
الصناعي بعرض كامل ومناقشته 
بحضور مستشار اجنبي يعتمد 
هذه التصورات من خالل برنامج 
االمم املتحدة التي ستكون شريكا 
في مناقشة هذه االقتراحات خللق 
تشريع او بيئة مناسبة لدعم مثل 

هذا النوع من املشاريع.
وبسؤال عن آلية متويل مشاريع 
خط���ة التنمية وال���ى اين وصل 
التصور احلكومي حول هذه اآللية، 
وكذلك التقرير نصف الس���نوي 
حول ما مت اجنازه من خطة الدولة 
الفهد »بفضل اهلل  التنموية قال 
مت التوافق على مستوى السلطة 
التنفيذية س���واء على مستوى 
مجل���س ال���وزراء او اجتماعات 
اللجنة احلكومية املش���تركة او 
اللجنة املالي���ة البرملانية عن ان 
هناك نوع من الش���ركات يحتاج 
الى متوي���ل تنموي طويل املدى 
وهناك ايضا مشاريع حتتاج الى 
متويل يتماش���ى مع اقتصادات 
السوق »تقليدي« وفي كل االحوال 
هذا النوع من التمويل التنموي 
»اخلاص« لن يكون اال مع جزء من 
بعض املشاريع مع االستمرار في 
اآلليات املتعارف عليها واملوجودة 
بالسوق »التمويل التقليدي« في 
متويل بقية مشاريع التنمية، الفتا 
الى ان احلكومة في املراحل االخيرة 
منذ وضع التصور النهائي آللية 
التنمية خاصة  حتويل مشاريع 
البيوت املنخفضة  ان مشروعي 
التكاليف ومنطقة اخليران مت اعداد 
دراستهما وتصورهما االسكاني ولم 
يبق امامهما اال معضلة التمويل 
التي نتوقع ان يتم االنتهاء منها 
في الفترة املقبل���ة بعد ان بدأت 
تقارير البنك املركزي تصل ملجلس 
الوزراء حول آلية التمويل التي 
ستتم مناقشتها في اجتماع مجلس 

الناجت  الصغيرة واملتوسطة في 
احمللي والكثي���ر من الدول تركز 
على هذه املشاريع ملا توفره من 

فرص عمل كثيرة للشباب.
وب���ن العنج���ري ان اللجنة 
أوضح���ت تخوفها م���ن حتول 
الكويت الى دولة موظفن وهناك 
كم كبير من اخلريجن واخلريجات 
س���نويا يقابله عجز في االجهزة 
احلكومية عن استيعاب هذا الكم 

من اخلريجن سنويا.
وبن العنجري ان احلكومة اذا 
لم تتح���رك بإجراءات اقتصادية 
س���ريعة ومنها تفعي���ل قانون 
اخلصخص���ة وحتوي���ل بعض 
الى  العام  القطاع  االنش���طة من 
البطالة  ف���إن  القطاع اخل���اص 
الوزارات والكم  »الس���افرة« في 
الهائ���ل من اخلريج���ن ذلك كله 
سيشكل كلفة سياسية واقتصادية 

واجتماعية.
واشار العنجري الى ان هناك 
عقب���ات تش���ريعية تواجه هذا 
القانون ومنها ما يتعلق باألراضي 
والكويت فيها ن���وع من احتكار 
األراض���ي وكثير من املش���اريع 
الصغيرة واملتوسطة تهاجر من 
الكويت الى دول مجلس التعاون 
ودول اخرى وذلك بس���بب كلفة 
االرض الت���ي تصل الى 60% من 
كلفة املش���روع بينما تصل كلفة 
االرض في دول مجلس التعاون 

الى 20% من كلفة املشروع.
اللجنة  ان  العنج���ري:  وقال 
طالبت احلكومة بتفعيل قانون 
اخلصخصة باعتباره احد ادوات 
االصالح االقتصادي وال ميكن ان 
تكون هناك اي مشاريع صغيرة 
او متوسطة في ظل هيمنة القطاع 
العام على القطاع اخلاص مشددا 
ان تب���ادر احلكومة  على اهمية 
املوان���ئ واملطارات  بتخصيص 
الكهربائية  والبريد واخلدم���ات 

وخدمات االتصاالت.

صناديق أو محافظ أو آليات للعمل 
مع املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
الفتا الى انه اآلن نعمل على وضع 
تصور مع مستشارين حتى نقيم 
الوضع ونختار اخليار االفضل.

وحول عدم تسليم احلكومة 
مشاريع خاصة بالسنة االولى الى 
مجلس االمة، قال الفهد: ان مشاريع 
احلكومة ليست كاالقتراحات التي 
تق���دم للجنة، فهن���اك جلان يتم 
تشكيلها من قبل الوزارة املختصة 
الوزراء  ويعرض على مجل���س 
القانونية واالقتصادية  وجلانه 

والفتوى والتشريع.
وق���ال إن قان���ون املرأة متت 
معاجل���ة كثير م���ن اجزائه في 
جلنة املرأة وهو مدرج على جدول 
األعمال وبه جزء اساسي من ضمن 
مسؤولياتي وهو صندوق املرأة 
اإلس���كاني وهو ج���زء من خطة 
التنمي���ة مضيفا ان هناك توافقا 

نيابيا حكوميا بشأنه.

وعد وتجربة

من جانب���ه، اكد مقرر اللجنة 
املالية النائب عبدالرحمن العنجري 
ان الهيئة العامة لالستثمار وعدت 
بعرض جتربتها على اللجنة بعد 
اسبوعن وما صاحب هذه التجربة 
خالل السنوات العشر املاضية من 
معوقات وسلبيات وتزويد اللجنة 
كذلك باألرقام مبساعدة هيئة األمم 

املتحدة لتنمية املشاريع.
وقال العنجري عقب اجتماع 
اللجنة ام���س: ان اللجنة عقدت 
اجتماعها بحضور نائب رئيس 
للش���ؤون  ال���وزراء  مجل���س 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واالس���كان الشيخ احمد 
الفهد ومسؤولن عن الهيئة العامة 
لالستثمار ملناقشة قانون انشاء 
جهاز رعاية املشاريع الصغيرة 
ال���ى ان  واملتوس���طة، مش���يرا 
اللجنة اكدت على اهمية املشاريع 

كل املش���اريع واملعضالت مرفقة 
باالف���كار ملعاجلتها« متوقعا انه 
من خالل املمارسة والتعاون بن 
السلطتن يتم جتاوزها بسرعة 

خللق بيئة أفضل .
وقال الفهد انه اذا كنا أجنزنا 
خالل الستة اش���هر االولى %25 
مثال فنتمنى خالل السنة املقبلة 
أن نتجاوز نس���بة م���ا فوق ال� 
التي تليها نصل  40% والس���نة 
الى 80% حتى نصل الى االهداف 

املنشودة.
وأضاف: اليوم أصبحت هناك 
غرفة عمليات وسياسات وقياسات 
واحصائيات ومستشارون أجانب 
وأصبحت املسؤوليات معروفة 
لدى كل وزير ومسؤول، وهذا بحد 

ذاته مكسب حقيقي.
وبسؤاله عن ملف استجواب 
س���مو رئيس الوزراء قال الفهد: 
أوال لم أكلف بهذا امللف وأنا عضو 
في هذه ال���وزارة، وليس كل ما 
ينقل في االعالم صحيحا. مؤكدا 
ان هذه قضية سياسية ستتعامل 
معها احلكومة من خالل إطارها 
الدستوري والقانوني كما تعاملت 

مع مثلها من القضايا من قبل.
وأكد الفه���د ان االهم من ذلك 

الوزراء متهيدا القرارها.
واش���ار الفهد الى ان التقرير 
نص���ف الس���نوي لتنفيذ خطة 
التنمية مت االنتهاء منه بعد اطالع 
املجل���س االعلى للتخطيط عليه 
واعتماده من قبل مجلس الوزراء 
ومت احالته الى مجلس االمة واآلن 
مت توزيعه على اعضاء املجلس.

وبسؤاله عن ان هناك مالحظات 
نيابية على التقرير نصف السنوي 
ان بعض الوزارات لم تنفذ املطلوب 
منها قال الفهد »ان هناك جتربة 
جدي���دة نرس���خها بع���د النمط 
التقليدي الذي يعد مبثابة منوذج 
استهلك ونريد حتويل هذه التجربة 
الى فلسفة جديدة«، مضيفا »انه 
بال ش���ك ان النتائج املرجوة لن 
تأتي بهذه الس���رعة في ظل عدم 

تهيئة البيئة املناسبة«.
واك���د ان اجلميل في التقرير 
ان النس���بة الت���ي مت اجنازه���ا 
مقبولة جدا كبداية، الفتا الى ان 
التقرير كان واضحا وصريحا في 
شموله املعوقات و»هذا املكسب 
احلقيقي الول م���رة بعد ان كنا 
نسمع بلجنة املناقصات والديوان 
والبيروقراطي���ة، وعل���ى االقل 
هن���اك اليوم جهاز مركزي تأتيه 

كلنا كويتيون وهلل احلمد، وإذا 
كنا ننادي بالدستور فأهم بنوده 
العدالة، وان الكويت لكل الكويتين 
الت���ي هي مصدر  بكل طوائفهم 
الس���لطات التي يرأسها صاحب 

السمو االمير.
وأك���د ان ملف االس���تجواب 
ه���و ملف سياس���ي س���تتعامل 
معه احلكومة بآلياته السياسية 
الدس���تور والقانون  حتت اطار 
من حيث حقوقه���ا وواجباتها، 
مس���تدركا بقوله: »متأكد جدا أن 
الكويتين أكبر من أن تتالعب بهم 
أو بعالقاتهم مع بعضهم البعض 
أي وسيلة أو أي لغة أو أي حوار، 
كما ان الكل متفق على ش���رعية 

وحب هذا الوطن«.
وعودة الى ملف التنمية وآلية 
متويلها، ق���ال الفهد ان احلكومة 
قدم���ت أكث���ر من 60 مش���روعا 
)أولوي���ة( اعتمد منه���ا من قبل 
جلن���ة االولويات 28 مش���روعا، 
ولكن مازالت املش���اريع الباقية 
موجودة على أن حتدد لها جلسات 

خاصة.
وأض���اف أن اجلمي���ع نواب 
وحكوم���ة متوافق���ون حول هذا 
امللف من حيث توفير تشريعات أو 

هو رسائل صاحب السمو األمير، 
مضيفا: الي���وم نحتفل باليوبيل 
اندمجت  التي  الذهبي للكوي���ت 

دماؤهم في الدفاع عن الوطن.
وقال ان »الوحدة الوطنية داخل 
قلوبنا والكويت أكبر من أي أجندة 
أكبر بكثير  وعالقاتنا ككويتين 
من أي أجندة، وعالقة الكويتين 
كلهم دون استثناء من شمالها الى 

جنوبها عالقة متينة.
وأك���د أن »الكويت لم ُتنب من 
دون طائفة معينة أو من دون فئة 
معين���ة أو من دون جزء من هذا 
الى ان مصطلح  املجتمع«، الفتا 
»قبائ���ل، طائفة، حض���ر، عرب 
فارس، كل هذه املصطلحات التي 
بدأت تظهر كأمر طبيعي في كل 
املجتمعات فإنها وقت »الصجية« 

تتالشى«.
اليوم  وقال: ونح���ن نحتفل 
ونرى لوحة الشهداء لم نر فيها 
هذا سني أو هذا شيعي أو قبلي 
أو ش���هيد حضري، متمنيا فهم 
رسائل صاحب السمو األمير التي 
حتث على التالحم والتعاضد بن 
املجتمع، مشيرا الى أن ذلك ال يقلل 
من قيمة أي جزء من هذا املجتمع 
على حساب اجلزء اآلخر، مؤكدا: 

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادي���ة ووزير 
الدولة لش���ؤون التنمية ووزير 
االسكان الش���يخ احمد الفهد ان 
استجواب س���مو رئيس مجلس 
الوزراء هو ملف سياسي ستتعامل 
معه احلكومة م���ن خالل االطار 
الدستوري والقانوني من حيث 
واجباتها وحقوقها مش���ددا على 
ضرورة فهم رسائل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد التي 
حتث على التالحم والتعاضد بن 
ابناء املجتمع، ولفت الفهد الى ان 
الكويت لكل الكويتين وان الوحدة 

الوطنية داخل القلوب.
وقال الش���يخ احمد الفهد في 
تصريح للصحافين عقب خروجه 
من اجتم���اع اللجن���ة املالية ان 
االجتماع كان ملناقش���ة مشاريع 
قدمت النشاء اجهزة لدعم املشاريع 
الصغيرة اذ ال يختلف اثنان على 
ان اي اقتصادات في العالم تعتمد 
اساسا على هذا النوع من املشاريع 
املعروفة باسم املشاريع الصغيرة 
التي تعتبر عنصرا داعما لالقتصاد 
احمللي، الفتا ال���ى ان هذا النوع 
من املشاريع سيكون ايضا داعما 
التعليم في  الحتضان مخرجات 
املس���تقبل وهو ما متت مراعاته 
الدولة  اقرار واع���داد خطة  عند 
التنموي���ة واوض���ح الفهد ان ما 
متت مناقشته اليوم في اللجنة مع 
االخوة االفاضل اعضاء اللجنة هو 
اكثر من اقتراح قدم من قبل االخوة 
الى جتربة  االعضاء باالضاف���ة 
حكومي���ة بدأت في عام 1997 من 
خالل دراسة »مكنزي«، النطالقة 
شركة املشاريع الصغيرة كشركة 
غير ربحية باالضافة الى انشاء 
البنك الصناعي ومحفظة احلرفين 
وهي جميعا جزء ال يتجزأ من هذه 
املشاريع، مبينا ان هناك توافقا 
من قبل اعضاء الس���لطتن على 
دعم هذه املشاريع ولكن نحتاج 

»الصحافيين« منزعجة وترفض ظاهرة قيام
بعض النواب بإلقاء ميكروفونات الفضائيات

عبر أمين السر العام لجمعية الصحافيين 
الكويتية فيصل القناعي عن انزعاجه ورفضه 
لظاه���رة قي���ام بعض أعض���اء مج�لس األمة 
بإلقاء ميكروفونات بعض القنوات الفضائية 
على األرض وطردهم لمراس���لي هذه القنوات 
ومنعهم من تغطية ندوات عامة ي��شارك في�ها 

النواب.
واعت�بر فيص���ل القن�اعي ه���ذا التصرف 
غي���ر الالئق وغ��ير الحضاري إه�انة لإلع�الم 
ال�ك�وي�ت����ي ال يمك���ن القبول به���ا بل ان هذا 
السلوك يدل على ضيق من النقد ومن الحرية 
ومن الديموقراطية التي يجب ان يكون أعضاء 
مجلس األمة أول المدافعين عنها مهما وصلت 
درجة الخالف أو االختالف بينهم وبين وسائل 

اإلعالم.
وأبدى أمين سر جمعية الصح�افيين الكوي�تية تخوفه من 
تطور هذا السلوك وتحوله الى إشارة للتحريض ض�د الص�حافيين 
واإلعالميين مما قد يعرضهم لالعتداء من بعض المندسين وسط 
أي تجمع جماهيري في أي مناسبة قادمة خصوصا اننا نشهد 
حاليا وضعا خط�يرا على الس���احة المح�لية نتيجة لعمليات 
تعبئة وشحن للنفوس وتحريك للشارع قد يستغ��لها الب��عض 

في أعمال وأفعال شغب وفوضى إلثارة الفتنة 
في المجتمع الكويتي.

وق���ال القناعي اننا نحمل ه���ؤالء النواب 
مسؤولية أي موقف قد يتعرض له أي صحافي 
أو إعالمي نتيجة لعمليات الش���حن المؤسفة 
والخطيرة التي يقومون بها بلجوئهم للشارع 
من دون أي مراعاة لرغب���ات وأوامر صاحب 

السمو األمير حفظه اهلل.
وطالب أمين سر جمعية الصحافيين رجال 
األم���ن بتوفير الحماي���ة الالزمة للصحافيين 
ومراس���لي القنوات الفضائي���ة أثناء قيامهم 
بواجبهم المهني في تغطية األحداث مع التأكيد 
على عدم أحقية أي نائب أو شخص بمنع أي 
وس���يلة إعالمية محلية من تغطية الندوات 

العامة ما لم تكن ندوة مغلقة أو خاصة.
وأبدى فيصل القناعي أس���فه لم���ا تعرض له مصور إحدى 
القنوات الفضائية ومس���اعده من اعت���داء بالضرب من بعض 
الجمهور المتواجد أمام ديوانية النائب حسين مزيد وتعرض 
عدد م���ن الصحافيين لإلهانات والت�هديد مما يش���كل ظاهرة 
مؤس���فة وخطيرة نتمنى أال تتكرر في ظل األجواء المشحونة 

تجاه بعض المؤسسات اإلعالمية.

القناعي طالب رجال األمن بتوفير الحماية الالزمة للصحافيين

فيصل القناعي

المسلم ل�»الصحافيين«: أين موقفكم من سّب 
وشتم وسائل اإلعالم للمجلس ونوابه؟!

تساءل عن سبب صمتها

تساءل النائب د.فيصل املسلم 
عن صمت جمعية الصحافين 
وماذا كان موقفهم من شتم وسب 
واحتقار مجموعة من وس���ائل 

اإلعالم )الدار، الصباح، احلرية، 
الش���اهد( وقنوات )س���كوب، 
الش���اهد(  العدال���ة، الصباح، 
ملجلس األمة ونوابه والتطاول 

على الدس���تور وفئات الشعب 
الكويتي! ألي���س في هذا إهانة 
لإلعالم وللكويت وشعبها؟ وهل 

د.فيصل املسلمصمتكم دليل تأييدكم لهم؟!


