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»األولى للوساطة«: اإلقفاالت الشهرية وجّهت سيولة شرائية جتاه األسهم القيادية 
قالت شركة األولى للوساطة 
املالية في تقريرها األسبوعي، ان 
استمرار موجة التصعيد السياسي 
بني مجلس األمة واحلكومة وعوامل 
فنية اخرى أدت إلى تأخير قدرة 
الكويت لألوراق  مؤشرات سوق 
التباين  املالية على تخطي حالة 
التي مي����زت تداوالت  والتذبذب 
البورصة خالل الش����هر املاضي، 
سواء من حيث األداء أو التحرك.

وأضاف التقرير انه رغم اغالق 
مؤشرات السوق في غالبية جلساته 
على ارتف����اع، اال ان أجواء احلذر 
التي تس����ود أوساط املستثمرين 
جتاه وتيرة السجال السياسي بني 

احلكومة ومجلس األمة ساهمت في 
اضعاف وتيرة ضخ األموال، إلى 
احلدود التي تراجعت معها عمليات 
التداول اليومي إلى مستويات اقل 
ما توصف به بانها متدنية، في وقت 
غابت فيه عمليات الدعم واملساندة 

الالزمة للمؤشرات.
وانخفضت القيمة الرأسمالية 
الش����ركات املدرجة في  إلجمالي 
سوق الكويت لألوراق املالية إلى 
31.4 مليار دينار مع نهاية ش����هر 
ماي����و املاضي، مس����جلة تراجعا 
مبا يق����ارب 1.55 مليار دينار أي 

التداول، فيم����ا اجته البعض إلى 
ابطاء وتيرة اس����تثماراته حتى 
تنجلي الصورة السياسية أكثر، 
خصوصا في ظل التوقعات املتزايدة 

باستمرار انقسام السلطات. 
ولفت التقري����ر إلى ان بعض 
املس����تثمرين خصوصا شريحة 
الصناديق اس����تمروا في تغيير 
مراكزهم االستثمارية عبر الشراء 
انسجاما مع متطلبات هذه الفترة من 
اقفاالت شهرية، وكان من املالحظ 
تركز التداوالت على أسهم معينة 
ساهمت في رفع املؤشر من 6313 

ما نسبته 4.7% تقريبا باملقارنة 
مع ش����هر أبريل املاضي، علما أن 
سوق الكويت لألوراق املالية تراجع 
خالل الش����هر املاضي عن مركزه 
كثاني أكبر سوق خليجي من حيث 
القيمة الس����وقية لصالح السوق 
القطري. وبني التقرير انه في الوقت 
الذي عانى السوق خالل جلسات 
الش����هر املاضي من شح كبير في 
مستويات السيولة املتداولة، فإن 
البن����ك املركزي األخيرة  قرارات 
أجبرت الصناديق على ضخ املزيد 
منها بغية التخارج من أس����همها 

نقطة وهو أدنى مستوى وصل له 
األسبوع املاضي إلى 6421 نقطة 
بفضل اإلغالقات النشطة للمحافظ 
الت����ي أغرتها تعام����الت احملفظة 
الوطني����ة. وقد وّجهت س����يولة 
ش����رائية جتاه األس����هم القيادية 
وأوضحت »األولى للوساطة« ان 
االقفاالت الشهرية ساهمت أيضا في 
ضخ سيولة شرائية بحتة وجهت 
لألسهم القيادية خصوصا األسهم 
ذات ال����دوران العالي مع البنوك، 
بهدف جتميل اإلقفاالت الشهرية 
التي شغلت احملافظ والصناديق 

بأرباح، في الوقت الذي استغلت 
فيه بعض احملافظ عمليات تصعيد 
وبيع الصناديق بعمليات شراء 
مقابلة مستمرة. وأشار إلى انه كان 
السياسي املتصاعد بني  للصراع 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
من خالل االستجوابني املقدمني الى 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ونائب الرئيس ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 
الفه����د، تداعيات  الش����يخ احمد 
إلى  التداوالت أدت  واضحة على 
عزوف كثير من املستثمرين عن 

خصوصا خالل تداوالت األسبوع 
املاضي. وبنّي التقرير ان هذا التحرك 
من جانب احملافظ والصناديق في 
تكثيف عمليات الش����راء نسبيا، 
ل����م يعن اي تغيير في سياس����ة 
املس����تثمرين الت����ي يغلب عليها 
احلذر. حيث كان واضحا تقليص 
حجم النقد املتوافر والسيولة في 
السوق خالل الشهر املاضي، كما 
تراجع مستوى املضاربات والدخول 
أو  بأهداف استثمارية متوسطة 
طويلة األجل لدى بعض املجاميع 

االستثمارية واملتداولني.

»اجلودة«: التأزمي السياسي يدفع سيولة السوق إلى حدها األدني
قال التقرير األسبوعي ملركز اجلودة لالستشارات 

ان التأزمي السياسي املستمر بني املجلس 
واحلكومة اليزال يلقي بظالله على سوق الكويت 
لألوراق املالية، حيث انخفض املؤشر السعري 36 

نقطة ليصل إلى 6338 نقطة وانخفض املؤشر 
الوزني 3 نقاط ليصل إلى 439 نقطة، وانخفضت 

القيمة الرأسمالية للشركات املدرجة 230 مليون 
دينار لتصل إلى 31.953 مليار دينار، كما 

انخفضت الكميات املتداولة -%23.
ومازالت السيولة في حدها األدنى 22 مليون دينار 
يوميا، وانخفضت الصفقات 9.27% ومبعدل 2221 

صفقة يوميا.
وعلى مستوى القطاعات اليزال قطاع البنوك 

مسيطرا على قيمة التداوالت بـ 40 مليون دينار 
وبنسبة 35% من حجم تداوالت السوق يليه 

قطاع اخلدمات بقيمة 37 مليون دينار ثم قطاع 
االستثمار بقيمة 12 مليون دينار.

وعلى مستوى تداول الشركات احتل بيت التمويل 
الكويتي املركز األول في التداول بقيمة 21 مليون 

دينار تلته شركة ياكو الطبية بقيمة 11 مليون 
دينار ثم شركة زين التي تراجعت للمركز الثالث 

بقيمة 10 ماليني دينار.

مدعومًا بارتفاع املصروفات احلكومية واإلنتاج النفطي

»الوطني«: 6.9% النمو املتوقع لالقتصاد السعودي في 2011
أشار بنك الكويت الوطني في 
نشرته االقتصادية لدول اخلليج 
ال����ى أنه رفع معدل النمو املتوقع 
للناجت احمللي االجمالي للسعودية 
هذا الع����ام على نحو ملحوظ الى 
6.9% باالسعار الثابتة، من %4.2 
كان يتوقعها س����ابقا، ما سيجعل 
السعودية ثاني أسرع اقتصاد منوا 

في املنطقة.
ويعزى ذلك الى ارتفاع النمو 
املتوقع لقطاع النفط في اململكة الى 
10%، مقارنة مع 5% في الس����باق، 
حيث يساهم القطاع النفطي بنحو 
23% من الن����اجت احمللي االجمالي 

السعودي )بأسعار 1999(.
 والحظ »الوطني« أن االنتاج 
الفعلي للنفط اخلام السعودي قد 
قفز بنسبة 7% في االشهر الثالثة 
التي سبقت شهر فبراير املاضي، 
وذلك بعدما كان قد شهد استقرارا 
في معظم العام املاضي، ويعكس 
ذلك بش����كل جزئي ارتفاع انتاج 
أوپي����ك ردا على ارتفاع أس����عار 
النفط بش����كل حاد، ولكن الزيادة 
في شهر فبراير تعكس أيضا حتركا 
للتعويض جزئيا عن التراجع في 
الى  البالغ مليونا  الليبي  االنتاج 

1.5 مليون برميل يوميا.
 ويتوقع »الوطني« أن يشهد 
انتاج أوپيك املزيد من االرتفاعات 
خالل الع����ام احلالي، ولو مبقدار 
محدود، قد تس����اهم السعودية � 
التي تساهم مبا يصل الى 80% من 
القدرة االنتاجية االضافية الوپيك 

� مبعظم هذه الزيادات.
كذلك احل����ال، رفع »الوطني« 
معدل النمو املتوقع للناجت احمللي 

»الوطني« أن يتراوح معدل التضخم 
بني 4% و5% هذا العام وفي العام 

املقبل.
 وعلى الرغم من االرتفاع الكبير 
في املصروفات احلكومية هذا العام 
� مبا قد يصل الى 35%، فقد حافظ 
»الوطني« على توقعاته بأن تسجل 
امليزانية فائضا مبا نس����بته %13 
من الناجت احمللي االجمالي، وذلك 

بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وأشار »الوطني« الى أن االيرادات 
النفطية قد تسجل مستوى قياسيا 
التريليون ريال سعودي،  يفوق 
وفي حال حافظت أس����عار النفط 
على مستوياتها احلالية، فان العام 
2012 سيشهد فائضا مماثال، اذ ان 
بعض االجراءات احلكومية املتخذة 
أخيرا س����تنفق ملرة واحدة فقط، 
وبالتالي من املفت����رض أال تنمو 
املصروفات على نحو ملحوظ في 

العام املقبل.
الوق����ت نفس����ه، رأى  وف����ي 
»الوطن����ي« أن االيرادات النفطية 
املرتفعة قد تعزز فائض احلساب 
اجلاري للسعودية الى ما نسبته 
15% من الن����اجت احمللي االجمالي 
هذا العام، مقارنة مع 6% في العام 
2010، كذلك، في حال حافظت أسعار 
النفط على مس����توياتها احلالية، 
فقد ينخفض هذا الفائض في العام 
املقبل الى نحو 10% من الناجت احمللي 
االجمالي، مع التوقعات بأن حتافظ 
الواردات على منوها املرتفع في ظل 
الطلب احمللي القوي، وسيتيح ذلك 
للبنك املركزي السعودي في زيادة 
احتياطاته االجمالية البالغة 450 

مليار دوالر.

ان تبل����غ قيمة ه����ذه االجراءات 
� التي تتضم����ن وظائف جديدة، 
ورفع الرواتب ودعما ماليا لبرامج 
االس����كان والقطاع الصحي � 125 
مليار دوالر، أي ما يش����كل نحو 
29% من الن����اجت احمللي االجمالي 

السعودي للعام 2010.
 حيث سيتم على االرجح هذا 
العام انفاق ما قيمته 10% من الناجت 
احمللي االجمالي للعام 2010، كما 
أن معظ����م ه����ذه املصروفات لن 
ينعكس بشكل مباشر على الطلب، 
وباالضافة الى ذلك، سيذهب بعض 
هذه االموال الى ارتفاع الواردات 

أو ارتفاع االسعار.
ورأى »الوطني« أنه من املرجح 
أن تعزز هذه االجراءات منو الناجت 
احمللي االجمالي للعام 2011 بنسبة 
2% الى 3%، ما من شأنه أن يعوض 
بشكل أكثر من كاف عن أي تراجع 
محتمل في الثق����ة أو التجارة أو 
االس����تثمار نتيج����ة االحداث في 

املنطقة.
من جهة ثانية، أشار »الوطني« 
ال����ى أن معدل التضخم قد تراجع 
من ال����ذروة التي بلغها عند %6.1 
في شهر أغسطس 2010 الى %4.7 
في شهر مارس 2011، ويعزى ذلك 
بش����كل كبير الى التباطؤ احلاد � 
وغير املتوقع � في تضخم أسعار 

املواد الغذائية.
ويقدر الوطني أن يستمر هذا 
التراجع في املدى القصير، ولكن 
يتوقع ارتفاع معدل التضخم بحلول 
نهاية العام، مع بدء سريان مفعول 
االجراءات اجلديدة للمصروفات 
احلكومية، وفي املتوسط، يتوقع 

االجمالي غير النفطي للسعودية في 
العام 2011 من 4% الى 6%، وعزى 
ذلك بشكل أساسي الى االجراءات 
الضخم����ة لزي����ادة املصروف����ات 
احلكومية والت����ي أعلنها العاهل 
الس����عودي في ش����هري فبراير 
ومارس املاضي����ني، حيث يتوقع 

امللتقى العربي لالتصاالت واإلنترنت يختتم أعماله في بيروت
اختتم امللتقى العربي لالتصاالت 
واالنترنت في دورته العاش����رة، 
أعمال����ه أمس في بي����روت بعدما 
انعق����د على مدى يومني وس����ط 
حضور كثيف لوزراء االتصاالت 
الناظمة  الهيئات  العرب ورؤساء 
التنفيذيني ومديري  والرؤس����اء 
شركات االتصاالت واملعلوماتية 
العربية واألجنبية، باإلضافة إلى 
قادة املنظمات ومسؤولي أقسام 
الدمج واالس����تحواذ ف����ي البنوك 
أكثر من 500  العاملية بحض����ور 

مشارك من 22 بلدا.
وشهد اليوم الثاني من امللتقى 
مجموعة جلسات عمل ركزت على 
حتديد الفرص والتحديات في قطاع 
االتص����االت العربي ودور القطاع 
العام في بناء قط����اع االتصاالت 
ومناذج األعمال اجلديدة في قطاع 
االتص����االت واملعلوماتية، كذلك 
ناقشت اجللس����ات مواضيع مثل 
االستهالك التكنولوجي في القرن 
احلادي والعشرين والطريقة التي 
سيتفاعل بها قطاع االتصاالت إضافة 
إلى دور االتصاالت خالل الطوارئ 

وحوكمة اإلنترنت وتطورها.
وب����دأت اجللس����ة الصباحية 
بتناول موضوع »حتديد الفرص 
والتحدي����ات في قطاع االتصاالت 
العربي«، حيث أدار هذه اجللسة 
الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 
لألس����واق العاملية الناش����ئة في 
منطقة الشرق األوسط في »نورا 
تل« د.وليد منيمنة، وحتدث فيها 
كل من رئيس شركة »اتصاالت« 
في اإلمارات محمد حسن عمران، 

االتصاالت اجلديدة والفرص التي 
توفرها وشفافية التعاطي معها.

وعاجلت اجللسة الثالثة قضية 
»من����اذج األعمال اجلديدة« والتي 
تنطل����ق من إع����ادة تعريف دور 
البرودباند في الش����بكات الثابتة 
والنقال����ة. وتطرق����ت اجللس����ة 
إلى دور كل من ش����بكات الثابت 
والنقال واخليارات التكنولوجية 
في مس����تقبل قط����اع االتصاالت 
وخدمات القيمة املضافة، وتناولت 
اجللسة أيضا مسألة اندماج اإلعالم 
واالتصاالت من أجل تقدمي مناذج 
جديدة في القطاع. أما اجللس����ة 
الرابعة فتمحورت حول االستهالك 
التكنولوجي ف����ي القرن احلادي 
والعشرين وكيفية تعاطي قطاع 
االتصاالت معه، وعاجلت اجللستان 
اخلامس����ة والسادس����ة، قضي����ة 
»الطوارئ واألمن ودميومة األعمال« 

و»حوكمة اإلنترنت وتطورها«.

وكيل وزارة املواصالت الكويتية 
عبداحملسن املزيدي، كاتب الدولة 
لشؤون االتصاالت في تونس عادل 
قعلول، مس����اعد الوزير لشؤون 
التعاون الدولي في وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات املصرية 
العام  الش����ربيني، األمني  د.أحمد 
لوزارة االتص����االت وتكنولوجيا 
املعلوم����ات األردنية خالد اللحام 
ومدير مكتب االتصاالت الراديوية 
ف����ي االحتاد الدول����ي لالتصاالت 
فرانس����وا رانس����ي والرئي����س 
باإلنابة والرئي����س التنفيذي في 
الهيئ����ة الناظم����ة لالتصاالت في 
لبنان د.عماد حب اهلل. وتناولت 
اجللسة دور احلكومات بني التمويل 
املباشر وتوفير احملفزات، وملكية 
املباش����رة للمشاريع  احلكومات 
ودورها الداعم أو املعيق للمستهلك 
والنمو االقتص����ادي، كما طرحت 
مسألة رخص االتصاالت وشركات 

والرئيس التنفيذي في شركة زين 
� الكوي����ت خالد العمر، والرئيس 
التنفي����ذي للعمليات الدولية في 
الس����عودية  مجموعة االتصاالت 
غسان حاصباني واملدير اإلداري 
ملنطقة أوروبا والش����رق األوسط 
وأفريقيا ل����دى املصرفية العاملية 

سيتي غروب دان بايلي.
ورّكزت اجللسة على االندماجات 
النمو في منطقة الشرق  وفرص 
األوسط وش����مال أفريقيا وقدمت 
تصورا لواقع القطاع في حال متت 
عمليات االندماج جلهة عدد الالعبني، 
كما جرى حتديد املستهلك احلقيقي 
واقتراح أفضل النماذج للوصول 
إلى أفضل اخلدمات ورس����م إطار 
املنافس����ة املستقبلية في القطاع. 
الثانية على  ورّك����زت اجللس����ة 
»دور الدولة في قطاع االتصاالت« 
وترأسها وزير االتصاالت في لبنان 
د.شربل نحاس وشارك فيها كل من 

من اليسار: خالد العمر ووليد منيمنة ومحمد عمران وغسان حاصباني ودان بايلي خالل اجللسة األولى من اليوم الثاني للملتقى

qualitykw60@hotmail.com السلة االقتصادية 
بقلم: د.وليد عبدالوهاب الحداد

 كيف نحارب الغبار 
وارتفاع درجات احلرارة؟

متر األحوال البيئية في الكويت مبنعطف خطير 
جدا حيث ظهرت تقارير تشير إلى تسمم الغبار 

في الكويت مبواد سامة وهو تقرير أميركي 
خالصته أن الغبار في الكويت يؤدي إلى أمراض 

خطيرة منها السرطان وأيضا الربو وغيرها 
من األمراض الصدرية والرئة، وبالرغم من 

نفي الكويت رسميا لهذا التقرير إال أن جميع 
املؤشرات تشير إلى وجود خلل بيئي غير 

طبيعي متر به الكويت، فغزو الكويت الصدامي 
خلف أضرارا غير محدودة للبيئة الكويتية، 

وأهمها استخدام اجليش األميركي اليورانيوم 
املنضب في ضرب اآلليات العراقية والقوات 

على األراضي الكويتية مما سبب أضرارا كبيرة 
على البيئة الكويتية، واألهم هو قيام القوات 

الصدامية بحرق اآلبار الكويتية وتخليفها آلثار 
بيئية كبيرة على األراضي واألهم هو البحيرات 

النفطية التي لم يتخذ بها أي قرار واستمرار 
هذه البحيرات ليومنا هذا.

ومما يثير االستغراب والعجب عدم وجود أي 
حترك حكومي ملعاجلة الوضع البيئي بالرغم من 

وجود هيئة عامة للبيئة لدينا ولديها ميزانيات 
باملاليني، هذا باإلضافة إلى األمر العجيب 

واملستغرب هو رصد األمم املتحدة 3 مليارات 
دوالر منذ عام 2001 من أجل التأهيل واإلصالح 

البيئي في الكويت وبعد عشر سنوات واآلن 
في عام 2011 لم يتم صرف هذه األموال وال 

توجد أي خطة وال تأهيل وال هم يحزنون في 
مسؤولية فساد وشبهة كبيرة على احلكومة 

ولقد وردت في استجواب رئيس احلكومة 
احلالي واملطلوب إيضاح أسباب مقنعة لسبب 

التأخير في الصرف وتنفي التأهيل البيئي 
للكويت، واليوم لألسف الشديد األمم املتحدة 
تهدد بسحب هذه األموال من الكويت بسبب 

عدم الصرف.
فاحلديث الرسمي بنفي التقارير الدولية حول 

تسمم الغبار أمر ال ميكن تصديقه في ظل 
عدم وجود خطة وقرارات تأهيل بيئية وأيضا 
في ظل تزايد عدد اإلصابات غير الطبيعية في 

األمراض الصدرية وأمراض السرطان حيث 
تدل اإلحصائيات على حدوث 15 ألف إصابة في 
السرطان خالل العشرة األعوام نصفهم يلقون 

حتفهم، فإذن مطلوب التالي:
 1 - محاسبة من تسبب في تأخير صرف 

األموال التعويضية من األمم املتحدة لتأهيل 
البيئة الكويتية.

 2 - دراسة أماكن اخللل في البيئة ومصدر 
التلوث للحد منها ومنع املواطنني من االقتراب 

من هذه املناطق.
 3 - معاجلة البحيرات النفطية فورا.

 4 - وضع أماكن رصد بيئية حديثة ألماكن 
التلوث على مستوى البر والبحر وإصدار 

تقارير بذلك أوال بأول.
 5 - إعادة هيكلة هيئة البيئة وإيكال املسؤولية 

ملن يستطيع إدارتها، وإصدار قانون خاص 
بالبيئة يعطي االستقاللية لهذه الهيئة عن القرار 

الرسمي، واالعتراف باجلمعيات األهلية للبيئة 
بعيدا عن الهيمنة الرسمية.

 6 - االستعانة باملنظمات الدولية للبيئة لتأهيل 
البيئة الكويتية.

 7 - وضع خطة تشجير كبيرة على احلدود مع 
السعودية والعراق للحد من العواصف الترابية.
 8 - االستعانة بالبحيرات املائية من البحر على 

مستوى الكويت للحد من احلرارة.

  إدارة العمل الخيري

جلنة زكاة الفردوس من اللجان النشيطة على 
املستوى احمللي ودائما ما تكون متواجدة 

عندنا في جنوب السرة وفي لفتة كرمية منها 
أرسلت إلّي »مسج« تدعو لالحتفال بحصولها 

على شهادة األيزو وهذا جعلني أفكر في 
الثناء على هذه اللجنة ودورها اخليري احمللي، 

ألن العمل اخليري أصبح اآلن من أعمدة بناء 
املجتمعات احلديثة ففي الواليات املتحدة تقوم 

بخصم قيمة الضرائب التي يتبرع فيها للعمل 
اخليري بل ان املنظمات اخليرية في كل من 
أوروبا والواليات املتحدة أصبحت تدير %70 

من اخلدمات االجتماعية للدولة وبدعم من 
احلكومات.

وفي لقاء مميز في اإلذاعة مع د.عصام الربيعان 
حول التطوير اإلداري ذكر أن االجتاه احلديث 
حاليا هو مشاركة منظمات املجتمع املدني في 

صياغة توجهات التطوير اإلداري وتطوير 
منظمات اخلدمات العامة وال يخفى كيف تلعب 

اليوم اجلمعيات املهنية املتخصصة دورا 
رئيسيا في تطوير العمل اإلداري مثل اجلمعية 

األميركية للتطوير والتدريب الذي أصبح 
مؤمترها السنوي قبلة جلميع املتخصصني في 
العالم لالستفادة من العلوم احلديثة التي تطرح 

في هذا املؤمتر وهكذا في اجلمعية األميركية 
للتسويق وجمعية حماية املستهلك.

والعمل اخليري في الكويت باألخص اخلارجي 
وهلل احلمد من األعمال التي تفخر بها الكويت 

بسبب انتشاره الدولي ومساعدة الدول الفقيرة 
في شتى أنحاء العالم.

ولكن على املستوى احمللي بالرغم من وجود 
بيت الزكاة إال أن العمل اخليري ودور منظمات 

املجتمع املدني لألسف اليزال يزحف وببطء 
شديد ودوره على مستوى املجتمع مازال 

محدودا ولذا فنحن بحاجة إلى رؤية جديدة 
ملنظمات املجتمع املدني والعمل اخليري ككل 

وأن نسن قوانني جديدة تدفع بدور العمل 
اخليري لألمام وتعطيه الدور املنشود مثل 

جمعيات حماية املستهلك الذي ثبت علميا أن 
وجودها يطور اقتصادات الدول ويحافظ على 

جودة املنتجات واخلدمات العامة واخلاصة 
وأيضا اجلمعيات املهنية التي يجب أن يكون 
لها دورها في تطوير املجتمع وتطوير املهنة 

وأال يقتصر دورها في الضغط لزيادة الرواتب 
وأيضا جلان الزكاة وهيئات الشباب وأخيرا 

دعوة منظمات املجتمع املدني واخليري 
لالستفادة من اخلبرات اإلدارية والدراسات 

اإلدارية احلديثة لتطوير العمل اخليري.

 كيف نحارب التضخم في الكويت

 أعلنت إدارة اإلحصاء عن أن معدل التضخم 
ارتفع في ابريل املاضي 5% وهذا الرقم غير 

دقيق وحسبة التضخم بهذه الصورة بحاجة 
إلى إعادة نظر، فالتضخم يجب أن يحسب على 

مدى خمس وعشر سنوات مع مقارنة مبا مت 
من تطور على دخل األسرة الكويتية، فالناظر 
واملتفحص ألحوال االقتصاد يرى أن التضخم 

يأكل مدخرات األسرة الكويتية من دون أي 
حترك حكومي يذكر ومن دون أي أدوات فعالة 

تستخدم لألسف الشديد من البنك املركزي 
لوقف هذا التضخم فعلى مستوى السكن على 
سبيل املثال نرى أن احلصول على مسكن من 
أسرة صغيرة أصبح من املستحيالت من دون 

االنتظار البيت أو األرض احلكومية، االرتفاع في 
السيارات ووسائل النقل والفروقات بني الكويت 
ودول اخلليج فرق شاسع على نفس املوديالت 
وبعضها يصل إلى 4 آالف دينار وأخيرا املواد 

الغذائية، فلوال اهلل ثم التموين الذي توزعه 
احلكومة على األسر الكويتية ألصبحت املواد 
الغذائية تستهلك نصف دخل األسرة الكويتية.

فمحاربة التضخم مطلوبة ومهمة واملفروض أن 
تصدر بقانون حتدد فيه نسب التضخم املقبولة 
وحتدد أدوات محاربة التضخم وأن يتم معاقبة 

من يتالعب باألسعار ويسعى إلى رفعها إلى غير 
مبرر من خالل عقوبة جنائية وأيضا معاقبة 

احملتكرين وتطبيق قانون املنافسة الذي اليزال 
قابعا في أدراج وزارة التجارة منذ عام 2007 

ولألسف الشديد.
وما أقوله »حرام عليكم ارحموا األسر الكويتية 

ويا مؤسسات الدولة استخدموا أدواتكم في 
محاربة التضخم واستغالل املواطنني بلهيب 

األسعار«.

املؤمتر ناقش 
دور شبكات النقال 
في مستقبل قطاع 

االتصاالت


