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خالل مشاركتها في معرض العقار واالستثمار

منحته للشركة مؤسسة سوبر براند لتصنيف العالمات التجارية ٨ فائزين برحلة مجانية لشخصين على «طيران الخليج»

«سنتربوينت» يعلن الفائزين 
بعرض  «حول العالم بعشرين دينارًا»

البحر: «الكويت للتأمين» تعرض أحدث خدمات  
التأمين التكافلي في معرض الفرص للشركات

الشافعي: نسبة الحجوزات لمشاريع  
«مرابحات» تخطت ٢٠٠٪ 

القالف: حصول «أمل الكويت» للعطور 
على لقب «سوبر براند» تقدير لريادتها

جانب من عملية السحب

محمد الشافعي

مكي القالف

اختتمت شـــركة مرابحات 
للحلول العقارية مؤخرا مشاركتها 
العقار واالستثمار  في معرض 
الذي نظمته شركة توب اكسبو 
في أرض املعارض، حيث تواجدت 
مرابحات خـــالل فترة املعرض 
كراع بالتيني لتسويق مشاريعها 
واستقبال زوارها من املستثمرين 

والعمالء.
وقال مديـــر إدارة املبيعات 
في الشركة محمد الشافعي ان 
مشاركة مرابحات في املعارض 
العقارية تأتي كجزء من اخلطة 
التوســـعية  اإلســـتراتيجية 
التـــي تهدف لتقدمي  والطموح 
خدمـــات وحلول عقارية عالية 
اجلودة قائمة على دراسات جدوى 
اقتصادية محكمة وسعيا لوضع 
أسس متينة لثقافة االستثمار 
العقاري وبالتالي زيادة العوائد 
للمستثمرين، فضال عن طرح 
العروض اخلاصة بصكوك تبادل 
مشـــروعيها برج املقام في مكة 
املكرمة وشرم الجون في شرم 

الشيخ.
وأفاد الشـــافعي بأن نسبة 
احلجـــوزات كانـــت األعلى في 
جناح مرابحات خالل املعرض 
الهدف  حيث تخطت ٢٠٠٪ من 
الكبير  املتوقع نظرا لإلقبـــال 

أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
أمل الكويت العاملية للعطور مكي 
القالف أن حصول الشركة على 
لقب «ســـوبر براند» لعام ٢٠٠٨ 
يعتبر دليال على ريادة الشركة 
ومكانتها بني مثيالتها من الشركات 
التي تعمل في هذا املجال ومتيزها 
بالقدرة التنافســـية، مشيرا الى 
أن مؤسسة ســـوبر براند هيئة 
عاملية مستقلة تتولى تصنيف 
التجاريـــة املختلفة  العالمـــات 
وتقييمهـــا وتســـليط الضـــوء 
عليها وفقـــا خلصائص وجودة 
وميزات منتجات الشـــركة التي 
تؤهل للحصول على هذا اللقب في 
عالم الشركات التجارية، وفقا لعدة 
مقاييس منهـــا جودة املنتجات، 
وحتقيق مستوى راق من رضا 
العمالء، إضافة إلى روح االبتكار 

وااللتزام بأفضل معايير األداء.
وأضاف القالف أن هيئة «سوبر 
براند» العاملية أشارت في شهادتها 
مبنح اللقب لشركة أمل الكويت 
العاملية للعطور أنه يأتي تقديرا 
للدور املتميز الذي تقوم به الشركة 
منذ اليوم األول في عملها واملتمثل 
في محافظتها الدائمة على مستوى 
متميز من اجلودة جلميع منتجاتها 
وفقا ألحدث املعايير العاملية مما 

من قبل العمالء لالستفادة من 
التسهيالت اخلاصة والعروض 
املميـــزة التي تتيـــح لعمالئها 
امكانية متلـــك صكوك التبادل 
ملشاريعها. وأكد أن صكوك تبادل 
أصبحت اخليار األمثل للشراء 
وأنها حتقق أفضل املزايا للعمالء 
من خالل نظام تبادل ومنها ثبات 
السعر وتعدد االختيارات حيث 
متكن مالك الصك من استبدال 
النقـــاط اخلاصة بـــه بخدمات 
ومميزات توفرها له الشركة، مثل 
إمكانية استبدال النقاط باإلقامة 
ضمن شبكة تضم اكثر من ٥٠٠ 
فندق من اشـــهر الفنادق فئة ٤ 

أو ٥ جنوم في املنطقة.

غرس الثقة لدى عمالئها، وحقق 
مستوى عاليا من الرضا لديهم، 
خاصة في سوق مثل سوق الكويت 
الـــذي يتميز بارتفاع مســـتوى 
مواطنيه في التعامل مع مختلف 
الفائقة  العطور وقدرتهم  أنواع 
على معرفة األنواع اجليدة دون 

سواها.
واكد أن حصول الشركة على 
هذا اللقب يفرض علينا مواصلة 
هـــذا التميز لتظل دائما شـــركة 
أمل الكويت العاملية من كبريات 
الشـــركات الرائدة فـــي صناعة 
العطـــور والبخـــور مبختلـــف 

أنواعها.

ومؤتمراتمعارض

«إنفو سنتر» تشارك في «وظائف ٢٠٠٨»

الموسى: العمالة الوطنية تتمتع بمهارات في جميع التخصصات

«النظائر» تشارك في معرض الفرص الوظيفية الخامس

إلى مدارس الكويت اعتبارًا من بداية العام الدراسي الحالي

«الفيصل» تبرم عقودًا مع «التربية» لتوريد منتجات غذائية

أكد املدير العام لشركة النظائر 
يوسف الرفاعي أن القطاع اخلاص 
استطاع خالل السنوات األخيرة 
أن يســــتقطب أعدادا كبيرة من 
اخلريجني اجلدد من اجلنسني. 

وأضاف الرفاعي في تصريح 
صحافي مبناسبة مشاركة الشركة 
في معرض الفــــرص الوظيفية 
اخلامــــس «وظائــــف ٢٠٠٨» أن 
جناح التجارب الســــابقة لكثير 
من الشباب الذين التحقوا بالعمل 
حتت راية القطاع اخلاص كانت 
مبثابــــة حافز للشــــباب اجلدد، 
مشيرا إلى أن قناعة الشباب جتاه 
الشــــركات اخلاصة تغيرت ولم 
تعد فكرة االلتحاق بعمل حكومي 
مسيطرة على عقول الشباب كما 
كان في السابق، وبالتالي تغيرت 
القناعة بأن القطاع احلكومي هو 
املالذ اآلمن واخليار املفضل لدى 

كشف نائب رئيس مجلس 
املنتـــدب  اإلدارة والعضـــو 
الفيصل الصناعية  ملجموعة 
فيصل الفضـوري عن التعاقد 
مـــع وزارة التربيـــة لتوريد 
منتجـــات الفيصـــل الغذائية 
ملدارس الكويـــت كافة، وذلك 
اعتبارا من بداية العام الدراسي 

احلالي.
وقال الفضوري في تصريح 
صحافي ان هذا التعاقد يؤكد 
ريـــادة مجموعـــة الفيصـــل 
الصناعية في مجال الصناعات 
الغذائية وجودتها املشهود لها 
بها، من حيـــث االعتماد على 
أفضـــل أنواع املـــواد األولية 
التي تدخل في هذه الصناعة 
إضافة إلى استخدام املنتجات 
الطبيعية فقط، مؤكدا انه ليس 
من املسموح به على اإلطالق 
إضافـــة أي منتجات صناعية 
أو حافظة على هذه املنتجات 
التي نثق ونؤكد أنها آمنة متاما 
على أبناء وبنات الكويت من 
الطالبات والطلبة الدارسني في 

مدارس الكويت.
وأضاف أن مجموعة الفيصل 
الصناعية تعتمد اعتمادا كليا 

اخلريجني.
وحول دور املعارض الوظيفية 
في حل مشكلة البطالة أفاد الرفاعي 
بأن املعارض في الدورات السابقة 
استطاعت أن تلحق أعدادا كبيرة 
الشباب بالشركات اخلاصة  من 
وذلك من خالل الفرص الوظيفية 

على توفير اجلودة املطلقة لكل 
املنتجات الغذائية دون النظر إلى 
التكلفة املادية، وان املجموعة ال 
تدخر جهدا في مواكبة احدث 
تكنولوجيا التصنيع في عالم 
األغذية لتظل دائما لديها القدرة 
التنافســـية على أن تكون في 
طليعـــة الشـــركات الكويتية 
الوطنية التي تستقطب العديد 
من العمالء في السوق احمللي 
فضال عن إســـتراتيجيتها في 
التوسع اإلقليمي قريبا في دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية. وأكد أن استمرار قيام 
مجموعـــة الفيصل الصناعية 

التي أتاحتها هذه الشركات عبر 
مشاركتها في املعارض.

املعــــرض  أن  إلــــى  واشــــار 
اخلامس للوظائف ميثل فرصة 
مهمة للمواهب الشابة في جميع 
املجاالت وذلك من خالل التنسيق 
مع ممثلي الشــــركات وأصحاب 
الوظائف، مشيرا إلى أن القطاع 
اخلاص بات يستقطب كثيرا من 
العمالة الوطنية مبا ميلكون من 
مقومات جناح واستقرار وظيفي 
وبيئة مالئمة لزيادة اإلنتاجية.

الرفاعي أن شــــركة  وذكــــر 
النظائر ستقدم فرصا وظيفية 
في مجــــال الصحافة واخلدمات 
التلفزيونية خالل مشاركتها في 
املعرض، الفتا إلى أن الشــــركة 
الكوادر اجلديدة  تقوم بتدريب 
التي تستقطبها من خالل برامج 

متطورة في مجال عملها.

بتوريد جميع منتجاتها الغذائية 
إلـــى مـــدارس وزارة التربية 
ألكثر من ١٧ عامـــا حتى اآلن 
يؤكد مبا ال يدع مجاال للشـــك 
حرص املجموعة على جودة 
هذه املنتجات خاصة من ناحية 
الغذائي وفقا ألحدث  التوازن 
األنظمـــة الصحية، واحلرص 
أيضا على مستقبل أبناء الكويت 
الذين سيتحملون مسؤولية 
بناء وتنمية هـــذا الوطن في 
املســـتقبل، وانـــه ال يوجد ما 
هو أغلى من الثروة البشرية 
للمحافظة عليها وزيادة الوعي 
بأهمية بنائها بناء صحيا سليما 

ومنذ الصغر.
واختتم الفضوري تصريحه 
الصحافي بأن جميع منتجات 
املجموعـــة التي تورد ملدارس 
الكويت تتواجد أيضا وتطرحها 
البيع  الشـــركة في كل منافذ 
في كبرى احملالت واملجمعات 
التسويقية والتجارية وفروع 
بيع الشـــركة مباشرة وفروع 
محالت فولتير لتكون أقرب ما 
ميكن من عمالء الشركة احلاليني 
وليمكن اكتســـاب العديد من 

شرائح العمالء املستهدفني.

يوسف الرفاعي

فيصل الفضوري

قام «ســــنتربوينت»، الوجهة 
األولى لعشاق التسوق في الكويت، 
الرابحني  باإلعالن عــــن أســــماء 
الثمانية الذين واتاهم احلظ وفازوا 
بتذاكر سفر لشخصني مع العرض 
املشــــوق «حول العالم بعشرين 
دينارا» الذي مت إطالقه خالل شهر 
رمضان املاضي، وامتد حتى فترة 
العيــــد، ومت بالتعاون مع طيران 

اخلليج.
املدير  املناســــبة علق  وبهذه 
العام ملجموعة الندمارك الكويت 
ســــوميت غيو، قائال: «لقد حقق 
عرضنا هذا جناحا كبيرا، ودخل 
الســــحب أكثر مــــن ١٠٠ الف من 
عمالئنا الدائمني، ونحن إذ تغمرنا 
أبداها  التي  السعادة باالستجابة 
عشاق «سنتربوينت» للعرض، 
فإننــــا نؤكد لهــــم أن هناك املزيد 
من هذه العروض في املســــتقبل 

القريب».
وأضاف غيو قائــــال: «نتقدم 
بجزيل شكرنا لطيران اخلليج التي 
شــــاركتنا في تقدمي هذا العرض، 
ونحن نتطلــــع قدما للعمل معها 
الستنباط املزيد من هذه املساعي 
التي تالقي  املميزة  التســــويقية 

اإلقبال الشديد من قبل عمالئنا».
كما قال املديــــر العام لطيران 
اخلليج فــــي الكويت محمد علم: 
«نحن في غاية السرور لتعاملنا مع 
عالمة جتارية ذائعة الصيت مثل 
«سنتربوينت»، والتجاوب الرائع 
الذي القاه هذا العرض املشــــترك 
يدفعنا، كشركة من رواد النقل في 
املنطقة، إلسعاد عمالئنا بالعمل 
دائما على تقدمي املزيد من العروض 

واخلطط التي تبرز مدى اهتمامنا 
بكل ما من شأنه أن يحقق الرضا 

واالستحسان من قبل عمالئنا».
والرابحون في عرض «حول 
العالم بعشــــرين دينــــارا» هم: 
معصومة عبداحلراز، علي حسني 
أحمد، عواطف مشعل مندل، أحمد 
راشــــد العجمي، عبداهللا مرزوق 
العنزي، ســــهيل جاسم الشمري 

ونوال محمد السماق.

بجائزة ٥٠٠٠ دينار 

فرع «الخليج» في «نفط الكويت» يعلن الفائز الرابع

أعلن بنك اخلليج عن الفائز في السحب الرابع 
لفرع شركة نفط الكويت للعام احلالي حيث فاز 
أحمد ابراهيم غلوم سفر الذي فاز مببلغ ٥٠٠٠ دينار 
حيث قام مدير فرع بنك اخلليج في شـــركة نفط 

الكويت مارك أبي كرم، بتسليم اجلائزة.
ومبناســـبة فوزه باجلائزة قال ســـفر: «أشكر 

بنك اخلليج على اجلائزة الكبيرة وعلى اخلدمات 
املمتازة التي يقدمها البنك من خالل فرع شـــركة 
نفط الكويت». وأضـــاف قائال: «انه ملن الرائع أن 
يكون لديك فرع مينحك ســـهولة التعامل وبنفس 
الوقـــت احلصول على فرصة الفوز بهذه اجلائزة 

املدهشة».

مارك أبي كرم يسلم أحمد غلوم اجلائزة

قال رئيس مجلــــس االدارة 
املنتدب في شــــركة  والعضــــو 
«انفوسنتر» منصور املوسى ان 
القطاع اخلــــاص اصبح يحظى 
باهتمام كبير من كافة شــــرائح 
املجتمع، وذلك بعد زيادة التجارب 
الناجحة للعاملني في هذا القطاع، 
مشيرا الى ان «انفوسنتر» حترص 
دائما على تهيئة الكفاءات الكويتية 
التي باتت تتمتع بقدرات ومؤهالت 

كبيرة في كافة التخصصات.
واوضح املوســــى مبناسبة 
مشاركة «انفوسنتر» في مؤمتر 
الوظيفية  الفــــرص  ومعــــرض 
اخلامس «وظائف٢٠٠٨» والذي 
ســــيقام برعايــــة برنامج اعادة 
هيكلة القــــوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة مع غرفة جتارة 
وصناعة الكويت وتنظمه شركة 
فيجن لالستشــــارات في الفترة 
من ٢٦ حتى ٣٠ اكتوبر اجلاري، 
ان للمعــــارض الوظيفية اهدافا 
كثيرة، منها انها تعرف الباحثني 
الوظيفية  بالفــــرص  العمل  عن 
املتاحــــة لدى القطــــاع اخلاص. 
واضاف ان هذه املعارض تعمل 
على تشــــجيع العمالة الوطنية 
لالنخراط في سوق العمل بالقطاع 
اخلاص واملساهمة في حل جزء 

 أعلنت شركة الكويت للتأمني 
عن مشاركتها في معرض الفرص 
الذي تنظمه شركة  للشــــركات 
كــــي وي للمعارض فــــي الفترة 
من ٢٠ حتــــى ٢٢ نوفمبر املقبل 
بقاعة الراية بفندق الكورت يارد 
ماريوت.  وقال املدير العام لشركة 
الكويت للتأمني ورئيس مجلس 
إدارة احتاد شركات التأمني د.علي 
البحث  ان الشركة دائمة  البحر 
عن مثل هذه املعارض واملؤمترات 
حتى تستطيع من خاللها حتقيق 
ما تسعى إليه من أهداف ونشر 
الثقافة التأمينية وتسليط الضوء 
على دور قطاع التامني في تنمية 

االقتصاد الوطني.
 وأضاف أن مــــن أهم أعمال 
شركة الكويت للتأمني تقدمي حلول 
عملية تساهم في تطوير الصناعة 
التأمينيــــة وتدعيــــم وضعهــــا 
التنافسي كما أنها حترص على 
التأكيد الدائم ملعنى التأمني في 

من مشكلة البطالة.
وحول اخلدمات التي تقدمها 
«انفو ســــنتر» في املعرض قال 
املوسى ان الشركة مسؤولة عن 
تنفيذ احد مشاريع برنامج اعادة 
العاملة لتوظيف  القوى  هيكلة 
الشــــباب الكويتي فــــي القطاع 
اخلاص وهو مشروع «تكويت»، ان 
«تكويت» مشروع وطني يستقطب 
الشــــباب الكويتــــي ويقدم لهم 
االرشاد الوظيفي لتوضيح مدى 
اهمية العمل في القطاع اخلاص 
ودوره الفعال فــــي الدولة ومن 
منطلق تفعيل دور «انفو سنتر» 
االجتماعي جتاه الشــــباب، فقد 
حرصت الشركة على هذا املشروع 

حياة الفرد واملجتمع واالقتصاد 
ككل إلى جانب العمل على االرتقاء 
بصناعة التأمني وترســــية دور 
التنمــــوي واالجتماعي  التأمني 
في منطقتنا. وأشار إلى أن مثل 
الفرص  تلك األنشطة كمعرض 
للشركات يعد مبثابة فرصة كبرى 
لنا حتى نتمكن بسهولة من عرض 
منتجاتنا وخدماتنا بالشركة مما 

«تكويت» وذلك بتدريب الباحثني 
العمــــل وتأهيلهــــم تأهيال  عن 
احترافيا للوظائف املســــتهدفة 
عن طريق برامج تدريبية على 
مهارات املقابلة الشخصية واعداد 
السيرة الذاتية واللغة االجنليزية 
واستخدام احلاسب اآللي واملهارات 

الشخصية.
كما افاد بــــأن برنامج اعادة 
هيكلــــة القوى العاملــــة قد ذلل 
الصعوبات امام تنفيذ هذا املشروع 
وكان التعاون مثمرا وفعاال وذلك 
ينبع من حرصهــــم على جناح 

مشروع «تكويت».
ان  الــــى  املوســــى  ولفــــت 
«انفوسنتر» تقوم بالتعاون مع 
برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة بتدريب 
الباحثني عن  وتاهيل وتوظيف 
عمل من اجلنسني في الشركات 
واملؤسسات اخلاصة. وافاد بأن 
الشــــركة تقــــوم مبتابعة من مت 
الوظائف املختلفة  تعيينهم في 
وعمل اختبــــارات ملهاراتهم وما 
يتمتع به كل موظف من سمات 
شخصية وظيفية لوضع املوظف 
في املكان املناسب لضمان حتقيق 
اكبر نسبة عطاء واستمرار في 

الوظيفة.

يســــاعدنا أن نكون على اتصال 
دائم باألفراد.  واستعرض البحر 
ابرز املنتجات التي تنوي الشركة 
عرضها خالل املعرض ومن بينها 
خدمة «التأمني التكافلي» بهدف 
االســــتحواذ على اكبر عدد من 
العمــــالء اجلدد وعلى توســــيع 
حصتها الســــوقية محليا وعلى 
تقدمي أفضل اخلدمات التأمينية 
أفــــراد املجتمع  ملواكبة رغبات 
الكويتي وستباشر عملها قريبا 
وسيتم اإلعالن عنها في وقتها.

 واضاف ان مثل هذه االنشطة 
تساهم بصفة أساسية في فتح 
األســــواق والتحرر مــــن القيود 
الســــتقطاب العمــــالء من خالل 
التأمينية  التقنيات  اســــتخدام 
احلديثة لتسيير اخلدمات وغيرها 
من احلوافز التنافسية. وتساهم 
في تنمية صناعة التأمني ونشر 
الوعي بني أفراد املجتمع بأهمية 

التأمني.

منصور املوسى

د.علي البحر

د.رياض الفرس عبداهللا املال يوسف املاجد احمد املليفي

المشاركون في ختام أنشطة مؤتمر «اإلعالم االقتصادي ناقل للخبر.. أم صانع للحدث؟»

اإلعالم االقتصادي مشارك في الحدث وعالج األزمات
 احمد يوسف

اختتمت امس انشطة مؤمتر 
«االعالم االقتصادي ناقل للخبر 
ام صانع للحدث؟» والذي ناقش 
على مـــدى يومني عالقة االعالم 
االقتصادي باألزمة املالية العاملية 
وتأثيرها على الوضع االقتصادي 

الكويتي.
وخالل جلسة العمل امس قال 
عضو مجلس االمة احمد املليفي 
ان انعقاد هذا املؤمتر في الوقت 
الراهن جاء لبيان دور االعالم في 
حتديد االزمة العاملية ما لها وما 
عليها ورصد حتركات املسؤولني 

حلماية االقتصاد الوطني.
واضاف املليفي خالل اجللسة 
التي ترأسها في املؤمتر بعنوان 
«االعـــالم االقتصادي شـــراكة 
التنمية» أن االعالم اصبح ناقال 
للخبر ومشاركا في صنع احلدث 

في وقت واحد.
واشار املليفي الى اهمية الدور 
الذي يلعبـــه االعالم في تنوير 
االفكار وتنمية الوعي االقتصادي 
لدى املتلقني كما وجه رسالة قوية 
الى احلكومة بأن تســـتفيد من 
الثورة االعالمية احلالية لتحقيق 

اهداف التنمية املنشودة.
من جانبه قال مدير عام شركة 
االســـتثمارات الوطنية يوسف 
املاجد ان االعالم اصبح من اهم 
االدوات التي توصل رسالة الى 

املجتمعات والشعوب.
واكد خالل كلمته في جلسة 
العمل بعنوان «ديبلوماســـية 
وشراكة التنمية» ان كل التجارب 
اثبتت فشل التدخل السياسي في 
النظام االستثماري وان اخللط ما 
بني االثنني ادى الى فشل ذريع.

وقال املاجد إنه لوال التحركات 
الســـريعة ملواجهـــة تداعيات 
االزمة املالية االميركية من قبل 
املسؤولني لتفاقمت االزمة بصور 
أكثر خطورة، مشيرا الى ان الدور 
االعالمي كان لـــه اكبر األثر في 

اقرار خطة االنقاذ االميركية بقيمة 
٧٠٠ مليار دوالر بعدما مت رفضها 

اول مرة.
واكد علـــى ان ذلك يعني ان 
لالعالم دورا رئيسيا وفاعال في 
بيان الشفافية امام الرأي العام، 
مشيرا الى ان االحتاد االوروبي 
قام بدور مماثل للدور االميركي 

في متابعة االزمة.
وعلى صعيد منطقة اخلليج 
ودور االعالم في التحرك ملواجهة 
االزمة قال املاجد ان منطقة اخلليج 
والكويت بشكل خاص لم تتعاط 
مع االزمة اعالميا، كما حدث في 
الواليات  او  االحتاد االوروبـــي 

املتحدة.
واوضـــح املاجـــد ان االعالم 
الكويتـــي لم يتعـــرض لألزمة 
بالشـــكل الصحيـــح االمر الذي 
أخر التحركات الرسمية لتتناول 
االزمة مع املختصني من ناحية 
ومن ناحية أخرى ليتفاعل معها 
الذي تضـــرر بصورة  املجتمع 
مباشرة وغير مباشرة، فيما خرج 
املســـؤولون بتصريحات تؤكد 
ان االقتصـــاد حر وان االقتصاد 
امـــام اخطبوط كبير  الكويتي 
فلو سقطت الشركات فستترتب 
مشكالت اجتماعية كبرى على 

ذلك.
كما اكد ضرورة حترك االعالم 

في املرحلة الراهنة بصورة واعية 
ملواجهة االزمة املالية والتحديات 
االقتصادية التي تواجه الكويت 
مشـــددا على ضرورة ان يقدم 
االعـــالم فكـــرا ورأيـــا واعيـــا 

وموضوعيا ومسؤوال.
واضاف ان املشكلة في الكويت 
ليست مشكلة سوق مالية واسهم 
وامنا ازمة اقراض ومتويل عاملية 
لهـــا تأثير على شـــتى مناحي 
احلياة، مشـــيرا في هذا الشأن 
الى ان حجم االقتراض اخلارجي 
لشركات االستثمار الكويتية بلغ 
٣٫٢ مليارات دينار مقابل ٢٫٢ مليار 

حجم االقراض الداخلي.
كما دعا الى ضرورة مساندة 
شركات االستثمار املقترضة من 
اخلارج في حال عدم جتديد مدد 
االقراض لضمان عدم افالســـها 
انهيـــار االقتصـــاد  وبالتالـــي 

اخلاص. 
من جانبه قال استاذ االقتصاد 
بجامعة الكويت د.رياض الفرس 
ان املعلومات االقتصادية تلعب 
دورا كبيرا في زعزعة او ترسيخ 
اســـتقرار القطاع املالي ســـواء 
االســـواق او املؤسسات املالية، 
فشح املعلومات يولد الشائعات 
بشـــقيها االيجابي والســـلبي، 
ويجب على املؤسسات احلكوية 
أن متارس دورا فاعال في توفير 

املعلومة املطلوبة ســـواء كانت 
تتعلق بالسياســـات احلكومية 
او بانشطة الشركات التجارية، 
فالكثير من الشائعات تتعلق مبا 
ستقدم عليه احلكومة في حالة 
وجود ازمة ما، مما يخلق حالة 
من اللبس حول النوايا احلكومية، 
ويفتح املجال واسعا للتكهنات 
والتي قد تستفيد منها مجموعات 
مـــن املســـتثمرين ذات العالقة 
القرار فـــي احلكومة،  مبتخذي 
من ناحية اخرى تتســـرب في 
كثيـــر من االحيـــان العديد من 
الشائعات بني الشركات بسبب 
عدم وجـــود معاييـــر واضحة 
للشفافية، والشائعة تستخدم 
للتكسب التجاري من خالل قدرة 
البعض على استغالل ما لديهم 
من معلومات في احلصول على 
اصول جيدة باقـــل من قيمتها 
العادلـــة او التخلص من اصول 

رديئة باسعار مرتفعة.
واشار الى ان اصحاب النفوذ 
يستخدمون وسائل االعالم لبث 
الشائعات واثارة حالة من البلبلة 
في االســـواق تؤدي الى تقلبات 
حادة في االسعار يستفيدون هم 
منها، وذلك على حساب صغار 
املستثمرين الذين يقعون ضحايا 
للشائعات، فجزء كبير من االزمة 
احلالية يرجع الى املمارسات غير 

االخالقية في االســـواق املالية، 
وهذا يتعلق اما بغياب القوانني 
او تقادمها، او في احسن االحوال 
وجود قوانني لكن من دون تطبيق 

فعال.
التدخـــل احلكومي  ان  واكد 
في الســـوق يجب أال يكون من 
خـــالل ضخ مئـــات املاليني من 
الدنانير لرفع اســـعار االســـهم 
بشـــكل مصطنع قد يضر بآلية 
عمل السوق على املدى الطويل 
من خـــالل تأخير انفجار فقاعة 
الى املســـتقبل، لكن  االســـعار 
ما يحتاجه الســـوق في الوقت 
الراهن هـــو تعزيز الثقة بقدرة 
السوق على التكيف مع التقلبات 
احلادة في االســـواق االقليمية 
والعاملية، والتي فرضت تأثيراتها 
علينا شـــئنا ام ابينا، وذلك من 
الشفافية  خالل ترسيخ مبادئ 
واالفصاح ومحاربة تســـريب 
املعلومات وغيرها من املمارسات 

غير االخالقية في السوق.
مـــن جانبه قال نائب رئيس 
مجلس ادارة شركة املال العاملية 
للتمويل واالســـتثمار عبداهللا 
املال ان االعالم االميركي استغل 
دوره فـــي متابعة االزمة املالية 
االميركية من اجل ايجاد مخرج 
لالزمة وكذلك احلـــال في دول 

االحتاد األوروبي.

الثالثاء
اقتصاد٢١ اكتوبر ٢٠٠٨  


