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أنهى فعالياته أمس بحضور عدد من رجال املال والصحافة

مؤتمر »اإلعالم االقتصادي« ألقى الضوء
على اآلثار املالية واالجتماعية ألزمة األسواق

|   كتب عالء السمان   |

أسدل الستار أمس على فعاليات 
مؤتمر االع���الم االق��ت��ص��ادي... ناقل 

للخبر أم صانع للحدث.
وش����ه����دت ال��ج��ل��س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة 
ما  ن��ق��اش��ات ساخنة  االخ��ي��ر  لليوم 
ب���ن االع���الم���ي���ن وامل��ح��اض��ري��ن من 

رجال االستثمار والسياسة.
واف���ت���ت���ح ال����ح����وار ال���ن���ائ���ب اح��م��د 
هذا  انعقاد  »ان  ق���ال:  حيث  املليفي 
امل���ؤت���م���ر ف����ي ال����وق����ت ال�����راه�����ن ج���اء 
املالية  االزم��ة  للحديث عن  مناسبا 
امل����ال  اس�������واق  اداء  ت���ص���اح���ب  ال���ت���ي 
إلقاء  إل��ى  اضافة  والعاملية  املحلية 
ال���ض���وء ع��ل��ى م���ا ل��ح��ق ب��االق��ت��ص��اد 
الكويتي من آثار على وقع تداعيات 

هذه االزمة.
ووج����������ه امل����ل����ي����ف����ي رس������ائ������ل إل����ى 
ال��ح��ك��وم��ة ب��ض��رورة االس��ت��ف��ادة من 
لتحقيق  الحالية  االعالمية  ال��ث��ورة 

اهداف التنمية املنشودة.
وق�����������ال امل����ل����ي����ف����ي ف�������ي م���ض���م���ون 
»يمكننا  الجلسة:  خ��الل  مداخالته 
ال����ق����ول ان االع�������الم ص���ان���ع ل��ل��ح��دث 
ون�����اق�����ل ل�����ه ف�����ي آن واح�����������د«، ف��ي��م��ا 
اش����اد ب���ال���دور ال����ذي يلعبه االع���الم 
ف��ي ت��ن��وي��ر االف��ك��ار وتنمية ال��وع��ي 

االقتصادي لدى املتلقن.

اإلعالم واملجتمعات
وم�����ن ن���اح���ي���ت���ه، ق�����ال م����دي����ر ع���ام 
ش�����رك�����ة االس�����ت�����ث�����م�����ارات ال���وط���ن���ي���ة 
ي��وس��ف امل��اج��د ف��ي اول���ى الجلسات 
ان االع����الم اص��ب��ح م��ن اه���م االدوات 
التي توصل رسالة إلى املجتمعات 

والشعوب.
واك�������������د خ�����������الل ج�����ل�����س�����ة ال����ع����م����ل 
ال���ص���ب���اح���ي���ة م�����ن م���ؤت���م���ر االع������الم 
ام صانع  ن��اق��ل للخبر  االق��ت��ص��ادي 
ل����ل����ح����دث وال������ت������ي ك�����ان�����ت ب���ع���ن���وان 
ديبلوماسية  االق��ت��ص��ادي  االع����الم 
وشراكة التنمية اكد ان كل التجارب 
اث���ب���ت���ت ف���ش���ل ال���ت���دخ���ل ال��س��ي��اس��ي 
ف��ي االس��ت��ث��م��ار وان ال��خ��ل��ط م��ا بن 
االث����ن����ن ق����د ادى إل�����ى ف���ش���ل ذري����ع 
وتحدث املاجد عن معطيات االزمة 
امل���ال���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة ال����راه����ن����ة، م��ش��ي��را 
ال��ح��ك��وم��ة االم��ي��رك��ي��ة على  إل����ى ان 

س��ب��ي��ل امل���ث���ال ت��دخ��ل��ت م��ن��ذ ب��داي��ة 
االزم����ة ب��ت��ح��رك��ات س��ري��ع��ة ع��ل��ى كل 
امل��س��ت��وي��ات مل��واج��ه��ة االزم�����ة وم��ن��ع 
إل��ى نوع  ال���ذي ادى  تفشيها، االم���ر 
من االحتواء لها وعدم استفحالها.

ال��رس��م��ي��ة  ال���ت���ح���رك���ات  وق������ال ان 
ك��ان��ت ب��ق��ي��ادة ال��زع��م��اء ف���ي ال��غ��رب 
وم������ن ب��ي��ن��ه��م ال����رئ����ي����س االم���ي���رك���ي 
ج�����ورج ب����وش الس���ت���ع���راض االزم����ة 
وب����ي����ان ال���ش���ف���اف���ي���ة ووض������ع ح��ل��ول 
سريعة منها خطة انقاذ بقيمة 700 
م��ل��ي��ار دوالر خ���الل ع��ش��رة أي���ام من 
بداية االزمة حيث استخدم اإلعالم 
بشكل جيد بعد ان تم رفض الخطة، 
ومن ثم كان اإلعالم احد أهم ادوات 

االنقاذ لخطة الرئيس األميركي.
واش�������ار امل����اج����د إل�����ى ال��ت��ح��رك��ات 
السريعة من قبل االتحاد األوروبي 
األميركية  االن��ق��اذ  اق���رار خطة  بعد 
وه�����و م����ا ج�����اء اي���ض���ا ن���ت���اج ت��أث��ي��ر 
اإلع�����الم ب���ص���ورة م��ب��اش��رة وب��ش��ك��ل 

واضح.
وع���ل���ى ص��ع��ي��د م��ن��ط��ق��ة ال��خ��ل��ي��ج 
ملواجهة  التحرك  ف��ي  االع���الم  ودور 
االزمة قال املاجد ان منطقة الخليج 
ل��م تتعاط  وال��ك��وي��ت بشكل خ���اص 
م���ع االزم�����ة اع��الم��ي��ا ك��م��ا ح����دث في 
ال����والي����ات  أو  االت�����ح�����اد األوروب�����������ي 

املتحدة.
اإلع���������الم  ان  امل�������اج�������د  واوض�������������ح 
الكويتي لم يتعرض لالزمة بالشكل 
الصحيح االمر الذي اخر التحركات 
ال�����رس�����م�����ي�����ة ل������ت������ن������اول االزم�������������ة م���ع 

ناحية  وم��ن  ناحية،  م��ن  املختصن 
اخ������رى، ف���ي ت��ف��اع��ل��ه��ا م���ع امل��ج��ت��م��ع 
الذي تضرر بصورة مباشرة وغير 
م���ب���اش���رة، ف��ي��م��ا خ����رج امل���س���ؤول���ون 
ب��ت��ص��ري��ح��ات ت���ؤك���د ان االق��ت��ص��اد 
ح���ر وان االق���ت���ص���اد ال��ك��وي��ت��ي ام���ام 
اخطبوط كبير فلو طاحت الشركات 
ف��س��ي��ت��ب��ع��ه��ا م���ش���ك���الت اج��ت��م��اع��ي��ة 

كبرى.

مواجهة األزمة
وأك���د ض���رورة ت��ح��رك اإلع���الم في 
امل���رح���ل���ة ال���راه���ن���ة ب����ص����ورة واع���ي���ة 
والتحديات  املالية  االزم���ة  ملواجهة 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ك��وي��ت 
مشددا على ضرورة ان يقدم اإلعالم 
ف����ك����را ورأي��������ا واع����ي����ا وم���وض���وع���ي���ا 

ومسؤوال.
الكويت  ف��ي  املشكلة  ان  واض���اف 
واسهم  مالية  س��وق  مشكلة  ليست 
اق��راض وتمويل عاملية  ازم��ة  وإنما 
ل����ه����ا ت����أث����ي����ر ع����ل����ى ش����ت����ى م���ن���اح���ي 
الحياة، مشيرا في هذا الشأن إلى ان 
حجم االقتراض الخارجي لشركات 
3.2 مليار  بلغ  الكويتية  االستثمار 
ل��الق��راض  م��ل��ي��ار   2.2 م��ق��اب��ل  دوالر 

الداخلي.
ودع���������ا إل�������ى ض�����������رورة م���س���ان���دة 
ش���رك���ات االس��ت��ث��م��ار امل��ق��ت��رض��ة من 
ال��خ��ارج ف��ي ح��ال ع��دم تجديد مدد 
االق���������راض ل���ض���م���ان ع�����دم اف��الس��ه��ا 
وب�����ال�����ت�����ال�����ي ان�����ه�����ي�����ار االق�����ت�����ص�����اد 

الخاص.
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عبدالله املال يوسف املاجد

ومن جانبه، تحدث نائب رئيس 
م��ج��ل��س إدارة ش��رك��ة امل���ال ال��ع��امل��ي��ة 
للتمويل واالستثمار عبدالله نجيب 
املال حيث قال ان العالقة بن اإلعالم 
»ال��ص��ح��اف��ة« ت��ق��وم ع��ل��ى اس���س من 
املتبادلة ويأتي هذا  القيم واملنافع 
املنتدى في ظل ما شهده العالم من 
ال��ت��ي تابعناها  م��ال��ي��ة  اض��ط��راب��ات 
ف���ي ال����والي����ات امل���ت���ح���دة األم��ي��رك��ي��ة 
األميركي جورج  بالرئيس  دف��ع  ما 
امل��ت��ن��اف��س��ن على  ب����وش ان ي��ج��م��ع 
معركة الوصول إلى البيت االبيض 
للمشاركة في ايجاد مخرج لالزمة 

االقتصادية أو في أوروبا.
وه���ن���ا رأي���ن���ا ك��ي��ف ان م��رش��ح��ي 
الرئاسة ب��راك اوباما وج��ون ماكن 
اوق���ف���ا ح��م��ل��ت��ه��م��ا االن��ت��خ��اب��ي��ة من 
اج�����ل ان����ق����اذ أم���ي���رك���ا م����ن االن���ه���ي���ار 
االق���ت���ص���ادي وت���ض���اف���رت ال��ج��ه��ود 
م���ن م��خ��ت��ل��ف ال��ح��زب��ن ال��ج��م��ه��وري 
االنهيار  والديموقراطي في تجنب 
االق���ت���ص���ادي رغ����م ش���راس���ة امل��ع��رك��ة 
االن����ت����خ����اب����ي����ة ألن�����ه�����م ي�������درك�������ان ان 
ال���خ���س���ارة س���ت���ك���ون ع���ل���ى ال��ج��م��ي��ع 
ول��ي��س ه��ن��اك م��ن��ت��ص��را ف���ي معركة 
االن����ه����ي����ار االق�����ت�����ص�����ادي وت��ف��ل��ي��س 

املؤسسات املالية.
واض���اف »ع��ن��دم��ا ص��وت مجلس 
ال���ن���واب ع��ل��ى خ��ط��ة االن���ق���اذ ل��ب��وش 
ق�������ال ب�������وش ف�����ي خ����ط����اب����ه االذاع��������ي 
االس��ب��وع��ي (إن ال��ج��م��ي��ع ت��ض��اف��رت 
ج����ه����وده����م وت�����ن�����اس�����وا خ���الف���ات���ه���م 
الحزبية وساهموا في انقاذ بلدهم 
امل��واط��ن  ي��ع��ود بالفائدة على  ال���ذي 

االميركي)«.

تحليل الوضع
ف��ي اعتقادي الشخصي  وق���ال: » 
ان اإلع�����الم األم��ي��رك��ي س��اه��م ب���دور 
كبير في تحليل الوضع وخطورته 
م��ا دف��ع ب��أص��ح��اب ال��ق��رار م��ن ن��واب 
ال��س��ع��ي لتمرير خطة  إل���ى  امل��ج��ل��س 
االنقاذ ب�700 مليار دوالر ولذلك نرى 
ف��ي صناعة  ل��الع��الم دورا كبيرا  ان 
الحقيقة  نقل  عبر  السياسي  القرار 
لصناع القرار او املواطن ولذلك من 
هنا تأتي اهمية الوسائل اإلعالمية 
اننا  وامل��ت��ل��ف��زة خصوصا  امل��ق��روءة 
 Open Sky ف��ي عصر ال��ي��وم  نعيش 
ال��س��م��اء امل��ف��ت��وح��ة وت���ح���ول ال��ع��ال��م 
إلى قرية صغيرة وبمقدور املواطن 
اقتصادية  صحيفة  ي��ق��رأ  ان  ال��ي��وم 
في أميركا ص��ادرة في واشنطن أو 
يطلع على صحيفة في موسكو أو 
في اليابان فكل املعلومات اصبحت 

في متناول الجميع.
ول����ذل����ك ف���إن���ن���ا ن������رى ان اإلع������الم 
وال����ص����ح����اف����ة االق����ت����ص����ادي����ة ل��ع��ب��ت 
ان��ق��اذ االنهيار  ف��ي  الرئيسي  ال���دور 
االق�����ت�����ص�����ادي ل����ل����والي����ات امل���ت���ح���دة 
وامل����ت����اب����ع مل����ا ي���ن���ش���ر ف����ي ال��ص��ح��ف 
أو األوروب��ي��ة من تقارير  األميركية 
ي����رى  اق�����ت�����ص�����ادي�����ة  ت����ح����ل����ي����الت  أو 
م����دى اع���ت���م���اد ه����ذه ال��ت��ق��اري��ر على 
ل��غ��ة االرق�������ام ودق�����ة امل���ع���ل���وم���ات بل 
ان ال��ب��ع��ض ي��ش��ي��ر إل����ى م��ص��ادره��ا 
م���ا ي����دل ان ال��ت��ح��ل��ي��ل االق��ت��ص��ادي��ة 
»م�������ت�������ع�������وب ع������ل������ي������ه« ك������م������ا ن����ق����ول 
بالكويتي ربما قد ال نتفق مع هذه 
يدفعك  ه��ذا  لكن  املالية  التحليالت 
التي  الجهود  وتقدير  احترامه  إلى 
ب��ذل��ت ح��ت��ى ت��ن��ش��ر ف���ي ال��ص��ح��ي��ف��ة، 
فأوضح قائال: »لكننا اليوم نرى ان 
العالم العربي خصوصا الصحافة 
املقروءة ان جاز لنا ان نقول بأنها 
مقصرة في تقديم خدمات اخبارية 
االجنبية  ال��دول  في  املستوى  بذلك 
خصوصا الواليات املتحدة بل انها 
كثيرا تخضع اخبارها  وتحليالتها 
للمزاج الشخصي لبعض املحررين 
املحرر  يكون  ان  أو  الصحافين  أو 
لديه عالقات شخصية مع اصحاب 
وبالتالي  االس��ه��م  وم��الك  الشركات 
فإننا لن نقرأ تحليال دقيقا مدعوما 

باالرقام واالحصائيات«.

انهيار األسواق
وقال: »لدى انهيار سوق االوراق 
امل����ال����ي����ة ف�����ي ال����ك����وي����ت خ������الل ش��ه��ر 
رم����ض����ان امل����ب����ارك ل����م ن���ق���رأ اس���ب���اب 
االسهم  وهبوط  لالنهيار  الحقيقة 
ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ب��ل ان اح���د االخ���وة 
ان يعرف  ان��ه يريد  ابلغني  ال��ن��واب 
م�����ا ي�����ج�����رى ف�����ي س�������وق ال����ب����ورص����ة 
ح��ت��ى ي��س��اه��م م���ن خ����الل امل��ؤس��س��ة 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة أي م��ج��ل��س األم�����ة في 
ال��ح��د م��ن ال��ت��ده��ور ف��ي االس��ع��ار إال 
لم يجد تحليال واقعيا ودقيقا  انه 

في معظم الصحف الكويتية«.
وق����ال: »ف���ي اع��ت��ق��ادي الشخصي 
ك���ون���ي م����ن أس������رة اق���ت���ص���ادي���ة ف���إن 
ال���ص���ح���اف���ة االق����ت����ص����ادي����ة ل�����م ت��ق��م 
ب���دوره���ا ك��م��ا ي��ج��ب ف��ي ال��ك��ث��ي��ر من  

االزم������ات االق��ت��ص��ادي��ة ف���ي ال��ك��وي��ت 
واع��ت��ق��د ان ال��ب��ع��ض ي��رج��ع إل���ى ان 
امل���ع���ل���وم���ات ت����ك����ون غ���ي���ر م���ت���واف���رة 
للصحافي وقد يكون االمر ان تكون 
املعلومات في متناول يد الصحافي 
لكن سياسة الجريدة تمنع نشرها 
ب��ال��ص��ورة امل��ط��ل��وب��ة. وق���ال ل��ي اح��د 
املسؤولن  ان  الصحافين  االخ���وة 
ف��ي ال��ش��رك��ات االق��ت��ص��ادي��ة واملالية 
(ي��زع��ل��ون) ب��ل ي��ت��ض��اي��ق��ون م��ن��ا اذا 
ن��ش��رن��ا خ��ب��را دون ع��ل��م��ه��م وك��أن��ن��ا 
ارتكبنا جريمة في حق الشركة، ما 
يدفع البعض باالتصال بمسؤولينا 

في الجريدة«.
وم����ث����ال ان����ن����ا ل����م ن����ر ف����ي م��ع��ظ��م 
امل��س��ؤول��ن في  م��ع  صحفنا مقابلة 
سوق االوراق املالية ملعرفة إلى اين 
االزم��ة وانهيار االسهم بل  ستصل 
انني كنت أتوقع ان تنشر الصحف 
ال�����ب�����ورص�����ة  ف��������ي  امل�������س�������ؤول�������ن  ان 
يمتنعون ع��ن ال��ح��دي��ث م��ع ان���ه من 
ح���ق م���ن ي��ح��م��ل االس���ه���م وي��ت��ع��ام��ل 
مع البورصة ان يعرف الحقيقة كما 
حدث في نيويورك حيث الشفافية 
ف��ي ال��ت��ع��ام��الت ل��ذل��ك ف���إذا كنا نرى 
ان  إال  الصحف  م��ن جانب  تقصيرا 
املسؤولية تقع بالجانب الحكومي 
الذي سعى إلى الدفاع عن مشروع 
امل��ص��ف��اة ال��راب��ع��ة م��ن خ���الل مقابلة 
خ���اص���ة ف���ي ت��ل��ف��زي��ون ال���ك���وي���ت في 
ح��ن ان��ه��ا اه��م��ل��ت ال��ب��ورص��ة ل��م نر 
م���س���ؤوال ف���ي ال���ب���ورص���ة ي���ق���ول لنا 

»شنهو صاير وين رايحن«.

محرر مختص
امل����س����ت����غ����رب ف��ي  إل�������ى ان  ول����ف����ت 
ديرتنا وفي صحافتنا اننا في اغلب 
امل��ح��رر  ن��ج��د  الكويتية ال  ال��ص��ح��ف 
النفطية فهل  املختص في الشؤون 
يعقل اننا دولة نفطية ونعتمد على 
ال��ن��ف��ط وال ي��وج��د ل��دي��ن��ا م��ح��ررون 
مختصون إال ما ندر ولذلك فإنني 
ف���ي ال��ق��ض��اي��ا ال��ن��ف��ط��ي��ة خ��ص��وص��ا 
ف����ي م����ش����روع امل���ص���ف���اة ال���راب���ع���ة ل��م 
ن���ق���رأ ت���ق���ري���را ن��ف��ط��ي��ا ي���وض���ح ل��ن��ا 
اه��م��ي��ة امل��ص��ف��اة ال��راب��ع��ة ب��ع��ي��دا عن 
ال���ص���راع ال��س��ي��اس��ي واالق���ت���ص���ادي 
على املصفاة الرابعة بل ان الوضع 
لم يختلف في املنطقة العربية وقد 
ش���ه���دن���ا ت����ده����ور االس����ه����م ل��ب��ع��ض 
في  امل���ال���ي���ة  االوراق  ف���ي  ال���ش���رك���ات 
الكويت »البورصة«. وقد رأينا كيف 
ان اإلع���الم االق��ت��ص��ادي والسياسي 
لعب دورا كبيرا في كبريات الصحف 
تسليط  ف��ي  واالوروب���ي���ة  األميركية 
الضوء على االزم��ة بل ان املحطات 
االح���داث  تنقل  ك��ان��ت  التلفزيونية 
بالتحليالت  ل��ل��م��واط��ن��ن  م��ب��اش��رة 
االق��ت��ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة وك���ان خ��ب��راء 
توقعاتهم  يطرحون  واالسهم  امل��ال 
واف��ك��اره��م ل��ل��خ��روج م��ن ال��ورط��ة أو 

االزمة املالية«.
وع����ل����ى ال���ص���ع���ي���د ن����ف����س����ه، ال���ق���ى 
ال����دك����ت����ور ري�������اض ال�����ف�����رس أس���ت���اذ 
االق��ت��ص��اد ب��ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت كلمة 
أكد فيها ان املعلومات االقتصادية 
ف���ي زع���زع���ة أو  ت��ل��ع��ب دورا ك��ب��ي��را 
ترسيخ استقرار القطاع املالي سواء 
االسواق أو املؤسسات املالية، فشح 
املعلومات يولد االشاعات بشقيها 
السلبي. وي��ج��ب على  أو  االي��ج��اب��ي 
امل����ؤس����س����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة م���م���ارس���ة 
دور ف���اع���ل ف���ي ت��وف��ي��ر امل��ع��ل��وم��ات 
امل����ط����ل����وب����ة س����������واء ك�����ان�����ت ت��ت��ع��ل��ق 
بأنشطة  أو  الحكومية  بالسياسة 
ال���ش���رك���ات ال��ت��ج��اري��ة. ف��ال��ك��ث��ي��ر من 

االش�������اع�������ات ت���ت���ع���ل���ق ب����م����ا س���ت���ق���دم 
ع��ل��ي��ه ال���ح���ك���وم���ة ف����ي ح���ال���ة وج����ود 
ازم��ة م��ا، ما يخلق حالة من اللبس 
ح����ول ال���ن���واي���ا ال��ح��ك��وم��ي��ة، وي��ف��ت��ح 
امل���ج���ال واس���ع���ا ل��ل��ت��ك��ه��ن��ات وال��ت��ي 
ق���د ت��س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا م��ج��م��وع��ات من 
بمتخذي  العالقة  ذات  املستثمرين 
ال����ق����رار ف����ي ال���ح���ك���وم���ة. م����ن ن��اح��ي��ة 
اخرى، تتسرب في كثير من االحيان 
العديد من االشاعات بن الشركات 
بسبب عدم وجود معايير واضحة 
ل���ل���ش���ف���اف���ي���ة. واالش������اع������ة ت��س��ت��خ��دم 
للتكسب ال��ت��ج��اري م��ن خ���الل ق��درة 
البعض على استغالل ما لديهم من 
معلومات في الحصول على اصول 
أو  ال��ع��ادل��ة  م��ن قيمتها  جيدة بأقل 
التخلص من اصول رديئة بأسعار 
مرتفعة. الفتا الى ان اصحاب النفوذ 
ي��س��ت��خ��دم��ون وس���ائ���ل اإلع�����الم لبث 
االش��اع��ات واث���ارة حالة من البلبلة 
ف����ي االس��������واق ت������ؤدي إل�����ى ت��ق��ل��ب��ات 
ف��ي االس��ع��ار يستفيدون هم  ح���ادة 
م��ن��ه��ا، وذل�����ك ع��ل��ى ح���س���اب ص��غ��ار 
ضحايا  يقعون  الذين  املستثمرين 

ل��الش��اع��ات. ف��ج��زء كبير م��ن االزم���ة 
ال���ح���ال���ي���ة ي����رج����ع إل������ى امل����م����ارس����ات 
املالية،  غير االخالقية في االس��واق 
وه���ذا يتعلق إم���ا ب��غ��ي��اب ال��ق��وان��ن 
االح��وال  أو في احسن  تقادمها،  أو 
وجود قوانن لكن من دون تطبيق 

فعال.
وق��������ال: ال���ت���دخ���ل ال���ح���ك���وم���ي ف��ي 
ال��س��وق ال يجب ان يكون م��ن خالل 
ض���خ م���ئ���ات امل���الي���ن م���ن ال��دن��ان��ي��ر 
لرفع اسعار االسهم بشكل مصطنع 
قد يضر بآلية عمل السوق في املدى 
ال��ط��وي��ل م���ن خ���الل ت��أخ��ي��ر ان��ف��ج��ار 
لكن  املستقبل.  إل��ى  االس��ع��ار  فقاعة 
م�����ا ي���ح���ت���اج���ه ال�����س�����وق ف�����ي ال���وق���ت 
ال�����راه�����ن ه����و ت���ع���زي���ز ال���ث���ق���ة ب���ق���درة 
التقلبات  م��ع  التكيف  على  ال��س��وق 
ال�����ح�����ادة ف����ي االس����������واق االق��ل��ي��م��ي��ة 
تأثيراتها  فرضت  والتي  والعاملية، 
ع��ل��ي��ن��ا ش��ئ��ن��ا أم أب���ي���ن���ا، وذل�����ك من 
خ�����الل ت���رس���ي���خ م����ب����ادئ ال��ش��ف��اف��ي��ة 
واالف��������ص��������اح وم�����ح�����ارب�����ة ت���س���ري���ب 
املمارسات  م��ن  وغيرها  املعلومات 

غير االخالقية في السوق.

كبار الضيوف املشاركني في اليوم الثاني من املؤتمر 

املحاضرون خالل الجلسة


