
9 االقتصاد واألعمال
مؤمتر »اإلعالم االقتصادي.. ناقل للخبر أم صانع للحدث؟« اختتم أعماله

املليفي: على احلكومة أن تستفيد من الثورة اإلعالمية لتحقيق أهداف التنمية
املاجد: مشكلتنا في الكويت ليست في السوق واألسهم بل في »أزمة إقراض« ومتويل

عبدالله املال أحمد املليفي يوسف املاجد

محمود الزعيم وأمل عاطف
أنهى أمس مؤمتر »اإلعللالم االقتصادي.. ناقل للخبر 
ام صانع للحدث« اعماله بعد ان ناقش على مدى يومني 
القضايا االقتصادية مللن جانبها االعللالمللي وجتربة 

القنوات الفضائية اخلاصة.
وأجمع االقتصاديون املشاركون على أن »االعللالم« 
يقدم صللورة متكاملة عن انشطة الشركات ويعكس 
اقتصاد الدول الى اخلارج، اال انهم اجمعوا على مواجهة 

حتديات اعالمية كبيرة في ظل التطورات االقتصادية.
وكلللان وزيلللر االعلللالم الشيخ صللبللاح اخلللالللد افتتح 
امس األول املؤمتر وناقش في كلمة »واقللع الصحافة 

االقتصادية في الكويت املشاكل واحملاذير«.
وشهدت امس اجللسة نقاشات ساخنة بني االعالميني 

واحملاضرين من رجال االستثمار والسياسة.
وافتتح احلللوار النائب احمد املليفي حيث قللال: ان 
انعقاد هذا املؤمتر في الوقت الراهن جاء مناسبا للحديث 
عن االزمة املالية التي تصاحب أداء أسواق املال احمللية 
والعاملية، اضافة الى إلقاء الضوء على ما حلق باالقتصاد 

الكويتي من آثار على وقع تداعيات هذه االزمة.
ووجه املليفي رسائل الى احلكومة بضرورة االستفادة 
من الثورة االعالمية احلالية لتحقيق اهللداف التنمية 

املنشودة.
وقللال املليفي في مضمون مداخالته خالل اجللسة: 
»ميكننا القول ان االعالم صانع للحدث وناقل له في آن 
واحد« بينما اشاد بالدور الذي يلعبه االعالم في تنوير 

االفكار وتنمية الوعي االقتصادي لدى املتلقني«.
ومن ناحيته قال املدير العام لشركة االستثمارات 
الوطنية يوسف املاجد في اولللى اجللسات ان االعالم 
اصبح من اهم االدوات التي توصل رسالة الى املجتمعات 

والشعوب.
وأكد خالل جلسة العمل الصباحية من مؤمتر »اإلعالم 
االقتصادي ناقل للخبر ام صانع للحدث«، والتي كانت 
بعنوان اإلعلللالم االقللتللصللادي ديبلوماسية وشراكة 
التنمية، اكد ان كل التجارب اثبتت فشل التدخل السياسي 
في االستثمار وان اخللط بني االثنني قد ادى الى فشل 

ذريع.
وحتللدث املاجد عن معطيات االزمللة املالية العاملية 
الراهنة، مشيرا الى ان احلكومة االميركية على سبيل 
املثال تدخلت منذ بداية االزمة بتحركات سريعة على كل 
املستويات ملواجهة االزمة ومنع تفشيها، االمر الذي ادى 

الى نوع من االحتواء لها وعدم استفحالها.
وقللال ان التحركات الرسمية كانت بقيادة الزعماء 
في الغرب ومن بينهم الرئيس االميركي جورج بوش 
الستعراض االزملللة وبلليللان الشفافية ووضللع حلول 
سريعة منها خطة انقاذ بقيمة 700 مليار دوالر خالل 

عشرة ايام من بداية االزمة، حيث استخدم االعالم بشكل 
جيد بعد ان مت رفض اخلطة، ومن ثم كان االعالم احد اهم 

ادوات االنقاذ خلطة الرئيس االميركي.
واشار املاجد الى التحركات السريعة من قبل االحتاد 
االوروبلللي بعد اقللرار خطة االنللقللاذ االميركية وهللو ما 
جاء ايضا نتاج تأثير االعالم بصورة مباشرة وبشكل 

واضح.
وعلى صعيد منطقة اخلليج ودور االعالم في التحرك 
ملواجهة االزمللة قال املاجد ان منطقة اخلليج والكويت 
بشكل خاص لم تتعط مع االزمللة اعالميا كما حدث في 

االحتاد االوروبي او الواليات املتحدة.
واوضلللح ان اإلعلللالم الكويتي لللم يتعرض لالزمة 
بالشكل الصحيح االمر الذي اخر التحركات الرسمية 
لتناول االزمة مع املختصني من ناحية ومن ناحية اخرى 
في تفاعلها مع املجتمع الللذي تضرر بصورة مباشرة 
وغير مباشرة، في ما خرج املسؤولون بتصريحات تؤكد 
ان االقتصاد حر وان االقتصاد الكويتي امام اخطبوط 
كبير فلو طاحت الشركات فسيتبعها مشكالت اجتماعية 

كبرى.
وشدد على ضرورة حترك االعالم في املرحلة الراهنة 
بللصللورة واعلليللة ملواجهة االزملللة املالية والتحديات 
االقتصادية التي تواجه الكويت متشددا على ضرورة ان 

يقدم االعالم فكرا ورايا واعيا وموضوعيا ومسؤوال.
واضللاف ان املشكلة في الكويت ليست مشكلة سوق 
مالية وأسهم وامنا ازمة إقراض ومتويل عاملية لها تأثير 
على شتى مناحي احلياة، مشيرا في هذا الشأن الى ان 
حجم االقتراض اخلارجي لشركات االستثمار الكويتية 

بلغ 3.2 مليار دوالر مقابل 2.2 مليار لإلقراض الداخلي.
ودعا الى ضرورة مساندة شركات االستثمار املقترضة 
من اخلارج في حال عدم جتديد مدد االقراض لضمان عدم 

افالسها وبالتالي انهيار االقتصاد اخلاص.
ومن جانبه حتدث نائب رئيس مجلس ادارة شركة 
املال العاملية للتمويل واالستثمار عبدالله جنيب املال 
قال: ان العالقة بني االعالم والصحافة تقوم على اسس 
من القيم واملنافع املتبادلة ويأتي هذا املنتدى في ظل 
ما شهده العالم من اضطرابات مالية التي تابعناها في 
الواليات املتحدة االميركية مما دفع بالرئيس األميركي 
جورج بوش ان يجمع املتنافسني على معركة الوصول 

الى البيت االبيض للمشاركة في ايجاد مخرج لالزمة 
االقتصادية أو في أوروبا.

وهنا رأينا كيف ان مرشحي الرئاسة بللاراك اوباما 
وجون ماكني أوقفا حملتهما االنتخابية من اجل انقاذ 
اميركا من االنهيار االقتصادي وتضافرت اجلهود من 
مختلف احلزبني اجلمهوري والدميوقراطي في جتنب 
االنهيار االقتصادي رغم شراسة املعركة االنتخابية 
النهم يدركون ان اخلسارة ستكون على اجلميع وليس 
هناك منتصر في معركة االنهيار االقتصادي وتفليس 

املؤسسات املالية.
واضلللاف عندما صللوت مجلس الللنللواب على خطة 
االنقاذ لبوش قال بوش في خطابه االذاعي االسبوعي ان 
اجلميع تضافرت جهودهم وتناسوا خالفاتهم احلزبية 
وساهموا في انقاذ بلدهم الللذي يعود بالفائدة على 

املواطن االميركي«.
وقللال: في اعتقادي الشخصي ان االعللالم االميركي 
ساهم بدور كبير في حتليل الوضع وخطورته مما دفع 
بأصحاب القرار من نواب املجلس الى السعي لتمرير 
خطة االنقاذ بل 700 مليار دوالر ولذلك نرى ان لالعالم 
دورا كبيرا في صناعة القرار السياسي عبر نقل احلقيقة 
لصناع القرار او املواطن ولذلك من هنا تأتي اهمية 
الوسائل االعالمية املقروءة واملتلفزة خاصة اننا نعيش 
اليوم في عصر open sky السماء املفتوحة وحتول 
العالم الللى قرية صغيرة ومبقدور املواطن اليوم ان 
يقرأ صحيفة اقتصادية في اميركا صادرة في واشنطن 
او يطلع على صحيفة في موسكو أو في اليابان فكل 

املعلومات اصبحت في متناول اجلميع.
ورأى ان االعالم والصحافة االقتصادية لعبا الدور 
الرئيسي في انقاذ االنهيار االقتصادي للواليات املتحدة 
واملتابع ملا ينشر في الصحف األميركية أو األوروبية 
من تقارير او حتليالت اقتصادية يرى مدى اعتماد هذه 
التقارير على لغة االرقام ودقة املعلومات بل ان البعض 
يشير الللى مصادرها مما يللدل ان التحليل االقتصادي 
»متعوب عليه« كما نقول بالكويتي رمبللا قد ال نتفق 
مع هذه التحليالت املالية لكن هذا يدفعك الى احترامه 

وتقدير اجلهود التي بذلت حتى تنشر في الصحيفة.
وأكمل: نرى اليوم ان العالم العربي وخاصة الصحافة 
املقروءة ان جاز لنا ان نقول بانها مقصرة في تقدمي 

خدمات اخبارية بذلك املستوى في الللدول األجنبية 
وخاصة الواليات املتحدة بل انها كثيرا تخضع اخبارها 
وحتليالتها للمزاج الشخصي لبعض احملللرريللن أو 
الصحافيني أو أن يكون احملرر لديه عالقات شخصية مع 
اصحاب الشركات ومالك االسهم وبالتالي فاننا لن نقرأ 

حتليال دقيقا مدعوما باالرقام واالحصاءات«.
وقللال ان انهيار سللوق االوراق املالية فللي الكويت 
خللالل شهر رمضان املبارك لم نقرأ االسباب احلقيقة 
لالنهيار وهبوط األسهم بهذه الطريقة بل ان احد االخوة 
النواب ابلغني بأنه يريد ان يعرف ما يجري في السوق 
البورصة حتى يساهم من خالل املؤسسة التشريعية أي 
مجلس االمة في احلد من التدهور في االسعار اال انه لم 

يجد حتليال واقعيا ودقيقا في معظم الصحف الكويتية.
ومضى: وفي اعتقادي الشخصي وكوني من اسرة 
اقتصادية فللان الصحافة االقتصادية لم تقم بدورها 
كما يجب في الكثير من االزمات االقتصادية في الكويت 
واعتقد ان البعض يرجع الى ان املعلومات تكون غير 

متوافرة للصحافي.
وزاد: لم نر في معظم صحفنا مقابلة مع املسؤولني 
في سوق االوراق املالية ملعرفة، الى اين ستصل االزمة 
وانهيار االسهم بل انني كنت اتوقع ان تنشر الصحف ان 
املسؤولني في البورصة ميتنعون عن احلديث مع انه من 
حق من يحمل االسهم ويتعامل مع البورصة ان يعرف 
احلقيقية كما حللدث في نيويورك حيث الشفافية في 
التعامالت لذلك فاذا كنا نرى تقصيرا من جانب الصحف 
اال ان املسؤولية تقع على اجلانب احلكومي التي سعت 
الللى الللدفللاع عللن مللشللروع املصفاة الللرابللعللة مللن خالل 
مقابلة خاصة في تلفزيون الكويت في حني انها اهملت 
البورصة لم نر مسؤوال في البورصة يقول لنا »شنهو 

صاير وين رايحني«.
ولفت الى ان املستغرب في ديريتنا وفي صحافتنا اننا 
في اغلب الصحف الكويتية ال جند احملرر املختص في 
الشؤون النفطية فهل يعقل اننا دولة نفطية ونعتمد على 
النفط وال يوجد لدينا محررون مختصون اال ماندر ولذلك 
فانني في القضايا النفطية وخاصة في مشروع املصفاة 
الرابعة لم نقرأ تقريرا نفطيا يوضح لنا اهمية املصفاة 
الرابعة بعيدا عن الصراع السياسي واالقتصادي على 
املصفاة الرابعة بل ان الوضع لم يختلف في املنطقة 

العربية وقد شهدنا تدهور االسهم لبعض الشركات في 
االوراق املالية في الكويت )البورصة(.

وواصل: رأينا كيف ان االعالم االقتصادي والسياسي 
لعب دوا كبير في كبريات الصحف االميركية واالوروبية 
في تسليط الضوء على االزمة بل ان احملطات التلفزيونية 
كانت تنقل االحللداث مباشرة للمواطنني بالتحليالت 
االقتصادية واملالية وكان خبراء املال واالسهم يطرحون 
توقعاتهم وافكارهم للخروج من الللورطللة او االزمللة 

املالية. 
وألقى الدكتور رياض الفرس أستاذ االقتصاد بجامعة 
الكويت كلمة أكد فيها ان املعلومات االقتصادية تلعب 
دورا كبيرا في زعزعة أو ترسيخ استقرار القطاع املالي 
سللواء األسللواق أو املؤسسات املالية، فشح املعلومات 
يولد اإلشللاعللات بشقيها اإليجابي أو السلبي. ويجب 
على املؤسسات احلكومية ممارسة دور فاعل في توفير 
املعلومة املطلوبة سللواء كانت تتعلق بالسياسات 
احلكومية أو بأنشطة الشركات التجارية. فالكثير من 
اإلشللاعللات تتعلق مبا سللوف تقدم عليه احلكومة في 
حالة وجللود أزمللة ما، مما يخلق حالة من اللبس حول 
النوايا احلكومية، ويفتح املجال واسعا للتكهنات والتي 
قد تستفيد منها مجموعات من املستثمرين ذات العالقة 
مبتخذي القرار في احلكومة. من ناحية أخرى، تتسرب 
في كثير من األحيان العديد من اإلشاعات بني الشركات 
بسبب عدم وجود معايير واضحة للشفافية. واالشاعة 
تستخدم للتكسب التجاري مللن خللالل قللدرة البعض 
على استغالل ما لديهم من معلومات في احلصول على 
أصللول جيدة بأقل من قيمتها العادلة أو التخلص من 
أصللول رديئة بأسعار مرتفعة، الفتا الللى ان أصحاب 
النفوذ يستخدمون وسائل اإلعالم لبث اإلشاعات وإثارة 
حالة من البلبلة في األسواق تؤدي إلى تقلبات حادة في 
األسعار يستفيدون هم منها، وذلك على حساب صغار 
املستثمرين الذين يقعون ضحايا لإلشاعات. فجزء كبير 
من األزمة احلالية يرجع إلى املمارسات غير األخالقية 
في األسواق املالية، وهذا يتعلق إما بغياب القوانني أو 
تقادمها، أو في أحسن األحوال وجود قوانني لكن من دون 

تطبيق فعال.
فالتدخل احلكومي في السوق يجب أال  يكون من خالل 
ضخ مئات املاليني من الدنانير لرفع أسعار األسهم بشكل 
مصطنع قد يضر بآلية عمل السوق في املدى الطويل من 
خالل تأخير انفجار فقاعة األسعار إلى املستقبل. لكن ما 
يحتاجه السوق في الوقت الراهن هو تعزيز الثقة بقدرة 
السوق على التكيف مع التقلبات احلللادة في األسللواق 
اإلقليمية والعاملية، والتي فرضت تأثيراتها علينا 
شئنا أم أبينا، وذلك من خالل ترسيخ مبادئ الشفافية 
واإلفللصللاح ومحاربة تسريب املعلومات وغيرها من 

املمارسات غير األخالقية في السوق.

ضمن مشاركتها في معرض العقار واالستثمار

الشافعي: »مرابحات« تتخطى احلجوزات 
200 في املئة املتوقعة بنسبة 

اخللتللتللمللت شللركللة مللرابللحللات 
للحلول العقارية اخيرا مشاركتها 
فللي معرض العقار واالستثمار 
الللذي نظمته شركة تللوب اكسبو 
في أرض املعارض، حيث وجدت 
مللرابللحللات خللالل فللتللرة املعرض 
كراع بالتيني لتسويق مشاريعها 
واستقبال زوارها من املستثمرين 

والعمالء.
وأعلن مدير إدارة املبيعات في 
الشركة محمد الشافعي أن مشاركة 
مرابحات فللي املللعللارض العقارية 
تأتي كجزء من اخلطة االستراتيجية 
التوسعية والطموحة التي تهدف 
الى تقدمي خدمات وحلول عقارية 
عالية اجلللودة قائمة على دراسللات 
جللدوى اقتصادية محكمة، وسعيا 
لوضع أسس متينة لثقافة االستثمار 
العقاري، وبالتالي زيللادة العوائد 
للللللمللسللتللثللمللريللن، فللضللال علللن طللرح 
العروض اخلاصة بصكوك تبادل 
مشروعيها »بلللرج« املللقللام فللي مكة 
املكرمة و»شللرم الجللون« في شرم 

الشيخ.
وأفلللللاد الللشللافللعللي بللللأن نسبة 
احلجوزات كانت األعلى في جناح 
مللرابللحللات خلللالل املللعللرض، حيث 
تخطت 200 فللي املللئللة مللن الهدف 
املتوقع نظرا لإلقبال الكبير من قبل 
العمالء لالستفادة من التسهيالت 
اخلللاصللة والللعللروض املميزة التي 
تتيح لعمالئها امكان متلك صكوك 

التبادل ملشاريعها.
وأكللد الشافعي أن صكوك تبادل 

اصبحت اخليار األمثل للشراء وأنها 
حتقق أفضل املزايا للعمالء من خالل 
نللظللام تللبللادل ومنها ثللبللات السعر 
وتعدد االختيارات، حيث متكن مالك 
الصك من استبدال النقاط اخلاصة 
بلله بخدمات ومملليللزات توفرها له 
الشركة، مثل إمكان استبدال النقاط 
باإلقامة ضمن شبكة تضم اكثر من 
500 فندق من اشهر الفنادق فئة 4 
أو 5 جنوم في املنطقة، وكذلك إمكان 
اسللتللبللدال وحلللدات اإلقللامللة بتذاكر 
سفر، وبخدمات أخرى خالل السفر، 
كخدمة تأجير السيارات وغيرها 
من اخلدمات املميزة واملتعددة. كما 
حتقق صكوك تبادل أفضل العوائد 
للمستثمر وسللط توقعات متعددة 
بللشللأن الللتللطللورات املستقبلية في 

سوق العقار في املنطقة.

محمد الشافعي

البحر: نسعى إلى االستحواذ على حصة سوقية مؤثرة

»الكويت للتأمني« تشارك 
في معرض الفرص

أعلنت شللركللة الكويت للتأمني 
مللشللاركللتللهللا فللي مللعللرض الللفللرص 
للشركات CEO الذي تنظمه شركة 
كللي وي KEY WE  للمعارض 
واملناسبات في الفترة من 20 الى 
22 نوفمبر املقبل بقاعة الراية بفندق 

الكورت يارد ماريوت.
وقال املدير العام لشركة الكويت 
للتأمني رئيس مجلس إدارة احتاد 
شركات التأمني الدكتور علي البحر 
ان الشركة دائمة البحث عن مثل 
هللذه املللعللارض وامللللؤمتلللرات حتى 
تستطيع الشركة من خاللها حتقيق 
مللا تسعى إللليلله مللن أهلللداف ونشر 
الثقافة التأمينية وتسليط الضوء 
على دور قطاع التأمني في تنمية 

االقتصاد الوطني. 
وأضللاف أن من أهم أعمال شركة 
الللكللويللت للللللتللأمللني تللقللدمي حلللللول 
عملية تساهم في تطوير الصناعة 
التأمينية وتدعيم وضعها التنافسي 
كللمللا أنللهللا حتلللرص علللللى الللتللأكلليللد 
الدائم ملعنى التأمني في حياة الفرد 
واملجتمع واالقتصاد ككل، إلى جانب 
العمل على االرتقاء بصناعة التأمني 
وتللرسلليلله دور الللتللأمللني التنموي 

واالجتماعي في منطقتنا.
وأشلللار إلللى أن مثل تلك األنشطة 
كللمللعللرض الللفللرص للللللشللركللات يعد 
مبنزلة فرصة كبرى لنا حتى نتمكن 
بسهولة من عرض منتجاتنا وخدماتنا 
بالشركة مما يساعدنا على ان نكون 

على اتصال دائم باألفراد.
واستعرض البحر ابرز املنتجات 

التي تنوي الشركة عرضها خالل 
املعرض ومن بينها خدمة »التأمني 
التكافلي« بهدف االستحواذ على 
اكبر عللدد من العمالء اجلللدد وعلى 
توسيع حصتها السوقية محليا، 
وعلللللللى تلللقلللدمي أفلللضلللل اخللللدملللات 
التأمينية ملللواكللبللة رغللبللات أفللراد 
املجتمع الكويتي، وستباشر عملها 

قريبا وسيتم اعالنها في وقتها.
وأشلللار البحر إلللى أن مشاركة 
شللركللة الللكللويللت للللللتللأمللني فللي هللذا 
املعرض تأتي من منطلق أن مثل هذه 
واألنشطة والتي تعتبر جديدة على 
السوق الكويتي تساعد على إيجاد 
حلول عملية للتغلب على جميع 
التحديات التي تللواجلله االقتصاد 
الوطني والللفللرص املتاحة وسبل 

االستفادة منها.

علي البحر

مجموعة اخلليج تستضيف خبير البورصة شاك مليون

احلداد: األزمة املالية فرضت أساليب جديدة على اجلميع
قلللال الللرئلليللس التفنيذي 
ملجموعة اخلليج عدنان احلداد 
إن األزمة املالية اخلانقة التي 
مير بها العالم حاليا فرضت 
قواعد وأساليب جديدة على 
اجلميع، لم يعرف أحد مثلها 
مللن قبل مللن حيث شكلها أو 
حجمها. كل هذه العوامل أدت 
إى فقدان الثقة في األسللواق 
واملللصللارف املالية واخلللوف 
احلقيقي من حتولها إلى أزمة 
اقتصادية تشمل كل الدول مبا 
فيها الكويت، ألنها جللزء من 
النظام االقللتللصللادي العاملي، 
لللذلللك اتفقت املجموعة على 
تنظيم ملتقى ملناقشة أوضاع 
الللبللورصللة واستضافة شاك 
مللللليللون خللبلليللر الللبللورصللة 
العاملي والشخصية املعروفة 
في األوسلللاط املالية العاملية 
اللللذي امللضللى 25 عللامللا يقدم 
خبراته في االستثمار املالي 
وكيفية إدارة املخاطر ووضع 
نظريات مالية ألكبر الشركات 
املالية واملصرفية في أميركا 
وأوروبلللا والللشللرق األوسللط، 
إذ إنللللله سللليلللعلللرض بللعللض 
اإلجلللراءات واحللللللول الفاعلة 
التي ستكون كفيلة بإصالح 
منظومة القطاع املالي على أثر 
األوضاع اجلديدة، وسيوضح 
اللللدور الللقللوي واملللهللم إلدارة 
املللخللاطللر فللي الللبللنللوك وطللرق 
عملها الصحيحة، وسيلقي 
الللضللوء على األزملللة احلالية 
بلللقلللراءة حتليلية وسلليللقللدم 

استشاراته املالية واملصرفية 
لبعض الشركات التي طلبت 
ذلللك بالفعل زيلللادة كفاءتها 
وفعاليتها املصرفية واملالية، إذ 
إننا في مرحلة دقيقة وظروف 
استثنائية صعبة يجب على 
اجلميع فيها سواء كانوا أفرادا 
أو شركات التكاتف للخروج 
منها بسالم وبأقل اخلسائر 

املمكنة.
وأكد احلداد أن جملة القرارات 
واإلجللللراءات وسللرعللة التحرك 
الللتللي قللام بها البنك املللركللزي 
الكويتي جتاه البنوك والشركات 
كلللانلللت صللحلليللحللة ومللشللجللعللة 
ومطمئنة تعكس مستوى الوعي 
الكبير لللدى مللسللؤولللي البنك 
املركزي، إذ تعد بورصة الكويت 
هي أقل البورصات العاملية، بل 
واإلقليمية أيضا من حيث حجم 
اخلسائر، مبينا أنه مازالت هناك 

حتديات كثيرة تواجهنا منها 
البطالة وانخفاض أسعار النفط 
بسبب تلك األزمللة، ما يستدعي 
سياسة مالية جديدة يجب أن 
تأخذ في االعتبار وهذه النقطة 
حتديدا ستطرح خالل فعاليات 

احلدث.
ملللن جللهللتلله تلللوقلللع خبير 
البورصة العاملي شاك مليون 
وأحد أهم املستشارين املاليني 
ألكبر الشركات واملؤسسات 
الللعللامللليللة أن تستمر األزملللة 
املالية إلى بضعة أشهر أخرى 
وفللق توقعات أغلب اخلبراء 
واحملللني، خصوصا فللي ظل 
خطط اإلنللقللاذ الكبيرة التي 
أعلنت عنها أغلب احلكومات 
األوروبللليلللة واألملليللركلليللة، ما 
أعطى بعض االستقرار املالي 
فللي األسللللواق والللبللورصللات، 
على الرغم من وجوداحلاجة 

إلى تطوير قواعد »بللازل 2-« 
أو تغييرها بنظام مالي جديد، 
بللالللرغللم مللن صللعللوبللة إيللجللاد 
الللبللديللل بكل سللهللولللة، وقللال: 
إن اقللتللصللادات دول اخلليج 
ستنجو مللن بعض العواقب 
الللتللي أصللابللت غيرها بفضل 
حجم السيولة املتوافر لديها 
من عائدات النفط، وخصوصا 
الكويت التي يوجد بها معدالت 
رقابة عالية على مصارفها في 
األصللل التي تطالب بها اآلن 
بعض الللبللنللوك املللركللزيللة في 
الغرب لتحذو حللذوهللا، كذلك 
البنوك اإلسالمية الكويتية 
لديها سياسة صللارمللة نحو 
اإلقللللراض فللي األسلللاس حتى 
بنوكها التقليدية لديها وعي 
بللالللقللروض عللاللليللة املللخللاطللر، 
كذلك أغلب املؤسسات املالية 
لديها استثمارات مالية في 
مللشللاريللع اسللتللثللمللاريللة حتمل 
الطابع التشغيلي، ولها عوائد 
ثابتة من هللذه املشاريع لذلك 
يعد النظام املالي في الكويت 
جيد وال خطر حقيقيا عليه، 
حللتللى وإن وجللللدت عللواقللب، 
فللبللاإلمللكللان الللسلليللطللرة عليها 
ومعاجلتها واحتواؤها، حيث 
تللوافللر السيولة والشفافية 
اللتان تساعدان على حتليل 
خواص السوق وتوقع النتائج 
قبل حللدوثللهللا وحتللمللي أمللوال 
املتعاملني بعيدا عن اإلشاعات 
التي دائما تكون في مصلحة 

بعض األطراف. 

شاك مليونعدنان احلداد
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