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 هيونداي جنيسيس اجلديدة

ضياء العصفور

عادل رشيد البدر

»الكويت الدولي« يطرح خدمة الرسائل القصيرة

هيونداي جنيسيس تحصد جائزة جي دي باور 2009
منحت وكالة التصنيف العاملية جي دي 
باور & أسوشيتس سيارة هيونداي جنيسيس 
جائزة APEAL للعام 2009 كأفضل سيارة في 
فئة السيدان الفخمة متوسطة احلجم وذلك 
حسب مؤش���رات األداء والتنفيذ والتصميم 

. APEAL
وتعتمد دراسة جي دي باور & أسوشيتس 
على آراء وانطباعات مالكي السيارة من حيث 
ما يفضلونه أو ال يفضلونه في الس���يارات 
اجلديدة التي يشترونها بحيث يعبرون عن 
آرائهم خالل 90 يوما من اقتنائهم الس���يارة 
اجلديدة. وتس���تند الدراس���ة إلى تسجيل 
انطباعات مالكي الس���يارة حول تصميمها 
ومزاياها وأدائها. ونالت جنيسيس تقييما 
عاليا لتصميمها اخلارجي وأداء احملرك وعملية 
نق���ل احلركة، والراح���ة الداخلية والتقنية 
املستخدمة ومزايا الرفاهية املوجودة بحيث 
نالت جنيسيس 864 نقاط وهو ما يزيد 26 
نقطة على املعدل املوضوع لفئة الس���يدان 
الفخمة املتوسطة احلجم. وحققت هيونداي 
كعالمة جتارية ارتفاعا ملحوظا بلغ 16 نقطة 

عن العام 2008.
الرئيس  يقول ديف زوكوس���كي، نائب 
للمبيعات الوطنية في شركة هيونداي العاملية، 
»إننا فخورون بتلقي هذه اجلائزة من ج يدي 
باور ألنها تعبر بش���كل حقيقي عن الرضا 
الكبير ملالكي جنيسيس« ويضيف: »إن سيارة 
جنيسيس تقدم مواصفات ومزايا فخمة وأداء 
عالي اجلودة بقيمة ال تنافسها أي واحدة من 
سيارات هذه الفئة، وبحصولنا على جائزة 
APEAL فإنه يتضح أن جنيس���يس تفوقت 
على توقعات الزبائن في س���وق السيارات 

الفخمة«.
العاملية  التصني���ف والتقييم  أما وكالة 
فأشارت إلى أنه »بدا واضحا خالل السنوات 
املاضية أن السيارات التي حققت أعلى معدالت 

عالمة فارقة في فئة السيارات الفخمة، وخاصة 
مبا يشكله سعرها من قيمة فريدة حيث يبدأ 
سعر هذه السيارة من 33 ألف دوالر مبا فيها 
من مواصفات ومزايا فاخرة ورفاهية قصوى 
جتعل مثيالتها أغلى منها بآالف الدوالرات.

 يقع مقر هذه الوكالة العاملية في ويستليك، 
كاليفورنيا وهي مؤسسة دولية مسجلة بشهادة 
اإليزو ISO 9001 تعمل في خدمات املعلومات 
التسويقية لقطاعات رئيسية تشمل البحوث 
الس���وقية، التوقعات االقتصادية، التدريب 
العمالء والزبائن. وتعتمد  ومؤشرات رضا 
دراس���اتها وبحوثها على تس���جيل وقياس 
انطباع���ات وردود ماليني الزبائن س���نويا، 
وميكن االطالع عل���ى الكثير من التفاصيل 
عن جودة وأداء السيارات اجلديدة باإلضافة 
إلى صور السيارات وموديالتها ومواصفاتها 
من خالل مش���اهدة الڤيديو أو قراءة املادة 
املرفقة أو االطالع على تقييمات اجلودة في 
 .JDPower.com موقع الوكالة على االنترنت
وتعمل املؤسسة كجزء من شركات ماكغرو 

هيل العاملية.

النقاط في دراس���ة APEAL قد اعتمدت على 
زيادة املبيعات والتقليل من حوافز الشراء 
من الناحية املالية إضافة إلى وجود هوامش 

ربح عالية في كل سيارة يتم بيعها«.
وتنضم جائزة جي دي باور APEAL إلى 
س���جل التميز واإلجناز الرفيع الذي حققته 
جنيسيس، مبا في ذلك حصولها على لقب 
»سيارة العام في أميركا الشمالية« وهو أول 
لقب تناله شركة سيارات كورية، كما سبق 
هذا حصول جنيسيس على جائزة كيبلنغر 
»ألفضل تصميم لسيارة جديدة للعام 2009«، 
وجائزة أوتوباسيفيك ألكثر سيارة حتوز على 
الرضا، والعديد من التقييمات الريادية األخرى. 
وساهمت جنيسيس كذلك في حصول هيونداي 
على تقييم أعلى من دراسة اجلودة األولية 
التي جتريها جي دي ب���اور IQ عندما نالت 
هيونداي أعلى مرتبة في تصنيف العالمات 
التجارية للس���يارات غير الفخمة، واملرتبة 
الرابعة في التقييم العام للسيارات جميعها 
بعد أن كانت في املرتبة الثالثة عش���رة في 
العام املاضي، وتشكل هيونداي جنيسيس 

في إطار س���عي بنك الكويت الدولي دائما إلى 
توفير أفضل احللول االلكترونية وتقدمي منتجات 
وخدمات تواكب متطلبات العصر احلديث والتقدم 
التكنولوجي الس���ريع لتلبي���ة حاجات العمالء 
واحلرص على االرتقاء بأداء البنك وفقا ملعايير 
التقدم التقني، من خالل مواكبة كل ما هو جديد 
في عالم التكنولوجيا وعليه أطلق بنك الكويت 
الدولي خدمة SMS Banking والتي توفر ملستخدميها 
خدمة التواصل مع احلسابات الشخصية بطريقة 
سهلة وآمنة. وصرحت مساعد املدير العام للخدمات 
املصرفية ضياء العصفور بأن بنك الكويت الدولي 
يتطلع لتقدمي أفضل اخلدمات االلكترونية والتي 
متكن العمالء من التواصل مع البنك ومعرفة آخر 

مستجدات احلساب على مدار الساعة دون العناء 
ملراجعة البنك.

وأش���ارت العصفور الى أن خدمة الرس���ائل 
القصيرة تعمل وفق نظام���ني، النظام األول هو 
متابعة العميل جلميع حركات احلساب من إيداع 
وسحب عن طريق التسلم، والنظام الثاني يتيح 
لعمالء الدولي االستفسار عن خدمات البنك املتنوعة 
عن طريق إرس���ال رس���الة نصية إلى رقم مركز 
االتصال 1866866 وبذلك يقوم النظام باالستجابة 
الفورية لطلب العميل ومنها حتويل األموال بني 
احلسابات الشخصية، إصدار دفتر شيكات، معرفة 
الرصيد وملخص احلساب، أسعار صرف العمالت، 

مواقع الفروع وأجهزة السحب اآللي.

توفر لمستخدميها إمكانية التواصل مع الحسابات الشخصية 

البدر: انفراج األزمة االقتصادية يتضاءل في ظل صراعات نواب مجلس األمة

أبدى رئي���س مجلس ادارة 
الكويتية«  ش���ركة »الس���كب 
عادل رش���يد البدر تش���اؤمه 
ازاء انفراج االزمة االقتصادية 
في ظل الصراعات القائمة بني 
نواب مجلس األمة دون النظر 
للمصلح���ة العام���ة واملرحلة 
الراهنة الت���ي تتطلب تضافر 
وتكاتف اجلهود للخروج من 
النفق املظلم الذي يعاني منه 
الى ان قرار  االقتصاد. واشار 
املالي���ة واالقتصادية  اللجنة 
بتجميد قانون االستقرار املالي 
يعد جرمية بحق االقتصاد الذي 
يتطلع لبريق من النور في عودة 
النشاط، خصوصا ان قوانني 
مراسيم الضرورة ترفع ملجلس 
األمة للتصويت من قبل اللجنة 
للموافقة أو الرفض مع ايجاد 
قانون بديل ان مت رفضه وليس 
التمحي���ص. مما يؤكد اختالل 
األولويات ف���ي طرح القضايا 
والتفرغ للتصفيات واحلسابات 

والصراعات.
ووصف البدر، في حديث مع 
جريدة »مكان« األسبوعية في 
عددها الصادر اليوم، القوانني 
التي يصدرها  والتش���ريعات 
مجل���س األم���ة ف���ي اجلانب 
االقتصادي باملش���لولة ليس 
فقط قانون االستق���رار وامنا 
ال� »B.O.T« وهيئة سوق املال 
والشركات وخصخصة اخلطوط 
الكويتية وغيرها من القوانني، 
وما لم يعد برنامج اخلصخصة 
ومن���ع االحت���كار وتقلي���ص 
هيمن���ة الدولة على القطاعات 
النفطية والصحية والتعليمية 
واإلسكانية والكهرباء، فلن يتم 

اصالح االقتصاد.
ان ما يتم  الب���در  وأوضح 
تناوله في مجل���س األمة من 
ط���رح، بعيد عم���ا يتطلع له 
املواطن في حل املشاكل العالقة، 
سواء االقتصادية او التعليمية 
او االسكانية او الصحية، فضال 
عن مشكلة الكهرباء التي يبدأ 
تفاقمها خالل الصيف دون ايجاد 
مكامن احلل لهذه املشكلة منذ 
انطالقتها في عام 1999 وحتى 
اآلن عبر انشاء محطة للكهرباء 
على الرغم م���ن الوفرة املالية 

في الدولة.
وأوضح ان ازمة الكهرباء لن 
حتل ما لم يتم طرح مناقصة 
وفق نظام »بي.أو.تي« أسوة 
مب���ا قامت به الس���عودية في 
معاجل���ة األم���ر دون حتملها 
أعباء مالي���ة واعطائها املجال 
للقط���اع اخلاص ف���ي تطوير 
البنية التحتية واملشاركة في 
العمل االستثماري، مبا يحقق 
اجلدوى االيجابية للدولة مع 
حتقيقها ألرباح على خالف ما 
ينتج ف���ي الكويت عدم رغبة 
بعض ن���واب مجلس األمة في 
ازم���ة محطات  حل ومعاجلة 
الكهرباء، النشغالهم بالتناحر 
والنظر للمصالح الشخصية 

دون املصلحة العامة.

عدم وضوح الرؤية

وذكر البدر ان جتميد اللجنة 
املالي���ة واالقتصادية لقانون 
املالي وتعليقه 3  االس���تقرار 
اشهر للتمحيص يعد جرمية 
اقتصادية، وهناك عدم وضوح 
في الرؤية فيما يتم تناوله بني 

النواب من مؤيدين ورافضني 
للقانون، السيما ان املتبع في 
قوانني مراسيم الضرورة يختلف 
عما انتهجته اللجنة دون عرضه 
على املجل���س للتصويت، مما 
يؤكد ان الصراعات الس���ائدة 
العامة،  تغلبت على املصلحة 
وذل���ك يتضح من خط س���ير 
بعض النواب في عدم رغبتهم 
طي صفح���ات التناحر وخلق 
انس���جام يحق���ق الطموحات 
في حل املش���اكل العالقة وفق 
صالحياتهم في سن وتشريع 

قوانني داعمة.

قوانين مشلولة

وأشار البدر إلى ان الكثير 
القوانني الص���ادرة عن  م���ن 
مجلس األمة اتس���مت بالشلل 
لعدم تفعيله���ا وتعديلها، مبا 
يتناس���ب م���ع مضمونها في 
العمل املطلوب ومثال على ذلك 
قانون »بي.أو.تي« الذي ومنذ 
اكثر من ع���ام ونصف لم يتم 
تعديل���ه وتنقيحه على الرغم 
من أهميته في حل الكثير من 
املشاكل االقتصادية، وقانون 
الشركات وقانون هيئة سوق 
املال وقانون العقار الس���كني 
وقانون اخلصخصة وقانون منع 
االحتكار وغيرها من القوانني 

األخرى التي لم تش���هد النور 
في متحيص ومناقشات مجلس 
األمة لعدم الشفافية والوضوح، 
وعدم حتديد سلم األولويات في 
الطرح، واالجنراف نحو تصفية 
احلسابات والصراعات، لذلك 
فإن اجل���رأة مطلوبة في طرح 

القضايا اال انها تفتقر لس���لم 
األولويات واحلنكة.

وعن سبل العالج للخروج 
من النفق االقتصادي املظلم قال 
البدر ان العالج اجلذري للحد 
من السلبيات الناجتة والقضاء 
على احساس االحباط يكمن في 

ضرورة وجود نواب في مجلس 
األمة يدفعون نحو سن قوانني 
اقتصادية داعمة وفاعلة وابرزها 
قان���ون اخلصخص���ة ومنع 
االحتكار، لفت���ح منافذ حلول 
التي سيكون  العالقة  املشاكل 
الزمن كفي���ال بحلها من خالل 
استراتيجية واضحة وآلية عمل 
حترك املياه الراكدة في اجلانب 
االقتصادي، فضال عن ان تلك 
القوانني من شأنها ضخ السيولة 
واستقطاب االستثمارات ليس 
فق���ط احمللية عبر الش���ركات 
والقطاع اخلاص، بل األجنبية 
ايضا التي ستسعى القتناص 

الفرص في السوق احمللية.
ويكم���ن الع���الج للخروج 
من النف���ق املظلم الذي يعاني 
منه االقتصاد بجميع جوانبه 
في قانوني التخصيص ومنع 
االحت���كار، وتقلي���ص هيمنة 
الدولة على بعض املؤسسات 
إلعطاء الفرصة للقطاع اخلاص 
بتطويرها وفق أسس استثمارية 
ذات عوائد مجزية للدولة من 
خالل اقتصار دورها على التملك 

واالكتفاء بالدور اإلشرافي.

البورصة ارتفعت %30

وأش���ار البدر الى ان اقرار 
قانون االس���تقرار املالي على 

الرغم من عدم تطبيقه في الفترة 
السابقة، اال انه ساهم في ارتفاع 
البورصة مبعدل 30% وانعكاس 
الش���ركات  ذلك عل���ى أصول 
وموجوداتها أيضا، مما يؤكد 
ان االقتصاد ح���ي وقادر على 
النهوض من خالل االمكانيات 
املتاحة والس���يولة املتوافرة، 
اال ان عدم توافر الثقة واألمان 
والوضوح والشفافية في تفعيل 
التباطؤ  القوانني وراء عملية 
والركود، األمر الذي يرجح عودة 
التذبذب والتأرجح للبورصة في 
ظل استمرار عدم وضوح الرؤية 
في تفعيل القوانني ومن أبرزها 
قانون االستقرار املالي، السيما 
ان ارج���اء مثل تل���ك القوانني 
سيفقد الكثيرين الثقة مبغامرة 
االستثمار والرغبة في االحتفاظ 
بالسيولة، خصوصا ان الكثير 
من الشركات تتطلع لإلنقاذ في 
عودة اإلقراض والتس���هيالت 
االئتمانية ملش���اريعها القائمة 

واجلديدة.

تحفظ البنوك في اإلقراض

وأوضح ان تبعات جتميد 
قانون االستقرار ستلقي بظاللها 
على البنوك واملؤسسات املالية 
في حتفظها لإلقراض وتقدمي 
التسهيالت للشركات خلوفها 
من عدم استمرارية ذلك القانون 
وافتقادها الضمانات التي منحها 
القانون للبنوك بتحمل الدولة 
ما نسبته 50% من قيمة القرض، 
األمر الذي سينعكس سلبا على 
الشركات وسيؤدي الى استمرار 
أزماتها املالية وتفاقم مديونياتها 
دون مخارج وحلول تس���دل 
الستار على االضرار الناجتة من 

تبعات األزمة املالية العاملية.

إستراتيجيات خاطئة

ان  ال���ى  الب���در  وأش���ار 
االستراتيجيات اخلاطئة وغير 
املدروس���ة لبعض االكتتابات 
أفقدت هيئة االستثمار الكثير من 

املكاسب واألرباح، بل وتسببت 
في خسائر مللكياتها في شركات 
مماثلة للمطروحة لالكتتاب، 
االمر الذي س���اهم في تقليص 
ارباح الدولة في تلك امللكيات، 
السيما انها شركات تشغيلية 
كش���ركات االتصاالت »زين« 
و»الوطنية لالتصاالت« والتي 
متتلك فيهما ما نسبته 25% لكل 
منهما وتراجع تلك األرباح في 
طرح شركة ثالثة، بل تسجيلها 
خلس���ارة تقدر مبليار دينار 
كويتي، مقارنة بربح محقق من 
االكتتاب بلغ 250 مليون دينار، 
وذلك نتيجة النخفاض أسعار 
وقيم تلك األسهم في الشركتني 
مبعدالت كبيرة، قياسا بأدائهما 
التشغيلي، األمر الذي يوضح 
عدم حتديد الرؤية املناس���بة 
لالستثمار، وعدم دراستها من 
اجلوان���ب االقتصادية بعيدة 

املدى.

تداعيات األزمة

وعن حج���م الضرر الواقع 
على الش���ركات م���ن تداعيات 
األزم���ة املالية قال ان األضرار 
الت���ي تعاني منها الش���ركات 
تنقسم الى قسمني: منها اضرار 
تعتمد على املش���اريع ومدى 
منوها، ومنه���ا اضرار توقف 
النمو وعدم وج���ود امتدادات 
النمو في املشاريع،  الستمرار 
األم���ر ال���ذي يجع���ل الرؤية 
واضحة نس���بيا في تقسيمة 
الشركات في البورصة، فمنها 
100 شركة ال تعاني من مشاكل 
مالية وامنا عدم االس���تقرار، 
واملخاوف تدفعها للتريث في 
مغامرة االستثمار و100 شركة 
أخ���رى معاناته���ا تنصب في 
شح السيولة وعدم وجود منو 
ملشاريعها وأصولها، لتخفيف 
حدة األزمة التي تواجهها، الى 
جانب عدم قدرتها على سداد 
مديونياتها في ظل محدودية 

الفرص االستثمارية.

أزمة الكهرباء لن تحل ما لم يتم طرح مناقصة وفق نظام الـ »B.O.T« أسوة بما قامت به السعودية دون تحملها أعباء مالية وكثير من قوانين مجلس األمة اتسمت بـ »الشلل«

أكد في حوار تنشره »األنباء« بالتزامن مع »مكان« أن قرار اللجنة المالية بتجميد قانون االستقرار يعد جريمة بحق االقتصاد

ذكر البدر ان الكثير من الش����ركات وخصوصا الورقية منها 
ستلجأ لالندماج لضمان البقاء وتخفيض املصاريف بغية تقوية 
املراكز اما االفالسات فس����تطول جزءا من الشركات االستثمارية 
والعقارية لضخامة املديونيات وعدم قدرتها على الس����داد، ما لم 
تتوافر لديها الس����يولة والتمويالت الالزمة، األمر الذي سيساهم 
في زعزعة السوق وخلق نوع من الغربلة الرتباط تلك الشركات 
مبلكيات شركات اخرى مدرجة، مما سينعكس سلبا على املساهمني 
واملستثمرين في مجريات تداول تلك األسهم. وأشار البدر الى ان 
تأثر السوق وانعكاساته يرتبطان بعوامل الثقة والوضع السياسي 

والقوانني الصادرة أكثر منه بالتأثيرات الفنية الواجب ان ينتهجها 
السوق في تعامالته وتداوالته، السيما ان عدم وضوح الرؤية في 
استصدار القوانني وتطبيقها يفقد الثقة ليس فقط للمستثمرين 
وامنا الضمانات لدى البنوك، خصوصا ان قانون االستقرار مبثابة 
حماية للجهاز املصرفي وعامل دعم وتشجيع لإلقراض، مما يجعل 
تأرجح الس����وق في املرحلة املقبلة طبيعيا وأمرا حتميا لتذبذب 
األسعار وتراجع قيمها السوقية ملستويات تعيد تسجيل اخلسائر 
ليس للمتداولني وامنا للش����ركات التي بدأت تلتقط أنفاسها في 

تقليص خسائرها ومحاولة سداد مديونياتها.

الشركات الورقية ستلجأ إلى االندماج لضمان البقاء


