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ناصر الخرافي: ليس هناك تعتيم إعالمي حول صفقة »زين« ويعرفها القاصي والداني
رّد على المحامي محمد عبدالقادر الجاسم محماًل إياه مسؤولية التشويش عليها وإفسادها

أتع�اب القضية أهم لديكم من إنجاز الصفقة الت�ي لها فوائد على االقتصاد حرصنا على جلب 14 ملي�ار دوالر من الخارج إل�ى داخل الكويت 

ناصر اخلرافي

تلقت »األنباء« بيانا من رئيس »مجموعة اخلرافي« 
ناص���ر اخلرافي ردا على محمد عبدالقادر اجلاس���م 

احملامي، وفيما يلي نصه:
لم يكن ب���ودي ان أتطرق مجددا ملوضوع صفقة 
زين، فقد أوضحت رأي���ي بصراحة في البيان الذي 
بثته محطة سي ان بي سي عربية، غير أني وجدت 
لزاما علي ان اوضح احلقائق للرأي العام الكويتي، 
خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة احمللية 
والتي بلغت حد االضرار بالصفقة، وبالتالي االضرار 
باالقتصاد الكويتي الذي يترقب جناحها، ملا فيها من 
فوائد عظيمة على االقتصاد عامة، والس���وق املالي 
بصفة خاصة، وللرد ايضا على ما أورده االخ محمد 
عبدالقادر اجلاسم احملامي في موقعه االلكتروني في 
مقالة بعنوان: دولة الرئيس، حيث حتدث عن الصفقة، 
وادعى انه لم يكن بوده الكتابة عنها بسبب ارتباطه 
املهني كونه محامي املساهم الذي كلفه برفع القضية 
ضد شركة زين، لوقف قرارها بفتح دفاترها للطرف 
الراغب في الشراء، وانه بسبب التعتيم االعالمي الذي 
فرض على الصحافة احمللية، وبس���بب بدء عمليات 
ضرب حتت احلزام والتشويه املتعمد وتضليل الناس 

فإنه اضطر للكتابة عنها.
ثم استشهد باتصالي به شخصيا مستفسرا عن 
املوضوع قبل رفع القضايا.. إلخ مما أورده املقال الذي 
تهكم في خامتته على شقيقي االكبر جاسم اخلرافي 
رئيس مجلس االمة، وال أعلم ما دخل اخي جاس���م 
في موض���وع الصفقة، فهو ال عالقة له من قريب أو 

صغارا وكبارا، بل حتى من غير مساهمي زين، فجلب 
قرابة 14 ملي���ار دوالر في هذا الظرف املالي الصعب 
م���ن اخلارج الى الكويت، يحم���ل عظيم االثر علينا 
جميعا، وفي مقدمتها البنوك الكويتية التي أكدتها في 
تصريحاتها في عدة مناس���بات اذا متت الصفقة، اما 

بعيد سواء في الصفقة أو اي اعمال جتارية تتعلق 
مبجموعة اخلراف���ي، فهو بعيد عن العمل التجاري، 
وانا املسؤول عن املجموعة واعمالها مبساعدة اوالدنا 
واملخلص���ني من العاملني معن���ا، واقول لالخ محمد 
عبدالقادر اجلاسم ابتداء انه لم يكن هناك أي تعتيم 
اعالمي على الصفقة، فكل االخبار التي ذكرتها يعرفها 
القاصي والداني ومنشورة بدقائقها في جميع الصحف 
الكويتية، واذا كنت ال تق���رأ الصحف احمللية فهذه 
مش���كلتك، واليوم وفي ظل العوملة ال يوجد ش���يء 

خاف على الناس.
فالكل يتاب���ع الصحف احمللية والعاملية واملواقع 
االلكترونية، وها أنا اليوم أرد على مقالك املنشور في 
موقعك االلكتروني، فال تتذرع بالتعتيم يا أخ بوعمر، 
لتمنح نفسك تبريرا للكتابة حول صفقة زين باملخالفة 
لالصول املهنية التي تستلزم عليك ان تقول ما لديك 
من دفاع امام عدال���ة احملكمة، اما قولك انك ومكتب 
احملاماة الذي تعمل معه خاصة في هذه القضية يأتي 
في س���ياق العمل املهني الص���رف، فياليتك التزمت 
بهذه املهنية ولم توسع الدائرة الى النشر سواء في 
موقعك االلكتروني أو تسريب صحف الدعاوى الى 
مواقع اخرى محلية واجنبية، االمر الذي قد يحدث 

ابلغ الضرر لسير اجراءات الصفقة.
ويبدو ان أتعاب القضايا التي تباشرونها أهم لديكم 
من جناح هذه الصفقة، فعليكم بالعافية، غير ان هذه 
الصفقة التي ال ينكر احد في الكويت فوائدها ومزاياها 
على االقتصاد الوطني والسوق املالي ومساهمي الشركة 

قولكم انه ال يوجد أي بعد سياسي أو شخصي لهذه 
القضايا، فاسمح لي يا أخ محمد بالقول ان هذا ادعاء 
غير صحيح ويجافي احلقيقة، وأنت تعلم قبل غيرك 
بدوافع هذه القضية وما تدونه في كتاباتك وموقعك 
االلكتروني وأبعادها الش���خصية، واال ملاذا انسحب 
املساهم الذي رفع الدعوى وألغى وكالة مكتب احملاماة 
وطلب وترك الدعوى للشطب، ومن هي املساهمة التي 
تلقفت الدعوى بذات عناصرها وأفكارها ومفرداتها 

واالتهامات الباطلة التي تضمنتها.
وسيتكفل محامو الشركة بالرد عليها أمام قضائنا 
الش���امخ، فدقق يا بوعمر في االس���ماء ومن وراءها 
وأهدافها، فلن تغيب هذه احلقائق عليك، وال على فطنة 
الشعب الكويتي وذكائه، فأين كنت خالل الشهرين 
املاضيني منذ توقيع االتفاق لم نسمع لك رأيا بالصفقة 
اال عندما وكلت بالقضية جللب الدعاية والترويج لها، 
فأين هي املهنية، فحالل عليك أتعاب القضية، اما انت 
ي���ا اخ بوعمر لم تذكر لنا كعادتك وصراحتك ما هي 
عمليات ضرب حتت احلزام والتشويه املتعمد التي 
مورست ضدكم حتى تبرر لنفسك احلديث عن وقائع 
القضية التي نشرتها في كل مكان حتى قبل ان تودعها 
قلم كتاب احملكمة، وقبل اعالن الشركة بها قانونا، نعم 
لقد اتصلت بك يا اخ محمد واستفسرت منك عن سبب 

رفع الدعوى ليس خوفا منها والعياذ باهلل.
وأنت وغيرك ممن يعرفني يعلم اني ال أخاف اال 
اهلل، وأحرص عل���ى إراحة ضميري، غير اني أردت 
أن أنبهك باألضرار التي رمبا ستلحق بالصفقة، وان 

التشويش عليها سيؤذي سيرها ومن واقع حرصكم 
املفترض عل���ى مصلحة البلد، واقتصاده وال أهداف 
أخرى من وراء اتصالي بكم غير حرصي على استقرار 
االجواء لصالح سير الصفقة التي متر مبراحل دقيقة 
وفي غاية األهمية هذه األيام، ومن منا ال يتمنى إمتامها 
وبالس���عر الذي أعلناه، ومتسكنا به، وسنتمسك به 
حتى النهاية الى ان يقدر اهلل ما يشاء، لكن لألسف 
انزلقت األمور الى مناحي اخرى ال تنفع الصفقة بل 
وستضر باقتصاد البلد ورمبا ستطيح بآمال جموع 
املساهمني صغارا وكبارا وانا احذر من خطورة هذا 

األمر، فهل هذا الذي تريدونه يا أبا عمر.
واخيرا أؤكد لكم وللرأي العام الكويتي اني سعيت 
وجاهدت في هذه الصفقة لصالح جموع املساهمني 
واالقتصاد الكويتي عامة، والس���وق املالي خاصة، 
وللمس���اهمة في حال امتامها التخفيف على البنوك 
الكويتي���ة ملعاجلة رهوناته���ا، وأعددنا كل ما ميكن 
اعداده واجتهدنا وحلفاؤنا فإن كتب اهلل النجاح لهذه 
الصفقة فنحمده سبحانه ونش���كره، وإن لم يكتب 
لها النجاح فليست هذه اول صفقة وال آخر صفقة ال 
تتم، فهذا عالم املال واألعمال معرض لكل االحتماالت، 
والتف���اوض يحتمل القبول والرفض واالختالف في 
التقديرات، لكن ما هو مؤسف حقا ان يتسبب ابناء 
وطننا العزيز وبني جلدتنا بالتأثير الس���لبي على 
مجرياته���ا، وهذا هو مبعث حزننا وأس���فنا واأليام 
القادمة ستكش���ف لنا احلقائق وس���يعرفها الشعب 

الكويتي كاملة بإذن اهلل.

الشطي: معرض الذهب والمجوهرات 
استقطب مشاركات دولية عديدة

تواصل شركة معرض الكويت 
الدولي استعداداتها القامة دورة 
جدي���دة في سلس���لة دورات 
الذه���ب واملجوهرات  معرض 
العاملي هي الثامنة وذلك خالل 
الفترة من 15 الى 21 فبراير املقبل 
على ارض املع���ارض الدولية 

مبشرف.
وبهذه املناسبة صرح مدير 
املعارض لدى ش���ركة معرض 
الكويت الدولي علي الش���طي 
بان املعرض في دورته املقبلة 
قد استقطب مشاركات محلية 
ودولية عديدة بلغت 85 حيث 

اكدت مش���اركتها باملعرض شركات متخصصة وعريقة جاءت 
من كل من: ايطاليا وسنغافورة والهند وتايلند واململكة العربية 
السعودية واالمارات العربية العربية املتحدة ولبنان وجمهورية 
مصر العربية، وهناك العديد من الشركات التي اظهرت ترحيبا 

باملشاركة في املعرض.
ويتابع الشطي تصريحاته، مشيرا الى ان كوكبة من اعرق 
شركات الذهب واملجوهرات احمللية اكدت مشاركتها في املعرض 
باعتباره اكبر معرض للذهب واملجوهرات تشهده الكويت سنويا 
ف���ي هذا الوقت من كل عام ويحظى بدعم رس���مي وجماهيري 
كبير اذ تقدم وزارة التجارة والصناعة تسهيالت عديدة الجناح 
املعرض وتسهيل اجراءاته على املشاركني واملنظمني سواء من 
حيث توفير مركز لوسم املشغوالت املباعة واستصدار القرار 
الوزاري الالزم بعمل ذلك املركز طيلة ايام اقامة املعرض وفي 

موقع اقامته.
كم���ا تقدم الهيئات احلكومية تس���هيالتها العديدة بدءا من 
تس���هيل دخول البضائع الواردة مع الش���ركات االجنبية الى 
منافذ الدخول وم���ن ثم توصيلها الى موقع اقامة املعرض مع 
اقامة مركز لتحصيل اجلمارك الالزمة على املشغوالت الذهبية 

واملجوهرات املباعة في املعرض.
ويقول الشطي ان معرض الذهب واملجوهرات العاملي يحقق 
رواجا ملحوظا في مبيعات العقار وذلك مبتابعة املبيعات التي 
حتققت خالل الدورات السابقة والتي تؤكدها البيانات االحصائية 

الرسمية الصادرة عن االدارة العامة للجمارك.
ويذك���ر ان املعرض في دورته الس���ابقة قد حقق جناحات 
ملحوظة رغم اشتداد تداعيات االزمة املالية العاملية وقد ارجع 
املراقبون ذلك النجاح الى عدة عوامل يأتي في مقدمتها ارتفاع 
مس���توى املعيش���ة في الكويت والى حب الكويتيات وولعهن 
باقتناء اجلديد واحلديث في عالم الذهب واملجوهرات الس���يما 
في ظل توفر تش���كيلة هائلة منها على ارض الكويت وفي ظل 

تيسيرات وتسهيالت وخصومات ملحوظة.
وتوقع الشطي ان يحقق املعرض في دورته املقبلة جناحات 
تضاف الى النجاحات التي حققتها الدورات السابقة للمعرض 
خاصة مع التعافي الواضح الذي بدأت تدخله الشركات الكويتية 

واالقتصاد احمللي بشكل عام.
واختت���م الش���طي تصريحات���ه مؤك���دا حرص ش�����ركة 
مع�����رض الكويت الدولي على توفي���ر كل االمكانيات الالزمة 
وال��خبرات املطلوبة الجناح امل��ع���رض واقامة دورة ناجحة 

بكل املقاييس.

علي الشطي


