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)كرم دياب(الطبطبائي في لقطة تذكارية بأحد األجنحةرشيد الطبطبائي مفتتحا معرض »اخلريف للعطور« ويبدو عبدالرحمن النصار

مسعود حيات عضوًا منتدبًا لبنك برقان
أعلن بنك برقان عن تعيني مس���عود 

حيات عضوا منتدبا للبنك.
وبهذه املناس���بة، قال رئيس مجلس 
إدارة بنك برقان طارق عبدالسالم »نحن 
فخورون بأن نرحب مبسعود حيات في 

دوره اجلدي���د ونتطلع إلى قيادته داخل 
املؤسس���ة بكثير من التفاؤل واحلماس، 
مضيفا أن خبرة حيات املصرفية واملالية، 
وكذلك مترسه في ممارسة تلك األنشطة 
ف���ي منطقة اخلليج والعدي���د من الدول 

العربية األخرى ستساعد على دعم اخلطط 
االستراتيجية محليا وإقليميا. بالنيابة 
عن مجلس إدارة بنك برقان يطيب لي أن 
أرحب باألخ مسعود حيات، وأمتنى له كل 

التوفيق في مسؤولياته اجلديدة«.

الطبطبائي: »التجارة« تناقش
 تقرير لجنة تطوير سوق العقار األسبوع الجاري

عاطف رمضان
أكد وكي���ل وزارة التج���ارة والصناعة 
رشيد الطبطبائي ان موضوع حصر اقامة 
املعارض العقارية خالل فترة زمنية واحدة 
قيد الدراس���ة وسيتخذ فيه قرار في الوقت 
املناسب، مشيرا الى ان ذلك مت بحثه خالل 
اللجنة التي شكلها وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون واملتعلقة بتطوير سوق العقار 
وان اللجنة قدمت توصياتها بهذا الش���أن، 
متوقعا مناقشة تقرير اللجنة خالل االسبوع 

اجلاري.
ف���ي تصريحه  الطبطبائ���ي  واض���اف 
للصحافيني أمس عق���ب افتتاحه معرضي 
»اخلريف للعطور 2009« و»الساعات 2009« 
اللذين تقيمهما وتنظمهما ش���ركة معرض 
الكويت الدولي، ان تنظيم املعارض أمر متاح 
على مدار السنة، موضحا ان معرض الذهب 
واملجوهرات هو الذي حددت له فترة محددة 
من السنة كونه من املعارض الدولية وقد مت 
التنس���يق الختيار فترة اقامته بني الوزارة 
واحتاد جتار الذهب وشركة معرض الكويت 

الدولي.
من جهة أخرى أفاد الطبطبائي بأن هناك 
حزمة من القوانني االقتصادية ينتظر اقرارها 
مثل مشروع قانون هيئة سوق املال الذي مت 
االنته���اء منه ورفع الى مجلس األمة ومتت 
مناقشته من خالل اللجنة املالية واالقتصادية 
ومت اعداد التقرير بشأنه ومتت املوافقة عليه 
ورفع الى املجل���س للتصويت عليه، كذلك 
مشروع قانون الش���ركات التجارية، معربا 
عن امله ان يتم اقراره قريبا نظرا الهميته 
وكونه ينظم العالقة بني الشركات واملساهمني 

وله اهمية كبرى في استقرار التعامالت في 
السوق.

وبني الطبطبائي ان هناك مشاريع قوانني 
اقتصادي���ة ايضا معروض���ة على مجلس 
األمة مثل قانون الوكاالت التجارية وقانون 

االستيراد.
واش���ار ال���ى ان الس���وق الكويتي حر 
واملنافسة مطلوبة وان الوزارة ال ترغب في 
ان يكون هن���اك اغراق في التراخيص »عن 
حاجة السوق«، مضيفا ان اغلب الرخص التي 
منحت لشركات التأمني »الرخص اجلديدة« 
هي لش���ركات تأمني تكافلي���ة وانه منذ 30 
عاما لم يتم تأسيس س���وى شركة واحدة 

تقليدية.
واشار الى انه اذا اثبتت دراسات اجلدوى 
انه ال توجد حاجة لتأسيس شركات تأمني 
جديدة فان الوزارة ستؤيد هذه الدراسات.

وقال ان هناك ضوابط وحماية حلقوق 
حملة الوثائق وهناك اشراف ورقابة على قطاع 
التأمني الى جانب ضمانات تكفلها »التجارة« 
حلماية حقوق حملة الوثائق، مشيرا الى ان 
هذه الضمانات تتمثل في وجود اموال مودعة 
لشركات التأمني مبوجب القانون والقرارات 
الوزارية املنظمة وانه في حال رفض او تعسر 
اي شركة تأمني للقيام بعمليات تعويض او 
وجود مخاطر تتعلق »ببوليصة التأمني« فان 

هذه االموال يستفيد منها املتضرر.
وعن الشركات املدرجة والتي تتخلف عن 
تقدمي بياناتها السنوية في املواعيد احملددة 
افاد الطبطبائي بأنه مبوجب قرارات البورصة 
فان سهم الشركة املتخلفة يتم ايقافه حلني 

توفير هذه البيانات.

واس���تطرد قائال: يج���وز ملجموعة من 
املس���اهمني ان يتقدموا بطلب للوزارة لعقد 
جمعية عمومية وبدورها فان الوزارة تعد 
تقريرها بش���أن املخالفات التي وقعت فيها 

الشركة.
وزاد قائال: فيما يتعلق ببعض الشركات 
االس���تثمارية فان األمر منوط باالش���راف 
والرقابة عليها بشكل مباشر عن طريق بنك 
الكويت املرك���زي لكونه اجلهة التي تراقب 
اعمال ش���ركات االستثمار وهو اجلهة التي 
تختص ايضا باقرار البيانات املالية السنوية 

لهذه الشركات.
هذا وتتواصل انشطة معرضي »اخلريف 
للعطور 2009« و»الس���اعات 2009« حتى 

الثامن من شهر يناير املقبل.
وقد قام الوكيل بقص ش���ريط االفتتاح 
للمعرضني ايذانا ببدء انشطتهما في دورة 
قياس���ية حققها املعرض���ان الول مرة منذ 

تنظيمهما.
وقد لبى الدعوة بحضور االفتتاح مجموعة 
من السفراء العرب واالجانب املعتمدين لدى 
الكويت كما شارك في احلضور مسؤولو شركة 
معرض الكويت الدول���ي يتقدمهم الرئيس 
التنفيذي للشركة عبدالرحمن النصار ومديرة 
ادارة التسويق والعالقات العامة باسمة الدهيم 

ومسؤولو املعارض في الشركة.
وعقب قص شريط االفتتاح قام الوكيل 
الطبطبائي بجولة ش���املة تفقد خاللها كل 
اجنحة املشاركني حيث تبادل معهم احلديث 
حول مش���اكل القطاع في السوق والسعي 
لتخليص���ه م���ن العوائق واملش���اكل التي 

تواجههم.

افتتح معرضي »الخريف للعطور 2009« و»الساعات 2009« بأرض المعارض


