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اس��تعرض احملامي عبد الرزاق عبداهلل الوضع 
القانوني في هذا الشأن قائال: صدر القانون رقم 7 
لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم 

نشاط األوراق املالية في 21 فبراير 2010.
وقررت امل��ادة 65 من القانون انه يتولى إدارة 
هيئة السوق مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق 
املال يتكون من خمسة مفوضني متفرغني يصدر 
بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير املختص. 
ويحدد املرس��وم من بني األعضاء رئيسا أو نائبا 
للرئيس. وبينت املادة الرابعة اختصاصات مجلس 
مفوضي الهيئة. وحددت املادة 151 مهلة ستة أشهر 
من تاريخ صدور القانون لصدور مرسوم تسمية 

مجلس املفوضني.
وحسب األنباء املتناقلة فإن اإلشكالية تقع في 
اختيار الرئيس، حيث يشاع أن أكثر من مرشح قد 

اعتذر عن قبول هذا املنصب.
وليس هناك أي إشكال قانوني أن زادت املهلة 
عن س��تة أشهر لصدور مرس��وم تسمية أعضاء 
مجل��س املفوضني ألن القان��ون لم ينص على أي 
جزاءات ولم يرتب أي إجراءات قانونية عند جتاوز 

هذه املدة.
وليست هناك حلول قانونية 
ملعاجلة االعتذار، حيث ان القانون 
لم يتطرق إلى حالة عدم قبول 
العضوية في الهيئة، اذ لم يكن 
املشرع يتوقع ان يكون هناك 
أي إشكال في تعيني أعضاء هيئة 
السوق، واعتقد ان احلل هو فقط 

االستمرار في البحث.
وال��ى ان يصدر مرس��وم 
بتسمية أعضاء مجلس املفوضني 
فإن القانون في حالة توقف، ذلك 
ان مجل��س املفوضني هو الذي 
سوف يضع الالئحة التنفيذية 

للقانون.
ويبدأ العمل بالقانون بوضع الالئحة التنفيذية 
ويقوم س��وق الكويت لألوراق املالية باالستعداد 
والعمل ليكون متواكبا م��ع ما يطلبه منه القانون 
باعتباره بورصة لألوراق املالية حسب القانون، وكذلك 
احلال بالنسبة للشركة الكويتية للمقاصة وشركات 

االس��تثمار التي تزاول نشاط 
الغير واملرخص  أم��وال  إدارة 
لها بإدارة محافظ اس��تثمارية 
حيث انه يج��ب عليهم ترتيب 
أوضاعه��م وفق ه��ذا القانون 

والئحته التنفيذية.
وكما س��بقت اإلشارة فإن 
مجل��س مفوضي الس��وق هو 
الذي سوف يتولى إدارة هيئة 
السوق، فلذلك ال يتصور العمل 
بالقان��ون دون وجود مجلس 

مفوض السوق.
واعتقد أن األسباب التي تدفع 
معظم املرش��حني الى االعتذار 
عن القبول هي القيود واملس��ؤوليات التي أوردها 

القانون بحق املفوض.
فاملفوض ال ميكنه القيام بأي عمل جتاري عن 
نفسه وبصفته وكيال أو وليا أو وصيا، كما ال يجوز 
له ممارسة أي وظيفة أو أي مهنه أو عمل آخر في 
القط��اع العام أو اخل��اص، أو تقدمي أي خدمات أو 

استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو املشاركة 
في عضوية مجلس إدارة أي جهة لرقابة الهيئة أو 

أي جهة ذات صلة بها.
كما ان على عضو املجلس التصريح خطيا لدى 
الهيئة فور تسلم مهامه عن األوراق املالية املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية التي ميلكها وزوجه 
وأوالده القصر، كما يلت��زم باإلفصاح خطيا عن 
أي تغيير يطرأ على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه 

مجلس املفوضني.
وال أرى فيما س��بق من قيود أوردها القانون 
على عضو مجلس املفوضية ما فيه من املبالغة أو 
اإلره��اق فإن معظم هذه الش��روط يجب توافرها 
في كل من يتقلد منصبا عاما، فالعزوف عن قبول 
هذا املنصب ليس بسبب مثالب في القانون، بل انه 
إضافة إلى ذلك فهناك قيود اجتماعية وحساس��ية 
ملا تتطلبه املهمة من شفافية في املوقف وشجاعة 
اتخاذ القرار ومواجهة املواقف الصعبة وباألخص 
إذا كان الطرف اآلخر م��ن أصحاب النفوذ أو من 
املقربني، فهيئة سوق املال هي اجلهة التي ستهيمن 

على االقتصاد بشكل ملحوظ ومبساحة واسعة.

عبداهلل املالمحمد الهاجري سعد الريسجهاد القبندي

عبدالرزاق عبداهلل

المحسوبية وثقل المسؤولية التي يفرضها منصب الرئيس واألعضاء وتردي وضع السوق من أسباب الرفض المقنعة

اقتصاديون: االعتذار عن رئاسة هيئة أسواق المال
مخرج من فخ التبعية والمساءلة السياسية!

البداي���ة، ع���زا رئيس  ف���ي 
جمعية احملاس���بني واملراجعني 
محمد الهاج���ري اعتذار أكثر من 
شخصية اقتصادية عن منصب 
رئي���س مفوضي هيئة أس���واق 
املال إلى صيغة القانون، واصفا 
إياه بأنه أتى بصورة قريبة من 
املثالية، ومشيرا إلى انه يحتوي 
على العديد من املثالب قد جتعل 
املترش���ح يت���ردد ويتخوف من 
القبول كي ال يكون مجرد اس���م 

في قمة هرم وهو غير فاعل.
وأضاف أن السبب الثاني يتمثل 
في تبعية »الهيئة« لوزير التجارة 
التدخل في  ومتتعه بصالحيات 
عمل وأداء مجلس مفوضيها، الفتا 
إلى أن التخوف من هذه التبعية 
يقترن مبا قد يترتب عليها بتحول 
منص���ب رئي���س املفوضني الى 

منصب شرفي.
وارجع الهاجري س���بب عدم 
قبول املنص���ب إلى كثرة البنود 
الواردة في القان���ون التي تثقل 
كاه���ل الرئيس بش���أن البت في 
العديد من الق���رارات، داعيا الى 
املزيد من تبسيط القانون والتوجه 
نحو اختيار شخصية جتمع بني 
اجلانبني املهني والفني وأن يخول 
له اختيار املفوضني التابعني دون 
تدخل خارجي سواء كان نيابيا 

او غيره.
وشدد على ضرورة استقاللية 
مجلس املفوضني عن التجاذبات 
السياسية والطائفية لكي ميارس 
عمله ب���كل ش���فافية بعيدا عن 
التي قد تقضي على  احملسوبية 

مشروعية الهيئة والهدف منها.
وقال الهاجري إن الترشيحات 
ملنص���ب رئيس هيئ���ة مفوضي 
األس���واق في تراج���ع من حيث 
انتماء األسماء، إذ بدأت الترشيحات 
األولى ألسماء لها خبرة وصيت ثم 
انحدرت إلى أسماء متفرقة لغرض 
ترشيح أي شخص وسد اخلانة 

لعدم جتاوز املدة القانونية.
وعاب على القانون انه ينص 
ويؤكد ضمن بنوده على اختيار 

بهيئة أس���واق املال طبقا ألحكام 
قانون إنش���اء هيئة أسواق املال 
الكويتية يدعو إلى القلق، مؤكدا 
أن مدة املهلة القانونية لنفاذ ذلك 
القانون األصل فيها هي منذ نشر 
القانون في اجلريدة الرسمية ال 
من تاريخ إقراره من مجلس األمة 
إال أن املشرع حرص على مد تلك 
املدة عمال بأحكام الدستور املادة 
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واعتبر الريس أن مسألة التأخير 
ف���ي تنفيذ أي تش���ريع مخالفة 
قانونية وميكن للمتضررين من 
التأخير مقاضاة احلكومة في حال 
وقع عليهم ضرر م���ن التأخير، 
مستدركا: أن القضاء الكويتي رمبا 
و»على حد علمه لم يشهد حالة 
مماثلة«، واس���تدرك قائال: »على 
مستوى القضاء املقارن ميكن رفع 
مثل هذه الدعاوى داخل الكويت 
للمطالب���ة بالتعويض عن ضرر 
حصل بس���بب تأخير تنفيذ أي 
قانون حتى لو صدر ذلك التشريع 

حديثا.
وأوضح الريس انه في مثل هذه 
القانون  الدعاوى يتوقف تنفيذ 
على املهلة التي حددها املش���رع، 
مضيفا: »وهو م���ا ينطبق على 
قانون هيئة أس���واق املال حيث 
حددت مهلة 3 أشهر لتعيني مجلس 
مفوضي الهيئة وبدون تعيينهم 
ال ميكن نف���اذ القانون، وبالتالي 
يقع الضرر عل���ى من ينتظرون 

تنفيذه«.
وقال الري���س ان التأخير في 
حد ذات���ه ال يترتب علي���ه آثار 
قانونية فحسب، إمنا اقتصادية 
قد تكون خطيرة، مشيرا إلى أن 
عل���ى احلكومة دراس���ة الوضع 
وعدم التأخر في مثل تلك املواقف 
حلساسية املسألة، وأمام احلكومة 
عدة اختيارات في اختيار الهيئة 
فالشارع االقتصادي والقانوني 
لديهما أسماء وشخصيات رائدة 
»فرئي���س الهيئة يجب أن يكون 
من العيار الثقيل وال ميكن القبول 

بتسييس املنصب«. 

منى الدغيمي
أثارت كثرة االعتذارات املباشرة وغير املباشرة عن منصب رئيس مفوضي هيئة 
أسواق املال تساؤالت كثيرة حول القانون وإمكانية تطبيقه في الفترة الراهنة التي 

متر فيها أسواق الكويت لألوراق املالية مبرحلة مخاض صعبة.
 »األنباء« سلطت الضوء على أسباب عدم قبول هذا املنصب، السيما في ظل تسارع 
عقارب الساعة وانتهاء الفترة القانونية احملددة بثالثة أشهر لتشكيل »الهيئة« حيث 
أجمعت األوساط االقتصادية والقانونية على أن منصب الرئيس شديد احلساسية، نتيجة 
احلاجة إلى نوع من املواءمة أو التوافق يصعب معهما جتنب التداخل بني األجندات 

واحلس�ابات. وأضاف بعضهم أن من األسباب الطاردة لقبول املنصب أن 60% من 
الشركات الكويتية املدرجة مخالفة، وأن تطبيق القانون سيصبح شديد القسوة في فترة 
ال تسمح بالقسوة. وعاب اجلانب اآلخر على املثالب العديدة في صياغة القانون التي 
حتول دون تطبيقه، السيما تبعية الهيئة لوزير التجارة ومتتعه بصالحيات التدخل في 
عمل وأداء مجلس مفوضيها. في حني رأى أحد االقتصاديني ان عدم القبول أو االعتذار 
يعكس أمرا واقعا وهو عدم االقتناع بجدية تطبيق القانون في ظل عدم وجود األرضية 
اخلصبة املساعدة على ذلك وتشابك املصالح وتدخل املساومات السياسية، األمر 

الذي سيفرغ القانون من بعض محتواه. وفيما يلي التفاصيل:

ذوي اخلب���رة واالختص���اص 
ويناقض نفسه في آن آخر بعدم 

تطبيق هذا البند واقعيا.
واقت���رح الهاجري ترش���يح 
مش���اري العنجري ومنحه حق 
اختيار املفوضني، معتبرا أن هذا 
ه���و احلل الراهن مع انتهاء املدة 

القانونية لتشكيل الهيئة.
وانتق���د بش���دة االختيارات 
العش���وائية للمفوض���ني والتي 
يقوم جانب منها على احملاصصة 
السياسية واالجتماعية والعائلية 
والقبلية مع ع���دم مراعاة ملواد 
القانون التي تنص على احترام 
النزاه���ة واخلبرة واالختصاص 

في االختيار.

عدم استقاللية الهيئة

بدوره، ع���زا العضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي لشركة الرتاج 

لالستثمار جهاد القبندي عدم قبول 
منص���ب رئي���س مفوضي هيئة 
أس���واق املال إلى عدم استقاللية 
الهيئة بالكامل واستمرار التبعية 
إلى وزير التجارة، مشيرا إلى أن 
هذه التبعية تعكس عدم اجلدية 
وترس���خ مبدأ الفوضى في ظل 
غياب أو تغييب الدور احلكومي 
الداعم بقوة وعدم وجود األرضية 
اخلصبة املس���اعدة على تطبيق 

هذا القانون.
وطالب القبندي بضرورة إعادة 
النظر في مش���روع القانون ألن 
املعتذرين عن املنصب لهم أسبابهم 
املقنعة على ضوء ما هو ظاهر على 
السطح خاصة فيما يتعلق بغياب 

احلرفية في اختيار املفوضني.

ثقل المسؤولية 

من جان���ب آخر ارجع مصدر 

بنكي رفيع املستوى، فّضل عدم 
ذكر اس���مه، التنازل عن منصب 
رئيس مفوض���ي الهيئة إلى ثقل 
املسؤولية التي يفرضها املنصب 
في ظل تردي وضع أسواق الكويت 
لألوراق املالية ووجود أكثر من 
60% م���ن الش���ركات املخالفة ما 
يستدعي ضرورة إصدار أحكام 

ضدها.
وأض���اف أن تطبيق القانون 
س���يكون قاس���يا على الشركات 
ورئيس الهيئة ستقع على عاتقه 
مس���ؤولية كبيرة ورمبا يسبب 
املنصب ل���ه الكثير من العداءات 
والصدامات لتشابك املصالح الكبير 
في البورصة، السيما أن الشركات 
املدرجة معظمها يرتبط بأسماء 
تفرض تلك احملسوبية، الفتا إلى 
أن ذلك من األسباب الطاردة لقبول 

الترشيح ملنصب الرئيس.

وطالب بضرورة إبعاد تدخل 
أعضاء مجلس األمة واجلهات عن 
عمل الهيئة ملنحها االس���تقاللية 
املطلوبة التي من شأنها أن تشجع 
الترش���ح وقبول املنصب،  على 
مش���يرا إلى أن عم���ل »الهيئة« 
فني بح���ت واملفروض أن يكون 
م���ن يتقلدون منص���ب الرئيس 
التابع���ني يتمتعون  واملفوضني 

بجانب اخلبرة الفنية. 
وأضاف أن احلل الثاني املقترح 
ملعاجلة األزمة الراهنة هو تأخير 
تنفيذ اإلجراءات القانونية ومنح 
فت���رة انتقالي���ة تفس���ح املجال 
للتوعي���ة والتثقي���ف ثم يطبق 
القانون، واقترح تأجيل تطبيق 
القانون إلى بداية يناير 2011، الفتا 
إلى أن هذه املدة ستفسح املجال 
إلعادة النظر ف���ي بعض النقاط 
وخاصة فيما يتعلق بتش���كيل 

املفوضني وكيفية اختيارهم.

شروط فنية

فيما رأى نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة املال لالستثمار عبداهلل 
جنيب املال أن أي مترشح ملنصب 
رئيس مفوضي هيئة أسواق املال 
سيتعرض لالهانة من املؤسسة 
التصدي لها،  التش���ريعية دون 
مشيرا إلى أن احملسوبية ستسبب 
االهان���ة وتلغي ه���دف الرئيس 

للهيئة.
القب���ول مبنصب  وعزا عدم 
رئيس املفوضني إلى انتفاء وجود 
شروط فنية الختيار األشخاص 
املرشحني للمنصب، مشددا على 
ض���رورة ان يتحل���ى الرئي���س 
بخب���رة فنية بغ���ض النظر عن 

االسم.
ورأى امل���ال أن املش���كلة في 

األش���خاص املرش���حني الذي���ن 
يفتقدون اجلانبني الفني والعملي 
وليست في القانون، مشيرا إلى 
أن القانون جيد وسابق ألوانه أن 

تدخل عليه تعديالت. 
وختم بقوله: »تطبيق القانون 
وفرض ش���روط فنية لترشيح 
شخصية رئيس مفوضي الهيئة 
لهما األولوي���ة القصوى ثم تقع 

عملية التقييم فيما بعد«. 

التأخير.. مخالف للتشريع

ومن وجه���ة نظ���ر قانونية 
القانونية احملددة  امل���دة  لقضاء 
ب� 3 أشهر لتشكيل هيئة أسواق 
العربية  املال قال عضو املنظمة 
للعلوم القانونية ومسؤول الدائرة 
القانوني���ة مبجموعة ش���ركات 
كويتية س���عد الريس ان تأخير 
تسمية أعضاء املفوضية اخلاصة 

عبداهلل: ليس هناك أي إشكال قانوني إن زادت المهلة عن ستة أشهر

  الهاجري: كثرة البنود في القانون تثقل كاه�ل الرئيس المنتظر
  المال: المرشحون يفتقدون الجانبين الفني والعملي وليس القانوني

  القبندي: عدم االستقاللية والتبعية لوزير التج�ارة وراء العزوف عن المنصب
  الريس: التأخير ال تترتب عليه آثار قانونية فحسب وإنما اقتصادية خطيرة

بوستر احلملة اجلديدة

فدوى درويش

»يوسف أحمد الغانم وأوالده«
تطلق عرض »العمالقة« على شفروليه

اتحاد الشركات االستثمارية ينظم ندوة
عن أزمة السوق والفرص المتاحة غدًا

قالت شركة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده للسيارات انه استجابة 
إلحلاح عمالئها الكرام فإنها أعادت 
إطالق عرض »العمالقة«، حيث 
تنطلق حملتها اجلديدة وسط 
ترقب واسع للصفقات والعروض 
املذهلة على مجموعة س���يارات 
شفروليه 2010، التي تتيح للعمالء 
فرصة االس���تفادة م���ن أحدث 
العروض طيلة يونيو، وامتالك 
سيارة »شفروليه تاهو« ب� 9.555 
دينار، و»ش���فروليه كامارو« ب� 
8.999 دينار، و»شفروليه ماليبو« 
ب���� 5.777 دينار، و»ش���فروليه 

كروز« ب� 4.222 دينار.
لعش���اق القوة واألداء خيار 
أمثل ه���و »ش���فروليه كامارو 
2010« بتصميمها الرائع وأدائها 
املتفوق. وتتوافر كامارو 2010 
 .SSو LT بطرازي���ن فريدي���ن
وتقدم SS لعش���اقها خيارا بني 
محركني V8 مذهلني بسعة 6، 2 
ليتر لتوليد قوة 462 حصان في 
الط���رازات بعلبة تروس يدوية 
من ست نسب، و441 حصانا في 
الطرازات املزودة بعلبة تروس 
أوتوماتيكية من س���ت نس���ب. 
وكال احملرك���ني يدفعان كامارو 
SS إلى تس���ارع مذهل من صفر 
إلى 100 كلم خالل 4.7 ثانية. ومن 
 LTناحية أخرى، تتميز كامارو
مبحركها اخلارق V6 سعة 3.6 

الش���ركات  احت���اد  اعل���ن 
االس���تثمارية عن تنظيم ندوة 
بعنوان »أزمة السوق والفرص.. ما 
القادم؟«، بالتعاون مع بنك كريديت 
سويس، حيث سيتم خاللها تناول 
العديد من القضايا مثل توقعات 
األسهم والتوجهات في األسواق 
الناشئة، إلى جانب التطرق لقضية 
انتعاش االقتصاد العاملي، وجتري 
انشطة الندوة يوم 8 اجلاري في 
قاعة »البوم« ببرج غرفة جتارة 

وصناعة الكويت.
في ه���ذا الصدد، قالت مديرة 
مركز الدراس���ات االس���تثمارية 
واخلدم���ات املالية ل���دى احتاد 
الش���ركات االس���تثمارية فدوى 
درويش »حافظ���ت اقتصاديات 
دول اخلليج عل���ى مرونتها في 
العاملية  املالية  مواجهة األزم���ة 
وعلى دورها الفاعل في األسواق 
اإلقليمية. وستقوم الندوة املقبلة، 
الت���ي ينظمها احتاد الش���ركات 
االس���تثمارية، بتسليط الضوء 
على بعض العوامل الرئيس���ية 
التي تؤثر على تعافي االقتصاد 

العاملي«.
واوضحت: »من املقرر أن يقدم 
كبير املستشارين في بنك كريديت 
سويس، روبرت باركر آراءه حول 
مختل���ف القضايا التي تتناولها 
الندوة، ومنها املخاطر احملتملة في 
منطقة اليورو في أعقاب التطورات 

وقف تداول سهمي 
»الغذائية« و»المدينة للتمويل« 

أوقفت البورصة أمس سهمي »املجموعة املتحدة للصناعات 
الغذائية« و»املدينة للتمويل واالستثمار« ملخالفتهما قرار جلنة 
السوق رقم 4 لسنة 2007 بشأن مواعيد انعقاد اجلمعية العمومية 
للش���ركات املدرجة والذي مبوجبه يتعني على هذه الش���ركات 
عقد جمعياتها العمومية التالية النتهاء السنة املالية خالل 45 
يوما من تاريخ موافقة الس���وق على بياناتها السنوية وحيث 
ان الشركتني بتحديدهما تاريخ اجلمعية العمومية قد جتاوزتا 
املهلة احملددة بالقرار املذكور فانه قد مت ايقاف التداول في اسهم 
الش���ركتني اعتبارا من أمس الى حني انعقاد اجلمعية العمومية 
احملددة لهما، علما أن تاريخ انعقاد عمومية »املتحدة للصناعات 
الغذائية« في 14 يونيو اجلاري وتاريخ انعقاد عمومية »املدينة 

للتمويل« في 8 يونيو اجلاري.

»المستثمرون« تعّدل بند إجمالي
المطلوبات المتداولة للعام 2009

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية عطفا على اعالنه السابق 
بتاريخ 20 مايو املاضي واخلاص بالبيانات املالية السنوية لشركة 
مجموعة املس���تثمرون القابضة للسنة   املنتهية في 31 ديسمبر 

2009 أن الشركة تفيد بانه مت تعديل البنود التالية.
قبل التعدي���ل:   إجمالي املطلوبات املتداولة بلغ 29.2 مليون 
دينار للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009، مقارنة ب� 5.4 

ماليني دينار لنفس الفترة من العام 2008.
بعد التعديل:

إجمالي املطلوبات املتداولة بلغ 1.4 مليون دينار للعام 2009 
مقارنة ب� 1.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2008. 

كما مت حذف الفقرة التالية من أساس الرأي املتحفظ الوارد 
بتقرير مراقبي  احلسابات:   كما هو وارد بايضاح )7( حول البيانات 
املالية مت ادراج االستثمارات املتاحة للبيع غير املسعرة والبالغة 
10.121.949 دينارا بالتكلفة ولم يتم حتديد مقدار االنخفاض في 

قيمة هذه االستثمارات في نهاية السنة املالية. 

ليترات الذي مت تزويده بتقنية 
الضخ املباشر لتوليد قوة تبلغ 
323 حصانا وتسارع من صفر 
إلى 100 كلم خالل 6.1 ثانية، إلى 
جانب علبة تروس أوتوماتيكية 

من ست نسب.
وتتوافر »ش���فروليه تاهو 
2010« بثالثة طرازات رائعة هي: 
LS، LT وLTZ، وجميعها مزودة 
مبحرك فورتيك V8 س���عة 5.3 
ليترات لتولي���د قوة تبلغ 365 
حصان���ا عن���د 5.800 دورة في 

الدقيقة.
وتتمي���ز »تاه���و« برحابة 
مقصورتها الداخلية التي جتسد 

األخيرة«، مضيفة »سبق لباركر 
أن قدم بعض األفكار املهمة خالل 
الندوة التي نظمها احتاد الشركات 
االستثمارية في العام املاضي، لذلك 
يتطلع احملللون والشركات قدما 
نحو مشاركته في حدث هذا العام 
أيضا«. واشارت الى أن احملاضر 
سيتطرق خالل هذه الندوة إلى 
ع���دد من القضاي���ا األخرى مثل 
أس���واق رأس املال السيادية في 
منطقة الي���ورو، ووتيرة النمو 
الناشئة، وهوامش  في األسواق 
االئتمان في السوق املؤسسية، 
باإلضافة إل���ى توجهات الدوالر 

األميركي.
الندوة أهمية  وتكتسب هذه 
بالغ���ة نظ���را لل���دور احملوري 
الش���ركات  الذي يلعب���ه احتاد 

أبهى معاني اجلودة والرفاهية، 
بفضل مجموعة من اخلصائص 
الفريدة تش���مل نظام تش���غيل 
الس���يارة عن بعد، نظام اإلنذار 
اخللفي للمس���اعدة عند الركن، 
كاميرا للرؤي���ة اخللفية، نظام 
مالحة بشاش���ة ملون���ة تعمل 
باللمس، نظام ترفيهي للمقعد 
 ،DVD اخللف���ي يتضمن جه���از
نظ���ام BOSE الصوتي، وفتحة 

للسقف.
وللساعني إلى امتالك سيارة 
س���يدان أنيق���ة وعصرية تقدم 
شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده 
سيارتي »شفروليه كروز وماليبو 
2010«، حيث تنفرد ش���فروليه 
أنيق  كروز بتصمي���م خارجي 
مييز سيارات الكوبيه الرياضية، 
ومقصورة داخلية رحبة وأنيقة، 
وهي مزودة مبحرك س���عة 1.8 
ليتر ب� 4 أسطوانات لتوليد قوة 
إلى 140 حصانا. وتتميز  تصل 
ش���فروليه كروز بناقل احلركة 
األوتوماتيكي بس���ت س���رعات 
والوحيد ضمن ه���ذه الفئة من 
الس���يارات، ما يوفر للس���ائق 
انس���يابية رائعة أثناء القيادة، 
إضافة إلى خصائص أخرى فريدة 
تشمل وسادات هوائية مزدوجة، 
 ،ABS نظام منع انغالق املكابح
ونظام اإلنذار اخللفي للمساعدة 

عند الركن.

االس���تثمارية في قطاع األعمال 
الكويتي. حي���ث يعمل االحتاد 
� بصفته هيئ���ة متثيلية � على 
تطوير االستراتيجيات، كما يسعى 
لبناء بيئة مواتية لالس���تثمار 
الكويت، آخذا بعني االعتبار  في 
ضرورة تفعيل مشاركة املؤسسات 

في جميع أنحاء الدولة.
وف���ي مع���رض تعليقه على 
مشاركته في الندوة، قال روبرت 
باركر »نعمل في كريديت سويس 
بشكل دائم على تعزيز خبراتنا، 
س���اعني إل���ى تطوي���ر حل���ول 
مصرفية تعزز منو عمالئنا على 
امل���دى الطويل مبا يف���وق كافة 
التوقعات«، مشيرا الى انه »كان 
كريديت سويس في مقدمة البنوك 
العاملية الرائدة التي تقدم خبراتها 
ملنطقة الشرق األوسط، التي تعد 
أحد أهم األس���واق بالنسبة لنا، 
وإننا مس���رورون ملشاركتنا في 
هذه الن���دوة التي ينظمها احتاد 
الشركات االستثمارية الذي يعتبر 
منصة تربط بني املس���تثمرين 

واحملللني في الكويت«.
وأوض���ح أن »ب���وادر تعافي 
التي شهدناها  العاملي  االقتصاد 
في بداية العام احلالي تراجعت 
نتيجة العديد من القضايا التي 
ظهرت مؤخرا كقضية إعادة هيكلة 
ديون اليونان«، الفتا إلى أن ذلك 
يعكس ضعف ثقة املستثمرين.


