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مقال اقتصادي

من المسؤول عن… العفن؟
ضمن مناسبة إطالق 
مشروع ميناء بوبيان يوم 
األربعاء املاضي، أجاب 
وزير التجارة والصناعة 
عن سؤال أحد الصحافيني 
عن وضع البورصة، حيث 
الوزي���ر بأن هناك  أفاد 
»عفنا« في البورصة، إلى 
التصريح املنشور  آخر 
بالصحف يوم اخلميس 

املاضي.
نعتقد أن تصريح � أو 
مبعنى أدق إقرار � الوزير 
بشأن تعفن البورصة هو 
بداية املش���وار إلصالح 

الوضع الكارثي لس���وق املال الكويتي، 
وذلك بإثبات الفساد بشكل رسمي وألول 
مرة في صرح الدولة االقتصادي احليوي 
واحلساس، وهو سوق الكويت لألوراق 

املالية.
وبرغم أهمية اإلقرار بالعفن، إال أن األهم 
من ذلك هو حتديد من هو املتس���بب في 
ذلك العفن؟ ونظن � وال جنزم � أن السيد 
الوزير يقصد أن العفن هو في الشركات 
املدرجة الورقية، حي���ث أومأ من خالل 
تصريحه أعاله إلى أن أكثر من 140 بنكا 
أميركيا قد مت إش���هار افالسها منذ بداية 
األزمة االقتصادية، بينما لم يتم إش���هار 
إفالس شركة واحدة، ونحن نقول شركة 
واح���دة، وال نقول بن���كا، كما أننا نقول 
أيضا: إنه لم يتم إفالس ش���ركة ورقية 
أو وهمية… نعم، لقد وصل بنا التدهور 
إلى عدم اجلرأة في اتخاذ اإلجراءات نحو 
إفالس ش���ركة وهمية واحدة أو شطبها، 
وليس شركة عادية، ناهيك عن اخلوف 
املريب من محاس���بة أو تغرمي أو سجن 
ش���خص واحد فقط من عشرات مجرمي 

البورصة.
 مرة أخرى، من هو املسؤول عن العفن؟ 
قد يقصد الوزير أن املسؤول عن العفن 
هو إدارات الشركات املدرجة، وهذا ما قد 
يتبادر ألذهان معظم املتابعني للبورصة 
للوهلة األولى، وال شك ان في ذلك شيئا 
من الصحة، لكن املسؤول األول، من وجهة 
نظرنا، عن هذا الوضع الكارثي هو معالي 
وزير التجارة والصناعة ذاته، أوال بصفته 
وزيرا مسؤوال عن البورصة من الناحية 
السياس���ية، وثانيا من الناحية اإلدارية 
واملهنية بصفته رئيس���ا للجنة السوق، 
وهي اللجنة العليا الناظمة واملراقبة لوضع 

البورصة.
 نعم وزير التجارة � وكذلك من سبقه 
في هذا املنصب � هو أول املسؤولني عن 
عفن البورصة، وذلك لس���ماحهم بإدراج 
شركات وهمية وورقية، ناهيك عن عدم 
اتخاذ اإلجراءات املنوطة به ملكافحة الفساد 
اإلدارة املستعر سواء  املتفشي وس���وء 
في الشركات املدرجة، أو في إدارة سوق 
الكويت لألوراق املالية، مما أدى إلى هدم 
سمعة بورصة الكويت واالقتصاد الوطني 
وتعفنهم���ا، وذلك حتت مرأى ومس���مع 
وشهادة س���عادة الوزير وجلنة السوق 
وإدارة س���وق الكويت ل���ألوراق املالية، 
حيث عمت الفوضى وساد النهب والسلب 
والنصب واالحتيال، وذلك إلى درجة ارتباك 
بعض املتالعبني كمؤسسات أو أفراد في 
تنفيذ أنسب خطة أو أسرع طريقة للكسب 
الالمشروع،  السريع والكبير، وبالطبع 
نظرا النفتاح الباب على مصراعيه للبطش 
بأموال ومقدرات املواطنني، فعلى سبيل 
املثال، ومن خالل سيناريو معني، ميكن 
االس���تيالء على 100 ألف دك في صفقة 
واحدة، وبواسطة خطة محددة ميكن نهب 
نصف مليون دك خالل يومني، وعن طريق 
ذلك »التكتيك« ميكن »لطش« مليون دك، 
ولك���ن بصبر قليل ال يزيد عن أس���بوع 

واحد فقط… وهكذا، حتى 
سرت حالة من الهستيريا 
والهيج���ان لدى بعض 
البورصويني  املجرمني 
من فرط س���هولة سلب 
األم���وال دون حس���يب 
أو رقي���ب، حيث ارتبك 
هؤالء في أولوية عمليات 
الس���طو، هل بواسطة 
اخلطة »أ«؟ أم عن طريق 
التكتيك »ب«، أم بتطبيق 
إستراتيجية »ج«؟… إلى 
م���ا ال نهاية م���ن فنون 
ومه���ارات واختراعات 
النه���ب واإلجرام، حيث 
إن كال منها مباح، وكل ش���يء من أموال 
املتداولني مستباح، اللهم إال استثناءات 

هامشية وثانوية.
 نعم هذا ما حدث فعال في سوق الكويت 
لألوراق املالية حتت سمع وبصر وشهادة 
املسؤولني عنه على مختلف املستويات، 
حتى خس���رت الش���ريحة الساحقة من 
املتداولني حصاد أعمارهم بلمح البصر، 
ناهيك عن شريحة عريضة مثقلة بالديون 
وتبعاتها اجلسيمة واألليمة، كما خسر 
ذلك الس���وق املسكني الثقة، وهي أعز ما 
ميلك، وقد أكد وزير املالية ذلك، ولو بشكل 
غير مباشر، عندما أقر بأن ضخ املليارات 
في السوق ال يسمن وال يغني من جوع، 
ورمبا يرتفع يوما، لكنه سينخفض باقي 

األيام.
أما على صعيد األرقام، فقد خس���رت 
بورصة الكويت أكثر من 30 مليار دك منذ 
بداية األزمة االقتصادية العاملية واألخالقية 
الكويتية، وفي تقديرنا املتواضع، فإننا 
نعتقد أن 20 مليار دك من اخلسارة ترجع 
إلى أعمال »شيطانية« كويتية مائة باملائة، 
بينما يرجع الباقي إلى متغيرات اقتصادية 

عاملية.
وبالرغم من مسؤولية وزير التجارة 
احلالي وإدارة سوق الكويت لألوراق املالية 
وقبلهما جلنة الس���وق عن حال التعفن 
الش���ديد احلالي في البورصة، إال أن من 
سبق هؤالء في تلك املناصب منذ التحرير 
في العام 1991 جميعهم مس���ؤولون عن 
العمق السحيق للتعفن ودرجة انتشاره 
الهائلة، وقد أدت تلك احلالة إلى عزوف 
املعظم الساحق ممن مت ترشيحهم لتولي 
رئاسة هيئة سوق املال، حيث إن مهمة من 
يتحمل مسؤولية هذا املنصب يترتب عليها 
مجابهة تراكمات متعفنة ملدة عقدين من 
الزمن، إال أننا قد نلتمس نقطة إيجابية 
واحدة في املوض���وع، فرغم أن معاجلة 
العفن املتراكم أمر صعب جدا، لكنه غير 
مستحيل كدرجة تفشي السرطان القاتل، 
والت���ي نتمنى أن ال نكون ق���د بلغناها 
بتاريخ كتابة هذه الس���طور على األقل، 
وقد انتقدنا � وبش���كل مستمر ومتكرر 
� تفش���ي العفن منذ 10 س���نوات تقريبا 
وحذرنا منه بشكل موثق، كما أن آخرين 
سبقونا في هذا املضمار، وتبعنا آخرون 
أيضا، ولكن دون جدوى، وكأننا نخاطب 
أصحاب القبور، حتى اس���تحكم العفن 
وتسيد الوضع، وأصبحنا نتمنى أال يتم 
تغيير اسم بورصتنا إلى »سوق الكويت 

لألوراق املتعفنة« في واقع احلال.
وفي اخلتام، نتمنى أن يتم تعيني األكفاء 
واألمناء لهيئة سوق املال حتى يشمروا 
عن س���واعدهم إلزالة العفن املتجذر في 
س���وقنا املالي، والذين يستحقون الدعم 
الكامل من املخلصني لهذا البلد، وحتى ال 
يتم احلديث عن العفن دون فائدة أو إطالق 
كالم مرسل دون أي طائل أو مردود، كما 
نتمنى أن ال ينساق البعض إلى اإلعجاب 
بالكالم والتصريحات البعيدة كل البعد عن 

اجلدية واحلزم وحتمل املسؤولية.

رنا الرشيد

بقلم: ناصر النفيسي

ألول مرة في الكويت ولالستفادة من تقنيات الجيل الثالث

»ڤيڤا« تطلق خدمة BlackBerry للتجوال مجانًا
أعلنت ش����ركة »ڤيڤ����ا« لالتصاالت عن 
اطالق باقة BlackBerry األكثر متيزا، مانحة 
الفرصة أمام كل فئات املجتمع لالستفادة 
من باقات الدفع اآلجل والتي تتيح لعمالء 
الشركة االستفادة من أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا ف����ي قطاع االتصاالت، وذلك 
بفضل امتالك »ڤيڤا« أفضل وأحدث شبكة 
اتصال من تقنيات اجليل الثالث املتطورة 

في الكويت.
وألول مرة ف����ي الكويت، تصدر »ڤيڤا« 
خدمة BlackBerry للتج����وال املجانية مع 

 Gemini 9700 أو BlackBerry أحدث أجهزة
مجانا، كما يحصل العميل ضمن هذه الباقة 
املميزة على: رقم ذهبي، خدمة اإلنترنت غير 
احملدود محليا، وخدمة اإلنترنت غير احملدود 
عند التجوال مجان����ا، كل هذه االمتيازات 
تطلقها ڤيڤ����ا مجانا وبكل ش����فافية لكي 
يستطيع اجلميع التمتع برفاهية وخصائص 
BlackBerry عند االش����تراك في هذه الباقة 

ملدة سنة.
وفي هذا الصدد، أعرب����ت مديرة إدارة 
التسويق في الشركة رنا الرشيد: »عن اعتزاز 

الش����ركة بإطالق هذا العرض املميز، حيث 
ان جزءا من استراتيجية ڤيڤا هي أن تثري 
حياة عمالئها من خالل جعل التكنولوجيا 
متاحة على نطاق أوسع، وكما هو معروف 
أن جهاز BlackBerry متعدد االس����تعماالت 
ويرض����ي الطموحات، فتخيلوا أن تكونوا 
 ،Hotmail �قادرين على التحقق من حساب ال
أو حتديث صفحة ال� Face book، أو التغريد 
على Twitter في أي وقت وفي أي مكان مع 
خدمة ڤيڤا خلط����وط الدفع اآلجل وباقات 

BlackBerry فقد أصبح ذلك واقعا«.

العميل يحصل على رقم ذهبي وخدمة اإلنترنت غير المحدود محلياً وعند التجوال

املساهمون يسألون املقاصة عن نسبة احلضور 

بعد تأجيل عموميتها إلى 20 الجاري و»التجارة« تؤكد صحة الترشيح وعدم مخالفته للقانون

مساهمو »أبراج« يعزلون »العجمي« ويرشحون »المطوع«

محمود فاروق
تعذر عقد اجلمعية العمومية لشركة األبراج القابضة 
أمس للمرة الثانية على التوالي وذلك لعدم اكتمال النصاب، 
الذي قارب على 27.3 % لتتأجل العمومية إلى 20 اجلاري، 
وذلك وسط حضور ال بأس به من صغار املساهمني وغياب 
وكيل املساهمني بدر العجمي ألسباب غير معلومة حيث 
أرجع محامى الشركة حشر املتلقم عدم حضور العجمي 
إلى وجود أخطاء في دعوات املساهمني للعمومية مطالبا 

بتأجيلها إلى الشهر املقبل.
هذا وأعلن رئيس قسم اجلمعيات العمومية في وزارة 
التجارة والصناعة بدر الشمري عن وكيل املساهمني اجلديد 
عبدالوهاب املطوع وذلك بعد أن رشحه أغلبية املساهمني 
ورغم عدم موافقة محامي الشركة على هذا اإلجراء قائال: 

»ان ترشيح املطوع وعزل العجمي غير قانوني«.
إلى ذلك أشار املستشار القانوني للمساهمني محمود 
دياب إلى أنه ال يجوز توكيل الغير عن وكيل املساهمني وال 
يجوز أيضا تلقي أي مبررات لتأجيل العمومية ألجل غير 
مسمى دون موافقة املساهمني، مبينا أن اوكيل املساهمني 
السابق بدر العجمي ومحامي الشركة حشر املتلقم قد قدم 
كتابًا رس���ميًا لوزارة التجارة لإلفادة بتأجيل العمومية 
إال أن »التجارة« استنكرت ذلك ورفضته وحرصت على 

عقد اجلمعية العمومية في موعدها احملدد.
واستند دياب في حديثه إلى أحكام الوكالة في القانون 
املدني وقانون الشركات بجميع مواده التي تؤكد مخالفة 
وكيل املساهمني بتأجيل »العمومية« دون موافقة املساهمني، 
األمر الذي يثير الشبهات حول مطالبته بتأجيل العمومية 

دون أس���باب واضحة او معلومة � على حد قوله � رغم 
مطالبات املساهمني بإعادة الشركة للتداول واملزيد من 
الش���فافية حول وضع الشركة املالي التي أوشكت على 
التصفية بعد تعرضها إلى الفراغ اإلداري، وسط توقعات 
بعدم قدرة الش���ركة على  جتاوز أزمتها والنهوض بها 
مرة اخرى وس���ط اتهامات تتناقلها األلس���ن بني جميع 

األطراف املعنية.
ولعل من أهم التساؤالت املطروحة بشدة بخصوص 
»األبراج« هو موقف املساهمني أنفسهم من مصير الشركة، 
وما اذا كانوا يفضلون اإلبقاء على »األبراج« أم تصفيتها 
في ظل ارتفاع معدالت املطلوبات على املوجودات بفارق 
كبير، وجتدر اإلشارة الى ان سهم الشركة موقوف عن 

التداول منذ نهاية يناير من العام احلالي.

من خالل اتفاق تعاون مع شركة الهدف األخضر

معرض الكويت الدولي شركة صديقة للبيئة

ضاري العيبان

محمد املشلوم 

أعلنت شركة معرض الكويت 
الدولي عن انضمامها الى مجموعة 
الشركات الصديقة للبيئة، حيث 
اتفقت الشركة مع شركة الهدف 
األخضر على التعاون فيما بينهما 
على جمع املخلفات بغرض إعادة 
تصنيعها واحملافظة على نظافة 

البيئة.
وبهذه املناسبة، عبر مساعد 
مدير إدارة العالقات العامة بشركة 
الدولي ضاري  الكويت  معرض 
امتنانه  العيبان عن  س���ليمان 
التعاون  الش���ركة لهذا  وتقدير 
الذي يه���دف في مجمله  املثمر 
الى حتقيق هدف غال تس���عى 
كل ش���رائح املجتمع وقطاعاته 

الى حتقيقه متمثال في احلفاظ 
على بيئة الكويت وحمايتها من 
كل م���ا يلوثه���ا ويزيد معدالت 

التلوث فيها.
وثم����ن التعاون مع ش����ركة 
اله����دف األخض����ر ووصف هذا 
التوج����ه بانه يعتب����ر خطوه 
ايجابية في ظل االهتمام املتنامي 
م����ن املجتمع بجمي����ع القضايا 
البيئية على اختالف مواضيعها 
ومسبباتها، مؤكدا حرص شركة 
معرض الكويت الدولي باعتبارها 
واجهة املعارض في الكويت، على 
الوقوف صفا واحدا الى جانب 
كل اجلهات الت����ي تدعم وتقدر 
اجله����ود املبذولة للحفاظ على 

أعلن���ت ش���ركة مجموعة 
اوريجين���ال العاملي���ة ع���ن 
مواصلتها تس���ويق ما تبقى 
لديه�������ا م�������ن وح���دات 
سكني���ة في مشروع »منتج���ع 
اخلي���ران الس���احلية« الذي 
يعتب���ر واح���دا من افض���ل 
مشاري���ع التطوير العق���اري 

في الكوي��ت.
وقال املدير العام في الشركة 
فواز العدوان���ي في تصريح 
صحافي ان الشركة انتهجت 
فلس���فة جديدة في تسويق 
مشروع منتجع سرايا اخليران 
الس���احلية ش���عارها »متلك 
واستثمر« والتي تطرح الول 
مرة بأسلوب حديث ومبتكر، 
منوه���ا بأن ش���راء ڤيال في 
املش���روع فرصة استثمارية 
جاذب���ة، من خ���الل احللول 
االس���تثمارية الت���ي توفرها 

الشركة.
واضاف ان مشروع سرايا 
الذي يعد واحة من  اخليران 
الس���حر واجلمال تتكئ على 
كت���ف البحر يتمتع بإطاللة 
عل���ى س���اح��ل اخللي�����ج 

العرب��ي.

البيئة في الكويت وجعلها خالية 
من اي ملوثات.

مشيرا الى انه رغم ان العدد 
املتبقي من الڤلل في املشروع 
محدود غير ان الشركة حاولت 
تغيير مفهوم التسويق وابتكار 
فلسفة جديدة رمبا تطرح الول 
الكويت اطلق عليها  مرة في 

»متلك واستثمر«.
املدير  ق���ال  من جانب���ه، 
التنفيذي في شركة اوريجينال 
العاملي���ة محمد املش���لوم ان 
مشروع سرايا اخليران واحد 
النموذجية في  من املشاريع 
الكويت ويتمتع مبزايا فريدة 
جتعله احد افضل املش���اريع 

وم���ن ناحيته أع���رب مدير 
املبيعات في شركة الهدف األخضر 
عمر العوضي عن سعادته وامتنان 
القائمني على الشركة للتعاون 
الذي ابدته شركة معرض الكويت 
الدولي وجهودهم في احملافظة 
على البيئة، مشيرا الى ان شركة 
الهدف األخضر تقف وراء ادارتها 
مجموعة من الش���باب يدفعهم 
حب الوطن الى بذل كل اجلهود 
واملساعي املمكنة التي حتقق هدف 
احلفاظ على بيئة الكويت نظيفة 
خالية من كل امللوثات وتتمتع 
ببيئة نقية وفق معدالت التلوث 

العاملية املسموح بها.
وأوض���ح ان ش���ركة الهدف 

األخض���ر تهدف ال���ى احملافظة 
عل���ى بيئة الكوي���ت من خالل 
عدة مراحل منها:جمع املخلفات 
الورقية والبالستيكية بغرض 
اعادة تصنيعها، وتوريد منتجات 

صديقة للبيئة.
اجلدي���ر بالذكر انه مبوجب 
اتفاق التع���اون بني الطرفني مت 
تزويد ش���ركة معرض الكويت 
الدول���ي بحاوي���ات للمخلفات 
أن  الورقية والبالستيكية على 
يتم جمعها بعد ذلك لتنفيذ عملية 
اعادة تصنيع محتوياتهما بشكل 
آم���ن بحيث يعود بالفائدة على 
املجتم���ع بدال م���ن زيادة حجم 

التلوث في البيئة.

الس���كنية املطلة على البحر، 
حيث يقع املشروع في منطقة 
اخليران وميثل املرحلة االولى 
من مش���روع آللئ اخليران، 
ويتكون من عدة قسائم سكنية 
و100 ڤي���ال تتمت���ع بإطاللة 
مميزة عل���ى البحر وصممت 
برؤية هندسية حتاكي روعة 

املكان.
وأوضح ان مفهوم »متلك 
واستثمر« يتمثل في امتالك 
العمي���ل الڤيال ف���ي منتجع 
سرايا اخليران وطرحها مرة 
ثانية لالس���تثمار من خالل 
»اوريجينال« التي توفر حلوال 
مبتك���رة لتش���غيلها بعوائد 
س���نوية مجزية تتراوح بني 

15 و 20% تقريبا.
وهو عائد يعتبر ممتازا في 
قطاع العقار الذي ال تتجاوز 
عوائده الس���نوية عادة اكثر 
م���ن 8 او 9% وق���ت الرواج، 
ومقارن���ة م���ع العوائد التي 
متنحها البنوك على الودائع، 
الى جانب التسهيالت بالدفع 
التي تقدمها الشركة للراغبني 
في التملك او االس���تثمار في 

هذا املشروع.

»الخليج« يعلن الفائزين بسحب الدانة »الخليجية للتأمين التكافلي« تكّرم موظفيها 
المجتازين لدورة التأمين الصحي التدريبية

عبداهلل الفوزان يهنئ سابني فرنانديز من فائزي السحب األسبوعي للدانة جانب من حفل التكرمي 

أعل���ن بن���ك اخللي���ج عن 
تقدمي���ه املزيد من فرص الفوز 
بجوائز نقدية على مدار السنة 
لعمالء الدانة حيث يقدم البنك 
سحوبات أسبوعية، ربع سنوية 
وسنوية للعمالء الذين يقومون 
بفتح حساب الدانة ويحتفظون 
بأموالهم فيه ألطول فترة ممكنة. 
كما ينصح بنك اخلليج عمالءه 
باإلبقاء على أرصدتهم املودعة 
املزيد  الدانة وإيداع  بحس���اب 
لزيادة فرصهم في الربح بسحب 

مليونير الدانة القادم.
وقد أجرى البنك في 12 يوليو 
اجلاري السحب األسبوعي الثالث 
والعشرين حلساب الدانة معلنا 
بذلك عن أسماء 10 فائزين يحصل 
كل منهم على جائزة قدرها 1000 
دينار وهم: مديحة عبداحلفيظ 
مجاهد، هوش���ينك تقي ايراني 
دوس���ت، هنادي فاضل محمد 
الشطي، س���ابني فرنانديز، آن 
انوار جابر احمد علي،  باميال، 
نصرت اهلل دار علي، جاسم محمد 
عبداهلل القالف، محمد عبدالعزيز 
حجي الرمزي، ومدرهم مسعود 

العتيبي.
وللتأهل لس���حب مليونير 
الدانة، يتعني على العمالء إيداع 
احلد األدنى لفتح حساب الدانة 
وهو 200 دينار، هذا وال مينح 

الدانة من بنك اخلليج  حساب 
فرص الف���وز للعمالء فقط، بل 
يشجعهم أيضا على توفير املال 
الذي س���يمنحهم بدوره فرص 
ربح أكثر في س���حب مليونير 

الدانة القادم.
وعبر البنك عن سروره بأن 
يكافئ قاعدة عمالئه املخلصني 
املتنامية في الكويت عن طريق 
هذا السحب الذي يعتبر الوحيد 
الذي مينح العمالء فرصة الفوز 
بجائزة ضخمة في سحب فردي 

واحد والذي ينفرد بنك اخلليج 
بتقدمي���ه دون أي بنك آخر في 
الكويت أو في الشرق األوسط.

كما مينح حساب الدانة أيضا 
العديد من اخلدمات املتميزة منها 
الدانة لإليداع  خدمة »بطاق���ة 
احلصري فقط« التي متنح عمالء 
الدانة حرية إيداع النقود في أي 
وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة 
»احلاس���بة« التي متكن عمالء 
الدانة من حساب ما لديهم من 

فرص للفوز في سحب الدانة.

أقامت الشركة اخلليجية للتأمني التكافلي احتفاال مبناسبة انتهاء 
الدورة التدريبية اخلاصة بالتأمني الصحي، والتي شارك فيها عديد 
من موظفي الشركة حتت إشراف مدير إدارة التأمني الصحي محمد 
هشام، والذي قام بشرح التفاصيل اخلاصة بالتأمني الصحي، واستمرت 
الدورة ملدة أسبوعني، وقد اجتاز جميع املشاركني من موظفي الشركة 

اخلليجية للتأمني التكافلي هذه الدورة بنجاح.
وحضر احتفال التخرج كل من: نائب الرئيس التنفيذي للخدمات 
املساندة وليد العياضي، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية 

عفت شاكر، ومدير ادارة التأمني الصحي محمد هشام. 
وقد عبر كل من وليد العياضي وعفت شاكر عن أهمية عقد مثل 
هذه الدورات، مشيرين الى أن الشركة تطمح الى استمرار التطوير 

الوظيفي وتنمية قدرات كوادرها.

»أوريجينال« تّوفر تسهيالت بالدفع لمشروع 
»سرايا الخيران« وعوائد 20% على االستثمار

)أسامة البطراوي(بدر الشمري يتحدث للمساهمني حول صحة ترشيح املطوع


