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أحمد مغربي
علمت »األنباء« م���ن مصادر مطلعة في 
ش���ركة نفط الكويت أن شركة برقان حلفر 
اآلبار والتجارة والصيانة فازت بعقد قيمته 
27.7 مليون دينار لتوفير منصات حفر نفط 
عميقة في عدد من مناطق العمل التابعة لنفط 

الكويت في الشمال.

وذكرت املصادر أنه بناء على شروط العقد 
ستوفر الشركة منصات خلمس سنوات من 
تاريخ توقيع العقد، باإلضافة إلى القيام بأعمال 
الصيانة الدورية ملنصات احلفر، مشيرة الى 
أن العق���د يعد جزءا من خطط ش���ركة نفط 
الكويت الهادفة إلى رف���ع الطاقة اإلنتاجية 

إلى 4 ماليني برميل يوميا.

»برقان لحفر اآلبار« تفوز بعقد قيمته 27.7 مليون دينار من »نفط الكويت«

»الكويتية لالستثمار« تتفاوض للدخول في مشاريع 
بالمغرب والسعودية بالشراكة مع شركات عالمية

»الشبكة« ترفع دعوى ضد »الدولية لإلجارة«
تخص محفظة أسهم في شركتي »أثمان« و»المدى«

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن الشركة 
الكويتية لالس���تثمار تتفاوض حاليا للدخول 
في مشاريع اس���تثمارية باملغرب والسعودية 
بالشراكة مع شركات عاملية، وذلك ضمن خطتها 
اإلستراتيجية اجلديدة التي تهدف إلى تعزيز 
استثماراتها في أصول تش���غيلية مدرة وفي 
قطاعات ذات الطلب املتزايد واألقل تأثرا بتقلبات 

السوق.
وأفادت املصادر أن »الكويتية لالستثمار« 
تركز حاليا اس���تثماراتها على مشاريع البنية 
التحتية، مع احلرص على التنويع اجلغرافي 
والقطاعي والدراسات االستشرافية التي تعمل 
على تخفيض أي أثار سلبية على االستثمارات 
أو املشروعات املس���تقبلية، مبينة أن الشركة 
تدرس مشاريع في القطاع الطبي قد تبدو في 
صورة تأسيس شركات او شراكات استراتيجية 

فضال عن فرص اس���تثمارية عقارية مبنطقة 
اخلليج في البحرين وعمان.

وتسعى الشركة إلى مواصلة منوها بالربع 
األخي���ر من العام احلالي عبر اقتناصها افضل 
الفرص االس���تثمارية لتحقي���ق عوائد جيدة 
للمس���تثمرين عل���ى كل املس���تويات احمللية 
واالقليمي���ة والعاملية عب���ر امتالكها حملفظة 
استثمارات مباشرة تضمن التنوع االستثماري 
من ناحية القطاعات، اضافة إلى التنوع اجلغرافي 
لهذه االستثمارات بحكم التجدد املستمر لهذه 
احملفظة ع���ن طريق دخولها في اس���تثمارات 
متنوعة، مما يضمن مستوى مميزا من االيرادات 
يفوق مستوى عوائد السوق على املدى الطويل، 
اضافة الى الصناديق احمللية والعاملية املتنوعة 
واملشاريع احمللية واالقليمية والعاملية وفتح 
احملافظ املالية اجلدي���دة وغيرها من االدوات 

التي تستخدمها.

شريف حمدي ـ عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان هناك 
اجتماعا سيضم مجلسي إدارة شركتي الدولية 
لإلجارة والشبكة القابضة األسبوع املقبل لبحث 
ديون بقيمة 27 مليون دينار عبارة عن محفظة 
تضم 60 مليون سهم من أسهم محفظة »أثمان«، 
الفتة الى انه مت تسجيل هذا املبلغ كديون على 
»الشبكة« من قبل املجلس السابق ل�»الدولية 
لإلجارة«، علما ان هذه احملفظة ليس لها وجود 

على اإلطالق لدى شركة »الشبكة«.
ولفتت املصادر في هذا السياق الى ان مجلس 
ادارة »الشبكة« س���يطلب من املجلس احلالي 
ل�»الدولي���ة لإلجارة« إلغاء ه���ذه الديون غير 

املبررة.
وقالت املصادر ان هناك موضوعا آخر سيتم 
مناقشته باستفاضة يتعلق بتحديد حصة شركة 
الشبكة في ش���ركة املدى لوجستيك والتي لم 
تتمكن »الش���بكة« من حتديدها، وبالتالي فإن 
مجلس ادارة »الش���بكة« سيطالب اما بتحديد 
هذه احلصة وتس���لمها في صورة أسهم او رد 
املبالغ املدفوعة واخلاصة بها والتي اعتبرتها 

املصادر صفقة وهمية.
وفي سياق آخر كشف مصدر مطلع ل� »األنباء« 
ان دعوى »الش���بكة القابض���ة« املرفوعة ضد 
شركة الدولية لإلجارة واالستثمار سيتم نظر 
جلستها األولى خالل الفترة املقبلة، الفتا الى أن 
»الشبكة« أودعت صحيفة الدعوى ضد الشركة 

األسبوع املاضي.
واوضح املص���در ان الدعوى املرفوعة على 
»الدولية لإلجارة« تخص محفظة »أثمان« وأسهم 

»املدى«.
وقال ان الشركة تسعى من خالل رفع تلك 
الدعوى القضائية إلى احلفاظ على حقوق الشركة 
جتاه »الدولي���ة لإلجارة«، وانه باملوازاة لرفع 
الدعوى هناك مح���اوالت للتوصل إلى حلول 
وصفتها ب� »الودي���ة« مع األطراف املعنية في 
شركة الدولية لإلجارة واالستثمار، خاصة ان 
قيادات »الدولية لإلجارة« حاليا كانوا في مناصب 
قيادية في »الشبكة القابضة« ويعلمون جميع 

اإلشكاليات التي تواجهها الشركة.
وفي تعليقه عما إذا كانت زيادة رأس���مال 
الش���ركة الت���ي أعلنتها اجلمعي���ة العمومية 
مؤخرا قائم���ة، من عدمه، قال املصدر ان البدء 
في إجراءات زيادة رأس���مال الش���ركة متوقف 
على انتهاء املش���كالت القضائي���ة مع الدولية 
لإلجارة باعتبار ان املبالغ املس���تحقة للشبكة 
 القابضة »كبيرة« وس���تنقل الشركة في حال

االنتهاء منها من دائرة اخلس���ارة إلى حتقيق 
الربحية.

وبني ان رغبة أحد املستثمرين السعوديني في 
االستثمار بالشركة انتهت ومت إغالق هذا الباب 
على خلفية اخلالفات القائمة وحقوق الشركة 
ل���دى »الدولية لإلجارة«، مبينا أن املس���تثمر 
الس���عودي كان يرغب في الدخول ولكن دون 
مش���كالت قضائية وهو أم���ر كان واليزال من 

الصعوبة حتقيقه في الوقت الراهن.
وبني املصدر انه في حالة فشل املفاوضات 
اجلارية بني »الشبكة« و»الدولية« فإن التخارج من 
الشركة لكبار املالك سيكون أحد االستراتيجيات 

القائمة لهم خالل املرحلة املقبلة.

ضمن خطتها اإلستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز استثماراتها في أصول تشغيلية

اجتماع لمسؤولي الشركتين لبحث ديون قدرها 27 مليون دينار األسبوع المقبل

أكد قدرة الشركة على تحقيق المعايير الرقابية الجديدة للبنك المركزي 

خلف اجلاسم 

»األمان« باعت 17.9% من رأسمالها  لصندوق 
»التملك البحريني« بسعر 100 فلس للسهم 

األم���ان لالس���تثمار تتمتع 
بأوضاع مالي���ة كواحدة من 
أفضل ش���ركات االس���تثمار 
العاملة في السوق الكويتي، 
املالية  وتتوافق املؤش���رات 
للشركة مع املتطلبات اجلديدة 
لبنك الكويت املركزي لشركات 
االستثمار اخلاضعة لرقابته 
حيث يبلغ معيار الرفع املالي 
في الشركة من 0.86 مرة إلى 
1.00 مرة ووفق معيار البنك 
املركزي ميكن لهذه النسبة أن 
تصل الى 2:1 مرة، مضيفا بأن 
معيار سيولة الشركة يصل 
إلى 31% في حني احلد األدنى 
الكويت  الذي يتطلبه بن���ك 
املركزي 10% إضافة إلى أنه ال 
يوجد على الشركة أي التزامات 

جلهات أجنبية.
 وقد أقرت عمومية الشركة 
الوحي���د على جدول  بندها 
أعمالها بنسبة حضور %77.3 
واملتمثل في انتخاب عضوين 
مكملني ملجلس إدارة الشركة 
وهما: سمير الغربللي وممثل 
عن ش���ركة صندوق التملك 
االس���تراتيجي. كم���ا أقرت 
الش���ركة انتخ���اب عضوين 
العيار  احتياط وهما: مبارك 

ومشاري بودي.

وبني أن الشركة تعتمد في 
تنفيذها لهذه اإلستراتيجية 
التي  الطيبة  الس���معة  على 
اكتسبتها منذ بداية تأسيسها، 
حيث أصبحت خ���الل فترة 
قصيرة ش���ركة االس���تثمار 
اإلس���المي األولى من حيث 
حجم احملاف���ظ املدارة والتي 
بلغ���ت 370.7 مليون دينار 
 ويبلغ نصيبه���ا 39.5% من
سوق ش���ركات االس���تثمار 

اإلسالمي.
وقال إن الش���ركة حققت 
لعمالئها منذ بداية العام عوائد 
فاقت العائد احملقق على مؤشر 

األمان اإلسالمي.
 وأضاف اجلاسم أن شركة 

عمر راشد 
كشف رئيس مجلس إدارة 
شركة األمان لالستثمار خلف 
اجلاس���م أن ش���ركة األمان 
لالستثمار باعت ومن خالل 
املالية  ش���ركة بيت األوراق 
إلى ش���ركة صندوق التملك 
االستراتيجي البحريني عدد 
87.000.000 سهم بسعر 100 
الواحد متثل  فلس للس���هم 
17.9% من رأس���مال ش���ركة 
األمان لالس���تثمار، مضيفا 
أن البيع مت نظ���را لألهداف 
التوسعية التي تسعى الشركة 
لتحقيقها في املرحلة املقبلة، 
الفتا إلى أن ش���ركة صندوق 
التملك االستراتيجي شركة 
مس���اهمة بحريني���ة مقفلة 
ومالكها من كبار املستثمرين 

في اخلليج.
وأوضح اجلاسم في تصريح 
صحافي على هامش عمومية 
الش���ركة أم���س، أن مجلس 
اإلدارة وضع بالتنس���يق مع 
اإلدارة التنفيذية إستراتيجية 
العمل خ���الل املرحلة املقبلة 
عبر التركيز على إدارة األموال 
ومحافظ الغير من خالل زيادة 
الش���ركة من  قاع���دة عمالء 
املؤسسات احلكومية واخلاصة 

واألفراد من ذوي املالءة.

الغنيم: »جلوبل« ستواصل جهودها لتطوير األعمال المدرّة للرسوم 

الغانم: غالبية نيابية متفهمة لدور الغرفة السياسي واالقتصادي 
.. ولدينا تحفظات على تقرير اللجنة المالية

التس����هيالت  يورومني وذلك عن 
اتفاقية  اإلس����المية املتضمنة في 
إعادة جدولة الديون، وقد منحت 
الشركة هذه اجلائزة تقديرا لروح 
املهنية والشفافية التي أبدتها في 
تعاملها م����ع البنوك خالل عملية 
إعادة اجلدول����ة، وللهيكل املبتكر 
للصفقة الذي ساعد على استقرار 

الشركة من الناحية املالية.

المصاريف التشغيلية

واكد »جلوبل« انها تواصل خفض 
مصاريف التشغيل، حيث انخفضت 
املصاريف العامة بنسبة 25% خالل 
التسعة أشهر األولى من العام 2010 
مقارنة بنفس الفترة من العام 2009، 
أما مصاريف املوظفني فقد ارتفعت 
بواقع 10% جراء بعض التعيينات في 
مراكز قيادية بهدف تطوير األعمال 

الرئيسية للشركة.
الفوائد  كما انخفضت تكاليف 
بنس����بة 38% خالل التسعة أشهر 
األولى من الع����ام لتصل إلى 18.4 
مليون دينار مقارنة بنفس الفترة 
م����ن الع����ام 2009 البالغ����ة 29.9 
مليون دينار نتيج����ة النخفاض 
أسعار الفوائد بعد توقيع اتفاقية 
إعادة اجلدولة وانخفاض مستوى 
الدين م����ن 646.8 ملي����ون دينار 
في 30 س����بتمبر 2009 إلى 554.8 
مليون دينار في 30 سبتمبر 2010 

بانخفاض بلغت نسبته %14.

حكم مؤيد من المحكمة

وبتاريخ 19 يوليو 2010، أصدرت 
احملكم����ة االبتدائية في دبي حكما 
يلزم بنك أم القيوين الوطني بإعادة 
وديعة مببل����غ 250 مليون دوالر 
الذي أودعته الش����ركة لدى البنك 
ف����ي أغس����طس 2008 مضافا إليه 
فائدة سنوية نسبتها 9% اعتبارا 
من 8 فبراير من العام 2009 حتى 
تاريخ الس����داد وجميع املصاريف 
اخلاص����ة بالدعوى كم����ا رفضت 
جميع الدعاوى الت����ي أقامها بنك 
أم القيوين الوطني. وفي معرض 
تعليقها على ه����ذه النتائج قالت 
رئيس مجل����س اإلدارة والعضو 
املنتدب جللوبل مها الغنيم: »على 
الرغم من أن ظروف السوق مازالت 
تؤثر على استثماراتنا الرئيسية، 
فإننا نواصل تركيز جهودنا على 
تطوير األعمال الرئيسية للشركة 
املدرة للرسوم، واملتمثلة في إدارة 
األصول، واالستثمارات املصرفية، 

والوساطة املالية«.

 ق����ال بيت االس����تثمار العاملي 
)جلوبل( ان خسائر الشركة خالل 
املنتهية في  التسعة أشهر األولى 
سبتمبر 2010، بلغت 46.2 مليون 
دينار )بواقع 38 فلس����ا للس����هم 
الواح����د(، بانخفاض مقداره %56 
عن اخلسائر املسجلة في التسعة 
أشهر األولى من العام 2009 والبالغة 
104.2 ماليني دينار )بواقع 85 فلسا 

للسهم الواحد(.
الش����ركة في بيان  وأوضحت 
صحافي أن األعم����ال القائمة على 
الرسوم واألتعاب )إدارة األصول، 
واالستثمارات املصرفية، والوساطة 
املالية( حققت إيرادات تش����غيلية 
بلغت قيمته����ا 16.8 مليون دينار 
وأرباحا بلغت 9 ماليني دينار خالل 
التسعة أشهر األولى من العام 2010، 
وانخفض����ت مصروف����ات الفوائد 
بنس����بة 38% خالل التسعة أشهر 

األولى من العام احلالي.

األنشطة الرئيسية 

واشارت الشركة الى ان األصول 
العم���الء كما في  املدارة لصالح 
نهاية س���بتمبر 2010 بلغت 5.3 
ملي���ارات دوالر، وحققت العديد 
م���ن الصنادي���ق الت���ي تديرها 
»جلوبل« أداء فاق أداء مؤشرات 
القياس والصناديق املماثلة لها، 
ومنح قس���م خدمات الصناديق 
مبؤسسة »س���تاندرد آند بورز« 
تصنيف���ا مبرتبة »A« الثنني من 
الصناديق التي تديرهما الشركة 
وهما: صندوق »جلوبل« للشركات 
الرائ���دة وصندوق  اخلليجي���ة 

»جلوبل« اخلليجي اإلسالمي.
وبل����غ إجمالي األص����ول التي 
تديرها »جلوبل« في اململكة العربية 
السعودية من خالل صندوق جلوبل 
لألسهم السعودية وصندوق جلوبل 
الس����عودية اإلسالمية  لألس����هم 
)النور(، أكثر من 100 مليون دوالر 
في نهاية سبتمبر من 2010 مما جعل 
»جلويل السعودية« من أكبر مديري 

الصناديق في اململكة.
 واشارت الش����ركة الى انه مت 
تصنيف صن����دوق النور من قبل 
»ليبر-رويترز« كأفضل الصناديق 
أداء في السعودية  االس����تثمارية 
لفترة الستة أشهر األولى من العام 
2010، ويؤكد ه����ذا النجاح أهمية 
التوسع اجلغرافي  إس����تراتيجية 
التي تنتهجها »جلوبل« في الدول 
اخلليجي����ة، حيث متلك »جلوبل« 
اخلب����رة في اآللي����ات التي حتكم 

االقتص����اد في منطقت����ي اخلليج 
والشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
فإنها ترى إمكانية ارتفاع أس����عار 
األسهم مدفوعا بزيادة معدل منو 
األرباح وبالتالي إعادة تقييم آلجال 
أطول. وق����د واصل����ت »جلوبل« 
التخارج بصفة منتظمة من بعض 
االستثمارات الرئيسية خالل تلك 
الفترة محققة بذلك سيولة نقدية 
بلغت قيمتها 160 مليون دوالر خالل 
التسعة أشهر األولى من العام 2010. 
وسوف تواصل جلوبل التخارج من 
استثماراتها على نحو منتظم كلما 
سنحت الفرص في السوق وبأسعار 

حتقق أعلى عائد ملساهميها.
 وفي 21 أكتوبر املاضي، سددت 
»جلوب����ل« 72.5 مليون دوالر من 
أصل الدين املستحق عليها للبنوك، 
وبلغ إجمالي املبالغ املسددة للبنوك 
الدائنة حتى الي����وم 151.4 مليون 
دوالر، أي ما ميثل 88% من إجمالي 
املبالغ املس����تحق س����دادها في 10 

ديسمبر 2010.
الش����ركة  التزام  ويعكس ذلك 
وقدرته����ا على الوفاء بالش����روط 
املنصوص عليها في اتفاقية إعادة 
جدولة الديون. وقد جنحت الشركة 
حتى اآلن في الوفاء بالتزاماتها وفقا 

التفاقية إعادة جدولة الديون.
 وقد ح����ازت »جلوبل« جائزة 
الصفقة األكثر ابتكارا من مؤسسة 

املالية، احتلت أنش����طة الوساطة 
املالية للش����ركة في األردن املرتبة 
اخلامسة من بني 61 شركة وساطة 
مالي����ة عاملة ف����ي األردن. إضافة 
إلى ذلك، عين����ت جلوبل مديرين 
جددا لعملياتها في مصر، واألردن 
والسعودية من أجل تعزيز تواجدها 
في األس����واق الرئيسية مبنطقتي 
اخلليج والشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.

سداد الديون

ف����ي  واوضح����ت »جلوب����ل« 
بيانها الصحاف����ي ان أداء محفظة 
الرئيسية للشركة  االس����تثمارات 
ظل متأثرا سلبا باالضطرابات التي 
شهدتها أسواق دول اخلليج وبقية 
الش����رق األوسط وشمال  أسواق 
أفريقيا حيث تتركز االستثمارات 
الرئيس����ية جللوبل. وبالرغم من 
ذلك، فإن اآلفاق املستقبلية ألسواق 
األسهم في منطقتي اخلليج والشرق 
إيجابية.  أفريقيا  األوسط وشمال 
ويتم تداول األسهم حاليا في أسواق 
أقل  اخلليج مبضاعف����ات ربحية 
من 14 ضع����ف األرباح املقدرة لها 
وبأسعار أقل من مؤشر مجموعة 
البريك )روسيا والبرازيل والهند 
والصني( ومؤشر مورغان ستانلي 

لألسواق الناشئة.
إلى ظروف  انه بالنظر  وقالت 

السوق وسجل إجنازات ممتازة.
 كما صنفت مؤسسة »باركليز 
هيدج« صندوق جلوبل للشركات 
املتعثرة ضمن أفضل عشرة صناديق 
املتعثرة/ تس����تثمر في األس����هم 

الصناديق املتأثرة بأحداث الشركات 
في العالم، كما احتل صندوق جلوبل 
للشركات اخلليجية الرائدة املرتبة 
األولى في قاعدة بيانات الصناديق 
االس����تثمارية في منطقة اخلليج 
العرب����ي والذي يقوم موقع زاوية 
أداء بلغ %14.5  مبتابعتها، محققا 
منذ بداية العام احلالي وحتى نهاية 

سبتمبر 2010.
وفيم����ا يخص االس����تثمارات 
املصرفية، أبرمت »جلوبل« اتفاقيات 
مع العديد من الشركات في املنطقة 
لتقدمي خدمات استشارية في قطاعات 
العقارات، والنق����ل واملواصالت، 
واالتصاالت وغيرها من القطاعات. 
واحتلت جلوبل مراكز متقدمة بني 
اكبر البنوك االستثمارية العاملية في 
تقدمي خدمات االستشارات املالية في 
عمليات الدمج واالستحواذ. وجاء 
ذلك في التقريرين املنفصلني اللذين 
صدرا مؤخرا عن كل من طومسون 
رويترز وميرجير رانكينغ العامليتني 
وذلك عن صفقات الدمج واالستحواذ 
التي شهدها العالم خالل فترة الستة 

أشهر األولى من العام 2010.
 وعلى صعيد أنشطة الوساطة 

الشركة سجلت خسائر بـ 46.2 مليون دينار لـ 9 أشهر

خالل لقاء »الغرفة« بالوفد األلماني 

عمر راشد 
أكد رئيس مجلس 
إدارة غرف����ة جت����ارة 
وصناعة الكويت علي 
الغامن أن هناك غالبية 
برملانية متفهمة لدور 
الغرف����ة وتاريخه����ا 
االقتصادي والسياسي، 
مبين����ا أن الغرفة في 
انتظ����ار ما ستس����فر 
عنه جلس����ة مجلس 
القوانني  ف����ي  األم����ة 
املقترحة لتعديل قانون 

الغرفة. 
وردا على س����ؤال 
»األنب����اء« حول رأي 
الغرفة في تقرير اللجنة 
املالي����ة واالقتصادية 

بشأن قانون الغرفة، أشار الغامن الى أن الغرفة 
لها عدد من التحفظات على تقرير اللجنة وستضعها 
أمام اجلهات املعنية التخاذ ما يلزم من قرارات. 
ولفت الغامن في تصريح صحافي على هامش 
لقاء الغرفة بالوفد األملاني إلى أن اخلطاب األميري 
في افتتاح دور االنعقاد الثالث ملجلس األمة وإن 
لم يتطرق بشكل أساسي ملسألة قانون الغرفة، 
إال أنه أرس����ى قواعد هامة ف����ي العمل البرملاني 
وأكد على أهمية تعاون السلطتني من أجل الدفع 
بالقوانني االقتصادية املعطلة ومبا يس����اعد في 
تنفيذ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية التي 
يعول عليها االقتصاد الكثير من اآلمال لتحقيقه 

على املدى الطويل. 
وفي تعليقه على زيارة الوفد األملاني للكويت 
التي بدأت من أمس وتس����تمر حتى يوم غد، قال 
الغامن إن الزيارة تأتي في إطار العالقات االقتصادية 
املتميزة التي تربط ب����ني البلدين والتي جعلت 
من أملانيا الش����ريك التج����اري الثاني من حيث 
حجم الواردات إلى الكويت وذلك مع التطورات 
االقتصادي����ة الهائلة التي يتمت����ع بها االقتصاد 

األملاني. 

وتوقع الغامن أن تشهد العالقات االقتصادية بني 
الكويت وأملانيا مزيدا من التطورات االقتصادية 
خاصة في ظل تنفيذ خطة التنمية االقتصادية التي 
تأتي في إطار جهود الكويت للتحول إلى اقتصاد 
متنوع بدال من االقتصاد أحادي اجلانب الذي يعتمد 
فقط على القطاع النفطي.   وبدوره، قال رئيس 
الوفد األملاني توماس باخ ان العالقات بني أملانيا 
والكويت شهدت الكثير من التطورات االقتصادية 
منذ أوائل سبعينيات القرن املاضي حيث أصبحت 
الكويت ش����ريكا اقتصاديا وجتاريا رئيسيا في 
منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي.  وأضاف أن 
الشركات األملانية وبفضل سمعتها اجليدة، لديها 
فرص استثمارية في قطاعات الصناعة النفطية 
والبناء والبنية التحتية والطاقة والتعليم والرعاية 
الصحية بقيمة تصل إل����ى 1.8 مليار دوالر، كما 
بلغ حجم التجارة الثنائي بني البلدين في الوقت 

الراهن ما قيمته 956 مليون يورو. 
ولف����ت الى أن وفد الغرف����ة العربية األملانية 
الذي يزور الكويت حاليا يس����عى لتعزيز األداء 
االقتصادي على املستوى االستثماري والتجاري 
القائم حاليا بني البلدين وفتح آفاق جديدة لفرص 

استثمارية قائمة بني اجلانبني.

الغانم حول »اتهام السرسرة«:
لم يزودنا جوهر بما وعد به

قال رئي��س مجلس إدارة غرفة جتارة وصناع��ة الكويت علي الغامن 
في رده على س��ؤال حول »اتهام السرسرة« الذي وجهه النائب د.حسن 
جوهر، وهل أجرت غرفة جتارة وصناعة الكويت حتقيقا بشأنه؟ صرح 
رئي��س مجلس إدارة الغرفة علي الغامن مب��ا يلي: أنه في يوم 19 أكتوبر 
املاضي، نظمت جمعية احملاس��بني واملراجعني الكويتية ندوة عن قانون 
غرفة جتارة وصناعة الكويت، حتدث فيها عضوا مجلس األمة د.حس��ن 

جوهر وصالح املال، ونقلت وقائعها بعض الصحف والفضائيات.
وبني انه في هذه الندوة س��رد د.جوهر »معلوم��ة« يدعي انه تلقاها 
من »صديق هو اكبر مس��تثمر كويتي في احدى الدول العربية«، وتقول 
»املعلوم��ة« ان الغرف��ة نظمت عدة وف��ود الى تلك الدول��ة العربية، وان 
صديقه املس��تثمر الكبير رفض املشاركة في اي منها ألن جماعة الغرفة 
يأخذون من أموال الناس ويسرس��رون فيها خالل سفراتهم ووفودهم 
الت��ي يدعون إليها أش��خاصا من خ��ارج الغرفة وال عالق��ة لهم مبهمة 

وفودها.
وأض��اف الغامن انه ف��ي 21 أكتوب��ر املاضي، عق��د د.جوهر مؤمترا 
صحافيا أعرب فيه عن أس��فه واس��تغرابه ألن »معلومت��ه« املذكورة لم 
حترك اس��تنفارا إعالميا ملتابعتها والتحقيق فيه��ا، كما تعهد بأن يقوم 
فور انته��اء مؤمتره الصحافي بتزويد وزير التجارة والصناعة ورئيس 
غرفة جتارة وصناع��ة الكويت بتفاصيل املعلومات التي وردته بأحداثها 

وشهودها للتحقق منها.
ق��ال الغامن: أريد ان أؤكد انه حت��ى هذه اللحظة، وبعد مرور 12 يوما 
على املؤمتر الصحافي، لم أتلق من د.جوهر املعلومات التي وعد بها حول 
»تهمة السرس��رة«، وبالتالي، فإن الغرفة ليس لديها اي وثائق أو أحداث 

او شهود للتحقق منها او التحقيق معها.
مضيف��ا: ان الغرفة دأبت منذ تأسيس��ها على نش��ر أخب��ار الوفود 
الت��ي تنظمها في مجلة الغرفة وفي تقريرها الس��نوي، وأردف: ان هذا 
ال مينعن��ي من أن أهنئ النائب د.حس��ن جوهر بانتخابه رئيس��ا للجنة 
الرد على اخلطاب األميري الذي يؤكد على مس��ؤولية الكلمة، ويدعو الى 
الترفع عن صغائر األمور وعن إلقاء التهم جزافا. كما أنتهز هذه الفرصة 
ألثن��ي على جهد د.جوهر في إعداد مس��ودة ميثاق ش��رف يهدف الى 

االرتقاء باخلطاب النيابي، وااللتزام بأخالقية االختالف.    

انتخاب سمير الغربللي وممثال عن صندوق التملك 
اإلستراتيجي كعضوين مكملين لمجلس اإلدارة

)فريال حماد( علي الغامن مترئسا وفد الغرفة خالل اللقاء مع نظيره األملاني 


