
 37  اقتصاد  الثالثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠   

معظـــم   طالعتنـــا 
الكويتية يوم  الصحـــف 
اجلمعة املوافق ٢٠١٠/١١/٢٦ 
مبانشيت شبه موحد وهو: 
«الوضـــع املالي الكويتي 
أكثر من رائـــع»، والذي 
تضمنه تصريح محافظ 
البنـــك املركزي الشـــيخ 
سالم عبدالعزيز الصباح 
على هامش مشاركته في 
املؤمتر املصرفي السنوي 
انعقد في  الـــذي  العربي 

بيروت أخيرا.
  وال شك أن كالم احملافظ 
صحيح، وذلك من حيث 

احتياطي بنك الكويت املركزي، واملالءة املالية 
للدولة بشـــكل عام، والذي يرجع بعد فضل 
املولى عز وجل إلى الطفرة في إيرادات الدولة 
على خلفية ارتفاع إنتـــاج الكويت النفطي 
وحتسن أسعار البترول، كما أننا نحتاج من 
وقت آلخر إلى تصريحات مطمئنة من مسؤولني 
كبار في الدولة لرفع احلالة املعنوية املتردية، 
خاصة إذا كانت التصريحات مبنية على وضع 

حقيقي وأرقام ال ميكن اجلدل حولها.
  لكن الوضع «الرقمـــي» إن صح التعبير 
كما ذكره محافظ البنك املركزي، هو املؤشر 
اإليجابي الوحيد أو من املؤشرات اإليجابية 
القليلة، وذلك في مقابل معطيات سلبية عديدة 
وخطيرة تلف املشهد االقتصادي للدولة، ولن 
نسترسل في تعداد وتكرار املظاهر السلبية 
التي نعيشها بكل ألم يوميا، إال أننا نريد أن 
نقول لســـعادة احملافظ وللجميع ان وضع 
اللصوص في الكويت أكثر من رائع أيضا، حيث 
ال يخفى على أحد عدم وجود محاسبة جادة 
للعابثني في الشركات والكيانات االقتصادية، 
وقد متثل ذلك أخيرا في فضيحة هروب اثنني 
من اللصوص، أحدهما كان مسؤوال في شركة 
مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية، أما 
الثاني، فكان في شركة غير مدرجة، والعجيب 
أن هذا حدث رغم صدور أحكام نهائية بالسجن 
ضدهما، ومطالبتهما بسداد املاليني من الدنانير 
الكويتية، وأيضا رغـــم صدور قرارات منع 
ســـفرهما من منافذ الدولـــة، إال أنهما هربا 
بتقصير سافر وواضح من اجلهات الرسمية 

املعنية، وال يستبعد أنهما 
الدولة بكل  كسرا قوانني 
ثقة واطمئنان، وهربا بأمن 
وســـالم، وذلك لينضما 
إلـــى «كوكبة» اللصوص 
الكويتيـــني  واملجرمـــني 
الفارين من تنفيذ األحكام 

القضائية.
  فعال، لقد أصبح هناك 
خوف للغاية من الوضع 
«البالغ الروعة» للصوص، 
في مقابل الوضع «الرائع» 
من الناحية املالية للدولة 
على حد قول محافظ البنك 
املركزي، ويتمثل الوضع 
اخلطير واملخيف في أن بعض «املؤمتنني» على 
بعض الشركات يقومون بنهبها جهارا نهارا، 
في حني ال ميلك املنكوبون من عمليات النهب 
املنظمة إال التقدم بالشـــكاوى لدى احملاكم، 
وبعـــد جهد كبير ووقـــت طويل ومصاريف 
طائلـــة، يتم إثبات التهم على عدد قليل جدا 
من املشبوهني، ويتم جترميهم بشكل نهائي، 
كما تتخذ ضدهم جميع اإلجراءات االحترازية 
من منع سفر وخالفه، إال أنهم يهربون تاركني 
وراءهم املصائـــب املالية واألمراض البدنية 
واآلالم النفسية، وفوق كل هذا يخلفون وراءهم 
حالة من اليأس واإلحباط من مساءلة املثخنني 
في الوطن واملواطنني إجراما وفسادا، مما يهدد 
السلم األهلي واألمن االجتماعي، وهما من أهم 

مقومات الدولة.
  ال شك أننا ال نحمل احملافظ مسؤولية ذلك، 
كون البنك املركزي وقطاع البنوك في وضع 
ال بأس به بشـــكل عام، لكننا أردنا تسليط 
الضوء على اجلانب املظلم والواســـع الذي 
نعيشه يوميا، وذلك بشكل متواز مع اجلانب 
املشرق الذي حتدث عنه احملافظ، حتى وإن كان 
ضيقا، حيث نتمنى أن يكون وضع بلدنا أكثر 
من رائع في معظم املجاالت وليس بالضرورة 
جميعها وذلك لنكون منطقيني، وأال يقتصر 
جانب «الروعة» على نطاق ضيق ومحدود، 
والذي رمبا ينقلب بشكل مفاجئ إلى عكس 
ذلك، بفعل وضـــع اللصوص القائم واألكثر 

من رائع!
  واهللا املستعان 

 بقلم: ناصر النفيسي  

 وأيضًا وضع اللصوص أكثر من رائع..
  يا سعادة المحافظ  

 مقال اقتصادي 
 الهارون: خطة التنمية تهدف لتوطين التكنولوجيا المتقدمة

 «األهلي» يحصد جائزة أفضل تصميم هيكلي 
للمواقع اإللكترونية بين البنوك العربية 

 أعلن البنك األهلي الكويتي عن حصوله على جائزة 
أفضل تصميم هيكلي ملوقع البنك بني البنوك العربية لقطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد وذلك عن اجلائزة الســـنوية 
التي نظمت في العـــام احلالي بني البنوك العربية خالل 
حفل التكرمي الذي أقيم في ٢٣ نوفمبر اجلاري في القاعة 

الكبرى بفندق فينيسيا انتركونتننتال ببيروت.
  وأوضح البنك في بيان صحافي ان هذا التكرمي يؤكد 
على اجلهود املستمرة واحلثيثة التي يبذلها البنك األهلي 
الكويتي وسعيه الدؤوب لتقدمي خدمات وحلول متكاملة 
ذات قيمة عالية، وهو ما ظهر في حصول املوقع االلكتروني 
علـــى جائزة العام بعد جتديـــده وحتديثه في أبريل من 

العام ٢٠١٠.

  وقام املدير العام بالوكالة إلدارة اخلدمات املصرفية 
لألفراد في البنك ســـتيوارت لوكي بتسلم اجلائزة نيابة 
عن البنك وأشار في حديثه قائال: «ان هذه اجلائزة تعكس 
وتعبر عن طموحنـــا الدائم لتقدمي حلول متعددة املزايا 
وضرورة تقدمي أفضل اخلدمات لعمالئنا الكرام والتواصل 
الفعال معهم، وهو املبدأ الذي يشكل جوهر استراتيجيتنا 

للعام ٢٠١١ وما بعد ذلك».
  وأضاف: «ان خدمة العمالء بهذه الطريقة املريحة التي 
جتعـــل البنك قريبا منهم فـــي بيوتهم هو ما نهدف إليه 
في قطاع اخلدمـــات املصرفية لألفراد حيث نولي جانب 
الراحة والرضا كبير اهتمامنا إضافة إلى األمن وســـرية 

واخلصوصية التي نوفرها لعمالئنا». 

 خالل افتتاح أعمال مؤتمر رؤية الكويت االقتصادية ٢٠٣٥ 

 درع تذكارية إلى أحمد الهارون 

 افتتح وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون ليلة أول من أمس 
أعمــــال مؤمتــــر رؤيــــة الكويت 
االقتصادية ٢٠٣٥ والذي يتناول 
عبــــر محاوره املتعددة مناقشــــة 
الرؤية املستقبلية للكويت خالل 
الـــــ ٢٥ عاما املقبلة والتي تعكس 
رؤية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــــد لتحويل الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا، مؤكدا ترسيخ 
قاعدة التنمية لرفع معدالت النمو 
االقتصادي للدولة وذلك من خالل 
بناء الدولة احلديثة التي تواكب 

التطورات العاملية.
  وقال أحمد الهارون إن الوطن 
بحاجة ماسة إلى تنمية حقيقية 
ووحــــدة وطنية جتمــــع قدراته 
وتوجهها إلى غاية ســــامية لبناء 
وطن قــــوي ينعم فيــــه املواطن 
الكرمي والشعور باألمن  بالعيش 
واألمان، مشيرا الى أنه آن األوان 
لعقد العزم للعمل اجلاد والتفكير 
العلمي كونهمــــا من دعائم تصل 

باملجتمع للرقي والتقدم.
  وأضاف في كلمته االفتتاحية 
للمؤمتر أن دعــــم برامج اخلطط 
التنموية الشــــاملة املســــتقبلية 
واملنبثقة عن رؤية الكويت خالل 
٢٥ عاما املقبلة تهدف إلى حتقيق 
األهداف على املستوى االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي.
  وذكر انه آن األوان لعقد العزم 
على السير احلثيث الى غد مشرق 
ومستقبل زاهر يستند الى واقع 
يقوم على العمل اجلاد والتفكير 

العلمي السليم.
  وأضاف وزير التجارة والصناعة 
ان هنــــاك أهدافا مرجوة مثل دعم 
الشاملة  التنموية  برامج اخلطط 
املســــتقبلية املنبثقــــة عن رؤية 
الكويت ٢٠٣٥ واستشراف املستقبل 

خالل الـ ٢٥ عاما املقبلة.
  كما أشــــار الى السعي الدءوب 
القائم على برامج محددة وأهداف 
موضوعيــــة ومقننة لتســــتعيد 

الكويت دورها الرائد في املنطقة 
اقتصاديا وماليا ولكي تكون مركز 

إشعاع فكري وثقافي وإعالمي.
  وشــــدد علــــى أهميــــة تهيئة 
املناخ جلذب االســــتثمار الداخلي 
واخلارجي وتوطني التكنولوجيا 
املتقدمة واالســــتفادة من جتارب 
الدول املتقدمة التي حققت اجنازات 

في هذا املجال.
  وأملح الهارون للصحافينيـ  على 
هامش املؤمتر الى أن الطموحات 
احلالية لدينــــا هي إعادة الكويت 
لعهدها الســــابق «درة اخلليج»، 
حيث كانت الكويت متثل الشعلة 
االقتصادية والتجارية في اخلليج، 

مشيرا الى أن خطة التنمية احلالية 
ستحقق األهداف املنشودة.

  وقــــال الهارون هنــــاك خطط 
تنمويــــة أعدت في الســــابق ولم 
حتظ باإلجناز إال من خالل التعاون 
املبذولة للطموحني في  واجلهود 
الكويت والتي تكللت بالنجاح بعد 
ان رأينا باكورة اإلجنازات تتحقق 

على أرض الواقع.
الشــــركات    وحول تأســــيس 
املساهمة ملشــــاريع التنمية، أفاد 
الهــــارون بأنــــه مت االنتهــــاء من 
تأسيس أول شركتني هما األولى 
للمستودعات اجلمركية والثانية 
خصخصة الكويتية، الفتا إلى أن 
دراســــة بقية الشركات مطروحة 

للوصول للترخيص.
  من جهته، قال رئيس مجلس 
إدارة رابطة االجتماعيني عبدالرحمن 
التوحيــــد إن الكويت أمام مرحلة 
حاسمة تستشرف املستقبل وفق 
خطــــة تنموية طموحة شــــاملة 
ومستدامة إلعادة بناء أدوار مهمة 
ومختلفة ألجهزة ومؤسسات الدولة 
على مدى ٢٥ عامــــا مقبلة تهدف 
إلى بناء املواطنة وحتقيق العدالة 

وسبل العيش الكرمي.
  وأشاد التوحيد بدور املجتمع 
املدني في املشاركة لتحقيق الرؤى 
واملساهمة في تنفيذ خطط الدولة 

والعمل علي إجنازها.
  من جانبه، قال د.محمد الرميحي 
خالل أعمال اجللسة األولى للمؤمتر 
بعنوان «رؤية الكويت عام ٢٠٣٥ 
بني الواقع والطموح» والتي ترأسها 
عبداهللا الصالح، ان تكون للكويت 
خطة فهذا شيء جيد وان تكون لها 
خطة تصدر بقانون فهذا شيء أكثر 
من جيد ولكن ان تناقش على أوسع 
نطاق فذلك هو املطلوب الفتا الى ان 
هناك أسبابا غير االقتصادية التي 

ميكن ان تبطئ تنفيذ اخلطة.
التي تواجه  التحديات    وحول 
خطة التنمية في اجلانب البشري 
واملجتمعي فمنها التحدي السكاني 
من خالل تزايــــد معدالت الهجرة 
الــــى الكويت مما يؤدي الى تزايد 
مجموع الســــكان وبالتالي زيادة 
االحتياج الى خدمات أكثر من طرق 
واستشفاء وتعليم مما أدى الى خلل 
سكاني باإلضافة الى ان ٨٠٪ من 
موارد التعليم تتجه الى املرتبات 
وبالتالي فهي حتتــــاج الى إعادة 
صياغة منظومة التعليم في جميع 
املستويات إال ان الشروع في ذلك 
سيقابل بالثنائيات املنقسمة التي 
ستؤدي الى تعزيز برامج وإلغاء 
برامج وفي النهاية سنصطدم بقوى 
فكرية وسياسية تريد إبقاء احلال 

على ما هو عليه.  

 ALP تعين «عيسى حسين اليوسفي وأوالده» 
  وكيال حصريا لها في الكويت والعراق  

 ابرمت شركة ALP وشركة عيسى حسني اليوسفي 
وأوالده اتفاقية توزيع وترويج منتجات ALP. وتعتبر 
شركة حسني اليوســــفي وأوالده دائما مرجعا هاما 
في السوق احمللي في مجال توريد أجهزة التكييف 

إلى الكويت واجلمهورية العراقية. 
  وبهذه املناسبة أقامت شركة عيسي حسني اليوسفي 
ندوة عن هذا املوضوع في فندق كراون بالزا لشرح 
املزايا اخلاصة لهذه املنتجــــات، حضره عدد كبير 
من عمالء مجموعة اخلدمات الهندسية في الشركة 

ومدرائها وجمع كبير من الصحافة واالعالميني.
  وحتظى هــــذه االتفاقية بأهمية كبيرة، كما تعد 
شــــركةALP رائدة في االبتكارات التكنولوجية في 
مجال التكييف وخاصة في تلك البيئات احلساسة 
التي يشكل فيها تلوث الهواء مشكلة خطيرة (مثل 
املستشفيات، الصناعات الدوائية والغذائية، القطاعني 
العام واخلاص واملكاتب والڤلل السكنية) وشركة 
عيسى حسني اليوسفي وأوالده وهي شركة متخصصة 
ورائدة في توزيع ومقاوالت التقنيات اجلديدة في 
اعمال التكييڤ املركزي والتهوية، إذ انه من املؤكد 
أن تاريخ هاتني الشركتني يعتبر ضمانا لنجاح هذا 
التعاون بفضل املعرفة الفنية والتكنولوجيا التي 
تتمتع بها إيــــه أل بي وقدرات التوزيع التي تتمتع 

بها شركة عيسى حسني اليوسفي وأوالده. 
  وقد مت توقيــــع هذه االتفاقيــــة بحضور املمثل 
القانونى عن شركة (ايه ال بي) في الكويت احملامي 

احمد نشمي الظفيري. 
  وبفضل دراساتها وأبحاثها املستمرة، فقد متكنت 

شركة ALP من تغيير مفهوم توزيع الهواء في العالم 
حيث طورت تكنولوجيا جديدة تعرف ب ALP «اكتف 
انتيميكروبيــــال» Active Antimicrobial قادرة على 
قتل أكثــــر من ٦٠٠ نوع من أنواع الكائنات الدقيقة 
والڤيروسات والبكتيريا والفطريات وبالتالي توفر 
فــــي الوقت ذاته هواء نقيا وآمنا في كل األماكن مبا 
في ذلك تلك األجواء التي تتميز مبســــتوى عال من 
التلوث مثل املدارس، املقاصــــف، غرف العمليات، 
املستشفيات، الصناعات الغذائية والدوائية باالضافة 

الى املكاتب والڤلل السكنية.
  وسوف تتيح اتفاقية التوزيع لشركة ALP تعزيز 
تواجدها القوي فعليا في الكويت وفي دول مجلس 
التعاون اخلليجي حيث تستخدم تقنيات ومنتجات 
ALP في أعمال متتاز بالفخامة والرقي واألهمية في 

هذه الدول.
  وفي هذا السياق قال رئيس شركة ALP جوسيب 
ليبريزي: «ســــوف يكون لنا تواجد في هذا السوق 
بطريقة متتاز باحلرص والقوة، فالكويت والعراق 
دولتان مثاليتان ميكن معهما استخدام تقنياتنا في 
ضوء احلوافز املشــــجعة املتنامية باجتاه تخطيط 
املباني املتطور والتقنيات املتقدمة وأبحاث احللول 
الذكية التي يجب أن متتاز بفاعليتها عند االستخدام 
وكذلك في نفــــس الوقت يجب أن تكون قادرة على 
ضمان توفير هواء آمن ونقي. ويسرني أن أعلن أن 
شركة عيســــى حسني اليوسفي وأوالده هي املوزع 
احلصري الوحيــــد الذي ميكن أن يدعمنا في زيادة 

تواجدنا في هذه املنطقة بفاعلية وكفاءة».  

 ممثل البنك يتسلم اجلائزة 

 جانب من الندوة التعريفية مبزايا منتجات الشركة 

 ALP لقطة جماعية تضم مديرين من شركتي اليوسفي والـ 

 غالف مجلة «أدياكا» 

 « إنفينيتي» تصدر العدد
  الثالث من مجلتها 

المتألقة «أدياكا» 

 أعلنت شـــركة سيارات 
إنفينيتي الشـــرق األوسط 
عن اصدار العدد الثالث من 
الفاخـــرة «أدياكا»  مجلتها 
في املنطقة، وتتوافر املجلة 
الناجحـــة حاليـــا باللغتني 
العربية واالجنليزية وتوزع 
من خالل موزعي ســـيارات 

إنفينيتي.
العدد اجلديد    ويشـــمل 
مـــن املجلـــة سلســـلة من 
املقاالت املدعمـــة بالصور 
الرائعة حول صحافي بارز 
يدعى دبليو. دافيد ماركس 
والـــذي تنقل مـــن طوكيو 
عبـــر األراضي اليابانية في 
سيارة إنفينيتي M الفاخرة 
ذات األداء العالي باحثا عن 

اليابان احلقيقية.
  وفي كل مراحل مغامرته، 
يكتشـــف ماركـــس عمـــل 
«شـــخصيات» القصة وهم 
مجموعة من احلرفيني املهرة 
واملبدعني من الرجال والنساء 
الذين يدمجون القدمي باجلديد 
في صناعـــة قطع معاصرة 
ألصحاب الذوق الرفيع، وهذه 
القطع املتألقة، مثل سيارات 
إنفينيتـــي، تعزز التجارب 
التي ال تنسى وتعيد تعريف 
املعنى احلقيقـــي للرفاهية 

والفخامة في عالم اليوم.
  وكانت مجلـــة «أدياكا» 
فازت بجائزة أفضل مبادرة 
 (BCP) للنشر لفئة الشركات
لعام ٢٠٠٨ ضمن هذه اجلوائز 
وهي األرقى في قطاع النشر 
في عالم الشركات واملؤسسات 

في أوروبا.
  وأصبحت املجلة واحدة 
مـــن أهم مجـــالت «عالقات 
العمالء» فـــي أوروبا خالل 

عام فقط من تدشينها. 


