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 أعلنـــت شـــركة بترونت 
الذكية عن مشاركتها  للشبكة 
فـــي معـــرض التوظيف الذي 
تقيمه جامعة اخلليج للعلوم 

والتكنولوجيا لطالبها.
  وبهذه املناســـبة، قال مدير 
العالقات العامة بالشركة أحمد 
العيد ان مشاركة بترونت في 
معرض التوظيف للطالب جاءت 
لدعم وتشجيع العمالة الوطنية 
التي تساهم بشكل كبير وفعال 

في اقتصاد الكويت.
  وأوضح العيد في تصريح 
صحافي أن املشاركة متثلت في 

تقدمي وظائف شـــاغرة في عدة أقســـام مثل قسم خدمة العمالء 
واملبيعات والتسويق والعالقات العامة، باإلضافة إلى أنها ساعدت 
على تشجيع ودعم الطالب لالعتماد على النفس في مرحلة التطور 
احلاليـــة من خالل خبرات القطاع اخلاص، الفتا الى ان ذلك جاء 
ملعرفة الطالب بالسوق احمللي وحجم الكفاءات في القطاع اخلاص 
ومعرفة مســـتقبل الشـــباب الواعد، ومن خالل أنشطة املعرض 
وجتمع الشركات الكويتية لدعم وتوظيف الطالب والذي ينعكس 
على روح التشجيع واستثمار الطاقات الشبابية في منحهم فرصة 

التجربة للعمل في القطاع اخلاص.
  وبني العيد ان الشـــركة قدمت العديد من االقتراحات للطالب 
ملعرفة أهمية القطاع اخلاص وحتديد مستقبل الطالب، مؤكدا أن 
«بترونت» تسعى دائما إلى املساهمة املثمرة حلل مشاكل التوظيف 
ألنها مشكلة العصر وكون هذه املساهمة تعتبر نوعا من أنواع 

املساهمة االقتصادية واالجتماعية ملستقبل أفضل في البالد.  

 «برقان» يعّرف بخدماته وحساباته المصرفية
   لموظفي «البترول الوطنية»

 «جلوبل» تقيم ورشة عمل لنادي «غالية» 

 أعلن بنك برقـــان عن قيام 
إلى  فريق من موظفيه بزيارة 
مقر شـــركة البترول الوطنية 
بهدف االلتقاء مبوظفي الشركة 
وتعريفهم بخدمات وحسابات 
بنك برقـــان مبـــا يتوافق مع 
احتياجات وتوقعات فريق العمل 

في الشركة.
  وقال البنك في بيان صحافي 
ان هذه الزيارة تضمنت توضيح 
التميز الذي حتمله منتجات البنك 
واحللول اخلاصة واملتنوعة التي 
تناســـب اجلميع مبـــا في ذلك 
احلسابات املصرفية كحساب 

راتب الثريا وحساب التوفير واحلساب اجلاري 
وحســـاب يومي وغيرها من حسابات وخدمات 
البنك، كما تطرق احلديث بشـــكل تفصيلي إلى 
حســـاب يومي على اعتباره احلســـاب األول من 
نوعـــه واألكثر متيزا فـــي الكويت مبا يقدمه من 
فرص سحب كبيرة من خالل السحوبات اليومية 
التي جتري ألصحاب هذا احلساب، باالضافة الى 
اإلشارة إلى ســـهولة فتح احلساب الذي يتطلب 
إيداع مبلغ ٥٠٠ دينار كحد أدنى وتركها ملدة ٣٠ 
يوما ليتم بعدها الدخول بشكل آلي في السحوبات 
التـــي توفر فرص الفوز مببلـــغ ٥٠٠٠ دينار في 

السحب اليومي. 
  وبهذه املناسبة، قالت رئيسة 
مديري قطاع اخلدمات املصرفية 
الشخصية – مدير عام في بنك 
برقـــان منيرة املخيـــزمي: «إن 
زيارتنـــا إلى شـــركة البترول 
الوطنية الكويتية يأتي كجزء 
من التزامنا بزيارة أكبر عدد من 
املؤسسات والهيئات احلكومية 
التعريف  واخلاصـــة بهـــدف 
مبنتجاتنا وحلولنا املصرفية 
الرائـــدة، إضافة ملا توفره هذه 
الزيارات من بناء تواصل فعال 

مع مختلف شرائح املجتمع».
  وأضافـــت ان بنـــك برقان لديـــه إميان قوي 
والتزام دائم بالعمل وفق شـــعاره «أنت دافعنا» 
الذي يســـاعد على التعزيز الدائم البتكار أنسب 
املنتجات واخلدمات املصرفية التي تلبي جميع 

احتياجات العمالء.
  اجلدير بالذكـــر أن فرق العمل في بنك برقان 
تقوم بزيارات دائمة إلى هيئات ومؤسسات القطاع 
احلكومي واخلاص بهدف التعريف وتوفير الدعم 
املعرفي واملصرفي حول أنسب احللول املصرفية 
واملالية التي من شأنها أن متنح موظفي هذه اجلهات 

قيمة مضافة متنحهم الرضا والفائدة. 

ومنظم، حيـــث تتمثل أهداف 
النـــادي الرئيســـية في متكني 
عضوات النادي الالتي يبحثن 
عن األمان واالستقالل املالي من 
خالل ثالثة محاور رئيسية: األول 
يركز على التعليم والتدريب من 
خالل دورات فنية متخصصة عن 
إدارة األموال واحلقوق القانونية 
ومبادئ اإلدارة، ويركز احملور 
الثاني على بناء شبكة للتواصل 
الســـيدات وقطاع األعمال  بني 
أما  وتوفير مركز للمعلومات، 
الثالث واألخير، فيركز  احملور 
على تطوير مهـــارات األجيال 
القادمة من خالل أساليب عديدة 
متطـــورة تســـاعد على صقل 

مهارتهم وتعزيز خبراتهم. 

التعديالت. 
  اجلدير بالذكر أنه من املقرر 
انعقاد الورشة الثانية في يناير 
املقبل بعنوان «وضع الســـوق 
في ظل هيئة أســـواق املال في 
الكويت»، حيث ستتم مناقشة 
قانون وآلية هيئة ســـوق املال 
في الكويت، كما سيتم التطرق 
إلى شرح تأثير هذا القانون على 
التشريعات  السوق وتفســـير 

ونظم آلياته.
  يذكر أن نادي غالية تأسس 
على يد ذوي اخلبرة واالختصاص 
والذين يسعون من خالله الى 
حتقيق رســـالة نبيلة خلدمة 
املجتمـــع عن طريـــق التفاعل 
مع العضوات بشـــكل مستمر 

 أعلن بيت االستثمار العاملي 
(جلوبل) عن تنظيمه ورشـــة 
عمـــل لنادي غالية للســـيدات 
حتت عنوان «هي واالستثمار»، 
وذلك يوم ٢٣ نوفمبر املاضي في 
مقر الشركة، بحضور طالبات 
من جامعـــة الكويت واجلامعة 
األميركيـــة وجامعـــة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا. 
  قدمـــت النـــدوة مســـاعدة 
نائب رئيس إدارة الثروات في 
«جلوبل»، ربى عمر اخليري حيث 
حتدثت عن أســـس االستثمار 
الهويـــة  الســـليم، وحتديـــد 
االستثمارية، وحتديد األدوات 
االستثمارية املناسبة، وأنواع 
األدوات االستثمارية، وتطرقت 
إلى أســـهم الشركات. وتناولت 
في حديثها أيضا سوق السندات 
بشـــكل عام وبشكل خاص في 
الكويـــت، واملرابحات، وأدوات 
النقدي، والصناديق  الســـوق 
االســـتثمارية، واالستثمارات 
العقارية. كما تناولت إلى تكوين 
وإدارة احملفظة االســـتثمارية، 
وتأثير االقتراض على احملفظة 
االستثمارية، وحتديد األصول 
القيام  ضمن كل نوع، وعملية 
باالســـتثمار، فضال عن مراقبة 
نتائـــج االســـتثمارات وإجراء 

 غالف العدد اجلديد

 منيرة املخيزمي

 اختتام أنشطة معرض 
  الكويت االقتصادي األول للسفارات

 أعـــــرب مديــــــر اإلدارة 
االقتصادية بوزارة اخلارجية 
اخلالد  علي  الشيخ  السفير 
الصباح عن سعادته بالنجاح 
الكويت  الذي حققه معرض 
للسفارات  األول  االقتصادي 
 ،٢٠١٠ واألجنبية  العربية 
باعتباره فرصة أولى لتشجيع 
والدول  بالكويت  االستثمار 
املشاركة كافه، مشيرا الى ان 
القادمة من املعرض  الــدورة 
ستشهد  املقبل  العام  خــالل 
مشاركة عدد أكبر من البعثات 
والقطاعات  الديبلوماسية 

التي بدأت استعدادها للمشاركة منذ  اخلاصة 
اآلن.

  ووجه السفير الشيخ علي اخلالد الشكر إلى 
الكويت والقائمني على  غرفة جتارة وصناعة 
الغرفة برئاسة علي ثنيان الغامن الستضافتهم 

هذا املعرض، كما وجه الشكر 
جلميع البعثات الديبلوماسية 

التي شاركت في املعرض. 
  وكـــان املــعــرض قــد شهد 
العديد من الشركات  حضور 
اخلاصة  القطاعات  وبعض 
املعنية بالشأن االستثماري 
ورجال وسيدات األعمال وبعض 
االقتصادي  بالشأن  املهتمني 
بالكويت، كما شهد املعرض 
حضورا من قبل طالب وطالبات 
كلية العلوم اإلدارية بجامعة 

الكويت.
  واحتضن املعرض في اليوم 
التجاري في  الثاني ندوة حتدث فيها امللحق 
السفارة العراقية د.شفيق التميمي عن فرص 
االستثمار بالعراق والتسهيالت االستثمارية التي 
توفرها الدولة والقوانني اخلاصة باملستثمر لكل 

القطاعات االستثمارية هناك. 

 الشيخ علي اخلالد

 أحمد العيد

 ربى اخليري أثناء ورشة العمل وجانب من احلضور

 أكد في الصالون اإلعالمي أن الكويت تمتلك أكبر حكومة في العالم من حيث العدد والهيمنة

 المطوع: الفوائض الكبيرة ال تعني اقتصادًا قويًا
  ودون قطاع خاص قوي لن تكون هناك تنمية حقيقية 

 باقر: قانون الـ B.O.T ليس فاشًال.. وإذا لم نواجه الحقائق فلن نستطيع اإلصالح
عدد الكويتيني الذين يعملون في 
تلك املشاريع التي مت خصخصتها، 
مضيفــــا قوله: «نحــــن ال نبحث 
التــــي يأتي بها  عن اخلصخصة 
املستثمرون على الشركات وبعد 
فترة يسرحون املواطن من العمل، 
تلك اخلصخصة ال نريدها وليست 
هي التي نتحدث عنها، فيجب دائما 
مراعاة أن تكون نسبة الكويتيني 
قبل اخلصخصة هي نفس النسبة 
بعد اخلصخصة بحيث نستطيع 
الوطنية  العمالة  أن نؤمن نسبة 
القطاع اخلاص»، مؤكدا على  في 
الرغبــــة في وجــــود قطاع خاص 
قوي يســــتطيع أن يعمل ويربح 
من أجل تشغيل الكويتيني، مشيرا 
في الوقت ذاته إلى أن حتقيق ذلك 
مرتبط بالشــــفافية والعدالة، كما 
أشــــار إلى أنه من ضمن العقبات 
السياسية  القرارات  اتخاذ بعض 
«بحســــن نية» تتعلق باملغريات 
التي تتم إضافتها على كادر القطاع 
احلكومي مما يجعل املواطن يفضل 
العمل احلكومي على القطاع اخلاص 
وأنه يجب أن يتمتع القطاع اخلاص 
مبثل هذه املغريات من أجل أن يتجه 

املواطن إلى العمل فيه.
أثنى باقر  أخــــرى    من ناحية 
على قانون الـ B.O.T مؤكدا على 
استعداده للرد على أي مالحظات 
تتعلــــق بالقانون حيــــث ان هذا 
القانون مت وضعه ملصلحة الكويت، 
مشــــيرا إلى أن هناك أكثر من ٤٠ 
مشروعا من املشاريع التي تخضع 
لهذا القانون، وقد شهد القانون ثناء 
كبيرا مــــن جهات عاملية مختلفة، 
مضيفا «قد أتيحت لي فرصة االطالع 
البريطاني   B.O.T الـ على قانون 
فوجدت تشابها كبيرا بني القانونني 

الكويتي والبريطاني».
  ومتنى باقر أن يحظى السوق 
الكويتي باملنافسة املطلوبة التي 
حتقق األفضل لالقتصاد وتستطيع 
في الوقت ذاته تخفيض األسعار 
وحتسني جودة املنتج، فاملنافسة 
دائما لصالــــح املواطن، الفتا إلى 
حجم املسؤولية االجتماعية التي 
تقع علــــى رؤوس األموال والتي 
نصت عليها املادة ١٦ من الدستور 
الكويتي، واختتم باقر بقوله «إذا 
لم نواجه احلقائق فلن نستطيع 

اإلصالح».
  وعقــــب املطوع مؤكــــدا على 
أنه يجب أن تكــــون هناك حرية 
اقتصادية لكل الدول التي تبحث 
عن التنمية احلقيقية ألنها أساس 
من أسس حتقيق النمو مع وجود 
املنافسة، مشيرا إلى أهمية وجود 
القطاع اخلاص بقوة على الساحة 
االقتصادية ألنــــه من دون قطاع 
خاص قوي لن تكون هناك تنمية 
أو فرص عمل. مضيفا أن احلكومة 
تلحق الضرر بالقوى العاملة للبالد 

بتحويلها إلى بطالة مقنعة.
  بينما رأى املطوع أن من أخطر 
عيــــوب قانــــون اخلصخصة أنه 
غير محدد بجدول زمني معني في 
حال أنه إذا لــــم يرتبط البرنامج 
االقتصادي بفترة زمنية محددة 
وواضحة املراحــــل فإنه يتدهور 

ويصعب حتقيقه. 

احلكومي وذلك سوف ميثل أزمة 
كبرى في املســــتقبل، مؤكدا على 
ضرورة انخراط املواطن الكويتي 
في العمل لدى املؤسسات اخلاصة 
ألن ذلك يساعد على إيجاد املواطن 

املنتج. 
  وأضاف باقر أنه يتوقع أن تصل 
الرواتب احلكومية في املستقبل 
القريب إلى ٢٠ مليار دينار بينما 
تبلغ اآلن ٧ مليارات دينار، مشيرا 
إلى أن امليزانية العامة كانت ٤٫٢٠٠ 
مليــــارات دينار في ســــنة ٢٠٠٠ 
ووصلت بعد عشــــر سنوات إلى 
١٦٫٤٠٠ مليار دينار ومن املتوقع 
أن تصل إلى أكثر من ذلك بكثير في 
السنوات القادمة، مؤكدا على أن ذلك 
يتطلب إنتاج ٤ ماليني برميل نفط 
يوميا بسعر ١٣٦ دوالرا للبرميل 
وذلــــك أمر يصعب حدوثه ثم من 

يضمن حدوث ذلك؟
  ثم أشار باقر إلى أنه هناك أكثر 
من نصف مليون كويتي في مراحل 
التعليــــم املختلفة وهــــم بالطبع 
ينتظرون املنح الدراسية ثم بعد 
ذلك الوظيفة ثم منزل الزواج ثم 
التأمني الصحي وغيرها من األعباء 

املالية التي تتحملها الدولة.

B.O.T الخصخصة وقانون الـ  

  أما بشأن اخلصخصة فقد أكد 
باقــــر على أنه هنــــاك العديد من 
التي متت خصخصتها  املشاريع 
ولكنه تساءل في الوقت نفسه عن 

الفرص وزيادة املســــاحة  تكافؤ 
اإلنتاجيــــة، ويجــــب أن تتخلى 
الدولة عن اســــتحواذها على كل 
شيء»، وحول خطة التنمية أبدى 
املطوع تعاطفا كبيرا مع الشــــيح 
أحمد الفهــــد ومتنى أن يوفق في 
مساعيه، فمازالت هناك الكثير من 

املعوقات.

  قوة االقتصاد

  من جانبه أبدى وزير التجارة 
السابق أحمد باقر اتفاقا مع ما تقدم 
به املطوع في نقاط كثيرة السيما 
فيما يتعلق بقوة االقتصاد، مؤكدا 
أن وجود فوائض مالية كبيرة ال 
يعني بالضرورة وجود اقتصاد 
قوي ومتني معلــــال ذلك باعتماد 
الكويت على مورد واحد ناضب، 
وال يجــــوز أن نعتمد على مصدر 
واحد للدخل كذلك، مشيرا إلى أن 
املرشحني النيابيني في الثمانينيات 
كانوا يرفعون شعار عدم االعتماد 
على مصدر واحد للدخل وهو األمر 
الذي يجب أن نتداركه ونعمل على 
تخطيه بسرعة، الفتا إلى أن ذلك 
هو ما اتفقت عليــــه العديدة من 
اخلبراء االقتصاديني داخل وخارج 

الكويت.
  هذا وقد أشــــار باقر إلى نقطة 
أخرى اعتبرها مهمة جدا وهي «آلية 
ســــوق العمل» معتبرا أن اخللل 
األساســــي راجع إلــــى أن معظم 
الكويتيني موظفــــون في القطاع 

الكويت نعمل بقانون  مازلنا في 
من حقبة الستينيات، مشيرا إلى 
أن الشركات العائلية في معظمها 
شركات ذات مسؤولية محدودة، وإذا 
أردت التغيير فإن ذلك أمر صعب 
للغاية ألن التغيير بالنسبة لهذه 
الشركات وطبقا للقانون يحتاج إلى 
إجماع وذلك أمر يصعب حدوثه.

  أمــــا فيمــــا يخــــص قانــــون 
اخلصخصة فقد أكــــد املطوع أن 
القانون «قانون مشوه»، وكذلك 
األمر فيمــــا يتعلق باالســــتثمار 
األجنبــــي فالقانون اخلاص بذلك 

قانون غير ذي جدوى. 
  كذلك أشار املطوع إلى املنطقة 
احلرة واصفا إياها بأنها أصبحت 
أماكن لتدخني الشيشــــة وجتميع 
القمامــــة بدال من أن تســــاهم في 
الرواج االقتصادي في إشارة منه 
إلــــى اإلهمال الواقــــع على جانب 
مهم من جوانب االقتصاد والذي 
كان من املمكن أن يساهم إلى حد 
كبير في إنعاش االقتصاد الكويتي 
وجلب املزيد من االستثمار األجنبي 

إليه. 

  خطة التنمية 

  وأجمل املطوع نظرته للوضع 
قائال: «إما أن يكون التشريع قدميا 
ال يتغير وال يواكب املتغيرات أو 
أنه تشريع يغيرونه فيشوهونه، 
والفوائض املالية ال تخلق فرص 
عمل، ويجب إفســــاح املجال أمام 

 استضاف الصالون اإلعالمي 
في ندوته مســــاء امس االول كال 
من الوزير والنائب السابق أحمد 
باقر ورئيس مجلس إدارة شركة 
بيان االستثمارية فيصل املطوع، 
حيث رسم الضيفان صورة للواقع 
االقتصادي الكويتي خاصة أن هناك 
الكثير من التساؤالت التي تدور 
في بال الشارع الكويتي حول خطة 
التنمية ومشاريعها وما مت اجنازه 
منها وكذلك املعوقات التي تعوق 
املضي قدمــــا في هذه اخلطة، كما 
تنــــاول الضيفان بالعني اخلبيرة 
مســــائل اقتصادية عديــــدة منها 
اخلصخصة وحتريــــر االقتصاد 
القطاع  أمام  أكثر  وإفساح املجال 

اخلاص.
   وقد بدأت الندوة بســــؤال من 
األمني العام لهيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي ماضي اخلميس الذي أدار 
الندوة حول رؤية الضيفني للواقع 
الوقت  الكويتــــي في  االقتصادي 
احلالــــي وكيف ينظــــران للبيئة 
االقتصادية احلاليــــة خاصة أنه 
قد مت طــــرح خطة تنموية كبيرة 

ومبيزانية ضخمة.
  فمــــن جانبه تســــاءل فيصل 
املطوع في بداية حديثه عن كيفية 
أن تكون هناك تنمية في ظل وجود 
القطاعات،  العديد من  قصور في 
واســــتطرد قائال «عندمــــا تتأمل 
الوضع االقتصادي الكويتي فإنك 
بالطبع تتحســــر، ألن قوة الدول 
تقاس بقوة اقتصادها والدليل على 
ذلك أن اإلمبراطورية الشيوعية 
انهارت عندما انهار اقتصادها، وال 
تقاس قوة اقتصاد بلد ما بحجم 
الفوائــــض املالية لديه أو بغزارة 

اإلنتاج النفطي».
  وأضاف املطوع أننا نتكلم عن 
دولــــة تدر عائــــدات مالية كبيرة 
ولكن اقتصادها في نفس الوقت 
متدهــــور وتعانــــي مــــن تكدس 
وظيفي غير منتج، معلال ســــبب 
ذلك بأن الدولة ال تعير االقتصاد 
االهتمــــام الالزم «والدولة التي ال 
تعيــــر اقتصادها أهمية هي دولة 
متخلفة»، مضيفــــا «إننا نتعامل 
مع القطاعات احلكومية املختلفة 
بشكل يومي وليس هناك معامالت 
تسير باألصول االحترافية الالزمة 

إلجناز املعامالت».

  األداء الحكومي

  وحول األداء احلكومي أشــــار 
املطوع إلى أن الكويت متتلك أكبر 
حكومة في العالم من حيث العدد 
والهيمنــــة، فقد أكد قائال انه كلما 
زادت هيمنة احلكومة أكثر تدهور 
اإلنتاج وزاد الفساد، والدولة التي 
ال تؤمن بالفــــرد املنتج هي دولة 
غير قادرة علــــى خدمة املجتمع 
بالشكل املطلوب «فاحلكومة في 
الكويت هي سيدة الناس وليست 
خادمة الناس فاألمور معكوســــة 
الكويت، والبيئة االقتصادية  في 
الكويتيــــة غير رحبــــة وذلك ألن 
التشريعات االقتصادية في حقيقتها 

غير رحبة».
  واضــــاف أننا رغم كل التطور 
العالم  الذي يعيشه  والتســــارع 

 فيصل املطوع متوسطا احمد باقر وماضي اخلميس خالل الندوة

 مداخالت
 شهدت الندوة العديد من املداخالت التي حرصت 
ــتغالل وجود الضيفني من أجل توضيح  على اس
بعض النقاط التي تعتبر محل تساؤل لدى العديد 
من املواطنني، فكانت املداخلة األولى حول امتالك 
إستراتيجية للتحول الهيكلي وأنه ليس هناك تصور 
محدد وال جدول زمني لتحقيق أي إستراتيجية، 
وإذا لم يتمتع القطاع اخلاص باملميزات التي تتيح 
له أن يجذب العمالة الوطنية فلن نستطيع أبدا أن 
منتلك اقتصادا منتجا، كما أنه يوجد غياب واضح 
لالستثمار األجنبي، فاالقتصاد الكويتي اقتصاد 

طارد لالستثمارات اخلارجية.
ــارع  ــة الثانية فقد نقلت قلق الش   أما املداخل

الكويتي حول خطة التنمية، فكيف توضع اخلطة 
ويتم بدء العمل بها ولم تتم مناقشة اآللية اخلاصة 
بتمويلها؟ كما تساءل املداخل عن آلية معرفة ما مت 
ــاريع اخلطة خاصة في ظل  اجنازه فعليا من مش
ــب اجناز مشاريع  ما يثار في الصحف حول نس

التنمية.
 B.O.T وتناولت املداخلة الثالثة مسألة قانون الـ  
فمثله مثل مشاريع خطة التنمية لم تظهر له نتائج 
ــبب التعسف وغياب الرقابة  حتى اآلن وذلك بس
ــاءل املداخل حول عدد املشاريع  واملتابعة، ثم تس
التنموية وأين نواب األمة من التصريحات املختلفة 

حول عدد املشاريع؟ 

 دعمًا وتشجيعًا للعمالة الوطنية

 «بترونت» تشارك في معرض التوظيف
   بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 

 في العدد الجديد من «المصارف» 

 ملتقى الكويت المالي الثاني أثرى المناقشات
   حول تداعيات األزمة واإلصالحات المطلوبة

في اطار حزمة اصالحات يطلق 
عليها بازل ٣.

  كما اعتبر رئيس مجلس ادارة 
الكويت حمد  احتاد مصـــارف 
املرزوق في كلمتـــه ان امللتقى 
اصبح من ابرز املناسبات املالية 
واالقتصادية في املنطقة مؤكدا 
في الوقـــت نفســـه ان الرؤى 
املهنيـــة املختلفة واملســـتوى 
الرفيع للمشـــاركني ســـيثري 
العلمية املوضوعية  املناقشات 
املتعمقة حول العديد من القضايا 
املصرفية واملالية واالقتصادية 

الراهنة.
  وتضمن العـــدد اجلديد من 
مجلة املصارف أيضا، دراســـة 
عن الصناديق السيادية ودورها 
اجلديد أشارت الى ان الصناديق 
السيادية، صناديق استثمارية 
أنشـــأتها احلكومـــات وغذتها 
بفوائـــض املوازنات احلكومية 
والفائـــض مـــن االحتياطـــي 
األجنبي، وهكـــذا تراكمت لدى 
هذه الصناديق أصـــول مالية 
معتبرة، كان قد جرى استثمارها 
في الشركات املالية والصناعية 

األميركية واألوروبية. 

التـــي بقيت فـــي العديد من 
البلدان عند مستويات تاريخية 

مرتفعة.
  وتطـــرق محافـــظ املركزي 
الى جهود جلنة بازل في مجال 
املتعلقة  املاليـــة  االصالحـــات 
بتطوير نظم وأســـاليب العمل 
الدولي،  الرقابي على املستوى 
حيث اقرت مجموعة احملافظني 
ورؤســـاء الرقابة في مجموعة 
من االصالحات املتعلقة بتقوية 
معيار رأس املال ومعيار السيولة 
ووضع نسبة للرفع املالي، وذلك 

 صدر العدد اجلديد من مجلة 
التي يصدرها احتاد  املصارف 
مصارف الكويت، متضمنا تغطية 
املالي  الكويت  واســـعة مللتقى 
الذي أكد خالله محافظ  الثاني 
الشـــيخ  املركزي  الكويت  بنك 
العبدالعزيز ان األزمة  ســـالم 
العاملية  املالية واالقتصاديـــة 
مازالت تلقي بآثارها على الكثير 
من اقتصـــادات الدول املتقدمة 
والناشـــئة، وذلـــك بالرغم من 
التعافي الذي شـــهده االقتصاد 
العاملي وبدرجات متفاوتة نتيجة 
إلجـــراءات التحفيز املالي غير 
املســـبوقة التي مت اتخاذها من 

قبل العديد من الدول.
الى ان  العبدالعزيز    ولفت 
آثار هذه األزمة تبدو في ضوء 
ما تواجهه العديد من البلدان 
من حتديات حلاالت عجز في 
املاليـــة العامة وارتفاع معدل 
الدين العام الى الناجت احمللي 
االجمالي، مشيرا الى احلاجة 
ملتابعة تقدمي خطط التحفيز 
القائمة للمحافظة على استدامة 
االنتعاش الذي يعتبر مفتاح 
احلل ملكافحة معدالت البطالة 

 االتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع أميركا
  يشيد بمشاركة «زين» في رعاية المؤتمر

 أشـــاد أمني صندوق االحتاد 
الوطني لطلبـــة الكويت ـ فرع 
الواليات املتحدة األميركية محمد 
الكاظمي مبشـــاركة زين كراع 
بالتيني في أنشطة مؤمتر االحتاد 
الســـنوي الســـابع والعشرين 
الـــذي أقيم حتت رعاية ســـمو 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
ناصـــر احملمد في مدينة ميامي 
األميركيـــة خالل الفترة من ٢٥ 

إلى ٢٨ نوفمبر املقبل.
الكاظمي على رعاية    وأثنى 
«زين» ألنشـــطة املؤمتر، حيث 
اعتبر أن مثل هذه الرعاية ليست 

بالغريبة على مجموعة زين التي أضحت من أهم 
الشـــركاء لالحتاد في دعم املؤمتر السنوي، حيث 
استمرار مثل هذه الرعايات املميزة دليل على تفاني 
مجموعة زين في خدمـــة قطاعات املجتمع املدني 

املختلفـــة وعلى رأســـها طلبة 
الدارسني في  الكويت  وطالبات 
أميركا، حيث ان الرعاية املستمرة 
هي من أهم أسباب متيز أنشطة 

احتاد طلبة أميركا.
  وأوضـــح أن مشـــاركة زين 
تعدت الرعاية إلى إقامة األنشطة 
املختلفة خالل املؤمتر مثل تكرمي 
الطلبة واملتفوقني باإلضافة إلى 
إقامة املسابقات املختلفة خالل 
املؤمتـــر ورعاية حفـــل اخلتام 

السنوي للمؤمتر.
الكاظمـــي أن يكون    وتوقع 
املؤمتر املقبل األكبر من نوعه، 
حيث سيحضر شخصيات عديدة من مختلف املجاالت 
مثل السياســـية واالقتصادية والثقافية والدينية 
والرياضية وسيكون ملجموعة زين دور كبير خالل 

األنشطة من خالل مشاركتهم الفعالة. 

 محمد الكاظمي


