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د.عبداهلل فهد العبدالجادر -  مستشار تنظيم وإدارة 

عدم االستدامة سببه استنزاف 
ونهب املال العام

تتكرر كل عام خسارة احلكومة في قضايا 
املال العام أمام احملاكم سواء من متنفذين في 
القطاع احلكومي أو من بعض الشركات التي 
تعاقدت معها احلكومة في مشاريع مختلفة، 
وذلك بسبب عدم الرقابة اجلادة أو بسبب 
اإلهمال املتعمد في صياغة العقود لوجود 

ثغرات ينفذ منها »سراق املال العام«.
وقد ضاعت على الدولة املاليني واملليارات من 

الدنانير والدوالرات، كأن هناك تخاذل من 
بعض املسؤولني في احلكومة وعدم تطبيقهم 

لقوانني وقرارات الدولة، وهو ما يجعل 
الشعب الكويتي يشعر باحلسرة واأللم، 

خاصة ذوي الدخل احملدود واملتوسط، الذين 
يعتمدون على رواتبهم فقط وليس لهم 

مصدر دخل آخر وعليهم قروض وأقساط 
وإيجارات.

وبهذه األخبار يعيشون بقلق وتوتر عندما 
يسمعون ويقرأون تصريحات من وزراء 

ومسؤولي الدولة بعدم االستدامة املالية في 
الكويت، كما يؤيدهم تصريحات ودراسات 

منظمات عاملية وجهات استشارية متخصصة 
باالقتصاد واملال.

إن وجود جهات حكومية تراقب وتدقق 
على إجراءات ومصروفات ومشروعات 

الوزارات والهيئات املستقلة، وجودها وعدم 
وجودها واحد، ألن هذه اجلهات الرقابية 
تعد تقارير ملجلس الوزراء ومجلس األمة 

بوجود مخالفات مالية وإدارية كل عام ولكن 
هذه املخالفات تتكرر بدون توقف وال رادع، 

وبهذه املخالفات تخسر الكويت املاليني 
واملليارات من املال العام.

وجاءنا تصريح وزير املالية في مجلة اربيان 
بزنس في عددها األخير، حيث قال: »أنا 

قلق بشأن بلدي، وبشأن االحتياطيات، 
واالستدامة في الكويت«، كما جاء تصريح 
صندوق النقد الدولي، بالقول: »ان الكويت 
ستحتاج إلى 35 مليار دينار، ما يعادل 114 

مليار دوالر، لتمويل العجز لديها على مدى 
السنوات الست املقبلة«. 

وأعتقد أن احللول كثيرة حلل عجز امليزانية، 
ولكنها حتتاج الى قرار بدون التأثير عليه 

من متنفذين وال مفسدين، ومنها وقف الهدر 
احلكومي في استضافات ملؤمترات وتوزيع 

الهبات والهدايا وحتصيل رسوم الدولة 
وزيادتها من املستفيدين من أراضي الدولة، 
سواء زراعية وصناعية واستثمارية وغيرها.
باإلضافة الى التشديد على اإلحالة الى النيابة 

والتحقيق مع من يستولي على املال العام، 
ولكن مع األسف هذه احللول ال تطبق وجند 

تراخيا وضياع املال العام، ومثال على ذلك 
آخر خبر عن روسية تسرق 661 مليون 

دوالر وتهرب مبساعدة متنفذين وشركاء 
لها، ونحن الشعب الكويتي نشعر بحسرة 

وألم كيف ميكن أن يحصل هذا.
وعلى مدى سنوات، اين الرقابة املالية 

احلكومية؟ هل ألنهم وجدوا عدم جدية 
احلكومة في معاقبة سراق املال العام، وعدم 

حتصيل األموال منهم، وعدم وجود أحد 
منهم في السجن.

أريد أن تفسروا يا حكومة للشعب 
الكويتي كيف تريدون ترشيد االنفاق، 

ورفع الدعم عن املواطن، وزيادة البنزين، 
وفرض ضريبة القيمة املضافة على السلع 

واخلدمات، التي ستنعكس على جيب 
املواطن، وفي املقابل اليزال هناك هدر 

واستنزاف وسرقة للمال العام.

جزء من رعايتها لمبادرة عاصمة الشباب العربي 2017

Ooredoo تختتم ملتقى »ريادة األعمال« 
بالتعاون مع »الشباب«

عــن   Ooredoo أعلنــت
ختامهــا لفعاليــة »ملتقى 
حتسني خيار ريادة األعمال«، 
وذلك في فندق الشيراتون 
بتنظيم مــن وزارة الدولة 
لشــؤون الشباب، وبرعاية 

من Ooredoo الكويت.
وحتدث مديــر مبيعات 
قطــاع الشــركات واجلهات 
عبدالعزيــز  احلكوميــة 
البابطني في حلقة نقاشية 
إلى جانــب ممثلــي جهات 
حكومية وخاصة عدة مثل 
مركز الكويت لألعمال وشركة 
كامكو االستثمارية وشركة 
الكويت للمشاريع القابضة 
وبيــت التمويــل الكويتي، 
وذلــك ملناقشــة الثقافــات 
الداخلية للمؤسسات وكيفية 
حتفيزها على ريادة األعمال 

واالبتكار.
أثنــاء  البابطــني  وأكــد 
احللقة النقاشية على التزام 
بإثــراء جتربــة   Ooredoo
الشــباب، الســيما أصحاب 
املشاريع الشبابية الصغيرة 
واملتوسطة، من خالل حلول 
متكاملة مصممة خصيصا 

لتتماشى مع احتياجاتهم.
وأضاف قائال: »مما ال شك 
فيه أن اإلنترنت هو العصب 
األساســي لقيام أي مشروع 
في عصرنــا هــذا، لذلك فإن 
باقــات اإلنترنت األساســية 
التي نقدمها لعمالئنا ترتقي 
للمســتوى املطلــوب للدفع 
لتحقيق تطلعاتهم. ونسعى 
من خالل احللول املتكاملة التي 
نقدمها ألن نكون شــركاءهم 
في النجاح منذ البداية، إميانا 
منا بدورهم الكبير في إثراء 

االقتصاد احمللي«.

شراكة طويلة األمد
بدوره، أكــد مدير إدارة 
االتصــال املؤسســي فــي 
الكويــت مجبــل   Ooredoo
األيوب على التزام الشركة 
بدعم الشــباب في مختلف 
القطاعــات. وأوضح قائال: 

»شراكتنا مع وزارة الشباب 
نابعة من قيمنا األساســية 
في الشــركة وهي االهتمام 
والتواصل والتحدي، ولنا 
الفخر في املشاركة في العديد 
من املبادرات مع الوزارة منذ 
أن وقعنا اتفاقية التعاون في 

نهاية العام املاضي«.
»شــراكتنا  وأضــاف: 
مع الــوزارة تؤكــد التزامنا 
مبســؤوليتنا جتاه املجتمع 
وبالــدور الــذي نحمله على 
عاتقنــا مــن أجــل االرتقاء 
باملجتمع الشــبابي. كما أنه 
تلبيــة لتوصيــات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، الذي أكد في مناسبات 
عديدة على أهمية تفعيل دور 
القطاع اخلاص في النهوض 
باملجتمــع من أجــل حتقيق 
الســامية لكويــت  رؤيتــه 
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مجبل األيوب 

لرفع أداء تطبيقاته وتوفير البيانات باستمرار

»الوطني« يعيد تعريف البنية التحتية 
للتخزين مع »دل العاملية«

أعلن بنك الكويت الوطني 
عن اختياره حلول التخزين 
املبنيــة علــى الفــالش من 
شركة دل إي إم سي العاملية، 
وذلك لتعزيز توافر البنية 
األساسية لدعم التطبيقات 
واخلدمات على مدار الساعة.
وكان البنــك الوطني من 
بني أوائل الشركات بالشرق 
األوســط التي وظفت إدارة 
دورة حياة املعلومات بنجاح 
كاستراتيجية إلدارة البيانات 
بشكل سليم. وذلك لتسهيل 
عملية اتخاذ القرارات بشكل 
أفضل وتعزيز التزام البنك 
بتقدمي خدمات مميزة في هذا 
العصر الرقمي. وقد عزز هذا 
التوظيــف مكانة »الوطني« 
كمؤسســة رائــدة في مجال 
استخدام تكنولوجيا التخزين 
بواســطة الفــالش جلميــع 
التطبيقات املهمة في منطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا.
وقد اختار البنك الوطني 
حلول تخزين دل إي إم سي 

VMAX3 املبنية على الفالش 
والتــي تتميــز بالتقنيــات 
املعرفة بالبرمجيات املوثقة، 
والتوافر، واخلدمة لتهيئة 
بيئة تكنولوجيا املعلومات 
أفضــل  لدعــم  املناســبة 
تدفق للبيانات باســتمرار 
ومتكني أكبر قدر ممكن من 
التطبيقات، مع احلد بشكل 

كبير من زمن االستجابة.
ومع وجود أكثر من ٢٠٠ 
تطبيــق للمهمــات، ضمــن 

التطبيقــات املهمة لألعمال 
على الشبكة، سيعمل البنك 
على تعزيز هذه التوظيفات 
من خــالل تكنولوجيا نقل 
التطبيقات مــن »دل إي إم 
ســي«، والتي مت تطويرها 
خصوصــا لضمــان التنقل 
بــني  للبيانــات  الســلس 
أنظمــة التخزين مــع عدم 
التأثير بتاتا على التطبيقات 

املضافة. 
وفــي هذا الســياق، قال 

رئيــس مجموعــة تقنيــة 
املعلومات في بنك الكويت 
الوطني نيكوالس سفيكاس: 
»نسعى في البنك باستمرار 
لتوفير بيئة خدمات رائدة 
لعمالئنا في الكويت والعالم. 
البيانــات  ويبقــى توافــر 
والتطبيقات في صميم كل 
ما نقوم بــه لتلبية طلبات 
العمــالء للحصــول علــى 
وصول سلس إلى املنتجات 
واخلدمات املالية في أي وقت 

وفي أي مكان«. 
مــن جهتــه، قــال نائب 
الرئيس ملنطقة اخلليج في 
شركة دل إي إم سي حبيب 
ماهاكيــان: »يعمــل البنــك 
الوطني دائما على خلق بيئة 
مدفوعة بالتحول اإللكتروني 
لتزويد العمــالء بأفضل ما 
ميكن فــي كل من املنتجات 
واخلدمــات املاليــة. لذلــك 
نحــن فخورون بشــراكتنا 
مع الوطني لتحقيق املزيد 

من االبتكار«.

نيكوالس سفيكاس حبيب ماهاكيان 

»االحتاد للطيران« تفوز بجائزتي »أفضل مركز 
اتصال كبير« و»مدير مركز االتصال للعام«

حصدت االحتاد للطيران، 
الناقل الوطني لدولة اإلمارات، 
النجاح ضمن جوائز إنسايت 
ملراكــز االتصال في الشــرق 
األوســط. وتأتــي املســابقة 
السنوية في عامها الـ ١٢ لتضع 
املعايير اإلقليمية للنجاح في 
التفاعل مع العمالء عن بعد. 
وفازت الشركة بجائزتني 
مرموقتني ضمن احلفل الذي 
أقيــم في فندق كــراون بالزا 
في دبي خالل مايو اجلاري، 
حيث حصدت جائزة »أفضل 
مركز اتصال كبيــر« تقديرا 
ملراكــز االتصــال الثالثة لها 
في اإلمارات، وجائزة »مدير 
مركز االتصال للعام« الذي فاز 
بها أحمد مرشــد، مدير مركز 

االتصال في العني.
وبهــذه املناســبة، قالــت 
رئيسة مراكز االتصال العاملية 
في االحتــاد للطيــران روث 
بيركن: »يســرني أن يحصل 
الفريق على التقدير مرة أخرى 
نظير جودة اخلدمات وااللتزام 
مبواصلة تعزيز اخلدمات التي 

نقدمها. وباإلضافة إلى تقدمي 
حلول تناسب املسافرين، فإننا 
نبحــث عن طــرق ميكن من 
خاللها تعزيز كفاءة األعمال 
وفي الوقت ذاته االستمرار في 
توفير خدمات عالية اجلودة 
لضيوفنا وشــركاء التجارة 

حول العالم«.
وتشغل الشركة 4 مراكز 
اتصال اثنني منها في مدينة 
العني وواحد في أبوظبي إلى 

جانب مركــز رابع في مدينة 
مانشســتر باململكة املتحدة. 
يعمل مركــز االتصال لؤلؤة 
كيشــي فــي العــني ومركــز 
االتصــال فــي أبوظبي، على 
ويقدمــان  الســاعة  مــدار 
خدماتهمــا بلغــات متعــددة 
عبر طاقم موظفني من جميع 
أنحاء العالم. فيما تتم إدارة 
وتشغيل املركز اآلخر في العني 
والــذي يحمل اســم اللؤلؤة 

السمراء ومت افتتاحه في عام 
٢٠١١، حصريا من قبل سيدات 
إماراتيات، وذلك متاشيا مع 
فلسفة التوطني في الشركة. 
وتتيح بيئة العمل في مركز 
اتصال اللؤلؤة السمراء، التي 
تضــم موظفات إناثــا فقط، 
لهن العمل وتطوير حياتهن 
الوظيفية، مــع احلفاظ على 
العمل  توازن مســتدام بــني 
والبيت مــا يدعم االعتبارات 

األسرية والثقافية لهن.
وقال مدير مركز االتصال 
فــي العــني التابــع لالحتــاد 
مرشــد:  أحمــد  للطيــران 
»يشــرفني احلصــول علــى 
اجلائــزة ويجدر بــي القول 
إنها واحدة من اجلوائز التي 
تأتي بفضل الدعم املتواصل 
واجلاد مــن قبــل كافة فرق 
العمل في العني. ســنواصل 
تعزيز أداء مراكز االتصال في 
العــني فيما يصب في صالح 
الشــركة وفــي الوقــت ذاته 
املســاهمة في دعم الضيوف 
بخدمات متميزة أثناء قيامهم 

أحمد مرشد في لقطة تذكارية مع اجلائزة 

ينظم في الفترة من 5-8 يونيو المقبل في »الريجنسي«

»بروة العقارية« تطرح مشاريع في صاللة 
باملعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية

أعلنــت شــركة بروة 
العقارية عن مشــاركتها 
فــي املعــرض الرمضاني 
الكويتيــة  للعقــارات 
والدولية من تنظيم شركة 
إكسبو سيتي للمعارض 
الفترة  واملؤمترات خالل 
من 5 إلى 8 يونيو املقبل 

في فندق الريجنسي.
وأوضح املدير التنفيذي 
في الشركة عمار الهنائي، 
أن هــذا احلــدث العقاري 
االستثنائي على مستوى 
الكويت واخلليج واملنطقة 
يعتبــر من أهــم األحداث 
االقتصادية التي تقام في 
املنطقــة والــذي يترقبه 
املســتثمرين  غالبيــة 
واملتداولــني في الســوق 

العقاري.
وأشار إلى ان الشركة 
ســتطرح خالل املعرض 
مشروع متليك شقق وڤلل 
في منطقة صاللة املنطقة 
األكثر جماال واعتداال على 
مســتوى اخلليج، والتي 
تســجل منــوا ملحوظــا 

فــي اســتقطاب الســياح 
املناطــق اخلليجية  مــن 
والعربية وبعض األجزاء 
من العالــم لتوافر فرص 
لالستثمار بها في املجال 
والســياحي،  العقــاري 
والتي توفر عوائد متميزة 

للمستثمرين.
ولفــت الهنائي إلى ان 
»بروة« ستطرح مشاريع 
أخرى في عمان في والية 

صحار والسويق وبركاء 
خــالل املعرض بأســعار 
مناسبة جدا في األراضي 
السكنية، مشــيرا إلى ان 
املساحات تبدأ من 6٠٠ متر 
مربع وتتميز أغلبها بقربها 

من املناطق احليوية.
بأنــه  عمــار  وتابــع 
ســيطرح خالل املعرض 
مشاريع عقارية مميزة في 
العاصمة العمانية مسقط 
ومنها شقق متليك وجاهزة 
للتسليم، وأراضي سكنيه 
وجتارية تبدأ مســاحتها 
من 4٠٠ متر مربع وتتميز 
بحيوية املناطق ومنوها 
السريع وتواصل إنشاءات 

البنية التحتية فيها.
وتابع عمار بأن  الشركة 
ستقوم بتقدمي العديد من 
اخلدمات للعمــالء خالل 
املعرض من بيع وشــراء 
وتقييــم وإدارة وتثمــني 
وتسويق عقارات العمالء 
وتقــدمي استشــارات في 
مجال االستثمار بسلطنة 

عمان.

عمار الهنائي 

األيوب: شراكتنا 
مع »الشباب« 
لتعزيز االهتمام 

والتواصل

الهنائي: سنقدم 
للعمالء خدمات 

البيع والشراء 
والتقييم واإلدارة 

والتثمني

تداوالت األسبوع الماضي تشير لرغبة المستثمرين في زيادة مراكزهم االستثمارية

»االستثمارات«: حتسن أداء البورصة مرتبط مبحفزات جديدة
أكـــــد تقــــريـــر شركـــة 
»االســتثمارات الوطنيــة« ان 
التحسن في متغيرات التداول 
من حيث قيمة وكمية األسهم 
املتداولة خالل االسبوع املاضي 
من تعامالت البورصة، يشير 
إلــى رغبــة املتعاملــني فــي 
االستثمار في بورصة الكويت، 
إال أن أنظار املستثمرين دائما 
تبحث عــن محفــزات جديدة 
من شأنها أن تشجعهم لزيادة 
مراكزهــم االســتثمارية خالل 
الفتــرة القادمــة وذلــك ضمن 
التقريــر االســبوعي للتعليق 
على اداء البورصة الكويتية.

أغلقــت بورصــة الكويــت 
تعامالتها في األسبوع الثالث 
لشهر مايو على ارتفاع في أدائها 
وذلك مقارنــة مع أدائها خالل 
األسبوع املاضي، حيث ارتفعت 
مؤشرات الســوق )السعري ـ 
 )5٠ NIC الوزنــي ـ كويت ١5 ـ
بنســب بلغــت ٠.8% و٠.٧% 

و٠.9% و٠.9% على التوالي.
مــن  االرتفــاع  كان  كمــا 
نصيــب أداء املتغيرات العامة 
حيــث ارتفــع املعــدل اليومي 
لكمية األسهم املتداولة بنسبة 
٢6.٧%، باإلضافة إلى حتســن 
املعدل اليومي لقيمة االســهم 
املتداولة بنســبة ١٢.5% ليبلغ 
١٧.٢ مليون دينار خالل األسبوع 
باملقارنة مع ١5.3 مليون دينار 

لالسبوع املاضي.
وشــهدت حركة مؤشــرات 
الكويــت نوعــا من  بورصــة 
التحســن، حيث اتفقت جميع 
مؤشــرات الســوق لتغلق في 
املنطقة اخلضراء، وسط ارتفاع 
نسبي في مســتوى السيولة 

املتداولة، جاء هذا األداء بدعم 
من عمليات الشراء التي طالت 
األســهم الصغيــرة والكبيرة 
على حد ســواء، إال أن السوق 
لم يخل من عمليات الضغوط 
البيعية واملضاربية في بعض 
اجللسات، وبشكل عام تعامالت 
السوق كانت جيدة وذلك بسبب 
تعافي أســعار النفط العاملية 
بعد توجه أوپيك لتمديد اتفاق 
خفض إنتاج النفط ملدة 9 أشهر 
أخرى حتى مارس ٢٠١8، ناهيك 
عــن توارد األخبــار اإليجابية 
الحدى الشركات التشغيلية. 

اداء مؤشــرات  وتبايــن 
قطاعات السوق خالل االسبوع 
مقارنة مع االســبوع االسبق 
حيــث كان قطاع العقار اكثر 
القطاعات ارتفاعا بنسبة 5.٢% 

ومن ثــم قطاع النفط والغاز 
وقطاع املواد االساسية بنسبة 
التوالــي  ٢.4% و٢.3% علــى 
وعلــى الصعيد اآلخر تصدر 
قطــاع التكنولوجيــا قائمــة 
القطاعات املنخفضة بنسبة 
3.8% يليــه قطــاع الرعايــة 
امــا  الصحيــة بنســبة %3. 
على صعيد القيمة املتداولة 
خالل االســبوع فقد تباينت 
قيم تداول قطاعات الســوق 
باملقارنة مع القيمة املتداولة 
خالل االسبوع املاضي وكان 
ابرز القطاعات املرتفعة قطاع 
العقار بنســبة 56.6% يليه 
قطاع املواد االساسية بنسبة 
38.٧% في حني انخفضت قيم 
تــداول كل من قطاع الرعاية 
الصحية بنسبة 95.٢% يليه 

التكنولوجيا بنســبة  قطاع 
66.٢%. واحتل قطاع العقار 
املاليــة خــالل  واخلدمــات 
االســبوع املراتب االولى من 
حيث اجمالي كمية االســهم 
املتداولة بحصة بلغت نسبتها 

38% و3٧% على التوالي.
وتصدر سهم شركة بيان 
لالســتثمار قائمة الشركات 
االكثر ارتفاعا خالل االسبوع 
مبكاسب بلغت ٢3.٧% مقارنة 
مع اقفال االســبوع الســابق 
مغلقا اخلميس املاضي عند 6٠ 
فلسا فيما احتل سهم شركة 
املجموعة البترولية املستقلة 
قائمة الشركات االكثر تراجعا 
بانخفاض بلغت نسبته ١4.3% 
لينهي بذلك تداوالت االسبوع 

مغلقا عند 355 فلسا.

خدمات إعالنية

ارتفاعات جماعية 
للمؤشرات 
بنسبة أقل 

من %1 
أسبوعياً


