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علمت »األنباء« ان ش����ركة الشارقة  
لالسمنت تتجه لتحقيق ربحية قدرها 
26 فلس����ا في 9 ش����هور، مستدركة بأن 
معظم تلك االرباح »تشغيلية«، مضيفة 
ان الشركة حققت ارباحا قدرها 17 فلسا 
في النصف االول، ومن املتوقع حتقيق 9 

فلوس في الربع الثالث. ولفتت املصادر 
الى ان السهم باجتاه حتقيق 300 فلس 
كسعر عادل للسهم نهاية العام احلالي 
وذلك عل����ى خلفية ان الش����ركة تعتمد 
بالدرجة األولى على اعمالها التشغيلية 
وكذلك تنوع اس����تثماراتها في قطاعات 

ذات اداء تشغيلي جيد.

26 فلسًا ربحية »الشارقة لألسمنت« في 9 شهور

تجربة البورصة 
السعودية خير دليل 

على ذلك

»حلم« البورصة المسائية .. هل يرى النور؟!
الواقع، وعلى اقل تقدير ميكن ان نفتح بورصة 
الكويت على فترتني وعلى سبيل التجربة للوقوف 
على مدى ايجابية تلك اخلطوة، علما ان البورصة 
الس����عودية تفكر حاليا في الغاء فترة التداول 

الصباحية واالكتفاء بالفترة املسائية.

من االمور التي يعاني منها املتداولون حاليا، 5 
االزدحام املروري الرهيب في مدينة الكويت 
وباالخص منطقة البورصة، وعليه فإن فترة 
التداول املس����ائية ستساهم في حتقيق انفراجة 
في هذا االزدحام وفي حترك املتداولني بسهولة 
ويسر من خالل توافر مواقف السيارات بجوار 

البورصة.
وهنا توقف »بوزيد« عن سرد ايجابيات التداول 
بالبورصة املسائية ليتوقف امام بعض االعتبارات 
الفني����ة للتداول الصباحي ومنها الربط بني عمل 
البورصة واملصارف احمللية، وايضا بني قرارات 
واعالنات الشركات املدرجة التي تعلن في الفترة 
الصباحية، وكذلك بني »هيئة االستثمار« وغيرها 
من الهيئات واجلهات احلكومية التي تستثمر في 
السوق وهي محكومة بفترة عمل رسمي، وايضا 
قرارات البنك املركزي التي تصب في صميم عمل 

املصارف والعديد من الشركات املدرجة.
ولكن االعتبارات الفنية وبحسب كلمات »بوزيد« 
ميكن تنظيمها للخروج ب�»حلم« البورصة 
املسائية الى حيز التنفيذ مستدال في 
ذلك بتجربة البورصة السعودية 
الت����ي ربطت ب����ني االعتبارات 
الفنية السابق ذكرها ومصلحة 
واملتداولني  املس����تثمرين 
ش����رائحهم،  مبختل����ف 
السيما ان هناك شريحة 
بالتداول  كبيرة تتأث����ر 
الصباح����ي واخرى ال 
تستطيع االس����تثم��ار 
لظ��روف عملها فضال 
عن امكانية االس����تفادة 
من كل الظروف املتعلقة 
بالبورصات اآلس����يوية 
واالميركية وانعكاس����اتها 

على البورصة الكويتية.

ايضا السوق االوروبي الساعة 9 صباحا بتوقيت 
الكويت ليغلق الس����اعة 7 مساء في حني يفتح 
السوق االميركي الساعة 3 عصرا بتوقيت الكويت 

ويستمر حتى الساعة 12 ليال.
ومن هنا جند ان الفترة اآلس����يوية للتداول 
غالبا ما تشهد ركودا وتذبذبا نظرا لقلة السيولة 
ومع افتتاح السوق االوروبي تكون هناك حتركات 
بشكل افضل من السوق اآلسيوي نظرا لدخول 
السيولة االوروبية وهي بالطبع أكثر من السيولة 

اآلسيوية.
أما اكثر الفترات نش����اطا فهي فترة التداخل 
بني الس����وق االوروبي والسوق االميركي اي من 

الساعة 3 عصرا الى الساعة 7 مساء.

سيكون املس����تثمر الكويتي على علم تام 3 
بحرك����ة وأداء البورصات اخلليجية التي 
اغلق����ت، وبالتالي يظهر أثر هذا في احلكم 
على العديد من االمور الفنية املرتبطة بني اسواق 

املنطقة.

جتربة السعودية في هذا املجال خير دليل، 4 
فه����ي بورصة تفتح ابوابه����ا على فترتني، 
صباحية ومسائية وهو ما يجعل من حتقيق 

هذا »احلل����م« واقعا ميكن 
تنفيذه على ارض 

احلسابات، ولكن »بوزيد« ظل صامتا ومفكرا في 
»احللم« الذي راوده على مدار ساعات نومه وكأنه 

»حقيقية« دون ان ينطق بكلمة واحدة.
وحلس����ن احلظ كان هناك موعد صحافي مع 
»بوزيد« وما ان جلست معه حتى وجدته شارد 
الذهن على غير العادة ، وعن س����ؤاله، في ماذا 

تفكر »بوزيد«؟
فرد متسائال: »ملاذا ال تكون تداوالت البورصة 
مسائية؟«، وهنا قلت له »كيف؟ وملاذا؟« فإذا به 
يقص علي ما رآه في »احللم« واس����تطرد قائال: 
نعم، تداوالت البورصة مس����ائية ومن الساعة 
الرابعة حتى الثامنة مس����اء، ان����ه توقيت رائع 
ومثالي جلميع شرائح املجتمع الكويتي، فقلت 
له: دعك من املزاح »بوزيد« ولتتكلم في »كابوس 
املخصصات« ومستقبل البورصة وفي التدقيق 

احملاسبي وغيرها من قضايا الساعة.
ولكن »بوزيد« عاد وجدد كالمه مشددا على انه 
اقتراح جدير بالدراسة، فقلت له: دعنا »نفند« هذا 
املقترح من جميع الزوايا، فقال: اعتقد ان تغيير 
فترة التداول من الفترة الصباحية الى املسائية 

سيحقق العديد من الفوائد ومنها:

عدد كبير من املتداولني او املستثمرين في        
البورصة من فئة الشباب ورجال االعمال 
ومعظمهم ميارس اما وظيفة حكومية او 
وظيفة بالقطاع اخلاص وخالل س����اعات 
التداول يقل تركيز تلك الفئة في عملها لينصب 
على متابعة حركة التداول واخبار السوق سواء عن 
طريق االنترنت او من خالل الهاتف وهو امر يقلل 
من انتاجية تلك الفئة، السيما وان منها موظفني 
بالقطاع احلكومي مما يعني ان اخلسائر تكون 
اكبر على اجلهاز احلكومي وهو ما اش����تكى منه 

عدد كبير من املسؤولني باجلهاز احلكومي.
فترة التداول املسائية ستسمح للمتداولني 
باالطالع عن كثب على اغالقات البورصات  
اآلسيوية نظرا ألن السوق اآلسيوي يفتح 
الساعة 12 ليال بتوقيت الكويت 
ويستمر حتى الساعة 10 
صباحا كم����ا يفتح 

زكي عثمان
عاد »بوزيد« من عمله الس����اعة الثانية بعد 
الظهر ليتناول غ����ذاءه مع عائلته ومن ثم دخل 
في فترة نوم صغيرة ملدة ساعة حيث استيقظ 
الس����اعة 3.30 عصرا ليتناول كوبا من الشاي، 
وما هي اال حلظات وقد ارتدى مالبسه وخالل 5 
دقائق فقط كان في موقف سيارات سوق الكويت 
لالوراق املالية ليقابل صديقه وهو يركن سيارته 
ويرجتل منها فصافحه ومشيا معا الى قاعة التداول 
التي اكتظت باملتداول����ني على غير العادة، ومع 
متام الس����اعة الرابعة، دق جرس التداول وسط 
حماس شديد من »ربع« »بوزيد« الذين تسابقوا 
للحديث عن حال اسواق املال اخلليجية وايضا 
اآلس����يوية بعد ان اغلقت عل����ى ارتفاع، وايضا 
تناولوا اخبار البورصات االوروبية التي فتحت 
على ارتفاع ومازالت مستمرة، ومع ارتفاع وتيرة 
النشاط استقبل السوق اخبارا جيدة من البورصة 
االميركية التي فتحت قبل ساعة من زمن تداول 
بورص����ة الكويت ليقفز املؤش����ر 150 نقطة مما 
دفعهم للتصفيق احلاد مع توالي طلبات الشراء 
التي اس����تمرت حتى اللحظات االخيرة من فترة 
التداول، ومع متام الساعة الثامنة أغلقت البورصة 
على ارتفاع قياس����ي وبكمية تداول فاقت املليار 
سهم وبقيمة 99 مليون دينار، ما دفع »بوزيد« 
لالتصال بعائلته واصطحابهم لتناول العش����اء 
في اخلارج وس����ط فرحة شديدة باملكاسب التي 

جناها من تداوالت اليوم.
وفجأة رن هاتف »بوزيد« ليستيقظ من نومه 
على صوت محاسب قانوني من مكتبه يستفسر عن 
امور فنية في ميزانية احدى الشركات التي يقوم 
عبداملجيد اشكناني صاحب مكتب االول لتدقيق 

5 فوائد أهمها الربط 
مع البورصات العالمية 

وإفساح المجال أمام 
جميع الشرائح لالستثمار

جدول افتتاح األسواق
التوقيت
السوق

سيدني
AEDT

طوكيو
JSTفرانكفورتمكة المكرمة

CEST
غرينتش

GMT 
نيويورك

EDT
شيكاغو

CDT
السوق 
08:0006:0000:0022:0021:0016:0015:00اآلسيوي

السوق 
17:0015:0009:0007:0006:0001:0000:00األوروبي

السوق 
23:0021:0015:0013:0012:0007:0006:00األميركي

خالل األشهر التسعة األولى من العام الحالي مع توقعات بوصوله إلى نسبة 92% خالل ذروة الموسم

الداود: صندوق الهند اإلسالمي التابع 
لـ »المدينة« يحقق عوائد بنسبة %65

البصيري: »راديسون بلو مرسى دبي« المملوك 
لـ »أبيار« يزيد نسبة اإلشغال أكثر من %80

وبني الداود ان االستثمار عبر 
الصناديق االستثمارية االسالمية 
قد يكون االكثر تناسبا مع االوضاع 
احلالية، خصوصا في ظل محاولة 
اخلروج من تداعيات االزمة املالية، 
الفت����ا ال����ى انها افض����ل االدوات 
االستثمارية، فهي االكثر امكانية 
في حتقيق توازن في االداء وحتقيق 

العوائد الشهرية.
وذكر ان االستثمار في الصناديق 
هو االفضل لفئة صغار املستثمرين، 
السيما ان اصحاب رؤوس االموال 
احمل����دودة معرض����ون للمخاطر 
املتزايدة لالس����واق املالية وعدم 

القدرة على التنوع االستثماري.
وعلى الصعيد نفس����ه، اعلن 
الداود عن توجه ش����ركة املدينة 
الى طرح  للتمويل واالس����تثمار 
حزمة من االدوات االس����تثمارية 
الواعدة خالل املرحلة املقبلة ضمن 
خطة استراتيجية واسعة النطاق 
الى  تشمل السوق احمللي اضافة 
اس����واق اقليمية اخرى، الفتا الى 
ان تلك اخلطوات س����يعلن عنها 
تباعا خالل االشهر املقبلة، مبينا 
ان جميع االدوات واالستثمارات 
التي تتقدم بها املدينة تتوافق مع 
احكام الشريعة االسالمية، سواء 
في الس����وق احمللي او االس����واق 
االخرى التي تستثمر فيها الشركة، 
فيما اعتبر الداود السوق الهندي 
انه ضمن اكثر االس����واق جاذبية 

لالستثمار فيه.

االنش���طة واملهرجان���ات التي 
القطاع  بدورها تقوم بتحريك 
الس���ياحي والفندقي باإلمارة، 
مبا تقدمه من عروض وأنشطة 
ترفيهي���ة جت���ذب العائ���الت 
اخلليجية، الفتا إلى أن الفنادق 
ال تس���تطيع أن تنجح مبعزل 
عن جناح هذه املنظومة، الفتا 
ايضا إلى أن كل هذه األنشطة 
كانت سببا في جذب املزيد من 

السياح هذا العام.
 وش���كر البصري في ختام 
الس���ابق  العام  املدير  حديث���ه 
لفندق راديسون بلو مرسى دبي 
كورنيال إرهاردت التي تعتبر أول 
امرأة بصفة مدير عام في منطقة 
الشرق األوسط ملجموعة فنادق 
رزيدور التي كان لها دور فعال 
في حتقيق تلك النتائج املتميزة 
ورحب كذلك باملدير العام اجلديد 
خميس قزاز ومتنى له التوفيق 

في مهامه اجلديدة.
ولإلشارة إن انشطة مفاجآت 
صيف دبي 2009 ميثل احلدث 
العائالت لتنوع  الذي يجتذب 
انشطته املختلفة التي تتناسب 
م���ع مختلف األعم���ار، والذي 
يعتبر من األحداث املهمة التي 
تس���اهم بشكل كبير في زيادة 
عدد الس���ياح إلى دبي، إضافة 
إلى استقطاب الزوار من داخل 
وخارج دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

تتركز اغلب القطاعات على االنشطة 
الصناعي����ة وااللكترونية ومواد 
البناء االولى. واوضح ان االشتراك 
في الصندوق متاح للجميع داخل 
وخاج الكويت، بينما االش����تراك 
واالسترداد الشهري في الصندوق 
يعكس املرونة التي ينش����ط من 
خاللها الصندوق بعيدا عن اجواء 
التعثر التي القت بظاللها على كثير 
من االدوات االس����تثمارية خالل 

الفترة السابقة.
وحول مميزات صندوق الهند 
االس����المي، اكد الداود انه يتميز 
بأداء مميز بسبب استثماراته التي 
تتم على اسس ومبادئ واضحة 
املالمح واستراتيجيات متبوعة، 
االمر الذي يخفف من وطأة املخاطر 
االستثمارية امام الصندوق من خالل 

انتقاء الفرص االكثر جدوى.

الداخلية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي حي���ث إن العروض 
املغرية الت���ي طرحتها فنادق 
دبي س���اهمت بشكل كبير في 
تغير الصورة املتمثلة في ارتفاع 
أسعار فنادق دبي، األمر الذي 
أدى الى تدفق املزيد من العائالت 

اخلليجية.
 وحول ارتفاع نسبة اإلشغال، 
قال ان هذا يعود إلى ان غالبية 
العائالت اخلليجية تتخذ من 
دبي وجهة للتسوق، مشيرا إلى 
ان هذا اإلقبال كان متوقعا منذ 
فترة الس���يما وان احلجوزات 
املبكرة من قبل بعض اجلنسيات 
اخلليجي���ة كانت تش���ير إلى 
ارتفاع في اإلقب���ال، باإلضافة 

إلى احلجوزات الفورية.
 وأشاد بالدور الذي تلعبه 

كش����ف مدير ادارة الصناديق 
واحملافظ االستثمارية في مجموعة 
املدينة للتمويل واالستثمار محمد 
الداود عن حتقيق صندوق الهند 
االستثماري عوائد مجزية بلغت 
65% حتى 2009/9/30، وهو عائد 
ممت����از خاصة عقب االزمة املالية 
التي انعكست على جميع اسواق 

املال العاملية خالل العام 2008.
وقال الداود، في بيان صحافي 
امس، ان الصندوق سجل اداء ممتازا 
منذ تأسيس����ه، حيث جاء ضمن 
الصناديق االكثر نشاطا وارتفاعا 
رغم التأثر الكبير الذي الم به خالل 
االزمة املالية وذلك في ظل اعتماده 
على استراتيجيات مدروسة لتوزيع 

املخاطر.
واش����ار الى ان صندوق الهند 
يحتفظ بسيولة جيدة، خصوصا 
في اصع����ب الظ����روف التي مير 
العاملي، السيما في  بها االقتصاد 
الوق����ت الذي تتض����ح فيه اجواء 
االرتباط الوثيق بني السوق الهندي 
واالسواق االميركية، اال ان هناك 
عوامل عدة ساهمت بشكل اساسي 
في االداء العالي للصندوق خالل 
االشهر التس����عة االولى من العام 
احلال����ي منها على س����بيل املثال 
اعتماده على توزيع االس����تثمار 
على عدة قطاعات رئيسية تشمل 
نحو 40 شركة متوافقة مع احكام 
الشريعة االس����المية وذلك وفقا 
ملؤشر داوجونز االسالمي، حيث 

شهد قطاع الفنادق في دبي 
منوا واضح���ا منذ بداية العام 
أت���ى كنتيجة  احلالي، والذي 
التي  موضوعي���ة لألنش���طة 
تستهدف تطوير قطاع السياحة، 
إضافة إلى جناح انشطة مفاجآت 
صيف دب���ي 2009 الذي أنهى 

أعماله مؤخرا. 
وحول املوضوع قال الرئيس 
التنفيذي لشركة أبيار للتطوير 
العقاري حس���ني البصري بأن 
فندق راديسون بلو مرسى دبي، 
احد الفنادق اململوكة ألبيار الذي 
يرتفع بعشرين طابقا تضم 152 
وح���دة فاخ���رة مكونة من 22 
أستوديو و130 جناحا يتكون 
من غرف مفردة ومزدوجة والذي 
مت افتتاح���ه في ماي���و 2008. 
وأضاف أن الفندق حقق نتائج 
ايجابية خالل موسم الصيف 
حيث بلغت نسبة االشغال إلى 
ما يزيد على 80%، مع توقعات 
بالوصول إلى نسبة 92% خالل 
ذروة املوس���م، مؤكد أن نسبة 
النزالء من دولة االمارات وصلت 
الى 50% في حني ارتفعت نسبة 
السياح من دول مجلس التعاون 
اخلليجي الى 30% بينما توزعت 
النسبة الباقية على اجلنسيات 

األخرى.
 وكشف البصري بأن أغلب 
النزالء هم م���ن فئة العائالت 
الت���ي باتت تفضل الس���ياحة 

الصنـدوق حقـق أداءً متميـزاً منذ تأسيسـه الفنـدق يعين خميس قزاز مديـراً عاماً جديداً 

محمد الداود حسني البصري 

مبنى الفندق من اخلارج
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