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بي���روت � كونا: أك���د مدير 
العربية لضمان  عام املؤسسة 
االستثمار وائتمان الصادرات فهد 
اإلبراهيم ان الفترة املقبلة حتتاج 
إلى إعادة تقييم األداء العربي في 
مجال اس���تقطاب االستثمارات 
األجنبي���ة املباش���رة وكذل���ك 
االس���تثمارات العربية البينية 
وذلك رغم ارتفاع االستثمارات 

في املنطقة.
وأوضح اإلبراهيم في كلمته 
التي ألقاها في املؤمتر املصرفي 
العربي الس���نوي للعام 2009 
»االستثمار العربي البيني في ظل 
نظام عاملي مستجد« في العاصمة 
اللبنانية بيروت أمس أن تقييم 

األداء العربي يجب أن يتم في ضوء عدد كبير من املؤشرات ومنها: 
1 � حجم االس���تثمارات، حيث لم تبلغ بعد احلجم املؤمل في ضوء 
االحتياجات التمويلية ومقارنتها مع حجمها في التكتالت األخرى. 
2 � التوزيع القطاعي، حيث مازالت تتركز على مس���توى القطر في 
الصناعات االستخراجية أو اخلدمات. 3 � التوزيع اجلغرافي، تباين 
شديد من دولة عربية إلى أخرى. 4 � مدى استفادة االقتصادات على 

صعيد إيرادات احلكومة ونقل 
التكنولوجيا وأساليب اإلدارة 
والنفاذ لألسواق الدولية وتطوير 
البني���ة التحتي���ة. 5 � التكلفة 
االجتماعي���ة ومدى اس���تفادة 
قطاع عريض من الس���كان. 6 � 
حماية البيئة خصوصا مع اجتاه 
الشركات عبر الوطنية لتصدير 

أنشطة ضارة بالبيئة لدولنا.
من جهة اخ���رى قال االمني 
العام املساعد الحتاد املصارف 
الكويتية نبيل الصقعبي امس 
ان الكويت هي من افضل الدول 
اآلمنة لالستثمارات كما جتتذب 
املستثمرين األجانب لالستثمار 

في الكثير من القطاعات.
وأشار الصقعبي في تصريح ل� »كونا« على هامش مشاركته في 
املؤمتر املصرفي العربي الس���نوي املنعقد في بيروت حاليا الى ان 
الكويت »تسعى الى تعديل التشريعات واقرار القوانني الداخلية التي 

من شأنها ان تشجع دخول االستثمارات اخلارجية الى الكويت«.
واكد ان الكويت جندت نفسها بقيادة صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح االحمد ألن تكون مركزا ماليا وجتاريا في محيطها.

بنسبة 8.45% ليغلق عند 3.36 دراهم إماراتية.
وعن أخبار شركات القطاع قال بيان صادر عن 
ش����ركة االتصاالت الس����عودية ان القيمة السوقية 
لش����ركة ماكسيس املاليزية بلغت 12.5 مليار دوالر 
حسب نتائج طرح جزء من الشركة األسبوع املاضي 

في بورصة ماليزيا.
وعلى أساس ذلك، فإن الشركة حققت عائدا داخليا 
)IRR( قدره 29% منذ اس����تثمارها في الش����ركة في 

عام 2007.
كما أعلنت شركة زين السعودية عن متكنها من 
تغطية أكثر من 75% من مس����احة اململكة العربية 

السعودية املأهولة بالسكان.
في حني أطلقت مجموعة زين لالتصاالت املتنقلة 
خدمة )الشبكة الواحدة( في مصر بعد إبرامها اتفاقية 
شراكة إستراتيجية مع شركة موبينيل املتخصصة في 

خدمات االتصاالت الالسلكية في السوق املصرية.

التقرير األس����بوعي  قال 
لش����ركة بيت االستثمار 
العاملي »جلوبل« ان مؤشر 
جلوبل لقطاع االتصاالت 
اخلليجي أنهى تداوالت هذا األسبوع مسجال انخفاضا 

بنسبة 1.48% وصوال إلى مستوى 288.20 نقطة.
وقد تقلصت أرباح املؤشر املذكور التي جناها منذ 
بداية العام 2009 لتصل إلى ما نسبته 10.91% هذا وقد 
انخفض إجمالي القيمة السوقية للقطاع مبقدار 1.40 

مليار دوالر وصوال إلى 93.52 مليار دوالر.
وقد شهد قطاع االتصاالت اخلليجي أداء مختلطا 
في أنشطة التداول هذا األسبوع، حيث ارتفعت كمية 
األس����هم املت�����داولة بنسب������ة 0.06% وصوال إلى 
73.13 مليون س����هم بإجمال����ي قيمة تداوالت بلغت 
315.56 مليون دوالر أي بانخفاض نس����بته %1.34 

مقارنة باألسبوع السابق.
وقد استحوذت الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت 
على ما نسبته 2.4% من إجمالي الكمية املتداولة في 

األسواق اخلليجية.
بينما اس����تحوذت القيمة املتداولة للقطاع على 
ما نس����بته 4.88% من إجمال����ي القيمة املتداولة في 

األسواق اخلليجية.
هذا وقد تصدر س����هم شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين الكويت( قائمة األسهم من حيث الكمية والقيمة 
املتداولة هذا األس����بوع مس����تحوذا على ما نسبته 
34.83% )25.47 مليون سهم( و27.60% )87.09 مليون 
دوالر( م����ن إجمالي كمية وقيمة األس����هم املتداولة 

على التوالي.
وقد أنهى السهم املذكور األسبوع منخفضا بنسبة 

7.69% ليغلق عند 0.96 دينار.
كما تصدر س����هم الش����ركة الوطنية لالتصاالت 
)الوطنية( قائمة األسهم من حيث االرتفاع بصعوده 
بنس����بة 2.86% ليغلق عند 1.440 دينار بينما كان 
سهم شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة )دو( أكبر 
املتراجعني خالل فاعليات هذا األسبوع بانخفاضه 

أوقف تلفزيون الكويت مقدم برنامج املؤشر عايد 
العنزي والذي كان يتناول آليات التداول اليومي 
للبورصة في نقل حي من قاعة التداول في بدايات 
افتتاح جلس���ة التداول وفي نهاية التداول، وقد 
استحوذ البرنامج على اهتمام كبير من االوساط 

االستثمارية واالقتصادية بسبب التعاطي اجليد من 
مقدم البرنامج واآلليات اليومية للتداول وتوجيه 

انتقادات لعمليات التالعب التي كان يكشفها.
وافادت املصادر بان اسباب إيقاف مقدم البرنامج 

غير معروفة حتى اآلن.

»جلوبل«: »زين الكويت« تتصدر قائمة أسهم 
االتصاالت الخليجية األكثر تداواًل بنسبة %34.83

انخفاض القيمة السوقية للقطاع بمقدار 1.40 مليار دوالر

إيقاف مقدم برنامج مؤشر البورصة

استحوذت على 27.6% من القيمة

اجلابر يتسلم اجلائزة من وزير العمل العماني

ناصر صباح املال متوسطا مسؤولي الشركتني مع آلة الطباعة اجلديدة

قيس العلي

نبيل الصقعبي فهد اإلبراهيم

الجابر: وزراء خليجيون أشادوا بدور »بيتك« 
في إحالل وتوطين العمالة الوطنية

معرض »سبورتي األول« ينطلق 23 ديسمبر المقبل
قال رئي����س اللجنة العليا املنظمة ملعرض 
املستلزمات الرياضية »سبورتي األول« قيس 
العلي ان املعرض الذي س����يقام خالل الفترة 
من 23 إلى 26 ديسمبر املقبل وتنظمه وتقيمه 
شركة اخلليج للمعارض بالتعاون مع شركة 
جاينكس ويقام حتت رعاية الشيخ طالل الفهد، 
قد اس����تقطب العديد من الش����ركات واملعاهد 

الرياضية بالكويت واخلليج.
واوضح ان أنشطة املعرض ستكون كبيرة 
من حيث احلجم والشكل وسيتم تقدمي عروض 

رياضي����ة متنوعة خالل فت����رة املعرض منها 
عروض للسيارات القدمية والدراجات الرياضية 
احلديثة على مستوى منطقة اخلليج العربي 
حيث ستعمل تلك االنشطة على ربط اجلمهور 
بالشركات واملعاهد الرياضية بشكل مباشر مما 
يجع����ل املعرض متميزا كأول معرض رياضي 
يقام في الكويت بهذا احلجم الكبير كما سيتم 
استضافة جنوم منتخب الكويت األول الرياضي 
ملشاركة اجلمهور في عرض السيارات القدمية 
التي س����تكون من جميع املوديالت واالشكال 

والتي حرصنا على جتميعها منذ فترة كافية 
لعرضها، مبينا ان املستلزمات الرياضية بصفة 
عامة تعاني في الكويت من قلة االهتمام وعدم 
االكتراث مبنتجاتها التي تشمل جميع جوانب 
حياة اإلنس����ان بالرغم من أنها في دول كثيرة 
تعتبر جزءا هاما من الدخل القومي ألنها أضحت 

صناعة عاملية ال تقتصر على دول بعينها.
وأكد العلي ان أنش����طة املعرض س����تكون 
مختلفة ومغايرة عما سبق من معارض وستحمل 

مفاجآت عدة سيعلن عنها في وقتها.

التعاون  مستوى دول مجلس 
بحضور وزراء العمل والشؤون 
اخلليجيني، ويعتبر هذا التكرمي 
عالمة وشهادة مهمة في مسيرة 
»بيتك« نحو تدعيم وبناء قاعدة 
متميزة من القدرات والكفاءات 
الوطنية العاملة في كافة املجاالت 
واألنش���طة الت���ي ميارس���ها، 
وتطوير قدراته���م ليصبحوا 
إضافة مهمة إلى س���وق العمل 
ومس���اهما ايجابيا في حتقيق 
تطلعات املجتمع وجهوده نحو 
التنمية واالزدهار وبناء قاعدة 

اقتصادية متقدمة.
وأش���ار اجلابر إل���ى نظام 
الوطنية  القدرات  اس���تقطاب 
للعمل في »بيتك« والذي يعتمد 
على فرز وحتديد القدرات ومن 
الذي  الترتيب والتصنيف  ثم 
يليه توجيه الطاقات الكامنة في 
شخصية كل موظف إلى املجال 
الذي يج���د فيه إطالقا لقدراته 
ومالءمة إلمكانياته وما اكتسبه 
من مهارات عبر برنامج تدريبي 
مكث���ف يعتمد عل���ى اجلانب 
النظري والعملي والتدريب على 
رأس العمل باإلضافة إلى قياس 
معدالت التحصيل واالستيعاب 

من فترة إلى أخرى.

قال مس���اعد املدي���ر العام 
لقطاع اخلدمات املس���اندة في 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
عبدالعزي���ز اجلاب���ر إن عددا 
م���ن وزراء العمل والش���ؤون 
االجتماعية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي قد أشادوا ب� »بيتك« 
كمؤسسة مالية إسالمية ذات دور 
إقليمي وعاملي رائد ومساهمات 
متميزة خاصة في مجال املوارد 
البشرية خاصة جهود »بيتك« 
منذ النشأة في تطوير وتأهيل 
قدرات وطنية كويتية استطاعت 
أن تقود العمل املالي االسالمي 
في املنطق���ة والعالم مما جعل 
»بيتك« يس���تحق بجدارة أن 
يطلق علي���ه »هارفارد البنوك 
اإلس���المية« حيث يعتبر ذلك 
مكونا مهما من أساسيات ريادة 

»بيتك«.
وأضاف اجلابر في تصريح 
صحافي عقب تس���لمه جائزة 
»بيتك« على هامش أعمال الدورة 
ال� 26 الجتماعات وزراء العمل 
والش���ؤون االجتماعية بدول 
مجلس التعاون اخلليجي التي 
عقدت في مسقط مؤخرا، وكرمت 
»بيتك« لدوره املتميز في مجال 
إحالل وتوطني الوظائف »إن هذه 

وإعداد أجيال جديدة.
وج���اء تك���رمي »بيتك« في 
نطاق االحتفال اخلاص بتكرمي 
املنش���آت املتمي���زة في مجال 
الوظائف على  إحالل وتوطني 

حاليا أكثر من 63% من اجمالي 
العاملني، وقدم منوذجا متميزا 
إلمكانية جناح مؤسسة مالية 
محليا وعامليا بقدرات وكفاءات 
وطنية على املستوى القيادي 

اجلائزة تعبر عن تقدير اجلهات 
الرسمية محليا وخليجيا لدور 
»بيتك« في دعم العنصر الوطني 
وتطوير قدراته وتأهيله حيث 
تبلغ نسبة العمالة الوطنية فيه 

بعد تكريمه في اجتماع لوزراء الشؤون بمسقط

اإلبراهيم: »ضمان االستثمار« تدعو إلعادة تقييم أداء
 دول المنطقة في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة

»HP« تطرح أحدث آالت الطباعة بالشرق األوسط

اعمال مركز خدم����ات الطباعة – 
مجموع����ة الطباع����ة والتصوير 
الرقمي في »HP« الشرق االوسط 
عبداهلل ع����ودة ان آلة التصوير 
آلة تطرحها  اجلديدة تع����د اول 
الشركة في السوق لسد احلاجة 
فيه، مشيرا الى ان الشركة درست 
السوق ووجدت حاجته الى مثل آلة 

.L 25500 الطباعة الكبيرة

الطباع����ة العريضة، مش����يرا الى 
ان الش����ركة طرحت اخيرا ثالثة 
 منتجات جدي����دة هي »تي 1200«

و»تي 770« و»تي 620« وهي طابعات 
حتسن السرعة في الطباعة ومتتاز 
مبواصفات جديدة من حيث سعة 
الذاكرة وسرعة انتقال امللفات عبر 

الشبكات الداخلية للشركات.
من جانبه ق����ال مدير تطوير 

ذلك يتماشى مع توجهات صاحب 
السمو االمير بجعل الكويت مركزا 

ماليا وجتاريا في املنطقة.
م����ن جهته قال مدي����ر تطوير 
اعمال طابعات النس����ق العريض 
التصوير والطباعة  في مجموعة 
ملنطقة الشرق االوسط في شركة 
 »HP« جورج س����معان ان »HP«
تطرح حل����وال جديدة ف����ي عالم 

طرحت شركة ناف – الكويت 
الطباعة ومس����تلزماتها  حللول 
آل����ة الطباعة الرقمي����ة اجلديدة 
ف����ي   »Design Jet L HP 2500«

السوق الكويتي
وق���ال رئيس مجلس االدارة 
واملدير العام في الشركة ناصر 
صباح املال خالل ندوة تعريفية 
اقامتها الش���ركة مساء اول من 
ام���س للتعريف بآل���ة الطباعة 
اجلدي���د بحضور عضو مجلس 
االم���ة علي العمي���ر ونخبة من 
رجال االعمال وحشد من املهتمني 
واملدعوين ووسائل االعالم ان اآللة 
اجلديدة توفر مطبوعات تتميز 
العالية ومتانتها على  بجودتها 
مجموعات كبيرة من املطبوعات 
الداخلية  للعرض في االماك���ن 
واخلارجية وتساعد في احلفاظ 
على البيئة باس���تخدامها تقنية 
جديدة في نوعي���ة االحبار من 

.»HP LATEX«
ولف����ت املال الى ان هذا املنتج 
يطرح للم����رة األولى في منطقة 
الكويت  الشرق االوسط وكانت 
ان  الى  محطته األولى، مش����يرا 

الصقعبي: الكويت من أفضل الدول اآلمنة للمستثمرين

تقــرير


