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» بيان«: نشاط التداول يتحسن خليجياً 
وبني انه على صعيد الكمية 
املتداولة، حققت خمسة أسواق 
من أصل س���بعة منوا، وجاء 
سوق مس���قط لألوراق املالية 
في مقدمة تلك األسواق، وذلك 
التداول  ارتفع حج���م  أن  بعد 
فيه بنسبة 65.59%، فيما جاء 
سوق البحرين لألوراق املالية 
الثاني���ة بزيادة  املرتب���ة  في 
نس���بتها 23.52%، سوق دبي 
املالي ب���دوره، حّل في املرتبة 
الثالثة بزيادة نسبتها %15.33، 
أما أقل األسواق منوا فكان سوق 
أبوظبي لألوراق املالية، حيث 
زادت الكمية املتداولة فيه بنسبة 
2.76%، من جهة أخرى، تراجع 
حجم التداول في بورصة قطر 
بنسبة 32.67%، في حني انخفض 
عدد األسهم املتداولة في سوق 
الكويت لألوراق املالية بنسبة 
بلغت 13.49%، هذا وكان أكبر 
حجم تداول بني أسواق األسهم 
اخلليجية من نصيب س���وق 
الكويت لألوراق املالية، والذي 
بلغ 1.48 مليار سهم، في حني 
جاء سوق دبي املالي في املركز 
الثان���ي بحجم تداول بلغ 1.30 

مليار سهم.
وعلى صعيد القيمة، ارتفعت 
قيم التداول في خمسة أسواق 
أيضا، وتصدرها سوق مسقط 
لألوراق املالية بعد أن منت قيمة 
تداوالته بنسبة 58.38%، فيما 
شغل سوق دبي املالي املرتبة 
الثانية، إذ سجلت قيمة التداول 
فيه ارتفاعا نسبته 33.81%، فيما 
زادت قيمة التداول في س���وق 
البحرين لألوراق املالية، والذي 
حل ثالثا، بنس���بة منو بلغت 
12.45%، أم���ا  س���وق الكويت 
لألوراق املالية فكان أقل األسواق 
ارتفاعا، إذ زادت قيمة التداول 
فيه بنس���بة 3.60%، من جهة 
أخرى انخفضت قيمة التداول 
في بورصة قطر بنسبة بلغت 
23.04%، فيم���ا بلغت نس���بة 
تراجع قيمة التداول في سوق 
أبوظبي لألوراق املالية %6.38، 
هذا وكانت أكبر قيمة تداول بني 
أسواق األس���هم اخلليجية من 
نصيب السوق املالي السعودي 
والتي بلغت 3.72 مليارات دوالر، 
فيما حل سوق الكويت لألوراق 
املالية ثانيا بقيمة تداول بلغت 

839.39 مليون دوالر.

بتراجع خمس���ة قطاعات من 
أصل ثمانية، وفي مقدمتها قطاع 

االستثمار.
على صعيد األداء السنوي، 
كشف التقرير ان السوق املالي 
الس���عودي متكن من ش���غل 
املرتبة األولى، ووصلت نسبة 
منو مؤش���ره منذ بداية 2009 
إلى 27.46%، فيما شغل سوق 
املرتبة  املالية  مسقط لألوراق 
الثاني���ة، حيث بلغت نس���بة 
مكاسب مؤش���ره 17.05%، أما 
سوق أبوظبي لألوراق املالية، 
فقد حقق ارتفاعا سنويا نسبته 
14.79%، ش���اغال بذلك املرتبة 
الثالثة، الفتا الى ان األقل مكسبا 
بني أسواق األسهم اخلليجية، 
بورصة قطر والتي بلغت نسبة 
مكاسب مؤش���رها 1.06%، من 
جهة أخرى بلغت نسبة تراجع 
مؤشر سوق البحرين لألوراق 
املالي���ة 19.17%، فيم���ا وصلت 
نسبة اخلسائر السنوية ملؤشر 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 

إلى %9.99.

مؤشرات التداول

واشار الى أن أسواق األسهم 
اخلليجية شهدت منوا لكل من 
مجم���وع أحجام وقيم التداول 
م���ع نهاية األس���بوع املاضي، 
حيث زاد إجمالي حجم التداول 
بنسبة 1.11%، وذلك بعد أن بلغ 
3.77 مليارات سهم مقابل 3.72 
مليارات سهم في األسبوع قبل 
املاضي، ف���ي حني منا مجموع 
قيم التداول بنسبة 10.73%، إذ 
وصل إلى 5.78 مليارات دوالر 
في األسبوع املاضي مقابل 5.22 
مليارات دوالر في األسبوع الذي 

سبقه.

نقطة، وقد لقي املؤشر دعما من 
ارتفاع جميع القطاعات

التي مت التداول على أسهمها 
خالل األس���بوع، بقيادة قطاع 
العقارات واإلنشاءات الهندسية، 
وحّل س���وق أبوظبي لألوراق 
املالية ثالثا بعد أن أغلق مؤشره 
عند مستوى 2.743.61 نقطة، 
مسجال منوا نس���بته %1.65، 
حيث سجلت كل قطاعات السوق 
منوا بقيادة قطاع التأمني، فيما 
انفرد قطاع العقار بتس���جيل 
البحرين  أما س���وق  خسارة، 
لألوراق املالية فكان مؤش���ره 
هو األقل مكس���با في األسبوع 
املاضي، إذ أغلق عند مستوى 
1.458.24 نقطة مرتفعا بنسبة 
0.66%، مدعوما بنمو ثالثة من 
قطاعات الس���وق الست وعلى 
رأسهم قطاع االستثمار، من جهة 
املالي  أخرى، تصدرت السوق 
السعودي األسواق املتراجعة، 
إذ أغلق مؤشره مسجال خسارة 
نس���بتها 1.96% عند مستوى 
6.121.76 نقطة، متأثرا بتراجع 
العظمى من قطاعات  الغالبية 
السوق بقيادة قطاع الصناعة، 
املرتبة الثانية شغلتها بورصة 
قطر والتي تراجع مؤشرها حتت 
مستوى ال� 7.000 نقطة ليغلق 
عند مستوى 6.959.17  نقطة 
منخفضا بنسبة 1.23%، وذلك 
حتت ضغط من تراجع ثالثة 
الس���وق األربعة  من قطاعات 
وخاصة قطاع التأمني، س���وق 
الكويت لألوراق املالية بدوره، 
كان مؤشره هو األقل انخفاضا 
في األسبوع املاضي، إذ تراجع 
بنسبة بلغت 0.71% مقفال عند 
مس���توى 7.005.3 نقطة، وقد 
انخفض مؤشر السوق متأثرا 

جن���ي األرباح عل���ى مجريات 
التداول مقترنة بتراجع السيولة 
ونشاط التداول، وهيمنت حالة 
م���ن التحفظ عل���ى املتداولني 
نتيجة ترقبهم ملا ستسفر عنه 
إعالنات النتائج املالية السنوية 
للشركات املدرجة. أما عمليات 
الش���راء التي مت���ت، فتميزت 
باالنتقائية والتركيز على األسهم 

القيادية. 
وتابع أن س���وق اإلمارات، 
شهد مناخا إيجابيا عقب إعالن 
مص���رف اإلمارات املركزي عن 
زيادة الق���روض العقارية في 
األشهر األخيرة، في إشارة إلى 
حتسن الطلب على العقارات. 

ه���ذا ومتكن كال الس���وقني 
من تس���جيل منو ملؤشراتهما 
وإن كان أداء مؤشر سوق دبي 
الى  املالي هو األفضل، مشيرا 
أن قطاع العقار استمر في لعب 
دور رئيسي في مسار التداوالت 
للسوقني، إذ استفادا أيضا من 
حركة الشراء على بعض األسهم 

القيادية. 
املؤشرات الرئيسية

ولفت التقرير الى أن أربعة 
من مؤشرات أس���واق األسهم 
اخلليجية متكنت من حتقيق 
مكاسب متفاوتة في االسبوع 
األخير من عام 2009. وتصدر 
سوق مس���قط لألوراق املالية 
األسواق الرابحة بعد أن أنهى 
مؤشره تداوالت األسبوع عند 
مستوى 6.368.80 نقطة مسجال 
منوا نس���بته 3.27%، مدعوما 
بارتفاع قطاعات السوق الثالث 
بقيادة قطاع الصناعة. أما املرتبة 
الثانية، فشغلها سوق دبي املالي، 
حيث منا مؤشره بنسبة %2.52 
مقفال عند مس���توى 1.803.58 

ق���ال تقري���ر 
بيان  ش���ركة 
لالستثمار ان 
أسواق األسهم اخلليجية غلب 
عليها الل���ون األخضر بنهاية 
إذ أنهت  املاض���ي،  األس���بوع 
أربعة من تلك األسواق األسبوع 
محققة مكاسب ملؤشراتها، فيما 
استمرت عمليات جني األرباح 
في كونه���ا املؤثر األقوى على 
األسواق املتبقية والتي سجلت 
خسائر ملؤشراتها. وقد حتسن 
التداول خالل األسبوع  نشاط 
املاضي مقارنة باألسبوع الذي 
سبقه خاصة على صعيد القيمة 

املتداولة.
انه على  التقرير  وكش���ف 
صعيد أداء األسواق، عانى سوق 
الكويت لألوراق املالية من ظهور 
عمليات جني أرباح قوية، ورغم 
البداية املبشرة للسوق في أول 
أيام األسبوع، إال أن الضغوط 
القيادية  البيعية على األسهم 
تسببت في دفع مؤشر السوق 
إلى تسجيل خسائر متتالية في 
األيام الالحقة، جملتها إقفاالت 
اللحظ���ة األخيرة، وتس���ببت 
اخلس���ائر املتتالية في تخلي 
السوق عن حاجز 7.000 نقطة 
النفس���ي خالل األسبوع قبل 
أن يتمكن من اس���تعادته في 
يوم اخلميس بفضل ارتفاعات 

اللحظة األخيرة.
وأشار الى أن السوق املالية 
الس���عودية من ناحية أخرى 
عان���ت بدورها م���ن التراجع، 
حيث تأثر السوق بأداء قطاعي 
البتروكيماويات واملصارف، إذ 
النقد  أظهرت بيانات مؤسسة 
العرب���ي الس���عودي أن أرباح 
اململكة تراجعت  املصارف في 
خالل ش���هر نوفمب���ر املاضي 
بنس���بة 25% عن الشهر الذي 
سبقه، هذا وجاء تراجع قطاع 
البتروكيماويات على الرغم من 
حتسن أسعار النفط. وقد تأثر 
الس���وق ككل بضغوط بيعية 
قوية ش���ملت طيفا واسعا من 
األسهم، والتي تسببت في دفع 
مؤشر السوق لتسجيل خسارة 

على املستوى األسبوعي.
وأض���اف أن بورصة قطر 
تخلت م���ن جانبها عن حاجز 
7.000 نقط���ة لتغل���ق دونه، 
وذل���ك بعد س���يطرة عمليات 

كشف الحقائق وتحري الدقة أهم مطالب 
االقتصاديين من اإلعالم االقتصادي في 2010

ينتظر الكثير من االقتصاديني مع بداية عام 
2010 أن يس���تمر االعالم االقتصادي في لعب 
الدور ال���ذي كان يلعبه في العام املاضي حني 
ساهم بطريقة مباشرة في كشف حقائق جنبت 
الكثير من التأثير السلبي الذي خلفته االزمة 

املالية العاملية.
وعلى الرغم من ان عام 2009 شهد تسجيل 
خسائر للعديد من القطاعات االقتصادية فإن 
االعالم االقتصادي شابته بعض املالحظات التي 
متنت ش���ريحة االقتصاديني ان تتالفاها خالل 
العام احلالي على اعتبار ان االعالم أداة مهمة 

في حتريك احملفزات التي تدعم االقتصاد.
وفي حتقي���ق أجرته »كونا« م���ع عدد من 
االقتصاديني عن تقييمهم الداء االعالم االقتصادي 
في العام املاضي والدور املنتظر منه في 2010 
كانت البداية م���ع نائب رئيس مجلس االدارة 
ونائب العضو املنتدب في شركة االستشارات 
املالية الدولية )ايفا( صالح السلمي الذي قال ان 
االعالم االقتصادي في الكويت كان أداة لتقريب 
وجهات النظر وشرح الطروحات التي ترغب 

الشركات توصيلها الى العمالء. 
واوضح السلمي ان ذلك ال يعني عدم وجود 
مالحظات شابت اعماله في عام 2009 »ومن هذه 
املالحظات أن كثيرا من وسائل االعالم املقروءة 
أو املرئية واملسموعة أخذت منحى سلبيا في 
بعض القضايا االقتصادية مما أثر في مصالح 
بعض الش���ركات دون مبرر واضح وفاقم من 

األزمة التي أملت ببعض الشركات«.
واضاف أن تعامل بعض وسائل االعالم مع 
القضايا احمللية اخذ بعدا أكثر بكثير من الواقع 
على الرغم من ان هناك ازمات مشابهة في بلدان 
أخرى لم تأخذ هذا البعد في التناول الذي اضر 
شركات بعينها متمنيا أن يكون االعالم االقتصادي 
في 2010 أكثر انصافا ألن االقتصاد احمللي يحتاج 

الى املساندة والدعم.
ومن جهته قال رئيس مجلس االدارة في شركة 
اكنان جلوبل للتطوير العقاري الدكتور حسني 
الصايغ ان االعالم عنصر مهم في الدولة ولكن 
أداءه في العام املنصرم كان ينقصه بعض األمور 
ومنها التدقيق في مصدر األخبار، واضاف الصايغ 
ان »بعض وسائل االعالم كانت تنقل أخبارا على 
وقع الس���مع من مصادر غير رسمية دون ان 
تكلف نفسها عناء البحث عن دقة املعلومة ومدى 

تأثيرها السلبي على مصالح الشركات«.
ودعا الى ضرورة االهتمام بثقافة احملللني 
الذين يدلون بآرائهم في مجمل القضايا االقتصادية 
حيث يوجد منهم من يتخذ من االعالم وسيلة 
لالفصاح عن رأيه وقد يكون مخطئا االمر الذي 

يوقع االعالم في مغبة عدم التركيز.
 واشار الى ان هذا ليس معناه ان االعالم كله 
سيىء اذ ان هناك نقاطا مضيئة فيه »حيث جند 
أن ممثلي وسائل االعالم ينتشرون في املؤمترات 
والندوات لتغطي���ة االحداث لنقلها مبصداقية 

للقراء وهذا جهد يحسب لهم«.
ورأى رئيس مجلس االدارة العضو املنتدب 
في شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل سعيد 
دش���تي ان تعامل االعالم االقتصادي في 2009 
كان راقيا مبينا انه كان يتعامل مع املوضوعات 

االقتصادية بشكل جيد.
واعرب دشتي عن امله في أن يتحرى االعالم 
في عام 2010 مزيدا من الدقة واملوضوعية في 
طرح االحداث بدال من الس���رعة في تس���جيل 
السبق حتى ال تكون هناك عواقب وخيمة ضد 

بعض الشركات.
اما أمني عام احتاد ش���ركات التأمني طارق 
بن غيث فقال ان االع���الم االقتصادي لم يكن 
موفقا في مواكبة االحداث العاملية السيما اثناء 
األزمة املالية العاملية مشيرا الى أن البعض كان 
يتعطش ملعرفة االخب���ار ومدى تأثيرها على 
االقتصاد احمللي. واعرب بن غيث عن أمله في 
ان يش���هد العام احلالي مصداقية اكثر في نقل 
االخبار بكل أمانة لالحداث االقتصادية سواء 
كانت في الداخل او اخلارج ألن االقتصاد مرتبط 

بعضه ببعض.
وق���ال رئيس مجل���س االدارة في مجموعة 
الزمردة محمود حي���در ان االعالم االقتصادي 
احمللي أدى دورا محوريا في كل االحداث التي 
مرت باالقتصاد الكويتي السيما في ذروة االحداث 
ولكن بعضه لم يتعامل بشفافية تامة في كشف 

احلقائق.
ومتنى أن يشهد عام 2010 اعالما أكثر افصاحا 
للتطورات االقتصادية دون مواربة أو التحيز 
ملجموع���ة ضد أخرى الفتا ال���ى ان الكثير من 
االعالميني يعملون بجد من أجل اظهار احلقائق 
والبد من تقدمي الثناء لهم ولغيرهم الن االعالم 

منارة التقدم.

»برقان« يقدم عرضاً خاصاً لعمالء خدمات بريميير
الدوام ألن نوفر حلاملي بطاقاتنا 
االئتماني���ة أنس���ب وأفضل 
الع���روض واخلصومات من 
قطاعات مختلفة من الشركات 

واملنتجات واخلدمات«.
وتتواف���ر ه���ذه العروض 
بشكل حصري لعمالء خدمات 
برمييير املصرفي���ة في بنك 
برقان وذلك ملدة زمنية متتد 

لسنة كاملة.
وكانت خدم���ات برمييير 
املصرفية قد مت إطالقها في العام 
2007 كجزء من استراتيجية 
التطوير ف���ي قطاع اخلدمات 
املصرفية لألف���راد، ويتمتع 
كل عميل في خدمات برمييير 
املصرفية بخدمة ش���خصية 
خاصة ومباش���رة م���ن قبل 
مسؤولي اخلدمة الشخصية 
املؤهل���ني م���ن ذوي الكفاءة 
واخلبرة، والذين يعملون على 
الدوام الطالع العمالء على أحدث 
العروض واخلدمات واملنتجات 
التي ميكن أن تكون ذات قيمة 
مضافة تلبي االحتياجات املالية 

واملصرفية للعميل.

اخلدمات املصرفي���ة لألفراد 
س���يمون كليمينتس »إن هذا 
العرض هو جزء من جهودنا 
املتواصلة لنقدم لعمالئنا املزيد 
من مزاي���ا القيمة املضافة. إن 
منتجات شركة الش للتجميل 
هي مواد طبيعية 100% وخالية 
من املواد احلافظة والكيماوية 
وتستخدم افضل أنواع الزيوت 
في منتجاتها، باإلضافة إلى أنها 

مصنعة يدويا«.
وتابع »إننا نس���عى على 

أعلن بن���ك برقان عن بناء 
شراكة جديدة ونوعية مع شركة 
الش ملس���تحضرات التجميل 
الطبيعي���ة، وه���ي العالم���ة 
البريطانية صاحبة الش���هرة 
العاملية، لتقدم لعمالء خدمات 
برمييير املصرفي���ة في بنك 
برقان مجموعة من العروض 

واخلصومات اخلاصة.
الش���راكة  وتعتب���ر هذه 
واحدة من العروض املتميزة 
التي قدمها بنك برقان لعمالء 
خدمات برمييي���ر املصرفية 
خ���الل ه���ذا الع���ام. وتتيح 
الش���راكة اجلديدة احلصول 
على عروض خاصة تتضمن 
خصم 10% على املشتريات من 
مواد التجميل التي تزيد قيمتها 
على 50 دينارا إضافة إلى خصم 
10% عند الش���راء من أقس���ام 
باليستيك وبابلبار في متاجر 
الش ملس���تحضرات التجميل 

الطبيعية في الكويت.
وفي حديثه عن أهمية هذه 
املزايا التي توفرها الش���راكة 
اجلديدة حتدث رئيس مديري 

من شركة الش لمستحضرات التجميل الطبيعية

الدويلة: »المتحدون العرب« تطلق مبادرة مشاركة 
القطاع الخاص لحل المشاكل االقتصادية

حرق وقود مث����ل محطات توليد 
الكهرب����اء احلراري����ة وصناعات 
األملني����وم، البترول، األس����منت، 
الورق، األس����مدة، وذلك  السكر، 
لضبط عمليات اإلنتاج للوصول 
إنتاجي����ة وعائد  ألفضل كف����اءة 
اقتص����ادي م����ن وح����دة الوقود 
االلتزام باحلدود  املس����تخدم مع 
اآلمنة لالنبعاثات الضارة. مؤكدا 
على ان »املتحدون« العرب تطلق 
مبادرة مش����اركة القطاع اخلاص 

حلل املشاكل االقتصادية.
وبنّي ان من فوائد هذا احملاكي 
أيضا انه بإمكانه التنبؤ مبحتويات 
الغازية واجلسيمات  االنبعاثات 
الناجت����ة من عمليات حرق أنواع 
الوقود املختلفة وعليه يتم حتديد 
أفضل نسبة هواء – وقود أمال في 
توافق بيئي منشود لتلك الصناعات.
كما يس����تطيع هذا اجلهاز القيام 
بعمل دراسات مس����تقبلية لتلك 
الصناعات للتوافق بيئيا وكذلك 
عمليات التحديث والتطوير وضبط 
عمليات التشغيل وتأمينها فنيا في 
ظروف التشغيل العادية وحاالت 
الطوارئ مبا يضمن أقصى معدالت 
األداء اآلمن واالقتصادي بشكل دائم 
ومس����تمر. وميكن����ه كذلك تنفيذ 
الدورات الفنية وأعمال التصميم 
ومراجعتها حلل املشكالت القائمة 
وعمليات التطوير والتجديد الدائم 
للوحدات االنتاجية املختلفة في 
املجال الصناع����ي. هذا فضال عن 
القيام بدورات تدريبية في مجال 
تش����غيل وضبط األداء والتحكم 
في نوعية ومس����توى االنبعاثات 
الناجتة م����ن عملية حرق الوقود 

للصناعات املختلفة.

تقوم على االتفاق مع جهات عاملية 
متخصص����ة في مج����ال الكهرباء، 
لتقدمي خدمات متخصصة لقطاع 
الكهرباء تساعد على رفع الكفاءة 
الفنية للكوادر البشرية التي تعمل 
في هذا املجال. وذكر الدويلة أن احد 
هذه اجلهات التي مت االتفاق معها هي 
مركز خدمة وتنمية املجتمع بجامعة 
أسيوط مبصر حيث تعتبر اجلهة 
الوحيدة في الشرق األوسط التي 
متلك جهاز محاكاة حملطات الكهرباء 
يتم من خالله تكوين محاكاة متكاملة 
للمحطات الكهربائية بالكويت ثم 
يتم افتراض حدوث مشاكل فنية 
في هذه احملطات وتدريب املشاركني 

على عالج هذه املشاكل.

فوائد المحاكي الجديد

وشرح الدويلة فوائد استخدام 
احملاكي الهندسي حملطات الكهرباء 
املوجود بجامعة أس����يوط والذي 
التنب����ؤ وضبط  يق����وم مبه����ام 
االنبعاث����ات الغازية الناجتة من 
ح����رق الوقود قائ����ال »ميكن عن 
طريق هذا احملاكي القيام بتقييم 
ودراسة األداء العام للمحطة حتت 
أي ظروف تشغيل او تغير في قيمة 
احلمل والتنبؤ مع مهندسي احملطة 
باملش����اكل التي ميك����ن أن حتدث 
في القطاع����ات املختلفة بالوحدة 
والتي ميكن أن تعمل دون الكفاءة 
املتوقعة منها. إضافة الى إمكانية 
االرتقاء باملستوى التقني خلريجي 
كليات الهندسة واملعاهد الصناعية 
والعامل����ني بالقطاع اإلنتاجي عن 
طريق التدريب الراقي باستخدام 
البرمجيات املتقدمة، بهدف محاكاة 
العمليات الصناعية التي تتطلب 

السيولة الالزمة لالستثمار فيه.

نقص الكفاءات 

وب����ني أن أه����م جوان����ب هذه 
املشكلة تكمن في النقص الشديد 
في الكف����اءات التدريبية للكوادر 
البش����رية العاملة في هذا القطاع 
وقدرته����ا على مواجه����ة املواقف 
الصعبة الت����ي تتعرض لها بيئة 
العمل الشاقة،مشيرا إلى انه انطالقا 
من اإلس����تراتيجية التي تتبناها 
شركة »املتحدون« العرب للتدريب 
واالستشارات واملتمثلة في تقدمي 
حلول مبتكرة إلى املجتمع العربي 
الكويتي  بصفة عام����ة واملجتمع 
بصفة خاصة وبغرض رفع املستوى 
املعيشي للمجتمع من خالل زيادة 
الكفاءة العلمية واملعملية للكوادر 
البشرية باملجتمع، تقدم الشركة 
خطة للمس����اهمة ف����ي عالج احد 
جوانب مشكلة الكهرباء بالكويت 
م����ن خالل توفير كوادر بش����رية 

مؤهلة فنيا بصورة عالية.
وأوضح الدويلة أن خطة الشركة 

السنة املالية 2010/2009 عجزا 
قدره 16.9 مليار دوالر استنادا 
الى توقعات بان تكون اسعار 
النفط حول 35 دوالرا للبرميل، 
فق���د متكنت واحلالة هذه، من 
حتقيق فائض بل���غ 17 مليار 
دوالر خالل األش���هر األخيرة 
من السنة املالية، وذلك بفضل 
ارتفاع أس���عار النفط الى 75 
دوالرا للبرمي���ل، وفي ضوء 
ذلك يتوقع البعض ان يرتفع 
فائض امليزانية لألشهر االثني 
عشر التي تنتهي بنهاية مارس 
2010 لتالمس 34 مليار دوالر، 
وفي هذه احلالة فان احلكومة 
س���تكون قادرة على احملافظة 
على مسيرتها في برامج النمو 
االقتصادي باالضافة الى خطط 

الدعم االجتماعي.
الفتا إلى األهمية القصوى لهذه 
الندوة التي تعقد في ظل املشاكل 
العديدة التي تعاني منها الكويت 
في قطاع الكهرباء والتي توارثها 
املسؤولون احلاليون الذين يعملون 
عل����ي توحيد اجله����ود لعالجها، 
مستش����هدا بقول مصدر مسؤول 
انه ال يخفى على احد أن الكويت 
تعاني منذ سنوات من مشكلة في 
الكهرباء وهى مش����كلة متراكمة 

وليست وليدة اليوم.
وتابع الدويلة ان مشكلة الكهرباء 
بالكويت تتعدد وتتشعب إلى عدة 
جوانب مختلفة منها ما هو متعلق 
بالبنية التحتية للقطاع ومنها ما 
هو متعلق بالنواحي الفنية ومنها 
ما هو متعلق بالسلوك البشري في 
االستهالك هذا فضال عما هو متعلق 
باالستثمار في هذا القطاع وتوفير 

أعلنت شركة املتحدون العرب 
لالستش����ارات والتدريب عن بدء 
اس����تعداداتها لعقد ندوة موسعة 
بالكويت حول »دور املؤسس����ات 
احلكومي����ة في تنمي����ة املجتمع« 
بالتعاون مع مركز تنمية املجتمع 
بجامعة أسيوط وذلك اليوم بهدف 
الوقوف على آخر التطورات التقنية 
والفنية التي من شأنها معاجلة أزمة 
الكهرباء بالكويت بشكل عملي فضال 
عن تعريف املجتمع الكويتي بدور 
اجلامعة ف����ي التنمية املجتمعية، 
للمساهمة في حل املشاكل التنموية 

واالقتصادية.
وفي هذا الصدد صرح عضو 
مجلس اإلدارة بشركة املتحدون 
العرب لالستشارات والتدريب 
مبارك الدويلة أن اختيار مركز 
تنمية املجتمع بجامعة أسيوط 
للمشاركة في أنشطة هذا املؤمتر 
اله���ام نب���ع من ك���ون جامعة 
أسيوط هي اجلهة الوحيدة في 
الشرق األوسط التي لديها جهاز 
محاكاة حملط���ات الكهرباء الذي 
يعتبر فريدا من نوعه فضال عن 
خبراتها السابقة في هذا املجال 

احليوي .
الندوة  أن  إلى  الدويلة  وأشار 
املزمع عقده����ا تهدف إلى تعريف 
املجتمع بدور املؤسسات احلكومية 
في تنمي����ة املجتم����ع واخلدمات 
العديدة التي تقدمها املؤسس����ات 
احلكومية لرفع املستوى املعيشي 
سواء بطريقة مباشرة من خالل 
املنتس����بني إليه����ا أو م����ن خالل 
االس����تعانة باجلهات املتخصصة 
في هذا املجال. وملا كانت الكويت 
قد وضعت في تقديراتها مليزانية 

تعقد ندوة موسعة حول »دور المؤسسات الحكومية في تنمية المجتمع« اليوم

مبارك الدويلة

سيمون كليمينتس

تقــرير

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية
الترتيبالتغير السنويالترتيبالتغير األسبوعياإلقفال األسبوعيالمؤشر

6-9.99%5-0.71%7.005.3الكويت السعري
27.461%7-1.96%6.121.76السعودية العام
7-19.17%0.664%1.458.24البحرين العام

1.065%6-1.23%6.959.17قطر
17.052%3.271%6.368.80مسقط 30

10.224%2.522%1.803.58دبي
14.793%1.653%2.743.61أبوظبي العام

»الوطني« يكافئ حاملي بطاقاته االئتمانية 
بخصومات حتى 50% من »كواليتي نت «

نسعى لزيادة الكفاءة العلمية والمعملية للكوادر البشرية لرفع القدرات اإلنتاجية

»بإم����كان العمالء االش����تراك أو 
جتديد االش����تراك بسهولة خالل 
زيارتهم لفرع كواليتي نت املتواجد 
في مجمع اخلليجية في الشرق � 
مدينة الكويت«. واوضح: »كذلك 
بإمكان العمالء االتصال على اخلط 
الرقم  الس����اخن للمبيعات على 
1827827 املتوفر على مدار الساعة 
طيلة أيام االسبوع«. إننا نؤمن بأن 
من أهم دواعي جناح أي مؤسسة 
أو شركة هو إرضاء العمالء. لذلك 
نحن نحرص دائم����ا على تقدمي 

أفضل خدمة للعمالء«.
وختم التويجري حديثه بالقول 
»لقد أردنا، من خالل هذه الشراكة، 
مكافأة عمالئنا من حاملي بطاقات 
الوطني االئتمانية وإتاحة الفرصة 
أمامهم لالس����تفادة من مزايا هذا 
العرض، األمر الذي يؤكد لهم مجددا 
أن بطاقات الوطني االئتمانية تبقى 

الوسيلة األمثل للدفع«.
وجتدر اإلش����ارة إلى أن هذا 
الع����رض متاح جلمي����ع حاملي 
بطاقات الوطني االئتمانية احلاليني 
واجلدد )فيزا، ماستركارد، وداينرز 
كلوب(. بطاقات الوطني االئتمانية 
مقبولة عامليا وتعتبر أفضل وسيلة 
للدفع حيث أنها توفر مكافآت قيمة 
لشراء منتجات وخدمات مختلفة، 
باإلضافة إلى أنها تقدم لعمالئها 

أفضل برنامج مكافآت محليا.

كاف����أ بنك الكوي����ت الوطني 
مؤخرا عمالءه من حاملي البطاقات 
االئتماني����ة بخصومات حصرية 
تصل الى 50% من شركة »كواليتي 
نت« الرائدة ف����ي تقدمي خدمات 
االنترن����ت. وقال نائب مدير عام 
مجموع����ة اخلدم����ات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت الوطني 
النج����ران التويجري:  عب����داهلل 
»انطالقا من حرصنا على تقدمي 
افضل العروض لعمالئنا ولكون 
االنترنت اداة اتصال ال غنى عنها 
في عاملنا اليوم قررنا منح عمالئنا 
هذا العرض القيم الذي يس����ري 
لغاية تاري����خ 30 يناير 2010«. 
مضيفا، »ان العرض متاح جلميع 
حاملي بطاقات الوطني االئتمانية 
الذين سيحصلون مبوجبه على 
خصم فوري بقيمة 40% باالضافة 
الى 10% عل����ى هيئة نقاط ضمن 

برنامج مكافآت الوطني«.
ومن جانبه، قال املدير العام 
للخدمات االستهالكية لدى شركة 
كواليتي نت عيسى الكوهجي »إن 
شركة كواليتي نت تعتبر الرائدة 
الكويت خلدم����ات االنترنت  في 
وتسعى على الدوام لتوفير أفضل 

العروض«.
وأض����اف: »إنه مل����ن دواعي 
س����رورنا أن نقدم هذه العروض 
اخلاصة واحلصرية لعمالء أحد 

أهم البن����وك الرائدة في الكويت 
إلتاحة الفرصة أمامهم لالستمتاع 
بأسرع خدمة انترنت في الكويت 
وخدمات فري����ق مختص لتقدمي 
افض����ل خدم����ة عم����الء. وتابع: 

سوق الكويت لألوراق المالية عانى من عمليات جني األرباح القوية


