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االقتصادية

عاطف رمضان
كشــــفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن ان مدير ادارة الرقابة 
التجارية في وزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري اجتمع نهاية 
االسبوع املاضي مع مدير ادارة الشؤون االدارية بالوزارة مسعد 
الفرج وذلك بحضور عدد من املراقبني بـ »التجارة« حيث تســــلم 
الهاجري من الفرج تقارير الكفاءة السنوية للموظفني. واضافت 
املصادر ان الهاجري وزع هذه التقارير على املراقبني لتوزيعها الى 

رؤساء االقسام ومن ثم توزيعها على باقي املوظفني في »الرقابة 
التجارية«.

ولفتت املصادر الى ان الهاجري قد أعطى مهلة ملدة اسبوع الجناز 
واستكمال تقارير الكفاءة السنوية ومن ثم ارجاعها مرة ثانية الى 
الهاجري. هذا وقد تطرق الهاجري مع الفرج خالل االجتماع الى 
موضوع مراعاة كفــــاءة واداء املوظف كاملفتش والكاتب وجميع 

الوظائف حتى يأخذ اجلميع حقوقهم. 

الهاجري تسلم تقارير كفاءة الموظفين في »الرقابة التجارية« في »التجارة«

الجزء األكبر منها تحملته الدول النفطية

بنهاية األسبوع الماضي وسط تراجع 69 سهمًا وارتفاع 63 سهمًا من إجمالي 163 سهمًا تم تداولها

كّرمت الطالبة الحاصلة على برونزية أولمبياد العلوم في إطار اهتمام »الوطني« المتنامي بالمسؤولية االجتماعية

طربية: خسائر الدول العربية
 من األزمة 2.5 تريليون دوالر

 بيروت ـ خلدون قواص
رأى رئيـــس مجلس ادارة 
االحتـــاد الدولـــي للمصرفيني 
العرب ورئيس جمعية مصارف 
لبنان د.جوزيف طربية ان جناة 
لبنان من االزمة املالية العاملية 
هو وليد السياسة احلذرة التي 
حتظر على املصارف اللبنانية 
االستثمار في املشتقات املالية 
وفي ســـوق العقـــارات بغية 
السمسرة والتي ميكن ان يكون 
مردودها اكبر من الفوائد على 
اللبنانية في  سندات اخلزينة 
حال احتســـاب حتسن العائد 

الرأســـمالي.وقال في محاضرة له بعنـــوان »األزمة املالية العاملية 
واألوضاع املالية في لبنان« ان اســـباب جنـــاة لبنان من تداعيات 
األزمة العاملية يعود الى االجراءات التي اتخذها مصرف لبنان حيال 

املصارف اللبنانية.
وتابع قائال: على الصعيد العربي، ابرزت االزمة ضرورة تزخيم 
حتركاتنا في ساحتنا وأسواقنا الوطنية وعبر احلدود بهدف تنسيق 
اجلهود اآليلة الى حصر األضرار ودرء ما أمكن منها، فنكون بالتالي 
مشـــاركني في معاجلة ما يعنينا مـــن األزمة بدال من ان نصبح من 
ضحاياها، وتشـــير آخر التقديرات الصـــادرة عن مجلس الوحدة 
االقتصادية ان حجم خسائر االقتصاد العربي نتيجة أزمة املال العاملية 
قارب 2.5 تريليون دوالر، وان اكبر خسارة كانت من نصيب الدول 
النفطية، نظرا لتأثر اســـعار النفط باألزمة وتراجعها الى معدالت 
متدنية اثرت في العائدات النفطية، ولعل ابلغ التأثيرات لألزمة على 
الصعيد العربي ما حصل في دبي حيث تعرضت االمارة ألقسى ازمة 
مالية نتيجة الكساد العاملي وانهيار االسعار وشح السيولة الذي فاجأ 
دبي في عز اندفاعها االســـتثماري، ونعتبر ان ازمة دبي على دقتها 
سيجري جتاوزها بتصحيح املسار وجلم االندفاع اخلطر وخاصة 
في االستثمار العقاري، وان االمارة ستستفيد مما اجنزته من بنية 

حتتية فائقة احلداثة تشكل قاعدة للتقدم واالستمرار.

»جلوبل«: خسائر المؤسسات المالية تخيّم على السوق

شيخة البحر: تميز الشباب يتطلب الجهد والتعلم والتفاني
في إطار اهتمامه املتنامي باملســـؤولية 
االجتماعية يركز بنك الكويت الوطني على 
تبني الكفاءات الكويتية الشابة ودعم الشباب 
الطمـــوح واملتميز. وفي هذا االطار حرص 
البنك الوطني على تكرمي الطالبة عذبة انور 
العياف حلصولها على امليدالية البرونزية 
خالل مشاركتها في مسابقة األوملبياد الدولي 
السادس للعلوم في مادتي الفيزياء والكيمياء 
والذي مت تنظيمه الشهر املاضي في اذربيجان 
وسط تنافس شـــديد من جانب املشاركني 
الذين ينتمون الى 53 دولة من مختلف دول 
العالم ورغم املشاغل الكثيرة لنائب الرئيس 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر 
اال انها حرصت على استقبال الطالبة عذبة 
العياف، مشيدة مبا حققته من اجناز علمي 
مميز، ويأتي هذا في اطار حرص شيخة البحر 

على النشاطات االجتماعية وتشجيع الشباب الكويتي الطموح 
على االجناز والتميز لتحقيق النجاح ورفعة الكويت.

وقـــد وجهت البحر ثالث نصائح لتميز الشـــباب الكويتي، 

أوالها بذل اجلهد واملزيد من اجلهد، وثانيها 
االستمرار في التعلم الدائم باعتبار انه ليس 
له حدود، ثالثها: احلب والتفاني في العمل 

مهما كان صغيرا او متواضعا.
وحرصت شـــيخة البحر على االشادة 
بعائلة الطالبة وادارة مدرسة ماريا القبطية 
من اجل ابراز موهبة الطالبة عذبة العياف 
وتنميتها وصوال الى هذه املرحلة املتقدمة 

من التميز والتفوق.
ومـــن جانبهـــا، اوضحـــت الطالبة ان 
التحضيرات للمســـابقة والتي استغرقت 
اكثر من عام ونصف العـــام تطلبت منها 
مجهودا اضافيا بصورة يومية سواء بعد 
ســـاعات الدوام الرسمي او في ايام العطل 
االســـبوعية واالجـــازات اال انها تعتز مبا 
بذلته من جهـــود تكللت بفوزها بامليدالية 
البرونزية وتفوقت على عشرات املتسابقني اآلخرين من اجلنسني 
واوضحت انها تنوي االشتراك مجددا بأوملبياد العلوم الدولي 

في السنوات املقبلة.

قال التقرير االسبوعي لشركة 
بيت االستثمار العاملي »جلوبل« 
حول اداء سوق الكويت لالوراق 
املالية ان السوق لم يتمكن من 
احلفاظ على أدائه االيجابي الذي 
ســـجله في بداية العام، لينهي 
األســـبوع الثاني علـــى تراجع 
مدفوعا باخلسائر التي شوهدت 
في أسهم املؤسسات املالية ضمن 

قطاعات السوق.
ومع عدم مساعدة األسهم ذات 
القيمة السوقية الكبيرة للسوق 
كان من احلتمي تراجع املؤشر 
العام. فوفقا ألداء مؤشر جلوبل 
العام، الذي يقـــوم بقياس أداء 
السوق بناء على طريقة الوزن 
السوقي لألســـهم املدرجة، فقد 
سوق الكويت ما نسبته 1% خالل 
إلى 184.69  األســـبوع وصوال 
نقطة. في حني شـــهد املؤشـــر 
السعري لسوق الكويت لألوراق 
املالية تراجعا مبقدار 25.30 نقطة 
)0.36%( مغلقا دون مســـتوى 
الدعم األساسي عند 7000 نقطة 
وصوال إلى 6986.3 نقطة. وقد 
وصلت القيمة السوقية مع نهاية 
األسبوع إلى 29.98 مليار دينار 
في حني مال معامل انتشار السوق 

قليال نحو الشركات املتراجعة مع 
تراجع 69 سهما مقابل ارتفاع 63 
سهما من إجمالي 163 سهما مت 

تداولها خالل األسبوع.
التداول   هذا وسجل نشاط 
ارتفاعا كبيرا خالل األســـبوع 
باملقارنة مع قصر تداول األسبوع 
الســـابق نتيجـــة لعطلة العام 
اجلديد كما توجه املستثمرون إلى 
اتخاذ مواقعهم قبيل بداية موسم 
نتائج الشـــركات لنهاية العام. 
فقد بلـــغ اجمالي كمية التداول 

األســـبوعي 2.67 مليار ســـهم 
)بزيادة هائلة بلغت %54.67( 
بإجمالي قيمة بلغت 290.62 مليار 
دينار )مرتفعا بنسبة %37.95(. 
هذا وقد تصدر قطاع العقار قائمة 
القطاعات األكثر تداوال من حيث 
الكمية، حائزا ما نسبته %37.18 
من إجمالي التداول األسبوعي، أي 
ما مقداره 991.68 مليون سهم.

هذا وقد ساهم سهم الشركة 
الدولية للمنتجعات في ارتفاع 
املؤشر بهذه القيمة، حيث جاء 

األكثر تـــداوال من حيث الكمية 
في السوق، بإجمالي تداول بلغ 
300.60 مليـــون ســـهم. ممثلة 
ما نســـبته 11.27% من إجمالي 
األسهم املتداولة لهذا األسبوع. 
وقد أنهى السهم تداوله مرتفعا 
بنســـبة 10.61% بالنظـــر إلـــى 
إجمالي القيمـــة املتداولة، حاز 
قطـــاع اخلدمات الصـــدارة مع 
تـــداول 83.41 مليون دينار في 
القطاع ممثال ما نسبته 28.7% من 
إجمالي التداول األسبوعي. وقد 

كان سهم شركة أجيليتي األكثر 
تداوال من حيث القيمة في القطاع 
ببلوغ قيمة األسهم املتداولة عليه 
15.36مليون دينار هذا وأضاف 
السهم ما نسبته 4.92% إلى قيمته 

خالل األسبوع.
وقد شهدت قطاعات السوق 
تباينا في ادائها األسبوعي، حيث 
املالية  جاءت أسهم املؤسسات 
أكبر اخلاسرين في السوق. فقد 
جاء مؤشر جلوبل لقطاع التأمني 
أكثر اخلاسرين لهذا األسبوع، 
فاقدا ما نســـبته 3.8% مع عدم 
تسجيل أي ســـهم من مكونات 
املؤشر ارتفاعا. هذا وجاء سهم 
الشـــركة األهلية للتأمني األكثر 
تراجعا فاقدا ما نسبته %7.55 

من قيمته.
هذا وجاء قطاع البنوك ثاني 
أكبر املتراجعني بفقدانه ما نسبته 
2.84% إلى قيمته فقد شهد القطاع 
تراجعا حادا فــــي قيمة معظم 
أسهمه مع عدم ارتفاع أي سهم 
ضمن القطاع. هذا وجاء ســــهم 
بنك برقان األكثر تراجعا ضمن 
القطاع فاقدا ما نســــبته %8.7 
من قيمته عقب إعالن اجلمعية 
العموميــــة املوافقة على زيادة 
رأسمال البنك بقيمة 36 مليون 
دينار مع قيمة اسمية تبلغ 100 
فلس وعالوة إصدار 180 فلسا 

للسهم. 

د.جوزيف طربية

أداء سلبي لقطاع االتصاالت الخليجي 
يُفقده 222.6 مليون دوالر

أوضح التقرير األسبوعي لشركة 
بيت االستثمار العاملي »جلوبل« 
ان مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت 
اخلليجي شهد أداء سلبيا بنهاية 
تداوالت األسبوع املنتهي في 14 
يناير 2010 مســــجال انخفاضا بنسبة %0.24 

وصوال إلى مستوى 282.57 نقطة.
هذا وقد انخفض إجمالي القيمة الســــوقية 
للقطاع بواقع 222.58 مليون دوالر وصوال إلى 

91.69 مليار دوالر.
وقد شهد قطاع االتصاالت اخلليجي تراجعا 
في أنشطة التداول هذا األسبوع، حيث انخفضت 
كمية األسهم املتداولة بنسبة 1.7% وصوال إلى 
59.02 مليون سهم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 
261.70 مليون دوالر أي بانخفاض بلغت نسبته 
20.99% مقارنة باألسبوع السابق. وقد استحوذت 
الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت على ما نسبته 
1.54% من إجمالي الكمية املتداولة في األسواق 

اخلليجية.
بينما استحوذت القيمة املتداولة للقطاع على 
ما نســــبته 5.02% من إجمالي القيمة املتداولة 

في األسواق اخلليجية.
وتصدر ســــهم شــــركة االتصاالت املتنقلة 
)زين السعودية( قائمة األسهم من حيث الكمية 
املتداولة هذا األسبوع مستحوذا على ما نسبته 
34.68% )20.47 مليــــون ســــهم( بينما تصدر 
سهم شركة احتاد اتصاالت )موبايلي( قائمة 
األسهم من حيث القيمة املتداولة هذا األسبوع 
مستحوذا على ما نسبته 31.37% )82.09 مليون 

دوالر(.
من جهة أخرى، جاء سهم شركة احتاد عذيب 

األكثر ارتفاعا خالل هذا األسبوع بارتفاعه بنسبة 
بلغت2.81% ليغلق عند 16.45 رياال سعوديا.

بينما تصدر سهم شركة اإلمارات لالتصاالت 
املتكاملة )دو( قائمة األسهم من حيث التراجع 
خالل هذا األســــبوع بانخفاضه بنسبة %3.01 

ليغلق عند 2.90 درهم إماراتي.
 ومن أخبار شركات القطاع فقد بادر املصرف 
العاملي )GBCORP( ومجموعة »بتلكو« البحرينية 
لالتصاالت، باتخاذ أولى اخلطوات نحو شراكة 
إســــتراتيجية بني الطرفني متكن املصرف من 
امتالك ما نسبته 11% من أسهم شركة االتصاالت 
الهندية »S-Tel«، وهي عبارة عن ائتالف مشترك 
بني مجموعة SIVA الهندية ومجموعة »بتلكو«. 
كما ذكر مسؤول في شركة االتصاالت السعودية 
في البحرين، إن الشــــركة ستكشف األسبوع 
املقبل عن موعد إطــــالق خدماتها لالتصاالت 
املتنقلة، واملتوقع أن يكون في شــــهر فبراير 
املقبل، لتصبح ثالث شركة اتصاالت تقدم خدمات 

الهاتف النقال في البحرين.
في حــــني وصف نائــــب الرئيس لالتصال 
والعالقات العامة في شــــركة موبايلي حمود 
الغبيني العام 2009 »باملميز« للشــــركة وذلك 
بتحقيقهــــا نتائج وأرقاما قياســــية في أعداد 
املشــــتركني واخلدمــــات املقدمــــة وخاصة في 
تغطية شــــبكة اجليل الثالــــث، متوقعا تزايد 
وتيرة التنافــــس هذا العام عن العام املنصرم 
نظرا لوجود خدمات جديدة ستطرح ألول مرة 
وال تعمل إال على شبكات ذات تقنيات متطورة 
وسيفوز بالنســــبة الكبرى من املشتركني من 
ميلك شبكات قادرة على مترير هذه اخلدمات 

بجودة عالية.

البحر تقدم درعا تكرميية إلى الطالبة عذبة العياف

شيخة البحر

تقــرير


