
اقتصادالجمعة  22  يناير  2010   30
خالل اجتماع مطول برئاسة الوزير الشيخ أحمد العبداهلل »التجارة« تقوم بدورها للمحافظة على استقرار األسعار بالسوق

»مؤسسة البترول« ناقشت مشاريع النفط 
ضمن الخطة الخمسية وتكلفتها وطرق تمويلها

 زكي عثمان
علمت »األنباء« من مصادر 
نفطية مسؤولة ان اجتماعا مطوال 
عقده وزير النفط رئيس مجلس 
البترول الشيخ  ادارة مؤسسة 
احمد العبداهلل امس مع مجلس 
العديد  ادارة املؤسسة ملناقشة 

من القضايا النفطية املهمة.
ان  املص���ادر  واوضح���ت 
االجتماع تطرق الى امللف اخلاص 
مبش���اريع اخلطة اخلمس���ية 
للقطاع النفطي والذي يتضمن 
العديد من املش���اريع احليوية 
واالس���تراتيجية في مقدمتها 

مشروع املصفاة اجلديدة ومشروع الوقود النظيف 
ومشروع تطوير املرافق النفطية واملنشآت النفطية 
وايضا املش���اريع النفطية خارج الكويت، ومنها 
مصفاتا التكرير ومصنع���ا البتروكيماويات في 
الصني وڤيتنام وغيرها من املشاريع االستراتيجية 
للمؤسسة وشركاتها التابعة. وقالت املصادر ان 
االجتماع ناقش طرق متويل تلك املشاريع وذلك 
من خالل التطرق الى تكلفة تنفيذ كل مشروع على 
حدة والطريقة املستقبلية لتمويل هذه املشاريع 
واالهمية االقتصادية لها من خالل دراسات اجلدوى 
اخلاصة بكل مشروع. كما ناقش االجتماع اخلطط 

النفطي  االستراتيجية للقطاع 
الالزم  الوقود  اخلاصة بتوفير 
حملطات توليد الكهرباء اخلاصة 
بوزارة الكهرباء وذلك بشكل عام 
العام وليس  وعلى مدار اشهر 
فقط خالل اشهر الصيف، مبينة 
ان الهدف من ذلك هو بناء خطة 
استراتيجية طويلة املدى لتنفيذ 
ما يحتاجه هذا االمر من مشاريع 
تس���اعد وتس���اهم في توفير 
الطاقة الالزم���ة لتلك احملطات 

مستقبال. 
كما استعرض مجلس إدارة 
املؤسسة البدائل التي ستتخذها 
املؤسس���ة لتزويد وزارة الكهرباء بالغاز كبدائل 
مؤقتة من اخلارج حتى تستطيع شركة البترول 
الوطنية توفي���ر الكميات الالزمة والكاملة لعمل 

تلك احملطات في املستقبل.
هذا، وقالت املص���ادر ان املجلس ناقش ايضا 
كيفية تفعيل اخلدمات املشتركة بني شركات القطاع 
النفطي وذلك بهدف توحيد عملها في املس���تقبل 
وفض التشابك بني بعض اخلدمات املتشابهة في 
عمل تلك الشركات،موضحة ان تلك اخلطوة تهدف 
الى تنسيق أكبر بني الشركات حتى ال تتعارض 

في مهام عملها.

بحث الخطط اإلستراتيجية المستقبلية لتوفير الوقود لوزارة الكهرباء

الهارون: نعمل على إقرار قانون الشركات ليشّكل 
مع قانون هيئة سوق المال دعمًا مضاعفًا للسوق المحلية

الغرفة تستقبل أعضاء مركز التحكيم التجاري الخليجي

»االستثمارات الوطنية«: عامل الوقت وراء عدم تفاعل السوق 
مع »هيئة سوق المال« و»الخطة الخمسية«

ذكر تقرير شركة االستثمارات 
الوطني����ة االس����بوعي انه خالل 
تداوالت االس����بوع املاضي ارتفع 
مؤشر املعدل اليومي لكمية االسهم 
املتداولة وعدد الصفقات وقيمتها 
بنسبة 24.4% و19.1% و15.6% على 
التوالي، ومن اصل ال� 205 شركات 
مدرجة بالسوق مت تداول اسهم 159 
شركة بنسبة 77.9% من اجمالي 
اسهم الشركات املدرجة بالسوق 
ارتفعت اس����عار اسهم 80 شركة 
بنس����بة 50.3%، فيما انخفضت 
اسعار اسهم 53 ش����ركة بنسبة 
33.3% واستقرت اسعار اسهم 26 
شركة بنسبة 16.4% من اجمالي 
اسهم الشركات املتداولة بالسوق، 
ولم يتم التداول على اس����هم 45 
22.1% من اجمالي  شركة بنسبة 
اسهم الشركات املدرجة بالسوق 
الرسمي، كما مت بتاريخ 2010/1/18 
نقل شركة ادارة االمالك العقارية � 
رمي من السوق املوازي الى السوق 
الرسمي، حيث جرى التداول على 

سهمها ما بني 120 و122 فلسا.
وحول القيمة السوقية للسوق، 
افاد التقرير بأن����ه بنهاية تداول 
القيمة  االس����بوع املاضي بلغت 
الرأس����مالية للشركات  السوقية 
املدرج����ة في الس����وق الرس����مي 
30.344.9 مليون دينار بارتفاع 
قدره 174.8 مليون دينار وما نسبته 
0.6% مقارنة مع نهاية االسبوع قبل 
املاضي والبالغة 30.170.1 مليون 
دينار وانخفاض قدره 339.9 مليون 
دينار وما نسبته 1.1% عن نهاية 

عام 2009.

األداء العام للسوق

اما االداء العام للس����وق، فقد 
اشار التقرير الى ان سوق الكويت 
ل����الوراق املالية انه����ى تعامالته 
لالسبوع على ارتفاع محدود وذلك 
باملقارنة مع ادائه في االس����بوع 
املاضي، حيث ارتفعت املؤشرات 
العامة )NIC50 � السعري � الوزني( 
بنسب بلغت 0.2% و1.1% و%0.5 

على التوالي، وكذلك االمر بالنسبة 
للمتغيرات العامة )املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة � الكمية املتداولة 
� ع����دد الصفقات( والتي ارتفعت 
بنسب بلغت 16% و25% و19% على 
التوالي، هذا وبلغ املتوسط اليومي 
للقيمة املتداولة 67 مليون دينار 
خالل االسبوع مقابل 58 مليونا 

لالسبوع قبله.
هذا وقد استمر نهج تعامالت 
س����وق الكويت ل����الوراق املالية 
على ما هو عليه وذلك لالسبوع 
الثال����ث على التوال����ي، اذ التزال 
املوجة املضاربية هي السائدة على 
رمت الت����داول، وعلى وقع افتتاح 
السوق ببداية االسبوع الول مرة 

بعد اقرار قانون مشروع اخلطة 
اخلمسية وذلك مبداولته االولى 
باجماع املجلس، فقد مت اقرار قانون 
هيئة س����وق املال بذات االجتماع 
وفي اول مداولة وذلك في وسط 
االسبوع، والالفت انه وعلى الرغم 
من اهمية تلك القوانني وحساسيتها 
إال ان تفاعل السوق لم يكن تفاعال 
طبيعي����ا وهو امر متوقعا، حيث 
الت����زال االس����هم القيادية تراوح 
مكانها منذ بداية العام وبات االجتاه 
السائد هو جتيير تلك احملفزات 
نحو العملي����ات املضاربية التي 
فرضت نفسها على وقع التعامالت 
التي انصبت بشكل عام على االسهم 
الرخيصة نسبيا  ذات االس����عار 

والتي تراجع����ت بصورة كبيرة 
خالل الفترة املاضية، ويشاع انها 
بصدد حتقيق ارباح خالل السنة 
املالية املنقضية او تسجيل خسائر 
استثنائية مبعنى انها غير متكررة، 
كما سيطرت تلك التحركات على 
معظم ش����ركات قطاع الصناعة 
بحجة انها املستفيد املباشر القرار 
قانون اخلطة اخلمسية او قانون 
خطة االربعة اعوام ان صح التعبير 

بقيمة تفوق ال� 35 مليار دينار.

عدم تفاعل السوق

اما عن سبب عدم تفاعل السوق 
مع اقرار تلك القوانني بالش����كل 
الطبيع����ي، فبرأينا انه يعود الى 

سببني، االول عامل الوقت، فقانون 
هيئة سوق املال هو قانون حبيس 
في ادراج اللجنة املالية مبجلس 
االمة منذ ربيع العام 2006، ورغم 
انه قد تبدل في صياغته منذ ذلك 
الوقت وبعد ان متت املوافقة عليه 
بصيغته احلالي����ة، اال انه يبقى 
استحقاقا جوهريا قد تأخر كثيرا 
في اقراره، وهو مازال ينتظر ان 
يتم اقراره مبداولته الثانية ومن ثم 
بدء العمل فيه مبراحل الى ان يتم 
تفعيله بالكامل، وهو امر من املمكن 
ان يزيد على عام كامل بعد اقراره 
باملداولة االخيرة وذلك حس����بما 
تبينه مسودة القانون التي نشرت 
اواخر العام املاضي، ومن ناحية 
اخرى فإن مدى فاعلية هيئة سوق 
املال وتأثيرها سيرتبط بهيكلها 
االداري واجلهة التي يتبعها، حيث 
ان التعديالت املقترحة التي ارسلت 
الى اللجنة املالية تطالب بتبعيتها 
الى وزارة التج����ارة وهو امر ان 
حصل فسيفقدها مساحة كبيرة 
من االستقاللية التي من املفترض 
ان يتمتع بها، اما بالنسبة للعامل 
الثاني فه����و العامل املادي، حيث 
ان اقرار اخلطة اخلمسية اليزال 
في اطاره النظري ولم تدخل حيز 
الواق����ع امللموس، اذ ان احلكومة 
والنواب قد حملوا بعدم س����هولة 
تنفيذه بس����بب ارتباطه بعوامل 
عدي����دة اهمها وجود املس����تثمر 
التمويل واملشاركة  وقدرته على 
في االستثمار بتلك املشاريع اال ان 
ذلك من املمكن اعتباره من ضمن 
املخاطر العامة، حيث يبقى العامل 
الرئيسي واحملك هو تنفيذ املشاريع 
وحتريك العجلة االقتصادية مبا 
ينعكس على استفادة املؤسسات 
والشركات واملجتمع املدني منها.

وحول اداء القطاعات االكثر نشاطا 
من حيث قيمة االسهم املتداولة، 
فذكر ان قطاع ش����ركات اخلدمات 
استمر باملرتبة االولى للتداول من 
حيث قيمة االسهم املتداولة بتداول 
893.5 مليون سهم بنسبة %26.9 
موزعة على 9.774 صفقة بنسبة 
25.6% بلغت قيمتها 83.7 مليون 
دينار بنسبة 24.9% من اجمالي 

قيمة االسهم املتداولة.

استقبل النائب األول لرئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت هالل 
مش����اري املطيري امس أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري 
اخلليجي، وحضر اللقاء خالد املضاحكة � عضو مجلس ادارة الغرفة 
وعضو مجلس ادارة مركز التحكي����م التجاري ورباح الرباح � املدير 
العام. في بداية اللقاء رحب املطيري بالضيوف الكرام وأشاد بجهودهم 
نحو تطوير اعمال املركز، كما هنأ املضاحكة مبناسبة توليه الرئاسة 
في الدورة املقبلة للمركز. هذا وقد وجه أعضاء املركز الشكر واالمتنان 
للغرفة على حسن االستقبال، كما أشاد د.ناصر الزيد � امني عام املركز 
بأن مركز التحكيم التجاري اخلليجي هو احدث آليات العمل اخلليجي 
املش����ترك ويساهم بشكل اساسي في حل اخلالفات املتعددة األطراف 
سواء كانت عربية أو أجنبية على املستوى اإلقليمي في دول املجلس، 
مؤكدا على سرعة االنتهاء من القضايا واملنازعات الى جانب قوة نفاذ 

احلكم التي تصل الى 100 يوم وغير قابل لالستئناف.
ويأتي هذا اللق����اء بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس إدارة مركز 

التحكيم اخلليجي الذي يعقد بالكويت.

»كون����ا«: أكد وزي����ر التجارة 
والصناعة احمد الهارون ان الوزارة 
تعمل على اقرار قانون الشركات 
ليشكل مع قانون هيئة سوق املال 

دعما مضاعفا للسوق احمللية.
ل� »كونا«  اله����ارون  وأوضح 
عقب استقباله ملجلس ادارة مركز 
التحكيم التجاري اخلليجي أمس 
ان قانون الشركات مرتبط ارتباطا 
وثيقا بقانون هيئة س����وق املال 
ما يجعل احلاجة ماسه إلقرارهما 
معا ليكم����ل كل منهما اآلخر مبا 
يعود بالنفع على االقتصاد الوطني 

بشكل عام.
وأك���د ان هن���اك حال���ة من 
االنس���جام بني جميع اجلهات 
املعنية بدعم مسيرة االقتصاد 
إقرار  الوطني والتي نتج عنها 
قانون هيئة سوق املال مبداولته 
االولى باإلجماع، مشيرا الى ان 
»إقرار قانون معني باإلجماع يعد 
من الن���وادر لكن إميان اجلميع 
بأهمية هذا القانون س���اهم في 

إقراره بهذا الشكل«.
وتوقع الهارون ان ترد على 
القان���ون في مداولت���ه الثانية 
تعديالت معينة من قبل بعض 
اعض���اء مجلس األم���ة كما ان 
احلكومة لها بعض التعديالت لكن 

هذه التعديالت لن تعرقل مسيرة 
إقرار القانون في مداولته الثانية 
ليعزز استقرار السوق احمللية 
ويش���كل لبنة دع���م لالقتصاد 

الوطني بشكل عام.
وأض����اف ان التعديالت التي 
ستقدم على القانون في مداولته 
الثانية لن تكون محل خالف كبير 
بني السلطتني حيث ان املشروع 
في بنائه التشريعي العام مكتمل، 
مبين����ا ان القان����ون يأتي نتيجة 
جهود كبيرة من قبل الس����لطتني 
التش����ريعية والتنفيذي����ة حيث 
تعاقبت عليه مجالس عديدة وقدم 

إلقراره 6 مشاريع قوانني.
وحول قضية ارتفاع األسعار 
التي تداولتها بعض وس���ائل 
االعالم اخيرا اك���د الهارون ان 
وزارة التجارة والصناعة ممثلة 
التجارية تقوم  الرقابة  بقطاع 
بدوره���ا على أكم���ل وجه في 
سبيل احملافظة على استقرار 
االسواق احمللية وحماية مصالح 
املستهلكني من التالعب باألسعار 

ورفعها بشكل غير مبرر.
وأفاد ب���أن الكويت كغيرها 
من دول العالم املستوردة تتأثر 
باألسعار العاملية للسلع واملواد 
التي تستوردها لذا فإن السوق 

قد يتأثر من حني آلخر ارتفاعا 
وانخفاضا، مشددا على ان الوزارة 
لن تتساهل في تطبيق القانون 
على املخالفني الذين يس���عون 
الى استغالل األوضاع العاملية 
لتحقيق األرباح السريعة على 

حساب املستهلكني.
وأشار الهارون الى ان الوزارة 
أحال����ت العدي����د من الش����ركات 
النيابة  الى  التجاري����ة  واحملالت 
التجاري����ة والبع����ض منها أغلق 
بسبب مخالفات التالعب باألسعار، 
مضيفا ان القانون ينظم موضوع 
الزيادة في اسعار السلع والوزارة 

تعمل على تطبيق القانون.

وع����ن اس����تقباله لوفد مركز 
التحكي����م التجاري لدول مجلس 
التعاون اخلليجي في زيارته التي 
تأتي مبناس����بة انط����الق الدورة 
اجلديدة للمركز برئاسة الكويت 
خلفا لسلطنة عمان اشاد الهارون 
بجهود املركز في مجال التحكيم 
التجاري حيث انه يقوم بدور مهم 
تعود منفعته على اقتصادات دول 

املجلس بشكل عام.
واضاف ان املركز يحمل رؤية 
جديدة من ش����أنها تطوير عمله 
وتعزيز دوره في مجال التحكيم 
التجاري وحل النزاعات التجارية 
العربي، مشددا  في دول اخلليج 
العوائق  إزالة جميع  على أهمية 
التي يعاني منها املركز ليسهل عليه 

القيام مبهامه على أكمل وجه.
ودعا الهارون جميع اجلهات 
اخلليجية املعنية مبجال التحكيم 
التجاري احلكومية واالهلية الى 
دعم املركز لتوسيع دائرة عمله 
ومضاعفة نشاطه ليكون املرجع 
في النزاعات واإلشكاالت، مشيرا 
الى ضرورة تعزيز عالقة املركز 

مبراكز التحكيم العاملية.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
ادارة املرك����ز ممثل الكويت خالد 
املضاحكة ان ه����ذه الزيارة تأتي 

ضمن سلسلة من الزيارات التي 
يعمل مجلس االدارة على القيام 
بها ملختلف املس����ؤولني املعنيني 
مبجال عمل املركز في دول مجلس 
التعاون اخلليجي بهدف احلصول 
على الدعم الكافي لتحقيق رؤية 

واهداف عمل املركز.
واض����اف املضاحكة ان املركز 
ينظر بحك����م عمله ف����ي قضايا 
التحكي����م التج����اري التي تكون 
أطرافها خليجية او خليجية عربية 
او خليجية عاملية اضافة للقضايا 
احمللية التي يكون طرفاها من دولة 
خليجية واحدة، مبينا ان املركز 
يواجه حتديات عديدة يعمل حاليا 
على جتاوزها بدعم االجهزة املعنية 

في دول مجلس التعاون.
وأفاد بأن مدة رئاسة الكويت 
ملجلس ادارة املركز ستستمر سنة 
كاملة وهي املرة الثانية التي تتولى 
الكويت فيها رئاسة املركز، مشيرا 
الى ان أهم أهداف املركز هي فض 
املنازعات التجارية بكفاءة وسرعة 
وفاعلية وعدالة وتعزيز اجراءات 
نزاهة التحكيم التجاري ونش����ر 
ثقافة التحكيم التجاري خليجيا 
وتأسيس عالقات ثنائية مع مراكز 
التحكي����م اخلليجي����ة والعربية 

اإلقليمية والدولية.

بنك الدوحة يحقق أرباحًا سنوية بلغت 
973 مليون ريال قطري للعام الماضي

النفط الكويتي يرتفع 
إلى 75.22 دوالرًا

الدوحة � »كون���ا«: أعلن بنك الدوحة أمس انه حقق أرباحا 
سنوية بلغت 973.6 مليون ريال قطري للعام املاضي.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك الشيخ فهد بن جبر آل ثاني 
في تصريح صحافي ان العائد على سهم البنك بلغ 5.38 رياالت 
للعام املاضي، مش���يرا الى أن البنك حقق نسب منو ملحوظة 
بجميع املؤشرات املالية حيث ارتفع إجمالي املوجودات من 39 
مليار ريال قطري عام 2008 إلى 46 مليار ريال قطري عام 2009 

أي بنسبة منو تعادل %18.1.
 وذكر أن إجمالي السلف والقروض ارتفع من 24 مليار ريال 
قطري عام 2008 إلى 26 مليار ريال قطري عام 2009 أي بنسبة 
منو تعادل 8.2%. وأوضح أن الودائع منت بنس���بة 20% حيث 
ارتفع إجماليها من 23.2 مليار ريال قطري عام 2008 إلى 27.9 
مليار ريال قطري عام 2009 فيما بلغ إجمالي حقوق املساهمني 
كما في نهاية العام 59.9 مليار ريال قطري أي بنس���بة زيادة 

قدرها 191.1% عن العام السابق.

كونا: ارتفع سعر برميل النفط 
الكويتي 12 سنتا في تعامالت اول 
من امس مقارنة بتعامالت الثالثاء 
املاضي ليستقر عند مستوى 75.22 
النفط في  دوالرا. وتشهد اسعار 
الوقت احلال����ي حالة من التعافي 
في ظل مؤشرات تبني ان االقتصاد 
العاملي جت����اوز مرحلة القاع في 
ازمته املالية وبدأ يسير في مرحلة 
الصعود واالنتعاش من جديد وهو 
ما يعني زيادة الطلب على النفط. 
ويأتي تراجع اسعار الدوالر مقابل 
العمالت االخرى كسبب ثان الرتفاع 
اسعار النفط باالضافة الى بعض 
التقارير التي تش����ير الى احتمال 
عودة املضاربني للسوق النفطية 

من جديد.

»طيران الجزيرة« تطور نظام الحجوزات 
إلى الجيل التالي األحدث

أعلنت ش���ركة طيران 
الجزيرة عن انتقالها وبنجاح 
إلى الجيل التالي من أحدث 
أنظمة الحجوزات نافيتير 
ني���و س���كايز، وذلك في 
خطوة هامة ستمكن الناقلة 
من تقدي���م خدمات أفضل 
لضيوفها وشركائها في قطاع 
السياحة والسفر، من خالل 
توفير خدمات تتمتع بكفاءة 
أعلى وقيمة مضافة من خالل 
التي  الترويجية  العروض 
تطرحها الشركة لمسافريها 

األعزاء.
وقد طورت الشركة نظام 
الحجوزات لديها وارتقت من 
 Navitaire Open Skies نظام

إلى النظام األح���دث Navitaire New Skies الذي 
يمكنها من تقديم خدمة حجز الفنادق والتأمين 
علي السفر واستئجار السيارات للضيوف أثناء 
عملية حجز تذاكر الطيران، ومنح الضيوف مزيدا 
من الخيارات عند دف���ع ثمن التذاكر والخدمات 
االضافية عن طري���ق البطاقات االئتمانية ڤيزا 
وماستركارد وKENT وسيتم في المستقبل القريب 
إضافة المزيد من خي���ارات الدفع عبر بطاقات 

االئتمان المصرفية.
وتعليقا على هذه الخطوة الهامة والتي تعد 
اضاف���ة جديدة لضيوف الناقل���ة، قال الرئيس 
التنفيذي ل� »ش���ركة طيران الجزيرة« ستيفان 
بتش���لر : »إن النظام الجديد خطوة كبيرة إلى 
األمام لنا ولضيوفنا، ومعه أصبحنا قادرين ليس 
فقط على ط���رح خدمات قيمة وعروض خاصة 
لمسافرينا بل أضحت خدمات الحجز عبر موقعنا 
االلكتروني أكثر كفاءة، وفي حال حدوث أي تغير 
على جدول الرحالت بات بإمكاننا التواصل بسهولة 
مع ضيوفنا عبر البريد اإللكتروني والرس���ائل 
النصية القصيرة، واألفضل من ذلك أنه يمكننا 
من دم���ج بيانات الحجوزات بش���كل أفضل مع 
أنظمة تس���جيل الدخول في مكاتب المطار مما 
يسهل عملية تسجيل الدخول بشكل كبير، وهذا 
كله من شأنه رفع مستوى تجربة سفر ضيوفنا 

لتكون أكثر سهولة واستمتاعا.
يق���دم النظام الجديد ايضا منافع ملموس���ة 
لوكاالت الس���فر ومنها تمكينهم من بيع تذاكر 
سفر طيران الجزيرة وخدمات أخرى عن طريق 
نظ���ام التوزي���ع العالم���ي )GDS( وذلك للمرة 
األولى، حيث يسمح لوكالء السفر باالطالع على 
أس���عار التذاكر المعلنة من قبل الشركة ومدى 
تواف���ر المقاعد، ويأتي تطبيق هذه الخدمة بعد 
االتفاقية التي وقعتها شركة طيران الجزيرة مع 
TravelPort مؤخرا، وباإلضافة إلى ذلك سيكون 
بإمكان وكاالت السفر االتصال برمجيا مباشرة 
مع طيران الجزيرة ع���ن طريق واجهة تطبيق 

البرمجيات )API( الجديدة.
وبمناس���بة االنتقال الى النظام الجديد قال 
رئيس األنظمة التجارية في طيران الجزيرة: جون 
هيوج، »بفض���ل التعاون مابين فريقي األنظمة 
التجارية بطيران الجزيرة وNavitaire تمكنا من 
جعل النظام يعمل بكفاءة ضمن اإلطار الزمني 

المخطط له وفي حدود الميزانية.
وتعتبر هذه الخطوة إنجازا كبير لفريق العمل 
في قسم األنظمة التجارية، ونحن سعداء بتطبيق 
ه���ذا النظام الذي س���يقدم خدمات جديدة قيمة 

لجميع ضيوفنا األعزاء«.
وقال المدير اإلداري لشركة Navitaire جون 
دبكوسكي: »مع انتقال طيران الجزيرة إلى النظام 
الجديد New Skies حصل���ت الناقلة على نظام 
مرن يدعم أهدافها في االرتقاء بخدمة مسافريها 
وتميزها بشكل الفت عن المنافسين واالرتباط 
بسهولة مع ش���ركاء الصناعة والحصول على 
إيرادات إضافية، كما سيمكن النظام الجديد المطور 
طيران الجزيرة من المحافظة على والء ضيوفها 
وجذب العديد من المسافرين باعتبار أنها توسع 
دائرة الخدمات التي تقدمها وتسعى قدما لتطوير 
عالمتها التجارية«. يشار إلى أن »شركة طيران 
الجزيرة« تشغل حاليا أسطوال مكونا من 11 طائرة 
جديدة من طراز إيرباص A320 مزودة جميعها 

بمقاعد جلدية مميزة للشركة.
وتوفر مقصورة »درجة رجال األعمال« على 
»طي���ران الجزيرة« لركابه���ا المزيد من الراحة 
والرفاهية، بما في ذلك سهولة وبساطة الحجز 
والمكاتب المخصصة لتسجيل الدخول للطائرة، 
إلى جانب السماح لهم بوزن مجاني لألمتعة يصل 
الى 40 كجم، كم���ا تتوافر لعمالء »درجة رجال 
األعمال« إمكانية الدخ���ول إلى قاعات الضيافة 
بالمطار، فضال عن الخدمات المميزة والبرامج 
الترفيهية على متن الطائرة. وتسير »شركة طيران 
الجزيرة« رحالتها إلى العديد من الوجهات في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إضافة 

إلى إيران.

جانب من اللقاء املشترك بني أعضاء الغرفة ومركز التحكيم التجاري اخلليجي

أحمد الهارون
الشيخ أحمد العبداهلل

تقــرير

»غلف إنفست«: المؤشر يواجه مقاومة عند 7110  نقاط
ذكر تقرير شركة غلف إنفست األسبوعي ان 
مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية شهد ارتفاعا 
في جميع مؤشراته الرئيسية، حيث ارتفع املؤشر 
السعري بواقع 75.6 نقطة وبنسبة 1.08% كما 
ارتفع املؤشر الوزني بواقع 1.85 نقطة وبنسبة 
0.48%، وذلك لعدة عوامل أهمها، تفاعل السوق 
ايجابيا مع إقرار مجل��س األمة خلطة التنمية 
املتوقع أن تصل قيمتها إلى 37 مليار دينار خالل 
ال� 5 سنوات املقبلة، باالضافة إلى إقرار قانون 
هيئة سوق املال ما أدى الى تفاؤل املستثمرين 
بجدية مجل��س األمة واحلكومة على اإلصالح 
االقتصادي، كما كان للتحرك املكثف والنشط 
على معظم املجاميع االستثمارية وباألخص ايفا 
والصفاة األثر االيجابي على أسهم هذه املجاميع 
وعلى السوق بشكل عام، وتذبذب السوق خالل 
األسبوع بسبب ترقب إعالنات أرباح نهاية العام 
2009 للش��ركات املدرج��ة وخصوصا البنوك 

والشركات القيادية والتشغيلية.
وحول أداء القطاعات أفاد التقرير بأن قطاع 
اخلدمات تصدر أعلى تداول بنسبة 24.9% من 
إجمالي القيمة املتداولة لألسبوع حيث شهد سهم 
صفاة طاقة تداوال ب� 188.1 مليون سهم بقيمة 
16.4 مليون دينار، وأيضا شهد سهم الصفوة 
تداوال ب� 250.6 مليون سهم بقيمة 14.4 مليون 
دين��ار، وحل قطاع العقار ثانيا بنس��بة %24.1 
وذلك بس��بب التداول على سهم جيزان حيث 
تداول ب� 298 مليون س��هم بقيمة 21.2 مليون 

دينار، وشهد سهم املنتجعات تداوال ملحوظا 
حيث تداول ب� 268.9 مليون سهم بقيمة 20.6 
مليون دينار، ولقد حل قطاع االس��تثمار ثالثا 
بنس��بة 22.4% وذلك بسبب التداول على سهم 
ايفا حيث تداول ب� 181.2 مليون س��هم بقيمة 
19 مليون دينار، وش��هد سهم الصفاة تداوال 
ملحوظا حيث تداول ب� 110.4 ماليني سهم بقيمة 

14.8 مليون دينار. 
وكان التقرير قد توقع في حتليله األسبوع 
املاضي ان املؤشر يجب عليه أن يتجاوز نقطة 
املقاومة األولى والنفس��ية عن��د 7.000 نقطة 
والتأس��يس فوقها ليتخط��ى االجتاه التنازلي 
الثانوي ومن ثم يتجه نحو نقطة املقاومة الثانية 
عن��د 7.250 نقطة، وان ل��م يحصل ذلك فمن 
املمكن نزول املؤش��ر إل��ى نقطة الدعم األولى 
عند 6.840 نقطة وم��ن ثم نقطة الدعم الثانية 
6.680 نقطة.وبالفعل فقد جتاوز املؤشر االجتاه 
التنازلي الثانوي وأسس فوق النقطة النفسية 
عند 7.000 نقطة بسبب ارتفاع القيم والكميات 

املتداولة خالل األسبوع. 
أما بالنس��بة لتحليله للفترة املقبلة، فتوقع 
ان املؤشر يجب عليه أن يتجاوز نقطة املقاومة 
األول��ى عند 7.110 نقاط ومن ثم نقطة املقاومة 
الثانية عند 7.250 نقطة ليستمر في االرتفاع، 
وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر 
إل��ى نقطة الدعم األولى عند 7.000 نقطة ومن 

ثم نقطة الدعم الثانية 6.840 نقطة.

»طيران اجلزيرة« تطور انظمة احلجوزات عليها


