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البراك: 37% زيادة صافي أرباح 
»زين ـ السودان« خالل 2009

الصبيح: »بيتك« السعودية يبدأ رسميًا نشاط استثمار 
إستراتيجي بالمملكة برأسمال 500 مليون ريال

الخرافي: ضغوط متزايدة على »البيئة« إلغالق مصانع أم الهيمان

»غرفة التجارة«: الخطة التنموية ستخرج الكويت
 من رواحة الحلقة المفرغة التي أنهكت الوطن والمواطن

احمد يوسف
 أك����د صناعيون عل����ى أهمية 
التح����رك االيجابي حلل قضية ام 
الى  الهيمان الصناعية، مشيرين 
ان هناك ضغوط����ا متزايدة على 
الهيئة العامة للبيئة من اجل نقل 
املصانع ملنطقة اخرى، وقالوا ان 
الدراسات التي أجريت على املنطقة 
وتشمل البحر واجلو والتربة اثبتت 
ان معدالت التلوث في ام الهيمان 
هي نف����س مع����دالت التلوث في 

املنصورية.
وأش����ار الصناعي����ون � خالل 
املؤمتر الذي عقده احتاد الصناعات 
بهدف االتفاق على حتديد التوجه 
للمرحلة املقبلة لدعم املستثمرين في 
مصانع الشعيبة الغربية الصناعية 
� الى ضرورة النظر الى الصناعة 
بنظرة تنموية، خاصة ان انشاء 
املنطقة الس����كنية كان خطأ والبد 

من نقلها.
من جانبه ق����ال رئيس احتاد 
الصناعات حسني اخلرافي انه قبل 
عدة أشهر مارس عدد من النواب 
بصورة مفاجئة ضغوطا سياسية 
على جهات حكومية معنية الجئني 
إلى التعس����ف في استعمال احلق 
الذي منحه القانون لهم، وملوحني 
اداة االستجواب ما لم  باستخدام 
يتم اتخاذ إجراء سريع ضد مصانع 
الشعيبة الغربية لقربها من منطقة 
علي صباح الس����الم )أم الهيمان 

سابقا(.
أوضح ان االحتاد يرى أن رفع 
توصية مجلس ادارة الهيئة العامة 
للبيئة بإغالق ع����دد من املصانع 
ومخالف����ة مجموعة أخ����رى إلى 
املجلس األعلى للبيئة رمبا يكون 
حتصيل حاصل الستكمال الشكليات 
القانونية للخطوات  واجلوان����ب 
املتخذة س����لفا إلغ����الق املصانع، 
وسيكون من الصعوبة مبكان أن 
يبدي أي من أعضاء املجلس األعلى 
للبيئة اعتراضه على التقرير لكون 
هناك جرعة سياسية كبيرة تقتضي 
عدم إب����داء وجهة نظر مغايرة أو 

األمر الذي يؤكد ان هناك حلوال ألي 
مشكلة بيئية ولذا فاالتهام املوجه 
الى املصانع غير مهني حيث يوجد 
خلل في الرقابة على الصناعة سواء 

كانت نفطية او قطاع خاص.
ومن جانبه وصف عضو مجلس 
ادارة احت����اد الصناعات ورئيس 
جلنة الشكاوى خالد عبد الغني 
منطق����ة ام الهيمان بأنها تش����به 
مثلث برمودا وه����و مربع ملوث 
واملش����كلة غير مقتصرة على ام 
الهيمان فهناك الفحيحيل ملوثة 
ايضا فنحن نعيش في بيئة ملوثة 
والصناع����ة ليس له����ا ذنب فيها 
خاصة ان الدراسات املعنية اكدت 
ذلك بل ان نس����ب التلوث في ام 
الهيمان موازية للمنصورية وفقا 
للدراسات التي متت في هذا الشأن 
وقال عبد الغني من غير املنطق 
ان 6 مصانع فق����ط وراء التلوث 
في الكويت ولذا فالقضية مفبركة 
سياسيا الن النواب يضغطون على 
املصانع باعتبارها احللقة األضعف 
فالهيئة العامة للبيئة وراء األزمة 
رغم انها منذ تأسيسها عام 1995 
والى اآلن لم تتح����رك إال بعد ان 

ضغط عليها النواب.
وأكد اخلراف����ي انه وحال لهذه 
اإلش����كاليات التي تواجه التنمية 
الصناعية يؤكد االحتاد على ضرورة 

األخذ في االعتبار ما يلي:
أوال: التعام����ل ف����ي املس����ائل 
التنموية على أس����اس موضوعي 
وعلمي بعيدا عن هيمنة األجندات 

السياسية.
اتب����اع منهجية علمية  ثانيا: 
في معاينة وتفتيش املصانع من 
الناحي����ة البيئي����ة وحتديد نوع 

وطبيعة املخالفة إن وجدت.
ثالثا: البد من حتديد جهة يتم 
التظلم إليها وطلب إعادة النظر في 

القرارات املتخذة ضد املصانع.
رابعا: أن يتم جدولة اجراءات 
حتقيق وتنفيذ املتطلبات البيئية 
الت����ي فرضت عل����ى املصانع في 

برنامج زمني مناسب.

استقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير 
أمس الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب ملجموعة 
»زين« د.س���عد البراك وبحث معه عمل الشركة 

بالسودان بجانب األوضاع االقتصادية بالبالد.
وأفاد بيان صادر عن شركة زين � السودان بأن 
البراك التقى خالل زيارته التي امتدت ثالثة ايام 
للسودان بالرئيس البشير وعدد من الوزراء وكبار 
املسؤولني باحلكومة حيث بحث معهم االوضاع 
االقتصادية وعمل شركة »زين« بالسودان مبا يخدم 
مش���تركيها ويؤمن تواصل جناحاتها باعتبارها 

اكبر الشركات بالبالد.
وعبر البراك عن سعادته وفخره مبا اجنزته 
»زين � الس���ودان« من جناح���ات في عام 2009، 
مش���يرا في حديث خالل حفل ض���م العاملني ب� 

»زين السودان« الى ان املجموعة متكنت من حتقيق جناحات خالل 
عام كانت ش���ركات كبرى ال تطمح فيه إال الى البقاء في الس���احة 

االقتصادية فقط.

وأكد ان »زين � السودان« كان لها الفضل األكبر 
في ذلك النجاح وعدد ما حققته الشركة بالسودان 
خالل العام 2009 من منو أعداد املشتركني بنسبة 
50% وازدياد اإليرادات بنسبة 25% ووصول األرباح 
التشغيلية الى نس���بة 45% مما حقق زيادة في 
نسبة صافي األرباح إلى 37%، كما صرح بان عدد 
املشتركني كان ال يتجاوز 8ر1 مليون مشترك عند 
استحواذ »زين« على شركة »موبيتل« في العام 
2007 ليتجاوز اآلن 6.8 ماليني مشترك مما ميثل 

نسبة منو تفوق ال� %45.
 وطالب البراك موظفي وعمال »زين � السودان« 
مواصلة مس���يرة النجاحات ه���ذه حتى تتحقق 
أهداف املجموعة االس���تراتيجية وهي االنضمام 
الى قائمة اكبر عش���ر شركات موفرة لالتصاالت 
بنهاية العام 2011 مش���يرا بذات الوقت الى ان ذلك قد أصبح اليوم 
اقرب مما يتصور الكثيرون اذ ان »زين« حتتل اآلن املرتبة الرابعة 

عشرة في تلك القائمة.

ذكر مساعد املدير العام لقطاع االستثمار في بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( عبد الناصر الصبيح أن هيئة 
السوق املالية السعودية قد صرحت لبيت التمويل 
السعودي الكويتي مبباشرة العمل الفعلي وممارسة 
نشاط التعامل بصفة أصيلة والتعهد بالتغطية واإلدارة 
والترتيب وتقدمي املشورة واحلفظ في أعمال األوراق 
املالية في السوق السعودي، وهو ما يعني انطالق 
النشاط رسميا بعد استيفاء كافة الشروط الواجبة، 
برأسمال 500 مليون ريال، حيث وقع االختيار على 
مدينة اخلبر كمقر، ومت تس����مية وليد العنزي احد 
الكفاءات التي تقلدت مناص����ب مختلفة في بيتك � 
رئيسا تنفيذيا للمنشأة اجلديدة. وأوضح الصبيح 
ف����ي تصريح صحافي أن بيت التمويل الس����عودي 
الكويتي بنك استثماري سيركز على أعمال خدمات 

األوراق املالية مبا فيها تأسيس الصناديق االستثمارية بأنواعها املختلفة، 
وترتيب الصفقات وقيادة مش����روعات بالتعاون مع ش����ركات بيتك في 
اململكة، مشيرا الى هذه اخلطوة متثل مرحلة استراتيجية مهمة لبيتك 
في احد أهم واكبر األسواق اخلليجية وهي السوق السعودي الذي يتميز 
بالتنوع والقدرة واملالءة وحجم إنفاق كبير، كما يحظى الوضع االقتصادي 
بتوجيهات واهتمام القيادة احلكيمة، ويعتبر أولوية رئيسية في اخلطط 

والتشريعات التي تتكامل جميعها من اجل تعزيز قدرات 
السوق والدفع نحو التطور االقتصادي بشكل تتكامل 
فيه إمكانيات الدول����ة مع القطاع اخلاص مبا في ذلك 
فتح املجال وتقدمي تس����هيالت الجناز مشاريع كبرى. 
واشار إلى أن حصول بيتك على الترخيص يعنى اجناز 
خطوة مهمة ضمن سياسته للتوسع االقليمي خاصة في 
السوق اخلليجي، إذ يعتبر السوق السعودي أكبرها، 
حيث يركز بيتك حاليا على أسواق دول مجلس التعاون 
ضمن حرصه على العمل والتواجد في بلدان املجلس 
التي تتميز اقتصاداتها بأنها محدودة املخاطر، وذات 
عائد مستقبلي جيد وتتمتع مبستوى عال من املالءة 
والربحية، كما أن التوجهات التكاملية لدول املجلس 
سوف تساهم في تعزيز اقتصاداتها وتقوية بنائها املالي 
وتسهيل العمل وانتقال االستثمارات يعني مزيدا من 
الفرص واألداء اجليد. وأضاف الصبيح: السوق السعودي يحمل فرصا 
واعدة في مجال التطوير العقاري واملش����اريع الكبرى على ضوء حجم 
اإلنفاق املتزايد من قبل حكومة اململكة، والتي يتوقع زيادتها هذا العام 
بنس����بة 30 %، وقد أسس بيتك ش����ركة للتطوير العقاري برأسمال 2.5 
مليار ريال للمساهمة - بالتعاون مع شركاء هناك- في بعض املشاريع 

الكبرى التي تطرح للقطاع اخلاص. 

بناء الدولة وحتقيق أهدافها«.
 واشار اخلرافي الى إن جميع 
الصناعي����ني يحدوهم كبير األمل 
في حكمة صاحب الس����مو األمير 
وتوجيهاته الرشيدة ملعاجلة هذا 
الوضع املأس����اوي الذي تواجهه 
املصانع الوطنية ومنع اإلجحاف 
ال����ذي س����يوقع عليه����م. والذي 
سيؤدي إلى تأخر عجلة التنمية 
وعزوف املستثمرين عن اخلوض 
في االستثمار في بلد شرع أبوابه 
أمام املشروعات الكبرى وأقر خطة 

تنموية خمسية واعدة.
 ومن جانبه ق����ال الباحث في 
العلوم البيئية مبارك العجمي انه 
سبق ان قام باعداد دراسة علمية عن 
منطقة ام الهيمان بناء على تعليمات 
القيادة السياسية ووجدنا ان القطاع 
النفطي هو املسبب احلقيقي للتلوث 
تليه محطات حتلية املياة واخيرا 
القط����اع الصناعي، الفت����ا الى ان 
احلكومة اخطأت عندما وافقت على 
إنشاء مدينة ام الهيمان السكنية 
وسط املصانع خاصة ان املنطقة 
تعد بيئة صناعية مناس����بة الن 
الرياح بها شمالية غربية وبالتالي 

ال ترسل ملوثاتها الى الكويت.
وم����ن جانبه ايده ف����ي الرأي 
مسؤول سابق للبيئة في القطاع 

ناقدة له.
 وشدد اخلرافي على انه الشك في 
ان االهتمام باجلانب البيئي وصحة 
املواطنني واألهالي في منطقة علي 
صباح السالم يعد امرا مسلما به 
وال جدال فيه لدى اجلميع ومنهم 
املستثمرون الصناعيون، وبناء على 
ذلك تبذل املصانع الوطنية جهودها 
في تطبيق املعايير واالشتراطات 
البيئية املطلوبة لسنوات عدة دون 
أدن����ى اعتراض م����ن قبل اجلهات 
احلكومية املختصة مبتابعة املصانع 
مما يؤكد أن تلك املصانع تس����ير 

على الطريق الصحيح. 
وقال اخلرافي إن هذا األسلوب 
التعاط����ي والتعامل  املتعجل في 
مع مقومات التنمية واالس����تثمار 
ال يش����جع املس����تثمرين س����واء 
احملليون أو األجانب على خوض 
جتارب مشاريع محفوفة باملخاطر 
ومليئة باملفاجآت غير احملسوبة 
أو املتوقعة، كم����ا أن ذلك يتنافى 
مع التوجيهات السامية لصاحب 
السمو األمير وإشاراته في العديد 
من املناسبات إلى أهمية »تنويع 
مصادر الدخ����ل وحتويل الكويت 
إلى مركز جت����اري ومالي إقليمي 
مرموق«، وأهمية أن »نعزز روح 
األمل والتفاؤل بينما نعمل في اجتاه 

النفطي د.خالد الطيب حيث قال 
ان هناك تقري����را صدر عام 2008 
من نخبة من األكادمييني بالكويت 
يفيد بأن مصانع الشعيبة بريئة 
من امللوثات، الفت����ا الى ان هناك 
النفطية  جلنه م����ن الصناع����ات 
والبتروكيماويات لتحديد إمكانية 
السكن في أم الهيمان، مؤكدا ان هناك 
تلوثا جوي����ا وبحريا وفي التربة 

والتي تزدد بها نسبة االمونيا.
 وق����ال نائب رئي����س مجلس 
االدارة لشركة ايكاروس للصناعات 
الطبية خالد الكليب ان هناك اثباتات 
مكتوبة في هذا الش����أن، الفتا اى 
ان آراء عالج املشكلة آراء سياسة 
وتكسبية اكثر منها عالجية فمن 
يريد مصلح����ة الوطن يدمج بني 
البيئة واملقدرات الصناعية التي 
بناها األجيال السابقة وذلك من اجل 

احملافظة على البنية الصناعية.
وأش����ار الكليب الى ان القطاع 
الصناعي في الكويت تأخر كثيرا، 
الفتا الى ان الدعم احلكومي موجود 
على الورق فقط ولذا نقول لالخوة 
النواب رفقا بالتنمية في الكويت 

وابناء هذا الشعب.
واش����ار الى ان مصفاة pp في 
نوتردام وسط البيوت وهو ما يعني 
ان هناك التزاما باالشترطات البيئة 

عقد مجلس ادارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت اجتماعه األول 
للع���ام 2010 ام���س االحد واقر 
اخلطوات التنظيمية النتخابات 
نصف اعضاء مجلس االدارة التي 
ستجرى يوم 31 مارس املقبل، كما 
اعتمد اسماء املرشحني لعضوية 
اللجنة احملايدة لإلشراف على 
االنتخابات، واقر نظام بعثات 
الدراسات العليا التي ستمولها 
الغرفة اعتبارا من العام الدراسي 
الق���ادم، واطلع عل���ى ايرادات 
الغرفة ومصروفاتها للس���نة 
املنتهية في 31 ديسمبر  املالية 

.2009
الغرفة  ادارة  وبحث مجلس 
التنمية  الع���ام خلط���ة  االطار 
اخلمس���ية للكويت 2010/2009 
– 2014/2013 فاس���تذكر لق���اءه 
مع الش���يخ احم���د الفهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير دولة لشؤون 
التنمية ووزير دولة لش���ؤون 
االس���كان، كما استذكر العرض 
الذي قدمه د.عادل الوقيان االمني 
العام للمجلس االعلى للتخطيط 

خط���ورة واألعل���ى تكلفة هو 
االس���تمرار في مسارنا احلالي. 
وتنب���ه الغرفة � في الوقت ذاته 
� إلى أن طم���وح اخلطة وزخم 
مشاريعها وضغط مدتها يجب 
اال تتخذ ذريعة لتجاوز معايير 
أال  العدالة واملنافس���ة، ويجب 
تعتبر مبررا للتهاون في توفير 
شروط الشفافية ومعايير القياس 
واملساءلة، ويجب اال حتول دون 
قطع دابر الفس���اد بكل صوره 

ومصادره.
الغرفة  إدارة  وشكر مجلس 
احلكومة على جهودها، وشكر 
نواب األمة على تعاونهم واجماع 
مواقفهم حيث أعرب عن ثقته بأن 
التعامل السياسي واالقتصادي مع 
التنموي في الكويت لن  الشأن 
يعود بعد االقرار النهائي لقانون 
اخلطة الى ما كان عليه قبل هذا 
القانون. ذلك ألن التخطيط هو 
منطلق بناء املس���تقبل، وبناء 
املس���تقبل ال ميكن أن يتفق مع 
تهميش القطاع اخلاص، واحادية 
الدخل، واالس���راف في  مصدر 

االنفاق االستهالكي.

بكفاءة مع ما مييز اخلطة من جرأة 
في الطموح ومن ضغط في املدى 
الزمني. وهي مالحظات وحتفظات 
لها من جتارب املاضي ما يبررها، 
ولها من مؤشرات الوضع الراهن 
ما يؤيدها. غير ان الغرفة ترى � 
باملقابل � ان هذا احلراك التنموي 
اجلديد والطموح، وما سيولده من 
حتديات لقدرات القطاعني العام 
واخلاص في آن معا، س���يؤدي 
حتم���ا الى اخل���روج من دوامة 
احللقة املفرغة التي انهكت الوطن 

واملواطن سنوات طويلة.
وح���ول دور القطاع اخلاص 
ف���ي تنفي���ذ اخلط���ة وحتقيق 
اهدافه���ا، اعرب مجل���س ادارة 
اعلنته  الغرفة عن ترحيبه مبا 
اخلطة صراحة من التزام بشراكة 
القطاعني الع���ام واخلاص ومن 
اعتماد ملبدأ ريادة القطاع اخلاص 
التنموية، ولكن علينا  للعملية 
اال ننس���ى هنا أن قدرة القطاع 
اخلاص على االضطالع بهذا الدور 
تعتمد كليا وبالتأكيد على توفير 
التشريعات  حزمة متكاملة من 
واالحتياج���ات واحلوافز. تبدأ 

والتنمية، في شأن اخلطة واهدافها 
وسياساتها كما استعرض اهم 
ما طرح���ه اعضاء مجلس األمة 
قبل ان يقروا باالجماع املداولة 
األول���ى لقانون خط���ة التنمية 

اخلمسية.
وف���ي ضوء ه���ذا كله اعرب 
مجلس ادارة الغرفة عن تفاؤله 
الذي يؤكد توافق  بهذا االجماع 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
عل���ى أولوية الش���أن التنموي 
والذي يبشر بتعاونهما في تنفيذ 
مشاريع اخلطة وحتقيق اهدافها، 
خاصة ان اخلطة اعتمدت منهجا 
تأشيريا صحيحا تواكبه مجموعة 
متكاملة من السياسات، واتخذت 
توجيها موفقا يركز على الصحة 
والتعليم لبناء املواطن ويختار 
مشاريع الطاقة والنقل والبنية 

التحتية لتحديث بنية الوطن.
وأك���د مجل���س اإلدارة ف���ي 
الغرف���ة تتفق مع  ان  اجتماعه 
العديد من املالحظات والتحفظات 
التي ابداها نواب األمة على اخلطة 
املقترحة، وخاصة تلك التي تتعلق 
بقدرة االدارة العامة على التجاوب 

بتوفي���ر االراض���ي والطاق���ة 
الكهربائية، وتنتهي بتبس���يط 
االجراءات واملعام���الت، مرورا 
بالتخصيص، واالنفتاح، وتعزيز 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
واهم م���ن هذا كل���ه، وقبل هذا 
كله، تغيير النظرة السياس���ية 
املرتابة بالقطاع اخلاص واحملبطة 
جلهوده، والتخلي عن سياسات 
القطاع ومؤسساته  اقصاء هذا 
عن املشاركة احلقيقية في بناء 
القرار االقتصادي. فاملش���اركة 
التنموي���ة تقتض���ي االحترام 
املتب���ادل والتش���اور اجلاد بني 
الشركاء. وتبقى الرقابة واملساءلة 
مع اختصاص الدولة وسلطتها، 
ضم���ن اطار القان���ون وفي ظل 

عدالته وهيبته.
ورأى مجل���س إدارة الغرفة 
ان الطموح من سمات الشعوب 
احلية، وان اخلطأ من الظواهر 
الطبيعي���ة املصاحب���ة للعمل 
واالجته���اد. واالخط���اء � ما لم 
تنقلب الى خطايا � ميكن تداركها 
ومعاجلته���ا في ضوء ما يفرزه 
التنفيذ. غي���ر ان اخلطأ االكثر 

أكد نمو أعداد المشتركين بنسبة 50% خالل لقائة مع الرئيس السوداني

صناعيون يؤكدون ضرورة النظر للصناعة بنظرة تنموية خاصة

شددت في بيان على ضرورة تغيير النظرة السياسية المرتابة للقطاع الخاص والمحبطة لجهوده

د.سعد البراك

عبد الناصر الصبيح 

)احمد باكير(حسني اخلرافي خالل املؤمتر

طموح اخلطة وزخم مشاريعها ليس ذريعة لتجاوز معايير العدالة واملنافسة

»بيان«: نمو قيمة وحجم التداول في األسواق 
الخليجية بفضل الكويت والسعودية

قال التقرير األسبوعي لشركة 
أربعة من  ان  بيان لالستثمار 
أسواق األسهم اخلليجية سجلت 
خسائر ملؤشراتها بنهاية األسبوع املاضي، ورغم 
تراجع نش���اط التداول في أغلب األسواق على 
صعيد كل من كمية وقيمة التداول، فقد سجل 
مجموع أحجام وقيم التداول في أسواق األسهم 
اخلليجية منوا بفضل التداوالت النش���طة في 
سوق الكويت لألوراق املالية والسوق املالية 

السعودية. 
هذا، ومتيز أداء األسواق بهدوء نسبي سواء 
على صعيد النمو أو التراجع مقارنة باألسابيع 
السابقة والتي شهد بعضها تغيرات أوسع نطاقا، 
ويرج���ع جزء من هذا الهدوء إلى حالة الترقب 
التي تسود بني املتداولني في تلك الفترة من العام 
انتظارا للنتائج الس���نوية للشركات املدرجة. 
هذا وقد عادت التصريحات اإليجابية عن أداء 
االقتصاد العامل���ي للحضور، إذ توقعت وكالة 
الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب على النفط هذا 
العام أعلى مستوياته منذ 2007، فيما قال رئيس 
صندوق النقد الدولي أن االقتصاد العاملي يتحسن 
بشكل أفضل مما كان مقدرا، وتنبأ بأن يتجاوز 

منو االقتصاد العاملي في 2010 نسبة %3.
وذكر التقرير ان عوامل داخلية لعبت الدور 
الرئيس���ي في أداء األسواق أس���وة باألسابيع 
الس���ابقة، حيث شهد س���وق الكويت لألوراق 
املالية عددا من التأثيرات اإليجابية القادمة من 
خارج الس���وق، إذ مت إقرار قانون هيئة سوق 
امل���ال في مداوالته األول���ى مجلس األمة، وهو 

املطلب الذي طال انتظاره، كما يتابع املتداولون 
باهتمام مشوب بالتفاؤل األخبار املتعلقة بخطة 
التنمية االقتصادية. وقد ظهر نشاط واضح في 
السوق حظيت منه األسهم املتوسطة والصغيرة 
بنصيب كبير. حيث مكنت تلك التداوالت مؤشر 
السوق من استرداد مستوى 7.000 نقطة النفسي 
واالحتفاظ به حتى نهاية األسبوع رغم ظهور 
عمليات جني أرباح ل���م تكن من القوة بحيث 
تتسبب في دفع املؤشر لتكبد خسارة أسبوعية 

وإن خففت من مكاسبه.
وفي السوق املالية السعودية، لفت التقرير الى 
متكن مؤشرها من حتقيق منو أسبوعي مدعوم 
بتحسن أداء قطاع البنوك، وأسهم ذلك الدعم 
في جتاوز تأثير تراجع قطاع البتروكيماويات 
في بداية األسبوع، كما كان لعمليات الشراء في 
قطاع االستثمار املتعدد أثر مشابه على مؤشر 
الس���وق، ثم لقي املؤش���ر املزيد من الدعم من 
حتسن أداء قطاع البتروكيماويات في اجللسات 

التالية.
أما سوقا اإلمارات، فذكر التقرير ان خسائرهما 
كانت هي األكبر بني أسواق األسهم اخلليجية، 
حيث تعرض مؤشرا السوقني لضغوط قوية 
من تراجع األسهم القيادية شملت أسهم العقار 
والتي لعبت دورا رئيسيا في تراجع مؤشري 
السوقني. واتسم نشاط التداول بتراجع ملموس، 
وقد غلبت عمليات املضاربة وجني األرباح على 
الطابع العام ألداء السوقني. ويرجع جزء كبير 
من تراجع الطلب إلى انتظار النتائج السنوية 

للشركات املدرجة عن عام 2009.

رغم تراجع نشاط التداول في أغلب األسواق األسبوع الماضي 

تقــرير

إجماع نواب األمة يبش���ر بتعاون مثمر 
بني الس���لطتني في تنفيذ مش���اريع اخلطة 
وحتقيق أهدافه���ا. الغرفة تتفق مع العديد 
من مالحظ���ات النواب وحتفظاتهم التي لها 
من جتارب املاضي ما يبررها، ومن مؤشرات 

الوضع الراهن ما يؤيدها.
هذا احلراك التنموي الطموح س���يؤدي 
الى اخلروج من دوامة احللقة املفرغة التي 

أنهكت الوطن واملواطن.
جناح القطاع اخلاص في أداء دوره يعتمد 
كليا على توفير حزمة متكاملة من التشريعات 
واالحتياجات واحلوافز. البد من تغيير النظرة 
السياسية املرتابة بالقطاع اخلاص واحملبطة 
جلهوده، والبد من التخلي عن سياسات إقصاء 

هذا القطاع ومؤسساته عن املشاركة احلقيقية 
في بناء القرار االقتصادي. املشاركة التنموية 
بني القطاعني العام واخلاص التي تقوم عليها 
اخلطة تقتضي االحترام املتبادل والتشاور 
اجلاد بني الش���ركاء. اخلطأ األكثر خطورة 
واألعلى تكلفة هو االس���تمرار في مس���ارنا 
احلالي. طموح اخلطة وزخم مشاريعها ليس 
ذريعة لتجاوز معايير العدالة واملنافس���ة، 
وليس مبررا للتهاون في شروط الشفافية 
ومعايير القياس واملساءلة، وليس حائال دون 
قطع دابر الفساد. التخطيط هو منطلق بناء 
املستقبل، وبناء املستقبل ال ميكن ان يتفق 
مع تهميش القطاع اخلاص، وأحادية مصدر 

الدخل، واإلسراف في اإلنفاق االستهالكي.

رأي الغرفة حول الخطة الخمسية

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية
الترتيبالتغير السنويالترتيبالتغير األسبوعياإلقفال األسبوعيالمؤشر

0.813%1.082%7.061.9الكويت السعري
4.251%1.901%6.382.04السعودية العام
1.292%0.443%1.477.08البحرين العام

5-2.69%4-1.20%6.772.19قطر
0.574%5-2.17%6.405.08مسقط 30

7-8.39%7-3.23%1.652.26دبي
6-3.90%6-2.60%2.636.73أبوظبي العام


