
السبت  6  مارس  2010   17اقتصاد
تنطلق أنشطته بأرض المعارض الدولية يوم اإلثنين المقبل

الجامعة األميركية والمجلس الثقافي البريطاني 
يعلنان انضمامهما لمعرض التعليم 2010 

انضمت اجلامعة األميركية في الكويت واملجلس 
الثقافي البريطاني إلى مجموعة اجلهات الراعية 
واملشاركة في معرض التعليم 2010 الذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض 
املعارض الدولية مبشرف خالل الفترة من 8 الى 

11 مارس اجلاري.
وقد دأبت اجلامعة األميركية في الكويت على 
الرعاية واملشاركة مبعرض التعليم منذ انطالقته 
االول���ى في عام 2002 حيث م���ن املقرر ان يضم 
جناح اجلامعة مشاركة فاعلة من عمادة شؤون 
الطلبة التي تضم فري���ق القبول وفريق احلياة 
الطالبية بهدف الق���اء الضوء على مراحل قبول 
الطلبة وانخراطهم في مختلف مراحل الدراس���ة 
باجلامعة وتعريفهم بالتخصصات املتوافرة في 
اجلامعة فضال عن شرح تفاصيل عملية التسجيل 
منذ دخولهم اجلامعة وحتى تخرجهم، كما سيشارك 
مركز خدمة التعليم املستمر في اجلامعة لتعريف 

الزوار بالدورات والبرامج التي يقدمها.
وجتدر االشارة الى ان كلية العلوم واالداب في 
اجلامعة األميركية في الكويت تقدم 13 برنامجا 
تتيح للطلبة احلصول على شهادة البكالوريوس 

في البرامج االكادميية التالية:
بكالوريوس آداب في وس���ائل إعالمية، اللغة 
االجنليزي���ة، التصمي���م اجلرافيك���س، العلوم 
االجتماعية والسلوكية )تخصص انثربولوجيا( 

والدراسات الدولية.
بكالوريوس علوم إدارية في: احملاسبة، التمويل، 

التسويق، االدارة، االقتصاد.
بكالوريوس علوم في: علوم الكمبيوتر ونظم 

املعلومات.
إلى جانب ذلك يقوم برنامج اللغة االجنليزية 
املكثف بتقدمي برامج في تدريس اللغة االجنليزية 
للطلبة الراغبني في الدراسة في اجلامعة األميركية 
في الكويت ويهدف البرنامج الى متكني الطالب من 
اكتساب مهارات اللغة االجنليزية والقراءة والكتابة 
ومهارات الدراسة عبر توفير دراسة مكثفة للغة 
االجنليزية واس���تخداماتها االكادميية إلعدادهم 

للسنة الدراسية االولى في اجلامعة.
وتعتبر اجلامعة األميركية في الكويت مؤسسة 
تعليمية لتخصصات االداب والعلوم احلرة وحاصلة 
على االعتماد املؤسسي من قبل مجلس اجلامعات 
اخلاصة وتتبع النموذج األميركي للتعليم العالي 
حيث ترتبط اجلامعة باتفاقية تفاهم وتعاون مع 
كلية دارمتوث األميركية وهي جامعة تربوية خاصة 

للتعليم العالي تأسست في العام 1769.

»المجلس الثقافي البريطاني«

وبدوره يؤكد املجلس الثقافي في البريطاني 
اهتمامه برعاي���ة معرض التعليم 2010 وحرصه 
على املشاركة في املعرض منذ انطالقته الول مرة 
في عام 2002 حيث يقول مدير عام املركز ستيفان 
فورب���س ان املجلس الثقافي البريطاني يحرص 
على بن���اء عالقات تعود بالنفع املتبادل على كل 
من الشعب البريطاني وشعوب العالم مؤكدا ان 
العالقات القوية طويلة االجل تبنى حتما عندما 
يقوم الطالب بالدراسة في اململكة املتحدة حيث 
يعيشون هناك ويعملون مع الطلبة البريطانيني 

وزمالئهم من الطلبة االجانب االخرين.

إتمام دورة مثالية خالية من األخطاء والمالحظات

مها مال حسين: »صناعة الكيماويات البترولية«
تجدد شهادتي اآليزو 14001 و9001

العمل في الشركة وتقييم االداء، 
حيث طابقت النتائج املواصفات 
املطلوبة واملتبعة دوليا لتجديد 

الشهادتني«. 
واضاف اجلس���ار ان جتديد 
الش���هادتني دون مالحظات يعد 
اجنازا للشركة ودليال على اهتمام 
الشركة برفع مستويات اجلودة 
البيئة لتواكب  واحلفاظ عل���ى 
املعايي���ر واملواصفات  افض���ل 
العاملية، مش���يرا الى ان االدارة 
العليا في الش���ركة تبذل الكثير 
من املوارد والدعم لتعزيز االلتزام 
املهنية  بنظم السالمة والصحة 

والبيئة واجلودة.
من جهته، أعرب رئيس املدققني 
من شركة لويدز اياد نظمي عن 
املتميز لشركة  اعجابه بااللتزام 
صناعة الكيماوي���ات البترولية 
بتطبي���ق النظ���ام، واثنى على 
التع���اون الكبير خ���الل مراحل 
التدقيق مش���يدا بحرص شركة 
صناعة الكيماويات البترولية على 
استغالل فرص التطوير والتحسني 
من خالل التشجيع املستمر ووضع 
احلوافز ومن���ح فرص التدريب 

وتطوير املهارات للعاملني.

بوبيان الى التدقيق يدالن على عزم 
الشركة على تطبيق النظام بشكل 
شمولي ومتكامل داخل وخارج 
الش���ركة وايضا يعكسان وعي 
والتزام العاملني فيها مبسؤوليتهم 
املجتمعية والبيئية وجتسيد روح 
العمل اجلماع���ي. واضاف »لقد 
حرصت شركة صناعة الكيماويات 
البترولي���ة من���ذ البداي���ة على 
تطبي���ق النظم املتقدمة في كافة 
الفنية واالدارية  مرافق الشركة 
وبتوافق تام وذل���ك اميانا منها 
بفاعلية العمل اجلماعي وضرورة 
التطوير الشامل واملستمر« مشيرا 
ان الشركة بصدد احلصول  الى 
على شهادة الس���المة والصحة 
املهنية )أو اتش اس أ اس 18001( 
التدقيق  بعد استكمال اجراءات 

النهائي.
من جانبه، قال ممثل االدارة 
للج���ودة والبيئ���ة والس���المة 
والصح���ة املهني���ة في ش���ركة 
صناعة البتروكيماويات البترولية 
عب���داهلل اجلس���ار »ان جتديد 
شركة لويدز لش���هادتي اآليزو 
جاء بعد ان اطلع الفريق الفني 
التابع لش���ركة لويدز على سير 

اس���تبدال خط تصدير االمونيا 
الس���ائلة بتكلفة اجمالية بلغت 

اثني عشر مليون دينار.
من ناحيته، قال نائب العضو 
املنتدب لالسمدة في شركة صناعة 
البتروكيماويات البترولية جهاد 
احلجي »ان جتديد شهادتي اآليزو 
دون رصد اي مخالفات يدل على 
عناية االدارة والعاملني في الشركة 
بالنظم وتطبيقها واستخدامها 

االستخدام االمثل«.
واشار احلجي الى ان حتديث 
ش���هادة آيزو 9001 وضم نادي 

واعربت مها مال حس���ني عن 
سعادتها حلصول الشركة مجددا 
على هاتني الش���هادتني وجددت 
تأكيدها عزم الشركة على املضي 
قدما نحو مزيد من التطوير ملصانع 
الشركة ومرافقها مبا يحقق أعلى 
درجات التميز في األداء واحلفاظ 
البيئة والسالمة. وأشارت  على 
ال���ى ان بعض املش���اريع املهمة 
الت���ي اجنزتها الش���ركة مؤخرا 
من ش���أنها تعزيز احلفاظ على 
البيئة والسالمة ومنها مشروع 
منع تسربات االمونيا ومشروع 

أعلن���ت ش���ركة صناع���ة 
الكيماويات البترولية انها متكنت 
من جتديد شهادتي اآليزو للجودة 
والبيئة )آيزو 14001 وآيزو 9001( 
بعد امتامها دورة مثالية »خالية 
من االخط���اء واملالحظات« منذ 
التجديد املاضي للشهادتني قبل 

ثالث سنوات.
وقالت رئيسة مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة صناعة 
البتروكيماويات البترولية مها مال 
حسني ل� »كونا« ان الشركة متكنت 
كذلك من حتديث شهادة اآليزو 
9001 � 2000 الى اإلصدار احملدث 
)2008( وضم نادي الشركة )نادي 

بوبيان( في الشهادة اجلديدة.
وأضافت ان هذا التجديد جاء 
بعد ان قام فريق فني مجاز من 
العاملية  شركة لويدز ريجستر 
ايام متصلة  وعلى مدى خمسة 
في شهر يناير املاضي بالتدقيق 
الش���امل على جميع اإلجراءات 
التي يتم تطبيقها في الش���ركة، 
حيث تبني للفريق مطابقة جميع 
املعايي���ر املطلوبة بالتوافق مع 
متطلبات جتديد الشهادتني دون 

تسجيل اي مالحظات.

جهاد احلجي مها مال حسني

ارباح جيدة حققها السوق مع بداية شهر مارس

انخفاض قطاع التأمين بنسبة %1.48
ذكر التقرير أن قطاع التأمني جاء االكثر 
تراجعا بني بقية القطاعات منخفضا بنسبة 
1.48% مع تسجيل س��همني ضمن القطاع 
تراجع��ا في حني انهت اخلمس ش��ركات 
االخ��رى املكونة للمؤش��ر تداوالتها دون 
تغيير، تبعه قطاع العقار بانخفاض مؤشره 
بنس��بة 0.99%، فقد تصدر س��هم شركة 
عقارات الكويت القطاع من حيث االنخفاض 
نتيجة خسائر اسبوعية بلغت نسبتها %6.38، 
من جهة اخرى ومن ضمن القطاع، تصدر 
سهم شركة سنام العقارية قائمة الشركات 
األكثر ارتفاعا خالل األسبوع مرتفعا بنسبة 

18.18% ليقلص من خسائر القطاع.
وق��ال التقري��ر ان مؤش��رات جلوبل 
املتخصصة شهدت أداء مختلطا مع نهاية 

االسبوع، فقد ارتفع مؤشر جلوبل ألكبر 
عشر ش��ركات من حيث القيمة السوقية، 
بنس��بة 3.54%، كما اضاف مؤشر جلوبل 
االسالمي 4.31% الى قيمته، في حني سجل 
مؤشر جلوبل ألصغر عشر شركات تراجعا 

بلغت نسبته %2.01.
وجاء قطاع االستثمار ثاني اكبر القطاعات 
من حيث االرتفاع بإضافة ما نسبته %1.18، 
حيث جاء سهم مجموعة السالم القابضة 
االكثر ارتفاعا ضمن القطاع محققا مكاسب 
بلغت نسبتها 15.46% ليظهر ضمن قائمة 
الش��ركات األكثر ارتفاعا خالل االسبوع، 
احتل قط��اع اخلدمات املرتب��ة الثالثة من 
حيث االرتفاع مضيفا ما نسبته 0.71% الى 

قيمته.

قطاع البنوك يتصدر قطاعات السوق بقيمة تداول بلغت 71.67 مليون دينار

»جلوبل«: ارتفاع موجودات القطاع المالي يقلص 
الديون ويخفف ضغوط عمليات التسييل 

عالوة عل���ى ذلك، وكون���ه احملرك 
الرئيسي في السوق، جاء قطاع البنوك 
األكثر ارتفاعا بإضافة ما نسبته %5.18 
إلى قي���مته مع تقدم أس���عار 7 بنوك 
م���ن إجمالي 9 بن����وك ضمن املؤش���ر 
تصدرها سهم بنك اخلليج بإضافة ما 
نس���بته 13.24% إلى قيمته. تبعه بنك 
بوبيان محققا مكاسب بلغ����ت نسبتها 

 .% 6.90
بينما جاء سهم البنك االهلي الكويتي 
اخلاسر الوحيد ضمن القطاع فاقدا ما 
نسبته 1 % من قيمته، في حني أنهى سهم 
بنك الكويت والشرق األوسط تداوالت 

األسبوع بدون تغيير.

5.77% ليغلق عند سعر 0.110 دينار. 
أما من جهة القيم���ة املتداولة، فقد 
تصدر قط���اع البنوك القائمة بإجمالي 
قيمة تداول بلغت 71.67 مليون دينار 
على أسهم القطاع ممثلة 26% من إجمالي 
قيمة تداوالت السوق. وقد كان الفضل 
لهذا وبشكل رئيسي لسهم بنك الكويت 
الوطني، أكبر البنوك املدرجة في السوق 
الكويتي، والذي تصدر قائمة الشركات 
األكثر تداوال في السوق بإجمالي قيمة 
تداول بلغ���ت 34.12 مليون دينار على 
س���همه. هذا وقد أنهى السهم تداوالته 
عند سعر 1.340 دينار مرتفعا بنسبة 

 .%4.69

السابق. فقد بلغ إجمالي كمية األسهم 
املتداولة 1.51 مليار سهم، بإجمالي قيمة 
بلغت 275.69 ملي���ون دينار، هذا وقد 
توجه التداول نحو قطاع االس���تثمار 
ليس���تحوذ على 40.70 % من إجمالي 
التداول األس���بوعي مع تداول 613.67 
مليون سهم من أسهم شركات القطاع. 
بعد أن جاءت أربعة أسهم ضمن القطاع 
في قائمة األسهم األكثر تداوال من حيث 
الكمية حيث كان سهم شركة االستشارات 
املالية الدولية األكثر تداوال مع تداول 251 
مليون سهم ممثال ما نسبته 16.65% من 
إجمالي تداوالت السوق. هذا وقد أنهى 
السهم تداوالته مسجال ارتفاعا بنسبة 

تقري���ر  ق���ال 
بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( 
ان سوق الكويت 
لألوراق املالية استهل شهر مارس من 
العام 2010 محققا أرباحا جديدة ومضيفا 
املزيد من املش���اعر املتفائلة جتاه أداء 
السوق، حيث ال يزال املؤشر عند أعلى 

مستوى له منذ 27 أكتوبر 2009. 
واوضح التقرير ان قيمة املوجودات 
املتعلقة بالقطاع املالي ارتفعت مما سيؤدي 
إلى تقليص الديون وتخفيف ضغوط 
عمليات التسييل األمر الذي من شأنه 
أن يدعم القطاع في السوق، فقد متكن 
السوق الكويتي، خالل األسبوع القصير 
والذي شهد ثالث جلسات تداول فقط، 
مقاسا مبؤشر جلوبل العام، والذي يقوم 
بقياس أداء الشركات املدرجة بالسوق 
بناء على طريقة الوزن السوقي، من إنهاء 
األسبوع مسجال ارتفاعا بلغت نسبته 

1.96% ليغلق عند 209.07 نقاط.
وبني التقرير ان السوق حقق مكاسب 
سنوية مع نهاية جلسة األسبوع بنسبة 
12.26%، كما سجل املؤشر السعري لسوق 
الكوي���ت أداء إيجابي���ا مرتفعا مبقدار 
56.70 نقطة )0.77%( منهيا تداوله عند 
مس���توى 7، 435.5 نقطة. أما إجمالي 
القيمة الس���وقية، فقد بلغ 34.18 مليار 
دينار مع نهاية األس���بوع. بالنظر إلى 
معامل انتش���ار السوق، فقد مال اجتاه 
األس���هم املتقدمة مع ارتفاع 76 سهما 
مقابل تراجع 57 سهما من إجمالي 160 

سهما مت تداولها خالل األسبوع. 
واشار التقرير الى ان نشاط التداول 
تراجع خ���الل األس���بوع باملقارنة مع 
جلسات التداول األربع خالل األسبوع 

تقـارير

98 مليار دوالر القيمة السوقية للقطاع األسبوع الماضي بارتفاع 912.46 مليون دوالر

..و »زين« تستحوذ على 32.31% من كمية األسهم المتداولة بقطاع االتصاالت الخليجي
قال تقرير بيت االس���تثمار 
العاملي )جلوبل( ان مؤشر 
جلوبل لقط���اع االتصاالت 
ت���داوالت  أنهى  اخلليج���ي 
األس���بوع املاضي مس���جال 
ارتفاعا بنس���بة 0.94% وصوال إلى مستوى 
302.03 نقط���ة، وقد ارتف���ع إجمالي القيمة 
السوقية للقطاع بواقع 912.46 مليون دوالر 

وصوال إلى 98.01 مليار دوالر.
 وأوض���ح التقرير ان قط���اع االتصاالت 
اخلليجي ش���هد تراجعا في أنشطة التداول 
هذا األسبوع، حيث انخفضت كمية األسهم 
املتداولة بنس���بة 17.79% وصوال إلى 62.33 
مليون س���هم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 
274.42 ملي���ون دوالر أي بانخفاض بلغت 

نسبته 23.52% مقارنة باألسبوع السابق.
 وبني التقرير ان الكمية املتداولة لقطاع 
االتصاالت استحوذت على ما نسبته 2.14% من 
إجمالي الكمية املتداولة في األسواق اخلليجية، 
بينما استحوذت القيمة املتداولة للقطاع على 
ما نسبته 5.62% من إجمالي القيمة املتداولة 

في األسواق اخلليجية.
 واشار التقرير الى ان سهم شركة االتصاالت 
املتنقلة )زين الكويت( تصدر قائمة األسهم 

من حيث الكمية والقيمة املتداولة هذا األسبوع 
مستحوذا على ما نسبته 32.31% )20.14 مليون 
سهم( بقيمة )92.02 مليون دوالر( أي ما نسبته 
33.53%، من جهة أخرى، جاء سهم شركة احتاد 
اتصاالت )موبايلي( األكثر ارتفاعا بارتفاعه 
بنسبة بلغت 3.48% ليغلق عند 47.60 رياال 
س���عوديا، من جهة أخرى كان سهم الشركة 
الوطنية لالتصاالت املتراجع األكبر بانخفاضه 

بنسبة 3.61% ليغلق عند 1.6 دينار.
وبني التقرير ان أرباح الش���ركة الوطنية 
لالتصاالت )اتص���االت(، التي تقدم خدمات 
الهاتف النقال في الكويت وتونس واجلزائر، 
ارتفعت إلى 108.29 مالي���ني دينار )214.85 
فلسا للسهم( بنهاية عام 2009، بنسبة %31 

عما مت حتقيقه خالل عام 2008.
وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 
أرباح نقدية على املساهمني بنسبة %50 )50 

فلسا للسهم( عن عام 2009.
وذكرت شركة مؤسسة االمارات لالتصاالت 
)اتصاالت( يوم االربعاء انها تسيطر على %24 
من سوق الهاتف احملمول في أفغانستان وان 
ايرادات الوحدة االفغانية منت بواقع ثالثة 

امثالها في 2009.
واشار التقرير إلى ان الرئيس التنفيذي 

للعمليات في شركة االتصاالت املتنقلة »زين 
السعودية« م.إسماعيل فكري أعلن أن عدد 
مش���تركي »زين« جتاوز حاجز ستة ماليني 

عميل في اململكة العربية السعودية.
وأعلنت كيوتل عن تخصيص 600 مليون 
ريال لتنفيذ املرحلة األولى من املشروع الوطني 
»لش���بكة األلياف الضوئية للمنازل« الذي 
يهدف إلى إيصال 100.000 منزل بشبكة من 
األلياف الضوئية املتطورة على مدار األعوام 

الثالثة القادمة.
وأعلنت االتصاالت السعودية عن تدشني 
VIVA البحرين رسميا وإطالق خدماتها، وقد 
مت إطالق اخلدمة رس���ميا في يوم 3/3 وهذا 
التاريخ مطابق لرقم فتح اخلط للشركة وهو 

.»33«
وذكرت ش���ركة زي���ن االردن لالتصاالت 
املتنقلة انها تدرس مع ش���ركات عاملية عددا 
من العروض إلدخال خدمات اجليل الرابع في 

مجال عملها في السوق االردنية.
وهناك شركات عاملية ابرزها »موتوروال« 
و»اريكسون« و»هاواوي« و»نوكيا« خاطبت 
زين لبحث احتياجات الش���ركة فيما يتعلق 
بتهيئة البنية التحتية استعدادا الدخال التقنية 

اجلديدة وتطبيقاتها.


