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مروان بودي أمام احدى طائرات الشركة

في اطار جهودها املتواصلة 
املزيفة  البرمجي����ات  ملكافحة 
التج����ار  وضم����ان حق����وق 
املرخصني ومستخدمي املنتجات 
االصلية ف����ي املنطقة، اعلنت 
مايكروسوفت � اخلليج امس 
انها تقدمت بش����كوى جنائية 
افضت الى القيام بحملة تفتيش 
على احد املتاجر في الكويت، 
حيث اسفرت عن مصادرة كمية 
كبيرة من اقراص ال� »سي.دي« 
املزودة بنسخ غير اصلية من 

برمجيات مايكروسوفت.
في هذا السياق، قالت مديرة 

ادارة حقوق امللكية الفكرية في وزارة التجارة 
والصناعة الش����يخة رش����ا نايف جابر االحمد 
ان قرصنة البرمجيات تع����د احد ابرز املخاطر 
التي تهدد القطاع التقني على مستوى العالم، 
عالوة على انعكاساتها السلبية اخلطيرة على 

االقتصاد واالبتكار، تشكل هذه 
التج����اوزات تهديدات خطيرة 
على الش����ركات واملستخدمني 
لذل����ك حترص  ف����ي آن معا، 
التج����ارة والصناع����ة  وزارة 
باستمرار على تنظيم حمالت 
التوعية بحقوق امللكية الفكرية 
واآلثار الس����لبية الناجمة عن 
املزيفة،  البرمجيات  استخدام 
كما اننا نواصل تعزيز تعاوننا 
الرائ����دة مثل  الش����ركات  مع 
مايكروسوفت من اجل تطوير 
االستراتيجيات واآلليات التي 
من شأنها املساعدة في مواجهة 
مثل هذه اجلرائم التقنية في الكويت، وانطالقا من 
التزامنا الدائم جتاه حماية اقتصادنا ومجتمعنا 
ككل، سنواصل تطوير البرامج اجلديدة وتوطيد 
اواصر التعاون التي تهدف للحد من انتش����ار 

ظاهرة قرصنة البرمجيات.

» الجزيرة« تطلق حملة »ال تفوت روائع الصيف« لشركاء أعمالها من وكالء السياحة والسفر 
الناقلة الجوية الرائدة في المنطقة تطرح حملتها الجديدة لصيف 2010

إحدى املاكينات في »األڤنيوز«

الشيخة رشا نايف جابر األحمد

»برقان« يفتتح 4 أجهزة سحب آلي جديدة في مجمع األڤنيوز

»االستثمارات الوطنية«: إعالن إفالس بعض الشركات مسألة وقت
ومستثمرون إستراتيجيون يتخارجون من شركاتهم

قام بنك برقان بتوسيع شبكته 
ألجهزة السحب اآللي بتشغيل 
4 أجهزة جديدة مت افتتاحها في 
مجمع األڤنيوز ما يرفع إجمالي 
األجهزة التي يشغلها بنك برقان 

إلى 128 جهازا.
وتأتي عملية التوس���ع هذه 
ضمن رؤية البنك واستراتيجيته 
في تعزي���ز صورته وحضوره 
وتقدمي خدماته إلى نطاق واسع 

من شرائح العمالء.
وتتوزع األجهزة اجلديدة في 
مجمع األڤنيوز في منطقة مواقف 
الس���يارات مما يتي���ح للعمالء 
القيام بأي عمليات مطلوبة قبل 
إلى أس���واق األڤنيوز  الصعود 
إضافة إلى إمكانية القيام بعدة 
أعمال مصرفية أخرى حس���ب 

احتياجات العمالء.
ومت اختيار املواقف )3 و4 و5 
و9( لتكون املواقع املختارة لتلك 
األجهزة حيث ميكن لرواد املجمع 

تقرير  ق����ال 
ش����رك�������ة 
االستثمارات 
طني������ة  لو ا
األسبوعي إن 
مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول 
األس����بوع املاضي عند مس����توى 
5.019.5 نقطة بارتفاع قدره 167.5 
نقطة وما نس����بته 3.5% مقارنة 
بإقفال األسبوع قبل املاضي املوافق 
18 م����ارس 2010 والبالغ 4.852.1 
نقطة وارتفاع قدره 847.9 نقطة 
وما نسبته 20.3% نقطة عن نهاية 
عام 2009 وقد اس����تحوذت أسهم 
املؤش����ر على 71.7% م����ن اجمالي 
قيمة األسهم املتداولة في السوق 
خالل األس����بوع املاضي، وأوضح 
التقرير ان املؤشر السعري للسوق 
أقفل عند مستوى 7.489.8 نقطة 
بارتفاع قدره 76.1 نقطة وما نسبته 
1.0% مقارنة بإقفال األسبوع قبل 
املاض����ي والبال����غ 7.413.7 نقطة 
وارتفاع ق����دره 484.5 نقطة وما 
نسبته 6.9% عن نهاية عام 2009، 
أما املؤشر الوزني للسوق فقد أقفل 
عند مستوى 444.2 نقطة بارتفاع 
قدره 11.0 نقطة وما نسبته %2.5 
مقارنة بإقفال األسبوع قبل املاضي 
والبالغ 433.2 نقطة وارتفاع قدره 
58.5 نقطة وما نسبته 15.2% عن 

نهاية عام 2009.
وق����ال ان����ه خالل األس����بوع 
املاضي مت ادراج أس����هم 2 شركة 
جديدة للتداول في سوق الكويت 
لألوراق املالي����ة وهما اخلليجية 
املغربية القابضة وأموال الدولية 

االستثمارية.

القيمة السوقية

وأشار التقرير الى انه بنهاية 
تداول االسبوع املاضي بلغت القيمة 
الرأس����مالية للشركات  السوقية 
املدرج����ة في الس����وق الرس����مي 
35.082.0 ملي����ون دينار بارتفاع 

وبشكل عام تتسم عمليات املضاربة 
مبوسميتها على صعيد الشركات 
املشمولة بها وهي منظمة الى حد 
معقول وتنظيمها هو من ناحية 
التداول  ف����إن  التوقيت، وإجماال 
املضاربي يحت����وي على مخاطر 
اعلى منه في التداول االستثماري 
وما نود ان نس����لط الضوء عليه 
ه����و االعتقاد بج����دوى املضاربة 
على االسهم ذات االسعار املتدنية 
وهو ما يتم رصده من خالل اقبال 
صغار املس����تثمرين عليها مقابل 
تخارج جزئي من قبل مستثمريها 
االستراتيجيني وذلك على اساس 
ان قيمها الدفترية اعلى بكثير من 
قيمها السوقية، والظن بأن اسعار 
تلك السلع مخصومة ألسباب عامة 
ابرزها حتديات ومخلفات األزمة 
املالية العاملية، بيد ان الواقع هو في 
كثير من االحوال خالف ذلك، حيث 
ان القيمة الدفترية لتلك االسهم رمبا 
تكون غير واقعية بسبب تضمينها 
قيما تاريخية او قيم التكلفة في 
استثماراتها بالشركات التابعة او 
الزميلة، وفي حال احتسابها القيم 
السوقية احلالية لتلك االستثمارات 
فلرمبا تصبح حقوق مساهمي تلك 
الشركات بالسالب وكذلك احلال هو 
بالنسبة الى القيمة الدفترية، وهو 
ما يعني ان مسألة اعالن افالسها 
هي مسألة وقت ال اكثر، وهو اقرب 
تفسير ومبرر الستمرار الضغط 
على اسعارها وبلوغها مستويات 

قياسية متدنية.
ومن ناحية أخرى فحتى نهاية 
االسبوع لم تعلن سوى 58% من 
الش����ركات املدرجة ع����ن ارباحها 
السنوية للعام 2009 وهو ما يعني 
انه وخالل األي����ام االربعة املقبلة 
للتداول ستشهد فترة مزدحمة من 
االعالنات تربو على 85 شركة، اما 
الشركات التي ستتخلف عن تلك 
الفترة فسوف تنالها عقوبة الوقف 

عن التداول.

إيقاف سياراتهم والتوجه لهذه 
األجهزة املوضوعة بالقرب من 
الساللم املتحركة لتكون في أقرب 

نقطة ممكنة للزوار والعمالء.
وتتميز أجهزة السحب اجلديدة 
الت���ي يوفرها بنك برقان بأعلى 
التكنولوجيا  وأحدث تطبيقات 
الس���رعة  التي توفر  املصرفية 
والسهولة والتكامل في اخلدمات 
التركيز  إلى  املصرفية إضاف���ة 
الكبير في تطبيق أعلى مستويات 
األمان والسرية املصرفية لهذه 

العمليات.
ومن املالح���ظ أن جميع ما 
يقدمه البنك من منتجات وخدمات 
وطرق تواصل إمن���ا تعبر عن 
استراتيجيته وفلسفته التي ترى 
في العميل ملهما للعمل لتقدمي كل 
ما يلبي احتياجات العمالء. وهو 
الشعار الذي أطلقه البنك وتبناه 
في جميع سياساته وأعماله »أنت 

دافعنا«.

اتفاقي����ة البيع، حيث متثل تأثير 
ذلك نحو ارتفاع املؤشرات املوزونة 
خالل االسبوع بنس����بة اكثر من 
ضعف املؤشر العام وهو ما يترجم 
كذلك بارتفاع القيمة املتداولة وعدد 
اكبر بكثير من  الصفقات بنسبة 
الكمية املتداولة وهو ما يشير الى 
ان حجم التداول كان من نصيب 
االسهم األغلى نسبيا من الرخيصة، 
كما استحوذ قطاع اخلدمات وحده 
على نس����بة تعادل 38% من قيمة 
التداول خالل االسبوع، فيما توزع 
الباقي بنسب متقاربة على قطاعات 
الس����وق األخرى إال انه كان الفتا 
حجم النش����اط ال����ذي تركز على 
شركات محددة في قطاع البنوك 
وفي اعتقادنا انها تفاعلت طرديا 
مع الرسائل االيجابية التي اطلقها 
محافظ البن����ك املركزي منتصف 
االسبوع وهي ذات مضمون مبشر 
ومطمئن ملس����تقبل ه����ذا القطاع 
احملفوف باملخاطر، هذا ولم تخل 
التعامالت من ت����داوالت الدخول 
واالرتفاع املفاجئ والتي اقتصرت 
هذا االسبوع على مجاميع محددة، 

العام  من مراوحة مؤشر السوق 
حول مستويات 7.400 نقطة والتي 
لم تخل من عمليات التأسيس عبر 
املراكز املصاحبة  عملية تبدي����ل 
الس����تحقاق جن����ي االرباح وذلك 
على نطاق السوق العام، عاد هذا 
االسبوع وبدفعة من انباء رئيسية 
كانت مترقبة ليصل املؤشر العام 
الى مس����توى 7.489 نقطة وهو 
محاذ ألعلى مستوى له خالل العام 
2010 ال����ذي بلغ 7.495 نقطة قبل 
اسبوعني، ومن خالل نظرة على 
حركة السوق خالل فترة تزيد على 
خمسة اسابيع يتضح ان التداوالت 
تتم في نطاق ضيق وفي تذبذب 
تدريجي اق����ل وهو ما ينبئ عادة 
بقرب حصول تغير رئيس����ي في 
مس����اره، او على االقل استعداده 
لذلك، وفي جانب مرتبط فقد افادت 
املتنقلة )زين(  شركة االتصاالت 
آخر االسبوع عبر افصاح رسمي 
بالسوق بأن مرحلة الفحص النافي 
للجهالة قد انته����ت بنجاح وانها 
بصدد اعداد الوثائق النهائية على 
ان يتبعها خالل ايام قليلة توقيع 

قدره 845.6 مليون دينار وما نسبته 
2.5% مقارنة مع نهاية االسبوع قبل 
املاضي والبالغة 34.236.4 مليون 
دينار وارتفاع قدره 4.397.2 مليون 
دينار وما نسبته 14.3% عن نهاية 

عام 2009.

األداء العام للسوق

وذكر التقرير أن سوق الكويت 
ل����ألوراق املالية انه����ى تعامالته 
ارتفاع  األس����بوع املاضي عل����ى 
في ادائه وذل����ك باملقارنة مع اداء 
االس����بوع املاضي حي����ث حققت 
املؤشرات العامة )NIC50 � السعري � 
الوزني( مكاسب بنسب بلغت %3.5 
و1.0% و2.5% على التوالي، وكذلك 
األمر بالنسبة إلى املتغيرات العامة 
)املع����دل اليومي للقيمة املتداولة 
� الكمي����ة � عدد الصفقات( والتي 
ارتفعت بنس����ب بلغت 36% و%2 
و28% على التوالي فيما بلغ املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة 81 مليون 
دينار، خالل االس����بوع مقابل 59 

مليونا لألسبوع الذي قبله.
وبعد فترة قاربت الثالثة اسابيع 

شبكة أجهزة الصراف اآللي تصل إلى 128 جهازًا

التذبذب التدريجي المحدود للسوق ينبئ بتغيير رئيسي في مسار السوق

»الوطني« يجري غدًا سحب الجوهرة

»مايكروسوفت« تواصل حملة مكافحة 
البرمجيات المزيفة في الكويت

االستثمارات العربية تنفتح على الصين 
أكد كبير االقتصاديني في قسم الشؤون الصينية 
في بنك »رويال بنك أوف سكوتالند« في هونغ كونغ 
بن س����يمبفندورفر أن صناديق الثروة الس����يادية 
بالشرق األقصى في وضع أفضل نسبيا لالستثمار 
واالس����تفادة من آليات النمو التي تشهدها منطقة 
الشرق األوسط، كما تتمتع بفاعلية أكبر مقارنة مع 
نظيراتها في الغرب كصناديق املعاشات التقاعدية 

التي حتمل على عاتقها اآلن مسؤولية إضافية تفرض 
عليها توزيع أموال تقارب عائداتها االستثمارية.

جاء ذلك خالل محاضرة نظمتها كلية دبي لإلدارة 
احلكومية واس����تضافت من خاللها سيمبفندورفر 
لشرح العالقة املتنامية بني الصني والعالم العربي، 
وش����هد احلدث حضور عدد من الطالب ونخبة من 

املسؤولني احلكوميني وخبراء االستثمار.

على حد س���واء ويؤهل جميع عمالئه تلقائيا 
للدخول في السحب الشهري واحلصول على 
فرصة للفوز بإحدى اجلوائز املائة املخصصة 
لكل سحب شهري، حيث يجري إيداع اجلوائز 
تلقائيا في حسابات الفائزين في اليوم التالي 
للسحب. وتبعا لذلك، فكلما ازداد رصيد العميل 
50 دينارا إضافية ازدادت فرصه بالفوز. وجتدر 
اإلشارة إلى أن حس���اب اجلوهرة يتيح للعميل 
إجراء عمليات الس���ح�����ب واإلي�����داع في أي 
وقت من األوقات ول���دى أي من أفرع الوطني 

العديدة.

يقي���م بنك الكويت الوطن���ي، أكبر بنك في 
الكويت واألعلى تصنيفا في الشرق األوسط، 
غدا السحب اخلاص إلعالن أسماء الفائزين في 
سحب اجلوهرة للش���هر اجلاري في اجلزيرة 
اخلضراء وذلك تزامنا مع حفل اختتام سباق 

الوطني السنوي للمشي السادس عشر.
وأوضح البنك في بيان له أن احلفل عادة ما 
يحفل في سحوبات حساب اجلوهرة باإلثارة 
واملفاج���آت العديدة، حي���ث دأب بنك الكويت 
الوطن���ي على تطوير ط���رق جديدة ومبتكرة 
للتواصل مع عمالء هذا احلساب وإعالن أسماء 
الفائزين في سحوباته، داعيا اجلميع لالستعداد 

واملشاركة في السحب املقبل.
جتدر اإلشارة إلى أن سحب اجلوهرة يكافئ 
عمالءه في كل شهر ويقدم لهم 100 جائزة نقدية 
مغرية، حيث تبلغ قيمة اجلائزة األولى 125.000 
دينار، واجلائزة الثانية 7.500 دينار واجلائزة 
الثالثة 3.000 دينار، فيما يحصل كل من الفائزين 
ال� 97 اآلخرين على جائزة نقدية قيمتها 400 

دينار لكل منهم.
هذا ويقدم حساب اجلوهرة لعمالئه مزايا 
عديدة أخرى، وإلى جانب متيزه كحساب من 
دون فوائ���د، فإنه مت���اح للمواطنني واملقيمني 

125 ألف دينار للفائز األول

تقــرير

أعلنت شركة طيران اجلزيرة أمس عن طرح حملتها 
الصيفي����ة اجلديدة »ال تفوت روائ����ع الصيف« وذلك 
من خالل مؤمتر عقدته مع ش����ركاء أعمالها من وكالء 
السياحة والسفر واإلعالميني في الكويت إلبراز مزايا 
وخصائص احلملة وما تتضمنه من وجهات سياحية 
جديدة باإلضافة إلى اإلجنازات التي حققتها الش����ركة 
حتى اليوم.  وبهذه املناس����بة قال رئيس مجلس إدارة 
ش����ركة طيران اجلزيرة مروان بودي: »لقد كنا سعداء 
بلقاء شركائنا من وكالء السفر واإلعالميني وباغتنامنا 
هذه الفرصة القيم����ة ألخذهم في رحلة حول إجنازات 
الشركة حتى اليوم، وتقدمي حملتنا الترويجية الصيفية 
اجلديدة، مما يؤكد ثقتنا الكبيرة بكل شركائنا وضيوفنا 
وبأهمية عالقتنا معهم، وتقديرا منا للدعم غير احملدود 
الذي قدمه شركاؤنا األعزاء والذي ساهم في النجاح الذي 
وصلت إليه الشركة حتى اليوم.  وسيستفيد ضيوفنا 
األعزاء من أفضل األسعار القيمة عند اختيارهم السفر 
مع طي����ران اجلزيرة لقضاء عطلتهم الصيفية في أهم 
الوجهات السياحية في املنطقة مثل أنطاليا أحد أشهر 
منتجعات تركيا اجلبلي����ة، والغردقة املدينة املصرية 
املطلة على البحر األحمر في مصر واملشهورة برياضات 
الغوص والشواطئ الساحرة، وواحات صاللة اخلضراء 
في سلطنة عمان، باإلضافة إلى أجمل بقاع بالد الشام 

في كل من دمشق وبيروت.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة طيران اجلزيرة 
ستيفان بتشلر قائال: »متتاز عروض شركتنا دائما بكونها 
حتمل القيمة األفضل ألس����عار تذاكر السفر باملنطقة، 
لذلك فإن اختيار السفر مع طيران اجلزيرة يوفر الكثير 
من ميزانية العطلة الصيفية، مما ميثل عامال مهما عند 
التخطيط للس����فر في عطلة الصيف مع العائلة. ومبا 
أن موسم الصيف هذا العام قصير نسبيا بسبب حلول 
ش����هر رمضان املبارك في شهر أغسطس، فإننا ننصح 
العائالت باحلج����ز املبكر لعطلتهم الصيفية ليضمنوا 

مقاعدهم على منت الطائرة«.
وأوضح بتشلر لوكالء السفر شركاء طيران اجلزيرة 
األسلوب اجلديد السهل حلجز التذاكر واألسعار القيمة 
التي تقدمها الشركة لضيوفها عند احلجز، وعن دمج 
الدرجات الس����ياحية الثالث بدرجة واحدة، وكيف أن 
االنتق����ال من 3 درجات س����ياحية إلى درجة واحدة قد 
جنب ضيوف الش����ركة تعقيدات الش����روط واألحكام 
والرسوم غير الظاهرة واملبالغ اإلضافية التي تدفع لقاء 
احلقائب وغيرها، حيث أصبح نظام األس����عار اجلديد 
يشمل الضرائب والرسوم اإلضافية في املبلغ االجمالي 
للتذكرة الذي هو في حد ذاته أحد أفضل األس����عار في 
س����وق السفر باملنطقة، هذا وقد ناقش بتشلر مميزات 
درجة رجال األعمال التي أطلقتها الشركة حديثا والتي 
تقدم لرجال األعمال مستوى إضافيا من الراحة والرفاهية 

واخلدمات اخلاصة املميزة.
وقد أسست شركة طيران اجلزيرة عام 2004، وهي 
أول ش����ركة طيران تابعة للقطاع اخلاص تدخل قطاع 
الطيران املدني في الشرق األوسط، حيث تقوم الشركة 
بتش����غيل أسطول مكون من 11 طائرة جديدة من طراز 
إيرباص A320 تسافر إلى 21 وجهة و3 وجهات صيفية 
موسمية في 12 دولة وهي: الكويت � اإلمارات العربية 
املتح����دة � لبنان � البحرين � س����ورية � قطر � اليمن � 
تركي����ا � اململكة العربية الس����عودية � األردن � إيران � 

مصر وسلطنة عمان. 
وهذه الوجهات هي: الكويت � أبوظبي � دبي � بيروت 
� البحرين � اإلس����كندرية � األقصر � أس����يوط � ش����رم 
الش����يخ � دمشق � دير الزور � حلب � الدوحة � صنعاء 
� إس����طنبول � الرياض � جدة � عمان � أصفهان � مشهد 
وش����يراز، و3 وجهات صيفية موسمية هي: أنطاليا � 
الغردقة وصاللة.  وقد بلغ عدد املسافرين الذين أقلتهم 
رحالت الشركة أكثر من 5 ماليني مسافر منذ أن بدأت 
الشركة عملياتها التشغيلية في أكتوبر 2005، وتقدم 
طيران اجلزيرة أفضل قيمة ألسعارها، وتعد األسعار 
املطروحة على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت أدنى 
اسعار للسفر مع طيران اجلزيرة في هذا اليوم وتشمل 
كل الرسوم والضرائب اإلضافية، وهذه األسعار متوافرة 

في عروض يومية مستمرة.
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