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األحمد: األمم تقاس بمدى نموها المستمر والسرعة في تحقيق األهداف

ملتقى النخبة: االستكشاف من الهيليكوبتر
يفيد المدراء التنفيذيين في تعامالتهم اليومية

964 مليون دوالر أرباح  »اإلماراتية« 

دبي تسدد صكوك »نخيل« 
البالغة 980 مليون دوالر في موعدها

دبيـ  رويترز: قالت متحدثة باسم حكومة دبي 
امس انه جرى حتويل أموال لسداد صكوك شركة 
نخيل الوحدة العقارية التابعة لدبي العاملية والبالغة 
980 مليون دوالر لوكيل الســـداد الذي سيوزعها 

بدوره على حاملي الصكوك.
وجتري مجموعة دبي العاملية اململوكة حلكومة 
االمارة محادثـــات مع دائنيها العادة هيكلة ديون 
قدرها 24.8 مليار دوالر. وميثل سداد مستحقات 
صكوك نخيل تطورا مهما وجاء وسط مخاوف من 

تعثر شركات أخرى في دبي.
وأضافت املتحدثة التي اشـــترطت عدم نشـــر 
اسمها »جرى حتويل األموال لوكيل حاملي الصكوك 
)دويتشـــه بنك(، كما في أي اصدار للسندات تقع 

مسؤولية توزيع املستحقات على الوكيل«.
وأكـــدت مصادر مطلعة ســـداد األموال. وأبلغ 
الشيخ احمد بن ســـعيد آل مكتوم رئيس اللجنة 
املالية العليا في دبي أنه ميكن التوصل إلى اتفاق 

بشأن الديون في نحو أسبوعني.
وأكدت دبي انترناشونال كابيتالـ  ذراع االستثمار 
اخلارجي لدبي القابضةـ  مجددا أنها ستعيد متويل 

قرضها الذي يستحق في يونيو املقبل.

وقالت متحدثة باسم دبي انترناشونال كابيتال 
»نثق في قدرتنا على اعادة متويل القرض البالغ 
1.25 مليار دوالر وسنواصل خدمة التزامات ديوننا 

كاملعتاد«.
وقال اخلبير االســـتراتيجي لـــدى جلف مينا 
لالستثمارات البديلة عمير األنصاري إن املستثمرين 
يركزون أكثر على املخاطر العاملية وليس االقليمية 

في أعقاب ظهور أزمة ديون اليونان.
وقال »مت استيعاب تأثير مخاطر »دبي« وظهرت 
كل األنباء السيئة. بالتأكيد ستكون الشفافية مبعث 

قلق.. إنها تزيد الضغط على احلكومة...«.
من ناحية أخرى قالت نخيـــل في بيان اليوم 
اخلميس إنها حصلت على موافقة 50% من دائنيها 
التجاريني على مقترح دبي العاملية العادة هيكلة 

الديون.
ويعرض املقترح على دائني نخيل التجاريني 
احلصول على 40% من مستحقاتهم نقدا و60% في 
صورة صكوك بعائد سنوي يبلغ 10%. ويتعني أن 
حتصـــل نخيل على موافقة 65% من دائنيها حتى 
تســـتطيع صرف املبالغ النقديـــة للدائنني الذين 

يشملون متعاقدين وموردين.

 شريف حمدي
قال األمني العام للمجلس االعلى لشؤون احملافظات 
مبجلس الــــوزراء محمد األحمد لدى افتتاحه ملتقى 
النخبة االول والذي يحمل عنوان »اسرار النمو املربح 
في الظروف اجليدة والصعبة« ممثال عن راعي امللتقى 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، 
ان االمم تقاس مبدى منوها املستمر ومبدى االهداف 
التي تتحرك من اجلها، وتقاس كذلك بالسرعة التي 
يتــــم التحرك بها باجتاه الهدف، مشــــيرا الى انه من 
هذا املنطلق فإننا نؤمن اميانا كامال بأهمية التطوير 

املستمر في عالم االعمال.
وأضاف االحمد ان وجود احملاضر العاملي روجر 
هاروب استشاري تطوير االعمال الشهير وصاحب 
نظرية االستكشاف من الهيليكوبتر والتي باتت تدرس 
في العديد من املؤسسات واملراكز العلمية االوروبية 

يعتبر داللة على اهتمامنا بالتطوير.
وذكر االحمد ان من قيمنا الراسخة رفع مستوى 
االداء الوظيفي من خالل املعلومة واملهارة واخلبرة التي 
يتبناها برنامج االستكشاف من الهيليكوبتر، وهو ما 
يتيح جلميع املشاركني الفرصة للحصول على فكرة او 
استشارة قد تفيدهم في تطوير اعمالهم، وقد تتاح لهم 
االستفادة من خبرات اآلخرين، باالضافة الى إمكانية 
التعرف على االساليب احلديثة واملتطورة لتحقيق 

منو مربح في ظل الظروف اجليدة والصعبة.
ولفت االحمد الى ان امللتقى الذي تنظمه مجموعة 
الراية بالتعاون مع دار األمانة لالستشارات من شأنه 

النهوض مبستوى رجال االعمال ومتخذي القرار.
من جانبه، اكد رئيس مجلس االدارة ملجموعة الراية 
عدنان احلداد على حرص املجموعة على املســــاهمة 
بجدية في تطوير االداء للشركات وتقدمي رؤية واعدة 
من خالل اســــتقطاب الكفاءات العاملية املميزة والتي 
ساهمت في احداث نقالت مثالية للشركات واملؤسسات 

في جميع املجاالت االقتصادية واالستثمارية.
من جهته، افاد اخلبير العاملي روجر هاروب بأن 
املدراء التنفيذيني يهدرون وقتا كبيرا في امتام التعامالت 
اليومية، لذا فإن برنامج االستكشاف من الهيليكوبتر 
سوف يوفر لهم الوقت الالزم المتام املهام املوكلة اليهم 

على الوجه األمثــــل، الفتا الى ان هذا البرنامج يوفر 
للمــــدراء التنفيذيني القدرة على خفض الضغوطات 
اليومية، وبالتالي التركيز على حتسني مستوى االداء 

وهو ما ينعكس على منو االرباح.
ولفت هاروب الــــى ان الرئيس التنفيذي الناجح 
بإمكانه استنباط مفاهيم وحقائق بسيطة تساعده 
في استخدام االدوات العلمية املطلوبة لتحقيق النمو 

في االرباح.
وعن ضبط الشركات الرائدة في السوق قال هارب 
بعد أن يتم حتديد الغرض احلقيقي من األعمال يترتب 
على ذلك وضع »شكل« للشــــركة أو املنشأة وأعني 
بالشكل االستراتيجية أو خطة سريان الشركة، الفتا 
الى ان االســــواق بحاجة إلى ثالثة أمور أساسية من 
املميزات هي التمييز في التشغيل واإلدارة والتمييز 
في املنتج الذي تقوم الشــــركة بإنتاجه والتمييز في 

العمالء الذين تتعامل معهم الشركة.
واوضح انه يجب أن يكــــون الهدف هو التمييز 
في هذه العناصر الثالثــــة ألن عدم التمييز في هذه 
العناصر سيضعف من اداء الشركة أو املنشأة، كما 
أن وجود خلل في واحدة من هذه املميزات من شأنه 

يضعف املميزات األخرى.
ولفت هــــاروب الى وجود بعض النقاط التي من 
خاللها يستطيع أن يكون الشخص موردا مرغوبا فيه 
وبأقل »تكلفه« وذلك من خالل أن تتم عملية التوريد 
خالل سلسلة من أعمال التجهيزات واإلعدادات، ويجب 
أن متتاز عملية التوريد باملعايير واملقاييس، وأن تكون 
بسيطة وخاضعة لرقابة مشددة وميكن التحكم فيها 
والسيطرة عليها، كما يجب أن متتاز العمليات التي 
تتم مع العمالء أو املستهلكني بطابع السرعة ويعتمد 
عليها، باالضافة الى اتباع أسلوب التطوير املستمر 

ألن ذلك سيحسن األداء.
واشــــار هاروب الى أن املنتج ينال الريادة بعدة 
خطوات اهمها تزويد السوق مبنتجات حديثة ومبتكرة 
وأن تكون املنتجات متوافقة مع احتياجات السوق، 
باالضافة الى عدم االستعجال في حتقيق نتائج ممتازة 
في البداية ألن املنتجات اجلديدة غالبا ما تأخذ وقتا 

حتى تصبح معروفة في االسواق.

فرع »بيتك« للسيدات بمنطقة فهد األحمد
 ينّظم محاضرة لمدرستي بنات

نظم فرع بيــــت التمويــــل الكويتي )بيتك( 
للســــيدات في منطقة فهد األحمد زيارة ملدرسة 
زينب بنت خزمية متوسطةـ  بنات شملت تقدمي 
ندوة عن االدخار وأهميته ودور البنوك، وذلك 
بحضور طالبات من مدرسة أم الهيمان متوسطة 
ـ بنــــات، الالتي قدمن خصيصا حلضور الندوة 
التي قدمتها املوظفتــــان أمينة املعتوق وفاطمة 
املبارك بإشراف مديرة الفرع لطيفة العنزي، وذلك 
ضمن جهد متواصل لفروع بيتك يستهدف توثيق 
العالقات مع البيئة احمليطة ومكوناتها املتعددة 
من شــــرائح عمالء مختلفة ومبا يخدم العملية 
التعليمية من خالل إثراء احلصيلة املعلوماتية 
والعلمية للطالبات فــــي مجال املعامالت املالية 
واألنشطة املصرفية والتعريف بالبنوك وأهميتها 
في النظام االقتصادي.وبهذه املناسبة قالت مديرة 

فرع »بيتك« للسيدات مبنطقة فهد األحمد لطيفة 
العنزي في كلمة، سبقت العرض املبسط الذي قدم 
للطالبات، ان االدخار قيمة ايجابية في حياة الفرد 
واملجتمع يجب أن تؤخذ أهميتها بعني االعتبار، 
فيتم التأكيد عليها في املدرسة واألسرة ووسائل 
اإلعالم وعلى املســــتوى الرسمي بشكل عام، ملا 
لالدخار من دور في بنــــاء حياة أفضل حاضرا 
ومستقبال.الفتة إلى ان »بيتك« لديه من األوعية 
االدخارية ما يناسب عمالءه وحتقق لهم أفضل 
العوائد، ويقدم بيتكـ  حسابي للشباب الذي يتخذ 
من شعار »حاسبني حسابي« عنوانا له ويعبر 
عن االهتمام والتقدير لهذه الشريحة املهمة بهذا 
احلساب املصمم للشباب والشابات من 15 إلى 21 
سنة، فيستطيعون اختيار احلساب الذي يناسب 

تكرمي مديرة الفرع لطيفة العنزياحتياجاتهم.

محمد األحمد مكرما احملاضر روجر هاروب   )كرم دياب(
تذبذب واضح في اداء السوق انعكس على املتداولني

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن عن نتائج »اإلماراتية«

3.4 ماليين دينار أرباح 
»االستثمارات الوطنية« للربع األول

ذكرت شـــركة االستثمارات 
الوطنية أنها حصلت على موافقة 
بنك الكويت املركزي أمس االول 
على بياناتها املالية املرحلية لفترة 
الـ 3 أشهر  املنتهية في 31 مارس 
2010. وأظهرت النتائج حتقيقها 
أرباحا قدرها 3.4 ماليني دينار مبا 
يعادل 4 فلوس للســـهم مقارنة 
بخسائر قدرها 3.8 ماليني دينار 
مبا يعادل 5 فلوس للسهم للفترة 
املقارنة من 2009. وبلغ اجمالي 
املتداولة 38 مليون  املوجودات 
دينار مقارنة بـ 39.8 مليون دينار 
للفتـــرة املقارنة من 2009 وبلغ 
اجمالي املوجودات 248.9 مليون 
دينار مقارنـــة بـ 265.9 مليون 
دينار للفترة املقارنة من 2009. 
وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 
43 مليون دينـــار مقارنة بـ 60 
مليون دينار للفترة املقارنة من 
2009. وبلغ اجمالي املطلوبات 
43 مليون دينـــار مقارنة بـ 60 
مليون دينار للفترة املقارنة من 
2009، كما بلـــغ اجمالي حقوق 
املســـاهمني 205.7 مليون دينار 
مقارنة بــــ 205.3 مليون دينار 
للفترة املقارنة من 2009، علما بأن 
تقرير مراقبي احلسابات يحتوي 

على الرأي املتحفظ التالي:  
كما هو مبني في االيضاح رقم 
21 حول هـــذه املعلومات املالية 
املكثفـــة املجمعة، لم  املرحلية 

قال تقرير شركة »وضوح« 
لالستشارات المالية واالقتصادية 
عن األداء األســـبوعي لســـوق 
الكويت لألوراق المالية، ان السوق 
تراجع بقوة في بداية تعامالته 
األسبوعية كنتيجة لتعرض أغلب 
أسواق األسهم العالمية والناشئة 
خالل عطلة نهاية األسبوع لموجة 
من االنخفاضات الحادة متأثرة 
بحالة القلق إزاء تداعيات أزمة 
ديون اليونـــان والمخاوف من 
امتداد »عدوى« الديون السيادية 
إلى دول أخرى في منطقة اليورو 
األمر الذي قد يتسبب في تقليص 
فرص استمرار تعافي االقتصاد 

العالمي. 
التقريـــر بأنه نتيجة  وأفاد 
لذلك افتتح مؤشر سوق الكويت 
لألوراق المالية في بداية تعامالته 
األسبوعية عند مستوى 6.976 
نقاط أي بتراجع بلغ 85 نقطة 
وذلك عن إقفـــال يوم الخميس 
6 مايو الجاري لينهي الســـوق 
التالي عند  تعامالت يوم األحد 
مستوى 6.976 نقاط أي بتراجع 
قدرة 138 نقطة أي بنسبة تراجع 

قاربت %2.
وعلـــى مســـتوى إعالنـــات 
األرباح، أشار التقرير إلى إعالن 
120 شركة من أصل 210 شركات 
مدرجة في السوق، وبشكل عام لم 
يكن هناك اتجاه عام واضح ألداء 
الشركات إذ اليزال األداء متباينا 
حتى ضمن القطاع نفسه، فهناك 
شركات حققت نموا في األرباح 
في حين التزال شـــركات أخرى 
مستمرة في تحقيق الخسائر وفي 

المربع األحمر.
والحظ تقرير »وضوح« أنه 
على الرغم من هذا التباين في 
األداء إال أن من أهم األحداث التي 
ميزت تعامالت هذا األســـبوع 
األداء اإليجابي لبعض شركات 
قطاع االستثمار مثل: الكويتية 
المالي  لالســـتثمار والمركـــز 

دبي: أعلنت شركة »طيران 
اإلمارات« في دبـــي ان صافي 
أرباحها للسنة املالية 2010/2009 
ارتفع بشـــكل كبيـــر إلى 3.5 
مليارات درهـــم إماراتي )964 
مليون دوالر( مقابل 982 مليون 
درهم في العام املاضي، بفضل 

خفض التكاليف.
وفي هذا اإلطار، صرح رئيس 
إدارة الشركة، الشيخ  مجلس 
أحمد بن سعيد آل مكتوم، في 
مؤمتر صحافي عقده في دبي 
لإلعالن عن نتائج الناقلة، بأنه 
يتوقع حتقيق منو مزدوج الرقم 

هذا العام.
كما قال اننا خرجنا ساملني من 
السنة األكثر حتديا التي شهدت 
التي  ركودا عامليـــا، والنتائج 
أحرزناها الفتة، واحتواء النفقات 

كان على رأس األولويات.
يشار إلى أن عدد املسافرين 

تقم الشركة االم بتجميع احدى 
شركاتها التابعة لها.  

ايضـــاح 21:   قامت شـــركة 
االستثمارات اخلليجية باتخاذ 
اجـــراء قانوني نتيجـــة للنزاع 
مع اطراف  مقابلة، مما أدى الى 
قيام مطالبات من قبل الشـــركة 
التابعة وكذلك مطالبات  مقابلة 
لها ضدها، وبانتظار صدور قرار 
بشأن هذا النزاع، فقد قررت ادارة  
الشركة االم عدم جتميع البيانات 
املالية للشركة التابعة اعتبارا من 
السنة   املنتهية في 31 ديسمبر 
الشـــركة االم  1992، وقد قامت 

والساحل حيث جاءت إعالناتهم 
مفاجأة وهو أمر يستحق المتابعة 
لمعرفة تفاصيل تلك األرباح من 
حيث جودتها، فإذا استطاعت 
هذه الشـــركات االستمرار على 
نفس وتيرة النمو حتى نهاية 
العام فإن ذلك يعد مؤشرا جيدا 
ويعطي إشارة على بدء ظهور 
فرص اســـتثمارية تســـتحق 
االهتمام، مشـــيرا إلـــى أنه من 
الالفت للنظر أيضا اســـتجابة 
الســـوق لتلـــك النتائج حيث 
التغييرات في  لوحظت بعض 
المراكـــز االســـتثمارية المهمة 
والتي جاءت كردة فعل مباشرة 
علـــى أدائهـــا اإليجابي وهو ما 
كان يفتقده الســـوق منذ فترة 
طويلة، األمر الذي يشـــير إلى 
أن قيادة واتجاه السوق خالل 
المرحلة القادمة سيعتمدان بشكل 
أساسي على تغير المراكز المالية 

للشركات. 
أما فيما يتعلق بالنظرة الفنية 
لألسبوع المقبل، اشار التقرير 
إلى أنها لم تتغير إذ يجب الحذر 
من خطورة االنزالق واإلغالق 
أســـفل مســـتوى الدعم المهم 
7.080 نقاط بصفة أســـبوعية 
)على الرسم البياني األسبوعي(، 
حيث ان حدوث مثل هذا يعني 

في السنة املذكورة ارتفع بنسبة 
20% إلـــى 27.5 مليون. أما في 
2011، فسيكون لدى الشركة 150 
طائرة تبلـــغ قيمتها 48 مليار 

بشـــطب القيمة الدفترية في 31 
ديســـمبر 1992 الستثمارها في 
الشركة التابعة والبالغ 4.9 آالف 
دينار، وباالضافة الى ذلك كانت 
الشركة التابعة غير عاملة منذ 
عدة سنوات.  وفي 4 فبراير 2008، 
قضت محكمة التمييز بأن الشركة 
التابعة متثل منشـــأة   قانونية 
مستقلة استنادا الى هذا احلكم، 
تـــرى االدارة انه ال يوجد تأثير 
للقضايـــا القانونية على املركز 
املالي للشركة االم وان الشركة االم 
لن تتحمل مسؤولية اي مطالبات 

فيما يتعلق بالشركة التابعة.  

تغير المشهد.
على صعيد التداول، اشـــار 
التقرير إلى أن ســـوق الكويت 
لـــألوراق المالية أنهى تداوالت 
األسبوع الثاني من مايو الجاري 
على ارتفاع، حيث أغلق المؤشر 
السعري عند مستوى 7.154.9 
نقـــاط مرتفعا بنحـــو طفيف 
بواقع 0.57% عن إغالق األسبوع 
الماضي الذي بلغ 7.114.4 نقاط، 
في حين أنهى المؤشر الوزني 
تداوالت هذا األسبوع ليغلق عند 
مستوى 433.84 نقطة مرتفعا 
بواقـــع 1.58% مقارنـــة بإغالق 
الماضي عند 433.84  األسبوع 

نقطة.
ومقارنة بتداوالت األسبوع 
الماضـــي، بلغ إجمالـــي القيمة 
المتداولة لهذا األسبوع ما يقارب 
201.3 مليون دينار مقارنة بنحو 
168.3 مليون دينار خالل األسبوع 
السابق بزيادة مقدارها %19.64، 
فيمـــا ارتفعـــت كمية األســـهم 
المتداولة لهذا األســـبوع بنحو 
45.81% لتبلغ بنهاية هذا األسبوع 
1.072.7 مليـــون ســـهم، وبلغ 
متوســـط قيمة التداول اليومي 
40.3 مليـــون دينـــار من خالل 
متوسطات كمية متداولة تعادل 

214.5 مليون سهم يوميا.

دوالر.
واجلديـــر بالذكر أن ســـنة 
»طيران اإلمارات« املالية متتد بني 

األول من أبريل و31 مارس.

.. وتشكل مجلس إدارتها 
أعلنت شركة االستثمارات الوطنية أنه بناء على اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية املنعقدة أمس األول والذي مت فيه 
انتخاب اعضاء مجلس ادارة الش��ركة، مت تش��كيل مجلس 

االدارة ليصبح على النحو التالي: 
)يوس��ف املاجد � رئيس��ا ملجلس إدارة الشركة و اسعد 
البنوان � نائبا للرئيس(، وعضوية كل من سليمان السهلي 
وباس��م العثمان و باسم الراشد ومحمد العصفور ويوسف 

الصقر(.
وذكرت الش��ركة أنه متت املوافقة على االستقالة املقدمة 
من املدير العام يوس��ف املاجد من منصبه بالشركة وتعيني 

حمد العميري مديرا عاما للشركة. 

حّذر من خطورة االنزالق واإلغالق أسفل مستوى 7.080 نقاط

»وضوح«: قيادة واتجاه السوق خالل المرحلة المقبلة سيعتمدان 
بشكل أساسي على تغييرات المراكز المالية للشركات

»غلف إنفست«: نقطة الدعم 
النفسية المقبلة عند 7 آالف

قال تقرير شركة غلف انفست األسبوعي 
عن س��وق الكويت لألوراق املالية املنتهي 
في 13 اجلاري، أن السوق شهد ارتفاعا في 
جميع مؤشراته الرئيسية حيث ارتفع املؤشر 
الس��عري بواقع 40.5 نقطة وبنسبة 0.57%، كما ارتفع 
املؤش��ر الوزني بواقع 6.74 نقاط وبنسبة 1.58%، وعزا 
التقرير ذلك لعدة عوامل أهمها: جتاوب السوق مع خطة 
إنقاذ اليونان، وتعافي األسواق املالية العاملية واخلليجية، 
وصعود أسعار النفط بعد موجة االنخفاض التي حصلت 
في بداية األسبوع بسبب أزمة اليونان واخلوف من تفاقم 

األزمة لتشمل دول أوروبية أخرى.
واشار التقرير إلى تفاعل السوق مع إقرار مجلس األمة 
لقانون اخلصخصة في مداولته الثانية، االمر الذي أثر 
بشكل إيجابي على السوق، خصوصا في آخر أيام تداوالت 
األسبوع، الفتا إلى أنه على الرغم من ارتفاع السوق إال 
أنه تذبذب خالل األس��بوع بسبب ترقب إعالنات أرباح 
الشركات املدرجة للربع األول من العام وتخوف املستثمرين 
من تأخر الكثير من الش��ركات القيادية والتشغيلية عن 
إعالن أرباحها مع اقتراب املهلة القانونية لذلك، والتخوف 
من وقف التداول عن بعض الشركات خصوصا القيادية 

بسبب التأخر في عقد جمعياتها العمومية.
وتصدر قط��اع البنوك أعلى تداول بنس��بة %27.7 
من إجمالي القيمة املتداولة لألس��بوع، حيث شهد سهم 
»وطني« تداوال ب� 13.7 مليون س��هم بقيمة 16.3 مليون 
دينار، وأيضا ش��هد س��هم »خليج ب« تداوال ب� 30.6 
مليون سهم بقيمة 12.1 مليون دينار، وحل قطاع اخلدمات 
ثانيا بنسبة 27.3% وذلك بسبب التداول على سهم زين 
حي��ث تداول ب� 13.1 مليون س��هم بقيم��ة 17.6 مليون 
دينار، وشهد سهم أجيليتي تداوال ب� 18.5 مليون سهم 
بقيمة 10.8 ماليني دينار، بينما حل قطاع االستثمار ثالثا 
بنس��بة 18.3% وذلك بسبب التداول على سهم مشاريع 
حيث تداول ب� 19.5 مليون سهم بقيمة 8 ماليني دينار، 
وشهد سهم ساحل تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 32.4 

مليون سهم بقيمة 4.8 ماليني دينار.
وأكد التقرير أنه يجب أن يتداول املؤشر فوق نقطة 
الدعم النفسية عند 7000 نقطة ويتجاوز االجتاه التنازلي 
ليستمر باالرتفاع نحو نقطة املقاومة األولى عند 7170 
نقطة ومن ثم يتجه نحو نقطة املقاومة الثانية عند 7300 
نقطة مع ضرورة ارتفاع الكميات والقيم املتداولة، وان 
ل��م يحصل ذل��ك فمن املمكن نزول املؤش��ر إلى نقطة 
الدعم األولى عند 7.110 نقاط ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

7.000 نقطة. 

بقيمة 383.5 مليون دوالر

الكويت تتصدر الدول العربية 
المانحة لألردن خالل 11 عامًا

»منا القابضة«: تواصل األداء اإليجابي
 في المؤشرات التشغيلية

أكدت شركة منا القابضة انها جنحت في تنفيذ مراحل عديدة 
من اســـتراتيجيها الرامية إلى تطوير األداء التشـــغيلي واملالي 
وهو ما ستعكسه نتائجها املالية القياسية للعام احلالي.وشددت 
الشركة في بيان صحافي على تواصل األداء االيجابي في مؤشراتها 
التشغيلية واملالية خالل الفترة املقبلة، وذلك مبناسبة رعايتها 
احلصرية ألنشـــطة الرحلة األكادميية التـــي نظمتها اجلامعة 
األميركية في الكويت لعدد من طالبها وكوادرها العلمية للواليات 
املتحدة خالل مايو اجلاري وشملت زيارة عدد من املراكز العلمية 

والتعليمية ودوائر صنع القرار في واشنطن ونيويورك.

عمان: قالت بيانات رســــمية أردنية أمــــس ان الكويت تصدرت 
الدول العربية املانحــــة للمملكة وقدمت خالل الفترة من عام 1999 

وحتى نهاية العام املاضي نحو 383.5 مليون دوالر.
وأظهرت بيانات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي نشرتها »كونا« 
ان الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي حل ثانيا في 
قائمة الدول املانحة وقدم خالل فترة املقارنة 383.5 مليون دوالر فيما 
حلت الواليات املتحدة في املرتبة االولى وقدمت 748 مليون دوالر. 
ووفق البيانات فقد حلت السعودية في املركز الثاني بعد الكويت من 
حيث حجم املساعدات التي جاءت على شكل قروض ميسرة بلغت 
قيمتها 78.6 مليون دوالر ثم دولة االمارات العربية املتحدة بواقع 
50 مليون دوالر. ويعتبر الصندوق الكويتي من الشركاء األساسيني 
في دعم اجلهود التنموية في االردن حيث مول 25 مشــــروعا ذات 
أولوية اقتصادية واجتماعية في الفترة 1962 ـ 2009 بلغت قيمتها 
471.7 مليون دوالر أسهمت في تطوير القطاعات اإلنتاجية املختلفة 

من صناعة وطاقة ومياه وبنية حتتية وصحة.

تقــارير


