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أش���اد مدير ع���ام اإلدارة 
العامة لإلطفاء اللواء جاسم 
املنصوري بجهود بيت التمويل 
الكويت���ي »بيتك« في تبنيه 
قضية دع���م األمن واجلهات 
العاملة في هذا املجال ومنها 
الداخلية واإلطفاء واإلسعاف، 
مبا يساهم في أداء جزء أساسي 
من املسؤولية االجتماعية التي 
تتبناها املؤسسة، مما يساهم 
في دعم جهود احلكومة في 
إلى تطوير منظومة  سعيها 
األمن ومب���ا يرفع معنويات 

العاملني والقائمني عليه.
جاء ذلك خالل تكرمي اللواء 
جاسم املنصوري من قبل مدير 
التس���ويق والعالقات  إدارة 

العامة م.فهد املخيزمي ممثال عن »بيتك«، تقديرا 
جلهوده ومساهماته املشهود لها في خدمة الوطن 
عبر مجال اإلطفاء، وقد أوضح اللواء املنصوري 
أن اإلدارة العامة لإلطفاء ترحب بالتعاون مع 
القطاع اخلاص من خالل تقدمي املساهمات والدعم 
بصور مختلفة لتعزيز مفاهيم األمن والسالمة 
التي تهدف اإلدارة إلى نشرها بني أفراد املجتمع، 
مشيرا إلى أن التوعية متثل اجلانب األهم في 
عمل اإلدارة لتجنب املخاط���ر التي من املمكن 

حدوثها عند إهمال هذا اجلانب.

وأضاف أنه يتطل���ع في الفترة القادمة إلى 
تنظيم عدة برامج وأنشطة في مجال التوعية 
بالتعاون م���ع »بيتك« وذلك بع���د أن حققت 
البرامج واألنش���طة اإلعالمية التي نظمها مع 
اجلهات األخرى أهدافه���ا ومن بينها احلمالت 
التوعوية التي نظمها مع وزارة الداخلية باإلضافة 
إلى املش���روع الضخم الذي مت افتتاحه مؤخرا 
وهو بناء مراكز لإلسعاف في مختلف املواقع 
 اجلغرافية في الكوي���ت والتي يهدف »بيتك«

للوص���ول به���ا إل���ى 15 مركزا خ���الل الفترة 
القادمة.

توقعات بنمو الناتج المحلي 
الكويتي 3% في 2010

دبي � رويترز: أظهر اس���تطالع ل�»رويت���رز« امس أن توقعات النمو 
القتصادات خليجية رئيسية قد تدهورت قليال في 2010 إذ مازالت التقلبات 
مس���تمرة في أسعار النفط في أعقاب مش���اكل الديون األوروبية ومازال 

النمو منخفضا في قطاع االئتمان.
وفي حني ستسجل معظم االقتصادات منوا في النصف األدنى من خانة 
اآلحاد سيواصل االقتصاد القطري النمو القوي متفوقا بنسبة كبيرة على 

سائر اقتصادات أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وبحسب متوسط توقعات خبراء االقتصاد الذين استطلعت »رويترز« 
آراءهم في الفترة من العاش���ر إلى السابع عشر من يونيو ستسجل قطر 
أكب���ر دولة مصدرة للغاز الطبيعي املس���ال في العال���م منوا حقيقيا في 
الناجت احمللي االجمالي بنس���بة 16.1% في 2010 بفضل زيادة انتاج الغاز 

واالنفاق احلكومي.
والرقم املتوقع للنمو لم يتغير منذ اس���تطالع أجرته »رويترز« في 
ابريل بينما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو االقتصاد القطري بنسبة 
18.5%. وعلى عكس س���ائر أنحاء العالم م���ن املتوقع أن يواصل االنفاق 
احلكومي املرتفع تعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي الست 
املص���درة للنفط التي م���ن املتوقع أيضا أن تتأثر بتقلب أس���عار النفط 

وتراجع منو االئتمان.
وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء االقتصاد في البنك السعودي 
الفرنسي كريدي اجريكول في الرياض »التقلب وحالة عدم اليقني العاملية 
وأس���عار النفط التي تراجعت إلى 63 دوالرا للبرميل في بضعة أسابيع 

كانت عوامل مهمة.
وقد تعافت اآلن لكن املعنويات متقلبة بشكل متزايد«.

وأضاف »توقعات القطاع اخلاص حذرة للغاية في ظل حالة عدم اليقني 
ف���ي أوروبا، والبنوك العاملية مازالت تعزف عن املخاطر بدرجة كبيرة«، 

وشمل االستطالع 17 محلال.
ومن املتوقع أن تس���جل الس���عودية  أكبر اقتصاد عربي وأكبر دولة 
مصدرة للنفط في العالم  منوا بنسبة 3.7% انخفاضا من 3.9% في توقعات 

ابريل لكنه يظل أعلى من النمو بنسبة 0.6% املسجل في 2009.
ومن املتوقع أن ينمو الناجت احمللي الكويتي 3% في 2010 وهو تعاف  
أبطأ من توقعات احمللل���ني في ابريل ودون توقعات البنك املركزي لنمو 

بني 4 و%5.
ومن املتوقع أن تش���هد س���لطنة عمان والبحرين منوا بنسبة أربعة 

و3.1% في حتسن طفيف عن ابريل.
وتراجع���ت التوقعات القتصاد اإلم���ارات العربية املتحدة  ثاني أكبر 
اقتصاد عربي  مجددا في ظل عزوف البنوك عن االقراض نتيجة التعرض 

لشركات مثقلة بالديون تابعة حلكومة دبي.
ومن املتوق���ع أن ينمو االقتصاد اإلماراتي 2.1% ه���ذا العام وهو أقل 
من نس���بة 2.5% التي كانت متوقعة في ابريل وعند احلد األدنى لنطاق 

التوقعات احلكومية بني اثنني و%3.2.
ومنا اقتصاد اإلمارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم %1.3 
في  2009 حس���ب بيانات حكومية أولية رغم توقعات احملللني بانكماش 

نسبته %1.4.
والبنوك اإلماراتية معرضة بشدة ل�»دبي العاملية« التي لم تتوصل بعد 

التفاق مع باقي دائنيها العادة هيكلة ديون قدرها 23.5 مليار دوالر.
وقدر صندوق النقد الدولي عملية اعادة هيكلة محتملة ل�»دبي القابضة« 

عند 14.8 مليار دوالر.
ومن املتوقع أن يتراجع التضخم هذا العام مقارنة مع توقعات ابريل 
في معظم الدول اخلليجية بس���بب صعود مؤش���ر الدوالر لكن احملللني 
رفعوا توقعاتهم للتضخم في 2010 في السعودية حيث سجل منو أسعار 

املستهلكني أعلى مستوى على مدار عام في مايو.

الغنيم: »قطر األولى« تعتزم التخارج من المحافظ 
واألسهم غير المدرجة والتركيز على العقار

البيع ب����دال من القروض المتام 
البرج. 

واضاف »لقد مت تنفيذ عملية 
اعادة التصاميم الداخلية البراج 
»فيفا بحرية« والتي هي املرحلة 
الثانية من املشروع، وبعدها مت 
االنتهاء من اعمال االساس����ات 
املطلوبة النشاء البرجني وذلك 
بعد ان تقدمت احدى الشركات 
العقارية في قطر بطلب ش����راء 
االرض ووافقت الشركة على بيع 
االرض لها محققة بذلك نسبة ربح 

بلغت 70% من سعر الشراء.
واكد الغنيم ان الشركة قامت 
باتخاذ عدد من التدابير ملواجهة 
تداعي���ات االزم���ة االقتصادية 
وعلى رأسها تركيز الشركة على 
انهاء مشروعها االول وهو برج 
»الريفيرا« وذلك الن اي تخلف 
عن تنفيذ هذا املشروع سيؤدي 
الى خس���ارة كبيرة للش���ركة 
س���واء من حيث املردود املادي 
او الس���معة التجارية وبالفعل 
مت االنته���اء من هذا املش���روع 
وتسليم الوحدات الى املشترين، 
واضاف ان الشركة قامت بتسييل 
احملافظ االستثمارية والتركيز 
على االسهم القيادية في بورصة 
الكويت واحملاف���ظ ذات االداء 

العالي. 
وعن االداء املالي للشركة اوضح 
تقرير مجلس االدارة انه نتيجة 
لالزمة املالية وأخذ مخصصات 
جتاه الدي����ون وانخفاض قيمة 
االصول تكبدت الشركة خسارة 
قدرها 9.618 مليون دينار منها 
83% خس����ارة غير محققة كما 
بلغت خسائر السهم لهذا العام 
19.2 فلسا وبلغت نسبة الديون 
الى رأس املال 9% ونسبة الديون 

الى حقوق املساهمني %4.8.
وعل����ى جانب اخ����ر وافقت 
اجلمعية العمومية على كل بنود 
جدول االعمال واعتمدت تقرير 
االدارة وتقرير مراقبي  مجلس 
احلسابات وصادقت على امليزانية 

العمومية لعام 2009. 

الشراء او عند حتقيق ارباح من 
بيعها.

 وق����ال الغنيم ان الش����ركة 
ستعمل على خفض مصاريف 
االدارة بش����كل كبير لتحس����ني 
ابتداء  املالي للش����ركة  الوضع 
م����ن النصف الثان����ي من 2010 
النقدية  التدفقات  واس����تخدام 
الفائضة عن طريق استثمارها 
في ف����رص عقارية مدرة للربح 
وتطوير املشاريع ذات اجلدوى 
االقتصادية العالية لرفع كفاءة 
النقدي����ة واوصول  التدفق����ات 

الشركة. 
ولفت الى ان السبب االساسي 
الش����ركة هو تطوير  لتأسيس 
اراض مت ش����راؤها في مشروع 
اللؤلؤة ف����ي قطر، كأبراج ومن 
ثم بيعها كشقق سكنية فاخرة، 
وأنه مت تخصيص مساحة تبلغ 
5.640 مترا مربعا للمرحلة االولى 
للمشروع والذي اطلق عليه اسم 
»بورتو أرابي����ا«، باالضافة الى 
تخصيص قطعتي ارض مساحة 
كل منهما 7.250 مترا مربعا لتبلغ 
بذلك املساحة االجمالية 14.500 
متر مربع في املرحلة الثانية من 
املشروع وهو »فيفا بحرية« عالوة 
على ارض مساحتها 17.250 مترا 
مربعا للمرحلة الثالثة للمشروع 

والتي هي »ابراج كارتيير«. 
وأوضح ان التكلفة االجمالية 
للبرج وصلت ال����ى 33 مليون 
دينار وانه مت استخدام مداخيل 

شريف حمدي
قال رئيس مجل����س االدارة 
والعضو املنتدب في شركة قطر 
االولى للتطوي����ر العقاري فهد 
الغنيم ان الشركة ستركز خالل 
عام 2010 على استكمال تسليم 
وبيع او تأجير الشقق املتبقية من 
برج »الريفيرا« واالستمرار في 
الدعوى القضائية لتسلم ما تبقى 
من قيمة الصفقة بالنسبة الراضي 
»فيف����ا بحرية« كذلك س����تركز 
الشركة على بيع او الدخول في 
ش����راكة لبناء مشروعها الثاني 
»ابراج كارتيير« بعد احلصول 

على التمويل املطلوب. 
واضاف الغنيم خالل اجلمعية 
العمومية العادية للشركة التي 
انعقدت ام����س انه في ظل عدم 
وضوح الرؤية بالنسبة للبنوك 
والتمويل، نحتاج الى انفاق فوري 
من احلكومات على املش����اريع 
الضخمة باالضافة الى التمويل 

الالزم من قبل البنوك. 
وكشف عن أن الشركة تخطط 
الى حتويل استخدامات االراضي 
في س����لطنة عمان لرفع قيمتها 
ومن ثم تطويرها او بيعها كذلك 
الدخول في ش����راكات للتطوير 
لتقلي����ل املخاطر بعد احلصول 
على املوافقة للتمويل من البنوك 
علما بأن الشركة قد انتهت من 
عمل التصاميم الالزمة ملشروعني 
هما مشروع اخلوير ومشروع 
احليل، اما في الكويت فس����يتم 
اشغال املباني املدرة للربح ومن 
ثم رفع قيمتها السوقية وحتصيل 
االيج����ارات املتخلفة عن طريق 

القضاء او بصورة ودية. 
الش����ركة  الغنيم بان  وأفاد 
تعت����زم التخارج م����ن احملافظ 
واالسهم غير املدرجة والتركيز 
العقاري في حال  النشاط  على 
حص����ول الش����ركة على عرض 
مناس����ب، كما تنوي الش����ركة 
بيع االس����هم اململوكة للشركة 
التمويل  ل����دى بيت  واملرهونة 
الكويتي متى وصلت الى قيمة 

الشركة تخطط الستكمال تسليم وبيع مشروعها »الريفيرا« بقطر

م.فهد املخيزمي يكرم اللواء جاسم املنصوري

الياقوت واحلوال يتوسطان األطفال الفائزين

)اسامة البطراوي( هتاف خاجة مترئسة عمومية »إستراتيجيا« 

فهد الغنيم

خاجة: »إستراتيجيا« ستركز على الفرص االستثمارية 
في األسواق الناشئة بعد إطفاء الخسائر

دفعة واح���دة، وتعرض على 
املساهمني املسجلني بسجالت 
الشركة في اليوم السابق على 
تاريخ بدء االكتتاب كل بنسبة 
ما ميلكه في رأسمال الشركة، 
عل���ى أال تقل م���دة االكتتاب 
للمساهمني عن أسبوعني، مع 
تفويض مجلس اإلدارة بعرض 
فائض األس���هم غير املكتتب 
أو  فيها للمساهمني احلاليني 
ملساهمني جدد بسعر 100 فلس 
للسهم وعالوة إصدار 5 فلوس 
للسهم الواحد، وتفويض مجلس 
اإلدارة في حتديد جميع شروط 
وضوابط وقواعد االكتتاب وفي 
التصرف في كس���ور األسهم، 
وتعيني املركز املالي الكويتي 
كمدير إص���دار إلدارة عملية 

زيادة رأس املال.
وتفوي���ض مجلس اإلدارة 
بش���راء وبيع 10% من أسهم 

الشركة وفقا للقانون.
ووافق���ت اجلمعي���ة غير 
العادية على إطفاء اخلسائر 
وزيادة رأس املال حس���ب ما 
وافقت عليه اجلمعية العادية، 
كما مت���ت املوافقة كذلك على 
االقتراح بخفض رأسمال الشركة 
مبقدار 12.852.216 دينارا وذلك 
مبا يعادل 128.522.160 سهما 
من األسهم املصدرة بعد الزيادة 
وذلك إلطفاء اخلسائر املتراكمة 
حتى 31 ديسمبر 2009 ليصبح 
رأسمال الشركة بعد التخفيض 
15.000.000 دينار موزعة على 
150.000.000 س���هم قيمة كل 
سهم )100 فلس( وجميع األسهم 

نقدية ومدفوعة بالكامل.
انتخب���ت اجلمعية  وق���د 
العمومي���ة عضوين مكملني 
ملجلس اإلدارة ومت ترشيح كل 
من شركة النقل البري وشركة 

أنوار اخلليج العقارية.
كم���ا وافقت اجلمعية على 
اإلدارة بعدم  توصية مجلس 
أرباح وع���دم مكافأة  توزيع 
ان  اإلدارة، علم���ا  مجل���س 
البندين لم يكونا ضمن جدول 

األعمال.

والبالغة 13.701.551 دينارا من 
االحتياطي العام واالحتياطي 
القانوني وعالوة اإلصدار حيث 
يبلغ اجماليها 849.335 دينارا 
لتصبح اخلسائر بعد اإلطفاء 

12.852.216 دينارا.
ومتت املوافقة على االقتراح 
بزيادة رأسمال الشركة بقيمة 
10.275.216 دينارا وذلك بإصدار 
102.752.160 س���هما جدي���دا 
للمساهمني احلاليني وبسعر 102 
فلس للسهم الواحد )تتضمن 
100 فلس القيمة االسمية للسهم 
و2 فلس عالوة إصدار( وان يتم 
استدعاء زيادة رأس املال على 

االس���تثمارية الفري���دة التي 
بامكانها االس���تفادة من حالة 
االس���واق الراهنة، كما تعمل 
جاهدة على احملافظة على تقدمي 
اعلى مستويات اخلدمة لعمالئنا 
الكرام آملني من اهلل عز وجل ان 
يوفقنا ملا فيه مصلحة وخير 

كال الطرفني.
عل���ى جانب آخ���ر وافقت 
اجلمعية العمومية العادية على 
تقرير مجلس اإلدارة ومراقبي 
احلس���ابات وصادق���ت على 
امليزانية العمومية لعام 2009، 
ووافقت كذلك على إطفاء جزء 
املالية  املتراكمة  من اخلسائر 

املس���اهمني 4.911.769 دينارا 
بانخفاض قدره )4.577.201( 

عن عام 2008.
ولفتت الى انه في ظل هذه 
الفترة العصيبة، سعت الشركة 
للقيام بجميع االجراءات الالزمة 
واالستمرار مبراجعة وضعها 
احلال���ي مبا فيها م���ن تقليل 
املصاريف االدارية والتشغيلية 
والتفاوض مع البنوك خلفض 
نس���بة الق���روض وتكاليفها 
واعادة جدولتها، ومن ناحية 
اخرى تقوم الشركة بااللتقاء 
العامليني  مبدراء االس���تثمار 
للعم���ل على ايج���اد الفرص 

شريف حمدي
اكدت رئيسة مجلس االدارة 
لشركة استراتيجيا لالستثمار 
هتاف خاج���ة ان هناك رغبة 
من مالك الشركة احلاليني في 
املس���اهمة في زيادة رأسمال 
الذي س���يتم حتديد  الشركة 
موعد له بعد اسبوعني، الفتة 
ان الشركة تلقت رغبات  الى 
م���ن مس���اهمني ج���دد ابدوا 
استعدادهم لالكتتاب في زيادة 

رأس املال.
وقالت خاجة في تصريحات 
صحافي���ة عق���ب اجلمعي���ة 
العمومي���ة العادي���ة وغي���ر 
انعقدت امس  الت���ي  العادية 
بنس���بة حضور 75.07%، ان 
الهدف من زيادة رأس املال هو 
ان تبدأ الشركة بداية جديدة 

بعد اطفاء اخلسائر.
وحول استعدادات الشركة 
لالس���تثمارات اجلديدة بعد 
الزيادة في رأس���مال الشركة 
الش���ركة  اف���ادت خاجة بأن 
املقبلة  ستركز خالل املرحلة 
على الفرص االستثمارية في 

االسواق الناشئة.
وبسؤالها عن آخر التطورات 
في قضية الش���ركة مع البنك 
االهلي املتحد )الكويت والشرق 
االوسط سابقا( ورئيس مجلس 
ادارة سابق للشركة، قالت ان 
مجلس االدارة احلالي اكتشف 
الى  جتاوزات واخط���اء ادت 
خسائر كبيرة في 2008 وهو 
ما دعا الش���ركة لرفع دعوى 
قضائية، الفتة الى انها التزال 

في طور البداية.
األداء المالي

وحول االداء املالي للشركة 
ذكرت خاجة انه مع استمرار 
اوضاع السوق احمللي الصعبة 
للسنة الثانية على التوالي، لم 
تكن الش���ركة مبنأى عن ذلك 
مم���ا ادى الى خس���ارة تقدر 
مببل���غ )4.677.883( دينارا 
بانخفاض قدره )5.714.015( 
عن عام 2008، وبلغت حقوق 

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح وزيادة رأس المال

الشركة تلقت رغبات من المالك الحاليين ومساهمين جدد لالكتتاب في زيادة رأس المال

لقطات من الجمعية
 أبدى عدد من املس��اهمني حتفظهم على البيانات املالية منهم ممثل البنك األهلي وممثل ش��ركة 
املدنية للتمويل، غير ان وزارة التجارة رفضت تس��جيل التحفظ لعدم حتديد اس��م رئيس مجلس 

االدارة الذي كانت املخالفات املالية في عهده.
 اعترض ممثل شركة املدينة على عالوة االصدار سواء الفلسان ملساهمي الشركة او ال� 5 فلوس 
للمس��اهمني اجلدد، فضال عن حتفظه على مدير اص��دار عملية زيادة رأس املال وهو املركز املالي، 

ومت تسجيل التحفظ.

الصرعاوي: المحكمة اإلدارية تلزم »بيتك« 
بإخالء وتسليم مجمع المثنى لوزارة المالية

قال نائب رئيس الفتوى والتشريع املستشار 
فيص���ل الصرعاوي ام���س ان الدائ���رة االدارية 
باحملكمة الكلية ألزمت بيت التمويل اخالء وتسليم 
مجمع املثنى الواقع في مدينة الكويت الى وزارة 

املالية.
وأوضح الصرعاوي في تصريح صحافي ان 
الدائرة االداري���ة »أصدرت في 14 يونيو اجلاري 
حكما برفض الدعويني املقامتني من بيت التمويل 
الكويتي بطلب ال���زام احلكومة ممثلة في وزارة 
املالية بتجديد عقد اس���تغالل مجمع املثنى ملدة 

خمسة وعشرين عاما جديدة«.
وأضاف ان دعويي بيت التمويل طالبتا بالغاء 
»التقدير اجلديد ملقابل االنتفاع للمبنى وبقبول 

الدعوى الفرعية املقامة من الفتوى والتش���ريع 
ممثل���ة لوزارة املالية ضد بيت التمويل الكويتي 
بطلب احلكم باخالئه وتسليم املبنى لوزارة املالية 
واعتبار وضع يد بيت التمويل على املجمع وضع 
يد غاصب بعد ان انتهت فترة عقد االستغالل في 
2005/6/30 فأصدرت احملكمة حكمها في الدعوى 
الفرعية لصالح وزارة املالية بإلزام بيت التمويل 

باخالء وتسليم املجمع لوزارة املالية«.
ويأتي هذا احلكم ليحسم نزاعا محتدما بني كل 
من بيت التمويل ووزارة املالية حيث توج القضاء 
الكويتي هذا الصراع بحكمه العادل ملصلحة وزارة 
املالية ويأتي هذا احلكم بفضل جهود اعضاء الفتوى 

والتشريع وتعاون وزارة املالية.

بعد انتهاء فترة عقد االستغالل بنهاية 2005/6/30

»بيتك« يكرم اللواء المنصوري لمساهماته

»بوبيان« يكرم مجموعة من أبناء الموظفين
الفائزين في مسابقة يوم البيئة العالمي

أعلنت االدارة التنفيذية في 
بنك بوبيان عن تكرمي عدد من 
ابناء املوظفني من العاملني في 
البنك والذين فازوا في مسابقة 
الرسم التي نظمها البنك مؤخرا 
مبناسبة يوم البيئة العاملي وذلك 
في اطار حرصه الدائم على دعم 
مختلف املواهب واطالق قدراتها، 
حيث مت تس���ليمهم ش���هادات 

التقدير والهدايا القيمة.
وفي ه���ذا الصدد، قال مدير 
عام مجموعة الشؤون االدارية 
القاها  الياقوت، في كلمة  وليد 
خالل حف���ل التكرمي الذي ضم 
الفائزين واولي���اء امورهم، ان 
ادارة البنك لن تتأخر عن تقدمي 
كل دعمها للمواهب املمتازة سواء 

من املوظفني او ابنائهم من منطلق 
املسؤولية االجتماعية التي يؤمن 
بها البنك وحرصه على تنفيذ 
التي تصب في هذا  االنش���طة 

االجتاه وتدعمه.
واضاف ان تنظيم البنك لهذه 
النوعية من املس���ابقات سواء 
بني املوظف���ني او ابنائهم يؤكد 
حرص االدارة على توفير مناخ 
العمل الصحي والذي ينعكس 
ف���ي النهاية على احلالة العامة 
جلميع العاملني في البنك ومن 
ثم ينعكس على خدمة العمالء 
الرئيس���ي  الهدف  باعتباره���ا 

للبنك.
وكان بن���ك بوبيان قد نظم 
العاملني في  مس���ابقة البن���اء 

البنك حتى سن 12 عاما الطالق 
قدراتهم االبداعية في مجال الرسم 
وهي املسابقة التي القت اقباال 
كبيرا من حيث عدد املشاركني، 
حيث فاز فيها كل من: س���وجل 
وسميران منوج كومار ونواف 
واميان ابراهيم بهالدار وترافيس 
رافئيل ونور واميرة ايهاب علي 
وس���ارة جمال الدين احلميري 

وسمية ودالل عدنان العجاج.
وش���ارك في حض���ور حفل 
الكويتية في  البطل���ة  التكرمي 
الرماية ش���هد احل���وال والتي 
ش���رحت لالطف���ال ج���زءا من 
الرياضية وحتقيقها  مسيرتها 
للعديد م���ن البطوالت الدولية 

ورفعها اسم الكويت عاليا.

»غلف إنفست«: البيع المكثف وراء التراجع
قال التقرير األس���بوعي للشركة اخلليجية 
الدولية لالس���تثمار »غلف انفس���ت« عن اداء 
سوق الكويت لألوراق املالية لالسبوع املنتهي 
في 17 اجلاري، ان الس���وق شهد انخفاضا في 
جميع مؤشراته الرئيسية، حيث انخفض املؤشر 
السعري بواقع -56.70 نقطة وبنسبة -%0.85، 
كما انخفض املؤشر الوزني بواقع -6.70 نقاط 

وبنسبة -%1.65.
وعزا التقري���ر ذلك االنخفاض لعدة عوامل 
أهمها: استمرار شح الس���يولة والعزوف عن 
الشراء وعمليات البيع املكثفة والضغط على 
معظم األسهم القيادية والتشغيلية، خصوصا 
سهم شركة زين األمر الذي أدى إلى انخفاض 
أسهم مجموعة ش���ركات اخلرافي وأثر بشكل 
سلبي على مؤشرات الس���وق الرئيسية، كما 

كان لالحتقان السياسي واستمرار التأزمي بني 
مجلس األمة واحلكومة بعد تقدمي اس���تجواب 
آخر من قبل احدى الكتل البرملانية إلى رئيس 
مجلس الوزراء األثر السلبي على السوق وسط 

حالة من القلق من قبل املستثمرين.
أما بالنسبة للفترة املقبلة، فقد ذكر التقرير 
انه يجب على املؤشر جتاوز نقطة املقاومة األولى 
عند 6.642 نقطة ومن ثم نقطة املقاومة الثانية 
عند 6.733 نقطة مع ارتف���اع القيم والكميات 
املتداولة ليتمكن من تخطي القناة الس���عرية 
التنازلية، واذا استمر في التذبذب داخل القناة 
السعرية التنازلية فمن املمكن نزول املؤشر إلى 
نقطة الدع���م األولى عند 6.543 نقطة ومن ثم 

نقطة الدعم الثانية عند 6.446 نقطة.


