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نمو مبيعات »كاديالك« %29

الغضب ينسف الصفقات مع اآلسيويين

صندوق النقد يلغي ديون هاييتي المعلقة

قد يفلح الغضب في املفاوضات 
التجارية مع األميركيني من أصل 
أوروبي لكن لو فقدت أعصابك مع 
اآلس����يويني فمن املرجح أن تفقد 
الصفق����ة برمتها، هذا ما خلصت 
اليه دراسة عن رد فعل الثقافات 

املختلفة لنوبات الغضب.
درس باحث���ون م���ن كلية 
»آي.ان.اس.إي.دي« للدراسات 
التجارية بفرنسا ومن جامعة 
كاليفورنيا في بيركلي ما إذا كان 
الغضب استراتيجية جيدة في 
التفاوض بع���د ان أظهرت عدة 
دراسات انه قد يكون استراتيجية 
فاعل���ة باعتب���اره عالمة على 

الصالبة.

وقسم املتطوعون في جامعة 
 36 � إلى مجموعتني  كاليفورنيا 
أميركيا من أصول أوروبية و67 
أو  أميركيا من أصول آس����يوية 
آس����يويني � ووضع����وا في حالة 
افتراضية كمس����ؤولي  تفاوض 

مبيعات.
وكان م����ن املفترض أن يبيع 
الطلبة هاتفا محموال ويتوصلوا 
التفاقات في أمور مثل فترة الضمان 
والسعر لكن لم يتم ابالغهم بان 
العميل س����يغضب خالل عملية 

التفاوض.
ووجد الباحثون ان »األميركيني 
األوروبي����ني قدموا تنازالت أكبر 
للمشتري الغاضب من املشتري 

الذي لم يبد أي انفعاالت.. غير أن 
اآلسيويني واألميركيني اآلسيويني 
قدم����وا تن����ازالت أق����ل للعميل 

الغاضب«.
وذك����ر الباحث����ون أن نتائج 
الدراس����ة متثل خطوة مهمة في 
فهم تأثير الثقافة واملشاعر على 

عملية التفاوض.
العاملي  وأضاف����وا »الطاب����ع 
للمجتمع على نحو متزايد يبرز 
أهمية استمرار دراسة تفاعل الثقافة 
واملشاعر في مجموعة واسعة من 

املواقف االجتماعية«.
ونش����رت الدراسة في دورية 
العلوم النفس����ية التي تصدرها 

جمعية العلوم النفسية.

أعلن صندوق النقد الدولي في وقت متأخر من 
مساء اول من امس إلغاء جميع ديون هاييتي املعلقة 
والتي تبل����غ نحو 268 ملي����ون دوالر معلنا ايضا 
موافقته على سياسة متديد التسهيالت االئتمانية 
ملدة ثالث سنوات والتي طلبتها السلطات الهاييتية 

لدعم برنامجها في االعمار والنمو.
وقال الصندوق في بيان ان كال القرارين »يشكالن 
جزءا من اس����تراتيجية واسعة النطاق« بهدف دعم 
خط����ة اعادة بناء هاييتي طويل����ة املدى وذلك بعد 

تعرضها لزلزال مدمر في شهر يناير املاضي.

واكد رئي����س صندوق النق����د الدولي دومينيك 
ستراوس في البيان على »اهمية بدء اجلهات املانحة 
بالوفاء بالتزاماتها ووعودها لهاييتي بأسرع وقت 
لتعجيل اعادة البناء وحتس����ني مس����توى املعيشة 

وتهدئة التوترات االجتماعية«.
وعقد اجتماع رفيع املستوى للجهات املانحة في 
مارس املاضي حي����ث تعهد املجتمع الدولي بإعطاء 
9.9 مليارات دوالر لتمويل خطة اعادة بناء هاييتي 
حي����ث تصرف منها 5.3 ملي����ارات دوالر على مدى 

االشهر ال18 املقبلة.

ارتفعت مبيعات سيارات كاديالك في الشرق 
األوسط بنسبة 29% خالل النصف األول من 2010 
مقارن���ة بنفس الفترة م���ن 2009 ليبلغ إجمالي 
مبيعاتها 1617 س���يارة، وجتاوز ارتفاع املبيعات 
اإلقليمية لسيارات كاديالك منو قطاع السيارات 

الذي يقدر بحوالي %9.
وقد ارتفعت مبيعات كاديالك في اململكة العربية 
السعودية، أكبر سوق في املنطقة، خالل النصف 
األول من 2010 بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من 
العام املاضي، وارتفعت مبيعات اإلمارات العربية 
املتحدة بنسبة 27%، والكويت بنسبة 30%، ولبنان 

بنسبة %56.
وبلغت مبيعات سيارات كاديالك في النصف 
األول من 2010 عبر أكبر ثالثة أسواق في املنطقة 
560 سيارة في اململكة العربية السعودية، تبعتها 
356 س���يارة في اإلمارات العربية املتحدة، و304 
سيارات في الكويت، وهناك توقعات مبشرة لبقية 

عام 2010.
ومن بني مجموعة س���يارات كاديالك، حققت 
»إسكاليد« أداء مذهال، إذ ارتفعت مبيعاتها خالل 
النصف األول من 2010 بنسبة 11% مقارنة بنفس 

الفترة من 2009، تبعتها CTS سيدان طراز املدخل 
الفاخ���رة وSRX كروس أوفر الفاخ���رة متعددة 
األغ���راض، حيث ان SRX الت���ي حققت مبيعات 
س���ريعة خالل األشهر الثالثة األولى من إطالقها 
في املنطقة، التزال حتظى بطلب كبير لدى الوكالء 
عبر املنطقة، ومن املتوقع أن تكون األكثر مبيعا 

بنهاية 2010.
وكان منو املبيعات خ���الل النصف األول من 
2010 مبثاب���ة نقطة حتول ع���ن حتديات الفترة 
نفس���ها من 2009. وتتوقع كاديالك ارتفاع حجم 
مبيعاتها خالل الفترة املتبقية من 2010، السيما 
في الربع الثالث، وذل���ك بفضل اإلطالق املتوقع 

لسيارتي CTS كوبيه وCTS-V كوبيه.
 وف���ي هذا الصدد، قال املدير اإلقليمي لعالمة 
كاديالك في الشرق األوسط تييري صباغ: »لقد 
وسعت كاديالك بنجاح قاعدة عمالئها من خالل 
استقطاب شريحة كبيرة من اجلمهور األصغر سنا 
عبر تشكيلة سياراتها ذات التصميم املذهل. هذا إلى 
جانب راحة البال التي توفرها اخلدمة والصيانة 
املجانية ملدة أربع س���نوات، مما س���يعزز مكانة 

كاديالك الريادية في قطاع السيارات الفاخرة«.

للنصف األول وشملت أكبر ثالثة أسواق في المنطقة

في دراسة أعدتها كلية »آي.ان.اس.إي.دي«

»SRX« ساهمت في ارتفاع مبيعات كاديالك 

عمان تخطط لبناء 
جسر بحري يتكلف 

1.5 مليار دوالر
املالية  قال مسؤول بوزارة 
العماني���ة امس إن الس���لطنة 
تعتزم بناء جس���ر بتكلفة 1.5 
مليار دوالر إل���ى جزيرة تعد 
موطنا للسالحف قبالة ساحل 
البالد الشرقي بهدف تعزيز عدد 

السياح.
وأضاف املسؤول الذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه أن عملية 
تق���دمي عطاءات بناء اجلس���ر 
ستكون متاحة للشركات الدولية 

وستبدأ مطلع العام القادم.
وق���ال املس���ؤول لرويترز 
إلى  »سيجذب اجلسر السياح 
جزيرة »مصيرة« ملشاهدة أنواع 
نادرة من السالحف البحرية«.
وسيبلغ طول اجلسر عند 
اكتمال���ه نح���و 40 كيلومترا 
وسيكون من بني أطول اجلسور 

البحرية في العالم.
وجتذب سلطنة عمان نحو 
مليون سائح سنويا 60% منهم 

من دول اخلليج.
وقال���ت الش���ركة العمانية 
العاملية للتنمية واالس���تثمار 
»اومينفس���ت« في وقت سابق 
ه���ذا العام إنه���ا تخطط لبناء 
منتجع سياحي في مدينة صاللة 
الس���احلية بجنوب السلطنة 

بتكلفة مليار دوالر.

161 مليون دوالر أرباح
بنك »عودة« اللبناني في النصف األول 

إيران السادسة عالميًا 
في جذب االستثمارات األجنبية

س����جل بنك عودة، أحد أكبر املصارف اللبنانية أرباحا في األشهر 
الستة األولى من العام احلالي بلغت حوالي 161.4 مليون دوالر.

وأظهر تقرير دوري نشر امس أن أرباح البنك سجلت منوا بنسبة 
21.4% مقارن����ة بنفس الفترة من العام املاض����ي. وأضاف التقرير أن 
إجمالي موج����ودات بنك عودة بلغت حتى نهاية يونيو املاضي 27.3 
مليار دوالر. وبلغت ودائع املصرف 23.8 مليار دوالر بزيادة قيمتها 

798 مليون دوالر خالل النصف األول من العام احلالي.

اعلن ام���س ان ايران احتلت املرتبة السادس���ة عامليا في منو 
االستثمارات األجنبية املباشرة وذلك حسب تقرير اقتصادي نشره 

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية »اونكتاد«.
وج���اء في هذا التقرير الذي بثته وس���ائل االعالم االيرانية ان 
»حجم االس���تثمارات األجنبية املباشرة في ايران في 2009 بلغ 3 
مليارات و16 مليون دوالر مسجال منوا بنسبة 86% مقارنة بالعام 

الذي سبقه«.
واضاف التقرير ان »92% من مجموع االس���تثمارات االجنبية 
املتدفقة الى ايران استثمرت في مجال النفط والغاز والصناعة رغم 
هبوط االستثمارات في العالم بنسبة 37%«. واشار التقرير الى ان 
السعودية احتلت املرتبة االولى في حجم االستثمارات االجنبية 
بقيم���ة 35 مليارا ونصف امللي���ار دوالر تليها دولة قطر بقيمة 8 
مليارات و700 مليون دوالر ثم تركيا بقيمة 7 مليارات و600 مليون 

دوالر ولبنان بقيمة 4 مليارات و800 مليون دوالر.

زيادة مفاجئة في نمو
منطقة اليورو لشهر يوليو

لندن � رويترز: أظهر مس���ح نشر أمس أن منو القطاع اخلاص 
ف���ي منطقة اليورو واص���ل االرتفاع هذا الش���هر وهو ما يخالف 
توقعات بتباطؤ النمو ويس���اهم في تقلي���ل املخاوف من حدوث 

ركود مزدوج.
وتسارعت وتيرة النمو في قطاعي اخلدمات والصناعات التحويلية 
كما استوعبت الشركات مزيدا من العمال لكن شركة ماركيت التي 
أعدت املسح حذرت في مؤمتر عبر الهاتف من أن ذلك رمبا يكون 
تعزيزا مؤقتا بس���بب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي نظمت 

مؤخرا.
وقال كريس وليامس���ون من ماركيت »إننا مندهشون للغاية، 
إنها بداية جيدة للنصف الثاني من العام لكن ما زلنا نش���ك حقا 
ف���ي أن تراجعا في منو الناجت احمللي اإلجمالي في النصف الثاني 

اليزال ممكنا.
وزاد مؤشر ماركيت ملديري الشراء في منطقة اليورو � الذي يتم 
جمعه من خالل مسح يشمل نحو 2000 شركة من الفنادق والبنوك 
� إلى 56 في يوليو من 55.5 في يونيو ليتجاوز تكهنات بهبوطه 
إلى 55 وليتجاوز أيضا أش���د التوقعات تفاؤال في مس���ح أجرته 
»رويترز« وبلغ 55.5، وصعد مؤشر الصناعات التحويلية إلى 56.5 
في يوليو من 55.6 في يونيو مقارنة مع توقعات بانخفاضه إلى 
55.2 في حني قفز مؤش���ر اإلنتاج إلى 58.3 من 57.2. وزاد املؤشر 
املجمع الذي يضم قطاعي اخلدمات والصناعات التحويلية والذي 
يستخدم عادة للتنبؤ بالنمو بوجه عام إلى 56.7 في يوليو من 56 

في يوليو مقارنة أيضا بتوقعات بانخفاضه إلى 55.5.
وقال وليامسون: كنا متوافقني مع منو في الناجت احمللي اإلجمالي 
بنسبة 0.6 � 0.7% في الربع الثاني وقراءة اإلنتاج هنا أعلى بقليل 
من املتوسط في الربع الثاني، وبالنسبة ملنطقة اليورو ككل فهي 

)القراءة( تشير إلى أنه سيتم تفادي حدوث ركود مزدوج.
وكان مسح أجرته »رويترز« هذا الشهر قد قال أيضا إن فرص 

العودة إلى الركود انحسرت.
وخرج اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ ركود منذ احلرب العاملية 
الثانية في الربع الثالث من العام املاضي وأكدت بيانات نشرت هذا 
الش���هر منو االقتصاد 0.2% بني يناير ومارس بعد منو متواضع 

بنسبة 0.1% في الربع األخير من 2009.

البنوك الدائنة توافق على الخطوط العريضة 
لخطة إعادة هيكلة ديون »دبي العالمية«

دبي � رويترز: اس���تضافت 
إمارة دبي بنوكا دائنة ملجموعة 
دبي العاملي���ة املثقلة بالديون 
أمس بعد 8 أشهر من تفجر أزمة 

ديونها.
ووافقت بالفعل مجموعة من 
البنوك الدائنة الرئيسية على 
اخلطوط العريضة خلطة إعادة 
هيكلة دبي العاملية التي تسدد 
املدينة  مبقتضاه���ا املجموعة 
ملي���ارات الدوالرات على مدى 
5 إلى 8 س���نوات بفائدة بني 1 

و%3.
ورمبا حتاول بعض البنوك 
احلصول على شروط أفضل في 
أول اجتماع للبنوك الدائنة لدبي 

العاملية منذ ديسمبر املاضي.
ويأم���ل املس���تثمرون في 
املنطقة في أن ميضي االجتماع 

دون ضجة إعالمية سلبية.
وقال مروان ش���راب نائب 
املتعاملني  الرئي���س وكبي���ر 
بجلف مينا لالستثمارات البديلة 
»تشير جميع األنباء على مدى 
األسبوعني املاضيني إلى أن دبي 
العاملية س���تتوصل إلى اتفاق 
نهائي مع البنوك لذا فإن هذه 
النتيجة قد أخذت في االعتبار 
بالفعل«، لك���ن من املرجح أن 
يؤدي أي شيء سلبي إلى موجة 

بيع في السوق.
العاملية تتعثر  وبدأت دبي 

في سداد ديون مصرفية بنحو 
14.4 مليار دوالر بعد أن أسدلت 
األزمة املالية العاملية الس���تار 
على فترة ازدهار عاملية شهدها 

القطاع العقاري.
ولكن هذه الديون ال تشكل 
سوى جزء بسيط من التزامات 
إمارة دبي التي تقدر مبا يزيد 
على 100 مليار دوالر من الديون 
املجمعة والثنائية بحسب مسح 

ل� »رويترز«.
وتدخل���ت إم���ارة أبوظبي 
الغنية بالفعل للمس���اهمة في 

جهود إنقاذ جارتها دبي.
وحتتاج دبي العاملية ملوافقة 
بن���وك متث���ل ثلث���ي الديون 

املستحقة لبنوك على خطتها 
إلعادة الهيكلة. ووافقت بالفعل 
7 بنوك رئيسية متثل 60% من 

هذه الديون.
وقد أحملت دبي العاملية الى 
أن من املستبعد ادخال تغييرات 
جذرية في اجتماع اليوم على 
الشروط التي عرضت في مايو، 
لكن البن���وك رمبا تتطلع إلى 

صفقة أفضل.
وقال مس���ؤول تنفيذي في 
بنك إقليمي دائن »ال نتوقع أي 
شيء كبير فنحن نعرف املقترح 
بالفعل. وبعض البنوك قد تعرب 
عن عدم رضاها بحصول آخرين 

على معاملة تفضيلية«.

اقتراب خطط اعادة هيكلة ديون »دبي العاملية«

»غلف إنفست«: عمليات شراء نشطة
من المجاميع االستثمارية على األسهم القيادية

»المركز«: جرعة التصريحات الحكومية تعيد الثقة 
و»بيتك« و»الوطني« يقودان البنوك لتصدر التداوالت

6.500 نقط���ة ليتجه نحو نقطة 
املقاومة األولى عند 6.667 نقطة 
ومن ثم نقط���ة املقاومة الثانية 
عند 6.734 نقطة مع ارتفاع القيم 
والكميات املتداولة، وان لم يحصل 
ذلك فمن املمكن نزول املؤشر إلى 
نقطة الدع���م األولى عند 6.544 
نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

6.380 نقطة. 

بنسبة 16.9% وذلك بسبب التداول 
على سهم السالم حيث مت تداوله 
ب� 100.5 مليون سهم بقيمة 9.3 
ماليني دينار، وشهد سهم ساحل 
تداوال ملحوظا حيث شهد تداوال ب� 
30 مليون سهم بقيمة 3.8 ماليني 
دينار. أما بالنسبة للفترة املقبلة، 
قال التقرير انه يتعني أن يستمر 
املؤش���ر بالتداول فوق مستوى 

وأيضا شهد سهم بيتك تداوال ب� 
11.4 مليون سهم بقيمة 11.4 مليون 
دينار، وحل قطاع اخلدمات ثانيا 
بنسبة 26.9% وذلك بسبب التداول 
على سهم زين حيث مت تداوله ب� 
15.3 مليون سهم بقيمة 18 مليون 
دينار، وشهد سهم الرابطة تداوال ب� 
46.3 مليون سهم بقيمة 8.3 ماليني 
دينار، وحل قطاع االستثمار ثالثا 

الس���وق في بداية األسبوع كان 
أرباح  بس���بب ترقب إعالن���ات 
الشركات للربع الثاني وباألخص 

الشركات القيادية والتشغيلية.
وقد تصدر قطاع البنوك أعلى 
تداول بنسبة 27.1% من إجمالي 
القيمة املتداولة لألسبوع حيث شهد 
سهم وطني تداوال ب� 12.8 مليون 
س���هم بقيمة 15.3 مليون دينار، 

ق���ال���ت ال��ش����ركة 
الدولية  اخلليجي���ة 
»غلف  لالس���تثمار 
انفست« في تقريرها األسبوعي 
عن سوق الكويت لألوراق املالية 
لألسبوع املنتهي في 22 يوليو 
اجلاري، ان السوق شهد ارتفاعا 
في جميع مؤشراته الرئيسية 
حيث ارتفع املؤش���ر السعري 
بواقع 69.9 نقطة وبنسبة %1.07، 
كما ارتفع املؤشر الوزني بواقع 

7.72 نقاط وبنسبة %1.91.
وع���زا التقرير ه���ذا االرتفاع 
لعدة عوام���ل، أهمه���ا: إعالنات 
األرباح اجليدة للبنوك التي أثرت 
بشكل إيجابي على قطاع البنوك 
بشكل خاص وعلى السوق بشكل 
التصريحات  إلى  عام، باإلضافة 
احلكومية حول اإلجراءات املزمع 
اتخاذها لدعم البورصة وحتفيز 
اقتصاد الدول���ة بعد اقرارها من 
قبل مجلس الوزراء وهي األمور 
التي أدت إلى عمليات شراء مكثفة 
ونش���طة من معظ���م املجاميع 
االستثمارية على األسهم القيادية 
والتشغيلية وساهم في عودة الثقة 
الى السوق وارتفاع القيم والكميات 

املتداولة.
الى ان تذبذب  التقرير  ولفت 

63.3% ببلوغها 193.8 مليون 
دينار مبعدل تداول يومي بلغ 
38.7 مليون دينار، كما ارتفعت 
إلى 1.5  التداول لتصل  كمية 
مليار سهم مبعدل تداول يومي 
بلغ 301.9 مليون سهم محققة 

ارتفاعا بلغ %27.7.
واحتل قطاع البنوك املرتبة 
األولى لهذا األسبوع من حيث 
قيمة التداول األسبوعية بنسبة 
التداوالت  27.3% من إجمالي 
بارتفاع التداوالت على سهمي 
»بيتك« و»الوطني« بنس���بة 
14% من إجمال���ي التداوالت، 
وجاء قطاع اخلدمات باملرتبة 
الثانية بنسبة 26.3% بارتفاع 

التداوالت على سهم زين.
الفنية، قال  الناحية  ومن 
»املركز« إن املؤشر السعري 
يحظى بدعم عند مستوى 6540 
نقطة بينما يواجه مقاومة عند 
مستوى 6600 و6650 نقطة، 
الوزني  بينما يحظى املؤشر 
بدعم عند مستوى 405 و400 
نقطة فيما يواجه مقاومة عند 

مستوى 412 و415 نقطة.

بذلك أرباح املؤش���ر الوزني 
منذ بداية الس���نة إلى %6.58 
فيما تقلصت خسائر املؤشر 
السعري منذ بداية السنة لتبلغ 

.%6.03
وشهدت قيمة التداول لهذا 
األسبوع صعودا حادا بنسبة 

أرباحها والتي جاءت مرضية 
للسوق.

الوزني  وقد بلغ املؤش���ر 
411.15 نقط���ة بارتفاع قدره 
1.91%، بينما ش���هد املؤش���ر 
السعري ارتفاعا بنسبة %1.07 
ببلوغه 6582.6 نقطة لترتفع 

إمكانية تق���دمي حلول ناجعة 
لوضع السوق العالق من جهة 
وجدي���ة احلكومة التي ميكن 
التصاريح  أن نستنبطها من 
إلى  احلكومي���ة، باإلضاف���ة 
إعالنات بعض البنوك بقيادة 
بي���ت التموي���ل »بيتك« عن 

ق���ال املركز 
املالي الكويتي 
ف���ي تقريره 
األس���بوعي عن سوق الكويت 
لألوراق املالية، ان السوق شهد 
أداء متباينا لهذا األسبوع، فبعد 
البداية املستقرة للسوق وحترك 
املؤشر في نطاق ضيق في األيام 
األولى م���ن التداول، جاء أداء 
السوق بعدها مغايرا واستطاع 
حتقيق مكاس���ب بع���د عودة 
نسبية ملبادرات الشراء مدعومة 
باالرتفاع امللحوظ في السيولة 
لتبلغ مستويات أفضل مقارنة 
باألسبوع املاضي بعد أن شهد 
السوق جرعة من التصريحات 
احلكومية خصوصا من قبل 
نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية والذي 
صرح بوجود حزمة من القرارات 
لدعم السوق وتنظيمه والتي 
سترفع إلى مجلس الوزراء بعد 
عودة رئيس مجلس الوزراء من 
أثارت جوا من  جولته والتي 
االرتياح والتفاؤل في السوق 
وأغرت الس���يولة للشراء في 

إعالنات األرباح الجيدة للبنوك تدفع السوق لالرتفاع

بعد عودة نسبية لمبادرات الشراء مدعومة باالرتفاع الملحوظ في السيولة

نسب القيم والكميات المتداولة خالل األسبوع

مؤشرات التداول األسبوعي حسب القطاعات
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