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»الوطنية« تستهدف توفير خدمات التجارة 
اإللكترونية في الخليج عبر اإلنترنت

»اإلبداع الخليجي« نظمت 4 برامج تدريبية 
بالتعاون مع جامعة الملك خالد بالسعودية

أعلنت شركة اإلبداع اخلليجي 
لالستش���ارات والتدري���ب عن 
تنظيم فرعها في اململكة العربية 
السعودية، وبالتعاون مع مؤسسة 
خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
في جامعة امللك خالد مبدينة أبها، 
ع���ن تنظيم 4 برام���ج تدريبية 
جديدة، وذلك في إطار س���عيها 
التدريب  الدائم لنش���ر ثقاف���ة 
احلديثة في دول اخلليج والدول 

العربية.
وبهذه املناسبة، أوضح رئيس 
مجلس إدارة الش���ركة د.طارق 
السويدان أن التعاون مع عمادة 
خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
بجامعة املل���ك خالد إلقامة عدد 
من الدورات التدريبية يأتي في 
ظل إستراتيجية الشركة الرامية 
لنشر ثقافة التدريب وفق األسس 
احلديثة املتعارف عليها في هذا 
املجال وحتقيقا لكل ما هو جديد 

ومتميز في هذا املجال.
وأضاف ان برنامج القراءات 

السريعة من بني البرامج التدريبية 
التي مت تدشينها في الفترة من 
24 إلى 25 يوليو املاضي وشهدت 
حضورا الفتا من قبل املتخصصني 
والراغبني في التعرف على كيفية 
اكتساب تلك املهارات ملساعدتهم 
في إجناز األعمال بيسر وسهولة 
ودقة متناهية وبشكل يعزز من 
قدراتهم في أعمالهم في مؤسسات 

األعمال املختلفة.
وأشار الى أنه من بني الدورات 
التدريبي���ة التي الق���ت ترحيبا 
برنامج »الب���ارادمي« الذي أقيم 
ف���ي الفترة من 19 إلى 20 يوليو 
املاضي، حيث متكن املشاركون من 
التعرف على كل ما هو جديد في 
هذا املجال، مبينا ان عالم التدريب 
دائما ما يحمل مفاجآت في طريقة 
احللول للمشاكل التي قد يواجهها 
العامل���ون في مختل���ف املواقع 
وبشكل يناسب األداء الوظيفي.

العام  املدير  وبدوره، أش���ار 
في الشركة أحمد شربجي الى ان 

الشركة حرصت من خالل فرعها 
بالسعودية على تعزيز قدرات 
املتدربني من خالل طرح برامج 
الوظيفي،  أداءهم  متميزة تعزز 
مبينا أن برنامج مهارات التدريب 
الذي أقيمت فعالياته في الفترة 
م���ن 26 إل���ى 29 يوليو املاضي 
املهارات  حرص على توضي���ح 
التدريبي���ة املطل���وب توافرها 
حتى يتمكن األفراد من اكتساب 
املعارف اخلاصة بعناصر التدريب 
وكيفية التغلب على املشكالت التي 
يواجهونها بشكل يعزز من قدرة 
املؤسسات التي يعملون بها وكذلك 
توفيرا لقدرات األفراد في تخطي 

العقبات التي يواجهونها.
وبني أن البرامج األربعة التي 
متت خالل شهري يوليو وأغسطس 
حاضر فيها نخب���ة متميزة من 
املدربني في الكويت والسعودية 
واإلمارات وبحضور 200 مشارك 
في مختلف التخصصات خالل 

أيام الدورات.

مؤسسة البترول تنفي تقديم قياديين 
استقاالتهم لوزير النفط

كونا: نفت مؤسسة البترول 
الكويتية أمس صحة ما تردد 
من أنباء ع���ن تقدمي الرئيس 
التنفيذي للمؤسس���ة وثالثة 
قياديني فيها اس���تقاالتهم الى 
النف���ط ووزير اإلعالم  وزير 
الشيخ أحمد العبداهلل وقالت 
انها »عارية م���ن الصحة وال 

أساس لها«.
وقالت املؤسس���ة في بيان 

صحاف���ي نق���ال ع���ن مصدر 
مس���ؤول فيها ان »جميع من 
متت االش���ارة اليهم يزاولون 
أعمالهم ومسؤولياتهم املناطة 
بهم بشكل اعتيادي« مؤكدة في 
الوقت نفسه انه في حال وجود 
اي استقالة فان املؤسسة لن 
تتردد في تأكيد ذلك وتبيانه 
للرأي العام عمال مببدأ الشفافية 

الذي تعمل على أساسه.

ودعت املؤسسة عبر بيانها 
وس���ائل اإلعالم ال���ى حتري 
الدقة في بعض ما ينشر حول 
القط���اع النفط���ي باعتبار ان 
بعض االخبار تؤثر سلبا على 
العمل في هذا القطاع احليوي 
دون ان يكون لها أي أس���اس 
مشيدة باالهتمام الذي توليه 
وسائل اإلعالم احمللية للقطاع 

النفطي.

)قاسم باشا(جانب من عمومية الشركة

حمد الفالح متبادال مذكرة التفاهم مع محمد العلج

محمود فاروق
عقدت اجلمعية العمومية لش���ركة الوطنية 
إلدارة اخلدمات اإللكترونية ومتت املوافقة على 
جميع بنود جدول األعم���ال التي أبرزها تقرير 
مجلس اإلدارة ومراقب احلسابات وحساب األرباح 
واخلس���ائر عن الس���نة املاضية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009، كما مت خالل االجتماع اعتماد املراقب 
الشرعي للشركة واملوافقة على النظام األساسي 
للشركة وخطة عملها، ومن مهام الشركة توفير 
خدمات التجارة اإللكترونية عبر شبكة االنترنت 
خللق وسيلة ترابط بني الشركاء التجاريني سعيا 
لتنفيذ معامالت التس���ويات فيما بينهم في أي 
زمان ومكان، وبشكل افتراضي باستخدام جميع 
الوسائل املتاحة، سعيا منها إلى الريادة في منطقة 
الشرق األوسط، وتغطية عمليات تشغيلية في 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
يذك���ر ان »الوطنية« تعتم���د في عملها على 

توظيف آخ���ر ما توصلت اليه التكنولوجيا في 
مجال التجارة اإللكترونية لبناء ش���بكات آلية 
بامكانها ادارة األعمال إلكترونيا عن طريق طرف 
ثالث خلدمة عدة قطاعات كالتأمني واالستثمار 

والتداول بني جميع األطراف التجارية.
وتعتمد فلس���فة الشركة على ربط شركائها 
التجاري���ني لتنفيذ معامالت التس���ويات بينهم 
للحصول على عوائد اقتصادية وقيمة مضافة 
له���ذه العمليات بكل س���هولة ويس���ر، وبكلفة 

منخفضة.
ويبلغ عدد الش���ركات الرئيس���ية املساهمة 
بالش���ركة الوطنية الدارة اخلدمات اإللكترونية 
6 شركات وهم: ش���ركة االستثمارات الوطنية، 
ش���ركة الفارس لتكنولوجيا املعلومات، شركة 
اخلير الوطنية لألسهم والعقارات، شركة السيف 
للوساطة املالية، شركة أوالد علي يوسف املزيني، 

شركة هدالن للتجارة العامة واملقاوالت.

له على موقع الس���وق، قاد الوطني ارتفاعات القطاع الذي ارتفعت 
جميع أسهمه بارتفاعات متباينة.

استطاع سهم الكويت الدولي أن ينهي تداوالته على رأس قائمة 
أنشط تداوالت السوق، حيث بلغ حجم تداوالته عند اإلغالق 36.160 
مليون سهم جاءت من خالل 
تنفيذ 358 صفقة حققت ما 
قيمته 8.78 ماليني دينار، 
وارتفع الس���هم في نهاية 
الت���داول بنس���بة %2.52 
بإقفاله عند مستوى 244 

فلسا، رابحا 6 فلوس.
وتصدر سهم »بيتك« 
ت���داوالت  قائمة أنش���ط 
البورصة من حيث القيمة 
أن  وعدد الصفق���ات بعد 
بلغت قيمة تداوالته 10.381 
مالي���ني دينار تقريبا بعد 
تنفي���ذ 390 على حوالي 
9.500 ماليني سهم، وارتفع 
السهم أيضا عند اإلغالق هو 

ورغم تلك األخب���ار اإليجابية، إال أن تخوفات البنوك من بعض 
التفاصي���ل املتعلقة بالضمانات واملدى الزمن���ي للتمويل وطبيعة 
تأسيس الشركات املساهمة التي ستقوم بتنفيذ مشاريع اخلطة قد 
يضع تنفيذ االتفاق على »احملك« مرة أخرى ويعيد اخلالف بني اجلهات 

التفاصيل  املعنية ملعرفة 
املتعلقة باالتفاق.

آلية التداول

أعاد االنتع���اش على 
أسهم قطاع البنوك السوق 
لالس���تقرار عل���ى اللون 
األخضر، حيث ارتفع سهم 
»الوطني« بواقع 40 فلسا 
ليستقر عند دينار و320 
فلسا للسهم على خلفية 
الشائعات حول تلقي أحد 
البنك  كبار املساهمني في 
معلومات لبي���ع 10% من 
رأسمال البنك وعلى الرغم 
من نفي البنك في إيضاح 

حسم ملف التمويل يقود السوق لالستقرار في المنطقة الخضراء 
وأسهم البنوك بقيادة »بيتك« و»الوطني« ترفع السيولة للضعف

  استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
30.3 ملي���ون دينار على 52.9% م���ن إجمالي القيمة 
وهذه الش���ركات هي: بيتك والدولي والوطني وزين 

ومجموعة الصناعات وبنك اخلليج.
 تصدرت قيمة تداوالت س��هم »بيتك« قيمة األس��هم 
املتداولة والبالغة 10.4 ماليني دينار على 18.1% من إجمالي 

القيمة.
 تصدر قطاع البنوك مؤش���رات قطاعات السوق 
الثماني���ة من حيث االرتفاع بواقع 344.7 نقطة، تاله 
مؤشر قطاع األغذية في املركز الثاني من حيث االرتفاع 
بواقع 28 نقطة، فيما احتل مؤشر قطاع الصناعة في 
املركز الثالث من حيث االرتفاعات بواقع 18.5 نقطة. ت
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اآلخر بنسبة أقل بلغت 1.85% بإقفاله 
عند مس���توى 1.100 دينار رابحا 20 

فلسا كاملة.
كما جنح سهم »برقان« في إنهاء 
جلس���ة امس وهو على رأس قائمة 
الكويتي،  الس���وق  ارتفاعات  أعلى 
وذلك بعد منوه عند اإلغالق بنسبة 
6.85% بإقفاله باحلد األعلى الواقع 
عند مس���توى 390 فلسا، رابحا 25 
فلسا كاملة، فيما جاء سهم »أسمنت 
اخلليج« على رأس قائمة التراجعات، 
وذلك بعد انخفاض���ه عند اإلغالق 
بنسبة 8.33% بإقفاله باحلد األدنى 

الواقع عند مستوى 110 فلوس خاسرا 10 فلوس أيضا.
وقد تفاعل الس���وق مع االرتفاعات التي ش���هدتها أس���واق املال 
اخلليجية، حيث غلب اللون األخضر على مؤش���رات تلك األسواق 
بارتفاع 5 أس���واق بصدارة سوق أبوظبي في مقابل تراجع سوقني 

فقط هما السوقني السعودي والبحريني.
وتصدر االرتفاعات سوق أبوظبي بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 
2506.29 نقاط، تاله س���وق دبي مرتفعا بنسبة 1.36% ليغلق عند 
مستوى 1492.16 نقطة، تاله السوق القطري مرتفعا بنسبة %0.71 
ليغلق عند مس���توى 7114.8 نقطة، ثم سوق مسقط مرتفعا بنسبة 
0.19% ليغلق عند مستوى 6328.04 نقطة، وأخيرا السوق الكويتي 

الذي ارتفع بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 6682 نقطة.
واقتصرت التراجعات على كل من السوق السعودي الذي تراجع 
بنس���بة 1.08% ليغلق عند مستوى 6121.06 نقطة، وسوق البحرين 

الذي تراجع بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1409.12 نقاط.
وشهدت معظم أسهم الشركات االستثمارية تباينا في أدائها بني 
االرتفاع واالنخفاض حيث عاد س���هم املشاريع لالرتفاع مرة أخرى 
بواقع 10 فلوس للس���هم، فيما استمر سهم التسهيالت في االرتفاع 
بواقع 10 فلوس ليستقر عند 315 فلسا للسهم وذلك للجلسة الثانية 

على التوالي.

الصناعة والخدمات

ارتفع س���هم مجموعة الصناعات بشكل قوي في نهاية تداوالت 
األسبوع ليستقر عند مستوى 335 فلسا للسهم رابحا 20 فلسا دفعة 

واحدة، مستفيدا بذلك من االرتفاعات التي شهدها قطاع البنوك.
ارتفع سهم أنابيب بواقع 10 فلوس ليستقر عند 300 فلس للسهم 

بكمية تداول بلغت 3.4 ماليني سهم بقيمة 2.6 مليون دينار.
وتراجعت أسهم قطاع اخلدمات على وقع استعداد »أنهام« لتنفيذ 
عقد املورد الرئيس���ي في 16 نوفمبر املقبل، حيث تراجعت أس���هم 
مجموعة الرابطة بش���كل ملحوظ على وق���ع عمليات البيع القوية 
التي شهدتها أسهم املجموعة، فقد تراجعت »لوجستيك« ملستويات 
تقترب من احلد األدنى لتفقد 20 فلسا دفعة واحدة لتستقر عند 275 
فلسا للس���هم، فيما تراجع سهم »التنظيف« بواقع 8 فلوس للسهم 

ليستقر عند 180 فلسا للسهم.
كما جرى اس���تحواذ قيمة اسهم 6 شركات والبالغة 30.3 مليون 

دينار على 52.9% من اجمالي القيمة.

عمر راشد
أعاد حسم احلكومة آللية متويل 
خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
السوق إلى اللون األخضر في نهاية 
جلسات تداوالته األسبوعية، دافعا 
مؤشري السوق السعري والوزني 
لالرتفاع بقيادة قطاع البنوك الذي 
دفعت تداوالته الس���يولة لالرتفاع 
بنس���بة 100% مدفوعة بالتحركات 
القوية على أسهم قطاع البنوك بقيادة 

بنك الكويت الوطني.
وف���ي املقابل ش���هدت األس���هم 
الرخيصة عملي���ات بيع ملحوظة 

على بعض أس���همها خاصة في قطاعي االس���تثمار والعقار، إال أن 
التحركات امللحوظة على قطاع البنوك سيطرت على مسار السوق 

ودفعته لالستقرار على اللون األخضر.
وعلى الرغم من نفي البنك الوطني على موقع السوق للمعلومات 
الواردة بشأن تفاوض مالك رئيسيني للبنك لبيع نسبة 10% من رأسمال 
البنك، إال أن شهية املتداولني على السهم ظلت كما هي ليرتفع السهم 

بواقع 60 فلسا للسهم ليستقر عند دينار و320 فلسا.
 كما أدى اإلعالن عن اس���تعداد شركة »أنهام« لتنفيذ عقد املورد 
الرئيسي لوزارة الدفاع األميركية في شهر نوفمبر املقبل، لعمليات 
جني أرباح على قطاع اخلدمات اللوجس���تية وحتديدا على أس���هم 
مجموعة الرابطة، فيما جاءت التداوالت هادئة على سهمي »أجيليتي« 
و»زين«. وقد أغلق السوق على ارتفاع في مؤشريه السعري والوزني، 
ففيما ارتفع املؤشر العام بواقع 28.3 نقطة ليستقر عند 6682 نقطة، 
ارتفع املؤش���ر الوزني بشكل قوي ليستقر عند 6.47 نقاط ليستقر 

عند 430.36 نقطة بدعم من أسهم البنوك.

المؤشرات العامة

أنهى الس���وق تداوالته األسبوعية على ارتفاع في أداء مؤشريه 
السعري والوزني، حيث ارتفع املؤشر العام بواقع 28.3 نقطة ليغلق 
على 6682 نقطة بارتفاع نسبته 0.43% مقارنة باجللسة السابقة، كما 
ارتفع املؤشر الوزني بواقع 6.47 نقاط ليغلق عند مستوى 430.36 

نقطة وبارتفاع قدره %1.53.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 229.6 مليون سهم نفذت من خالل 

4008 صفقات قيمتها 57.3 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 108 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 42 ش���ركة وتراجعت أسعار أسهم 30 شركة 

وحافظت أسهم 36 شركة على أسعارها دون تغيير.

تمويل الخطة

أخبار إيجابية اختتم بها الس���وق تداوالته األس���بوعية أبرزها 
وضع احلكومة النقاط على أحرف القضايا املؤجلة فحسمت اللجنة 
الوزارية االقتصادية املراوحة الدائرة منذ أشهر حول متويل مشاريع 
خطة التنمية توافقيا باعتمادها على نوعني من التمويل األول يتمثل 
في التمويل التقليدي والثاني في الدعم املالي امليسر لفترات زمنية 

طويلة من خالل وحدات النظام املصرفي في الدولة.

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
30.3 مليون دينار 
على 52.9% من 
إجمالي القيمة

البنوك في انتظار 
تفاصيل آليات 
تمويل الخطة 

خالل األيام المقبلة 
للمشاركة في 

تمويل المشاريع

)محمد ماهر(املؤشر باللون األخضر على وقع االتفاق احلكومي على آلية متويل مشاريع اخلطة  

المؤشر العام بواقع 28.3 
نقطة وتداول 229.6 مليون 

سهم بقيمة 57.3 مليون دينار

ارتفاع

لضمان استمرار التنسيق بين الطرفين

»الكويتية« توقع مذكرة تفاهم مشتركة
مع الهيئة العربية للطيران المدني لتبادل الخبرات

كونا: وقعت مؤسس���ة اخلطوط اجلوية الكويتية مذكرة تفاهم وتعاون مع 
الهيئ���ة العربية للطيران املدن���ي لتبادل اخلبرات والتدري���ب والكوادر واقامة 
الندوات وورش العمل وحتديد آلية للتعاون وضمان استمرار التنسيق املتبادل 

بني الطرفني.
وقال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في املؤسسة حمد الفالح في كلمة 
القاه���ا خالل حفل التوقيع ان مذكرة التفاهم التي وقعتها املؤسس���ة مع الهيئة 
تهدف الى دعم وتقوية الشراكة االستراتيجية بني الطرفني، السيما في مجاالت 

التدريب واملعرفة وتبادل اخلبرات والكوادر والندوات وورش العمل.
واض���اف ان مذكرة التفاهم ركزت في مجال التدريب على الس���المة اجلوية 
وامن الطيران والنقل اجل���وي واملالحة اجلوية وحماية بيئة الطيران موضحا 
ان الطرفني اتفقا على تش���كيل جلنة مشتركة للقيام مبتابعة تنفيذ هذه املذكرة 

على ان تقوم اللجنة باالجتماع دوريا بشكل نصف سنوي.
واش���اد الفالح بجهود املسؤولني في الهيئة العربية للطيران املدني ودورهم 

املتميز في االرتقاء مبستوى صناعة النقل اجلوي في املنطقة العربية.
م���ن جانبه، ثمن املدير العام للهيئة محمد العلج جهود مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية وحرصها على مواكبة آخر التطورات واملس���تجدات والتأقلم 
مع متطلبات االس���واق، معربا عن متنياته للمؤسس���ة وكوادرها العاملة بدوام 

التوفيق والنجاح.

في إطار الشريحة الثانية

25 مليار يورو لدعم اليونان
 من برنامج اإلصالح االقتصادي

بروكسل � أ.ش.أ: أعلنت املفوضية األوروبية امس أن اإلجراءات 
التي اتخذتها اليونان لتصحيح أوضاعها االقتصادية وفقا لقرار 
املجلس األوروبي في 10 مايو املاضي بخفض العجز في موازنتها 
تعتبر إيجابية للغاية وتفتح الباب أمام تقدمي الش����ريحة الثانية 
من القروض بإجمالي 25 مليار يورو في إطار برنامجها لالصالح 

االقتصادي.
وقال آماديو آلطافي املتحدث باسم املفوض األوروبي للشؤون 
االقتصادية واملالية � خالل اللقاء الصحافي اليومي مبقر املفوضية 
األوروبية �  إنه من املنتظر موافقة مجموعة اليورو التي ستجتمع 
في 7 س����بتمبر املقبل على هذه الش����ريحة متهي����دا لتقدميها إلى 

اليونان.
ونقل بيان للمفوضية عن املفوض األوروبي للشؤون االقتصادية 
والنقدية أولى رين أن اليونان ما زالت تواجه مخاطر وصعوبات 
بالرغم من التقدم الكبير الذي حققته، مش����يرا الى أن أخطر هذه 
التحديات هو توفير السيولة الكافية واالستقرار املالى في القطاع 

املصرفي.
وشدد على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج اإلصالح الهيكلي بإيقاع 

سريع حتى ميكن دفع عجلة النمو االقتصادي في اليونان.
وأش����ار البيان إلى الطفرة الت����ي حققتها اليونان في تصحيح 
املوازنة خ����الل النصف األول من الع����ام احلالي حيث مت خفض 
تقديرات النفق����ات العامة من حوالي 46% إلى ما يقرب من %16.9 

باملقارنة بتقديرات العام املاضي.


