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انتقادات عنيفة ضد مسلمي املهجر دعوات غربية حلرمان املهاجرين املسلمني من الدعم االجتماعي

حمد أشكناني يسلم اجلائزة إلى الفائز عبدالكرمي وديع عمايري نصار

متطوعو »اجيليتي« وتوزيع وجبات االفطار 

أعل���ن البنك األهلي املتحد 
عن أسماء الفائزين في السحب 
األسبوعي حلساب »احلصاد 
اإلسالمي« الذي أجري في 25 
أغسطس املاضي، حيث فازت 
بروانة أيوب علي عبدالرضا 
الكبرى  باجلائزة األسبوعية 
بقيمة 20 ألف دينار، كما فاز 
أيض���ا كل من العمالء: لطيفة 
العازمي، مها  مرزوق ترك���ي 
عبداهلل جاس���م زياد، هنادي 
أحمد عبدالغن���ي، عبدالكرمي 
وديع عمايري نصار وخلود 
صال���ح علي صال���ح اخلنة، 
بجوائ���ز نقدية قيمة كل منها 

1000 دينار.
اجلدير بالذكر أن حس���اب 
احلصاد االسالمي يعد من أكبر 
التوفير في املنطقة  حسابات 
الكبيرة،  وينفرد بعروض���ه 
ان���ه برنامج  الى  باالضاف���ة 
املتوافق مع  الوحيد  اجلوائز 
أحكام الشريعة االسالمية، حيث 
يقدم في موسمه اجلديد 6000 
جائزة نقدية يبلغ مجموعها 10 
ماليني دينار، وتش���مل للمرة 
األولى سحوبات على جائزة 
مبليون دينار تقدم على هيئة 
»راتب مدى احلياة« بقيمة 4000 
دينار ش���هريا على مدى 250 

شهرا. 
ويتم الس���حب كل 3 أشهر 
على جائزة ربع سنوية كبرى 

اعلنت ش���ركة »اجيليتي« 
انها تق���دم على مدار ش���هر 
رمضان املب���ارك 200 وج��بة 
إفط��ار يوميا للعمالة الصائمة 
في منطق���ة الصليبية، حيث 
تط���وع موظف���و »أجيليتي« 
للقي���ام بعمليات توزيع هذه 

الوجبات.
الش���ركة في بيان  وقالت 
صحاف���ي ان ه���ذه املب���ادرة 
تأتي ضمن اهتمامها باجلانب 
االجتماع���ي وخدم���ة قضايا 
العمل اخليري واإلنساني في 
املجتمع، ودعم ثقافة املسؤولية 
االجت��ماعية في جميع املناطق 
الت���ي يعيش ويعم���ل به���ا 
موظ���فوه���ا، كم���ا انها تأتي 
في إط���ار برنامج اجت���ماعي 
حافل بالف���عاليات واألن���شطة 
اخليرية واإلنس���انية أعدته 
الش���ركة ملواكب���ة الش�����هر 
الفضيل تأكي���دا على ترجمة 
رس���التها االجتماعي���ة إل���ى 
وقع ملموس ونتائج مشرفة 
تصب في مصلح���ة املجتمع 

الكويتي. 
واش���ارت الى ان هذه هي 

بجوائز الوالء، حيث يتمتع كل 
عميل يحتفظ برصيد ألف دينار 
أو أكثر في احلس���اب بفرص 
مميزة إضافية للفوز بواحدة 
من مئات اجلوائز ربع السنوية 
ألف دينار لكل  بإجمالي 500 
س���حب من الس���حوبات ربع 
التي جتري طيلة  الس���نوية 
فت���رة البرنامج والتي تعتمد 
قيمة كل جائزة منها على مبلغ 
الرصيد احملتفظ به في حساب 
احلصاد اإلسالمي، مما يعني 
فرصا هائلة ومستمرة للفوز 
بجوائز نقدية قيمة بانتظار 

عمالء احلساب املميزين. 

إفطار الصائمني فإن البرنامج 
االجتماعي الذي أعدته الشركة 
ملواكبة ش����هر رمضان املبارك 
ف��ق���د رأي���نا أن  العام،  لهذا 
نقدم م���ا هو أكثر من اإلفطار 
إلى  اجل��ماع���ي، فاحل��اج��ة 
الوعي البيئي في ازدياد وقد 
اهتم��من���ا أن نق��وم بدورنا 
في هذا الص���دد لرفع الوع��ي 
البيئ���ي ل���دى املقيم���ني في 

الكويت«.

ألف دينار )2000  بقيمة 500 
دينار ش���هريا على مدى 250 
شهرا( وجائزتني بقيمة 250 ألف 
دينار لكل منهما )2000 دينار 
شهريا على مدى 250 شهرا( مما 
ميثل دخال ثابتا مستمرا على 

مدى أكثر من عشرين عاما. 
ويق���دم حس���اب احلصاد 
االس���المي جوائز أسبوعية 
على مدار العام من بينها جائزة 
أسبوعية كبرى بقيمة 20 ألف 
دينار إلى جانب خمس جوائز 
أخرى بقيم���ة ألف دينار لكل 

منها. 
ويتمي���ز احلس���اب أيضا 

السنة الثانية التي تقوم فيها 
»أجيليتي« باملشاركة بفعاليات 
شهر رمضان املبارك، فقد أقامت 
الع���ام املاضي خيم���ة إفطار 
قدمت فيها 6000 وجبة إفطار 
للصائمني خالل شهر رمضان 

املبارك. 
وفي هذا الصدد، قال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في »أجيليتي« طارق سلطان 
: »ان���ه باإلضافة إلى وجبات 

التقرير الشهري لشركة  قال 
بيان لالستثمار ان سوق الكويت 
لألوراق املالية واصل تس���جيل 
املكاسب ملؤشريه الرئيسيني للشهر 
الثاني على التوالي، وقد مكنت تلك 
املكاسب مؤشر السوق الوزني من 
تعزيز مكاس���به منذ بداية العام 
احلالي، أما املؤشر السعري فتمكن 
من تخفيف خس���ائره السنوية، 
وبنهاية أغس���طس حقق مؤشر 
السوق الس���عري مكسبا شهريا 
نسبته 0.51%، مخففا من تراجعه 
مقارنة بإغالق العام املاضي إلى 
ما نسبته 4.52%، فيما منا املؤشر 
الوزني في نهاية أغسطس بنسبة 
3.96% معززا مكاسبه لهذا العام 

لتصل إلى %12.99. 
وقد ترافق منو مؤشري السوق 
الرئيسيني في أغسطس مع تباين 
ملؤش���رات التداول مقارنة بشهر 
يوليو، إذ بلغ مجموع قيمة التداول 
خالل الشهر 795.61 مليون دينار 
مقارنة ب� 712.37 مليون دينار في 
يوليو، ف���ي حني تراجع مجموع 
عدد األس���هم املتداولة من 6.25 
مليارات س���هم ليصل إلى 4.63 

مليارات سهم.
والحظ التقرير أن تأخر العديد 
من الشركات املدرجة في اإلعالن 
عن نتائجها للربع الثاني من العام 

س���وق الكويت لألوراق املالية 
32.09 مليار دينار، مرتفعة مبا 
يقارب 0.96 مليار دينار أي ما 
نسبته 3.08% باملقارنة مع يوليو 

املاضي.
وعل���ى الصعيد الس���نوي، 
سجلت القيمة الرأسمالية للسوق 
مع نهاية أغسطس منوا نسبته 
9.80%، وذلك مقارنة مع إجمالي 
القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية 
العام 2009 والتي بلغت حينها 

29.22 مليار دينار.

أداء األسواق الخليجية

مع نهاية الشهر املاضي سجلت 
أربعة من أسواق األسهم اخلليجية 
تراجع���ا ملؤش���راتها، فيما منت 
مؤشرات األسواق الثالثة الباقية، 
وبذلك تكون جميع األس���واق قد 
سجلت خسائر ملؤشراتها منذ بداية 
العام احلالي باستثناء بورصة قطر 
التي ساعد النمو اجليد الذي شهده 
مؤشرها خالل الشهر في تعزيز 
موقعه ضمن املنطقة اخلضراء. 
هذا وقد حققت معظم األس���واق 
التداول عن  منوا لناحية نشاط 
شهر أغسطس، إال أن مجموع كل 
من أحجام وقيم التداول لألسواق 
ككل سجل انخفاضا وان كان بشكل 

محدود نسبيا.

الكوي���ت  وق���د كان س���وق 
لألوراق املالية أحد ثالثة أسواق 
سجلت ارتفاعا من أسواق األسهم 
اخلليجية، وإن كان أقلها تسجيال 
للمكاسب، في حني كانت املرتبة 
األول���ى م���ن نصي���ب بورصة 
قطر، أما األس���واق التي سجلت 
تراجعا، فتصدرتها السوق املالية 
السعودية، بينما كان سوق مسقط 
لألوراق املالية هو األقل تسجيال 

للخسائر. 

القيمة السوقية

مع نهاية ش���هر أغسطس، 
الرأس���مالية  القيم���ة  بلغ���ت 
إلجمالي الشركات املدرجة في 

مشيرا الى أنه كان لألخبار املتعلقة 
بذلك الق���رار التأثير األكبر على 
مسار التداوالت منذ بداية النقاشات 
حوله، والتي تضمنت فكرة إنشاء 
احلكومة لصندوق خاص لتمويل 
مش���اريع التنمي���ة، وصوال إلى 
اتخاذ القرار بإس���ناد تلك املهمة 
إلى اجلهاز املصرف���ي، وما تبع 
ذلك من مناقشات حول تفاصيل 
تنفيذ ذلك القرار ومعارضة بعض 
األصوات النيابية له، ونتيجة لذلك 
شغل قطاع البنوك جانبا كبيرا من 
اهتمام املتداولني في النصف الثاني 
من الشهر على األخص، وحاز في 
بعض األيام نسبة كبيرة من قيمة 

التداوالت بالسوق.

احلالي كان أحد عوامل الضغط 
التي أثرت على نش���اط السوق 
خاصة ف���ي النص���ف األول من 
أغسطس، نتيجة لتخوف املتداولني 
إلى  من تعرض بعض الشركات 
اإليقاف بسبب جتاوزها للمهلة 
القانونية املمنوحة لإلعالن عن 
تلك النتائج، وق���د أدى ذلك إلى 
سيادة احلذر والترقب في تداوالت 

بداية أغسطس.
واعتبر التقرير أن احلدث األبرز 
خالل الش���هر املاضي كان القرار 
احلكومي بإسناد متويل مشاريع 
التنمي���ة إلى اجله���از املصرفي 
بشروط ميس���رة، على أن تقوم 
احلكومة بضم���ان ذلك التمويل، 

القاهرة � د.ب.أ: لم يتخيل 
مهاجرون ترك���وا بالدهم قبل 
عقود طويلة واس���تقروا في 
التي  النجاح���ات  أن  أوروب���ا 
حققوها هناك لن حتميهم من 
اتهام���ات وتصريحات تنتقد 
عدم اندماج املهاجرين املسلمني 
بشكل عام وترى فيهم عبئا على 

خزينة الدولة.
ورغم أن املجتمعات الغربية 
بها مناذج ملهاجرين جنحوا في 
حتقيق االندماج بل والوصول 
إلى جناحات سياسية وعلمية 
في املهج���ر إال أن النقد عندما 
يأتي ال يفرق بني مهاجر عاطل 
يعتمد على مس���اعدات الدولة 
وبني مهاجر جنح في الوصول 
إلى مناصب مهمة في مجاالت 

مختلفة.
 وشهدت األسابيع األخيرة 
بالتحدي���د تأجج���ا كبيرا في 
املناقشات احلادة حول قضية 
املهاجرين والسيما املنحدرين 
من أصول مس���لمة في العديد 

من الدول األوروبية.
 فبعد اجلدل املثار حول حظر 
حج���اب املعلمات في أملانيا أو 
منع النقاب في فرنسا، تعالت 
أصوات صب���ت انتقادها على 
املهاجرين بوصفهم أشخاصا 
رمبا يش���كلون تهدي���دا على 
التي يعيش���ون فيها  البلدان 
بس���بب كثرة عددهم مقارنة 
بش���يخوخة ملحوظة في هذه 

البلدان.
ففي أملانيا التي يعيش بها 
مالي���ني األجانب ميثل األتراك 
النس���بة األكبر ويقدر عددهم 
بثالثة ماليني ش���خص، صار 

أثار اس���تياء اجلارة الدمنارك 
التي رأت أنه ميثل رقابة توقف 
الدميوقراطية وطالبت  عم���ل 
بإرسال مراقبي انتخابات إلى 

السويد.
واكتمل اجل���دل حول هذا 
املوضوع عندما خرج السياسي 
الهولندي املعادي لإلسالم خيرت 
فيلدرز بتصريحات جدد فيها 
مطالبته بوقف الهجرة إلى الدول 
الغربية من جميع الدول التي 

تقطنها أغلبية مسلمة.
ونشرت هذه التصريحات في 
نفس يوم نشر كتاب املصرفي 
األملاني زاراتسني وبالرغم من 
أن ساس���ة بارزين من احلزب 
املس���يحي الدميوقراط���ي في 
هولن���دا طلبوا م���ن فيلدرز 
»التحفظ« في تصريحاته التي 
يطلقها م���ن هذا النوع خاصة 
بعد أن ف���از حزبه »حزب من 
أجل احلري���ة« في االنتخابات 
البرملانية التي أجريت في يونيو 
املاض���ي ب� 24 من إجمالي 150 
مقعدا ليصبح بذلك ثالث قوة 
سياس���ية في البالد والذي قد 
يش���ارك في تشكيل احلكومة 

اجلديدة.
وسواء كان السبب في هذه 
املناقشات هو محاولة للمس 
مشكلة يراها البعض حقيقية 
في بعض املجتمعات الغربية أو 
أنها تهدف في األساس الستمالة 
اليم���ني واس���تغالل هواجس 
الهجرة  املواطنني املسبقة من 
واملس���لمني للفوز بأصواتهم 
الواضح  االنتخابية، فإنه من 
أن اجل���دل ح���ول القضية لن 

ينتهي قريبا.

حالة من اخل���الف وصل إلى 
خارج حدود البالد.

ويظهر في اإلعالن مجموعة 
الالتي  املنتقبات  النس���اء  من 
يدفعن بعربات أطفال ويجرين 
بسرعة من أجل احلصول على 
النقود من خزينة في حني تظهر 
عل���ى اجلانب اآلخ���ر عجوز 
س���ويدية تعاني من صعوبة 
في املش���ي وحتاول الوصول 

إلى نفس اخلزينة.
 ويرس���ل اإلعالن بإشارة 
للناخ���ب مفاده���ا: »علي���ك 
االختيار بني املتقاعدين احملليني 

واملهاجرين«.
وقررت محطة تلفزيونية 
سويدية منع هذا اإلعالن حيث 
رأت أنه يحض على الكراهية 
ضد األجانب ولكن هذا القرار 

األمر إلى أبنائه���م فهم بالتالي 
أشخاص يحصلون على النقود 

وال يدفعون شيئا«.
يذكر أن أملانيا، صاحبة أقوى 
اقتصاد في أوروبا، خصصت 177 
مليار ي���ورو هذا العام كنفقات 
خاصة باإلنفاق االجتماعي وهو 
ما يعادل 54% من إجمالي موازنة 

الدولة.
ويوضح جارباده الذي يعيش 
بالقرب من مدينة هامبورج في 
شمال أملانيا: »توجد بعض املدن 
في أملانيا الت���ي اندمج األتراك 
واألجانب بش���كل عام فيها مع 
األملان بطريقة جيدة ولكن هذا 
ال مينع أن هن���اك أحياء كاملة 
في مدن مثل كولونيا أو برلني 
يعيش فيها أجانب انعزلوا متاما 
عن املجتمع األملاني ويطبقون 

العمالة املهاجرة بش���كل كبير 
والدور الذي حققته هذه العمالة 
العاملية  أعق���اب احل���رب  في 

الثانية.
ورغم أن احلكومة األملانية 
وعلى رأسها املستشارة أجنيال 
مي���ركل والعديد من الساس���ة 
انتقدوا تصريحات زاراتسني وهو 
عضو في مجل���س إدارة البنك 
املركزي األملاني )بوندسبنك(، كما 
أن حزبه االشتراكي الدميوقراطي 
يسعى الستبعاده، إال أن اليمني 
املتطرف ف���ي العديد من الدول 
األوروبية رحب بالتصريحات 
لدرجة أن بعض اليمينيني في 
النس���ما طلبوا بإقامة »متثال 
لزاراتسني ووصفوه ب� »املفكر 

الشجاع«.
ورغم أن تصريحات زاراتسني 

عاداتهم فقط وه���ؤالء هم من 
يخشاهم زاراتسني«.

أما كريس���تيان كيه31 عاما 
فيقول: »أعتقد أن زاراتسني طرح 
مشكلة حقيقية نعاني منها في 
أملانيا والدليل هو أن نسبة كبيرة 
من األملان تتجاوز 50% تؤيد رأيه 

وفقا الستطالعات الرأي«.
وتصادف ه���ذا اجلدل الذي 
أثاره املصرفي األملاني مع جدل 
آخر في الس���ويد التي تستعد 
النتخابات برملانية هذا الشهر.

قضية االندماج

ولم تكن قضي���ة االندماج 
مبنأى عن احلمالت االنتخابية 
في الس���ويد حيث أثار إعالن 
انتخاب���ي مص���ور حل���زب 
الدميوقراطيني املعادي لألجانب 

التي سبق ووصف فيها املهاجرين 
وبالتحديد املس���لمني واألترك 
بأنهم »آالت تكاثر النتاج فتيات 
محجبات« تثير اس���تياء حتى 
األملان أنفس���هم إال أنها تلمس 
في الوقت نفسه نقطة حساسة 
وهي خوفهم من اختالل النظام 

االجتماعي في بالدهم.
 ويقول األملاني سفن جارباده 
الذي يبلغ 42 عاما الذي اعتمد 
لفت���رة من حياته عل���ى إعانة 
البطالة بعد تركه لعمله كفني 
إضاءة في أحد املسارح: »ال أتفق 
بالطبع مع تصريحات زاراتسني 
ولكني أعتقد أنه من غير املمكن 
أن تدفع الدولة إعانات ومساعدات 
ألش���خاص أجانب يعيش���ون 
عندنا ويرفض���ون تعلم اللغة 
أو أي ش���يء آخر وينقلون هذا 

ف���ي األيام  اجلمي���ع يتحدث 
األخيرة ع���ن املصرفي البارز 
تيلوزاراتسني خاصة بعد أن 
أصدر كتابه اجلديد »أملانيا على 
طريق الفناء« والذي يحذر فيه 
من أن األملان رمبا يأتي عليهم 
يوم يشعرون فيه بالغربة في 

بالدهم.
الرأي  والس���بب في ه���ذا 
ه���و التراج���ع الكبي���ر لعدد 
املواليد ف���ي أملانيا في الوقت 
الذي يزيد فيه عدد املهاجرين 
الذين ميي���ل معظمهم إلجناب 
العديد من األطفال بحكم عادات 
وتقاليد اكتسبوها من بالدهم 

األصلية.
وجتاهلت هذه التصريحات 
اعتماد االقتصاد األملاني الذي 
يعد األقوى ف���ي أوروبا على 

اإلقفاالت الشهرية لألسواق الخليجية من أغسطس ويوليو
الترتيبالتغير %إقفال يوليوإقفال أغسطسالمؤشر

0.513%6.688.66.654.9الكويت السعري
7-2.82%6.106.426.283.73السعودية العام
1.772%1.418.611.393.92البحرين العام

2.801%7.226.157.029.45قطر
4-0.60%6.256.816.294.55مسقط 30

6-1.90%1.483.671.512.40دبي
5-1.86%2.498.522.545.80أبوظبي العام

قبل أقل من أربعة أش���هر م���ن انتهاء املهلة 
املمنوحة الستكمال عمله، يواجه الفريق الذي 
عينه الكونغرس األميركي للبحث في أس���باب 
األزمة املالية صعابا قد حتد من مقدرته على إعداد 
تقرير توافقي بسبب خروج عدد من املسؤولني 

وبسبب خالفات داخلية.
وقالت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية 
انه من املقرر أن تس���تكمل جلنة التحقيق في 
األزمة املالية تقريرها بحلول 15 ديسمبر املقبل 
حول أس���باب االنهيار املالي في 2008. وتشمل 
التحقيقات 22 عامال م���ن العوامل املؤثرة مبا 
فيها االحتياطيات النقدية اآلس���يوية، وفشل 
أنظمة الرقابة في الواليات املتحدة ومكافآت كبار 

املصرفيني إضافة إلى التصنيف االئتماني.
وقد مت تأسيس اللجنة بصورة جزئية على 
غرار اللجنة اخلاص���ة بالتحقيق في أحداث 11 
سبتمبر 2001 وهيئة بيكورا التي أنشأها مجلس 
الش���يوخ للتحقيق في الكساد العظيم. وتأمل 
اللجنة إصدار تقري���ر مفصل يكون له أثر في 

صنع القرار في املستقبل.
واستمعت اللجنة إلى شهادات دامت 12 يوما، 
كما أجرت مقابالت مع أكثر من 500 شاهد وقامت 

بدراسة مئات اآلالف من صفحات الوثائق.
لكن اللج���نة التي تس��تعد لالستماع آلخر 
جولة من الشهادات في الكونغرس هذا األسبوع 
مبا في ذلك رتشارد فولد الرئيس السابق لبنك 

ليمان ب���راذرز وبن برنانك���ي رئيس مجلس 
االحتياطي االحت���ادي، واجهت عدة صعوبات 

رئيسية.
ففي مايو املاضي مت إقصاء مديرها التنفيذي 
لصال���ح أحد االقتصادي���ني العاملني باملجلس 
االحتياطي االحتادي وهي خطوة أثارت انتقادات 
حيث ان املجلس ذاته موضع حتقيق بس���بب 

مسؤوليته في إدارة األزمة.
يضاف إلى ذلك أن خمس���ة م���ن 14 عضوا 
باللجنة استقالوا من مناصبهم، مبن فيهم مات 
كوبر الصحافي ال���ذي كان يقوم على صياغة 

التقرير.
أما رئيس اللجنة فيل أنغليدس ونائبه بل 
توماس فيواجهان صعوبة في االحتفاظ بتأييد 

أعضاء اللجنة.
وتقول »نيويورك تاميز« انه بالرغم من أن 
اخلالفات داخل اللجنة لم تصل إلى حد االنشقاق 
املفتوح فإن هناك اختالفا بني أعضائها حول حجم 
اللوم الذي سيوجه إلى بعض األشخاص والبنوك 
وحول كيفية وتوقيت إصدار التقرير وإمكانية 
نشر التحقيقات التي جرت بصورة سرية مع 

مسؤولني حكوميني ومسؤولني بالبنوك.
وكانت اللجنة قد بدأت عملها ببطء منذ أن 
تأسست في مايو 2009 بعد أن عني الكونغرس 
أعضاءها في يوليو في نفس العام، واجتمعت 

اللجنة ألول مرة في سبتمبر 2009.

رئيس »جينزايم« مستعد لبيع الشركة 
واستبعد عرضًا بقيمة 18.5 مليار دوالر

شركة حكومية يابانية تسعى لشراء 
خامات نفط خفيفة من الشرق األوسط 

بوس����طن � رويترز: ق����ال هنري ترمير الرئيس التنفيذي لش����ركة 
جينزامي كورب إنه مستعد لبيع الشركة التي بناها على مدى أكثر من 
25 عاما لكن ليس مقابل 69 دوالرا للس����هم. وقال ترمير في مقابلة مع 
رويترز إن من املستبعد أن تلجأ »سانوفي أفنتيس« الفرنسية لتقدمي 
عرضها لشراء جينزامي مقابل 18.5 مليار دوالر إلى املساهمني وإن أمام 
اجلانب����ني فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بالرغم من أن احملادثات قد 
تستمر شهورا. وقد رفضت ش����ركة التكنولوجيا احليوية التي مقرها 
في كامبريدج بوالية ماسيتيوتس االثنني املاضي عرض سانوفي البالغ 

69 دوالرا للسهم.

طوكيو � رويترز: طرحت ش����ركة اليابان الوطني����ة للنفط والغاز 
واملعادن احلكومية مناقصة لشراء نحو 3.15 ماليني برميل من خامات 
النفط اخلفيفة من الش����رق األوسط لالحتياطيات الوطنية في اليابان. 
وتغلق املناقصة في 15 س����بتمبر اجلاري وس����يتم فتح العروض في 
اليوم نفس����ه. وحتاول اليابان اس����تبدال اخلامات املتوسطة والثقيلة 
في احتياطياتها الوطنية بخام����ات خفيفة فيما يعكس تزايد وارداتها 
من اخلامات اخلفيفة مؤخ����را. وباعت اليابان 400 ألف كيلوليتر )2.5 
مليون برميل( من خام اخلفجي و260 ألف كيلوليتر من اخلام الكويتي 
من احتياطياتها منذ أبريل املاضي وقالت وزارة التجارة اليابانية إنها 

تدرس شراء شحنات بديلة.

»المتحد« يعلن أسماء الفائزين في السحب 
األسبوعي على جوائز »الحصاد اإلسالمي«

»أجيليتي« توزع 6 آالف وجبة إفطار في الصليبية

صعوبات تواجه فريق التحقيق األميركي 
في تحديد أسباب األزمة المالية

المؤشر السعري ارتفع بنسبة 0.51% والوزني %3.9

795.6 مليون دينار إجمالي قيمة التداول في أغسطس الماضي

أمام التراجع الكبير لعدد مواليد الدول الغربية واالنتقادات الموجهة ضد المسلمين 

هل يدفع المهاجرون من دول إسالمية ثمن شيخوخة المجتمعات الغربية؟ 


