
السبت 18 سبتمبر 2010   31اقتصاد
السلة االقتصادية

األبعاد اإلدارية واالقتصادية في سيرة 
أم المؤمنين عائشة رضوان اهلل عليها )1 ـ 4(

أن����ا أصلي  بينما 
ال����� 27 م����ن  ليل����ة 
رمضان والتي يرى 
كثير من العلماء أنها 
الليلة املعنية بليلة 
القدر، وأدعو بالدعاء 
الذي روي  املعروف 
عن أم املؤمنني عائشة 
� رضوان اهلل عليها � 
عندما سألت النبي � 
ژ � إذا أدركت ليلة 
القدر فماذا أقول فيها؟ 
قال: قولي »اللهم إنك 
عفو حتب العفو فاعف 
عني«، فقلت في نفسي 
أمي عائش����ة ُيعتدى 

عليها وتتهم في عرضه����ا وتكفر وأنا 
جال����س مكتوف اليدي����ن. فال وألف ال. 
فقررت أن أكتب وأدافع عن أمي عائشة 
- رضوان اهلل عليها - مبا أستطيع وفي 
مجال اختصاصي وهو اإلدارة واالقتصاد، 
فكتبت هذا املقال ألن سيرة أم املؤمنني 
عائش����ة رضوان اهلل عليها مدرسة من 
جميع نواحي احلياة واملطلوب ان نستفيد 
منها قدر اإلمكان، فهي النبراس والقواعد 
الرباني����ة التي نرتكز عليها في حياتنا 

املعاصرة.

أوال - فضل عائشة رضوان اهلل عليها:

يق����ول النب����ي ژ: »فضل عائش����ة 
على النس����اء كفضل الثريد على سائر 

الطعام«.
ونزلت بها آية التيمم، وأيضا نزلت 
براءتها عندما اتهمت بالزنا في سورة 
النور )إن الذين ج����اءوا باإلفك عصبة 
منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خير 
لكم...(، وقال العلماء لم يبرئ اهلل في 
كتابه عز وجل من الزنا إال يوسف گ، 
ومرمي بنت عمران، وعائش����ة رضوان 

اهلل عليها.
وقال موسى بن طلحة ما رأيت أحدا 

أفقه من عائشة.
وكان الصحابة رضوان اهلل عليهم 
يستفتون عائش����ة رضي اهلل عنها إذا 

أشكل عليهم أمر.
واالس����تطراد في فضائل أم املؤمنني 
عائشة رضوان اهلل عليها ال يسعه هذا 
املقال بل ال تسعه مكتبة كاملة من مئات 
الكتب، ولكن لقيود كتابة املقاالت نكتفي 

بهذا القدر.

ثانيا - األبعاد اإلدارية:

من األمور والقواعد املهمة لنجاح أي 
أمة هي قدرتها على بناء نظام تعليمي 
وتربوي فاعل تكون له القدرة على بناء 
أفراد يقودون هذا املجتمع إلى النجاح، 
فاألم����ر الرباني الذي جاء للنبي � ژ � 
بزواج عائش����ة لم يكن إال متهيدا لبناء 
قاعدة تعليمية وتربوية لألمة جمعاء، 
فكانت عائش����ة صغيرة الس����ن ولذلك 
استطاعت أن تستوعب أحاديث وفقه 
النبي � ژ � وبعد ذلك نقلت هذه احلياة 
العطرة لرسولنا الكرمي داخل بيته لألمة 
جمعاء وهذا ما يفس����ر أن جميع نساء 
النبي � ژ � لم يروين حتى الربع مما 
روته أم املؤمنني عائش����ة، وهذا يفسر 
أيض�������ا هجوم أعداء األمة اإلس����المية 
عليه����ا، فالتشكيك فيها والقضاء على 
ما نقلت���������ه لنا هو القضاء على األمة 
اإلسالمي�����ة، فاألس����رة والتعليم هما 
أسس بناء أي مجتمع وتخريبه تخريب 

للمجتمع.
ومن سيرة أم املؤمنني عائشة نستنتج 

التالي في مجال اإلدارة:
التعليم جزء أساسي للنجاح سواء 
على مستوى الفرد أو املنظمات اإلدارية: 
وما يسمى )باملنظمة التعليمية( فأي قائد 
إداري أو منظم����ة دون البناء التعليمي 
لها مصيرها إلى الفشل، وهكذا في سيرة 
أمنا رضوان اهلل عليه����ا التركيز على 
التعليم. فقالت عائشة رضوان اهلل عليها: 
»انها كانت ال تسمع شيئا ال تعرفه إال 
راجع�����ت فيه حت����ى تعرفه..« )رواه 
البخاري(، وكان عروة يقول لعائشة � 
رضوان اهلل عليها: يا أمتاه ال أعجب من 
فقه����ك، أق������ول زوجة نبي اهلل وابنة 
أبي بكر، وال أعجب من علمك بالش����عر 
وأيام الن�����اس، أقول ابنة أبي بكر وكان 
أعل����م الناس، ولكن أعج����ب من علمك 
بالطب )كيف هو ومن( أي����ن هو؟، قال: 
فضربت على منكبه وقالت: أي عرية ان 
رسول اهلل � ژ � كان يسق�����م عند آخر 
عمره أو في آخر عمره وكانت تقدم عليه 
وفود العرب من كل وج�����ه فتنعت له 
األنعات وكنت أعاجلها له )سيرة أعالم 

النبالء(.
إذا  إال  ينج����������ح  ال  التعلي��������م 
ك���������ان مبنيا على معلمني ذوي خبرة 

ودراي����ة:
في سيرة أم املؤمنني ه������و تل������ق 
من فرد صغير الس�����ن من معلم ذوي 
خب����رة ودراية وهو س����يد اخلل�����ق � 
ژ، وه���������ذا يوضح لنا أهمية البناء 
التعليم�����ي م�����ن خالل االهتمام بنوعية 
املعلم�����ني، فهم اجل�����زء األساسي لنجاح 

التعليم وان األطفال 
وصغار السن لديهم 
الق�����درة على تلقي 
هذا العلم واستيعابه، 
وأن التعلي����م يكون 
واأله����م  بالتلق����ي 
وعيش  باملمارس����ة 
الواقع وهذا ما حدث 
مع أمنا رضوان اهلل 
عليها، فه�����ي عايشت 
حياة النب�����ي بجميع 
حت������ى  جوانبه����ا 
املع�����ارك كانت  في 
تذهب معه، وهذا ال 
شك يعطين����ا دالالت 
مهم�����ة  تعليمي����ة 

لبن�����اء نظامن���ا التعليمي.
القاعدة األسرية القوية والناجحة هي 

من أهم أسباب جناح القادة:
من املعلوم في علومنا اإلدارية احلديثة 
أن القائد الذي ال يستطيع أن يدير أسرته 
ولديه قاعدة أسرية قوية وفاعلة فأسس 
حتقيق النجاح أمامه ضئيلة جدا، وهناك 
مثل شائع يقول »وراء كل رجل عظيم 
امرأة »وبتعبير آخر وراء كل رجل عظيم 
أسرة ناجحة، وسيرة النبي ژ مع عائشه 
رضوان اهلل عليها كانت توحي باألسرة 
الناجحة من جميع النواحي فاحلب بينهم 
كبير حتى أن الرسول ژ كان يصرح به 
للرجال وفي املجتمع اإلسالمي، وأيضا 
العناية بالزوجة متى ما فرغ من أعماله، 
فقد روى البخ����اري: »أن النبي ژ إذا 
كان بالليل س����ار مع عائشة يتحدث«، 
وهكذا فالبناء األسري سبب جناح القادة 

واملجتمع.

اإلدارة بالقدوة

لم يك����ن النبي ژ يكتف����ي بالقول 
واحلديث وإمنا كان يدير أصحابه بالقدوة، 
وهذا ش����يء أساس����ي في النجاح وهذا 
ما كان يعلمه زوجته في إدارة أسرتها 
ومفاهيم احلياة واإلدارة واالقتصاد، فعن 
عائشة رضوان اهلل عليها »أنهم ذبحوا 
شاة فتصدقوا بها س����وى كتفها، فقال 
النبي ژ: بقي كلها وذهب كتفها« رواه 
البخاري، وهنا يعلم الرسول ژ زوجته 
وأمته أن البناء االقتصادي واملجتمعي 
للدولة ال يكون إال من خالل املس����اهمة 
املجتمعية واإلنفاق ودور القائد يكون 
هنا أكثر إلظهار القدوة لآلخرين، فكانت 
عائشة تظن أن جميع الشاة ذهبت فيما 
عدا الكتف، ولكن الرس����ول صلى اهلل 
عليه وس����لم وضح له����ا أن الذي بقي 
الش����اة فيما عدا الكتف ألن بقية الشاة 
ذهبت للمحتاجني وأيضا مكتوبة عند 
رب العامل����ني، وهذا ما نس����ميه اإلدارة 

بالقدوة.

مهارات االتصال الفعال

من مهارات القائد واإلداري الذي يريد 
أن يحقق أهدافه أن تكون لديه مهارات 
فاعلة في االتصال، وهذا ما كان لدى أفضل 
اخللق نبينا محمد ژ، ومبا أوحى اهلل 
إلي����ه ومبا يتمتع به من صفات فطرية 
خلقها اهلل به، وكان يعلم زوجته احلبيبة 
أمنا رضي اهلل عنها هذه املهارات ألنه 
كان يعدها لنقل العلم الشرعي وتعليم 
املس����لمني بعد ذلك، فف����ي احلديث عن 
عائش����ة رضوان اهلل عليها »أن رجال 
اس����تأذن على النبي ژ، فلما رآه قال: 
بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة، 
فلما جل����س تطلق النبي ژ في وجهه 
وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت 
عائشه: يا رسول اهلل حني رأيت الرجل 
قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه 
وانبس����طت إليه، فقال رسول اهلل ژ: 
يا عائشه متى عهدتني فحاشا؟ ان شر 
الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة من 
تركه الناس اتقاء شره« رواة البخ�����اري 
ومسلم، ويقول العلماء أن ه�����ذا احلديث 
من جوام����ع األدب وإصالح وركائ�����ز 
الدعوة الصاحل�����ة،  التربية وشروط 
وق����ال فيه اإلم����ام اخلطابي رحمه اهلل 
»جمع هذا احلدي����ث علما وأدبا«، وفي 
حديث آخر قالت عائشه رضي اهلل عنها: 
دخل على رسول اهلل ژ يهود، فقالوا: 
السام عليك يا أبا القاسم، فقالت عائشة: 
وعليكم الس����������ام )وفي رواية عليكم 
الس����ام والذام واللعن����ة(، قالت: فقال 
رسول اهلل ژ: يا عائش�����ة إن اهلل ال 
يحب الفح����ش وال التفح�����ش، فقلت: 
أال تس����معهم يقولون الس�����ام عليكم، 
فقال رس����ول اهلل ژ: أو م�����ا سمعت 
أقول وعليكم، فأنزل اهلل )وإذا جاءوك 
حيوك مبا لم يحيك به الل�����ه( تفسير 
ابن كثير، رواه البخاري، وه�����ذا يدل 
على حسن مهارات اتصال النب����ي ژ 
حتى مع أعدائ����ه ألنه صاح����ب دعوه 
وفكر وتربية ومفاهيم عقائدي����ة يريد 
أن يوصلها لآلخري����ن حتى ولو ل����م 
يحسنوا إليه القول، وهو قدوة كقائ�����د 
ويريد ژ أن يوصل مثل هذه املفاهي����م 
من خالل زوجته أمنا عائشة رض����وان 

اهلل عليها إلى جميع اخللق.
)يتبع غدا(

بقلم: د.وليد عبدالوهاب احلداد

ارتفاع عوائد القسائم الصناعية والمخازن إلى ٪13 
دفع أغلب المستثمرين لالبتعاد عن العقارات االستثمارية

تناول التقرير العقاري لشركة »كولدوي�����ل 
بانكر« العاملية وضع قطاعي العق����ارات 
الصناعية واملخازن خالل النصف األول 
من العام احلالي، اللذين ش���هدا ارتفاعا 
طفيفا في األسعار، الى جانب حالة من االستقرار في 

بعض املواقع غير املتميزة.
واش���ار الى زيادة الطلب على القس���ائم الصناعية 
واملخازن املعروضة في السوق من خالل وثائق امللك 
اخلاص، السيما التي تتواجد في منطقتي العارضية 

والضجيج.
وبني التقرير ان هناك بع���ض املناطق الصناعية 
الت�����ي شهدت ارتفاعا بنس���ب تتراوح بني 5 و%10 
خاص�����ة في املواقع الرئيسية املميزة والتي توجد 
رغب������ة كبيرة للشراء فيها ومن تلك املواقع شارع 
كن������دادراي والزينة والغزالي، وقد ش���هدت منطقة 
املعارض على الدائري الرابع ارتفاعا غير مس���بوق 
في س���عر املتر، حيث ارتفعت من 1.200 دينار للمتر 
ال���ى 1.350 دينارا في بعض املواق���ع، وذلك نظ�����را 
لإلقبال الشديد على الشراء في تلك املنطقة والت�����ي 
فاق������ت أسعارها أسعار شارع كندادراي والذي كان 
ميثل املركز األول ف����ي أس���عار القسائم الصناعية 
واملخازن ح�����ق االنتفاع على مدار س���نوات طويلة 
مضت، حيث ت���تراوح األسعار فيه اآلن ما بني 1.100 

و1.300 دينار للمت����ر املربع.
وأشار التقرير الى اسعار املخازن في منطقة ميناء 
عبداهلل والتي زاد االقبال عليها في ظل االستعدادات 
التي تقوم بها بعض الشركات املقرر لها املشاركة في 
تنفيذ مشاريع خطة التنمية، حيث تراوحت األسعار 
بها ما بني 17 و25 دينارا للمتر، الس���يما للمساحات 
التي تزيد عن 50 ألف متر مربع، وفي منطقة الشعيبة 
الغربية تراوحت األسعار ما بني 80 و190 دينارا للمتر 
املربع للمس���احات بني ألف متر و50 ألف متر وذلك 
بحسب املساحة ونوع االستخدام سواء كان صناعيا 

او مخازن.
كما شهدت أس���عار املخازن واملعارض في منطقة 
الفحيحيل ارتفاعا في األسعار لتصل الى ما بني 1.000 
و1.200 دينار للمتر املربع، اما عن األسعار في محافظة 
األحمدي فقد ش���هدت ثباتا نسبيا حيث تراوح سعر 
املتر املربع للمس���احات التي تفوق 5 آالف متر مربع 

ما بني 350 و430 دينارا.
وعن عوائد القسائم الصناعية واملخازن اشار التقرير 
الى انها تراوحت ما بني 12% و13% في منطقتي الشويخ 
الصناعي���ة والري بينما س���جلت العوائد للعقارات 
املدرة في محافظة األحمدي ما بني 8.5% و9.5% وهو 
ما يعني انها فاقت عوائد العقارات االستثمارية لذلك 
فإن هناك ش���ريحة كبيرة من املس���تثمرين اجتهوا 

خالل الفترة األخيرة لالستثمار في قطاعي العقارات 
الصناعية واملخازن لتعويض اخلسائر التي حققوها 
في االستثمار سواء في سوق الكويت لألوراق املالية او 
في قطاع العقارات التجارية االداري، السيما انها حتقق 
عوائد تفوق االستثمار في جميع السبل االستثمارية 

األخرى.
وأكد التقرير ان مش���اريع خطة التنمية سيكون 
لها انع���كاس كبير عل���ى حركة قطاع���ي العقارات 
الصناعي���ة واملخازن خالل الفترة املقبلة، خاصة في 
ظل احلاجة املاس���ة لتخزين كميات كبيرة من مواد 
البناء ومعدات املقاوالت التي من املقرر ان تشارك في 
تلك املشاريع، كونه من غير املقبول ان تتعطل اعمال 
تنفيذ املشاريع بسبب تأخر استيراد واحدة من مواد 

البناء املستخدمة.
ودعا التقرير القائمني على التحضير ملشاري������ع 
خطة التنمية الى التركيز على األزمة التي يعان������ي 
منها السوق بسبب ندرة أراضي التخزين في الب������الد، 
وان تس���عى تلك اجلهات لتخصيص مواقع لتخزين 
امل�����واد واملعدات املتوقع استخدامها في تلك املشاريع 
امللياري���ة الضخمة، والتي س���تحتاج الى مساحات 
شاس���عة من األراضي واملخازن، وذل���ك لعدم ارباك 
الس���وق والتأثير على صناعات اخرى قائمة بالفعل 

في السوق.

»كولدويل بانكر«: زيادة األسعار في كندادراي والغزالي والزينة ما بين 5 و%10

سعيد توفيقي

توفيقي: »بيتك« شريك إستراتيجي 
في المؤتمر العلمي المقام في أكتوبر المقبل

األميركية عالوة على املشاركة 
في املؤمت����ر الثالث للمجموعة 
اخلليجية لدراسة السكر والذي 
عقد في فبراير املاضي في جدة 

باململكة العربية السعودية.
وأكد أن دور »بيتك« في املجال 
العام احلالي لم  الصحي خالل 
يتوقف عن جه����وده في تبني 
قضية السكر فحسب، فقد افتتح 
»بيتك« في يونيو املاضي أول 
ثالثة مراكز إس����عاف مستقلة 
ضمن خط����ة لبناء العديد منها 
ف����ي مختلف مناط����ق الكويت، 
وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة 
تأكيدا ل����دوره الريادي في دعم 
جهود احلكومة لتطوير القطاع 

الصحي.

الدور الذي يقومون به واملرتبط 
بصحة وحياة أفراد املجتمع.

وأضاف أن »بيتك« وقع خالل 
العام احلالي مذكرة مع منظمة 
السكر العاملية IDF تتضمن دعم 
»بيتك« جلهود الوقاية من هذه 
األمراض التي تعد األكثر انتشارا 
على مس����توى املنطقة والعالم 
وذل����ك بحضور وكي����ل وزارة 
الصحة املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية د.يوس����ف النصف، كما 
ابتع����ث »بيتك« فريق����ا طبيا 
التغذية  متخصصا في مج����ال 
والوقاية من أمراض السكر في 
يوليو املاضي إلى مركز جوسلن 
العاملي للس����كر التابع جلامعة 
هارفارد ف����ي الواليات املتحدة 

هذه األنش����طة العلمية الفاعلة 
والتي يتم تنظيمها بني الوقت 
واآلخر مما ينعكس إيجابا على 

الذي يتعني  بالدور االجتماعي 
على القطاع اخلاص أن يشارك 
فيه من خالل قطاعات مختلفة 
أبرزها القطاع الصحي، مشيرا 
إل����ى أن »بيت����ك« ومن����ذ العام 
املاضي قد أطلق حملته التوعوية 
السكر املختلفة وذلك  بأمراض 
بالتنسيق مع اجلهات الرسمية 
محليا باإلضافة إلى جهات دولية 
معنية بخدم����ة أهداف التوعية 

بهذا املرض.
وتابع توفيقي ان املش����اركة 
تهدف أيضا إلى دعم كل ما من 
ش����أنه رفع املس����توى العلمي 
والطب����ي لألطباء بش����كل عام 
وأطباء الغدد الصماء على وجه 
اخلصوص وذلك من خالل مثل 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن مش����اركته كشريك 
استراتيجي في املؤمتر العلمي 
املقام ف����ي أكتوبر املقبل والذي 
يتناول تأثير داء الس����كر على 
الغدة الدرقية، حيث يشارك في 
املؤمتر بروفيسور متخصص 
من اململك����ة املتحدة إلى جانب 
أطب����اء أخصائيني من الكويت، 
وذلك بالتعاون مع رابطة الغدد 
الصماء التابعة للجمعية الطبية 

الكويتية.
في هذا الس����ياق، قال مدير 
التس����ويق والعالق����ات  إدارة 
العامة بالوكالة سعيد توفيقي 
إن مش����اركة »بيت����ك« في دعم 
املؤمتر تأتي انطالقا من إميانه 

يتناول تأثير داء السكر على الغدة الدرقية

»غلف إنفست«: استمرار الشراء المكثف 
على أسهم البنوك والشركات القيادية 

التقرير األس����بوعي للش����ركة  قال 
اخلليجية الدولية لالستثمار »غلف 
انفس����ت« ان سوق الكويت لألوراق 
املالية شهد ارتفاعا في جميع مؤشراته 
الرئيسية حيث ارتفع املؤشر السعري بواقع 81.60 
نقطة وبنسبة 1.21%، أما املؤشر الوزني فقد ارتفع 

بواقع 7.03 نقاط وبنسبة %1.56.
وعزا التقرير ذلك الى عدة عوامل أهمها حت������رك 
معظم املجاميع االستثمارية وفي مقدمتها أسه�����م 
الوطنية ومجموع������ة  مجموعة االس����تثمارات 
شركات أجيليتي ومجموع�����ة شركات املشاري������ع 
القابضة مما ساعد على ارتف�����اع جميع مؤشرات 
السوق الرئيسية وارتفاع القي����م والكميات املتداولة 
خالل األس����بوع، باإلضافة إلى اس����تمرار الشراء 
املكثف والتداول النشط على أسهم قطاع البنوك 
وعلى معظم الشركات القيادية والتشغيلية، وعلى 
الرغم من ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية إال أنه 
تذبذب بشكل طفيف بسبب عمليات جني األرباح 

وتغيير املراكز خالل تداوالت األسب���وع.
وقد تصدر قطاع البنوك أعلى تداول بنس����بة 
41% من إجمالي القيمة املتداولة لألس����بوع حيث 

شهد س����هم »الوطني« تداوال ب� 10.4 ماليني سهم 
بقيمة 15.2 مليون دينار، وأيضا شهد سهم »بيتك« 
تداوال ب� 12.6 مليون س����هم بقيم����ة 14.4 مليون 
دينار، وحل قطاع اخلدمات ثانيا بنس����بة %22.2 
وذلك بسبب التداول على سهم »زين« حيث تداول 
ب� 13.5 مليون س����هم بقيم����ة 17.7 مليون دينار، 
وشهد سهم »أجيليتي« تداوال ب� 16.9 مليون سهم 
بقيمة 8.3 ماليني دينار، وقد حل قطاع االستثمار 
ثالثا بنسبة 13.7% وذلك بسبب التداول على سهم 
»مشاريع« حيث تداول ب� 14.7 مليون سهم بقيمة 
6.8 ماليني دينار، وشهد سهم »استثمارات« تداوال 
ملحوظا حيث تداول ب� 11.2 مليون س����هم بقيمة 

4.2 ماليني ينار.
 أما بالنس����بة للفترة املقبلة، فقال التقرير ان 
املؤشر يجب عليه أن يتخطى نقطة املقاومة األولى 
عند 6.930 نقاط ليستمر باالرتفاع وليتجه نحو 
نقطة املقاومة الثانية والنفسية عند 7.000 نقطة 
مع ارتفاع القيم والكميات املتداولة، وان لم يحصل 
ذل����ك فمن املمكن نزول املؤش����ر إلى نقطة الدعم 
األولى عند 6.810 نقاط ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

6.734 نقاط.

»طفل المستقبل« تتصدر سوق الترفيه 
وتستقبل عددًا كبيرًا من الزائرين في العيد

أعلنت شركة طفل املستقبل 
»فيوتشر كيد« ان جميع فروعها 
بجميع احملافظات شهدت إقباال 
قياسيا من العائالت الكويتية 
واملقيمة مع أطفالهم وسجلت 
إجنازا جديدا عندما استقبلت 
عددا قياس���يا من الزائرين ل� 
»كرتون نت وورك« الذي كان 
عدد زواره أكث���ر من املتوقع 
خالل أول يومني من عطلة عيد 
املبارك وبذلك جنحت  الفطر 
الشركة في أن تتصدر سوق 

الترفيه في الكويت.
وص���رح نائ���ب العضو 
الش���ركة فيصل  املنتدب في 

املطوع بأن استقبال الشركة لهذا العدد الهائل لهو بحق إجناز كبير 
للش���ركة وجناح باهر لها على جميع األصعدة حيث انه حتقق في 
وقت ازداد فيه عدد املسافرين ولكن هذا الرقم واإلجناز الذي حققته 
الشركة من خالل استقبال زوراها يؤكد قدرة الشركة على استقطاب 
العديد من الزائرين وحرصها على زيادة أعدادهم بني احلني واآلخر 
من خالل إقامة انش���طة مميزة خالل العطلة الستقطاب الكثير من 
العائالت وتقدمي منتجات وخدمات س���باقة في سوق الترفيه الذي 

اليزال الرغبة األولى لدى أفراد العائلة.

»جلوبل«: انفتاح شهية المتداولين على شركات االتصاالت 
قبل اإلفصاح عن نتائج الربع الثالث

ذكر تقرير بيت االستثمار العاملي 
)جلوب���ل( ان تداوالت ش���ركات 
االتصاالت اخلليجية جاءت عقب 
عطلة عيد الفطر إيجابية مع انفتاح 
شهية املتداولني نسبيا قبل دخول تلك الشركات مرحلة 
اإلفصاح عن بياناتها املالية لفترة الربع الثالث 2010. 
وقد جاء الدعم من سهم شركة زين الذي سجل أعلى 

مستوياته منذ 16 أسبوعا.
وأوض���ح التقرير ان مؤش���ر جلوب���ل اخلليجي 
لالتص����االت أنهى تداوالت األس���بوع املنتهي في 16 
س���بتمب�����ر2010 مرتفعا بنس���بة 1.77% وصوال إلى 
مستوى 296.90 نقطة. هذا وقد ارتفع إجمالي القيمة 

السوقية للقطاع بواقع 1.68 مليار دوالر وصوال إلى 
96.60 مليار دوالر.

وبني التقرير ان قطاع االتصاالت اخلليجي ش���هد 
تراجعا في أنشطة التداول هذا األسبوع، حيث انخفضت 
كمية األسهم املتداولة بنسبة 6.44% وصوال إلى 51.65 
مليون سهم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 144.17 مليون 
دوالر أي بانخف���اض بلغت نس���بته 20.87% مقارنة 
باالسبوع السابق. وقد اس���تحوذت الكمية املتداولة 
لقطاع االتصاالت على ما نس���بته 3.57% من إجمالي 
الكمية املتداولة في األسواق اخلليجية. بينما استحوذت 
القيمة املتداولة للقطاع على ما نسبته 6.08% من إجمالي 

القيمة املتداولة في األسواق اخلليجية. 

 وأشار التقرير الى ان سهم شركة االتصاالت املتكاملة 
)دو( تصدر قائمة األسهم من حيث الكمية حيث استحوذ 
خالل تداوالت هذا األس���بوع على ما نسبته %47.28 
من إجمالي الكمية املتداولة. بينما تصدر سهم شركة 
االتصاالت املتنقلة )زين الكويت( قائمة األس���هم من 
حيث القيمة حيث استحوذ خالل تداوالت هذا األسبوع 
على ما نس���بته 42.50% من إجمالي الكمية املتداولة، 
وسجل سهم شركة االتصاالت املتنقلة )زين الكويت( 
الصعود األكبر خالل تداوالت هذا األسبوع بارتفاعه 
بنسبة 4.69% ليغلق عند 1.340 دينار بينما جاء سهم 
شركة اتصاالت قطر )كيوتل( املتراجع األكبر بانخفاضه 

بنسبة 1.76% ليغلق عند 178.90 درهما اماراتيا.

سهم »زين« يدعم أداء القطاع بتسجيله أعلى مستوياته في 16 أسبوعًا

تقـارير

فيصل املطوع


