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)ناصر عبدالسيد(جانب من اجتماع الدورة الـ 86 للمجلس االقتصادي واالجتماعي مصطفى الشمالي متحدثا للزميلة هناء السيد  

الطفل ضاري الرشدان يلقي كلمة شكر لـ »الوطني« أثناء التكرمي

فريق العالقات العامة في البنك والرئيس التنفيذي لشركة كافيار هيثم احلجي مع األطفال املشاركني في اإلعالن

هالة التناك تسلم الشهادة لطفلة مشاركة

جانب من املشاركات بالبرنامج

الشمالي: الكويت ستعقد اجتماعًا في 18 الجاري
العتماد الالئحة التنفيذية لمبادرة دعم المشروعات الصغيرة

»وضوح«: محافظة البورصة على مكاسبها المعنوية والمادية
في الربع الثالث.. أهم التحديات في الفترة القادمة

املتداولة 14.564 مليون  الكمية 
سهم.

وقطاعيا تصدر قطاع العقار 
قطاعات السوق من حيث كمية 
املتداولة والتي بلغت  األس���هم 
4.875 مليون س���هم ليستحوذ 
بذلك على نسبته 32% من إجمالي 
املتداولة للسوق، بينما  الكمية 
جاء قطاع االستثمار في املركز 
الثاني مستحوذا على نسبة %22 
يليه باملركز الثالث قطاع اخلدمات 
بنس���بة 19%، وقد تذيل القائمة 
قطاع التأمني حيث استحوذ على 
ما نسبته 0.3% من إجمالي كمية 

التداول.
الكمية  أما عل���ى مس���توى 
املتداولة للشركات فقد تصدرها 
كل من سهم شركة خليج ت حيث 
استحوذ السهم على ما نسبته 
13.8% من إجمالي الكمية املتداولة 
للسوق، يليه يعد ذلك سهم شركة 
األمان بنسبة إجمالية بلغت %5.5، 
وقد جاء ثالثا سهم شركة املال 
باستحواذه على ما نسبته %4.5 
من إجمالي كمية التداوالت السوق 
للربع الثالث، وقد شكلت الشركات 
ال� 20 املتصدرة لكمية التداول ما 
نسبته 62.5% من إجمالي كمية 
تداول الس���وق عن فترة الربع 

الثالث.
واكد التقرير ان ارتفاع مؤشر 
الس���وق الوزني جعل الكويت 
في صدارة االس���هم اخلليجية 
وباملرتبة الرابعة وفقا للمؤشر 
السعري، حيث استطاع السوق 
أن يتصدر ارتفاعات األس���واق 
اخلليجية خالل الربع الثالث من 
عام 2010 وذلك وفقا ألداء املؤشر 
الوزني الذي حقق زيادة قدرها 
20.8% منذ بداية العام، ولكن وفقا 
ألداء املؤشر السعري الذي حقق 
انخفاضا قدره 0.29% يكون املركز 
الرابع حليف الس���وق الكويتي 
وذلك بعد سوق مسقط الذي حقق 
ارتفاعا قدره 1.9% منذ بداية العام 

وحتى نهاية الربع الثالث.

قطاع التأمني حيث استحوذ على 
ما نس���بته 1% من إجمالي قيمة 

التداول. 
وعلى مستوى القيمة املتداولة 
استحوذ سهم شركة زين على 
النصيب األكبر حيث بلغ إجمالي 
قيمة التداول على السهم 272.7 
مليون دينار ليشكل ما نسبته 
11% من إجمالي القيمة املتداولة 
للسوق، يليه سهم الوطني بقيمة 
إجمالية 253.1 مليون دينار أي 
بنس���بة 10.2%، كما ح���ل ثالثا 
سهم بيتك بقيمة 177.9 مليون 
دينار وبنسبة 7.2% من إجمالي 
الثالث.  الربع  التداول في  قيمة 
وقد شكلت الشركات العشرون 
الت���داول ما  املتص���درة لقيمة 
نس���بته 70% من إجمالي قيمة 
تداول السوق ككل وذلك عن فترة 

الربع الثالث.

كمية التداول

وق���ال ان إجمال���ي الكمي���ة 
املتداولة في الس���وق في الربع 
الثالث من هذا العام بلغ 15.383 
مليون س���هم أي بنسبة ارتفاع 
بلغت 5.6% باملقارنة مع إجمالي 
الكمية املتداولة في الربع الثاني 
من نفس العام حيث بلغ إجمالي 

الى ان جميع القطاعات شهدت 
أداء إيجابي���ا حيث حقق قطاع 
البنوك أعلى أداء عن تلك الفترة 
والذي بل���غ 21.77% يليه قطاع 
الصناعة بنسبة 20.6% وقد جاء 
في  املرتبة الثالثة قطاع اخلدمات 
بنسبة 18.18%. وحقق قطاع غير 
الكويتي أقل نس���بة ارتفاع في 
األداء خالل الربع الثالث من 2010 

بنحو %4.05.

قيمة التداول

التقرير ان إجمالي  وأضاف 
القيمة املتداولة في السوق عند 
فترة الربع الثالث من هذا العام 
بل���غ 2.470 ملي���ون دينار أي 
بتراجع بلغ���ت 14.7% باملقارنة 
مع الربع الثاني من العام احلالي 
حيث بلغ إجمالي القيمة املتداولة 

2.895 مليون دينار.
وقطاعيا استحوذ قطاع البنوك 
على النصيب األكبر من القيمة 
املتداولة بالنس���بة للقطاعات 
وذلك بنسبته 35% من إجمالي 
قيمة تداوالت السوق، بينما جاء 
قطاع اخلدمات في املركز الثاني 
مستحوذا على نسبة 25% يليه 
الثالث قطاع االستثمار  باملركز 
بنس���بة 13%، وقد تذيل القائمة 

والشركات ذات الصلة باخلطة.
وبالتالي فإن احملافظة على 
املكاسب بشقيها املعنوي واملادي 
تتطلب إثبات مدى قدرة احلكومة 
على االلتزام بتلك التصريحات 
ومباشرة تطبيق خططها على 
أرض الواقع، كما سيكون لنتائج 
أعمال الشركات للربع الثالث دور 
كبير في دعم وحفظ اس���تقرار 
السوق وستكون مؤشرا واضحا 
على حتديد مدى قدرة الس���وق 
على مواصلة الصعود في املرحلة 
القادمة وما إن كانت تلك األسعار 
التي بلغتها العديد من الشركات 

مبررة أم ال.
وعلى املستوى االقتصادي 
العاملي، قال التقرير ان التعافي 
هو سمة األسواق العاملية وهناك 
بعض املنغصات والعوائق التي 
قد تعرقل استقرارها مثل تزايد 
معدالت البطال���ة باإلضافة إلى 
اإلجراءات التقشفية املتبعة من 
قبل العديد من الدول التي تعاني 
من عجوزات كبيرة في ميزانياتها 
العامة األمر الذي يحتم مراقبة 
األوضاع بشكل حثيث بالنسبة 

لهذا اجلانب. 
أداء قطاعات السوق  وحول 
الثالث، اشار التقرير  في الربع 

أش�ار ت��ق�رير 
شركة وضوح 
لالستشارات 
االقتصادية 
عن أداء سوق الكويت لألوراق 
املالية خالل الرب���ع الثالث من 
العالم احلالي، الى ان الس���وق 
شهد أداء ايجابيا رغم العديد من 

التحديات التي تواجهه.
وذك���ر التقري���ر ان من أهم 
التحدي���ات احملافظة على ما مت 
حتقيقه من مكاسب سواء كانت 
تلك املكاسب مادية أو معنوية، 
فعلى مستوى املكاسب املعنوية 
جند أن الس���وق اس���تطاع أن 
يتخطى أحد العوائق األساسية 
والتي كانت حتول دون استقراره 
الفت���رة املاضية  ف���ي  وتقدمه 
ومن أهم تل���ك العوائق تراجع 
مستويات الثقة والتي نتجت عن 
العديد من األسباب ولكن ميكن 
اختصارها في أس���باب تتعلق 
بغياب التنظي���م وغياب الدور 

احلكومي في ذلك.
ولفت التقرير إلى أن بدايات 
شهر يوليو املاضي تغيرت فيها 
األمور نسبيا فقد كانت تلك املرحلة 
مبثابة مفترق طرق بالنس���بة 
للسوق بشكل عام وخصوصا 
في اجلانب املتعلق مبعنويات 
املتعاملني واملس���تثمرين فيه، 
حيث لوحظ ارتفاعا واضحا في 
نفسيات املتعاملني نتيجة للتدخل 
احلكومي امل���ادي أوال وذلك من 
خالل احملفظة الوطنية ومن خالل 
التصريحات اإليجابية املتعلقة 
بطمأنة املستثمرين حول املستقبل 
االقتصادي املشرق الذي ينتظر 
البالد وخصوصا عند بدء تنفيذ 
خطة التنمية، وكان لهذا التحرك 
احلكومي أث���ر بالغ األهمية في 
إعادة بناء الثقة لدى املستثمرين، 
األمر الذي تسبب وبشكل مباشر 
في رفع س���قف التوقعات عند 
املستثمرين فيما يتعلق بتقييم 
الشركات وخصوصا قطاع البنوك 

تنفيذ املشروعات والبرامج املكلفة، 
هذا باالضافة الى مخالفة بعضها 
للوائ���ح املعمول به���ا في جامعة 
العربية ولقرارات املجلس  الدول 
االقتصادي واالجتماعي، كما أشار 
ال���ى ان الكويت تقدمت لالجتماع 
مبذكرة تتضمن الضوابط واملعايير 
للحد من تزايد أعدادها بصورة ال 

تلبي طموحات الدول العربية.
وطالب الشمالي بأن تكون عملية 
الفنية  تطوير املجلس وجلان���ه 
عملية مستمرة وفقا لتكليفات القمة 
العامة  االقتصادية، داعيا االمانة 
للجامعة العربية بالتعاون مع الدول 
االعضاء الى االستمرار في النظر 
في الوسائل واآلليات التي تضمن 
املنبثقة  تطوير املجلس واللجان 
عنه وخصوصا في مجال إصدار 
القرارات ومتابعة التنفيذ من اجل 
االرتقاء بالعمل االقتصادي العربي 

املشترك.
العام  األم���ني  هذا وقد ش���دد 
العربي���ة عمرو  ال���دول  جلامعة 
موس���ى ف���ي افتتاح ال���دورة 86 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
مبقر اجلامعة العربية، على ان %80 
من العمل العربي تخص مجاالت 
التنمية، وان هناك قرارات سيتم 
أخذها في القريب خاصة بإصالح ما 
ميكن إصالحه بوضع العمل العربي، 
كما انه سيتم خالل القمة العربية 
في سرت مناقشة وضع منظومة 
العربي املش���ترك ووضع  العمل 
املجلس االقتصادي واالجتماعي 

العربي.

لها جدوى فنية وذلك لتجنب تكرار 
التجربة التي مرت بها الدول العربية 
في السبعينيات والثمانينيات قبل 
إعادة هيكلة املنظمات والتي أسفرت 
عن تقليص عدد املنظمات وإلغاء 
املنظمات عدمية اجلدوى وإنشاء 
احلس���اب املوحد ل���دى صندوق 
النقد العرب���ي ووضع نظام مالي 

ومحاسبي موحد.
وانتق���د الش���مالي تزايد عدد 
املنظم���ات ف���ي الفت���رة االخيرة 
وعدم اكتمال عضوية جميع الدول 
العربية، باالضافة الى ما تعانيه 
من مشاكل مالية وعدم القدرة على 

التي ستستضيفها مصر  القادمة 
يناير املقبل.

الكويت  الشمالي حرص  وأكد 
على دع���م وتفعيل دور املنظمات 
العربية املتخصص���ة باعتبارها 
بيوت خبرة تخ���دم جميع الدول 
العربية، موضحا ان الكويت ارتأت 
عرض مقترح يتعلق بوضع معايير 
وضوابط إلنشاء املنظمات العربية 
املتخصص���ة اجلديدة ف���ي إطار 
املجل���س االقتصادي وذلك تأكيدا 
على ضرورة دعم املنظمات القائمة 
وتعزيز دورها واحلد من التوسع 
في إنشاء منظمات جديدة ال تكون 

األمير الشيخ صباح األحمد لدعم 
ومتويل املش���روعات املتوسطة 
والصغي���رة، الفتا الى ان الكويت 
س���تعقد اجتماعا يوم 18 اجلاري 
العتماد الالئحة التنفيذية للحساب 
اخلاص باملبادرة ومن ثم مباشرة 
التنفيذ من اجل العمل على حتقيق 
تطلعات الش���عوب وخلق فرص 
عمل مناسبة وتنمية االقتصادات 
العربية، معربا عن تطلعه لتحقيق 
التعاون والتنس���يق  مزيد م���ن 
والتطوير في جميع مجاالت العمل 
العربي املشترك وخاصة فيما يتعلق 
بالتحضير اجليد للقمة االقتصادية 

القاهرة ـ هناء السيد
أكد وزير املالية رئيس الدورة 
املنصرمة للمجل���س االقتصادي 
واالجتماعي مصطفى الشمالي ان 
املجلس اتخذ العديد من القرارات 
العمل  التي س���اهمت في تطوير 
العربي املشترك على الصعيدين 
االقتصادي واالجتماعي، الفتا الى 
انه مت إقرار مشروع وثيقة تطوير 
عمل املجلس واتخاذ عدة قرارات 
تتعلق بتنفيذ مقررات القمة العربية 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية 
في العديد من املجاالت في مقدمتها 
االحتاد اجلمركي العربي ومشاريع 
الربط الكهربائي العربي، ومخطط 
العربي بالس���كة  الب���ري  الربط 
العربي  الغذائي  احلديدية واألمن 
واألمن املائ���ي العربي والبرنامج 
املتكامل لدعم التشغيل واحلد من 
البطالة وتطوير التعليم في الوطن 
العربي وحتسن مستوى الرعاية 

الصحية.
حديث الش���مالي ج���اء خالل 
مشاركته في افتتاح الدورة ال� 86 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
العربي���ة، ودعا  مبقر اجلامع���ة 
الشمالي الى ضرورة بذل مزيد من 
اجلهد لتنفيذ تلك القرارات ومتابعة 
ما مت بشأنها مع اجلهات املختصة 
في الدول العربية، موضحا ان هذه 
القرارات متثل نقلة نوعية في العمل 

االقتصادي العربي املشترك.
وأشار الش���مالي الى ترحيب 
الت���ي أعلنت  الكوي���ت بال���دول 
مساهمتها في مبادرة صاحب السمو 

خالل أعمال الدورة الـ 86 للمجلس االقتصادي واالجتماعي بمقر الجامعة العربية

ارتفاع المؤشر الوزني بنسبة 20.8% جعل السوق الكويتي في المرتبة األولى خليجياً

تقـرير

»الوطني« كرّم نجوم إعالن »نبي عيدية«

ك���رم بنك الكوي���ت الوطني 
جنوم اعالن عي���د الفطر »نبي 
الذي حظي بنس���بة  عيدي���ة« 
مشاهدة كبيرة وغير مسبوقة 
في أوساط اجلمهور ومشاهدي 
ومتصفحي املدونات ووس���ائل 
اإلعالم اإللكتروني���ة املختلفة، 
وال���ذي قامت بتنفيذه ش���ركة 
كافي���ار لإلعالن ومت عرضه في 
آخر أيام ش���هر رمضان املاضي 

وعيد الفطر.
وقد حضر التكرمي األطفال 
وأولياء أمورهم ومسؤولون من 
البنك الوطني وشركة كافيار. 
وق���ام الطف���ل املتميز ضاري 
الرشدان الذي لفت أنظار وسائل 
اإلع���الم املختلفة بش���كر بنك 
الكويت الوطني نيابة عنه وعن 
باقي األطفال بإلقاء كلمة عبر 
فيها عن سعادته مبشاركته مع 
زمالئه في هذا اإلعالن والنجاح 
والش���هرة اللذين حققهما هذا 

اإلعالن.
وقد سجل هذا اإلعالن، الذي 
أثار ضجة إعالنية واس���عة في 
أوساط اجلمهور مبختلف شرائحه 
وفئاته العمرية، أكثر من 300 ألف 
مشاهدة بعد طرحه عبر املدونات 

ومواقع التواصل االجتماعي وقام 
كثير من ه���واة التصوير حول 
العالم بإعادة تصويره ونشره 
على االنترنت مما زاد من شعبيته 

وانتشاره.
العالقات  وقال نائب مدي���ر 
العام���ة في البنك عبداحملس���ن 
املنقطع  النجاح  الرشيد: »يأتي 
النظير الذي حققه إعالن العيد 
لدى اجلمهور حتى قبل عرضه 
على شاش���ات التلف���زة، ليؤكد 

مجددا على املكانة املتميزة التي 
يتمتع بها بنك الكويت الوطني في 
أوساط اجلمهور وعالقته الوثيقة 
بعمالئه، ناهيك عن أن هذا النجاح 
غير املسبوق هو دليل آخر على 
تفرد بنك الكويت الوطني سواء 
على مستوى اس���تيعاب ثقافة 
املجتمع وطريقة تفكير أفراده أو 
على صعيد تبني واستخدام أحدث 
مبادئ وأس���اليب علم االتصال 

واإلعالم وتقنيات اإلعالن.

حظي بنسبة مشاهدة غير مسبوقة

»بيتك«: نمتلك تجربة فريدة في تنمية 
الثقافة المصرفية لدى األطفال

أك����دت مدير املنطقة واملش����رف العام على نادي 
»بيت����ي« للصغار في بيت التموي����ل الكويتي، هالة 
التناك عل����ى أهمية تنمية الوعي والثقافة املصرفية 
لدى األطفال وتعريفهم بقيمة النقد وأهمية االدخار 
وإمن����اء األموال في هذه املرحلة املبكرة من حياتهم، 
من خالل إدخال هذه الشريحة املهمة ضمن اهتمامات 
البنوك وبرامجها التوعوية والتثقيفية، مشيرة في 
هذا الصدد إلى جتربة »بيتك« الفريدة في ترس����يخ 
الثقافة املصرفية لدى عمالئه األطفال عبر تدريبهم 
على القيام ببعض العمليات املصرفية بأسلوب مبسط 
ومفهوم في أجواء من املرح واللعب، وذلك ضمن مهام 

»بيتك« في أداء رسالته االجتماعية.
وفي تصريح لها مبناسبة تكرمي خريجي الدفعة 
الثانية لبرنامج نادي »بيتي« للصغار والذي شمل 
تك����رمي أكثر من 100 طفلة مش����اركة، قالت ان نادي 
»بيتي« للصغار انطلق في أبريل املاضي ودرب نحو 
200 طفل وطفلة من عمالء »بيتي« من خالل تنظيم 
دورات اشتملت على جوانب نظرية وعملية لتعريفهم 
بطبيعة العمل املصرفي إلى جانب إتاحة الفرصة لهم 
ملمارس����ة بعض الهوايات الفنية، مشيرة إلى أنه مت 
االحتفال بتخريج الدفعة األولى وتكرميها خالل احتفال 

أقيم في وقت سابق من شهر رمضان املاضي.
وأوضحت أن الدورة اشتملت على تقدمي عرض 

لألطفال املشاركني حول مبادئ العلوم املصرفية، فضال 
عن توزيع كتيب يتضمن بعض املعلومات املصرفية 
املبسطة وتقريبها ألذهان األطفال من بينها التعريف 
بالبنك وبأهمية النقود في حياتنا، وأنواع اخلدمات 
املصرفية، وأنواع احلسابات، وخطوات فتح احلساب، 
والتوفير واالدخار، وغيرها من املعلومات التي تبدو 
مناس����بة ومحببة إلى األطفال في هذه املرحلة، كما 
مت تنظي����م محاضرة بالتعاون مع إحدى الش����ركات 

املتخصصة حول كيفية اجناز األعمال واملهام.
وأش����ارت إلى أن الدورة أتاحت الفرصة لألطفال 
للمش����اركة في حوار مفتوح مع عدد من مس����ؤولي 
»بيت����ك« للتعريف بالبنوك ودورها واخلدمات التي 
تقدمه����ا، واحلرص على أن تتضم����ن الدورة جانبا 
عمليا من خالل تدريب األطفال على بعض العمليات 
املصرفية البس����يطة كالسحب واإليداع واالستعالم 

عن الرصيد.
وذك����رت أنه من هذا املنطلق س����يواصل »بيتك« 
تدريب عمالئ����ه من األطفال نظريا وعمليا من خالل 
نادي »بيتي« للصغ����ار في ظل النجاح الكبير الذي 
حققته الدورة األولى، فضال عن تعزيز أهداف البنك 
ف����ي احلفاظ على عمالئه احلالي����ني وتعزيز والئهم 
واستقطاب عمالء جدد، حيث سينطلق املوسم اجلديد 

لهذا البرنامج مطلع أكتوبر املقبل.

تكريم 100 طفلة من خريجي نادي »بيتي« للصغار

علي الخالد: الكويت حريصة على نجاح قمة ليبيا
ــر اإلدارة االقتصادية بوزارة  ــد مدي ــا: أك ــرةـ  كون القاه
اخلارجية السفير الشيخ علي اخلالد أمس حرص الكويت على 
ــتعقد في مدينة  جناح القمة العربيةـ  األفريقية الثانية التي س

سرت بليبيا في العاشر من أكتوبر املقبل.
ــا« على هامش  ــد في تصريح لـ »كون ــيخ اخلال وقال الش
اجتماعات املجلس االقتصادي واالجتماعي املنعقدة باجلامعة 
ــن وزراء املال  ــام م ــة حظيت باهتم ــذه القم ــة »ان ه العربي
ــن القضايا  ــا تناقش عددا م ــيما انه واالقتصاد العرب، الس
ــادي والتجاري وفي مجال الزراعة  اخلاصة بالتعاون االقتص

واالستثمار واألمن الغذائي«.
وأوضح ان البند السادس من مناقشات املجلس تناول بندا 
حول منتديات التعاون العربي والدولي ومنها التعاون العربي 
ــأنها تقوية  ــذي يتضمن مواضيع مهمة من ش ــي ال ـ األفريق

الشيخ علي اخلالدالتبادل التجاري وزيادة حركة التجارة بني املنطقتني.

المؤشر الوزني


