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املتحد  البن����ك األهلي  اعلن 
عن تنظي����م رحلة عمرة ضمن 
عرض موجه الى أصحاب الودائع 
االستثمارية حتت شعار »استثمر 
واعتمر« ال����ذي من خالله ينال 
العميل املس����تثمر فرصة لربح 

عمرة شاملة لشخصني.
ف����ي بيان  البنك  واوض����ح 
صحاف����ي ان ذلك يأتي في اطار 
سعيه الى تقدمي كل ما يتوافق 
مع تطلعات عمالئه من اخلدمات 
املصرفي����ة التي حتق����ق قيمة 
مضافة لهم وفقا ألحكام الشريعة 
االس����المية. وقد كان بصحبة 
الرابحني الشيخ مشاري سليمان 

اخلراز لتقدمي االرش����اد الديني، وفريق التس����ويق 
والعالق����ات العامة في البنك الذي قام بالس����فر مع 
املعتمرين لضمان راحتهم خالل رحلتهم من مطار 
الكويت الى مطار جدة وقد تواجد أيضا مبطار جدة 
فريق العالقات العامة والتسويق في البنك الستقبال 
العمالء هناك والقيام بالترتيبات الالزمة لتس����هيل 
أمورهم في املطار. وبهذه املناسبة، قام البنك األهلي 
املتحد بتنظيم لقاء تعريفي للعمالء الفائزين برحلة 
العم����رة ضمن عرض »اس����تثمر واعتمر مع ودائع 
املتحد االستثمارية« وذلك قبل انطالق رحلة العمرة 
حيث قدمه الشيخ مشاري اخلراز، وقد قام الشيخ 
مشاري بالترحيب بالعمالء وتهنئتهم باختيار اهلل 
لهم لكي يزوروا بيت����ه ويجاوروا كعبته، وذكرهم 
بنعمة اهلل علينا جميعا في ذلك، وقام فريق العالقات 
العامة والتسويق بتوزيع تذاكر السفر على العمالء 
الفائزين باالضافة الى توزيع هدايا خاصة بالعمرة. 
ومن مقتطفات اللقاء قام الش����يخ مشاري بالتأكيد 
على املعاني اآلتية: - بيان حالوة العمرة، وما فيها 
من انشراح للصدر وغسل للقلب من هموم الدنيا، 

وحاجة العبد لهذه الرحلة. 
- التهيئة االميانية قبل العمرة بتذكير املعتمرين 

بأهمية ارجاع احلقوق واألمانات ألصحابها واستحضار 
االخالص في النية قبل الذهاب.

- التركيز على الغاية االميانية من العمرة وكيف 
ميكن أن جنعلها عمرة مميزة.

وقد قام الشيخ مشاري بإلقاء محاضرة للمعتمرين 
من عمالء البنك في مكة بعد تأدية مناسك العمرة ذكر 
فيها سعة فضل اهلل على عباده وحسن امهاله لهم، 
ومراحل الرحمة التي يعطيها اهلل لعبده، وكيف ميكن 
أن نحصل على هذه الرحمة وما هي أقرب فرصها إلينا، 
والتوصية باستغالل اللحظات الغالية التي رزقنا 

اهلل اياها في احلرم خاصة بالدعاء والطواف.
اجلدي����ر بالذكر انه مت تق����دمي هذا العرض ملنح 
الفرصة للتواقني الى زيارة املش����اعر املقدس����ة من 
خالل توفير فرصتني أسبوعيا للسحب على ودائع 
املتحد االستثمارية »بشاير الضحى، بشاير اليسر 
ووديع����ة اخلير«، وقد ربح من وقعت عليه القرعة 
رحلة عمرة لش����خصني ش����ملت تذكرتي سفر على 
اخلطوط الوطنية مع املواصالت من مطار جدة الى 
الفندق في مكة والعكس، واالقامة في فندق 5 جنوم 
ملدة ليلتني في غرفة مزدوجة مع االفطار، وذلك من 

تاريخ 7 حتى 9 أكتوبر اجلاري.

أصدرت شركة طيران اجلزيرة التي تقدم أفضل 
العروض دائما الى كل وجهاتها، تقريرها الشهري 

عن أدائها التشغيلي لشهر أغسطس املاضي.
وذكرت أن الش����ركة استحوذت مرة أخرى على 
حصة سوقية قيادية من بني جميع الناقالت الكويتية 
إلى جميع الوجهات التي تشغل إليها طيران اجلزيرة 
من الكويت، عدا الرحالت إلى مدينتي الرياض وجدة 
كونها مح����دودة بعدد املقاعد املس����موح بها مقابل 
الشركات الكويتية األخرى، مما يؤكد أن املسافرين 
يفضلون الس����فر على طيران اجلزيرة عن غيرها 
من الناقالت. كما أعلنت الش����ركة أنها حققت نسبة 
التزام في جدول مواعيد السفر بلغت 94% خالل شهر 
أغسطس. وذكر التقرير الذي اعتمد على إحصائيات 
اإلدارة العامة للطيران املدني املس����تقلة أن طيران 
اجلزيرة حافظت على مكانتها القيادية مرة أخرى 
من بني جميع الناقالت املشغلة الكويتية وغيرها إلى 
بيروت، حيث بلغت حصتها 29% وإلى شرم الشيخ، 

حيث بلغت حصة طيران اجلزيرة %59.
وأشار التقرير أيضا إلى أن طيران اجلزيرة كانت 
أكبر مش����غل على خطي الكويت � دمشق مع حصة 
س����وقية بلغت 37% والكويت � األقصر حيث بلغت 

حصتها %57.
كما حققت طيران اجلزيرة أكبر حصة تشغيلية 
من بني الناقالت الكويتية إلى اسطنبول محققة حصة 
سوقية بلغت 29% خالل شهر أغسطس، مما يجعلها 

الناقلة املفضلة للسفر بني الكويت واسطنبول.
كما حصدت طيران اجلزيرة أكبر نسبة سوقية 
من بني شركات الطيران الكويتية املشغلة على خط 
الكويت � دبي وخط الكويت � البحرين وهما األكثر 

تنافسية في شبكة وجهات الشركة.
وباإلضافة إلى وجهتي األعمال، دبي والبحرين، 
نقلت طيران اجلزيرة 7.494 مس����افرا بني الكويت 
وعمان، حيث استحوذت على حصة سوقية بلغت 

32%، زيادة بنسبة 5% عن شهر يوليو 2010.

حصة طيران الجزيرة لشهر أغسطس إلى الوجهات التي تشغل إليها
الحصة السوقية

 مجموع الشركات األخرىالوجهة
المشغلة إلى الوجهة

 الخطوط الجوية
الكويتية الخطوط الوطنية طيران الجزيرة

%61 %8 %8 %23 الكويت-اسكندرية
(ALY+HBE)

%32 %24 %12 %32 الكويت - عمان

- - - %100 الكويت - حلب

%31 - - %69 الكويت - أسيوط

%66 %9 %7 %18 الكويت - البحرين

%25 %22 %23 %29 الكويت - بيروت

%7 %35 %14 %44 الكويت - دمشق

- - - %100 الكويت - دير الزور

%76 %11 - %13 الكويت - دوحة

%62 %14 %7 %17 الكويت - دبي

%63 - %8 %29  الكويت - اسطنبول
(SAW+IST)

%19 %21 - %60 الكويت - األقصر

%62 - - %38 الكويت - مشهد

- %7 %34 %59 الكويت - شرم الشيخ
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األولى إلى بيروت ودبي والبحرين وعمان ودمشق وإسطنبول 

»الجزيرة« أكبر مشغل 
إلى وجهاتها في أغسطس 

لقطة جماعية للمعتمرين مع الشيخ مشاري اخلراز أمام احلافلة 

سعود مراد

لتطوير األداء وتوسيع حصتها السوقية وتنويع خدماتها وتكريس عالمتها التجارية

رغم أن النظرة المستقبلية تبقى غامضة

مراد لـ »األنباء«: إستراتيجية جديدة لـ »المسار« 

»العربية لالستثمار«: البورصة تشهد انتعاشًا وتعزيزًا للثقة

30% خالل الرب����ع الثاني مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي، 
وذل����ك بفض����ل صعود أس����عار 
النفط اخلام، التي وصلت ألعلى 
الثالث من  الربع  مستوياتها منذ 
2008، أما الفائض التجاري للدولة 
فانخفض قليال إلى 3.197 مليارات 
دينار في الفترة بني أبريل ويونيو 

من العام احلالي.

االقتصادات الخليجية.. عززتها 
إيرادات النفط الثابتة

على الصعيد اخلليجي، اشار 
التقرير ال����ى التوقعات الصادرة 
عن صن����دوق النق����د الدولي بأن 
ينم����و اقتص����اد دول مجل����س 
التعاون اخلليجي بحوالي %4.2 
العام احلالي، وأن ينمو بنس����بة 
4.6% عام 2011، كما يتوقع ارتفاع 
إيرادات املنطقة من النفط والغاز 
إلى نحو 419 مليار دوالر في عام 
2010، ليص����ل إلى 457 مليارا في 
2011، وقد شدد صندوق النقد على 
الدول اخلليجية بضرورة االستعداد 
لتنفيذ استراتيجيات تكفل اخلروج 
املأمون من اخلطط احلالية لإلنفاق 

املرتفع.
وفي اململكة العربية السعودية، 
م����ن املتوق����ع أن ينم����و القطاع 
غير النفط����ي 3.8% العام احلالي 
ليرتفع إلى 4.2% في 2011، ويبدو 
أنه س����يصعد أكثر إلى 4.5% في 

.2012
أما القطاع النفطي فمن املتوقع 
منوه بنسبة 3.7% العام احلالي، 
ليزيد إلى 3.9% العام املقبل، ويتبعه 

منو بنسبة 4.1% سنة 2012.
ويتوق����ع أن تقف����ز إي����رادات 
الصادرات النفطية إلى 190.6 مليار 
دوالر في 2010، بفضل ارتفاع أسعار 
النفط، ومن املتوقع أن تصل إلى 

196 مليار دوالر في 2011.
أما اقتص����اد اإلمارات العربية 
املتحدة فم����ن املتوقع منوه %2.4 
العام احلالي، ليبقى متخلفا عن 
نظرائه في املنطقة، ويقدر ملعدل 
التضخم السنوي أن يسجل %1.8 
طوال 2010، بعد أن وصل إلى أدنى 
مستوياته في األعوام ال� 9 املاضية 
عند 1.6% عام 2009، ومن املتوقع 
أن يقفز فائض احلساب اجلاري 
هذا الع����ام بحوالي 367% إلى 36 
ملي����ار دوالر، مدعوما من ارتفاع 

أسعار النفط اخلام.

قيمها 27.05% و20.00% و%16.67 
على التوالي.

االقتصاد الكويتي واإلنفاق الحكومي

لفت التقرير الى انه حس����ب 
التقديرات احلكومية، من املتوقع أن 
ينمو االقتصاد الكويتي بني 4 و%5 
عام 2010. وتخطط الدولة إلنفاق 30 
مليار دينار في السنوات ال� 4 املقبلة 
لتخفيض اعتماد اقتصادها على 
النفط، وفي خطوة لدعم القطاع 
املصرفي احمللي، أعطت احلكومة 
الضوء األخض����ر للمقرضني في 
البالد لتمويل خطة التنمية، مبدية 
استعدادها لدعم املصارف بضمانات 
حكومية. وتقدر احلكومة العجز 
في ميزانية 2011/2010 بحوالي 22.7 
مليار دوالر، فاإليرادات مقدرة بنحو 
33.5 مليار دوالر، أعلى من تقديرات 
السنة املالية السابقة والبالغة 28.1 
مليارا، في حني أنه من املتوقع أن 
يبلغ اإلنف����اق 56.2 مليار دوالر، 
أعلى بحوالي 33.5% من تقديرات 
السنة املاضية والتي بلغت 42.1 

مليارا.
وأش����ار التقرير إلى أن الدولة 
كانت ق����د حقق����ت انخفاضا في 
الربع  وارداتها بنسبة 16% خالل 
الثاني على أساس سنوي، مقارنة 
بنسبة انخفاض بلغت 31% على 
أس����اس س����نوي أيضا في الربع 
السابق، غير أن الصادرات قفزت 

نش���اطه في النصف الثاني من 
شهر سبتمبر.

فقد انطلق عند مستوى 174 
إلى  مليون س���هم، لينخفض 
أدنى مس���توياته عند 105.24 
ف���ي 4 يوليو،  ماليني س���هم 
بعدها، ارتفع تدريجيا ليصل 
إلى 541.32 مليون سهم في 27 
يوليو، وتأرجح قريبا من هذا 
املس���توى ليغلق عند 418.63 

مليون سهم.
التداوالت،  أما بالنسبة لقيمة 
الثالث جلساته  الربع  افتتح  فقد 
عند 20.713 مليون دينار وحترك 
ضمن قوس متقلب قبل وصوله إلى 
القاع عند 15.95 مليون دينار في 5 
أغسطس، لكنه تقلب بعدها على 
وقع شراء متواضع أو جني أرباح، 
ليصل إلى قمة الربع الثالث عند 
109.26 ماليني دينار في 29 سبتمبر، 

ويغلق عند 78.73 مليونا.
وفي نظرة س����ريعة على أداء 
األس����هم خالل الربع الثالث، كان 
أكبر 3 رابحني من نصيب أس����هم 
شركة الصناعات املتحدة وشركة 
الصلبوخ التجارية وشركة أجيليتي 
التي ارتفع����ت 73.17% و%66.67 

و65.08% على التوالي.
أما أكبر اخلاسرين فكانت أسهم 
شركة س����نام العقارية والشركة 
الكويتي����ة لصناعة م����واد البناء 
وشركة هيتس تيليكوم التي هبطت 

حتول امل���زاج العام إلى متفائل 
في آخر أسبوع مع بدء احلديث 
عن بيع حصة في ش���ركة زين، 
وارتفع املؤشر 307.1 نقاط خالل 
سبتمبر، مس���جال أعلى ربحية 
شهرية منذ بداية العام احلالي، 
وقد أغل���ق عند 6985 نقطة في 

نهاية الربع الثالث.
ومن أصل 63 جلس���ة تداول 
في الربع الثالث، أنهى املؤشر 38 
جلسة مرتفعا، ليزيد إلى رصيده 
553.3 نقطة خالل الربع الثالث، 
وبذلك، تكون البورصة فقدت أقل 
م���ن 1% منذ بداية العام احلالي، 
وسجلت تقلبا في الربع الثالث 
بنسبة 8.32% على أساس سنوي، 
وعلى الرغم من هذه املكاس���ب، 
تبدو النظرة املستقبلية لسوق 
الكويت غامض���ة وتعتمد على 
س���رعة خروج االقتص���اد من 

الركود.
أما املؤش���ر الوزني فقد بدأ 
مسيرة الربع الثالث عند 390.4 
نقطة لينخفض إلى 380.8 نقطة 
في اجللس���ة التالية، وهو أقل 
مستوى وصل إليه خالل الفصل، 
ليعود ويرتفع إلى الذروة ويسجل 

466.01 نقطة عند اإلغالق.
ووصف التقرير حجم التداول 
في السوق بالضعيف واملريض 
خالل الشهرين األولني من الربع 
الثال���ث، ليس���تعيد بعضا من 

ق��ال تقرير 
للش������ركة 
العربي������ة 
لالستثم���ار 
ان س�����وق 
الكويت لألوراق املالية شهد حتوال 
إيجابي���ا في الفترة املاضية بني 
يوليو وسبتمبر املاضيني، بعد 

انخفاض خالل الربع الثاني.
فقد ارتفع الس���وق بنس���بة 
6.75% في الربع الثالث، بفضل 
املسيرة القوية في سبتمبر، حيث 
كانت قاعة التداول مجردة من أي 
إشارات إيجابية ملموسة خالل 
أول ش���هرين، لكنها سرعان ما 
حتركت ف���ي آخر أس���بوع من 
س���بتمبر املاضي، عل���ى وقع 
توجه مجموع���ة اخلرافي لبيع 
حصة في شركة زين، مما خلق 
شعورا متفائال في السوق وسط 
موجة شراء قوية وتعزيز مواقع 
املضاربة، وكانت شركة اتصاالت 
اإلماراتية، املدرجة في س���وق 
أبوظبي املالي، قدمت عرضا لشراء 

حصة 46% من زين.
ولفت التقرير الى حدث آخر 
مهم اث���ر عل���ى أداء البورصة 
خ���الل الربع الثال���ث متثل في 
قرار احلكومة السماح للمقرضني 
احملليني بتمويل مشاريع البنية 
التحتية املقترحة من الدولة بقيمة 
ملي���ارات عدة من ال���دوالرات، 
وكذلك انتعش س���هم أجيليتي 
بعد حت���رك احلكومة األميركية 
إلسقاط التهم ضد شركة أجيليتي 
دي ج���ي أس القابضة، التابعة 
للش���ركة األم، وبع���د أن فازت 
أجيليتي أيضا بعقد ميدد خدماتها 
لوزارة الدفاع األميركية 6 اشهر 
إضافية، باالضافة الى نيل سهم 
بن���ك الكويت الوطني حظه من 
االرتفاع على وقع إشاعات تفيد 
بأن مستثمرا إماراتيا يرغب في 
ش���راء حصة، في حني ان سهم 
بيت االستثمار العاملي »جلوبل« 
استمر مدعوما على وقع احلكم 
اإليجابي لصاحل���ه الصادر في 

محاكم دبي.
وكان���ت البورص���ة ب���دأت 
مس���يرتها عند 6539.70 نقطة 
لتهوي 108 نقاط في اجللس���ة 
األولى، وهو أكبر تراجع يومي 
شهدته خالل الربع الثالث، وقد 
انخفضت أكثر إلى 6319.70 نقطة 
في 5 يوليو، وهو أقل مستوى 
وصل إليه املؤشر في فترة األشهر 
ال� 3، ليس���تقر بعدها عند هذا 

احلد تقريبا.
لكن ما لبث املؤشر ان ارتفع 
72.40 نقط���ة ف���ي 21 يولي���و، 
وهو أكب���ر ربحية يومية خالل 
الربع الثالث، وقد صعد املؤشر 
خالل كامل شهر يوليو حوالي 
115 نقط���ة، غير أن���ه لم يرتفع 
في ش���هر أغسطس سوى 33.7 
نقطة متواضعة وسط تداوالت 

هزيلة.
وعاد الس���وق إلى مس���اره 
اإليجابي خالل سبتمبر، مع عودة 
املستثمرين إلى قاعة التداول بعد 
إجازة عيد الفط���ر املبارك، كما 

البورصات الخليجية
مقارنة بين الفصلين الثاني والثالث لعام 2010

السوق
إغالق 

يونيو 2010
التقلب السنوي*)%( على أساس 90 

يوم تداول من إغالق يونيو 2010
اغالق

سبتمبر 2010
التقلب السنوي*)%( علي أساس 90 يوم 

تداول من إغالق سبتمبر2010
نسبة الفارق )%( بين إغالقي يونيو 

وسبتمبر 2010
Kuwait6.543.209.656.985.006.25%6.75

Dubai1.461.8018.521.683.6912.7415.18%

KSA6.093.7622.036.392.399.79%4.90

Qatar6.899.8116.067.694.887.80%11.52

A. Dhabi2.514.019.792.673.195.28%6.33

Muscat6.058.1110.316.472.765.22%6.84

Bahrain1.396.2911.591.444.765.45%3.47

* محسوب باعتبار 250 يوم تداول للسنة

املعارض لدى »املس���ار« وهي 
الثوابت التي تستند الى اجلودة 
التي تكللت بحصول »املسار« 
على ش���هادة االيزو في مجال 
تنظيم املع���ارض واملؤمترات، 
حي���ث تتوزع املش���اركات في 
ال���دورة اجلدي���دة للمع���رض 
بش���كل يلبي جميع احتياجات 
الفرص  املواطنني، فإلى جانب 
التي سيطرحها  االس���تثمارية 
املع���رض في الس���وق احمللي 
هناك أيضا فرص اس���تثمارية 
إقليمية وعاملية في دول خليجية 
وعربية وبعض الدول األوروبية، 
سيقدمها املعرض لزواره، األمر 
الذي يساهم في توسيع شريحة 
املستفيدين من املعرض لتشمل 
املواطنني واملقيمني واملستثمرين 

ورجال األعمال.
العقاري  الس���وق  ان  وذكر 
مازال يعاني من صعوبات ابرزها 
تقييد االئتمان وجفاف السيولة 
وبالتالي فان تنظيم املعارض 
العقارية القائمة على أس���اس 
عقد صفق���ات كبرى بات فكرة 
صعبة في ظل األوضاع احلالية، 
فالبيع بالتجزئة هو األقرب لواقع 
السوق العقاري ومتغيراته التي 
العاملية  املالية  فرضتها األزمة 
وتداعياتها السلبية التي ألقت 
بظاللها على الس���وق العقاري 

احمللي.

»س���يتي س���كوير« ميثل أحد 
تطبيقات االستراتيجية اجلديدة 
التي اقرتها »املسار« وهي تكريس 
العالمة التجارية ملعارضها، كما 
ان »سيتي سكوير« يأتي متماشيا 
مع مستجدات السوق العقاري 
حيث ان املعرض متخصص في 
بيع وتسويق العقارات بالتجزئة، 
متابعا »املشهد العقاري تغير.. 
ثمة حاجة رئيس���ية حاليا الى 
البيع بالتجزئة. في وقت سابق 
كان هناك اهتمام بعقد الصفقات 
الكبرى في معارض عاملية مثل 
»سيتي سكيب« مثال لكن حدثت 
تغيرات نتيج���ة األزمة املالية. 
السوق العقاري احمللي يحتاج الى 
تسويق وبيع العقارات بالتجزئة 
وليس الصفقات الكبرى وهو ما 
يعكسه اسم »سيتي سكوير« كما 
ان االس���م ذاته سيصبح الحقا 
عالمة جتارية يصعب تقليدها 
الذي س���ينعكس ايجابا  األمر 
على »املسار« من حيث تكريس 
حضوره���ا محلي���ا وتأهيلها 

للتوسع في أسواق إقليمية«.

مفاجآت عدة

وأشار الى ان الدورة اجلديدة 
العقار واالستثمار  من معرض 
الكويتي »سيتي سكوير« ستحمل 
مفاجآت ع���دة، كما انها حتافظ 
على ثوابت منهجية عمل تنظيم 

وأشار الى ان النجاح القياسي 
الذي سجلته الدورة املاضية من 
معرض العقار الرمضاني الذي 
أقيم خالل الفترة من 21 إلى 24 
أغسطس املاضي دفع »املسار« 
الى التفكير في تنظيم معرض 
العق���ار واالس���تثمار الكويتي 
»سيتي س���كوير« لتلبية طلب 
الشركات العقارية احمللية على 
ط���رح منتج���ات وخدمات في 
السوق العقاري احمللي خصوصا 
ان الكويت متر مبرحلة تنموية 
تتطلب دعم وحتفيز االقتصاد 

الوطني.

»سيتي سكوير«

وأكد ان االسم اجلديد ملعرض 
العقار واالستثمار الكويتي وهو 

عن باق���ي الش���ركات املنظمة 
للمعارض بالسوق احمللي 

وشدد على أن اختيار موعد 
املعرض جاء بعد دراسة متأنية 
وعناية ش���ديدة جدا خصوصا 
ان املعرض سيقام بعد أسبوع 
م���ن انتهاء عطل���ة العيد وهي 
الفترة التي يقضيها الكويتيون 
الزي���ارات والتهاني  في تبادل 
للحجيج ليعاود األفراد استئناف 
نشاطهم التجاري واالقتصادي 
واالستثماري في األسبوع الذي 
يليه وهو موعد معرض سيتي 

سكوير.

إستراتيجية جديدة

وأوضح أن مجموعة املسار 
الثالث من  الرب���ع  أقرت خالل 
الع���ام احلالي إس���تراتيجية 
جديدة تتواك���ب مع املتغيرات 
االقتصادي���ة احلالي���ة في ظل 
التغيرات التي يش���هدها سوق 
املعارض في الكويت، وتستند 
مالمح هذه اإلستراتيجية الى 4 
محاور ارتكاز رئيس���ية تتمثل 
في توس���يع احلصة السوقية 
محليا، تنويع اخلدمات املقدمة 
للعمالء، تكريس العالمة التجارية 
ملعارضها عبر انتقاء الشركات 
التي تقدم  واملشاريع املشاركة 
قيمة ودعما لالقتصاد، وتطوير 

أدائها وخدماتها.

 أحمد يوسف 
قال املدير العام ملجموعة املسار 
لتنظيم املع���ارض واملؤمترات 
س���عود مراد ان الشركة بصدد 
االستعداد لتنظيم معرض العقار 
الكويتي »سيتي  واالس���تثمار 
سكوير العقاري« الذي تنطلق 
أنشطته في قاعة الراية بفندق 
كورت يارد ماريوت خالل الفترة 

من 27 إلى 30 نوفمبر املقبل.
وأضاف م���راد في تصريح 
خاص ل���� »األنباء« ان املعرض 
سيس���تقطب كبرى الشركات 
الس���وق احمللي،  العقارية في 
وان مشاركة ورعاية شركة مثل 
احلمراء العقارية امنا جاء لتمثل 
شراكة ناجحة تكرس حضور 
معرض سيتي سكوير العقاري 
الذي يتميز بنوعية مشاركات 
متميزة تعكس الوجه التنموي 

للكويت.
الى ان هناك شركات  ولفت 
معروف���ة بتميزها، وش���ركات 
أخرى قد ال تكون مشهورة باحلد 
الكافي ولكن مش���اريعها متثل 
قيمة مضافة للسوق العقاري.. 
وهذا ما تركز عليه »املسار« وهو 
استقطاب شركات كبرى وطرح 
مش���اريع متثل قيم���ة مضافة 
للس���وق العق���اري واالقتصاد 
التنموي بالوقت نفسه من أجل 
حتقيق قيمة اقتصادية والتميز 

الشركة تعتزم إطالق معرض »سيتي سكوير« 27 نوفمبر ليتماشى مع مستجدات السوق العقاري

بورصات الخليج.. العودة لالنتعاش
انتعشت أسواق املال اخلليجية خالل الربع 
الثالث بعد تس��جيل خس��ائر معتدلة في الربع 
الثاني، إذ ارتفع سوق تداول لألسهم السعودية 
4.9%، ليعوض جزئيا انخفاضه بنسبة 10.4% في 
الفصل الثان��ي. وقد أغلق عند 6393.39 نقطة 
وسجل مستوى تقلب على أساس سنوي عند 
9.79%. وكان سوق دبي املالي أفضل البورصات 
اخلليجية أداء، إذ ارتفع 15.18% ليغلق عند 1683.69 
نقطة، وقد استقر مستوى التقلب على أساس 
س��نوي عند 12.74%، وه��و األعلى بني نظرائه 

في املنطقة.
واحتلت الكويت املركز الرابع كأفضل بورصة 
خليجية من حيث األداء خالل الربع الثالث، مرتفعة 
6.75. أما مستوى التقلب فانخفض من %9.65 
خالل الربع السابق إلى 8.32%، وهو ثالث أعلى 

مستوى في دول التعاون.

أما سوق أبوظبي املالي فعكس اجتاهه التنازلي، 
ليقفز 6.33% مقارنة بنسبة هبوط 13.56% خالل 
الربع الثاني، وقد أغلق املؤش��ر عند 2673.19 

نقطة ومستوى تقلب عند %5.28.
بدوره، جاء سوق الدوحة لألوراق املالية في 
املرتب��ة الثانية خليجيا من حيث األداء، مرتفعا 
11.52% ومغلقا عن��د 7694.88 نقطة بعد موجة 
انخفاض بنسبة 7.54% خالل الفترة بني أبريل 
ويونيو وقد س��جل مستوى تقلب على أساس 

سنوي %7.80.
بدوره��ا، زادت بورص��ة البحري��ن %3.47 
على مؤش��رها الذي أغلق عند 1444.76 نقطة، 
وسجلت مس��توى تقلب 5.45%، ذلك في حني 
ارتفع سوق مس��قط لألوراق املالية 6.84% إلى 
6472.76 نقطة، مس��جال أدنى مستوى تقلب 

خليجيا عند %5.22.

تـقرير

السعودية تشارك في ملتقى الكويت المالي
تش���ارك اململك���ة العربي���ة 
السعودية بوفد رفيع املستوى 
في ملتقى الكويت املالي الثاني 
الذي ينعقد في 31 أكتوبر اجلاري 
واالول من نوفمبر املقبل في فندق 
شيراتون الكويت برعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد، وسيكون في طليعة 
الوفد السعودي املشارك محافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
(ساما) د.محمد اجلاسر وعدد من 
قيادات املؤسسات االقتصادية 

واملالية واملصرفية.
ومن بني املؤسسات التي أكدت 
رعايتها للملتقى حتى اآلن: بنك 
الوطن���ي، الصندوق  الكوي���ت 
الكويتي للتنمي���ة االقتصادية 
العربي���ة، بنك اخللي���ج، بنك 
بوبيان، املرك���ز املالي الكويتي 
بي أن ب���ي باريبا، البنك األهلي 
الكويتي، البنك التجاري الكويتي، 
 GIFTMART ،االمتياز لالستثمار
International، ش���ركة ارامكس، 
العربي���ة،   ،Bayt.com، CNN

العربية.نت، وجريدة القبس.
وم���ن أبرز املواضي���ع التي 
سيتناولها امللتقى: األزمة املالية 
وتداعياتها وتوقعات املستقبل، 
املقبلة في  عناوي���ن املرحل���ة 
العربية،  اقتصاديات املنطق���ة 
تطورات جه���ود إصالح النظام 
املالي الدولي، كيف تواجه املصارف 
العربية املرحلة املقبلة؟، مالمح 
البيئ���ة الرقابية اجلديدة، آفاق 
العربية،  البلدان  االستثمار في 

وخطة التنمية الكويتية.

»األهلي المتحد« نظم رحلة عمرة لعمالئه 
الرابحين في عرض »استثمر واعتمر«


