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»الطيران المدني« 
تبرم عقدي  الرادار 

ونظام الحركة الجوية 

»أرامكو« تعلن إنفاقها 
100 مليار دوالر 

لرفع اإلنتاج

جترى ف����ي االدارة العامة 
للطيران املدني اليوم مراسم 
توقيع عقدي مش����روع نظام 
رادار املراقبة اجلوية اجلديد 
ومشروع نظام ادارة احلركة 
اجلوية مع شركتني عامليتني.
واوض����ح بي����ان صحافي 
لالدارة العامة للطيران املدني 
ان مراسم التوقيع سوف تتم 
بحض����ور وزي����ر املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
االمة د.محمد البصيري ورئيس 
االدارة العامة للطيران املدني 
فواز الفرح وكبار املسؤولني 

في االدارة.
واضاف »ويعتبر املشروعان 
الرائدة ضمن  من املش����اريع 
برنامج عم����ل االدارة العامة 
للطيران املدني في اطار خطة 
التنمية به����دف تعزيز كفاءة 
وسالمة املنظومة املالحية في 

الكويت«.

� يو.بي.آي:  الس���عودية 
قالت مصادر صحافية امس 
ان عمالق النفط العاملي شركة 
أنفقت  »أرامكو« السعودية 
ما يزيد على 375 مليار ريال 
)100 مليار دوالر( للوصول 
إلى طاقتها اإلنتاجية احلالية 
امليزانيات  والتزال ترص���د 
البحوث  الضخمة الستمرار 
واالختراع���ات ف���ي مج���ال 
التقنيات احلديثة وتطبيقاتها. 
ونقلت املصادر عن مسؤولني 
بالشركة دون الكشف عنهم 
قوله���م »ان هناك تطبيقات 
تقني���ة حديثة س���وف يتم 
توظيفها في عمليات الشركة 
لتحسني اإلنتاج ورفع كفاءة 
املكامن البترولية مثل تقنية 

النانو«.
وقالت املصادر ان »أرامكو« 
متكنت من تخط���ي مرحلة 
النفط  التنافس مع شركات 
العاملي���ة بعدما تربعت على 
قم���ة الصناعة الطاقوية من 
خ���الل الوص���ول بطاقتها 
اإلنتاجية إل���ى 12.5 مليون 

برميل يوميا.

البيان الختامي لمؤتمر مجموعة
الـ 20 يضع حداً لحرب العمالت

سيئول � أ.ش.أ: انتهت حرب صرف العمالت التي 
تزايدت مؤخرا بني الدول، بعد أن اتفق وزراء املالية 
ومحافظو البنوك املركزية لدول مجموعة العشرين 
على ح����ل اخلالفات بتضييق الفج����وة بني الفائض 

والعجز اخلاص بحجم التجارة.
كما اتفقت دول مجموعة العش����رين � في البيان 
املشترك الذي مت تبنيه في ختام املؤمتر الذي استمر 
ملدة يومني في مدينة كيونعجو جنوب كوريا اجلنوبية 
� عل����ى الكف عن التنافس في تقليص قيمة معدالت 
صرف العملة الوطنية وذلك اعتمادا على مبدأ عرض 

وطلب السوق.
وذكرت وكالة »يونه����اب« الكورية اجلنوبية أن 
هذا االتفاق جاء في ختام املؤمتر من خالل حل وسط 

قدمته حكومة سيئول.
واتفقت دول مجموعة العش����رين على االمتناع 
عن خفض قيمة العمالت الوطنية بصورة متنافسة 

وتركها اعتمادا على مبدأ اقتصاد السوق.
وبالنسبة لقضية الفائض التجاري، اتفقت دول 

املجموعة على إدارة الفجوة بني الفائض والعجز في 
التجارة بحدود قابلة للتطبيق بصورة مستمرة. 

وميكن القول إن البيان اخلتامي للمؤمتر عمل على 
جتاوز أزمة ح����رب صرف العمالت، حيث مت عرض 
الهدف حلل قضية عدم التوازن في احلسابات اجلارية 
بني ال����دول مع التركيز عل����ى أهمية معدالت صرف 
العمالت التي يحددها الس����وق، وهي عبارة أشد من 

التي تتناسب مع السوق.
ولم يتفق مسؤولو مجموعة العشرين على حتديد 
نسبة محددة لسقف حجم فائض وعجز احلسابات 
اجلاري����ة باعتبار أن ذلك غير واقعي، إال أنهم اتفقوا 
على مستوى قابل للتطبيق بصورة مستمرة، حيث 
من املتوقع أن يجري النقاش حول القضية حتى انعقاد 

قمة العشرين في سيئول خالل نوفمبر املقبل.
ومن املقرر أن يتم التنسيق النهائي حول قضية 
إصالح حصص صندوق النقد الدولي في قمة سيئول 
بسبب توسع الفجوة في وجهات النظر فيها، باإلضافة 

إلى قضية تأسيس شبكة السالمة املالية.

جانب من جلسات مجموعة الـ 20

عمار حاجيه

صندوق مؤشر »جلوبل« ألكبر 10 شركات 
ثالث أفضل الصناديق أداء في المنطقة

ملتقى الكويت المالي يستقطب
لفيفاً من القيادات العربية واإلقليمية 

بعد تسجيله أرباحاً بنسبة 34.5% منذ بداية العام الحالي

ه���ذا األداء املرتف���ع إلى النهج 
االستثماري املدروس الذي نتبعه 
ف���ي إدارة الصناديق، ومنهجنا 
البحثي الدقيق، واللذين يعكسان 
التزامنا جتاه عمالئنا على املدى 

الطويل«.
وأضاف »في ظ���ل االرتفاع 
احلاد في أس���عار االسهم خالل 
الشهر املاضي، نتوقع أن تستقر 
األسواق على املدى القريب. لكن، 
من املمكن أن يؤدي تقدمي مزيد 
من التوضيحات بش���أن خطط 
التي  التنمية والنتائج اجليدة 
حققتها الش���ركات خالل الربع 
الثال���ث من الع���ام احلالي إلى 
حدوث ارتفاع آخر في أس���عار 
األس���هم. من جهتنا، سنواصل 
تقدمي أفض���ل اخلدمات املمكنة 

لعمالئنا«.
يذكر أن صندوق مؤشر جلوبل 
ألكبر 10 شركات قد تأسس في 
عام 2000، وهو يستثمر في أسهم 
أكبر عش���ر شركات مدرجة في 

سوق الكويت لألوراق املالية.

من العام احلالي.
في هذا الصدد، قال مس���اعد 
نائب رئيس إدارة األصول ملنطقة 
اخلليج والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في »جلوبل« عمار حاجيه 
»إننا سعداء للغاية بالعوائد التي 
حققها الصندوق منذ تأسيسه 
حيث حقق عوائد بلغت نسبتها 
339.6% متجاوزا أداء املؤش���ر 
بنس���بة 78.7%، ونح���ن نعزو 

أعلن بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( امس أن أداء صندوق 
مؤشر جلوبل ألكبر 10 شركات 
قد تفوق على أداء املؤشر بنسبة 
5.4%، حيث س���جل الصندوق 
أرباحا بنسبة 34.5% منذ بداية 
العام احلالي، ممثال بذلك املرتبة 
أداء  الثالثة كأفضل الصناديق 
من بني جميع الصناديق املدارة 

في املنطقة.
واوضح���ت الش���ركة ف���ي 
بي���ان صحاف���ي ان معنويات 
املستثمرين في الكويت شهدت 
حتسنا ملحوظا خالل األسابيع 
القليل���ة املاضية بفضل ارتفاع 
التداول، وساهم العرض  حجم 
الذي تقدمت به شركة اتصاالت 
االماراتية لشراء 46% من أسهم 
شركة زين مقابل 1.7 دينار للسهم 
)5.9 دوالرات( ليص���ل إجمالي 
قيمة الصفقة إلى حوالي 12 مليار 
دوالر، في ارتفاع املؤشر الوزني 
املالية  الكويت لألوراق  لسوق 
بنسبة 6.9% خالل شهر سبتمبر 

استكملت االستعدادات النعقاد 
ملتق����ى الكويت املالي الثاني في 
31 أكتوب����ر اجل����اري حتى األول 
من نوفمبر املقبل، والذي ينعقد 
بتنظيم مشترك من بنك الكويت 
املرك����زي ومجموع����ة االقتصاد 
واألعم����ال بالتع����اون مع احتاد 
مصارف الكويت وبدعم من احتاد 

الشركات االستثمارية.
ويكتسب امللتقى، الذي ينعقد 
برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، أهمية خاصة، 
بالنظ����ر إلى املواضي����ع الدقيقة 
التي س����يبحثها، وإلى مشاركة 
اللبناني  الوزراء  رئيس مجلس 
س����عد احلريري الذي سيتحدث 

في امللتق����ى، كما يج����ري نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية وشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد، حوارا مباش����را مع 
املش����اركني ف����ي الي����وم الثاني 
للملتق����ى، يلقي خالل����ه الضوء 
على خطة التنمي����ة في الكويت 
أمام  التي تتيحها  الفرص  وعلى 
امللتقى  القطاع اخلاص. ويتميز 
أيضا مبش����اركة وفد س����عودي 
رفيع املس����توى، يتقدمه محافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
)س����اما( د.محمد اجلاسر، فضال 
عن احلضور الواس����ع حملافظي 
البنوك املركزية في كل من الكويت 

والس����عودية والبحري����ن وقطر 
واألردن، وستش����ارك تركيا عبر 
نائب محافظ البنك املركزي التركي، 
اردم باسكي، إضافة إلى مشاركة 
قيادات املؤسس����ات االقتصادية 
واملالية واملصرفية واالستثمارية 
وشخصيات دولية وخبراء. ومن 
أب����رز املواضيع الت����ي يتناولها 
امللتقى: األزمة املالية وتداعياتها 
وتوقعات املستقبل، مالمح املرحلة 
املقبلة ف����ي اقتصاديات املنطقة 
العربية، تطورات جهود إصالح 
النظام املالي الدولي، مالمح البيئة 
الرقابية اجلديدة، آفاق االستثمار 
في البلدان العربية، وخطة التنمية 

في الكويت.

»الوطنية لالتصاالت« تسّلم سيارة »ميني كوبر«
إلى عميلها عبداهلل مسلط الفائز في سحب أكتوبر

الوطنية لالتصاالت  اعلنت ش���ركة 
عن مواصلتها تسليم اجلوائز للفائزين 
بالسحب الشهري السادس والذي مت خالل 
الش���هر اجلاري والقى صدى طيبا على 
مستوى العمالء، خاصة أن عملية دخول 
السحب ال تتطلب أي مجهود يذكر سوى 
أن يبدأ رقم العميل بالرقم 6 ويستخدم 
خدمات »الوطنية« ليستفيد من العروض 
النوعية التي تقدمها ليكون مخوال بعدها 

للدخول في السحب. 
وقد مت اإلعالن عن اسم سعيد احلظ 
الفائز بسيارة ميني كوبر كاب طراز 2011، 

واملقدمة من ش���ركة علي الغامن وأوالده 
للس���يارات وكانت م���ن نصيب عميل 
»الوطنية« عبداهلل مسلط حمود، حيث 
أجري الس���حب بحضور ممثلي وزارة 
التجارة وعدد من قياديي الشركة الوطنية 

لالتصاالت.
وق���د أعرب الفائز عبداهلل حمود عن 
حماسه وس���عادته قائال: »أود أن أشكر 
أسرة الوطنية لتفانيهم وإبداعهم في ابتكار 
احلمالت املتنوعة ملكافأة العمالء وإنني 
فخور بانتمائي إلى أسرة الوطنية وأتطلع 

إلى املشاركة في احلمالت املقبلة«. 

أقيم حفل تسليم  املناس���بة،  وبهذه 
مفتاح السيارة للفائز في معرض علي 
الغامن حضره مدير العالقات العامة في 
الشركة الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 
البالول ال���ذي قدم تهانيه للفائز، مبينا 
ان: »سحوبات الوطنية الشهرية تشهد 
جناح���ا منقط���ع النظي���ر، ونحن نعد 
باملزيد من اجلوائز القيمة واملميزة في 
الشهور السبعة املقبلة، حصريا لعمالئنا 
ومش���تركينا، وما عليهم في ذلك سوى 
استخدام خدمات الشركة واالستفادة من 

عروضنا«.

تعد عمالءها بالمزيد من الجوائز القيمة في السحوبات المقبلة

عبدالعزيز البالول 

الشيخة حصة السعد رئيسة 
لمجلس سيدات األعمال العرب

انتخبت اجلمعية العمومية 
ملجلس سيدات االعمال العرب 
الشيخة حصة سعد العبداهلل 
الصباح رئيس���ة للمجلس 
للم���رة الرابعة على التوالي 
بالتزكي���ة، ج���اء ذلك خالل 
اجتماع���ات اجلمعية مبقر 
االمانة العامة جلامعة الدول 
العربية لتس���تكمل الشيخة 
الناجحة  حصة مس���يرتها 

للمجلس.
وتوجهت الشيخة حصة 
الصباح بالشكر الى سيدات 
التي  الع���رب للثقة  االعمال 

أولينه���ا إياها من خالل اختيارها رئيس���ة للمرة الرابعة على 
التوالي بإجماع األصوات. وقالت عقب اجتماع املجلس للدور 
االنعقادي ان هناك خطة طموحة ملجلس سيدات االعمال العرب 
للتوس���ع خالل امللتقيات االقتصادي���ة وخاصة خطة املجلس 
لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة واملتناهية الصغر، مؤكدة 
ان املجلس يركز اهتمامه وأنشطته خالل الفترة احلالية على 
املرأة، مشيرة الى زيارة عضوات املجلس املرتقبة الى املخيمات 

الفلسطينية في لبنان لدعم املرأة الفلسطينية.
 وأضاف���ت ان هناك توس���عا ألعمال املجلس ومش���اريعه

للتعاون مس���تقبال م���ع العديد من الدول ودعم املش���روعات 
الصغيرة.

الشيخة حصة سعد العبداهلل

»بيان«: عمليات جني األرباح
تقود البورصة نحو التراجع

قال التقرير 
األسب��وعي 
لش���رك����ة 
بيان لالستثمار ان سوق الكويت 
ل���ألوراق املالية أنهى األس���بوع 
املاض���ي متراجع���ا، وذلك حتت 
تأثير عدة عوامل متباينة االجتاه، 
وجاء على رأس تلك العوامل تأخر 
نتائج الشركات املدرجة عن الربع 
الثالث، والتي ستعبر إلى حد بعيد 
عن النتائج الس���نوية املنتظرة 
للشركات املدرجة، حيث مازال عدد 
الشركات التي أعلنت عن نتائجها 
محدودا، إذ كان حوالي 20 شركة 
حتى منتصف يوم اخلميس املاضي 

من أصل 211 شركة.
من جهة أخرى، لعبت األخبار 
املرتبطة بالشركات املدرجة دورها 
في تداوالت األس���بوع املاضي، 
وعلى رأس���ها التصريحات التي 
صدرت من مختلف األطراف ذات 

الصل���ة بالصفق���ة املنتظرة بني 
شركة االتصاالت املتنقلة »زين« 
وشركة اتصاالت اإلماراتية، إضافة 
إلى األخبار املنسوبة ملصادر غير 
محددة، وقد تناولت تلك األخبار 
تط���ورات الصفق���ة والعقب���ات 
احملتملة ف���ي وجه إمتامها، وهو 
األمر الذي انعكس على املتداولني 
بحس���ب طبيع���ة واجت���اه تلك 

التصريحات.
وقد واصل املتعاملون في سوق 
الكويت لألوراق املالية تركيزهم 
على األسهم القيادية خاصة أسهم 
قطاع البنوك، وذلك بعد اإلعالن 
عن نتائج إيجابية لبعض أسهمه، 
باإلضافة إلى نشاط بعض األسهم 

في قطاعات أخرى. 
وقد لعبت عمليات البيع بهدف 
جني األرباح دورا بارزا في حتديد 
اجتاه الس���وق خالل األس���بوع 
أقدم املستثمرون  املاضي، حيث 

على تلك العمليات بعد املكاسب 
التي حققتها أسهمهم في فترات 
سابقة، كما لعبت تداوالت اللحظات 
األخيرة دورا ملموسا في حتويل 
مسار السوق خالل بعض اجللسات 
اليومية، لينهي س���وق الكويت 
املالية األسبوع املاضي  لألوراق 
مسجال تراجعا ملؤشره السعري 
بنسبة 0.94% بينما سجل الوزني 

انخفاضا بلغت نسبته %1.33.
وقد ش���غل س���وق الكويت 
لألوراق املالي���ة املرتبة الثالثة 
بني أسواق األس���هم اخلليجية 
املتراجع���ة، والتي بلغ عددها 4 
أسواق تصدرتها بورصة قطر، 
بينما جاء سوق أبوظبي لألوراق 
املالية في طليعة األسواق التي 
حقق���ت مكاس���ب، تاله س���وق 
البحرين لألوراق املالية في املرتبة 
الثانية، فيما كان سوق مسقط 

لألوراق املالية هو األقل منوا.

وسط ترقب إعالنات الربع الثالث وتطورات صفقة »زين«

تقــرير


