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مع تداوالت مرتفعة على بعض االس����هم خاصة سهم بنك برقان الذي 
شهد تداوالت مرتفعة وصعودا ملحوظا مع توقعات بأن يواصل السهم 
االرتف����اع، فيما انه رغم التداوالت املرتفعة لس����هم البنك الدولي إال انه 
حافظ على س����عره األمر الذي يش����ير الى ان السهم يؤسس بقوة على 
أس����عاره الراهنة ليب����دأ جولة جديدة من االرتف����اع. وازدادت عمليات 
الش����راء على بنك اخلليج الذي سجل ارتفاعا محدودا، فيما سجل سهم 
البنك الوطني انخفاضا محدودا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا، 
وارتفعت حركة التداول على س����هم بيت التمويل الكويتي الذي سجل 

ارتفاعا محدودا في سعره.
وشهدت أغلب اسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة خاصة اس����هم الش����ركات التي متتلك محفزات قوية، 
فخالل مراحل التداول شهد 
سهم االستثمارات الوطنية 
ارتفاعا باحلد األعلى ليصل 
الى 510 فلوس إال ان السهم 
ش����هد عمليات جني أرباح 
قلصت من مكاسبه ليغلق 
على 495 فلسا، كذلك حقق 
سهم الساحل للتنمية ارتفاعا 
نسبيا في سعره في تداوالت 
محدودة، فيما ان سهم املال 
لالستثمار ش����هد تداوالت 
قياس����ية وارتفاعا مبقدار 
وحدتني بعد ان شهد عمليات 
بيع جلن����ي األرباح قلصت 
من مكاس����به، وشهد سهم 
املركز املالي تداوالت قياسية 
وارتفاعا ملحوظا في سعره 

ماليني دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 13 مليون سهم نفذت من خالل 431 صفقة قيمتها 5 
ماليني دينار. وعلى الرغم من سيطرة عمليات املضاربة وعمليات جني 
االرباح على وتيرة التداول إال أن الش����راء املؤسسي يفرض نفسه على 
اسهم الش����ركات التي حققت تطورا جيدا في نتائجها في الربع الثالث 
خاصة اس����هم البنوك ففي ظل نتائجها اجليدة في الربع الثالث، فإنها 
اعطت مؤشرات إيجابية على أداء افضل في الربع الرابع، ومع التوقعات 
بزيادة حجم االقراض العام القادم خاصة ملش����اريع التنمية والتراجع 
الواضح في حجم املخصصات بل ان بعض البنوك قامت بتحرير بعض 
املخصصات فإن االسعار احلالية ألسهم البنوك مشجعة للشراء االستثماري 
طويل املدى، وهذا األمر ينطبق على بعض الشركات االستثمارية ايضا 
التي متكنت من اتخاذ إجراءات مؤملة لتجاوز االزمة اال انه اليزال امامها 

طريق طويل خاصة الشركات 
التزامات مالية  التي عليها 
كبيرة، كذلك يجب التركيز 
على اس����هم الشركات التي 
ستساهم في مشاريع التنمية 
سواء الشركات الصناعية أو 
اخلدماتية ولكن البنوك هي 
األكثر استفادة من مشاريع 
التنمية باعتبار انها ستكون 
املمول الرئيس����ي ملشاريع 
التنمية لذلك فإن اسعارها 
السوقية مرشحة لتحقيق 
الفترات  ف����ي  ارتفاع كبير 

املقبلة.
وقد تباينت اسعار اسهم 
البنوك بني الصعود والهبوط 

تركيز القوة الشرائية على البنوك يدفع البورصة لالرتفاع
وجني أرباح على أغلب أسهم »الخرافي« يقلص مكاسبها

 استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات البالغة 
39.5 مليون دينار على 60.2% من القيمة االجمالية، 
وهذه الش���ركات هي: الوطني وبنك اخلليج وبنك 
برقان وبيتك واملركز املالي واالستثمارات الوطني 

واملال والتمدين االستثمارية وابيار.
 استحوذت قيمة تداول سهم بنك برقان البالغة 8.2 

ماليني على 12.5% من القيمة االجمالية.
 باستثناء انخفاض مؤشر قطاع األغذية مبقدار 
25.4 نقطة، فقد ارتفعت مؤشرات القطاعات األخرى 
أعالها قطاع االس���تثمار مبقدار 36.5 نقطة، وتاله 
التأمني مبقدار 28.6 نقطة، تاله قطاع الشركات غير 

الكويتية مبقدار 24.6 نقطة. ت
را
ش
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بدعم من األرباح القوية التي حققتها 
الشركة في الربع الثالث واألهم ان 
سرعة اقرار البنك املركزي لنتائجها 
املالية تظهر عدم وجود أي مشاكل 
في ميزانية الشركة. ويشهد سهم 
مشاريع الكويت عمليات جتميع 
على سعره احلالي، األمر الذي يشير 
الى انه يتوقع ان يتجاوز مستوى 
ال� 500 فلس بقوة في املدى املنظور، 
خصوصا ان التحسن امللحوظ في 
أداء وأسعار أغلب أسهم شركاتها 
التابعة سوف ينعكس بشكل ايجابي على نتائجها املالية في نهاية العام. 
وحققت أغلب أس����هم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها مع تزايد 
عدد الشركات التي ارتفعت تداوالتها، فقد استمرت التداوالت القياسية 
على سهم ابيار للتطوير العقاري الذي ارتفع باحلد األعلى مطلوبا دون 
عروض، فيما انه رغم التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم منازل اال انه 

سجل ارتفاعا باحلد األعلى ايضا.
الصناعة والخدمات

تباينت حركة اسعار اسهم الشركات الصناعية مع ضعف في تداوالت 
اغلب اسهم القطاع باستثناء التداوالت املرتفعة لبعض االسهم، خصوصا 
س����هم اسمنت بورتالند الذي شهد عمليات شراء ملحوظة وارتفاعا في 
سعره مقتربا من احلد األعلى بدعم من األرباح القوية املتوقعة للشركة 
في الربع الثالث. اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات اخلدماتية 
بالضعف بشكل عام، خصوصا اسهم الشركات القيادية في القطاع، فقد 
ش����هد سهم زين ضعفا في تداوالته مقارنة بأول من أمس مع انخفاض 
محدود في س����عره، فيما سجل سهم اجيليتي انخفاضا مبقدار وحدتني 
في تداوالت محدودة نسبيا. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات 
على 60.2% من القيمة االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ 

عددها 122 شركة.

هشام أبوشادي
حققت املؤشرات العامة لسوق 
املالية ارتفاعا  ل����أوراق  الكويت 
خاصة قيمة التداول التي سجلت 
ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأول من 
امس بفعل القوة الش����رائية التي 
تركزت على أغلب أسهم البنوك، 
كما ازدادت حرك����ة التداول على 
الرخيصة  معظم أسهم الشركات 
في مختلف القطاعات، خاصة في 
قطاعي الش����ركات االس����تثمارية 

والعقارية، فيما انه رغم املكاس����ب الس����وقية التي حققها أغلب أسهم 
الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي خالل مراحل التداول إال ان عمليات 
جني األرباح التي شهدتها هذه األسهم قللت من مكاسبها رغم التداوالت 

الضعيفة نسبيا مقارنة بأول من أمس.
ويالحظ ان تزايد السيولة املالية في السوق يعود إلى أسباب، أبرزها 
النتائج املالية اجليدة للشركات التي أعلنت عن أدائها في الربع الثالث 
والتوقعات بأن تعلن أغلب الشركات عن نتائج جيدة أيضا، فضال عن 
املعلوم����ات اإليجابية حول اخلالفات ب����ني بعض كبار املالك في »زين« 
والتي تتعلق بعدم إحداث عراقيل أمام إمتام صفقة بيع 46% من »زين« 
الى »االتصاالت« اإلماراتية، كذلك هناك ما يش����به االرتياح النفسي من 
تفاعل أعضاء مجلس األمة بش����كل إيجابي م����ع اخلطاب األميري الذي 
عبر فيه صاحب الس����مو األمير عن ضرورة عدم تصعيد اخلالفات بني 
السلطتني للقضاء على العديد من القضايا السلبية التي تهدد أمن البالد 
وتأكيده على أهمية اإلس����راع في خطط التنمي����ة االقتصادية، واألهم 
من ذلك التفاؤل بتطور األوضاع االقتصادية العامة في البالد بش����كل 
ملحوظ بداية من العام املقبل، األمر الذي ستكون له تطورات إيجابية 
على أغلب الشركات املدرجة، خاصة التي بذلت جهودا ملموسة للخروج 

من تداعيات األزمة.
المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 23.2 نقطة ليغلق على 7049.3 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.33% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
0.46 نقط����ة ليغلق على 479.27 نقطة بارتفاع نس����بته 0.10% مقارنة 

بأول من أمس.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 385.2 مليون سهم نفذت من خالل 6016 
صفقة قيمتها 65.6 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 122 شركة 
من أصل 213 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 54 شركة وتراجعت 
أس����عار أسهم 27 شركة وحافظت أسهم 41 ش����ركة على أسعارها و90 

شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 47.6 مليون 

سهم نفذت من خالل 1077 صفقة قيمتها 28.4 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 135 مليون س����هم نفذت من خالل 2085 صفقة قيمتها 17.3 
مليون دينار، واحتل قطاع الش����ركات العقارية املركز الثالث من حيث 
القيم����ة، اذ مت تداول 122.2 مليون س����هم نفذت من خالل 1207 صفقات 

قيمتها 6.6 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات اخلدماتية على املركز الرابع من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 45.6 مليون س����هم نفذت من خالل 784 صفقة قيمتها 5.7 

تجميع على سهم 
»المشاريع« و»برقان« 
يواصل االرتفاع 
و»الدولي« يؤسس 
على أسعاره

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

10 شركات على 
60.2% من القيمة 

اإلجمالية

تفاؤل أوساط املتداولني باستمرار الصعود 

المؤشر 23.2 نقطة وتداول 
385.2 مليون سهم قيمتها 

65.6 مليون دينار

ارتفاع

)سعود سالم(

محبوب علي

م.جنيب العوضي

تواصل نحو 80 شركة محلية 
ودولية متخصصة استعراض 
اح���دث منتجاته���ا على ارض 
املعارض الدولية مبشرف حيث 
الكويت  تقيم ش���ركة معرض 
الدولي معرض البناء واالعمار 
خالل الفترة من 24 الى 30 اكتوبر 

اجلاري.
ومن الشركات املشاركة شركة 
هيدروتك الهندسية التي يقول 
مدير املبيعات فيها محبوب علي 
ان اقامة معرض البناء واالعمار 
كل عام يعتبر حدثا مهما تشهده 
الكويت س���نويا وتت���اح فيه 
الفرصة الس���تعراض احدث ما 
انتجته مصانع مواد البناء، كما 
تستعرض الشركات العاملية ما 
لديها من معدات وتكنولوجيا 
لها عالقة بقطاع البناء س���واء 
املتعلق منها بالس���كن اخلاص 
او باملشاريع التجارية كاملباني 
الس���كنية واملبان���ي التجارية 

والفنادق واملستشفيات.
وأوضح ان شركة هيدروتك 
الهندسية من الشركات الرائدة 
في الس���وق احملل���ي في مجال 
معدات املياه س���واء كانت تلك 
املستخدمة في السكن اخلاص او 
املباني التجارية او مشاريع البنى 
التحتية او مشاريع الري، مشيرا 
الى ان الشركة متثل عددا كبيرا 
من الش���ركات العاملية حصريا 

امليكانيكية، كما ميكن استخدامها 
لعزل األرضيات واحلوائط ضد 

الصوت والذبذبات.
وأشار الى ان السوق الكويتي 
مشبع بجميع انواع مود البناء، 
والكويتيون لديهم خبره طويلة 
في ه���ذا القط���اع ويعرفون ما 
يريدون ويهمهم بش���كل خاص 
موضوع الصيانة ولهذا فقد افردت 
شركة هيدروتك الهندسية اهمية 
خاصة ملوضوع الصيانة بحيث 
تتم تلبية اي طلب للعميل في 
وقت قياس���ي، كما يتم تركيب 
مضخة بديل���ة في حال توجب 
إصالح املضخ���ة املوجودة عند 
العميل حيث توفر الشركة خدمة 
الصيانة على مدار الساعة ألي 
أعطال طارئة.وحث املستهلكني 
على التيقظ من عمليات الغش 
التجاري ال���ذي تقوم به بعض 
الشركات عند تسويق بضائع، 
مدعية بلد منشأ غير احلقيقي، 
وذلك بأس���عار تنافسية ولكن 
لأس���ف العميل ينتهي به األمر 
الى املعاناة بعد شراء هذه املعدات 
العمالء  املغشوش���ة، ونص���ح 
بالتأكيد على طلب شهادات املنشأ 
ألي معدات يشترونها حتى ال يتم 
خداعهم على ان تكون شهادات 
املنشأ هذه اصلية من بلد التصنيع 
وليس من اي مكان آخر حيث ان 

هناك مجاال كبيرا للغش.

ف���ي الكويت وهذه الش���ركات 
كلها رائدة في مجال عملها على 
الصعي���د العاملي ومعظمها من 

اوروبا وأميركا الشمالية.
ولفت الى ان الشركة تستعرض 
لزوار جناحها في املعرض كل 
ما له عالقة بالسكن اخلاص من 
خزانات مياه من نوع جي ار بي، 
وانظمة مياه مركزية باالضافة 
املي���اه والصرف  الى متديدات 
الصحي ومضخ���ات املجاري، 
كما تعرض الش���ركة مجموعة 
فاخ���رة من املصاف���ي االملانية 
التي تس���تخدم في احلمامات 
وعلى االس���طح وف���ي مواقف 
السيارات وانابيب صرف عازلة 
للص���وت باالضافة الى عوازل 
للصوت تستخدم حتت املعدات 

حّذرت العمالء من الغش في بلد المنشأ

»هيدروتك الهندسية« تستعرض أحدث المعدات 
والتكنولوجيا في معرض البناء واإلعمار

أندريه الصايغ

أعلن بن����ك اخلليج األول عن 
نتائج����ه املالية للربع الثالث من 
عام 2010، والتي أظهرت حتقيق 
صافي أرب����اح بلغت 849 مليون 
درهم وبنس����بة زيادة قدرها %8 
عن الربع الثاني من نفس العام، 
كما ان صافي األرباح خالل األشهر 
التسعة األولى من عام 2010 بلغ 
2.555 مليار درهم بزيادة قدرها 
4% مقارنة م����ع نفس الفترة من 

عام 2009.
وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس 
أندريه الصايغ  التنفيذي للبنك 
في تصريح صحافي: »من خالل 
إس����تراتيجية واضحة وعلى مر 
السنوات، استطاع بنك اخلليج 
األول بناء ميزانية عمومية قوية. 
ونحن فخورون جدا بتحقيق نتائج 
ومعدالت مالية متميزة ال مثيل لها 
في باقي املؤسسات املالية في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، ويتمتع 

خالل الربع الثالث، وس����نواصل 
التركيز على األنشطة األساسية 
املتمثلة ف����ي اخلدمات املصرفية 
للشركات واألفراد ودائرة اخلزينة 
كم����ا أن التوس����ع ف����ي أعمالنا 
اخلارجي����ة والش����ركات التابعة 
الدعم  والزميلة ستواصل تقدمي 

املستمر ألعمالنا«.
وحقق البنك بنهاية األش����هر 
التسعة األولى من العام احلالي 
أرباحا صافية بلغت 2.555 مليار 
درهم، بزيادة قدرها 4% عن الفترة 
ذاتها من العام املاضي، وتعزى هذه 
النتائج إل����ى الزيادة في إجمالي 
اإليرادات بواقع 352 مليون درهم 
)+8%( وزيادة النفقات بواقع 6 
ماليني درهم )+0.7%( فضال عن 
زيادة إجمالي املخصصات بواقع 

245 مليون درهم )+%23(.

»بنك اخلليج األول« مبركز مالي 
قوي يرتكز على أس����س راسخة 
متكنه من بلوغ هدفه األساس����ي 
واملتمثل في حتقيق أفضل قيمة 

للمساهمني«.
وأضاف: »يفخر بنك اخلليج 
األول بتحقيق هذه النتائج املتميزة 

849 مليون درهم صافي أرباح البنك في الربع الثالث

»الخليج األول« يحقق 2.56 مليار درهم
صافي أرباح لألشهر التسعة األولى

»النصر الرياضي« تفتتح  الفرع الـ 60 بالعقيلة في نوفمبر
أعلن مركز النصر الرياضي انه سيفتتح في نوفمبر 
املقبل فرعه ال� 60 الواقع مبجمع اوتاد، في منطقة 
العقيلة بجانب البيرق مول، ويعد الفرع اجلديد من 
اكبر ف����روع مركز النصر الرياضي، حيث يقع على 
مس����احة 4000 متر مربع. وأوضح املركز في بيان 
صحافي ان افتتاح الفرع اجلديد يأتي في إطار اخلطة 
االستثمارية والتسويقية لعمليات التوسع الداخلي 
واخلارجي، التي وضعها ليكون في مقدمة الشركات 

الكويتية املتخصصة في مجال االسواق املركزية التي 
توفر جميع احتياجات االسرة. في هذا الصدد، قال 
مدير التسويق في مركز النصر الرياضي عمر وزير 
احمد ان التوسعات املستمرة ل� »النصر الرياضي« 
تهدف إلى التيس����ير على العمالء، من خالل شبكة 
فروع منتشرة في جميع أرجاء الكويت، خصوصا 
مع التطورات الكبيرة التي تشهدها األسواق والتي 

تتطلب إجراء املزيد من التوسعات.

»ڤيڤا« ضمن الفعاليات اإلقليمية الرائدة
في مؤتمر عالم المعلومات في الشرق األوسط

حرصا منها على مواكبة التطور والتقدم 
في قط���اع االتصاالت اإلقليم���ي والدولي، 
واإلطالع على جميع املستجدات التي تطرأ 
على هذا القطاع من حني آلخر، شاركت شركة 
االتصاالت الكويتية )ڤيڤا( في مؤمتر »عالم 
االتصاالت في الشرق األوسط لعام 2010« الذي 
عقد في إمارة دبي من الرابع حتى السابع من 
الشهر اجلاري، مبشاركة مسؤولني وممثلني 
في قطاع وش���ركات االتصاالت في الشرق 
األوسط. وحضر عن شركة »ڤيڤا« الرئيس 

التنفيذي م.جنيب العوضي الذي حتدث عن 
كيفية جعل خدمات النقال متوافرة جلميع 
شرائح املجتمع، وذلك عبر تقدمي تطبيقات 
تقنية بجودة عالية تتوافق مع حاجات العمالء 
ومتكنهم من التواصل في أي زمان ومكان. 
وأضاف م.العوضي ان شريحة الشباب من 
أكثر الشرائح استقطابا للعروض واخلدمات 
واملنتجات التي تطرحها أي شركة اتصاالت، 
لذا فإن التركيز على هذه الشريحة ضروري 
في سبيل إرضائها، وختم م.العوضي بقوله: 

من أولويات إستراتيجية الشركة جعل هذه 
اخلدمات تتالءم مع القدرات الشرائية ملختلف 

فئات املجتمع.
يذكر أن املتحدثني م���ع العوضي خالل 
املؤمتر هم: أحمد ناصيف، املدير املسؤول 
ملوقع Yahoo في الش���رق األوسط، وفيليب 
القطاع اإلس���تراتيجي  فوغيلير، رئي���س 
في ش���ركة Orange لالتصاالت في األردن، 
وشارل � هنري لو فايان، نائب رئيس شركة 

.VIVENDI

»الصلبوخ« توقع عقد بيع 
صلبوخ في اإلمارات

كشفت ش���ركة الصلبوخ التجارية عن قيام الشركة بإبرام عقد 
توريد صلبوخ مع شركة »ميدكو للتجارة العامة واملقاوالت« بقيمة 
مليون دينار قابلة للزيادة من الصلبوخ اجلابرو اإلماراتي وبأحجام 
مختلفة ملدة 15 شهرا، ومن املعروف ان الصلبوخ الذي سيتم توريده 
من انتاج شركة كسارات الصلبوخ التجارية في الفجيرة في االمارات 

و الشركة بصدد ابرام عقود اخرى قريبا.

»المركزي« يوافق لـ »التجاري« على شراء
 أو بيع ما ال يتجاوز 10% من أسهمه

وافق بنك الكويت املركزي على طل���ب البنك التجاري الكويتي 
بش���راء أو بيع ما ال يتجاوز 10% من أس���همه املصدرة ملدة 6 اشهر 
اعتبارا من تاريخ انتهاء املوافقة احلالية في 21 نوفمبر املقبل، وذلك 
مع ضرورة االلتزام مبا وضعه البنك املركزي من ضوابط وشروط 
في شأن متلك الشركة املساهمة ألسهمها، اضافة الى ضرورة االلتزام 
بأحكام املادة 115 مكررا من قانون الشركات التجارية وأحكام القرار 
الوزاري رقم 10 لسنة 1987 وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني 

رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999.

»تمويل خليج«  يخسر 46.9 مليون دينار 
لألشهر الـ 9 بواقع 26 فلسًا للسهم

أف���اد مجلس ادارة بيت التمويل اخلليج���ي بأنه اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للفترة املنتهية في 30 سبتمبر، حيث حقق خسائر 
بلغت 46.9 مليون دينار بواقع 26 فلس���ا للس���هم، كما بلغ إجمالي 
املوجودات املتداولة 131.4 مليون دينار وإجمالي املطلوبات املتداولة 
60.2 مليون دينار، كما أفاد البنك على موقع سوق الكويت لأوراق 
املالية بأن تقرير مراقبي احلسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية 
اآلتي���ة: دون التحفظ في رأينا، نلفت االنتب���اه الى اإليضاح رقم 2 
في البيانات املالية املرحلية الذي يناقش عدم تأكد جوهري يتعلق 
بحاجة املجموعة للس���يولة وكفاية رأس املال القانوني الذي يشير 
الى شك حول صالحية مبدأ االستمرارية املستعمل في إعداد البيانات 

املالية املرحلية.

وفد تجاري إسكتلندي متخصص
في مجال الطاقة يزور الكويت نوفمبر المقبل

من املقرر ان تصل الى الكويت 
بعثة جتارية في مجال الطاقة 
من اس����كتلندا ف����ي 6 نوفمبر 
املقبل وُنظمت البعثة من قبل 
املنظمة االس����كتلندية للتنمية 
الدولية )SDI( بالتعاون مع إدارة 
التجارة واالستثمار البريطانية 
في السفارة البريطانية بالكويت، 
»SDI« ه����ي املنظمة احلكومية 
في اسكتلندا التي توفر الدعم 
واملساعدة للشركات االسكتلندية 

لتطوير جتارتها الدولية. وبهذه 
املناسبة قال د.عبدالهادي فوزي 
رئيس الفريق الهندسي ورئيس 
بعثة املنظمة االسكتلندية للتنمية 
الزيارة  الدولية: »تعكس هذه 
التقدير الكبير لصناعة الطاقة 
االسكتلندية لتوسع القطاع في 
الكويت«، وقال: إن الكويت شريك 
جتاري مهم بالنس����بة للتنمية 
الدولية والصناعة االسكتلندية، 
ولدينا بالفعل عالقات جتارية 

ممتازة ف����ي عدد من القطاعات 
مثل التربية والرعاية الصحية 
والطاق����ة وغيرها. وأضاف ان 
التط����ورات اجلاري����ة إلصالح 
الصناعات حالي����ا في الكويت 
وعل����ى وجه اخلص����وص في 
النفط والغاز دليل على  قطاع 
وجود إمكانات ممتازة للشركات 
االس����كتلندية التي تبحث عن 
تشكيل حتالفات إستراتيجية 

مع نظيراتها في الكويت.


