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بوستر »مليونير الدانة«

عبدالرحمن النصار وباول إدوارد خالل توقيع العقد

»معرض الكويت« واالتحاد العالمي لصناعة المعارض 
يعلنان الشراكة اإلستراتيجية على أرض المعارض الدولية

النصار: نلتزم ببذل الجهود لدعم رسالة المكتب في الكويت واالتفاقية خطوة لتحقيق االنطالق الدولي
إدوارد: سنتمكن معًا من تحقيق تقدم كبير في التطوير االحترافي لقطاع المعارض في الشرق األوسط

مت اعالن الشراكة االستراتيجية 
بني االحتاد العاملي لصناعة املعارض 
وش����ركة معرض الكويت الدولي 
حيث شهدت ارض املعارض الدولية 
مبشرف يوم االربعاء املاضي توقيع 
عقد الش����راكة بحض����ور العضو 
املنتدب في االحتاد وممثال عنه باول 
اداورد، فيما مّثل ش����ركة معرض 
الكويت الدولي نائب رئيس مجلس 
االدارة والرئيس التنفيذي للشركة 
عبدالرحمن النصار، وهي االتفاقية 
التي مبوجبها تعني الشركة شريكا 
استراتيجيا لالحتاد ملدة سنتني تبدأ 
من يناير 2011 وتنتهي في ديسمبر 
من العام 2012، ومبوجب اتفاقية 
الش����راكة املوقعة سينتقل مكتب 
االحتاد للشرق األوسط وأفريقيا 
الكويت بكامل  ال����ى  أبوظبي  من 

هيئته االدارية.
وبهذه املناسبة صرح باول ادوارد 
بأن هذه الشراكة االستراتيجية بني 
االحتاد وش����ركة معرض الكويت 
الدولي هي مبنزلة متثيل للمستوى 
البارز م����ن التعاون والدعم الذي 
يقدمه اعضاء االحتاد في املنطقة، 
وأضاف بقوله: سنتمكن معا من 
حتقيق تقدم كبي����ر في التطوير 
االحترافي بقط����اع املعارض في 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.

ومن ناحيت����ه، صرح النصار 
معلقا بقوله: بصفتنا عضوا في 
االحت����اد الدولي ملا يقارب الثالثة 
عق����ود فإننا في ش����ركة معرض 
الكوي����ت الدول����ي نق����در القيمة 
واملكانة اللت����ني يقدمهما االحتاد 
ألعضائه، ولهذا فإننا في الشركة 
نلتزم بدورنا وببذل جميع اجلهود 
لدعم مكتب االحتاد للشرق األوسط 

وأفريقيا.
وتاب����ع النص����ار تصريحاته 

مش����يرا الى ان حديثه عن خطط 
الشركة واستراتيجيتها لالنطالق 
الدولي هاهو يخطو خطواته نحو 
التنفي����ذ من خ����الل توقيع هذه 
االتفاقية االستراتيجية للشراكة 
م����ع االحت����اد العامل����ي لصناعة 
املعارض حيث حتق����ق االتفاقية 
للكويت تواجدا بالتوازي مع تواجد 
االحتاد في جميع احملافل الدولية 
وهو األمر الذي ميثل اعالنا غير 
مباش����ر للكويت باعتبارها دولة 
حاضنة إلحدى املؤسسات الدولية 

املرموقة.
وأضاف قائال: ستمنح الشركة 
شركة معرض الكويت الدولي قوة 
اكبر وثقة اكثر الستضافة املعارض 
الدولية من خالل نقطة التواصل 
التي سيفّعلها املدير العام لالحتاد 
املتواجد في الكويت، كما سيكون 

احتاد يجمع بني منظمي املعارض 
الرائدين في العالم ومديري األحداث 
وكذلك احتادات املعارض الدولية 
الكبرى، مع ش����ركاء  واحمللي����ة 
مختارين من قطاع صناعة املعارض، 
فيما يتمثل الهدف الرئيسي لالحتاد 
في متثيل وترويج ودعم االهتمامات 
التجارية ألعضائه ولقطاع صناعة 
املع����ارض، كما يهدف االحتاد الى 
متثيل وتروي����ج ودعم األعضاء 
وقطاع املعارض في جميع أنحاء 

العالم.
ويشكل االحتاد محطة لشبكة 
عاملي����ة من خالل احداثه وموقعه 
االلكتروني وغيرها من وس����ائل 
التي متك����ن اخصائيي  االع����الم 
صناعة املعارض من تبادل األفكار 
واخلبرات. كما يعمل االحتاد ايضا 
الترويج للمع����ارض عامليا  على 

للكويت دور في دعوة اعضاء جدد 
الى االحت����اد العاملي من اصحاب 
مراكز املعارض في املنطقة، حيث 
الكويت دورها كنقطة  س����تلعب 
االلتقاء واملركز الدولي الستضافة 
املعارض وهي خطوة جادة ونقطة 
فاعلة تضاف الى رصيد النقاط التي 
جتمعها الكوي����ت لتحقيق هدفها 
األكبر وتتماشى مع رغبة صاحب 
السمو األمير بالتحول الى مركز 

مالي وجتار فاعل في املنطقة.
ويشير سجل االحتاد الى انه قد 
عمل على مدار السنوات اخلمس 
املاضية عل����ى تطوي����ر برامجه 
البرامج  التي تدع����م  وخدمات����ه 
التعلي����م والترويج  في مجاالت 
واألبحاث املتعلقة بقطاع املعارض 

في املنطقة.
واالحتاد العاملي للمعارض هو 

بصفته أداة اتصال وتسويق فريدة 
من نوعها، كما يزود االحتاد اعضاءه 
بدراس����ات وأبحاث قيمة تتعلق 
بجميع جوانب قط����اع املعارض 
مع عرض فرص تدريب تعليمية 
ومجموعة مختلف����ة من الندوات 
االختصاصي����ة، ويعالج االحتاد 
القضايا ذات االهتمام املش����ترك 
مع أعضائه من خالل االجتماعات 
الدولية  واالشتراك مع املنظمات 
املالئم����ة والش����ركات االعالمية 
والتدخل املباش����ر مع احلكومات 

حني يلزم األمر.
وجدير بالذكر ان االحتاد ميثل 
اكثر م����ن 550 منظمة عضو في 
84 بلدا ح����ول العالم وينبغي ان 
ميتلك جمي����ع األعضاء املنظمني 
لالحتاد حدث����ا واحدا معتمدا من 

قبل االحتاد.

»الخليج«: اليوم الفرصة األخيرة وّقعا اتفاقية لينتقل بموجبها فرع االتحاد للشرق األوسط إلى الكويت في يناير 2011
لفتح حساب »الدانة«

»الجمان«: استمرار نمو »مؤشر الثقة«
في األداء لألسبوع الرابع على التوالي

وذل���ك باملقارن���ة م���ع زخم 
األسبوعني األول والثاني، مما 
قد يدل على املبالغة في الشراء 
خالل األسبوع املنتهي في 28 
اكتوبر اجلاري، مما دفع أداء 
الوزني والسعري  املؤشرين 

للتفوق على مؤشر الثقة.

من املرج���ح أن ينعكس على 
البورصة مستقبال، كما يتوقع 
أن يكون الزخم إيجابيا، ولكن 
بشكل متواضع بناء على النمو 
الطفيف في األسبوعني الثالث 
والرابع م���ن أكتوبر اجلاري، 
والذي بل���غ 0.2% لكل منهما، 

ق���ال مرك���ز »اجلم���ان« 
لالستش���ارات االقتصادية ان 
مؤشره للثقة بلغ 48.30 نقطة 
نهاية األسبوع املنتهي في 28 
أكتوبر اجل���اري، وذلك بنمو 
0.2% عن نهاية األسبوع الذي 
سبقه، بينما كان أداء املؤشرين 
الوزني والس���عري متطابقني 
بنمو بلغ 1.77% لكل منهما خالل 

نفس الفترة.
وأشار »اجلمان« الى ان منو 
مؤشر الثقة كان إيجابيا، لكن 
بدرجة أقل من منو املؤشرين 
السعري والوزني، مما ميكن 
تفسيره باستمرار منو درجة 
الثق���ة ف���ي األداء لألس���بوع 
التوالي، والذي  الرابع عل���ى 

أعلن بنك اخلليج عن أن اليوم هو 
آخر موعد لفتح حساب الدانة أو زيادة 
املبالغ املودعة في احلساب لضمان التأهل 
ودخول السحب على إحدى أكبر جوائز 
السحوبات الفردية في الشرق األوسط 
وإحدى أضخم اجلوائز على مس���توى 
العالم، وهي جائزة س���حب »مليونير 

الدانة«.
وق���ال البنك في بي���ان صحافي ان 
العمالء يستطيعون زيادة فرص الفوز 
مبضاعفة إيداعاتهم بحيث ال يقل الرصيد 
عن مبلغ 200 دينار ملدة ش���هرين على 
األقل قبل موعد السحب، فكلما زاد العمالء 
إيداعاتهم في حس���اب الدانة وحافظوا 
عليها ألطول فترة زادت فرص دخولهم 

وفوزهم بالسحب.
ويقدم حساب الدانة من بنك اخلليج 
احلائز جائزة أفض���ل منتج من مجلة 
»بانكر ميدل إيست«، سحوبات أسبوعية 
على 10 جوائز تبلغ قيمة كل منها 1000 
دينار، كما يجري البن���ك طوال العام 
سحوبات على جوائز كبرى بقيمة 125 
ألف دينار، و250 ألف دينار، ويجري في 
نهاية العام سحبا على أكبر جائزة متنح 

العمالء فرصة الفوز مبليون دينار.

»األولى للوساطة«: 4 مؤشرات ساهمت 
في عودة الثقة للسوق ستؤدي إلى استمرار صعوده

ذكرت شرك�ة 
األول�����������ى 
للوس����اط���ة 
في تق��ريره��ا 
األس����بوعي أن تداوالت األسبوع 
املاضي في سوق الكويت لألوراق 
املالية شهدت موشرات ايجابية بكل 
املقاييس، اذ ارتفعت كل قطاعات 
الس����وق، بينما اظهر املؤش����ران 
السعري والوزني صعودا بالنسبة 
نفس����ها، علما أن القيمة املتداولة 
قفزت 27.2% عن نظيرتها لالسبوع 
الس����ابق له وبارتفاع للمتوسط 
العام للتداول اليومي ليصل الى 

56.5 مليون دينار. 
وتبني هذه املؤشرات أن التحسن 
في الس����وق جاء كردة فعل على 
عودة الثقة من خالل ارتفاع تلك 
املؤش����رات اخلاصة بتحديد ثقة 
املس����تثمرين بادوات استثمارية 
سجلت تراجعا كبيرا بسبب االزمة 

املالية مما افقدتها الثقة املطلوبة 
بشكل س����ريع وحتقيق خسائر 
كبيرة فاقت نسبا غير متوقعة قبل 
تراجع الثقة في اعوام سابقة، مما 
يؤكد ذلك االرتفاع في مؤشر الثقة 
البورصة  االريحية في تعامالت 

في هذه املرحلة.
ويالح����ظ اس����تفادة قط����اع 

االستثمار من هذه املوجة، اذ تصدر 
القطاع املركز االول من ناحية كمية 
التداوالت، بينم����ا حل في املركز 
الثاني من ناحية القيمة املتداولة 
بعد قطاع البنوك، كمؤشر للنشاط 
على االس����هم في هذا القطاع ذات 

االسهم الصغيرة. 
وينتظر أن يس���تمر التركيز 
عل���ى القطاع االس���تثماري في 
التي تندرج حتت مظلة  االسهم 
شركات خارج التعثرات أو شركات 
تتبع مجموعات غير متعثرة او 
حتى تلك التي تشير الكثير من 
التقارير او املعلومات الواردة الى 
حتسن احلالة العامة مما يعطيها 
حيزا في نطاق املضاربة الفعالة 
في ظل حتس���ن القيمة املتداولة 

اليومية. 
ق����راءة 4 مؤش����رات  وميكن 
س����اهمت في عودة الثقة للسوق 
وس����تؤدي الى استمرار صعوده 

وهي:
التش����ريعي  الفصل  انعقاد   �
ملجلس األمة وتشكيل اللجان، ما 

انعكس ايجابيا على السوق، من 
توقعات بهدوء سياسي في الفترة 

املقبلة.
� مرحل����ة االس����تحواذات: اذ 
س����تحمل املرحلة احلالية عنوان 
»االستحواذات«، وعلى رأس صفقة 
شركة االتصاالت املتنقلة »زين«، 
واملؤش����ر الذي س����يدعم عملية 
االس����تحواذ هي البيانات املالية 
في الربع الثالث، التي تبدو أنها 

ايجابية حتى اآلن. 
� تأسيس السوق: حيث اظهر 
ارتدادا نح����و االرتفاع  الس����وق 
بعد جني أرباح وتأس����يس على 
املؤش����رات خالل االس����بوع قبل 
املاضي مع تسجيل املؤشر الوزني 
مستويات فاقت قمم العام املاضي 
مع وجود حالة تفاؤل بتوقعات 
مزيد من االرتفاعات القادمة نحو 

حواجز مستقبلية.
� التحليالت الفنية: وتش����ير 
الى أن هن����اك اجتاها صاعدا في 
املؤشرات، وسيؤدي التفاؤل بها 
الى اشاعة الثقة بني املتداولني من 
خالل كسر حواجز املقاومة بشكل 

استثنائي وفعال.
والى هذه املؤشرات، هناك 5 
السيولة  عوامل أخرى س����تدفع 
نحو الس����وق، وهي تخطي عمق 
األزمة بعد منتصف العام املاضي 
والتوس����ع وأرباح في االنشطة 
املالية وانعكاس اخلطة التنموية 
ومشاريعها املستقبلية وصفقات 
الداخلية واخلارجية  االستحواذ 
واستقرار سياسي لصالح احلكومة 

في تنفيذ خطتها.
وأمام هذه املعطيات اجلديدة 
للس����وق، ميكن استشعار بعض 
املتغيرات في توجهات املستثمرين، 
اذ أن حرك����ة االس����تثمار نح����و 
القطاعات تظهر تقدم في الثقافة 
االستثمارية بش����كل عام، لكنها 
تبني اجتاه����ات التحرك في هذه 

املرحلة.
وعموما، سيكون التحرك مبنيا 
في هذه املرحلة على اعالن البيانات 
املالية للشركات، أي االعتماد على 
التحليل االساسي أكثر من نظيره 
الفني استنادا العالن فاق التوقعات 
واض����اف ارباحا ب����دءا من قطاع 
املصارف ال����ذي باضافته للقيمة 
الفعالة، قام بتقليل الضغط النفسي 
بتراجع مخصصاته السابقة والتي 
تشير الي تعثرات، تزيد من تشاؤم 
سابق للحالة النفسية للكثير من 

املتداولني. 

أداء مؤشر »الجمان« للثقة لألسبوع المنتهي في 2010/10/28

األداءالفترة

-3.4%منذ بداية العام

1.3%منذ بداية أكتوبر

0.2%منذ بداية األسبوع

تقـرير


