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إذ مت تداول ٦٠٫٩ مليون ســــهم نفذت من خالل ١١٨٥ صفقة قيمتها ١١٫٣ 
مليون دينار. واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٣٣٫٧ مليون سهم نفذت من خالل ٦٣٨ صفقة قيمتها 

٣٫٥ ماليني دينار.

  تقليص الخسائر

  على الرغم من تقليص خسائر 
مؤشري السوق في الثواني األخيرة 
إال ان ذلك لم يبدد مخاوف أوساط 
املتداولــــني أو احلد من اســــتمرار 
االجتاه النزولي، فقد تقلصت خسائر 
املؤشر السعري من ٨٠ نقطة الى 
٥٩ نقطة، كذلك تقلصت خســــائر 
املؤشر الوزني من ٨ نقاط الى ٥٫٨ 
نقاط، بانخفاض نسبته ١٫٢ نقطة، 
وجاء هبوط املؤشر الوزني بنسبة 
اكثر من السعري (٠٫٨٥٪) نتيجة 
انخفاض اسعار اغلب اسهم الشركات 
القيادية الكبيرة خاصة البنوك، األمر 
الذي يزيد من حالة القلق والتوتر 
لدى أوساط املتداولني، خاصة ان 
نتائج البنوك في األشهر الـ ٩ شهدت 

حتســــنا ملحوظا، ومع ذلك فان هبوط اسعارها يزيد من حدة الضغوط 
النفسية لدى اوساط املتداولني، خاصة ان هبوط اسهم البنوك سيؤدي 
بالتبعية الى هبوط اشد السهم الشركات االخرى، وقد بدا ذلك واضحا من 
خالل هبوط نحو ٧٣٫٥٪ من اجمالي 
اسهم الشركات التي شملها النشاط 

أمس والبالغة ٧٥ شركة.

  آلية التداول

  باستثناء استقرار اسهم بنكني 
فقط، تراجعت اسعار باقي اسهم 
القطاع في تداوالت مرتفعة نسبيا، 
خاصة على سهم بنك اخلليج الذي 
سجل اعلى تداول في قطاع البنوك 
مع انخفاض محدود في سعره، فيما 
شهد سهم البنك الدولي عمليات بيع 
ملحوظة ادت لتراجع سعره مبقدار 
٣ وحدات، فيما سجل سهم البنك 
الوطني انخفاضــــا مبقدار وحدة 

سعرية.
  ويشــــكل قطاع البنــــوك اهم 
القطاعات في السوق باعتبار انه 
االكثر منوا فــــي االرباح، كما انه 

يحظى باهميــــة قصوى ومتابعة 
شديدة من قبل البنك املركزي، فضال 
عن انه ســــيكون اكثر القطاعات 
اســــتفادة مــــن متويل مشــــاريع 
التنميــــة، لذلك فــــان االنخفاض 
السعري الســــهمه رغم انه يؤثر 
نفسيا على اوساط املتداولني اال ان 
هذا االنخفاض أمر طبيعي في ظل 
اجواء التوتر التي تسود اوساط 

املتداولني.
  وعلــــى الرغم مــــن التداوالت 
املتدنية السهم الشركات االستثمارية 
اال انها سجلت انخفاضا ملحوظا في اسعارها، فقد شهد سهم االستثمارات 
الوطنية هبوطا باحلد االدنى معروضا دون طلبات شــــراء في تداوالت 
ضعيفة، وذلك تأثرا مبا يتردد عن عدم القدرة على جتميع نسبة الـ ٤٦٪ 
من اســــهم زين في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر ان هذه النسبة سيتم 
جتميعها وانه مع نهاية االسبوع اجلاري ستنتهي الفترة احملددة لدخول 
مساهمي زين في الصفقة، وسجل سهم املال لالستثمار انخفاضا باحلد 
االدنى ايضا معروضا دون طلبات شراء، وانخفض ايضا سهم جلوبل 
باحلد االدنى معروضا دون طلبات فيما ســــجل سهم الساحل للتنمية 

انخفاضا مبقدار وحدة سعرية في تداوالت ضعيفة.
  وسجلت اغلب اسهم الشــــركات العقارية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة حيــــث يتوقع ان يزداد االجتاه النزولي لقطاع العقار 
تأثرا ببدء ســــريان قانون فرض غرامة ســــنوية على االراضي الفضاء 
اخلاصة للشــــركات واالفراد اعتبارا من شــــهر مارس املقبل، فضال عن 

ضعف االداء التشغيلي لها.

  الصناعة والخدمات

  هوت اغلب اسعار اسهم الشــــركات الصناعية في تداوالت ضعيفة 
خاصة سهم اخلليج للكابالت الذي شهد انخفاضا ملحوظا في تداوالت 
ضعيفة كما سجل سهم منا القابضة هبوطا ملحوظا في سعره مقتربا 
من احلد االدنى بفعل تزايد عمليات البيع وضعف الشراء مع احتماالت 

بان يواصل السهم االنخفاض.
  وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت ضعيفة 
باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض االسهم الرخيصة خاصة 
مبرد الذي شهد تداوالت قياسية وهبوطا ملحوظا في سعره بفعل عمليات 
البيع القوية على السهم، فيما شهد سهم الرابطة للنقل ارتفاعا ملحوظا 
في ســــعره في تداوالت مرتفعة نســــبيا بفعل عمليات املضاربة، وقد 
استحوذت قيمة تداول اسهم ٨ شركات على ٦٥٫٣٪ من القيمة االجمالية 

للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١٠٢ شركة. 

 هشام أبوشادي
  شهدت أسعار األسهم في سوق 
الكويت لألوراق املالية تدهورا حادا 
في بداية تعامالت األسبوع بفعل 
افتقاد السوق للمحفزات اإليجابية 
مقابل تزايد املخــــاوف من بروز 
أحداث سياسية او اقتصادية تؤثر 
سلبا على السوق في الفترة املقبلة، 
األمر الذي زاد من عمليات البيع 
أكثر من عمليات الشراء، فقد حذرنا 
في تقرير «األنباء» األسبوعي امس 
من ان ضعف احملفزات اإليجابية 

ســــيؤدي الى تراجع حجم السيولة املالية املوجهة للسوق، األمر الذي 
سيؤدي الى انخفاض األســــعار، وما حدث في السوق امس من تراجع 
عام لألسعار يؤكد ذلك، واألمر السيئ ان استمرار هذا االجتاه في الفترة 
املتبقية من العام احلالي ســــينعكس ســــلبا على النتائج املالية ألغلب 
الشركات، كما انه ســــيزيد من صعوبات الشركات في سداد التزاماتها 
املالية، خاصة ان بعض الشــــركات كانت تســــتغل حتسن قيم أصولها 
االستثمارية في الســــوق لبيع جزء منها واستخدام السيولة في سداد 

بعض التزاماتها املالية.
  وعلى الرغم من ان السيولة املالية متوافرة اال انها حتتاج الى مناخ 
صحي ومحفزات قوية لدخول الســــوق الذي يعيش في الفترة الراهنة 
حالة من الاليقني وعدم وضوح الرؤية في العديد من القضايا االقتصادية 
املهمة، ومع ذلك فإن صفقة زينـ  اتصاالت متثل احملرك األساسي للسوق، 
لذلك فإن أوســــاط املتداولني يتطلعون لتطورات إيجابية لضخ سيولة 
في السوق، وحتى تظهر هذه التطورات، فإن السوق يتوقع ان يستمر 

في حالة التذبذب النزولي.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ٥٩٫٢ نقطة ليغلق على ٦٨٦٨٫٨ نقطة 
بانخفاض نسبته ٠٫٨٥٪، كذلك انخفض املؤشر الوزني ٥٫٨٢ نقاط ليغلق 

على  ٤٦٥٫٥٥ نقطة بانخفاض نسبته ١٫٢٣٪.
  وبلغ اجمالي األســــهم املتداولة ١٤٨٫٧ مليون ســــهم نفذت من خالل 

٢٩٧٦ صفقة قيمتها ٣١٫٥ مليون دينار.
  وجرى التداول على أســــهم ١٠٢ شركة من أصل ٢١٣ شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم ٦ شركات وتراجعت أسعار أسهم ٧٥ شركة وحافظت 

أسهم ٢١ شركة على أسعارها و١١١ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، إذ مت تداول ٢٢٫٨ مليون 

سهم نفذت من خالل ٤٧٥ صفقة قيمتها ١٢٫٩ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشــــركات اخلدماتية في املركز الثاني من حيث القيمة، 

  أكـــدت مديرة التســـويق 
واملشـــاريع اخلاصة بشركة 
«جلف سات» لالتصاالت لينا 
الصالح ان الشـــركة حتافظ 
التي  بثبات على سياســـتها 
تهدف الــى التوسع واالنتشار 
اخلارجـــي إقليميـــا ودوليا، 
الــى ان الشركــة  مشـــيــرة 
شرعــت في تنفيذ عدد مــن 
الشـــراكــات والتحالفـــــات 
اإلســـتراتيجية مـــع بعض 
الكويت،  الشـــركات خـــارج 
خاصة أن سوق تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يشهد 

تطورا ملحوظا وســـريعا في معظم الدول مما 
يجعلها بحاجة الى شـــركات متميـــزة لديها 
القدرة التنافسية لتقدمي هذه اخلدمات بكفاءة 

وخبرة.
  وأشـــارت الصالـــــح في 
تصريـــح صحافـــي الــي أن 
الذي تعتمد عليه  األســـاس 
الشـــركة لتحقيق سياساتها 
والعمل على اجناحها خارجيا 
هـــو تقـــدمي كل اخلدمـــــات 
وفـــــق اســـتخدام أحـــدث 
وسائل تكنولوجيا االتصال 
الى  واملعلومـــات، باإلضافة 
العديد من دراسات اجلدوي 
املتعمقـــة والتـــي تأخذ في 
احلسبان جميع العوامل املؤثرة 
في االســـتثمار والتي متكن 
شركة جلف سات من حتقيق املزايا التنافسية 
واالســـتحواذ على قطاع يتناسب مع مكانتها 

في السوق العاملي.

الكوثر   أعلنت شـــركة دار 
العقاريـــة ـ إحـــدى شـــركات 
املجموعـــة اخلليجية للتنمية 
واالســـتثمار ـ عن طرح خدمة 
التملـــك فـــي األردن لعدد من 
القطـــع الســـكنية والتجارية 
إلى  والصناعية تصل قيمتهم 

٣ ماليني دوالر.
  وقال نائـــب رئيس مجلس 
اإلدارة في الشركة أحمد الصفار 
أن الشركة تواصل عروضها طوال 
العام حيث تتميز بخدمات تتيح 
لكافة عمالئها اقتناء األراضي في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 

مشيرا الى أن الشركة تقدم اخلدمة اجلديدة التي 
مت طرحها مؤخرا بطرح عـــدد ٢٥٠ قطعة ارض 
سكنية وجتارية وصناعية في األردن، الفتا الى 
انها تقدم هذا العرض بطريقة اخلدمات امليسرة 
من خالل دفع مقدم بســـيط للغاية يصل إلى ٥٠ 
دينارا وباقي املبلغ يقسط عن طريق الشركة ملدة 
تصل إلى ١٢ شـــهرا ودون فوائد، وأيضا التسلم 

فوريا لألراضي عقب توقيع العقود.
  ولفت الصفار إلى أن الشـــركة ستقدم خالل 

هذا العرض خدمة أخرى وهي 
إعادة البيع لألراضي العقارية في 
األردن وخدمة املبادالت العقارية 
التي شهدت مؤخرا إقباال كبيرا 
واهتماما من قبل عمالء الشركة، 
مبينا أن الشركة تقدم أيضا خالل 
هذا العرض ٥ ماليني متر مربع 
الزراعية بأسعار  من األراضي 
خاصة للغاية وتناســـب كافة 
املواطنـــني الراغبني في اقتناء 

األراضي الزراعية في األردن.
  وحول مستقبل االستثمار 
في األردن أشار الصفار الى أن 
االردن حققت استقطابا واسعا 
في الفترات األخيرة لالستثمارات في املنطقة وصلت 
ملا يفوق عشرات املليارات من الدوالرات في السنوات 
األخيرة، منوها الى ان األردن تذخر مبشروعات 
أبرزها بوابة األردن والقرية امللكية ومشـــروع 
األندلسية ومنطقة املفرق التنموية اخلاصة ومدينة 
الشرق، باالضافة الى مشاريع تطوير مدينة املفرق 
وسلسلة متعددة من املشاريع العقارية الضخمة 
كاملدن اإلسكانية واألبراج السكنية والتجارية في 

العاصمة عمان وضواحيها. 

 هبوط شامل ألسعار األسهم تأثرًا بضعف القوة الشرائية
  وانخفاض أسهم البنوك يزيد الضغوط النفسية على المتداولين

 تراجع أسهم 
٧٥ شركة تمثل 
٧٣٫٥٪ من مجمل 
الشركات التي 
شملها النشاط

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٨ شركات على 
٦٥٫٣٪ من القيمة 

اإلجمالية

استحوذت قيمة تداول أسهم ٨ شركات   
والبالغة ٢٠٫٦ مليون دينار على ٦٥٫٣٪ من 
القيمة اإلجمالية، وهذه الشركات هي: البنك 
الوطني، بنك اخلليج، البنك الدولي، بنك 
بوبيان، املال لالســــتثمار، زين، الرابطة، 

مبرد.
استحوذت قيمة تداول سهم بنك اخلليج    
البالغة ٤٫٩ ماليني دينار على ١٥٫٥٪ من القيمة 

اإلجمالية.
باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع األغذية    
مبقدار ٣٧٫٦ نقطة، فقد تراجعت مؤشرات 
باقي القطاعات أعالها البنوك مبقدار ١٦٤ 
نقطة، تاله اخلدمــــات مبقدار ٨٥٫١ نقطة، 
تاله االســــتثمار مبقدار ٦٨٫٣ نقطة، تاله 

الصناعة مبقدار ٦٠٫٨ نقطة. 
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 (محمد ماهر) تواجد متواضع للمتداولني في قاعة التداول 

 المؤشر ٥٩٫٢ نقطة وتداول 
١٤٨٫٧ مليون سهم قيمتها 

٣١٫٥ مليون دينار

 انخفاض  

 «جلف سات» تبرم شراكات إستراتيجية
  مع شركات عالمية في تكنولوجيا المعلومات  

 «آفاق» تربح ١٦٧٫٧ ألف دينار 
 ذكر ســــوق الكويت لــــألوراق املالية أن مجلس 
ادارة شــــركة افاق للخدمات التربوية (افاق) اعتمد 
البيانات املالية   السنوية للشركة للسنة املنتهية في 
٣١ اغسطس٢٠١٠، حيث بلغت أرباح الشركة ١٦٧٫٧ 
ألف دينار مبا يعادل ٣٫١ فلوس للسهم، مقارنة مع 

خسائر ١٫٠٣ مليون دينار مبا يعادل ١٩٫٤ فلسا للسهم 
في ذات الفترة من ٢٠٠٩، وقرر مجلس إدارة الشركة 
عدم توزيع أرباح عن الســــنة املالية املنتهية في ٣١ 
اغســــطس ٢٠١٠،   علما بان هــــذه التوصية تخضع 

ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات املختصة.  

 «دار الكوثر» تطرح ٢٥٠ قطعة أرض 
  سكنية وتجارية وصناعية في األردن

 بقيمة ٣ ماليين دوالر 

 خالد السعيد

  لينا الصالح

 أحمد الصفار

 ضرار الغامن مترئسا اجتماع الغرفة مع وفد هونغ كونغ (محمد ماهر)

 الغانم: نسعى لتذليل التحديات االقتصادية أمام المستثمرين

 «أنظمة الكمبيوتر المتكاملة» تحصل على جائزة «سوبر براند» 

 أحمد يوسف
  كشـــف عضو مجلس ادارة 
الغرفة ضرار الغامن عن طبيعة 
العالقـــة الوطيدة للكويت مع 
هونغ كونغ، والتي تعود إلى 
فترة الســـتينيات مـــن القرن 
املاضي، مشـــيرا الى ان هونغ 
املركز االستثماري  كونغ تعد 
في الشرق األقصى خاص عقب 
القيادة الصينية  الى  انتقالها 
التـــي قدمت لها دعمـــا كبيرا 
واســـتخدمت قدراتها لتطوير 
البر الصيني الى ان وصل ملا 
نشهده اآلن من تطور على جميع 

األصعدة.
  جـــاء ذلك خالل اســـتقبال 
الغرفـــة لوفد الهيئـــة العامة 
لالســـتثمار في هونغ كونغ، 
مؤكــدا على انهـــا تعد مركزا 
تزداد أهميته يوما بعــد يــوم 
وذلـــــك متاشـــيا مـــع تطور 
االقتصاد الصينـــي ومنطقة 
الشـــرق األقصى ونحن نشهد 
ما يبنونه من اقتصاد ينافس 
االقتصـــاد املتمركز في الغرب 
فهونغ كونغ أصبح لها دور كبير 
التجاري  النشاط  في تنشيط 
واالســـتثماري والصناعي في 
توزيعة األنشطــة االقتصادية 
عامليـــا واآلن النهضـــة ال تعد 
نهضة مبان او طرق بل صناعة 
متطورة تتماشى مع متطلبات 
األســـواق العاملية، مشيرا الى 
زيارة صاحب السمو األمير الى 
هونغ كونغ في ٢٠٠٤ عندما كان 
رئيسا للوزراء وقد ذكر فيها ان 
هونغ كونغ من األنظمة العتيدة 
التي ميكن للكويت االستفادة 

منها.

أنظمـــة   أعلنـــت مجموعـــة 
 ««ITS الكومبيوتر املتكاملة العاملية
عن حتقيق اجناز جديد يضاف إلى 
سلسلة اجنازاتها التي حققتها في 
اآلونة األخيرة من خالل حصولها 
على جائزة «سوبر براند» التي 
تعتبر من أرفع اجلوائز التي متنح 
ألفضل العالمات التجارية وأكثرها 

انتشارا وشهرة.
املناسبة، قال العضو    وبهذه 
املنتدب واملدير العام للمجموعة 
خالد فرج السعيد: «مرة أخرى 
وخـــالل فتـــرة وجيـــزة حتقق 
مجموعـــة ITS اجنـــازا آخر من 
خالل اختيارنا من قبل مؤسسة 
عاملية كواحدة من أفضل العالمات 
التجارية تقديرا لإلجنازات التي 

اخلدماتيـــة منها والتوســـعية 
أيضا.

  وأشـــار السعيد إلى أن كل ما 
حتققه املجموعة ما كان ليتحقق 
لوال التعـــاون املثمر والبناء مع 
مختلف عمالء الشركة في جميع 
املجاالت وهو التعاون الذي ميثل 
احلافز الرئيسي ألنشطة الشركة 
وتطورهـــا وحتقيقها املزيد من 
االجنازات. وقد مت اختيار مجموعة 
ITS ضمن تصنيف الفئة األولى 
ألفضل شركات تقنية املعلومات 
التي تقدم خدماتها لقطاع اخلدمات 
املالية والبنوك اإلســـالمية في 
العالم من قبل إحدى املؤسسات 
العامليـــة، كما حصلت املجموعة 
أيضا على جائزة أفضل شـــركة 

ومؤسســـات التعليم العالي من 
خالل تقدمي أحـــدث تكنولوجيا 
املعلومات لتلبية متطلبات عمالئها 

حققناها والتي ما كانت لتتحقق 
الرؤيـــة واالســـتراتيجية  لوال 
بعيدة األفق والتي على أساسها 
مت تصميـــم العالمـــة التجارية 
للمجموعة أخـــذا باالعتبار دور 
البشرية لتكون  املوارد  وأهمية 
جزءا ال يتجزأ مـــن من العالمة 

التجارية».
  وأضاف في تصريح صحافي 
أن هذا التقدير من مؤسســـة لها 
سمعتها ومصداقيتها ومن قبله 
 ITS اجلوائز التي حصلت عليها
إمنا يؤكد جناح استراتيجياتها 
ورؤيتها املســـتقبلية في خدمة 
قطاعات مختلفة مثل املؤسسات 
املالية واملصرفية التقليدية منها 
واإلســـالمية وقطاع االتصاالت 

في قطاع تقنية املعلومات لعام 
٢٠١٠، «Best in IT» مـــن مجلـــة 
الشـــهيرة لتؤكد  اربيان بزنس 
من جديد ريادتها على املستوى 
احمللي واإلقليمي كأفضل شركة في 
صناعة تقنية املعلومات. وتأتى 
هذه اجلائـــزة لتمثل إضافة إلى 
مجموعة ضخمة من اجلوائز التي 
حصدتهـــا املجموعة ومن بينها 
جائزة املنتدى املصرفي اإلسالمي 
الذي عقد في العاصمة املاليزية 
كواالملبور، كما حصلت مجموعة 
ITS على جائزة أفضل مزود حللول 
تقنية املعلومات لقطاع التمويل 
املنتدى  اإلســـالمي وذلك خالل 
املالي اإلســـالمي والذي أقيم في 

دبي مؤخرا. 

وحكومة مشجعة لقيام االعمال 
والنظـــام القانوني املســـتقل 
ومبادئ السوق احلرة، مؤكدا 
ان بـــالده تتمتـــع بحرية في 
انتقال رؤوس االموال والعمالة 
واملعلومات، وقد مت اعطاؤها 
مرتبة «االقتصاد االكثر حرية في 
العالم» على مدى اكثر من عقد 
من الزمان في املسح السنوي 
الذي جتريـــه كل من هيرتيغ 
فاونديشـــن ووول ســـتريت 

جورنال ومعهد فريزر.
االجـــواء    واســـتعرض 
االســـتثمارية في هونغ كونغ 
والتي تتمتــع بنظام ضريبي 
ثابت ومنخفض وبسيط والذي 
يعـــد ثالث انظمـــة الضرائب 
انخفاضا على مستوى العالم 
الى جانب عدم وجود ضرائب 
مبيعـــات وال ضرائـــب على 
الشركات او االرباح الرأسمالية، 
مشيرا الى ان احلد االقصى على 
الرواتب هو ١٥٪ و١٦٫٥٪ فقط 
هي ضريبة االرباح مما يتضمن 
احتفاظ الشركات بنسب اكبر 

من ارباحها.
  واوضـــح انـــغ ان هونـــغ 
كونغ متثـــل اقتصادا مفتوحا 
وان الشـــركات االجنبية ظلت 
ولفترة طويلة تلعب دورا مهما 
في تنميتها، مشيرا الى اسهام 
٨٩٠٠ شـــركة فرعية مملوكة 
ألغلبية اجنبية بـ ٣٤٪ من الناجت 
احمللي االجمالي لهونغ كونغ 
في ٢٠٠٧ ، كما أنشـــأت ٣٥٨٠ 
شركة اجنبية مراكز رئيسية 
اقليمية او مكاتب في الكويت 
حتى يونيو ٢٠٠٩ والتي متثل 

كل قطاعات االعمال. 

بني هونغ كونغ والكويت، قال 
الغامن ان الغرفة ال ترضى ابدا 
بأقل مستويات للتعاون بأي 
حال من االحوال ودائما تطمح 
املزيد ونتطلع آلفاق  لتحقيق 

اكبر واوسع للتعاون.
  بدوره، قال مســـاعد املدير 
العام لشؤون االستثمار تشارلز 
انغ ان آسيا وخاصة الصني في 
طريقها للظهور كمحرك للنمو 
االقتصادي في العالم وان هونغ 
كونغ تعد القاعدة املثالية التي 
ميكن منها الدخـــول الى هذه 

السوق الديناميكية.
  واضـــاف انـــغ ان جاذبية 
هونغ كونغ مبنية على عوامل 
عدة منها االستقرار السياسي 

أجواء اســـتثمارية جاذب فقد 
يســـتغرق بدء «األعمـــال بها 
ساعة واحدة فقط بدال من يوم 

واحد.
  وأضاف تخفيف الروتني احد 
األهداف املعلنة من قبل احلكومة 
وخاصة في ظل اخلطة التنموية 
التخلص من  بالطبع ال ميكن 
الروتني اال انه ميكن التخفيف 

منه مبا ال يعوق التطوير.
  واعتقد انه هدف رئيســـي 
اشـــار اليه الشيخ احمد الفهد 
في عدة مناسبات، مبديا تذمره 
من الروتني واكد انه بصدد احلد 

منه وهو ما نأمله.
  وعن مدى رضا الغرفة عما 
آلت اليه مســـتويات التعاون 

  وأكد الغامن انها منطقة آمنة 
لالستثمار عقب استقرار األمور 
واســـتقرار عالقتها مع الصني 
األم، اال انه على اجلانب الكويتي 
لتشـــجيع وجذب الشركــات 
الصينيـــة عن طريـــق هونغ 
كونــغ لتكـــون الكويت منفذا 
النتشارها في املنطقة وهو ما 
نهدف له بشـــكل رئيسي من 
خالل العالقة بني غرفتي الكويت 

وهونغ كونغ.
  وأشـــار الغامن الى ضرورة 
تخفيف الروتني الذي يعد أحد 
العوائق األساسية أمام التطوير 
وذلك في تعقيبه على ان هونغ 
كونغ وفي اطار سعيها جلذب 
مزيد من االســـتثمار وتوفير 

 خالل استقبال الغرفة لوفد هيئة االستثمار في هونغ كونغ


