
اقتصادالجمعة 10 ديسمبر 2010  38
فجوة في أداء المؤشرين الوزني والسعري لعودة األسهم الموقوفة إلى التداول وعدم تسويتها

»االستثمارات الوطنية«: أدنى مستوى للسيولة المتداولة
نتيجة االنحدار المتدرج في الشراء

قال تقرير ش����ركة 
االس����تث������مارات 
الوطنية انه بنهاية 
تداول االسبوع املاضي بلغت القيمة 
الرأس����مالية للشركات  السوقية 
املدرج����ة في الس����وق الرس����مي 
34.774.6 ملي����ون دينار بارتفاع 
قدره 461.3 مليون دينار وما نسبته 
1.3% مقارنة مع نهاية االسبوع قبل 
املاضي والبالغة 34.313.3 مليون 
دينار وارتفاع قدره 4.089.8 ماليني 
دينار وما نسبته 13.3% عن نهاية 

عام 2009.
وذكر التقرير ان سوق الكويت 
ل����الوراق املالية انه����ى تعامالته 
لالسبوع املاضي على استقرار في 
ادائه وذلك باملقارنة مع ادائه في 
االسبوع قبل املاضي وقد ارتفعت 
املؤشرات العامة )السعري – الوزني 
� NIC50( بنسب بلغت 0.1% و%1.3 
و1.8% على التوالي، بينما كان هناك 
تراجع ف����ي اداء املتغيرات العامة 
)املعدل اليومي للقيمة املتداولة – 
عدد الصفقات( بنسب بلغت %14 
و1% على التوالي مقابل ارتفاع في 
املعدل اليومي بنسبة بلغت %15 
هذا وبلغ متوسط املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة 23 مليون دينار 
خالل االسبوع باملقارنة مع متوسط 

26 مليون دينار لالسبوع قبله.
وال شك ان فترة الركود التي مير 
بها السوق ونحن نشهد بها ادنى 
مستويات للسيولة املتداولة خالل 
العام باكمله وهي لم تتعد متوسط 
23 مليون دينار أمر غير مستغرب 
حيث بلغت معدالتها في االسبوع 
املاضي 26 مليون دينار وقبلها 32 
مليون دينار اي ان رغبة الشراء 
في انحدار متدرج ومتواصل وهي 
تبلغ مستويات غير مسبوقة في 
فترة عادة ما تشهد ازدهارا في كل 
عام من خالل التفاعل مع شائعات 

ارباح الشركات ومنوها سواء كانت 
سلبية او ايجابية وكذلك ما يتعلق 
بالتوزيعات الس����نوية، حيث ان 
الهاجس النفسي للمتعامل ال يسمح 
له بتقبلها وهو ما ادى الى الفتور 
الذي نشهده اآلن بسبب الترقب 
اجلاري على صعيد صفقة شراء 
46% من اسهم زين، وباعتقادنا ان 
التدرج في نزعة انكماش السيولة 
هو ما ساعد السوق على تقبلها 
دون حص����ول تقلبات كبيرة في 
العكس قد  مؤشراته والتي على 
شهدت حتسنا هذا االسبوع وهو 

ان دل فانه يدل على ان االحجام 
عن الشراء قد صاحبه احجام اكبر 
منه في البيع وانحسار في الكميات 
املعروضة اعتقادا برخص السوق 
ووصول اس����عار شريحة كبيرة 
من السلع املدرجة الى مستويات 
غير مجدية للبيع، وهو ما جتلى 
بنمو الس����وق خالل هذه الفترة 
احلرجة، ه����ذا وقد كانت الفجوة 
في اداء كل من املؤشرين السعري 
والوزن����ي مردها الى احلالة التي 
سببتها االسهم املوقوفة وعادت 
هذا االس����بوع للتداول حيث ان 

بعضها قد توقف في فترة كانت 
مستويات السوق مرتفعة نسبيا 
وبالتالي فقد كان البد من تسويتها 
الفنية، واخرى  طبقا للتوجهات 
انخفضت بصفقة واحدة مبعدل 
فاق نس����بة 50% وهو ما ادى الى 
حتول املؤشر السعري يوم االربعاء 
من اللون االخضر الى االحمر وذلك 
بفقدانه الكثر م����ن 25 نقطة من 
خالل صفقة واحدة وهو ما يلقي 
الضوء حول مكامن اخللل واملثالب 
التي تعاني منها مؤشرات السوق 

وقياساته.

تقرير

يرى أن اليورو ليس في خطر

رئيس صندوق النقد الدولي يعرب 
عن قلقه إزاء مستقبل االقتصاد األوروبي

تكريم »الكويتية« لدورها في إعادة انتخاب 
اإلمارات في مجلس الطيران المدني الدولي

فائض الميزانية الحالية سيبلغ 58.4 مليون دوالر

202.4 مليار دوالر إيرادات السعودية

مداهمة منازل وزير اتصاالت سابق في الهند 
على صلة بقضية احتيال في قطاع االتصاالت

جنيڤ � كونا: اعرب مدير صندوق النقد الدولي 
دومينيك شتراوس كان عن قلقه العميق ازاء األوضاع 
االقتصادية في اوروبا. ووصف شترواس هذه االوضاع 
في محاضرة له اول من امس مبقر األمم املتحدة بأنها 
تواجه مستقبال مفعما بعدم االستقرار وان املخاطر 
احمليقة بها اخطر من اي مكان آخر وأكثر من أي وقت 
مضى. لكنه نفى أن تكون العملة األوروبية املوحدة 
)يورو( في خطر، مش����يرا الى أن وجود احتاد عملة 
غير كاف في حد ذاته بل يتطلب االقتصاد األوروبي 
تنسيقا في السياسة االقتصادية، حيث متيل الدول 

الى البحث عن حل انفرادي اثناء األزمات في حني أن 
التعاون واحللول اجلماعية هما املخرج الرئيسي.

وقال شتراوس كان ان االقتصادات اآلسيوية وكذا 
في أميركا الالتينية قد متكنت من جتاوز األزمة في 
حني متر الواليات املتحدة باقتصاد غير مستقر لكنه 
اشاد بتشكيل مجموعة العشرين ووصفها بأنها خطوة 
متقدمة اال انها ال ترقى الى مستوى قيادة عاملية، اذ 
التزال اس����واق املال العاملية في حاجة الى تصحيح 
املسار ولم يقدم العالم س����وى القليل للتغلب على 

تبعات األزمة املالية العاملية.

نيودلهي � د.ب.أ: داه���م احملققون الهنود اول 
من امس منازل وزير اتصاالت سابق واربعة من 
مساعديه على صلة بعملية احتيال مزعومة تقدر 
التحقيقات  الدوالرات. واج���رى مكتب  مبليارات 
املركزي )س���ي.بي.اي( عمليات تفتيش في اماكن 
اقامة اندميوتو راجا في نيودلهي ومدينة تشيناي 
جنوب البالد. وقال مكتب التحقيقات ان املداهمات 
طالت ايضا منازل السكرتير اخلاص السابق لبراجا 
ويدعى اركيه تشاندوليا وسكرتير االتصاالت السابق 
سيدهارتا بيهورا ومسؤول االتصاالت البارز ايه 
كيه سريفاس���تافا. واوضح متحدث باسم مكتب 
التحقيقات: »بدأت املداهمات صباح اول من امس، 
وقد يجري استجواب راجا خالل عملية البحث«.

واتهم تقرير مراجعة رسمي جديد راجا ببيع 
رخص هواتف نقالة من اجليل الثاني )2جي( عام 
2008 بأس���عار زهيدة لشركات يعينها في خطوة 
كان من املمكن ان تتسبب في خسارة ما يصل الى 

39 مليار دوالر للحكومة.
وقال تقري���ر املراجعة انه جرى االلتفاف على 
القواعد ولم يتم اتباع االجراءات، مضيفا ان الرخص 
التي حررت عام 2008 ثبتت عند اسعار عام 2001، 
ولم يكن هناك اي مزادات او مناقصات، وبدال من 

ذلك وزعت الرخص على اساس من يأتي اوال.
وانكر راجا الذي استقال الشهر املاضي املزاعم 

بأنه قلل من تقدير قيمة الرخص.
وظل البرملان مجمدا لليوم ال� 19، ويطلب نواب 
املعارضة اج���راء حتقيق متعدد االطراف في هذه 
القضية، ووصفتها وسائل االعالم بأنها اكبر قضية 

فساد على االطالق في البالد.
يشار الى ان الهند من بني اسرع اسواق االتصاالت 
منوا في العالم وبها قاعدة اشتراكات تصل الكثر 
من 706 ماليني شخص، وحققت مناقصتها للجيل 
الثالث )3 جي( خلدمات الهواتف النقالة في مايو 

املاضي 15 مليون دوالر للحكومة.

للمرة األولى وبقيمة 5 مليارات ليرة

سورية تطلق أذونات وسندات خزينة
دمشق- أ.ف.پ: اطلقت احلكومة السورية اول من امس وللمرة 
االولى اذونات وسندات خزينة بقيمة خمسة مليارات ليرة سورية 
)107 ماليني دوالر( سيتم استخدامها في متويل مشاريع تنموية 

وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية.
وافادت وكالة االنباء )سانا( بان وزارة املالية »قررت اطالق 
سوق االوراق املالية احلكومية واصدار اذونات وسندات خزينة 
بقيمة 5 مليارات ليرة س���ورية بالتنس���يق مع مصرف سورية 

املركزي«.
واوضح وزير املالية السوري محمد احلسني في تصريح بثته 

الوكالة انه »سيتم اصدار االذونات مبزاد االثنني املقبل«.
وقال الوزير انه سيتم استعمال هذه االوراق املالية »في متويل 
مش���اريع تنموية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية وسيكون 

لهذا االصدار اهمية مالية ونقدية ومصرفية«.
واشار احلسني الى ان االذونات التي سيتم طرحها اوال عبارة 
عن »اذن خزينة ملدة ثالثة اشهر بقيمة مليار ليرة )21.27 مليون 

دوالر( واذن خزينة ملدة ستة اشهر بقيمة مليار ليرة«.
واش���ار املوقع االلكتروني لوزارة املالية الى ان مستوى سعر 
الفائدة التأش���يري إلذن اخلزينة ملدة ثالث اشهر ال يزيد عن %1، 
بينما ال يزيد املستوى عن 1.15% بالنسبة إلذن اخلزينة الذي تبلغ 
مدته س���تة اشهر. واضاف احلسني »ان هناك مزادا لثالثة سندات 
في مرحلة الحقة قيمة كل منها مليار ليرة تختلف مدتها من سنة 

واحدة الى ثالث وخمس سنوات«.

تركيا وإيران تتنافسان
على النفوذ والصفقات في العراق

بغداد � رويترز: املالبس واجلعة التركيتان هما السلعتان األعلى 
مبيعا في ش����وارع أربيل عاصمة إقليم كردس����تان في شمال العراق. 
وفي أقصى جنوب البالد جتوب س����يارات إيرانية الصنع ش����وارع 
البصرة ويتدفق الزوار اإليرانيون على العتبات الشيعية في العراق. 
وقال ديبلوماسيون وسياسيون إن أنقرة السنية وطهران الشيعية 
وهما خصمان قدمي����ان حتوال إلى الصداقة تتس����ابقان على النفوذ 
االقتص����ادي بعد احل����رب في العراق املجاور لالس����تفادة من ازدهار 
نفطي متوقع وتس����تعرضان قوتيهما في محادثات تشكيل احلكومة 
ف����ي بغداد. وتريد تركيا التي تعد بالفعل واحدة من ش����ركاء العراق 
التجاريني الرئيسيني موطئ قدم أكبر في جارتها اجلنوبية من خالل 
زيادة االستثمار ملواجهة نفوذ إيران املتنامي ولتعزيز مكانتها كقوة 

اقتصادية وسياسية إقليمية.
والشركات التركية هي من كبار املستثمرين في الفنادق والعقارات 
والصناعة والطاقة في اإلقليم الكردي املتمتع بحكم ذاتي في ش����مال 
العراق وعلى نحو متزايد في اجلنوب الشيعي حيث النفوذ اإليراني 
بال منازع تقريبا. قال يوست هيلترمان من املجموعة الدولية ملعاجلة 
األزمات »من الواضح أنهما تتنافس����ان السيما من حيث سعي تركيا 

لكبح النفوذ اإليراني.
واضطلعت إيران بال ش����ك بدور كبير ف����ي العراق منذ عام 2003 
وبدأت تركيا تش����ق طريق عودتها اعتبارا من عام 2007 تقريبا »كل 
منهما يسعى ملوازنة الطرف اآلخر«. وحولت أنقرة اهتمامها للشرق 
األوسط ولدورها الصاعد كوسيط محايد وقوة اقتصادية بعد أن أمضت 
سنوات تركز ديبلوماسيتها على أوروبا. وضغطت من أجل تشكيل 
حكومة عراقية شاملة ال تستبعد السنة. وقال سياسيون إن طهران 
وهي قوة شيعية إقليمية ضمنت لألغلبية الشيعية في العراق إحكام 
قبضتهم على السلطة بدعم االندماج بني الكتل الشيعية الرئيسية في 
البالد وبضمان حصول رئيس الوزراء العراقي احلالي نوري املالكي 

على فترة والية ثانية.

16 مليارديرًا بينهم مؤسس »فيس بوك«
ينضمون إلى حملة للتبرع بجزء من ثرواتهم

واش���نطن � يو.بي.آي: قرر 16 مليارديرا أميركيا جديدا بينهم 
مؤس���س موقع فيس بوك مارك زوكيربرغ التبرع بجزء كبير من 

ثرواتهم أثناء حياتهم.
وذكرت وس���ائل إعالم أميركية ان زوكيرب���رغ )26 عاما( و15 
مليارديرا جديدا أصبحوا جزءا من أكثر من 50 اميركيا من اصحاب 
الثروات الذين يقررون التبرع بجزء كبير منها في إطار حملة »وعد 
العطاء« التي أطلقها املستثمر وارن بافيت ومؤسس مايكروسوفت 
بيل غيتس. ويؤمن بافيت بأن على املرء ان مينح ثروته للجمعيات 
اخليرية وليس ألطفاله. وتضم األسماء اجلديدة مؤسسة »آي أول 
أل« ستيف كايس واملستثمر كارل ايكان ومايكل ميلكن املسؤول 

التنفيذي السابق بوول ستريت.
ومن بني األثري���اء اآلخرين الذين تعه���دوا بالتبرع بجزء من 
ثرواتهم مؤس���س شركة »أوراكل« الري أليسون واملخرج جورج 

لوكاس وعمدة نيويورك مايكل بلومبرغ.

الرياض � يو.بي.آي: كش����ف 
اقتصادي س����عودي ان اجمالي 
اي����رادات اململكة يبلغ 759 مليار 
ريال )ما يعادل 202.4 مليار دوالر( 
بفائض في امليزانية احلالية بنحو 
219 ملي����ار ريال )ما يعادل 58.4 

مليون دوالر(.
وقال عضو جمعية اقتصاديات 
الطاق����ة الدولية د.فهد بن جمعة 
ان  الس����عودية  الحدى الصحف 
انخفاض الدوالر دعم اسعار النفط 
خالل هذا العام، حيث اقترب سعر 
ناميكس من 90 دوالرا في ديسمبر 
وهو االعلى منذ 9 اكتوبر 2008.

وقال د.بن جمعة إن تلك األسعار 
دعمت إي����رادات اململكة النفطية 
مع بقاء أس����عار النفط اخلفيف 
العربي فوق متوسط 75 دوالرا 
للبرميل حتى نهاية سبتمبر، ثم 
ارتفاعه إلى متوسط 82.3 دوالرا 
في أكتوبر ونوفمبر، ومن املتوقع 
النفط  أن يكون متوسط أسعار 
لشهر ديس����مبر فوق 85 دوالرا. 
وأضاف ان تلك األسعار هي مؤشر 
اململكة  إيرادات  لوصول إجمالي 
النفطية وغير النفطية الى 759 
مليار ريال بفائض في امليزانية 
احلالية بنح����و 219 مليار ريال 
عند اإلنفاق التقديري 540 مليار 
ريال، متوقعا أن يتجاوز اإلنفاق 
الفعل����ي مليزانية اململكة احلالية 
االنفاق التقديري كما حصل في 
امليزانية السابقة وعند احتساب 
قيمة هذا التجاوز مبا يعادل العجز 
في ميزاني����ة 2009 فان الفائض 
سيكون 164 مليار ريال تقريبا. 
وأش����ار إلى احتمال منو إيرادات 
اململكة من النفط بنسبة 9% في 
عام 2011 عند متوسط أسعار النفط 

العربي اخلفيف 85 دوالرا للبرميل 
وارتف����اع اإلنتاج إلى 8.5 ماليني 
برميل يوميا، مستشهدا بتوقعات 
وكالة الطاقة الدولية بنمو الطلب 
العاملي من 87.32 مليونا في العام 
احلالي إل����ى 88.51 مليون برميل 
يوميا في 2011 مبقدار 1.2 مليون 
برميل يوميا مصحوبا بتحسن في 
االقتصاد العاملي وإنتاجية املصانع 
في الدول املستهلكة للنفط رغم 
الطلب  توقعها أن ينخفض منو 
في الص����ني على النفط من %9.3 
في 2010 إلى 4.2% في 2011، وقال 
بن جمعة: إن هذه املعطيات كافية 
لبقاء األسعار في نطاق 85 دوالرا 
خالل العام املقبل، كما تشير إليه 
العقود اآلجلة وتوقعات  أسعار 

وكال����ة الطاقة الدولية التي ترى 
منو املعروض من خارج األوپيك 
مبقدار 0.25 مليون برميل يوميا 
إلى 53.4 مليون برميل يوميا في 
2011 مع حتسن إنتاج شمال أميركا 
والصني، مؤكدا أن الفرق بني الطلب 
العاملي وإنتاج غير األوپيك ميثل 
الطلب على نفط األوپيك املتوقع 
إمداداتها 29.4  أن يبلغ متوسط 

مليون برميل يوميا.
وتوق����ع بن جمع����ة أن ينمو 
االقتص����اد الس����عودي بنس����بة 
3.2% مدعوما باس����تمرار اإلنفاق 
احملل����ي عل����ى مش����اريع البنية 
التحتية وارتفاع منو الصناعات 
التحويلية غير املكررة ومنو نشاط 

التشييد.

شركة مملوكة ألمير سعودي تعتزم
استثمار 5 مليارات دوالر في السودان

اخلرطوم � رويترز: قالت وس��ائل اعالم ان ش��ركة مملوكة 
لألمير السعودي بندر بن خالد تعتزم استثمار 5 مليارات دوالر 
في قطاعات االتصاالت والبناء ومشروعات صناعية في السودان، 
وقالت وكالة الس��ودان الرسمية لألنباء ان مسؤولني من الشركة 
التي يديرها االمير بندر يبحثون انش��اء ش��بكة رابعة خلدمات 
الهاتف احملمول في السودان وبناء مصانع العادة تدوير املخلفات 

في والية اخلرطوم.
ونقل��ت الوكالة عن ممثل لألمير بندر قول��ه ان االمير مهتم 
ايضا ببناء عقارات سكنية حول موقع املطار اجلديد في اخلرطوم 

ومستشفى يتكلف 350 مليون دوالر للقوات املسلحة.
وقالت الوكالة ان رئيس وفد من الش��ركة العربية لالستثمار 
والتنمية س��يد عزب الوكيل قال للصحافي��ني ان مصانع اعادة 
التدوير س��تنتج الكهرباء وتوظف 10 آالف شخص، واضافت ان 
الوفد وصل الى الس��ودان يوم األربعاء املاضي ويعتزم ان يوقع 

عقودا لبعض املشروعات خالل زيارته.

إريك كانتونا

ايالف: لم يكن إريك كانتونا، 
الالعب السابق لفريق مانشستر 
يونايتد الذي دخل منذ مدة عالم 
التمثي���ل، يتوق���ع وه���و يطلق 
تصريح���ا ناريا ضد البنوك قبل 
شهرين، كل هذه الضجة التي خلفها 
الفرنسية. تصريح  في األوساط 
حاول البعض تصريفه في شكل 
انقالب على املؤسسات املصرفية، 
حتى تكون »ثورة دون عنف« كما 

وصفها كانتونا نفسه.
تصريح إري���ك كانتونا حول 
ض���رورة تغيير النظام املصرفي 
الذي تضمنه حوار له، التقط من 

طرف نشطاء النت وخصوصا مرتادي »فيس بوك« 
ومعادي الرأسمالية العاملية، ليطلقوا حسابا خاصا 
جتمع فيه حتى ليلة اإلثنني، أي اليوم الذي س���بق 
موعد »ثورة كانتونا«، ما يزيد عن 38 ألف شخص، 
كلهم وقعوا حتت شعار واحد »الثورة يوم 7 ديسمبر 

سنسحب ودائعنا من البنوك«.
ه���ذا الكم العددي لم يكن بالهني، وأثار نوعا من 
التخوفات لدى املؤسسات البنكية، بل إن احلكومة 
الفرنس���ية اخذت األمر على محمل اجلد، وتدخلت 
وزيرة االقتصاد الفرنسي كريستني الغارد بقسوة 
في حق الالعب الدولي السابق، معتبرة أن »على كل 
واحد أن يهتم باختصاص���ه«، في إيحاء إلى مهنته 
السابقة كالعب كرة، وليس له من الكفاءة ما يسمح 

له باحلديث في شؤون البنوك.
واتهم كانتونا بغياب املسؤولية لديه لندائه هذا 
الذي، بحسب مسؤولني مصرفيني، كان بإمكانه خلق 

الهلع في نفوس الفرنس���يني، بل 
واألوروبيني، ألن مواطني بلدان 
غربية اخرى، سواء من املعادين 
للرأسمالية العاملية أو من نشطاء 
عاديني على الن���ت، انضموا إلى 
الن���داء، ووضع النظ���ام البنكي 
واملالي في فرنسا كما في غيرها 
من البل���دان األوروبية في خطر، 
وبالتالي تعرض االقتصاد احمللي 
لضربة موجعة. تذكر هذه الثورة 
الفرنسيني بالكثير من القلق خالل 
احلقب الت���ي عرفت فيها البنوك 
طوابير من الزبائن لسحب أموالهم. 
وحصل ذلك في أوج األزمة العاملية 
املعروفة سنة 1929. هذه »الثورة« لم تتعد صفحات 
فيس بوك، إذ لم يتوجه الفرنسيون بكثافة إلى البنوك 
لسحب أموالهم املودعة لديها، وحتى صاحب الفكرة 
ظلت وسائل اإلعالم طيلة يوم الثالثاء املاضي تردد 
أنه لم يتوجه إلى بنكه لسحب مبلغ مالي كان أوصى 
به لدى هذه املؤسس���ة قبل مدة، وظل الصحافيون 
بعدس���اتهم وكاميراتهم ينتظرونه ليوم كامل دون 
نتيجة. وبحس���ب احلصيلة التي وضعتها البنوك 
لتقييم آثار »ثورة كانتونا« عليها، اتضح انها مرت 
كسحابة صيف عابرة فيما عدا الضجيج االعالمي الذي 
خلفته من حولها، كما لوحظ نوع من االجتماع لدى 
النخب الفرنسية سواء السياسية منها او االعالمية 
على تشهير فكرة العب كرة القدم السابق، وتدخلت 
بدورها الوزيرة روزلني باشلو التي ذكرت على طريقتها 
صاحب »الثورة ضد البنوك« بأن »زوجته كانت اخيرا 

بطلة اعالن ألحد البنوك الفرنسية«.

زوبعة في فنجان أربكت المؤسسات 
المالية بسبب الـ »فيس بوك«

سعد العتيبي متسلما تكرمي »الكويتية«

دبي ـ محمد البدري
اعرب رئيس مرك����ز األعمال 
في مؤسس����ة اخلطوط اجلوية 
العنزي عن  الكويتية عب����داهلل 
تقديره للتكرمي الذي حظي به من 
قبل وزير االقتصاد ورئيس مجلس 
ادارة الهيئة العامة للطيران املدني 
في االمارات م.سلطان املنصوري 
لدوره الفعال في احلملة االنتخابية 
االم����ارات إلعادة  التي خاضتها 
انتخابها لعضوية مجلس منظمة 

الطيران املدني الدولي.
واوضح العن����زي ان التكرمي 
جاء لدور »الكويتية« باعتبارها 
احد الشركاء االستراتيجيني الذين 
كان لهم دور فعال في تقدمي الدعم 
والتعاون إلعادة انتخاب االمارات 
لعضوية مجلس منظمة الطيران 

املدني الدولي.
وذكر العن����زي انه وقع أمس 
مذكرة تفاهم م����ع الهيئة العامة 
للطيران املدني في دولة االمارات 
لعمل وتنس����يق برامج تدريبية 
ته����دف الى رفع مس����توى األمن 

والسالمة في مجال الطيران.
واش����ار العنزي الى ان مركز 
االعمال نظم مؤخرا ورشة عمل 
بعن����وان )تفتي����ش الطائ����رات 
االجنبية( في املغرب وذلك للمرة 
االولى مؤكدا ان الورش����ة القت 
جناحا كبيرا حيث ش����ارك فيها 
عدد كبير من املتخصصني في هذا 

املجال. وق����ال ان رئيس مجلس 
االدارة العض����و املنتدب م. حمد 
الفالح واملدير العام للهيئة العامة 
للطيران املدني في االمارات سيف 
السويدي وس����فير الكويت لدى 
املغرب شمالن الرومي شاركوا في 

احلفل اخلتامي للورشة.
من جانبه، قال رئيس املكتب 
االعالمي في مؤسس����ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية سعد العتيبي ان 
املؤسسة حريصة على التواصل مع 
شركات الطيران العربية واالجنبية 
مبا يخدم صالح صناعة الطيران 

في العالم.
واكد العتيبي ان تبادل اخلبرات 
بني املنظمات ذات العالقة بصناعة 

النقل اجلوي س����يعود بالتأكيد 
بالفائدة على سوق النقل ويرفع من 
كفاءة املنظمات والشركات العاملة 
في تلك الصناعة. وقال العتيبي 
ان املؤسسة استطاعت ان توجد 
وحدة متكاملة مثل مركز االعمال 
الذي يتخذ من دبي مقرا رئيسيا 
ليك����ون رافدا اساس����يا لتحقيق 
االيرادات الى جانب ايرادات احلركة 
والشحن واملبيعات. واضاف ان 
مركز االعم����ال في دبي حقق مع 
دائرة الهندسة في الكويت خالل 
ع����ام 20092010- م����ا مجموعه 
9.6 ماليني دينار نظير اخلدمات 
الهندسية التي يقدمها لنحو 70 

شركة طيران حول العالم. 

حمد التركيت

التركيت: صناعة البتروكيماويات 
مقبلة على سنوات ذهبية

دب����ي � كونا: توق����ع الرئيس 
التنفي����ذي لش����ركة »ايكوي����ت« 
للبتروكيماويات حمد التركيت ان 
البتروكيماوية  تكون الصناعات 
مقبلة على سنوات ذهبية وصعود 
في أس����عارها الس����يما بعد العام 

.2014
وقال التركيت خالل مشاركته 
باملنتدى السنوي اخلامس لالحتاد 
للبتروكيماوي����ات  اخلليج����ي 
والكيماويات )جيبكا( ان املؤشرات 
كلها سواء من املصنعني أو املزودين 
او املس����تهلكني تؤكد ان صناعة 
البتروكيماويات مقبلة على سنوات 
ذهبية بس����بب عدم التوازن بني 

العرض والطلب العامليني.
وأضاف أن أي مشروع سيدخل 
في طور التنفيذ الفعلي في البناء 
والتعمير أو الش����راء يفترض ان 
يتم بسرعة الن املستثمر سيكون 
الراب����ح وس����يحصل على  ه����و 
تعويض سريع الستثماره وفق 
املعطي����ات املوج����ودة حاليا في 
البتروكيماويات. وحول  س����وق 
مخططات توسع الشركة قال ان 
للشركة توجهني داخليا وخارجيا 

وبالنسبة للتوجه الداخلي فالهدف 
االستراتيجي لشركة »ايكويت« هو 
النظر الى كيفية منو االس����تثمار 
الكويت لوجود  كأولوية داخ����ل 
إنتاجية ميكن استغاللها  طاقات 
والتوسع من خالل مصانع الشركة 
بتنفيذ مشاريع بسيطة وتنفيذ ما 

يسمى بتحسني اإلنتاج.
أما بالنس����بة للتوسع خارج 
اما باالستحواذ  الكويت فان ذلك 
على بعض الش����ركات أو ش����راء 
حصص ف����ي مصانع تنتج نفس 

املواد التي تقوم بتصنيعها شركة 
»ايكويت« نظرا المتالكها اخلبرة 

الالزمة في هذه املجاالت.
وبشأن دور الشركة في زيادة 
منو قطاع الصناعات البالستيكية 
في الكويت مبا يزيد على 200% قال 
التركيت انه عندما بدأت الشركة 
اإلنتاج عام 1997 كان عدد مصانع 
البالستيك 11 مصنعا وكان معدل 
االستهالك اقل من 13 ألف طن سنويا 
وف����ي الوقت احلال����ي أصبح في 
الكويت 34 مصنعا وبلغ استهالكها 

نحو 40 ألف طن سنويا.
وب����ني ان انطالقة الكويت في 
البتروكيماوية بدات  الصناع����ة 
في الستينيات من خالل مصانع 
التسعينيات كانت  األسمدة وفي 
شركة »ايكويت« من أوائل الشركات 

التي ظهرت في دول اخلليج.
وأوضح أن هذا األمر أكس����ب 
الكوي����ت خب����رة ف����ي س����وق 
ال����ذي يعتبر  البتروكيماوي����ات 
ثاني أكبر منت����ج بعد النفط في 
اخلليج السيما مع تشكيل منتجات 
شركة )ايكويت( ملا يوازي 80% من 

صادرات الكويت غير النفطية.

قيمة األسهم المتداولة كمية األسهم المتداولة


