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جدةـ  أ.ش.أ: يفتتح األمير مشعل بن ماجد محافظ جدة اليوم أنشطة 
معرض جدة للســــياحة والسفر حتت شعار »بوابة العبور للسياحة« 
والذي يستمر 3 أيام. ويشهد املعرض تنظيم 3 ورش عمل تعد األولى 
من نوعها وتستهدف منظمي الرحالت واملرشدين السياحيني املرخص 
لهم من قبل الهيئة العامة للســــياحة ويشارك فيه أكثر من 200 عارض 
ويقام على مســــاحة تقدر بنحو 4800 متر مربع ويصل عدد زواره إلى 
أكثر من 10 آالف زائر. يذكر أن هذه املعارض املتخصصة في الســــياحة 
تهدف إلى زيادة وعي املجتمع بأهمية السياحة وتعزيز الصورة الذهنية 
اإليجابية لديهم للتعرف باملواقع واخلدمات السياحية املتوافرة من أجل 

تنشيط احلركة السياحية الداخلية.

واشــــنطن ـ يو.بي.آي: خفضت شركة إنتاج األفالم األميركية مترو 
غولدوين ماير )ام جي ام( من موظفيها بنسبة 50% هذا االسبوع كجزء من 
مخطط يتعلق باإلفالس. ونقلت وسائل اعالم أميركية امس عن مصادر 

مطلعة على املسألة ان تسريح 50% من موظفي الشركة كان متوقعا.
وذكرت صحيفة »هوليوود ريبورتر« املتخصصة في عالم السينما 
ومشــــاهيره ان »ام جي ام« أعلنت افالســــها في 3 نوفمبر املاضي وهي 
تعمل منذ ذلك احلني علــــى رزمة متويلية تصل الى 500 مليون دوالر 

ستعيدها مجددا الى املسار الصحيح.

لندن ـ رويترز: أفرجت البحرين عن 4 بريطانيني احتجزتهم ملدة 18 
شهرا بعد انهيار البنوك التي كانوا يعملون بها في ازمة سببت نزاعا قدر 
بعدة مليارات من الدوالرات بني عائلتني سعوديتني. وقالت مصادر ان الـ 
4 اعيدوا الى بالدهم من البحرين هذا االسبوع، وكان البريطانيون الـ 4 
يعملون في بنوك ذات صلة بإمبراطوريتي رجل األعمال معن عبدالواحد 

الصانع وعائلة القصيبي التي يواجهها حاليا في نزاع.

حسني الشهرستاني

قال تقرير شــــركة املثنى لالســــتثمار اخلاص بـ »األنباء« انه وبعد 
خسارة املؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق املالية 34.6 نقطة في 
أول جلستي تداول خالل األسبوع املاضي عاد املؤشر للتعافي مرتفعا 
مبقدار 31.80 نقطة مقارنة باألسبوع قبل املاضي، وارتفع كل من مؤشر 
املثنى MUDX واملؤشــــر الوزني للسوق مبقدار 1.32 نقطة و13.01 نقطة 

على التوالي خالل املدة نفسها. 
وأوضح التقرير انه بالنسبة لتقلب سوق الكويت لألوراق املالية فقد 
شــــهدت املؤشرات تأثيرات مختلطة حيث كان املؤشر السعري للسوق 
األقل تقلبا ومنخفضا مبقدار 121 نقطة أساســــية ليسجل نسبة %5.19، 
بينما كان املؤشر الوزني األكثر تقلبا وبنسبة 12.22% لينخفض مبقدار 
31 نقطة أساسية في املدة نفسها، وشهد مؤشر املثنى MUDX زيادة بلغت 

237 نقطة أساسية ليسجل نسبة تقلب عند مستوى %8.58. 
وأشار التقرير الى أن مؤشرات تداول السوق ارتفعت بنسبة %52.3 
خالل األسبوع املنتهي في 16 من ديسمبر 2010، وشهدت جميع األسهم 
املؤثرة بالسوق ارتفاعا في حجم التداول برئاسة قطاع البنوك والذي 
شــــهد قفزة بنسبة 145.6%، وتبعه قطاع االســــتثمار الذي شهد زيادة 
بحجم التداول بنسبة 78.45 وتاله قطاع اخلدمات بزيادة مقدارها %71 
خالل األســــبوع، وفي اجلهة املقابلة شهد كل من قطاعات األغذية وغير 
الكويتي والصناعة انخفاضا في حجم التداول بلغ 3.9% و2.4% و%0.4 
على التوالي خالل املدة نفسها. وقال التقرير ان سقف رأسمال السوق 
ارتفع بنسبة ملحوظة بلغت 3% بينما ازداد عدد الصفقات بنسبة %45.8، 
ومن حيث اتساع واجهة السوق فلقد حققت 75 شركة )ومتثل %35.38 
من الشركات املدرجة بالسوق( ارتفاعا مقارنة مع 30.19% في األسبوع 
املاضي، وتراجعت 61 شركة )ومتثل 28.77% من الشركات املدرجة مقارنة 
مع 24.06% في األســــبوع املاضي( وظلت 76 شركة )ومتثل 35.83%من 
العدد الكلي للشركات املدرجة بالسوق مقارنة مع 45.75% خالل األسبوع 

املاضي( دون تغيير. 

بغداد ـ لندن ـ رويترز: تقول 
مصــــادر رفيعــــة إن وزير النفط 
العراقي احلالي حسني الشهرستاني 
سيحتفظ مبنصبه في احلكومة 
العراقية اجلديــــدة حيث يواجه 
مهمة شاقة لتحقيق أهداف طموح 
النفــــط وتهدئة املخاوف  إلنتاج 
داخــــل األوپيك جتاه حجم خطط 

العراق.
عقــــل  رجاحــــة  وســــاعدت 
الشهرســــتاني وهو عالم نووي 
على إبرام صفقات مع شركات نفط 
اجنبية قد تسهم في زيادة انتاج 

العراق من النفط إلى 4 أمثاله.
ولــــدى العراق خطط طموحة 
لزيادة طاقة االنتاج من 2.5 مليون 
برميل يوميا إلى 12 مليون برميل 
يوميا خالل الســــنوات الـ 6 أو الـ 
7 املقبلة لكن محللني يشكون في 
ذلك ويقولون إن انتاجا بني 6 و7 
ماليني برميل يوميــــا هدف أكثر 
واقعية. وحتى هذا الهدف سيعطي 
العراق ثقال أكبر في منظمة أوپيك 
التي تهيمن عليها حاليا السعودية 
أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 
ويقود لنوع من املفاوضات الشاقة 
داخل املنظمة بشأن مستوى انتاج 

العراق.
وداخل العراق تشمل العقبات 
التــــي تعتــــرض تنفيــــذ خطــــة 
الشهرســــتاني االفتقــــار لألمــــن 
والقوانني العتيقة وتداعي البنية 

التحتية واالنقسامات الطائفية.
وقال بيل فاريــــن برايس من 
بتروليــــوم بوليــــس انتليجنس 
»كان الشخص املناسب لالضطالع 
باملسؤولية خالل جوالت املناقصات 
ألنه ال ميكن ألحد ان يشتريه«، لكن 
»هل هو الشخص املناسب لتولي 

املســــؤولية خالل مرحلة التنفيذ 
حني حتتاج شخصا يفهم الصناعة 

وميكنه ان ينجز املهام؟«.
فيمــــا يخص شــــركات النفط 
الدولية فإن وجوده يرقى للتعهد 
بالوفاء بالعقــــود التي ابرمها في 
غياب ضمانات رسمية نظرا لعدم 
صدور قانون النفط والغاز اجلديد 

في العراق بعد.
وبالنسبة لألكراد الذين ابرموا 
عقود نفــــط وصفتها بغداد بأنها 
غير دستورية فإن الشهرستاني 

هو العدو األول.
وقال سامويل تشيزوك محلل 
الطاقــــة في اي.اتــــش.اس »يبدو 
الشهرستاني ضمانة لالستمرار 
مــــن وجهة نظر الشــــركات التي 
العراق«،  تســــتثمر في جنــــوب 
وبنى الشهرستاني سمعته بصفته 
تكنوقراطيا متمكنا وحليفا لرئيس 
الوزراء نوري املالكي ولكنه اضحى 
الكردية  ايضا خصمــــا للفصائل 
لضغطه بقوة من اجل مد السيطرة 
الوطنية لتشمل موارد النفط والغاز 

في املنطقة الكردية.

»المثنى لالستثمار«: ارتفاع سقف
رأسمال السوق بنسبة %3

الشهرستاني.. مهندس مستقبل 
نفط العراق 

األمير مشعل يفتتح معرض جدة 
اليوم للسياحة والسفر

»غولدوين ماير« تخفض وظائفها %50

البحرين تفرج  عن مصرفيين بريطانيين
في قضية »الصانع والقصيبي«


