
االثنين 27 ديسمبر 2010   37اقتصاد

»بيان«: أداء سلبي سيطر على تعامالت األسواق الخليجية
قــال تقــرير 
»بيـــــــان« 
األسبـــوعي 
أداء  عـــــــن 
األســــواق اخلليجيــــة إن األداء 
الســــلبي ظل مسيطرا على أغلب 
أسواق األســــهم اخلليجية خالل 
األســــبوع املاضي، حيث أغلقت 
أربعــــة من مؤشــــراتها مع نهاية 
األسبوع مسجلة خسائر، في حني 
متكنت مؤشرات األسواق الثالثة 
الباقية من اإلقفال ضمن املنطقة 
اخلضراء. وقــــد واكب هذا األداء 
تراجع جلهة املتوسطات اليومية 
لكل من كمية وقيمة التداول في 
أغلب األســــواق، وهو ما انعكس 
بدوره سلبا على متوسط مجموع 
أحجام وقيم التداول ألسواق األسهم 
اخلليجية ككل.وعلى صعيد أداء 
األسواق، أكد التقرير أن بورصة 
قطر تصدرت أســــواق األســــهم 
التي سجلت تراجعا،  اخلليجية 
وذلك نتيجة عمليات جني أرباح، 
خاصة لقطاعي البنوك واخلدمات. 
أما املرتبة الثانية فشغلها سوق 
البحرين لألوراق املالية، وذلك في 
ظل عمليات بيع قوية تركزت على 
أسهم قطاع البنوك، فيما خففت 
القوى الشرائية التي طالت عددا 
من أسهم قطاعي الفنادق والتأمني 

من خسائر املؤشر.
الثالثة فكانت من  املرتبة  أما 
املالي، والذي  نصيب سوق دبي 
عانى خالل األســــبوع من ضعف 
واضح في السيولة، نتيجة حالة 
احلذر والتحفظ التي تنتاب بعض 
املتداولني في السوق بسبب عدم 

وجود محفزات تدفعهم للدخول 
إلى التعامالت في الوقت الراهن. 
هذا وقد ســــجل السوق خسائره 
وسط تراجع أسعار غالبية األسهم 
وخاصة القيادية منها بقيادة أسهم 
قطاع العقار، والتي تكبدت املزيد 
من اخلسائر لألسبوع الثاني على 
التوالي.بدوره كان سوق أبوظبي 
لألوراق املالية أقل األسواق خسارة، 
إذ سيطرت عمليات جني األرباح 
واملضاربات على أداء السوق خالل 
بعض اجللســــات، ممــــا انعكس 
ســــلبا على إقفال مؤشره بنهاية 

األسبوع.
وقد اســــتهل مؤشــــر السوق 
ارتفاع بدعم من  أســــبوعه على 
األداء اإليجابي الذي شهدته األسهم 
القيادية، قبل أن تعود تلك األسهم 
لتضغط على املؤشر مرة أخرى 
وتدفعه إلى حتويل مساره نحو 
االجتاه النزولي في معظم جلسات 

األســــبوع.من جهــــة أخرى، حل 
السوق املالي السعودية في املرتبة 
الثانية بني األسواق التي حققت 
ارتفاعا، وذلك خلف سوق مسقط 
لألوراق املالية، إذ متكن مؤشره 
من حتقيق مكاسب في كل جلسات 
األسبوع بدعم من حركة الشراء 
التي شهدها السوق وتركزت على 
األسهم القيادية خاصة في قطاع 
البتروكيماويات، وقد تأثر السوق 
إيجابا بارتفاع األسعـار وحتركها 
حـول مســــتوى الـ 90 دوالرا من 
جهة، وإعالن شــــركة »ســــابك« 
القيادية عن نيتها بتوزيع أرباح 
نقدية جيدة على مســــاهميها من 
جهــــة أخرى، هــــذا باإلضافة إلى 
اعتماد احلكومة السعودية ملوازنة 
2011، والتــــي أظهرت حجم إنفاق 
التنموية  ضخم على املشــــاريع 
ومشروعات البنية التحتية يبلغ 
580 مليار ريال سعودي، بزيادة 

نسبتها 7.4% عن موازنة 2010.
الكويت لألوراق  وكان سوق 
املالية أقل أسواق األسهم اخلليجية 
منوا، وقد تأثر السوق بعدة عوامل، 
على رأســــها اخلالف السياســــي 
الناشب بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذيــــة، إضافة إلى األخبار 
اخلاصة بصفقــــة بيع حصة من 
أسهم شــــركة االتصاالت املتنقلة 
»زين« لشركة اتصاالت اإلماراتية، 
حيث نفت األخيرة اإلشاعة اخلاصة 
بتخفيض احلصة املطلوبة إلكمال 
الصفقة مــــن 46% إلى 40%، من 
الدعوى  جهة أخرى، مت رفــــض 
املقدمة لوقف إجراءات فتح الدفاتر 
النافــــي للجهالة. على  للفحص 
صعيد آخر، صرح مدير عام سوق 
الكويت لألوراق املالية بأنه جتري 
حاليا إنشاء سوق يضم الشركات 
املتعثرة، كما ناقشت اللجنة املكلفة 
دراسة أوضاع الشركات مقترحا 

بإنشاء ثالثة أسواق ضمن معيار 
حقوق املساهمني.

وأنهـــت أربعة من أســـواق 
األســـهم اخلليجيـــة تـــداوالت 
األسبوع املاضي على انخفاض 
ملؤشـــراتها، فيما منت مؤشرات 
األسواق الثالثة الباقية. وتصدرت 
بورصة قطر األسواق التي سجلت 
خسائر، إذ أنهى مؤشرها تداوالت 
األسبوع عند مستوى 8.628.35 
نقطة بتراجع نسبته 1.20%، وذلك 
حتت تأثير من األداء السلبي الذي 
شـــهدته أســـهم قطاعي البنوك 
واخلدمات على وجه اخلصوص. 
وجاء في املرتبة الثانية ســـوق 
البحرين لألوراق املالية، والذي 
أغلـــق مؤشـــره عند مســـتوى 
1.411.02 نقطة مســـجال تراجعا 
نسبته 1.13%، وقد سجل املؤشر 
خسائره على إثر تراجع قطاعي 

البنوك واالستثمار.

انطالقًا من إيمانها بالمبادرات الداعمة للقطاع التربوي  خالل لقائه وفدًا من »المركزي« الماليزي

في عامها التاسع ويكرم 10 أشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة

الماجد: »بوبيان« حريص على مد جسور التعاون  
مع مختلف المؤسسات اإلسالمية

مشاركة ناجحة لـ »أعيان«
 في معرض الكويت الدولي للسيارات

اشاد مساعد مدير ادارة التسويق ودعم املبيعات 
بشركة اعيان لالجارة القابضة، عبدالعزيز السميط، 
بنجاح الشركة في حتقيق اهدافها من خالل املشاركة 
في معرض الكويت الدولي للسيارات لعام 2010 

والذي اقيم مؤخرا في ارض املعارض مبشرف.
وأكد ان جناح شـــركة اعيان شهد توافد عدد 
كبير من الزوار مما شكل فرصة لالتصال املباشر 
بهم واخـــذ آراء اجلمهور فيما يخدمنا كشـــركة 
ويرضيهم كعمالء.واشـــار السميط في تصريح 
صحافي الى اهمية الدور الكبير الذي يلعبه هذا 
املعرض وذلك بســـبب مشاركة مختلف شركات 
الســـيارات واجلهات التمويلية وشركات التأمني 
وكثرة رواد املعرض ملتابعة آخر التطورات في عالم 
السيارات واخلدمات، الفتا الى انه »لهذا السبب 
شـــكل تواجدنا في املعرض فرصة للتواصل مع 
العمالء واطالعهم على خدماتنا املتميزة واالخذ 
في االعتبار مقترحاتهم وآراءهم لتلبية احتياجات 

ورغبات مختلف شرائح املجتمع«.
واضـــاف الســـميط قائال: »ان ســـوق تأجير 
الســـيارات في الكويت في تطور دائم ومستمر 
لذا حترص شـــركة اعيان لالجارة القابضة على 
مواكبة ذلك التطور الواضح من خالل تنوع اسطول 
سياراتها وتقدمي مجموعة من اخلدمات املتميزة 
للعمالء كإجراء صيانة دورية للسيارة وتوفير 
ســـيارات بديلة وخدمة على الطرقات والتأمني 
الشـــامل وغيرها من اخلدمات االخرى باالضافة 

الى خدمة الصيانة املنزلية للسيدات«.
وقد قامت شركة اعيان بتقدمي عروض خاصة 
للعمالء خالل فترة املعرض فقط، حيث حصل كل 
عميل في جناح اعيان بأرض املعارض مبشرف 
لتأجير احدى سيارات اعيان على 5000 كيلومتر 
اضافـــي مجانا على العداد املســـموح به حرصا 
منهـــا على تقدمي االفضـــل لعمالئها واجناح هذا 

احلدث املميز.

أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لبنك »بوبيان« 
عادل عبدالوهاب املاجد حرص 
التعاون  البنك على مد جسور 
بينـــه وبني املؤسســـات املالية 
اإلسالمية سواء في الكويت او 
العالم ومبا يصب في مصلحة 
صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية 
إقباال متزايدا في  التي تشـــهد 

مختلف أنحاء العالم. 
جاء ذلك في تصريح صحافي 
أدلى به املاجد عقب لقائه وفدا 
من البنك املركزي املاليزي الذي 
يزور الكويت حاليا للقاء ابرز 

البنوك واملؤسسات العاملة في مجال اخلدمات املالية 
اإلسالمية لبحث سبل التعاون املشترك معهم. 

وأشـــار املاجد الى ان هذا اللقاء يأتي في اطار 
حرص البنك علـــى تكثيف اللقاءات التي يعقدها 
على املستويني احمللي والعاملي والتي تسعى الى 
تطوير عمل البنوك اإلسالمية وتوفير املناخ الالزم 
النتشار منتجاتها وخدماتها في ظل تزايد اإلقبال 

عليها. 
واشـــار الى األهمية التي تتمتـــع بها ماليزيا 
واحتاللها مركزا رياديا في القطاع املالي االسالمي 
واخلدمات واملنتجات اإلسالمية السيما الصكوك 
والتي تعتبر ماليزيا مـــن اكبر اجلهات املصدرة 
لها. ويعتبر البنك املركزي املاليزي »بنك نيجارا 

املركزي« من ابرز املؤسســـات 
الرقابية على مستوى العالم في 
مجال متابعة وتطوير اخلدمات 
املالية اإلسالمية حيث قام البنك 
باعداد خطة متتد لعشر سنوات 
بدأت من 2001 وتنتهي عام 2011، 
وتنقسم اخلطة الى ثالث مراحل 
وبني كل مرحلـــة وأخرى فترة 
ملتابعـــة اإلجنـــاز والتصحيح 
حيـــث تنبع أهـــداف اخلطة ما 
بني تعزيز القدرات للمؤسسات 
احمللية وتعزيز البيئة التنافسية 
وتعزيز البنية التحتية للقطاع 
املالـــي الى جانب االســـتيعاب 
واالندماج في الســـاحة املالية العاملية والتصدي 

للمنافسة األجنبية.
يذكر ان عدد البنوك اإلسالمية اآلن في ماليزيا 
بلغ 17 بنكا إسالميا منها 7 فروع لبنوك أجنبية، 
إضافة إلى وجود 8 شركات تكافل جميعها محلية 
كما تعتبر رائدة في تطوير املنتجات االســـالمية 

وابرزها الصكوك. 
كما تتصدر ماليزيا دول العالم في إصدار الصكوك 
حيث قامت خالل النصــــف االول من العام احلالي 
باصدار حوالي 310 إصــــدار متنوع بقيمة إجمالية 
حوالي 16 مليار دوالر بحصة قدرها 75% من اإلصدارات 
العاملية تليها مباشرة إندونيسيا بستة عشر إصدار 

بقيمة 1.75 مليار دوالر بحصة %8.5.

مدير عام البورصة 
في ضيافة الصالون اإلعالمي

يستضيف الصالون اإلعالمي 
الكويت لألوراق  مدير ســـوق 
املالية حامد الســـيف وذلك في 
متام الساعة 8 من مساء اليوم 

في املقر املؤقت للصالون.
وبهذه املناســـبة قال االمني 
العام للملتقى اإلعالمي العربي 
ماضـــي اخلميـــس ان احلوار 
سيتطرق للمستجدات في سوق 
الكويت لـــألوراق املالية، وأثر 
األزمة االقتصادية العاملية على 
أداء األســـهم بشكل عام، وعلى 
البورصة الكويتية بشكل خاص، 
باإلضافـــة الـــى معرفة خطط 

بورصة الكويت املستقبلية.
من جهـــة أخـــرى، أوضح 
اخلميس ان هيئة امللتقى االعالمي 
العربي ستقوم بتكرمي اجلهات 
املشـــاركة في تنظيم فعاليات 
ملتقـــى الكويت االعالمي األول 
للشباب الذي اقيم خالل الفترة 
مـــن 19-20 ديســـمبر اجلاري 
حتـــت رعاية صاحب الســـمو 
األمير الشيخ صباح االحمد كما 
سيتم خالل احلفل تكرمي الرعاة 
واملشاركني واملؤسسات االعالمية 
واجلامعات التي ســـاهمت في 

اجناح تلك الفعالية.
وأضـــاف اخلميس ان هيئة 
امللتقى االعالمي تتشرف بتكرمي 
اجلهات املنظمة لفعاليات امللتقى 
االعالمي األول للشباب ملا قدموه 
من مجهود مثمر وفعال لنجاح 
تلك الفعالية االعالمية التي ضمت 
عددا من جنوم ووزراء االعالم 

ملختلف الدول العربية.
يذكر ان السيف من مواليد 10 
أكتوبر 1945 وقد التحق بكلية 
التجارة واالقتصـــاد والعلوم 
السياســـية بجامعـــة بيروت 
العربية في اواخر الستينيات 
وحصل على درجة البكالوريوس 
عام 1973 وأكمل دراســـته في 
أميركا من خالل دورة تدريبية 

في سيتي بنك بنيويورك.
بدأ رحلته من وزارة اخلارجية 
الكويتيـــة عـــام 1973 ليتولى 
منصب سكريتر ثان في وزارة 
اخلارجية وظل في موقعه ملدة 
عامني وبحلول عام 1974 تولى 
السيف منصب القائم باألعمال 
في ســـفارة الكويـــت في قطر 
واســـتمر مبنصبه عاما واحدا، 
كمـــا عمل في منصـــب مراقب 
االستثمارات الكندية في الهيئة 
العامة لالستثمار ملدة 10 سنوات 
حتى عام 1985 وقد حقق جناحا 
الفتا خالل عمله بالهيئة ثم تولى 
عدة مناصب منها عضوية مجلس 
ادارة بنـــك الكويت والشـــرق 
األوسط ومراقب في بنك الكويت 
املركزي، ثم اسس شركة الكويت 
والشرق األوسط لالستثمار املالي 
)كميفـــك( ليقترن اســـم حامد 
السيف باســـمها منذ تأسيسها 
في عام 1984، حيث ترأس مجلس 
إدارتها منذ عام 1985 حتى بداية 
2008، وقـــد ســـاهم خالل هذه 
الفترة الطويلة بشكل فاعل في 
منو الشـــركة واستقرارها، كما 
ســـاهم في العديد من مجالس 
اإلدارات لشـــركات ومؤسسات 
من قطاعات مختلفة كاملصارف 

والتأمني واالستثمار.

اعلن بنك برقان عن قيامه 
بتنظيم حفـــل جوائز املاس 
التاسعة وتكرمي 10  السنوية 
أشخاص من ذوي االحتياجات 
اخلاصـــة وذلـــك إلجنازاتهم 
التـــي حققوها على الرغم من 
التحديـــات التي واجهوها في 
اليوميـــة، مبا يؤكد  حياتهم 
التزام البنك نحو مسؤوليته 

االجتماعية.
وفي تعليـــق له على هذه 
اإلجنازات البارزة التي حققها 
الفائزون، قال رئيس مديري 
التســـويق بالوكالة في البنك 
بشير جابر »هؤالء الفائزون هم 
منوذج لإللهام ومثال يحتذى 
في املجتمع ليؤكدوا أنه ال يوجد 

شيء يستحيل حتقيقه«.
واوضح ان املاس في داللته يعكس مواصفات 
خاصة وفريدة كاجلودة الفائقة والتألق والصفاء 
وقوة التحمل والدميومـــة، وجوائز املاس التي 
يقدمهـــا البنك تهدف إلى تكرمي األشـــخاص من 
ذوي االحتياجـــات اخلاصة الذيـــن أظهروا قدرا 
كبيرا من التحمل والقوة واإلصرار على التغلب 
على التحديات، وتستمر هذه اجلوائز في دعمها 
ومساندتها وتكرميها لهذه اإلجنازات والنجاحات 
وذلك للعام التاسع مسجلة بذلك استمرارية في 

هذا االلتزام من قبل البنك.
ومت في احلفل تقدمي اجلوائز لعشرة فائزين في 
ثالث فئات من جوائز املاس، وهي املاس الزرقاء 
لذوي اإلعاقات الذهنية والفكرية، واملاس الصفراء 
لذوي اإلعاقات احلركية، واملاس البيضاء لذوي 

اإلعاقات احلسية كالصم والبكم واملكفوفني.
وقد فاز بجائزة املاس األزرق كل من: جواهر 
ابراهيم مبـــارك العرفج، عبـــداهلل خالد هارون 
الصالح، ولولوة محمد عبداهلل الشراح، وتعمل 
جواهر بوظيفة مشرفة لورشة إنتاج مخصصة 
للبنات ونالت جائزتها لتميزها في األشغال اليدوية 
والتطريز والرسم على الزجاج، أما عبداهلل فهو 
يتميز بذاكرة قوية ويسجل جناحا ملحوظا في 
دراســـة العلوم والرياضيات والقراءة والكتابة 
ويحفظ 40 كلمـــة يابانية، كما فاز باملركز األول 
حلفظ القرآن الكرمي في مســـابقة صاحب السمو 
األمير وغيرها من املسابقات، بينما استحقت لولوة 

جائزتها لتميزها في الفنون وخاصة الرسم، وعلى 
الرغم من متالزمة داون، فقد متيزت لولوة بحفظ 
القرآن الكرمي وحصلت على جائزة التحدي لفئة 
ذوي اإلعاقة فـــي مؤمتر الطفل األول 2010 حتت 
عنوان »صغير وإجنازي كبير«، وتدرس لولوة في 
مدرسة دسمان النموذجية وشاركت في أوملبياد 

بكني عام 2008.
أما الفائزون األربعة في فئة املاس األصفر فهم: 
نوف ضاعن عيسى، فهد رجاء ابنيان املويزري، 
عبداهلل ســـعد عبد الوهاب سعد الصالح، ونزار 

رمضان أحمد محمد.
ونالت نـــوف جائزتها لتميزهـــا في صناعة 
اإلكسسوارات الفنية ورياضة التنس، بينما متيز 
فهد في املجال الرياضي ومجال الشعر، واستحق 
عبداهلل الصالح ونزار رمضان جائزتهما نتيجة 
متيزهمـــا في الرياضة، ويعمـــل نزار موظفا في 
الهيئة العامة للشـــباب والرياضة ونال جائزته 
عن مجمل إجنازاته الرياضية، بينما يستمر في 
التدرب على رياضة كرة السلة للكراسي املتحركة، 
وكذلـــك إلقاء الـــدروس واحملاضرات حول ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وكانت جوائز املاس البيضاء من نصيب كل 
من: مشاعل فهد غالي العازمي، متعب حامد مرزوق 
الفضلـــي، ومحمد وليد عتيـــق املاجد. ومتيزت 
مشـــاعل بعملها كمدرسة حتفيظ للقرآن الكرمي، 
بينمـــا يتمكن كل من متعـــب ومحمد من العزف 

املوسيقي البارع على األورغ.

أعلنت الشــــركة الوطنيــــة لالتصاالت عن 
تنظيمها مؤخرا برنامجا تدريبيا خاصا لثالثة 
من الطالب من قسم التدريب املهني في مدرسة 
دسمان النموذجية وذلك في الفترة من 6 إلى 
16 ديســــمبر اجلاري.وقالت الشركة في بيان 
صحافي ان هذه اخلطوة تأتي انطالقا من إميانها 
بضرورة تنمية قدرات ومواهب الطلبة في مجال 
التعليم املهني والتدريب وتطوير مهاراتهم في 
قطاع اإلدارة واالتصال، وانطالقا من برنامجها 
للمسؤولية االجتماعية الذي يهدف الى توفير 

فرص التدريب للطلبة على مختلف املراحل.
وأوضحت الشركة ان الطالب الثالثة الذين مت 
اختيارهم للتدرب لديها، هم: أحمد الغيث وعلي 
عادل الدرهاب ويوسف العدواني، حيث حصلوا 
على تدريب خاص لتطوير مهاراتهم في إدارة 

األعمال والتجزئة، وحرصت إدارة الوطنية على 
منحهم فرصة حقيقية الختبار احلياة العملية 

واكتشاف صناعة االتصاالت.
وفي معرض تعليقه على البرنامج التدريبي 
اخلاص، قال مدير العالقات العامة في الشركة 
عبدالعزيز البالــــول: »اننا في الوطنية نؤمن 
بضرورة صقل مواهب الطلبة ومساعدتهم على 
التأقلم مع بيئة العمل واحلصول على برامج 
تدريب وحتى فرص عمــــل ويجب أن يعطوا 
الفرصة باختبار احلياة العملية احلقيقية مما 
يعزز من ثقتهم بأنفســــهم ويشعرهم بالفخر 
من اجنازاتهــــم، وما نفعله اليوم هو جزء من 
اســــتراتيجياتنا في مجال تعزيز املسؤولية 

االجتماعية للشركة«.
وفي ذات الصدد رحب املنســــق األول في 

قســــم التدريب املهني مبدرسة دسمان املهنية 
الوطنية  ليــــز اوليري مببــــادرة  النموذجية 
لالتصاالت، قائال: »اننا نعتز ونرحب مببادرة 
الوطنية ودعمها في مساعدة طالبنا بالتدرب في 
أقسامها ونحن نأمل بأنه ومن خالل هذا التدريب 
بتوثيــــق عالقاتنا مع الوطنية لالتصاالت مبا 
يدعم قيمنا األساسية واالهم أنه سوف يعمل 
على مســــاعدة طالبنا باحلصول على اخلبرة 

العملية في احلقل املهني«.
جتدر اإلشــــارة الــــى أن مبــــادرة الوطنية 
لالتصاالت في هذا اإلطــــار قد تخطت املفهوم 
التقليدي للبرامج التدريبية والذي من شأنه 
أن يحدث تأثيرا مميــــزا في املجتمع الكويتي 
وجتربة الوطنية في هذا اإلطار من شأنها اغناء 

عبدالعزيز البالولحياة العديد من الطلبة واملتدربني.

عادل املاجد

حامد السيف

فهد الرشيد مكرما الفائزة لولوة الشراح بصحبة والدها

جناح »أعيان« في معرض السيارات 2010

تقـرير

»الوطنية لالتصاالت« نظمت برنامجًا تدريبيًا
 لطالب مدرسة دسمان النموذجية

»برقان« يستضيف حفل جوائز »الماس« 


