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دشتي والعنزي وجولسميث أمام إحدى السيارات القدمية                      )سعود سالم( م.زكريا دشتي متوسطا أحمد العنزي »ميينا« وبول جولسميث خالل املؤمتر الصحافي

انطالق مسابقة الكونكورد دي إليجانس بمشاركة
50 سيارة كالسيكية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء 

ينظمه متحف الكويت للسيارات التاريخية من 2 إلى 6 فبراير في مجمع المارينا

العنزي: اآلالف من عشاق السيارات الكالسيكية يجتمعون في الكويت للمرة األولى للمشاركة في المسابقة
عمر راشد

أعلن متحف الكويت للسيارات 
التاريخية والقدمية والتقليدية 
ع���ن انطالق مس���ابقة الكويت 
للس���يارات الفاره���ة »كوي���ت 
إليجانس« حتت  كونكورد دي 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في الفترة 

من 2 الى 6 فبراير املقبل.
وفي هذا الصدد، قال العضو 
في متحف الكويت للس���يارات 
التاريخية والقدمية والتقليدية 
أحمد العنزي ان مسابقة الكويت 
للسيارات الفارهة كويت كونكورد 
الكويت  إليجانس أعط���ت  دي 
فرصة للتنافس مع دول العالم 
التي تس���تضيف هذا النوع من 
املسابقات الراقية والتي جتتذب 
إليها اآلالف من عشاق السيارات 
أف���راد وعائالت  والكثير م���ن 

املجتمعات املختلفة.
وأضاف العنزي ان املسابقة 
الكويت  تتزامن مع احتف���االت 
باليوبي���ل الذهبي الس���تقاللها 
ومرور 20 عام���ا على التحرير 
و5 أع���وام عل���ى تولي صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم، مستدركا 
بأن تلك املناسبة جعلت مسابقة 
العام أوسع من العام املاضي من 
حيث الكم والكيف بسيارات فارهة 
متميزة والتي ستلقى الكثير من 

اإلعجاب.

هو األقل ليغلق بنهاية األسبوع 
عند مستوى 484.77 نقطة مرتفعا 
0.24%، ومن جانب آخر ش����هدت 
أحجام الت����داول تراجعا ملحوظا 
باملقارنة مع األسبوع املاضي حيث 
انخفضت قيمة التداول األسبوعية 
بنسبة 41.6% في حني انخفضت 

كمية التداول بنسبة %53.6.
وأشار التقرير الى سيادة حالة 
من الترقب بني أوساط املستثمرين 
في الس����وق وميكن مالحظة ذلك 
بوضوح من خالل أحجام التداول 
التي تراجعت مقارنة مع األسبوع 
املاض����ي، حيث ش����هدت تداوالت 
األسبوع تراجعا واضحا في قيمة 
التداوالت اإلجمالية والتي تراجعت 
بنس����بة 37% تقريبا لتصل خالل 
األس����بوع األخير إلى 135 مليون 
دينار مقارن����ة بنحو 216 مليون 
دينار خالل األسبوع السابق وكذلك 
تراجعت كمية األس����هم املتداولة 
بنسبة 37% لتصل الى مليار سهم 
تقريبا مقارنة بنحو 1.6 مليار سهم 
خالل األسبوع السابق األمر الذي 
يشير إلى احلذر والترقب وانتظار 

ق���ال ال��ت���ق���ري���ر 
األسبوع��ي لشركة 
وضوح لالستشارات 
املالي����ة واالقتصادية ان تداوالت 
الكويتية شهدت خالل  البورصة 
األس����بوع الثالث م����ن 2011 نوعا 
من التحرك العرضي الضيق على 
أداء املؤشرين السعري  مستوى 
ل����م يتجاوز 34  والوزني والذي 
نقطة بالنس����بة للسعري بالرغم 
من إغالقه في أربعة أيام متراجعا 
حيث بلغت أعلى نقطة وصل إليها 
املؤشر خالل األسبوع 7.937 نقطة 
فيما كان مستوى 6.903 نقاط هي 
األدنى خالل أيام التداول اخلمسة 
األخيرة ليغلق بنهاية األسبوع عند 
مستوى 6.896.2 نقطة بانخفاض 
0.58% عن مستوى إغالق األسبوع 

السابق.
التذبذب غير  وكانت حرك����ة 
الوزني  عنيفة بالنسبة للمؤشر 
وذلك في ظل حتركه في نطاق ضيق 
لم يتجاوز 6.6 نقاط حيث بلغت 
أعلى نقطة خالل األسبوع 486.6 
نقطة فيما كان مستوى 481 نقطة 

حتديد اجتاه واضح للسوق.
والحظ التقرير انه على الرغم 
من التداوالت الفاترة إال أن هناك 
أنه  إيجابي����ة، أهمها هو  جوانب 
بالرغم من حالة الترقب وانخفاض 
أحجام التداول إال أن االس����تقرار 
النسبي في أس����عار األسهم كان 
مسيطرا خالل األسبوع، إذ يعبر 
هذا السلوك عن قناعة املستثمرين 
مبستويات األسعار احلالية وهو 
أمر إيجابي، أما األمر اإليجابي اآلخر 
بالنسبة لتعامالت األسبوع يتعلق 
باستيعاب املستثمرين إلعالن شركة 
االتصاالت اإلماراتية املتعلق بتمديد 
الفترة الزمنية للصفقة وذلك إلى 
أجل غير مح����دد وعلى الرغم من 
التفسيرات وردود األفعال املختلفة 
للمستثمرين جتاه اإلعالن إال أن 
احملصلة النهائية كانت استيعاب 
املس����تثمرين لهذا اإلعالن وميكن 
مالحظة ذلك من خالل استقرار كل 
من األسهم سواء املرتبطة بالصفقة 

بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتوقع التقرير أن تشهد تداوالت 
األيام القادمة استمرار حالة الترقب 

العرضي األكثر حتفظا  والتحرك 
والناجت عن حالة احلذر التي تنتاب 
املتعاملني حاليا في ظل التوازن بني 
املتعلقة  التفاؤل والتشاؤم  حالة 
بنتائج األعمال السنوية وانعكاسها 
عل����ى التوزيع����ات الدورية التي 

ستعقب إعالن النتائج املالية.
اما من الناحية الفنية، فتشير 
املعطيات قصي����رة األجل إلى أن 
تراجعات املؤشر احلالية، والتي 
س����جلت مس����توى 6.893 نقطة، 
تنط����وي حت����ت ل����واء املوجات 
التصحيحي����ة املؤقت����ة، والت����ي 
يبغي من خاللها املؤش����ر التقاط 
األنفاس واستجماع العزم الختراق 
مس����توى 7.000 نقط����ة وصوال 
إلى منطق����ة املقاومة املهمة 7.100 
� 7.150 نقط����ة، علما بان منطقة 
الدعم 6.900 � 6.890 نقطة، متثل 
أهم مستويات دعم املؤشر خالل 
الفترة الراهنة، نظرا لتوافقها مع 
نسبة »فيبوناتشي« التصحيحية 
البالغة 50% لالرتفاعات السابقة من 
مستوى 6.770 نقطة إلى مستوى 

7.004 نقطة.

ولفت الى أن املس���ابقة تعد 
واحدة من أشهر املسابقات وأرقاها 
مكانة على مستوى العالم، مما 
يعني العمل على وجود إضافة 
في تعزيز منافس���ة الكويت في 
هذا النوع من املس���ابقات على 

املستوى العاملي.
وعلى املستوى احمللي، لفت 
الى أن املسابقة جذبت  العنزي 

الس���يارات  اآلالف من عش���اق 
الكويت، مس���تدركا  من خارج 
بأنه للم���رة األولى جتتمع تلك 
اآلالف من مختلف بقاع األرض 
للمشاركة في مثل هذا النوع من 

السيارات.

أفضل 10 مسابقات عالميا

بدوره، أشار م.زكريا دشتي 

إلى أن النجاح الكبير الذي حققته 
املس���ابقة في العام املاضي هو 
احلصول عل���ى املركز اخلامس 
ضمن أفضل 10 مس���ابقات في 
العالم، مس���تدركا بأن املسابقة 
باتت متثل حدثا س���نويا يقام 
في الكويت، الفتا الى أن اللجنة 
املنظمة سوف تعمل على تطوير 
املهرجان ليليق  أداء  وجتوي���د 

مبكانة الكويت بني دول العالم.
وقال إن مسابقة العام احلالي 
تس���تضيف ما ال يق���ل عن 50 
سيارة من السيارات الكالسيكية، 
 ،Muscle Cars �باإلضافة إل���ى ال
الس���يارات الرياضية اإليطالية 
الش���هيرة إل���ى جان���ب عرض 
الدراجات النارية بتنظيم فريق 
كويت رايدرز وعرض سيارات 

نادي بورشه الكويت وباقة من 
الفارهة  الس���يارات  أقيم وأندر 
على مس���توى العالم واململوكة 
من قبل رؤس���اء وملوك العديد 
من الدول والس���يارات املشاركة 
ف���ي أف���الم هولي���وود التي مت 
اختيارها بعناي���ة فائقة بهدف 
منح املش���اركني والزوار جتربة 
ال مثي���ل لها. بدوره، قال رئيس 

مسابقة الكونكورد دي أليجانس 
في طوكيو ومستشار املسابقة 
الكويت بول جولسميث ان  في 
املس���ابقة تعد واحدة من أشهر 
وأرقى املسابقات وأرقاها مكانة 
على مس���توى العالم، الفتا الى 
أن مس���ابقة Villa d’este بشكل 
سنوي، كما تقيم اململكة املتحدة 
مس���ابقة Goodwood والواليات 

املتحدة Pebble Beach س���نويا 
أيضا، مبين���ا أن الكويت حلقت 
بتلك املستويات العاملية من خالل 
استضافتها ملسابقة الكونكورد دي 

إليجانس وبنجاح ساحق.
وس���تقام املسابقة في مجمع 
املارينا من الساعة العاشرة صباحا 
إلى العاشرة مساء في الفترة من 

2 إلى 6 فبراير املقبل. 

»وضوح«: انحسار التداوالت بالبورصة ضمن نطاق ضيق 
ترقباً لنتائج اإلعالنات السنوية للشركات

رئيس هيئة الصناعة المصرية لـ»األنباء«: 
الكويت شريك اقتصادي إستراتيجي لمصر

القاهرة ـ هناء السيد
أك���د رئيس الهيئ���ة العامة 
للتنمي���ة الصناعي���ة املصرية 
م.عمرو عس���ل ان الكويت تعد 
شريكا اس���تراتيجيا ملصر ملا 
متثله من حجم استثمارات في 
مصر، مش���يرا الى ان مجموعة 
اخلرافي من اكب���ر املجموعات 
االقتصادية التي لديها عدد من 
املتنوعة  املشاريع االقتصادية 
واملهمة ف���ي محافظات مصر، 
حيث بلغ حجم استثماراتها 6 
مليارات دوالر، وتضم اكثر من 
100 ش���ركة تعمل في مجاالت 
التصنيع والسياحة والتجارة 
والبترول والغاز وتكنولوجيا 
املعلومات والتنمية والتطوير 
العقاري، باالضافة الى األغذية 

وتشغيل وادارة املطارات، حيث يعمل بتلك الشركات اكثر من 70 الف 
موظف، الفتا الى ان مجموعة اخلرافي تعمل باألسواق املصرية منذ 
اكثر من 50 عاما.وأشار م.عسل في تصريحات خاصة ل� »األنباء« الى 
ان تلك املشاريع أسهمت بشكل كبير في النمو االقتصادي والقضاء 
على البطالة، حيث حترص املجموعة على إحلاق املصريني للعمل 
بها، مضيفا ان اململكة العربية الس���عودية واإلمارات هما ايضا من 
الدول ذات األنش���طة االقتصادية املهمة في مصر، حيث متثالن مع 
الكويت اكثر من 40%من حجم االستثمارات األجنبية في مصر، مؤكدا 
أهمية جذب االس���تثمارات العربية والسعي لزيادة حجم التجارة 

البينية التي ال تتجاوز حاليا %8.
جذب األموال العربية

وحول جذب رؤوس األم����وال العربية، طالب رئيس الهيئة 
العامة للتنمية الصناعية املصري����ة بضرورة توجيه رؤوس 
األموال العربية املس����تثمرة في اخلارج الى األسواق العربية، 
خاصة بعدما حلق بهذه االستثمارات من خسائر في ظل األزمة 
االقتصادية العاملية األخيرة، الس����يما أن معظم الدول مازالت 
حتقق نس����ب منو إيجابية على عكس أوضاع العديد من دول 
العالم، وهو ما مت التوصية عليه في القمة االقتصادية العربية 

األولى بالكويت.
وأشار الى ان اطالق مصر العديد من املبادرات من اجل تشجيع 
االستثمارات العربية املشتركة والتي كان آخرها مبادرة وزارة 
التج����ارة والصناعة املصرية اخلاصة بتنظيم لقاء ضم 28 من 
كبار رجال األعمال العرب لبحث كيفية وضع اآلليات التنفيذية 

التي تواجه  إلزالة املعوقات 
هذه االس����تثمارات وعودتها 
للدول العربية، مشيرا الى ان 
حجم االستثمارات الكويتية في 

مصر يشهد تزايدا واضحا.
الدورة  ان  ال����ى  وأش����ار 
التدريبية التي عقدت مؤخرا 
ومت تنظيمه����ا بالتعاون بني 
الهيئ����ة واملنظم����ة العربية 
للتنمية الصناعية والتعدين 
لتبادل اخلبرات ودعم جهود 
التكامل الصناعي العربي مع 
التركيز على تنمية مهارات 
الكوادر البشرية العاملة في 
القط����اع الصناعي في الدول 
العربية، مبينا ان تنظيم هذا 
البرنامج للمرة الثانية يأتي 
في ظ����ل اجتاه عدد كبير من 
الدول العربية نحو إنش����اء كيانات وهيئات حكومية تختص 
بشكل أساسي بالتخطيط والترويج للمناطق الصناعية وتشجيع 
القطاع اخلاص لالستثمار في إنشائها بنظام املشاركة في الدول 
العربي����ة والقطاع اخلاص املتعارف علي����ه باملطور الصناعي، 
خاصة أن بع����ض الدول العربية بدأت العمل بهذا النظام ملا له 

من مردود إيجابي على جذب االستثمارات العاملية.
تنمية الصادرات

وأشار م.عس����ل إلى جهود املنظمة العربية إلنشاء االحتاد 
العربي لتنمية الصادرات الصناعية والذي وقعت الهيئة على 
الئحته األساسية كعضو مؤسس في 28 سبتمبر املاضي بهدف 
االرتقاء بالصناعة العربية من خالل تشجيع إقامة مشروعات 
صناعية وجتارية مش����تركة وتنمي����ة وتطوير قدرات الكوادر 

البشرية العربية في قطاعات الصناعة والتصدير.
 وبنينّ م.عس����ل أن هناك 13 منطق����ة صناعية بنظام املطور 
الصناعي جار إنش����ائها ومخطط إنشاء 704 مصانع بها و225 
منشأة خدمية بإجمالي مساحات للمشروعات 17.7 مليون متر 
مربع وتكلفة استثمارية 25 مليار جنيه توفر 122 ألف فرصة 
عمل وهناك خطة إلضافة 43 مليون م2 حتى عام 2015 مبدن بدر 
والعاشر والسادات وبرج العرب وإدخال نظام املطور الصناعي 
للمناط����ق الصناعية باحملافظات، حيث يتم توقيع بروتوكول 
مع محافظة اإلسماعيلية لتخصيص 3 ماليني متر مربع مبدينة 
أبو خليفة وس����يتم طرح 320 فدانا في مدينة بورسعيد بنظام 

املطور الصناعي وطرح 30 مليون م2 بالفيوم.

)ناصر عبد السيد( م.عمرو عسل متحدثا للزميلة هناء السيد 
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