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فاروق الزنكي ومحمد الشطي خالل مشاركتهما في املنتدى

كريستني الغارد متحدثة خالل منتدى دافوس

ارتفاع األميركيين الذين يرون أن العولمة سيئة القتصاد بالدهملبنان ينتقل إلى الجيل الثالث من خدمات الخليوي
بيروتـ  يو.بي.آي: أعلن وزير االتصاالت في 
حكومة تصريف األعمال املستقيلة شربل نحاس 
اول من امس انتقــــال لبنان الى اجليل الثالث 
من خدمات الهاتف اخلليوي. وقال نحاس ان 
اللبنانيني ينفقون في العام الواحد على خدمات 
االتصاالت 3100 مليار ليرة أي اكثر من ملياري 
دوالر منها 17% على خدمات الهاتف الثابت %66 

على خدمات الهاتف اخلليوي 8% على خدمات 
املعلومات واخلدمات املتخصصة بالشــــركات 

9% وكضريبة على القيمة املضافة.
واضاف ان شبكة اخلليوي احلالية في لبنان 
ذات تكنولوجيا اجليل الثاني تقدم خدمة املكاملات 
الصوتية والرسائل النصية القصيرة مع امكان 
نقل معطيات بسرعات نسبية تعتبر متدنية 

جدا ما يجعلها غير فاعلة لتأدية معظم اخلدمات 
احلديثة املتعددة الوسائط.

وقال بادخال تكنولوجيا اجليل الثالث ميكن 
لشبكات االتصاالت اخلليوية تقدمي باقة متنوعة 
من اخلدمات احلديثة وبسرعات عالية تفوق 
ما هو مقدم حاليا في لبنان اكان في شــــبكتي 

اخلليوي او اي شبكة وانترنت اخرى. 

ـ يو.بي.آي: أظهر استطالع  واشـــنطن 
أميركي جديد ارتفاع عدد األميركيني الذين 
يرون ان االجتاه املتسارع نحو العوملة أمر 
سيئ للواليات املتحدة. وتبني في االستطالع 
الذي أجرته صحيفة »واشـــنطن بوست« 
األميركية أن أكثر من ثلث األميركيني يرون 
الترابط االقتصادي العاملي املتزايد جيدا ما 

يعد حتوال عمـــا كان قبل عقد. وكان 6 من 
أصل كل 10 أميركيني في العام 2001 يرون 
ان تعزيز الروابط االقتصادية العاملية تطور 
إيجابي وقد انخفض العدد إلى 42% في العام 

2003 ووصل حاليا إلى %36.
وتبني أن االنخفاض في النظرة اإليجابية 
للعوملـــة ظهر خصيصا بني اجلمهوريني إذ 

انخفض عدد الذين يعتبرون العوملة مفيدة 
من 57% في العام 2001 إلى 27% حاليا، إلى 
ذلك ظهر حتول ســـلبي فـــي التقييم العام 
للمنافسة األميركية مقارنة مبا كانت عليه 
قبل عشرين سنة إذ يعطي حاليا فقط ثلث 
األميركيني تقييما جيدا أو ممتازا لقدرة البالد 
على املنافسة بنجاح في االقتصاد العاملي. 

داف��وس � كونا: نظ��م منتدى داف��وس للمخاط��ر العاملية عروضا 
س��ينمائية طيلة انش��طة املنتدى االقتصادي العامل��ي املنعقد حاليا في 
املنتجع السويس��ري للربط بني املخاطر واملش��كالت التي يعانيها العالم 

حاليا مع الفن السابع.
وشمل املنتدى تقدمي األمسيات السينمائية حول الصراع في العالم بني 
القوى السياس��ية والتجارية وسوء االستغالل املتعمد للموارد الطبيعية 

الهامة ما يهدد باختفائها في حني تبدو العوملة احيانا ذات منافع.
وقدم املنتدى ش��ريطا وثائقيا بعنوان »عالج الكارثة« بهدف التركيز 
على دور اإلنسان في حماية البيئة واملبادئ التي تشجع على هذا التوجه 
واإلرادة الش��خصية ألخذ زمام املبادرة في احلفاظ على الطبيعة وحول 
أسرة قررت أن تعيش عاما كامال باستخدام الطاقة البديلة ومنها مصدر 
الشمس والرياح كمساهمة طوعية في احلفاظ على البيئة وانعكاس هذا 

التحول على حياتها اليومية.
وقالت ادارة املنتدى ان أسباب اختيار هذا الشريط هي متثيله »دعوة 
لتوضيح الدور اإلنساني في كيفية املساهمة في عالج التحوالت املناخية 
الس��لبية التي يش��هدها العالم واآلثار الس��لبية على البيئة بسبب عدم 

ترشيد االستهالك في احلياة اليومية«.
وفي أمس��ية ثانية قدم املنتدى شريط »حرب الصلب« حول مشكلة 
التجارة العاملية في املواد اخلام وانعكاساتها والعالقة بني االقتصاد العاملي 

احلر وصناعة القرار السياسي واملشكالت التي ميكن ان تؤدي اليها.
وبحث الش��ريط الوثائقي امثلة من املشكالت في النزاعات التجارية 
ب��ني دول العالم رغم تروي��ج فوائد تلك الليبرالية التجارية على ش��كل 

استفادة الكثيرين من منتجات منخفضة السعر والقضاء على البطالة.
وفي الوقت ذاته استعرض الشريط بعضا من انعكاسات تلك احلرب 
التجارية على حياتنا اليومية احيانا من دون الش��عور بها وامتداد آثارها 

حتى الى الدول غير املعنية بشكل مباشر بتلك احلروب التجارية.
وانتقد املنتدى سياس��ة االحتاد األوروبي ف��ي الصيد البحري وفي 
التعام��ل م��ع املهاجرين املتدفقني على ش��واطئه من غ��رب افريقيا في 
شريط »املوت في قارب صيد« الذي وصف املنطقة البحرية الفاصلة بني 

املغرب واسبانيا بأنها »اكبر مقبرة اوروبية«.
واستند الش��ريط الى احصائيات اكدت مصرع عشرة آالف شخص 
في تلك املنطقة خالل عامي 1997 و2002 عبر الهجرة الى أوروبا سباحة 

او بقوارب بسيطة.
وعن توجهات االقتصاد اجلديد في الدول الناشئة تعرض فيلم »ساب 
توجس��ه هاي« الهندي في قالب موس��يقي غنائي مرح لظاهرة انتشار 

التأمينات الصغيرة التي بدأت تظهر في بعض املجتمعات.
وناق��ش الفيلم كيفية اس��تخدام التأمينات كأحد موارد املس��اعدات 
التنموية ومحاربة الفقر مس��تندا الى أن متت��ع نحو 5الى 10% فقط من 
5.5 مليارات نس��مة في الدول النامية بحق التأمني بس��بب عدم وجود 

قناعة بجدواها.
ويهدف الش��ريط من خالل مواقف اجتماعي��ة ضاحكة الى توضيح 
مزايا تلك التأمينات في املجتمع��ات محدودة املوارد املالية وما اذا كانت 
بالفعل تخفف من العبء امللقى على الدول محدودة اإلمكانات وفي الوقت 

ذاته تساعد الشرائح االجتماعية الضعيفة.

دافوسـ  كونا: قال الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول فاروق الزنكي امس ان جلسات املنتدى 
املتخصصة في الطاقة اكدت ان اسعار النفط 
احلالية ومستوياتها املتاحة مقبولة وأن ارتفاعها 
لن يكون في مصلحة االقتصاد العاملي. واضاف 
الزنكي لـ »كونا« انه توجد قناعة بأن عوامل 
اخرى هي املسؤولة عن ارتفاع أسعار الطاقة 
وان تلــــك العوامل غير أساســــية ولها عالقة 
بأســــلوب املضاربة في التعامل مع النفط في 
األسواق العاملية. وأوضح ان الدورة احلالية 
للمنتدى االقتصادي العاملي ناقشت العديد من 
التحديات التي تواجه الطاقة في املستقبل وتأثير 
األسعار واخلطوات املستقبلية من خالل عقد 
ورش عمل تعزز االستمرار في تنسيق الطاقة 

لصالح اإلنسان.
وأكد فــــي حلقات النقاش اخلاصة بالطاقة 
أهمية النفط اخلام والغاز للعقود القادمة كمصدر 
رئيسي للطاقة الى جانب ضرورة االستثمار 
في بقية أنواع الطاقة لإليفاء باحتياجات العالم 

في املستقبل.
في الوقت ذاته اشــــار الزنكــــي الى توافق 
مواقف الكويت والسعودية واالمارات على كفاية 
اإلمدادات النفطية فــــي الوقت احلاضر او في 
املستقبل من خالل االستمرار في االستثمارات 

النفطية املطلوبة.
وركــــز على دور التقنيــــة وتطورها لرفع 
مستوى كفاءة استخدام الطاقة وزيادة اإلنتاج، 
موضحا ان استخدام الطاقات املتجددة بشكل 

اقتصادي في املستقبل كان من بني احملاور املهمة 
التي تناولتها اعمال املنتدى املتخصصة.

وأشار الى مشــــاركة واضحة لوزراء نفط 
ميثلون البلدان املســــتهلكة واملنتجة على حد 
ســــواء ما جعل مشــــاركة هذا العام ذات طابع 

خاص.
من جهته، أكد مدير مكتب الرئيس التنفيذي 
ملؤسســــة البترول الوطنية محمد الشطي في 
تصريح مماثل لـ »كونا« ان مدير املؤسســــة 
اجتمع مع عدة شــــركات نفطية عمالقة وذات 
عالقة وثيقة مبؤسسة البترول الكويتية لبحث 
كيفية تطوير تلك العالقة ســــواء فيما يتعلق 
باخلبرات الفنية ومجاالت التعاون االستثماري 

او تزويد املواد الهيدروكربونية.

ألمانيا ال تتوقع صدمات جديدة في االتحاد االوروبي ..و82% من األلمان يعتبرون أن استقرار اليورو في خطر

الغارد: دعونا ال نبيع منطقة اليورو على المكشوف!
عواصمـ  وكاالت: حثت وزيرة 
االقتصاد الفرنسية كريستني الغارد 
األسواق املالية امس على عدم بيع 
منطقة اليورو على املكشوف قائلة 
إن كل الدول تســــير على طريق 

االنضباط املالي.
وقالــــت خالل حلقة نقاشــــية 
للمنتدى االقتصادي العاملي »أعتقد 
أن منطقة اليورو اجتازت منعطفا. 
دعونا ال نبع أوروبا على املكشوف 
ودعونا ال نبع منطقة اليورو على 

املكشوف«.
من جانبه، قــــال وزير املالية 
األملاني فولفجاجن شيوبله إنه ال 
يتوقع أن تتعرض منطقة اليورو 
ألي صدمات رئيسية جديدة مضيفا 
أنه يعتقــــد أن العملة األوروبية 

املوحدة ستكون مستقرة.
وقال شــــيوبله خــــالل حلقة 
نقاشية للمنتدى االقتصادي العاملي 
أتوقع أي صدمات رئيســــية  »ال 
جديدة.. أعتقد أن اليورو سيكون 

مستقرا«.
وفي كلمتــــه، قال وزير املالية 
البريطاني جورج أوزبورن إن على 
الشــــركات البريطانية بدء إنفاق 
احتياطياتها النقدية للمســــاعدة 
انعــــاش االقتصــــاد بينما  فــــي 
تعمل احلكومــــة لتذليل العقبات 

التــــي تعترض النمو على صعيد 
املعروض. وقــــال أوزبورن خالل 
اجتماع للمنتدى االقتصادي العاملي 
إن أرقام النــــاجت احمللي اإلجمالي 
أصابته بخيبة أمل بعدما أظهرت 
انكماشا نسبته  األسبوع املاضي 
0.5% في الربــــع األخير من 2010 
ألســــباب منهــــا موجــــة الطقس 

السيء.
وقــــال »التحــــدي بالنســــبة 
للحكومة علــــى مدى عام قادم أو 
نحو ذلك هو إزالة العقبات التي 
تعترض سبيل النمو على صعيد 
املعــــروض«. وأضــــاف أوزبورن 
»التحدي اآلخر بالنسبة لي هو أن 
الشركات البريطانية متلك سيولة 
في ميزانياتها العمومية تعادل نحو 
5% من الناجت احمللي اإلجمالي. ما 
يتوجب علي القيام به في األشهر 
القليلة القادمة هو إقناعها بالبدء 

في إنفاق ذلك املال«.
من جهة أخرى، ذكرت دراسة 
احصائيـــة امـــس ان 82%مـــن 
االملـــان يعتبرون ان  املواطنني 
العملة االوروبية املوحدة )يورو( 

في خطر.
وقالت الدراسة التي اشرفت 
عليها قنـــاة التلفزيون االملانية 
الثانية )زي دي اف( ان 55% من 

اليورو في كل بلد على حدة فأكدت 
الدراسة ان ثلثي األملان يرفضون 
نقل هذه الصالحيات من أملانيا 

الى االحتاد االوروبي.
فـــي الوقـــت ذاته اشـــارت 
الدراســـة الـــى ان نصف االملان 
املانيا مكثفا  يؤيدون تنســـيقا 
مع الدول االعضـــاء في منطقة 
اليورو من اجل اخلروج من ازمة 

املديونية.
يذكر ان االحتـــاد األوروبي 
يجري مشاورات مع حكومات دول 
منطقة اليورو بخصوص زيادة 
قيمة مظلـــة االنقاذ املخصصة 
ملســـاعدة الدول التي تعاني من 

مشكلة املديونية.
الـــدول وعلى  وترى بعض 
رأسها فرنســـا بأن قيمة مظلة 
االنقاذ البالغة 750 مليار يورو 
ال تكفي لضمـــان خروج الدول 
التـــي تعاني من ازمة املديونية 

من مشاكلها.
وتعزو الـــدول املؤيدة لرفع 
قيمة مظلـــة االنقاذ موقفها الى 
ان وكاالت االقـــراض حتتفـــظ 
مببالغ كبيرة مـــن قيمة املظلة 
على شـــكل ضمانات االمر الذي 
يخفض قيمتها الى مبلغ يتراوح 

بني 250 و260 مليار يورو.

املديونية التي تعاني منها دول 
في منطقة اليورو مثل اليونان 

وايرلندا والبرتغال.
اما على صعيد الصالحيات 
بخصوص اتخاذ القرارات بشأن 

الدراســـة ان غالبيـــة املواطنني 
االملان ال يؤيدون توسيع مظلة 
االنقاذ األوروبية أو زيادة قيمتها 
وان 64% منهم يرفضون حتمل 
بالدهم مســـؤولية حل مشكلة 

املواطنني االملان مازالوا يؤمنون 
مبستقبل اليورو على املدى البعيد 
العملة  ولكن عدد املشككني في 

االوروبية املوحدة يزداد.
علـــى صعيد متصـــل قالت 

مهرجان سينمائي على هامش »دافوس« 
يناقش »العولمة.. نعمة أم نقمة«

الزنكي: أسعار النفط ومستوياته المتاحة مقبولة

وسط ارتفاع نشاط األسهم الصغرى

»المشورة«: نمو كبير في جميع مؤشرات السوق 
والمؤشرات اإلسالمية تستمر في تحقيق المكاسب

فقط وذلك بعد سقوط السوق 
املصري سقوطا حرا فاقدا حوالي 
12 مليار دوالر خالل جلســـتني 
فقط، مما أثـــار اخلوف والهلع 
املتداولني، والذين  في نفسيات 
ســـوف تتجـــه أنظارهم خالل 
األسبوع القادم أيضا نحو مصر 
ليحددوا توجهاتهم في أسواقهم 
املالية، إضافة إلى ترقب متعاملي 
سوق الكويت ظهور أخبار جديدة 
خاصة بصفقة زين من احملتمل 
أن يكـــون لها أثـــر في تداوالت 
أســـهم مرتبطة بالسهم األكبر 
قيمة سوقية في سوق الكويت 

لألوراق املالية.

الكبـــرى، والتي يتطلع بعضها 
إلى إعادة هيكلة بعض مدينيه 
والتي ستخفف مخصصات مقابل 
ديون مشـــكوك فـــي حتصيلها 
وبنسبة مرتفعة مما سينعكس 
على أرباحه إيجابا، إضافة إلى 
بعض األخبار التي تتحدث عن 
متويل صفقة بيع نســـبة %46 
من قبل بعض البنوك الكويتية 
الكبرى، وبعد ذلك استمر النمو 
للجلســـة الرابعة والتي شهدت 
األسواق العربية خالله تراجعا 
عاما بســـبب األحداث في مصر 
والتـــي طال تأثيرها اجللســـة 
األخيرة من األســـبوع املاضي 

العام وصلت إلى 72 مليون دينار 
خالل جلسة واحدة هي اجللسة 
الثانيـــة من األســـبوع، مما بث 
ثقة اكبر على مســـتوى األسهم 
الصغرى والتي تسلمت الدفة في 
اجللسات الثالث األخيرة ليرتفع 
نشاطها بشكل كبير جدا وتتراجع 
الســـيولة تدريجيا نظرا لتركز 
التداوالت على أسهم ذات أسعار 

متدنية.
ولفت التقرير الى ان األخبار 
املرتبطة بصفقة شركة زين كانت 
حاضرة في بداية األسبوع، واكبها 
ارتفـــاع في تقديرات منو أرباح 
الكويتيـــة خصوصا  البنـــوك 

وارتفع نشاط األسهم املتوافقة 
مع الشريعة بنسبة كبيرة جدا 
بلغت 171.2% قياسا على األسبوع 
ما قبل املاضي، بينما ارتفعت كمية 
األسهم املتداولة في مؤشر األسهم 
اإلسالمية بنسبة 115.3%، وسجل 
مؤشر السوق العام ارتفاعا اكبر 

أيضا وبنسبة %150.7.
املتداولني  وتقلبت رغبـــات 
ونفســـيتهم بني بداية متفائلة 
ونهايـــة ســـلبية للغاية، حيث 
نشطت األسهم القيادية خصوصا 
البنوك خـــالل أول  في قطـــاع 
جلســـتني مما رفع السيولة إلى 
مستويات هي األعلى خالل هذا 

قال التقرير األسبوعي لشركة 
املشـــورة والراية األسبوعي ان 
اللون األخضر طغى على جميع 
مؤشرات السوق الكويتي خالل 
األسبوع املاضي ورغم التراجع 
الكبيـــر في نهاية األســـبوع إال 
انه لم يســـتطع مسح املكاسب 
الكبيرة والتي سجلتها مؤشرات 
السوق ومتغيرات خالل أول أربع 

جلسات.
واشار التقرير الى ان مؤشر 
املشورة الرئيسي والذي يقيس 
الشـــريعة، سجل  األسهم وفق 
مكاسب بلغت نسبتها 0.5% تعادل 
3 نقاط ليقفل على مستوى 491.28 
نقطة، وســـجل مؤشر املشورة 
لألســـهم املتوافقة مع الشريعة 
االرتفاع األكبر وبنســـبة %0.9 
ليبلغ مســـتوى 575.56 نقطة 
مضيفا 5 نقاط، وكانت مكاسب 
املؤشر الوزني العام بينهما بنسبة 
0.7% تعادل 3 نقاط ليقفل على 

مستوى 488.07 نقطة.
أمـــا فيما يخص الســـيولة، 
فقد ارتفعت بنسبة 52.7% على 
مستوى األسهم اإلسالمية قياسا 
عليها خالل األســـبوع األسبق 
بينما سجلت األسهم املتوافقة مع 
الشريعة تدفقا اكبر للسيولة بلغ 
ارتفاعه نسبة 59.3%، وقفزت قيمة 
تداوالت األسهم في مؤشر السوق 
العام بنسبة 79.8% وكان االرتفاع 
سيولة بنك الكويت الوطني أثرا 
واضحا في هذا الفرق بينها وبني 
األسهم اإلسالمية واملتوافقة مع 

الشريعة.

أعلى خمسة أسهم إسالمية تداوال من حيث القيم خالل األسبوع المنتهي في 2011/1/27

اإلقفال األخيرالسهمالترتيب
التغير 

)فلس(

التغير 

)%(

الكمية 

المتداولة 

)سهم(

القيمة 

المتداولة 

)دينار(

عدد 

الصفقات

نسبة القيمة المتداولة 

الى إجمالي السوق

32.9%23.042.50029.310.250808-1.6%-1.26020بيتك1

10.3%3.823.230.0009.179.550468%40515أالفكو2

10%24.500.0008.883.200607-2.7%-35510الدولي3

7.3%10311.120.0006.475.3601.568%222املستثمرون4

5.7%2.870.120.0005.106.480614%732الصفاة5

ـ452.012.50058.954.8404.065املجموع

44.5%66.2%52%نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق


