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)قاسم باشا(جانب من احتفاالت ومهرجانات »X سايت« و»صفاة هوم«

هادي العجمي

جناح البنك في مجمع املارينا األسبوع املاضي وسينتقل إلى مول 360 هذا األسبوع

»X ـ سايت« و»صفاة هوم« 
أطلقتا احتفاالت ومهرجانات هال فبراير

محمود فاروق
� س����ايت« م����ن   X« اطلق����ت
الكترونيات الغامن و»صفاة هوم« 
احتفاالت هال فبراير اخلاصة بهما 
في الباحة اخلارجية لصفاة الغامن 
بالري، وذلك جريا على عادتهما 
باستقدام وتنظيم أفضل املهرجانات 
والفرق الفنية لعمالئهما وتستمر 
االحتفاالت لغاية 24 فبراير اجلاري 
وذلك مبناسبة مرور 50 عاما على 
اس����تقالل الكويت و20 عاما على 
حتريرها و5 س����نوات على تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم 

في البالد.
وكان فريق اإلعداد والتنظيم 
لدى الغامن قد حقق سمعة طيبة 
خالل السنتني املاضيتني لنجاحه 
في تنظيم حف����الت وأحداث ذاع 
صيتها منها حف����ل غنائي ضخم 
للفنانة نانس����ي عجرم والفنان 
فض����ل ش����اكر منذ عام����ني تالها 
عرض لكل من س����يرك دوسوليه 
وسيرك موسكو العامليني في العام 
املاضي، ونظرا خلصوصية الذكرى 
وملكانتها الوطنية وملا لها من مكانة 

للجميع وليس مقتصرا على العمالء 
حيث يقدم للحضور فرصا للفوز 

بجوائز مدهشة وقيمة. 
حضر احلفل في أيامه األولى 
ممثلون عن دور الصحافة ووسائل 
اإلعالم احمللية ومت تغطيته من قبل 
وسائل االعالم املرئية وجمهور غفير 

عزيزة في قلوب الكويتيني ومحبي 
الكويت، وحرص املنظمون على 
زيادة املتعة والتشويق للجمهور 
ف����ي احتفاالت ذكرى االس����تقالل 
الذهبي����ة. وملضاعفة التش����ويق 
واملتعة قرر فريق التنظيم جعل 
حضور انشطة املهرجان مفتوحا 

العمالء واملواطنني واملقيمني  من 
الذين أثنوا على أنشطته وشاركوا 
في مسابقاته وأحداثه الشيقة التي 
تضمنت عروضا للفرق الشعبية 
احمللية والعاملية، استعراضات فنية 
وأنشطة ترفيهية لألطفال والعديد 
غيرها من العروض املميزة، وقدمه 

نخبة من اإلعالميني احملليني وأداروا 
مسابقاته وحتدياته ومت منح الهدايا 
املجانية للحضور وتخلل االحتفاالت 
عروض األكروبات الشيقة وفقرات 
للتمثيل الصامت وألصحاب األقدام 
الطويلة وش����خصيات كارتونية 
محببة لألطفال. وعلق أحد احلضور 
على املهرجان قائال: »لقد أمضيت 
مع عائلتي وقتا ممتعا ومس����ليا 
وأدهش����ني حج����م االحتف����االت 
والتنظيم الضخم واستمتع أطفالي 
بالورش والع����روض الفنية هذه 
الليل����ة وقد عزمت أال أضيع ليلة 
من ليالي املهرجان بناء على إصرار 
أبنائي وستجدوننا هنا كل ليلة 
حتى 24 فبراير«. وتستمر احتفاالت 
X � س����ايت وصفاة هوم في باحة 
صف����اة الغامن اخلارجية حتى 24 
فبراير حيث سيتم اختتام أنشطة 
هذا املهرجان الكبير باحتفال رسمي 
ضخم يتخلله عرض مهيب لأللعاب 
النارية وسيتم قص قالب احللوى 
اخلاص باحتفاالت مرور 50 عاما 
على اس����تقالل الكويت و20 عاما 

على حتريرها.

تستمر حتى 24 فبراير وتتضمن استعراضات فنية وأنشطة ترفيهية

العجمي: سحوبات »انفوكونكت« و»انفوبيز«  تضمن جوائز قيمة 
الكوي���ت  ش���هد مع���رض 
الدولي يوم 10 فبراير اجلاري 
مهرجان سحوبات انفوكونكت 
أقامته ش���ركة  الذي  وانفوبيز 
انفوس���نتر لتنظيم املعارض 
التسويقية بعد  واالستشارات 
انتهائها مباشرة من إقامة معرض 
الكويت لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت معرض انفوكونكت 
الذي القى حضورا فاق 350 ألف 
زائر جتول���وا بأرجاء معرض 
انفوبيز  انفوكونكت ومعرض 
ومعرض املباني الذكية واألمن 
والسالمة الذي قدرت مساحته 

لهذا العام 8000 متر مربع.
وبهذه املناس���بة، قال مدير 
العامة في ش���ركة  العالق���ات 
انفوسنتر هادي العجمي: ان هذا 
احلدث كان اخر فعاليات معرض 
انفوكونكت ال���ذي ضم العديد 
من األنشطة والعروض املميزة 
واألس���عار املخفضة واألجهزة 
احلديثة، حيث مت في املهرجان 
السحب على العديد من اجلوائز 
القيم���ة واملقدمة من الش���ركة 
املنظمة والشركات املشاركة في 
املعرض، وكانت اجلائزة الكبرى 
هي سيارة BMW الفئة اخلامسة 

 Mini Cooper 2011 وس���يارتني
2011 باإلضافة الى أكثر من 40 
جائزة أخرى.  واضاف العجمي 
في تصريح صحافي بانه وسط 
حضور كثيف من العمالء وممثلي 
وزارتي التجارة والداخلية، فقد 
 BMWفاز يوسف جاسم بسيارة
الفئة اخلامسة وفاز كل من: ناجي 
 Mini خالد، ووالء عبداهلل بسيارة
Cooper، وكانت هذه اجلوائز هي 
اجلوائز الكبرى، واحلدث األهم 
في مهرجان سحوبات انفوكونكت 
الش���ركة املنظمة  واملقدمة من 

شركة انفوسنتر.

وأش���ار العجم���ي ال���ى أن 
الش���ركة املنظمة كانت تسعى 
من وراء هذا احلدث إلى زيادة 
املبيعات للشركات املشاركة في 
املعرض مما يؤدي إلي تنشيط 
احلرك���ة االقتصادية في دولة 
الكويت، فقد ق���درت املبيعات 
انفوكونكت خالل  في معرض 
فترة إقام���ة املعرض أكثر من 
12 مليون دوالر، مما يدل على 
الرض���ا التام من العمالء جتاه 
الع���روض واألجه���زة وكذلك 
األسعار التنافسية التي قدمت 

في معرض انفوكونكت. 

13.8 مليار دوالر قيمة مبيعات »داو« 
للربع الرابع من 2010

»بوبيان« يتواجد في مجمع 360
 في عطلة نهاية األسبوع

أعلنت شركة داو للكيماويات عن وصول قيمة مبيعاتها خالل 
الرب���ع األخير من عام 2010 إلى 13.8 ملي���ار دوالر، ما ميثل زيادة 
بنسبة 22% مقارنة مع نفس الفترة من العام املاضي، دون احتساب 

أثر تصفية بعض االستثمارات.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان مبيعاتها خالل 2010 بأكمله 
سجلت 53.7 مليار دوالر، وباستثناء تصفية بعض االستثمارات، 
فقد ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 26% خالل عام 2010 مقارنة مع 
العام الذي سبقه، إذ شهدت كل القطاعات التشغيلية زيادة بأكثر من 
10% في أرباحها، وجتاوزت مبيعات الشركة في األسواق الناشئة 16 

مليار دوالر خالل العام، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا.
ووصلت ربحية السهم الواحد خالل الربع األخير من عام 2010 
إل���ى 0.37 دوالر، مقارنة مع 0.08 دوالر خالل نفس الفترة من عام 
2009، كما حققت الشركة خالل الربع األخير من 2010، وعند استثناء 

منتجات معينة، أرباحا بقيمة 0.47 دوالر للسهم الواحد.

وارتفعت األرباح الفصلية قبل حساب الفوائد والضرائب واإلهالك 
واستهالك الدين دون احتساب بنود معينة بواقع 441 مليون دوالر، 
أي ما نسبته 30%، لتصل إلى 1.9 مليار دوالر، ما ميثل أعلى أرباح 
خالل الربع الرابع منذ عام 2007، وأعلى هامش أرباح سنوية لسبعة 
أرباع متتالية، كما بلغت األرباح الس���نوية قبل حس���اب الفوائد 
والضرائب واإلهالك واس���تهالك الدين باستثناء بنود معينة 7.5 

مليارات دوالر، بزيادة نسبتها 36% مقارنة بعام 2009.
ووصلت قيمة مبيعات املواد البالستيكية إلى 2.9 مليار دوالر 
خ���الل الربع األخير، أي بزيادة قدرها 20% مقارنة مع نفس الفترة 
من عام 2009، كما منا حجم املبيعات بنسبة 4%، فيما ارتفع سعرها 
بنس���بة 16%، ووصلت أرباح املواد البالس���تيكية في الربع الرابع 
لعام 2010 قبل حساب الفوائد والضرائب واإلهالك واستهالك الدين 
إلى 765 مليون دوالر، من ضمنها 5 ماليني دوالر كتكاليف تتعلق 

بتصفية وحدة ستايرون.

أعلن بنك بوبيان عن تواجده 
في مجمع 360 وذلك في الفترة 
ما بني 17 حتى 19 فبراير اجلاري 
وذلك للترويج ملس���ابقة تاريخ 
الكويت التي اطلقها البنك مؤخرا 
مبناسبة مرور خمسني عاما على 
االستقالل و20 عاما على التحرير 
وخمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
مقاليد احلك���م. وقال البنك في 
بيان صحافي ان مسابقة تاريخ 

الكويت تتيح للمش���اركني فيها 
فرصة الفوز بسيارة GMC اكاديا 
إلى جانب عدد من اجهزة االيفون 
وااليباد وذلك من خالل االجابة 
عن مجموعة من االس���ئلة التي 
تتعلق بتاريخ الكويت حيث متت 
االستعانة بواحد من ابرز مؤرخي 
الكويت وهو د.عادل العبداملغني 
العداد نبذة مختصرة عن تاريخ 
الكويت بحيث متكن من يقرأها 
االجابة عن االسئلة الواردة في 

الى  املسابقة. وتهدف املسابقة 
اذكاء روح الوطنية لدى املواطنني 
الى جانب تذكيرهم بجزء هام 
من تاريخهم وتعريف املقيمني 
بتاريخ الكويت حيث ان قراءة 
النبذة التاريخية املعدة تعتبر 
الطريق الى حل االسئلة اخلمسة 

التي تتضمنها املسابقة.
وميكن احلصول على استمارة 
املشاركة في املسابقة من خالل 
زيارة جن���اح البنك في مجمع 

360 خالل عطلة نهاية االسبوع 
احلالي وقراءة محتوى املسابقة 
واالجابة عن االس���ئلة ومن ثم 
الدخول في السحب املقرر يوم 
26 فبراير اجل���اري، كما ميكن 
املشاركة ايضا في املسابقة اما 
عن طريق زيارة موقع البنك على 
www.bankboubyan. االنترنت

com او عن طريق ملء االستمارات 
اخلاصة باملسابقة املوجودة في 

االفرع.

البورصة تتراجع لألسبوع الثالث على التوالي

»االستثمارات«: التطورات السياسية الخارجية 
وشائعات صفقة »زين« تقودان البورصة للتراجع

قال التقرير االسبوعي لشركة 
االستثمارات الوطنية انه بنهاية 
تداول االس���بوع املاضي بلغت 
الرأس���مالية  الس���وقية  القيمة 
للش���ركات املدرجة في س���وق 
الكويت لالوراق املالية 34.575.1 
مليون دين���ار بانخفاض قدره 
1.229.7 مليون دينار وما نسبته 
3.4% مقارنة مع نهاية االسبوع 
قبل املاضي والبالغة 35.804.8 
مليون دين���ار وانخفاض قدره 
1.787.0 مليون دينار وما نسبته 

4.9% عن نهاية عام 2010.
وقد انهى سوق الكويت لالوراق 
املالية تعامالته هذا االسبوع على 
تراجع في ادائه وذلك باملقارنة 
مع ادائه في االس���بوع املاضي 
حيث انخفضت املؤشرات العامة 
املوزونة )الس���عري � الوزني � 
NIC50( بنسبة بلغت 2.5% و%3.4 
و4.1% على التوالي، واما بالنسبة 
الى مس���توى املتغيرات العامة 
)املعدل اليومي للكمية املتداولة 
� املعدل اليومي لعدد الصفقات � 
املعدل اليومي لقيمة التداول( فقد 
ارتفعت بنسب بلغت 23% و%24 
و35% على التوالي، وبلغ متوسط 
املتداولة  اليومي للقيمة  املعدل 
32 مليون دينار خالل االسبوع 
باملقارنة مع متوسط 24 مليون 

دينار لالسبوع قبله.
ولالسبوع الثالث على التوالي 
تتواصل فيه مؤش���رات السوق 
بالتراجع وان كانت بداية تراجعه 
بسبب غياب االقبال على الشراء 
اما لشح الس���يولة املتوافرة او 

عقد اجتماع ملجلس ادارتها الذي 
بحث عروض شراء زين السعودية 
ومدى مالءمتها، وقد ادى ذلك مع 
غياب صناع الس���وق الى كسر 
حاجز فني مهم بالنسبة الى املؤشر 
العام البالغ 6.611 فقط بعد ان اقفل 
عن���د 6.559 نقطة، وهو ما ادى 
التى نشاط عمليات البيع من دون 
الدعم لتفضيل  اعتبار حلواجز 
االحتفاظ بالس���يولة خاصة مع 
دخول السوق في عطلة اسبوعية 
اطول من املعتاد، وجاءت عمليات 
البيع العشوائية تلك تخوفا من 
جتربة الس���وق خ���الل العامني 
املاضيني حيث شهد سقوطا حرا 
جلميع مكوناته، وبطبيعة احلال 
فإن  تلك املخاوف غير واقعية اوال 
الن اسعار الشركات املتعثرة جراء 
االزمة املالية العاملية مخصومة بل 
ان املستويات السعرية الغلبها هي 
اس���عار افالس او تصفية، ثانيا 
هو احتس���اب معظ���م املصارف 
وتغطيتها للمخصصات الالزمة 
للديون املتعثرة عن تلك الفترة 
على مدى عامني عالوة على شطبها 
للديون التاريخية التي ترجع الى 
ما يقارب العش���رين عاما، ثالثا 
عودة بعض مؤش���رات االسواق 
العاملية الرئيسية الى مستويات 
ما قبل االزم���ة وتعافي اغلبها، 
املمتازة  املالية  واخيرا للحال���ة 
النفط  للدولة وعالقتها باسعار 
التي يتوقع لها مزيد من االرتفاع 
علما بأنها حاليا تربو مبا يزيد 
على 80% للمستويات التي بلغها 

قبل عامني.

لتباطؤ حرك���ة اعالنات االرباح 
السنوية مع االسقاطات السلبية 
لنتائج بعض املعلن منها وهو ما 
يخص شركات رئيسية بالسوق، 
وكذل���ك لترقب اع���ادة الهيكلة 
التنظيمية والتشريعية املرتقبة 
وبيان مدى تأثيرها على متعاملي 

السوق وصناعه.
كما ان للمتغيرات السياسية 
في احمليط االقليمي مع مراقبة 
انعكاسها على اجلانب االقتصادي 
االثر الرئيس���ي لتراجع السوق 
احملل���ي خالل الفت���رة املاضية 
وذلك على الرغم من اس���تجابة 
االس���واق االقليمي���ة والعاملية 
م���ن حيث تأثره���ا بالتطورات 
السياسية وباالخص لالسواق 
اخلليجية التي شهدت انتعاشا 

نسبيا مؤخرا.
اما بخصوص ما حصل خالل 

هذا االسبوع وحتديدا االنخفاض 
احلاد الذي شهده في اليوم االخير 
فقد أشاد التقرير الى انه يعود 
الى مزي���ج من العوامل، خاصة 
ضعف معدالت السيولة بشكل 
عام على مدى الفترة الس���ابقة 
كان من نتائجه فقدان بعض من 
صناع الس���وق الكثر من سلعة 
رئيسية وان من شأن ذلك الغياب 
ان يعرض السوق الى مضاربات 
عشوائية، ففي نهاية االسبوع لم 
يأت ذلك التراجع املباغت اال بعد 
ضعف السوق على مدى اسبوعني 
س���ابقني ومبتوس���ط تداوالت 
متدنية من دون وجود اس���باب 
صريحة في بعض االحيان، عالوة 
على حصول تطورات في االزمة 

السياسية باملنطقة.
من ناحية اخرى ولوج شائعات 
بخصوص صفقة زين تزامنا مع 

سنغافورة تستقبل أعدادًا قياسية 
من الزوار القادمين من الكويت خالل 2010

»العربي للتخطيط«: عدد العاطلين العرب
عن العمل سيصل إلى 19 مليونًا في 2020

اس���تقبلت سنغافورة الس���نة املاضية أعدادا 
قياسية من السياح القادمني من الكويت، لترتفع 
هذه األعداد مبعدل 45.5% عن السنة التي سبقتها، 
وتبلغ 8368 زائرا وفقا ألرقام نهاية العام الصادرة 

عن هيئة السياحة السنغافورية.
وتزامنت هذه الزيادة في أعداد الزوار من الكويت، 
بارتفاع بنسبة 20% في أعداد الزوار القادمني من 
مختلف أنحاء العالم والتي بلغت 11.6 مليون زائر 
خالل العام 2010، بارتفاع عن األرقام التي شهدها 
العام 2009 والتي بلغت 9.7 ماليني زائر، ويعود 
ذلك إلى تدفق زوار األعمال والترفيه لالطالع على 
التحوالت الكبيرة والغنية التي شهدتها سنغافورة 
هذه الس���نة كافتتاح العديد م���ن املعالم املميزة 
واملنتجات واملطاعم ومراكز التس���وق والهيئات 

التعليمية ومرافق األعمال وغيرها الكثير.
كما ش���هد االنتعاش السياحي في العام 2010 
ارتفاع عائدات الس���ياحة مبعدل كبير بلغ 49 % 
مقارنة مع األرقام التي شهدها العام 2009 لتبلغ بذلك 
اإليرادات ألعلى مستوياتها محققة 14.7 مليار دوالر، 
ولتتخطى نطاق التوقعات السياحية والتي أشارت 

إلى حتقيق بني 13.6 إلى 14.4 مليار دوالر. 
وكان النم���و األكبر في عائدات الس���ياحة من 
زي���ارة املعالم الس���ياحية والترفيه حيث بلغت 
الزيادة نسبة 1.893%، تليها زيادة بنسبة 25% في 
عائدات اإلقامة و23 % ارتفاعا في عائدات املأكوالت 

واملشروبات.
وفي معرض تعليقه على هذه التطورات االيجابية، 
قال املدير اإلقليمي لهيئة السياحة السنغافورية في 
الشرق األوسط وافريقيا جيسون أونغ: »شّكل العام 
2010 عاما مميزا بالنسبة لسنغافورة املستمرة في 

إجناز التحوالت الكبيرة والغنية لترسيخ مكانتها 
كوجهة س���ياحية مميزة، والتي انطلقت بافتتاح 
حديقة استوديوهات يونيفرسال في منتجع »وورلد 
سينتوزا«، وافتتاح منتجع مارينا باي ساندز الذي 
يضم أعلى بركة سباحة في العالم، باإلضافة إلى 
استضافة وتنظيم أول دورة ألعاب أوملبية للشباب. 
حيث يتيح كل ذلك لزوار األعمال والترفيه أفضل 

وأغنى التجارب الفاخرة في سنغافورة«.
واضاف قائال: »إنني على ثقة من تسارع وتيرة 
هذه التوجهات اإليجابية خالل العام احلالي الذي 
سيشهد املزيد من املشاريع والفعاليات الرائدة مثل 
مشروع »حدائق الواجهة املائية داخل منتجع مارينا 
باي ساندز والذي سيشهد حتول سنغافورة إلى 
مدينة حدائق حقيقية، كما إننا نتطلع قدما الفتتاح 
املزيد من املعالم املميزة في الوقت الذي بدأت تعمل 
فيه املنتجعات املتكاملة بشكل تام باإلضافة إلى 
مجموعة من املعارض التي سيستضيفها متحف 

الفنون العلمية األول من نوعه في العالم«.
وباملجمل، استقبلت سنغافورة أكثر من 147.000 
زائر من منطقة الشرق األوسط خالل العام 2010 
مقارنة م���ع 117.000 زائر في الع���ام 2009، على 

النحو التالي:
اإلمارات العربية املتحدة: 56.474 زائرا في العام 

2010، بارتفاع بنسبة 14% عن العام 2009. 
اململكة العربية السعودية: 12.631 زائرا في العام 

2010، بارتفاع بنسبة 17%عن العام 2009. 
الكوي���ت: 8.368 زائرا في العام 2010، بارتفاع 

بنسبة 46% عن العام 2009. 
قطر: 6.522 زائرا في العام 2010، بارتفاع بنسبة 

21% عن العام 2009.

بيروت � كونا: توقع املعهد العربي للتخطيط 
ان يبلغ عدد العاطل���ني عن العمل في الدول 
العربي���ة 19 مليونا في عام 2020 اي بزيادة 
ثمانية ماليني عما كان عليه في العام 2008.

ورجح املعهد في تقرير له ان يبقى معدل 
البطالة في الدول العربية مستقرا عند مستوى 
11% الفتا الى ان الفتيات العربيات أكثر عرضة 
للبطالة من النساء ومن الشبان الذكور وان 
الش���باب املتعلمني يعانون البطالة اكثر من 

الذين اقل منهم تعليما.
وأكد التقرير أن املعضلة األساس���ية التي 
تواجه البطالة في الدول العربية تتمثل في عدم 

مقدرة االقتصاد العربي على النمو أكبر من %5 
بشكل متسق على الرغم من ارتفاع مرونات 
التشغيل لالنتاج في الدول العربية فان بطء 
النمو االقتصادي يكبل منو التشغيل وال يسمح 

بالتغلب على معضلة البطالة بسهولة.
وذكر التقرير أن���ه نتيجة الرتفاع حصة 
السكان القادرين على العمل فقد ارتفعت القوة 
العاملة العربية من 41 مليون نسمة في العام 
1980 ال���ى 100 مليون نس���مة في عام 2007 
اي مبعدل منو وس���طي 5.3% وهو أعلى من 
معدل منو السكان خالل الفترة ذاتها والذي 

بلغ %1.3.

عدد الصفقاتكمية األسهم المتداولة

قيمة األسهم المتداولة


