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كاتب سعودي: أوقفوا سوق األسهم!

»المركز« يستضيف طالب »سيانس بو«
في محاضرة حول اقتصاديات دول الخليج

متاجر إماراتية تخفض أسعار السلع 
األساسية 20ـ40% في مارس

تراجع قيمة العقارات الفاخرة في بكين

»HSBC« شارك في احتفاالت الكويت

الرياضـ  يو.بي.آي: دعا كاتب سعودي السلطات 
في بالده إلى إيقاف سوق األسهم في اململكة التي 
هبطت خالل 10 أيام فقط 15% متأثرة بالتظاهرات 

التي تشهدها املنطقة.
وقال الكاتب السعودي تركي الدخيل في مقال 
له في صحيفة »الوطن« امس حتت عنوان »أوقفوا 
سوق األسهم«: لقد استمعت إلى بعض اآلراء بعيدا 
عن منطقيتها تتمنى أن تغلق سوق األسهم كما حدث 
مع السوق املصرية ليتوقف النزيف الذي يصيب 

البالد في اقتصادها وسمعتها االقتصادية.
وتابع »أكرر أننا نحتاج إلى مواقف شجاعة من 
احلكومة )التي يرأسها امللك عبداهلل بن عبدالعزيز( 
حتى ال جتد الدولة أمامها الطبقة املتوسطة وقد 
اضمحلت وتالشت متحولة إلى ما هو دون خط 
الفقر«. وقـــال الدخيل »فوجئنا بتفاعل ســـوق 
األسهم السعودية مع املظاهرات العربية واألوضاع 
السياســـية املضطربة في العالم العربي« مشيرا 
الى انه كان »الفتا أن سوقنا تفاعلت مع مظاهرات 

البحرين بشكل عجيب فهبطت السوق السعودية 
في وقت لم تهبط فيه السوق البحرينية«.

وقال »خالل عشـــرة أيام فقط هبطت السوق 
الســـعودية نحو 15% مما دفع باملستثمرين إلى 

نوبة هلع سيلت على إثرها احملافظ«.
وتابع »أخشى إن لم تتدخل اجلهات االقتصادية 
فـــي الدولة من خالل دخول محافظ الدولة للجم 

تدهور األسعار أن تزداد أعداد العاطلني«.
ويعتقد مراقبون في الرياض وعلى نطاق واسع 
أن استمرار تدهور سوق األسهم السعودية منذ 
فبراير 2006 وحتى اآلن وترافق ذلك مع سلبية 
املواقف الرسمية وغياب التدخل احلكومي لوقف 
نزيف السوق أمر من شأنه دعم موقف املطالبني 

بتنفيذ إصالحات سياسية واقتصادية.
وانتابت مشـــاعر من القلق نفـــوس غالبية 
املواطنني السعوديني نتيجة الهبوط احلاد الذي 
تعيشـــه سوق األسهم الســـعودية حاليا منذ ما 

يزيد عن األسبوعني.

اعلن املركـــز املالي الكويتي عن اســـتضافة 
مجموعة من طالب جامعة سيانس بو الفرنسية 

في مقر الشركة مؤخرا.
وحضر الطـــالب محاضرة بعنـــوان »نظرة 
على اقتصـــادات دول مجلس التعاون اخلليجي: 
اجليوسياســـية في املقدمة«، والتي تطرقت الى 
اخلصائص املختلفة لالقتصادات اخلليجية مبا 
فيها النفط، والقطاع املالي، والسياسات املالية، 
وأسواق املال، واملخاطر السياسية، وذلك بحضور 
الرئيس التنفيـــذي للمركز مناف الهاجري الذي 

أجاب على بعض أســـئلة الطالب املتعلقة ببيئة 
املنطقة ومســـتجداتها.  وفي هذا الســـياق، قال 
ضابط مساعد التســـويق والعالقات العامة في 
املركز أسامة املسلم : »تعد سيانس بو واحدة من 
املؤسسات التعليمية الرائدة في العالم، وهي تعمل 
على تأهيل الطالب ملناصب قيادية في املستقبل، 
وتزويدهم بخبرات عملية من خالل اطالعهم عن 
قرب على مختلف األسواق، ومن جانبنا، يؤمن 
املركز بضرورة دعم املبادرات التعليمية وتشجيع 

الطالب من مختلف أنحاء العالم«.

أبوظبي ـ رويترز: قال مســـؤول حكومي إن 
مجموعة من متاجر التجزئة في اإلمارات اتفقت على 
خفض أسعار العديد من السلع الغذائية وغيرها 
من السلع األساسية مبا يصل إلى 40% ملدة شهر، 
ويعد ارتفاع تكاليف املعيشة في البلدان العربية 
من القوى الدافعة للثورات التي أطاحت برئيسي 
مصر وتونس والتي تتحدى اآلن األنظمة احلاكمة 

في ليبيا والبحرين وسلطنة عمان.
ولم تواجه اإلماراتـ  ثالث أكبر مصدر للنفط في 
العالمـ  مثل هذه االحتجاجات حتى اآلن، ونصيب 

الفـــرد من الناجت االقتصادي في اإلمارات هو من 
أعلى مســـتويات الدخل في العالم إذ يتجاوز 47 
ألف دوالر. وقال هاشم النعيمي مدير إدارة حماية 
املستهلك في وزارة االقتصاد اإلماراتية للصحافيني 
إن جمعيات تعاونية ومتاجر ومجمعات جتارية 
رئيســـية اتفقت على تقدمي عروض خاصة في 
إطار اليوم الوطني حلماية املســـتهلك ملدة شهر 
بالكامل، وأضاف أن العروض تشـــمل نحو 250 
سلعة أساسية في شهر مارس وان اخلصم يتراوح 

بني 20 و%40.

بانكوكـ  د.ب.أ: قالت شـــركة عاملية في قطاع 
العقارات أمس إن أسعار الوحدات السكنية الفاخرة 
تراجعت بنسبة 5.4% في بكني خالل الربع األخير 
من العام املاضي، لكنها ارتفعت باعتدال في أماكن 
أخرى في آســـيا. ووفقا لبيانات جمعتها شركة 
»جونز الجن السال« بشأن الوحدات والشقق الفاخرة 
في ثماني مدن آسيوية، ارتفعت القيمة الرأسمالية 
في املتوسط بنسبة 1.8% في الربع األخير مقارنة 

بالربع السابق عليه.
وقالت شركة العقارات إن هناك تراجعا ملحوظا 
في وتيرة ارتفاع األسعار مقارنة بعام 2009 نظرا 
»إلى سلسلة من إجراءات مكافحة املضاربات املطبقة 

في عام 2010 من قبل حكومات عدة«.

وتراجعت القيمة الرأسمالية في بكني بنسبة 
5.4% في الربع األخير، بينما زادت بنسبة %0.3 
في شنغهاي، وقال تقرير »جونز الجن السال« إنه 
»على الرغم من أحدث جولة لإلجراءات احلكومية 
التي تستهدف كبح الطلب املعتمد على املضاربات، 
فإن أسعار املساكن الفاخرة منت في هونغ كونغ 
بنسبة 6.4% بشكل فصلي، بسبب استمرار منو 
قطاع مساكن اإليجارات ومحدودية املعروض«، 
وقفزت أسعار الوحدات الفاخرة أيضا بنسبة %10.2 

في كواالملبور في الربع األخير من عام 2010.
وزادت األسعار في مومباي بنسبة 2.8% وفي 
بانكوك بنســـبة 0.1% وشهدت األسعار ثباتا في 

جاكرتا وسنغافورة خالل الفترة املذكورة.

مع الشعب الكويتي ابتهاجا بهذه املناسبة الكرمية، 
متمنيا للكويت حكومة وشعبا مزيدا من التقدم 

واالزدهار.

شارك بنك »إتش إس 
بي سي« الشرق االوسط 
احملدود ـ فرع الكويت في 
الكويت بعيد  احتفـــاالت 
الـ 50 وبذكرى  استقاللها 
التحريـــر الـ 20 ومرور 5 
سنوات على تولي صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ 
صباح االحمد مقاليد احلكم. 
وفي هذه املناسبة قام البنك 
بإطـــالق بالون كبير على 
شارع اخلليج العربي يحمل 
علم الكويت عاليا مشاركة 

مع اجلمهور احملتفلني.
أكد  وفي هذا الصـــدد 
نائب الرئيـــس التنفيذي 

لبنك إتش إس بي ســـي الشرق االوسط احملدود 
ـ فرع الكويت بيتر أوليف إن البنك حرص على 
املشاركة في هذه االحتفاالت الوطنية والتواصل 

»مزايا« تتعاون مع »لوياك« دعمًا لبيت عبداهلل 

»األمان«: المعطيات المحلية لم تدعم السوق في فبراير

وشــــركة طارق للمعدات الطبية، 
وشــــركة الشــــبكة، ودار السور 
الهندسية، وشركة  لالستشارات 
بروجاكس، وشركة سدير، واملكتب 
العربي لالستشــــارات الهندسية، 
والشركة املتحدة األولى للمقاوالت، 
وشركة روما للمقاوالت والديكور 
الداخلي، وشركة براكتيكال ديزاين، 
وشركة بوســــطه بلس، ومطبعة 
النزهة، والشركة الكويتية القطرية 
للتأمني، وشركة اجلوثن، وشركة 
الهدف  بيوتي كونسبت، ومجلة 
ومجلة واتش، إلى جانب مجموعة 
مــــن املطاعم وهــــي ماكدونالدز، 
وكوفي ريبابليك، وكيك آند بيك، 
ومجموعة الكوت الغذائية ممثلة 
بـ »برجر كينج، وتاكوبيل، وبيتزا 
هت«، وكراون بالزا، ومطعم ميلن 

زاني، وكافيه اسكتش.
وقد حقق »كلوفر سنتر« نسبة 
تأجير عالية وجنح في استكمال 
جميع التجهيزات جلميع اخلدمات 
التــــي يوفرها على ســــبيل مركز 
إمياجز لألشعة الذي يضم واحدا 
من أحدث أجهزة الرنني املغناطيسي 
في العالــــم، واالول من نوعه في 
الشرق األوسط، وعيادة جلوبال 
ميد كلينيك لألمــــراض اجللدية 
والعناية بالبشــــرة واملختبرات 
الطبية، وصيدلية كلوفر احلديثة 
الطبية والدواء  لتوفير اخلدمات 
على مدى 24 ساعة، وعيادة »كيدز 
سمايل« التي تعنى بتوفير اخلدمات 
والعادات الصحية السليمة لألطفال، 
وعيادة باقي لتجميل األســــنان، 
وكذلك »دنتال الوجن« للعالجات 
الطبيــــة والتجميليــــة اخلاصة 
باألسنان، ومركز حديثي الوالدة، 
ومركز األمراض العصبية، ومركز 
جراحة العظام، وعيادة أنف وأذن 

وحنجرة.

املؤشر في نفس اجتاه االختراق 
بقوة، أي أنه في حالة ارتفاع املؤشر 
وجتاوزه مستوى 6000 نقطة فإن 
مســــتوى 7500 نقطة )25%( هو 
املستوى املستهدف األول، أما لو 
انخفض املؤشر حتت مستوى 4500 
نقطة فإنه ســــيتجه إلى مستوى 
3000 نقطة مع احتمال أن يواجه 
مستوى دعم قويا عند 4000 نقطة 

متنعه من مواصلة االنخفاض.

عارضا من قطاعات مختلفة ارادوا 
مشاركة مزايا والكويت فرحتهما، 
وإننا بالطبع نشكر ثقتهم الغالية 

في اسم شركة مزايا«.
وشملت قائمة اجلهات املشاركة 
في مهرجان كلوفر سنتر كال من: 
جريدة الوطن وهي الراعي اإلعالمي 
للمهرجان، وشركة سدمي الكويت، 
املقاول الرئيسي للمشروع، والتي 
ساهمت برعاية ذهبية، باإلضافة الى 
شركة سيمبليفابد هيلث كير لنظم 
املعلومات )SHCI( واملتخصصة 
بوضع برامــــج مخصصة ألطباء 
وإدارة العيادات الطبية، إلى جانب 
الدمناركية  الكويتيــــة  الشــــركة 
ملنتجات احلليب. ومن املشاركني 
املكتــــب اإليطالي لألنظمة  أيضا 
املكتبية وميــــداس املتخصصني 
بتوفير األثاث املكتبي، وشــــركة 
وود الند، وشركة »Abbott« حلليب 
األطفال، ومستوصف جلوبال ميد، 
وشركة دلتا ميد، وشركة روش، 

ال تصب في مصلحة أسواق املال 
بشكل عام. كما توقع التقرير أن 
يتحرك مؤشر البورصة داخل خطي 
مثلث متماثل )بني مستوى دعم عند 
4500 نقطة ومستوى مقاومة عند 
6000 نقطة، هذا املدى والذي هو 
1500 نقطة تقريبا بني 6000 و4500 
نقطة ميثــــل )27%( عنق زجاجة 
للمؤشر وسيؤدي اختراق أي من 
هذين املستويني إلى استمرار اجتاه 

لألطباء الذين سيعرضون خدماتهم 
على الزوار وسط أجواء تسودها 
البهجة واحليــــاة، وبالطبع فهو 
يوم احتفالي ألهل الكويت الذين 
سيتعرفون على كلوفر سنتر الذي 
سيوفر لهم أحدث اخلدمات الطبية 

املتطورة«.
وأضافت: »إننا نفخر بالتعاون مع 
املؤسسات االجتماعية واملؤسسات 
غير الربحية من قبيل مؤسســــة 
الفعال  التعــــاون  أن  لوياك، ذلك 
وتضافر اجلهود بني مؤسســــات 
القطاع اخلاص واملؤسسات غير 
الربحية من شــــأنهما أن يرسما 
الصورة اجلميلة التي نأمل تكوينها 

لكويت املستقبل«.
إقباال  وأوضحت: »لقد شهدنا 
كثيفا من قبل الشــــركات الطبية 
وغيرها للمشــــاركة في مهرجان 
كلوفر، خصوصا أن ريعه سيذهب 
لدعم بيت عبــــداهلل في الكويت، 
وقد سجلنا مشــــاركة حوالي 55 

فبراير إال 54 شركة من أصل 216 
شركة عن أرباحها، فيما عدا قطاع 
البنوك فقد جــــاءت معظم ارباح 

الشركات أقل من املتوقع لها.
وتوقع التقرير أن تشهد الفترة 
القادمة على املستويني العاملي احمللي 
عزوفا أكبر عن حتمل املخاطر في 
أسواق األسهم وأسواق االئتمان، 
كما توقع ضغوطا تضخمية بسبب 
ارتفاع أسعار النفط، وكلها أمور 

عملنا منذ بدايتنا عام 2002. وانه 
لشرف لنا املشــــاركة في انشطة 
املزايا لدعم بيت عبداهلل،  شركة 
وهذا اقل ما ميكن أن تســــاهم به 
لويــــاك، وهذه هي املــــرة األولى 
للتعاون مع شركة مزايا، وبالطبع 
ســــتكون بداية لتعاون مثمر في 

املستقبل«.
وفي هذا اإلطــــار، قالت نائب 
الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال 
والتسويق في شركة مزايا القابضة 
م.سلوى ملحس: »سيكون 5 اجلاري 
يومــــا احتفاليا بكل ما للكلمة من 
معنى، خصوصا ان الكويت ستشهد 
الوالدة احلقيقية ألول مجمع طبي 
متكامل يضم أحدث االختصاصات 
الطبية واألجهزة والعيادات التي 
يشــــرف عليها نخبة من األطباء 
من داخل الكويت وخارجها، وهو 
يوم احتفالــــي ملزايا التي تفتخر 
بإجنازها وباسمها الذي يستحق 
الثقة والتقديــــر، ويوم احتفالي 

مقــــداره 417.57 نقطة ونســــبته 
7.39% عن إقفال 2010/12/31 البالغ 

5.649.48 نقطة.
وأشار التقرير الى ان املعطيات 
على الساحة احمللية لم تأت لتدعم 
السوق، حيث انتهى األجل احملدد 
للبت في إمتام صفقة »زين« دون 
أن يتم شيء، كما تأخر عدد كبير 
من الشركات في اإلعالن عن األرباح 
حيث لم تعلن حتى نهاية شــــهر 

كشفت شركة مزايا القابضة عن 
تعاون جديد مع مؤسسة »لوياك« 
غير ربحية خالل املهرجان، عبر 
تقدمي املؤسسة لبرنامج من املواهب 
التطوعية الشابة املتنوعة والتي 
تشمل عروض املوسيقى والدراما 
وغيرها مــــن املواهب التي يتمتع 

بها شباب لوياك.
جاء ذلــــك مع اقتــــراب موعد 
االفتتاح الرســــمي الكبير لكلوفر 
ســــنتر في اخلامس من الشــــهر 
اجلاري، والذي ســــيتم من خالل 
حفل خيري كبير يعود ريعه لبيت 

عبداهلل. 
فــــي بيان  وأعلنــــت »مزايا« 
صحافي عن برنامجها للمهرجان 
االفتتاحي لكلوفر ســــنتر والذي 
ســــيقام في موقع املشروع على 
الدائري الرابع مباشرة في منطقة 
اجلابرية، حيث سيفتح »كلوفر« 
أبوابه أمــــام الزوار للتعرف على 
الطاقم الطبي وعلى أقسام املشروع 
إلى جانب إمكانية إجراء فحوصات 
طبية مجانية مثل فحوصات الدم 
والكوليسترول والسكري وغيرها. 
وســــيصاحب املهرجان نشاطات 
ترفيهيــــة عائليــــة متنوعة متتد 
على مدار يوم كامل من الســــاعة 
العاشــــرة صباحا حتــــى الثامنة 
الرسم باحلناء،  مساء، وتشــــمل 
وتلوين الوجوه، ومسرح العرائس، 
وألعاب بهلوانية، وعروض رقص، 
وتلوين األواني، وعروض مهرجني، 
وعروض سحرية، واستعراضات 

ضوئية، وتوزيع هدايا وغيرها.
ومبناسبة مشاركة لوياك في 
مهرجان املزايا لدعم بيت عبداهلل، 
صرحت الرئيس والعضو املنتدب 
للوياك، فارعة السقاف قائلة: »إن 
عالقة لوياك مبؤسسات املجتمع 
املدني واملراكز التطوعية هو جوهر 

قــــال تقريــــر شــــركة األمان 
لالستثمار عن أداء سوق الكويت 
لألوراق املالية لشهر فبراير 2011، 
أن املؤشر السعري للسوق اقفل 
يــــوم 24 فبراير عنــــد 6.481.10 
نقطة بانخفــــاض مقداره 378.10 
نقطة ونســــبته 5.51% عن إقفال 
31 يناير املاضي البالغ 6.859.20 
نقطة وانخفاض مقداره 474.40 
نقطة ونســــبته 6.82% عن إقفال 
31 ديسمبر 2010 البالغ 6.955.50 
نقطة. وأشار التقرير الى ان مؤشر 
السوق الوزني اقفل يوم 24 فبراير 
2011 عند 453.02 نقطة بانخفاض 
مقداره 27.91 نقطة ونسبته %5.80 
عن إقفال 2011/01/31 البالغ 480.93 
نقطة وانخفاض مقداره 31.15 نقطة 
ونسبته 6.43% عن إقفال 2010/12/31 

البالغ 484.17 نقطة
أما مؤشر األمان العام فقد اقفل 
يوم 2011/02/24عند 5.231.91 نقطة 
بانخفــــاض مقداره 377.39 نقطة 
ونسبته 6.73% عن إقفال 2011/01/31 
البالغ 5.609.30 نقطة وانخفاض 

من خالل المهرجان االفتتاحي لـ »كلوفر سنتر« للعيادات الطبية

نظرًا إلخفاق صفقة »زين« وتأخر إعالنات الشركات المدرجة

»بيان«: تراجعات قوية تضرب األسواق الخليجية
قال تقرير شركة بيان لالستثمار 
ان أســــواق األســــهم اخلليجية 
تعرضت ملوجة مــــن التراجعات 
القوية شملتها جميعا بنهاية شهر 
فبراير، باستثناء سوق أبوظبي 
لألوراق املالية الذي سبح وحيدا 
عكــــس التيار ومتكن من حتقيق 

مكسب طفيف ملؤشره.
وذكر التقرير ان العامل الرئيسي 
وراء هذا التراجع متثل في األحداث 
السياسية غير العادية التي متر 
بها العديد من الدول العربية حاليا، 
والتي بدأت منذ شهر يناير املاضي، 
ملقية بتبعات اقتصادية سلبية 
على أسواق األسهم العاملية بشكل 

عام، وعلى أسواق األسهم العربية واخلليجية بشكل خاص، حيث إن 
العديد من الشركات املدرجة في تلك األسواق متلك استثمارات مباشرة أو 
غير مباشرة في الدول التي كانت مركزا لتلك املتغيرات غير التقليدية.  
ويعزز من التأثير الســــلبي لهذه األحداث ضبابية الرؤية إلى اآلن في 
عدد من الدول التي طالتها تلك األحداث وعدم وضوح ميعاد أو اجتاه 
حلسمها، ما أشــــاع جوا واضحا من التحفظ بني املستثمرين انتظارا 
ملا ســــتنجلي عنه مجريات األمور، وهو ما انعكس على تراجع نشاط 

التداول في أسواق األسهم اخلليجية بنسب متفاوتة.
واستدرك التقرير بالقول ان األحداث السياسية لم تكن وحدها صاحبة 
التأثير السلبي على أداء األسواق، حيث لعبت األخبار االقتصادية الداخلية 
واخلارجية التي كانت حاضرة أيضا خالل الشهر دورا في حتديد اجتاه 
مؤشــــراتها، كما شهدت األسواق خالل فبراير عمليات مضاربة وجني 
أرباح ســــريعة قام بها بعض املســــتثمرين كلما ظهر اللون األخضر، 
وهو األمر الذي أدى إلى تفاقم خسائر املؤشرات الرئيسية، كما تأثرت 
األسواق بحالة الترقب لنتائج الشركات املدرجة عن العام املالي 2010، 

والتي تعد حيوية لتحديد توجهات املستثمرين خالل عام 2011.
وعلى صعيد أداء األسواق خالل الشهر، اشار التقرير الى متكن سوق 
أبوظبي لألوراق املالية من حتقيق ارتفاع محدود ملؤشره على الرغم من 
عمليات البيع العشوائي التي شارك فيها املستثمرون األجانب بشكل 
واضح، وعمليات جني األرباح السريعة التي شهدها السوق وشملت 
العديد من األســــهم في مختلف القطاعات، وذلك نتيجة حضور قوى 

شرائية في بعض اجللسات بعد 
أن أعلنت عدد من الشركات عن 
نتائج وتوزيعات إيجابية عن 

عام 2010.
أما نظيره سوق دبي املالي، 
فقد سجل مؤشره بنهاية الشهر 
تراجعا واضحا ليشغل املركز 
الثالث بني األسواق التي سجلت 
خسائر، وذلك نتيجة الضغوط 
البيعية وعمليات جني األرباح 
التي تعرضت لهــــا العديد من 
الســــوق، السيما  األســــهم في 
القيادية منها في قطاعات العقار 
والبنوك واالتصاالت. أما سوق 
مســــقط لــــألوراق املالية فكان 
مؤشره هو األكثر تسجيال للخســــائر، حيث تراجع نتيجة الضغوط 
البيعية التي تركزت على األســــهم القيادية بشكل خاص. أما بورصة 
قطر فقد شغلت املرتبة الثانية من حيث نسبة اخلسائر، وذلك نتيجة 

ضغوط بيعية وعمليات جني أرباح تركزت على األسهم القيادية.
أما السوق املالية السعودية فجاء في املرتبة الرابعة، حيث سجل 
مؤشره أداء ســــلبيا نتيجة عمليات بيع وجني أرباح تناولت العديد 
من األسهم في مختلف القطاعات، حيث اجته املتداولون إلى التخلص 
من أسهمهم خوفا من تأزم األوضاع في املنطقة العربية، إال أن عمليات 
الشراء املدعومة بتفاؤل املستثمرين في ظل ارتفاع أسعار النفط وحتسن 
أداء األسواق العاملية في بعض األيام ساعدت املؤشر في تعويض جزء 
من خسائره. وشغل سوق الكويت لألوراق املالية املركز اخلامس من 
حيث نسبة اخلسارة، إذ تراجع مؤشره في ظل سيطرة االجتاه البيعي 
وعمليات املضاربة وجني األرباح التي طالت العديد من األسهم القيادية 
والعادية أيضا، كما تأثر السوق بإعالن شركة »زين« عن رفضها جميع 
العروض املقدمة لشراء حصتها في »زين السعودية«، كما شهد السوق 
حالة من العزوف عن التعامل من قبل بعض املتداولني بســــبب تأخر 
معظم الشركات املدرجة في اإلعالن عن نتائجها السنوية للعام 2010. 
أما بورصة البحرين فكانت أقل األسواق تسجيال للخسائر، وقد شهد 
مؤشرها هذا األداء نتيجة عمليات البيع التي تناولت أسهما من مختلف 
األوزان، إال أن عمليات الشراء التي طالت أسهما قيادية ساعدت املؤشر 

على التخفيف من خسائره.

السلطات البنغالديشية 
تطالب رئيس بنك

 الفقراء بالتقاعد
دكاـ  د.ب.أ: طالبت الســـلطات 
املصرفية البنغالديشـــية اول من 
امس اخلبير االقتصـــادي محمد 
يونس احلاصل على جائزة نوبل 
للســـالم بالتقاعـــد مـــن منصبه 
كرئيس لبنـــك »جرامني« أو بنك 
الفقراء الذي كان سببا في حصوله 
على جائـــزة نوبل بعد أن جتاوز 
القانونية للعمل. وقالت  الســـن 
السلطات إن استمرار يونس في 
منصبه يحتاج إلى موافقة البنك 
املركزي البنغالديشي ألنه جتاوز 
السن القانونية وهي سن الستني. 
وقال املدير العام لبنك بنغالديش 
إن استمرار يونس في منصبه يعد 
انتهاكا واضحا لقانون تأسيس بنك 
جرامني الصادر عام 1983 من جانب 
احلكومة في ذلك الوقت. وقال البنك 
املركزي إن يونس البالغ من العمر 
70 عاما واحلاصل على جائزة نوبل 
باالشـــتراك مع بنك جرامني الذي 
أسسه لم يعد مؤهال قانونا للبقاء 

كرئيس تنفيذي له.
من ناحيته، قال بنك جرامني في 
بيان إن يونس مازال ميارس مهامه 
ولكن رئيـــس مجلس إدارة البنك 
مزمـــل حق قال إن على يونس أن 
يتقاعد ألنه أصبح مسنا. كان يونس 
قد عني عام 2000 مديرا للبنك الذي 
أسسه عام 1983. وفي فبراير املاضي 
نقلت »بي بي سي« عن وزير املالية 
في بنغالديش أبو املال عبداحمليط 
قوله إن على يونس أن يتقاعد ألنه 

أصبح عجوزا للغاية.

لقطة جماعية لطالب جامعة »سيانس بو« الفرنسية
مسؤولو »مزايا« و»لوياك«


