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حامد: األحداث العاملية املتوالية جتعل 
أسعار الذهب في أعلى مستوياتها

كونا: أدى توالي األحداث العاملية الى شكوك 
جديدة لدى املس���تثمرين بتماسك االقتصاد 
العاملي وتعافيه ما جعلهم يس���تمرون في 
اللجوء الى الذهب كمالذ امن على الرغم من 
االرتفاعات الكبيرة التي سجلها سعر املعدن 

األصفر خالل األسبوعني املاضيني.
وقال مدير ادارة الس���بائك لدى ش���ركة 
مجموعة الزمردة رجب حامد ان تس���جيل 
الذهب ألعلى مس���توياته ليتراوح بني 1424 
و1435 دوالرا لألونصة الواحدة هذا األسبوع 
لم مينع املس���تثمرين حول العالم من طلب 
املزيد من الس���بائك الذهبية باعتباره املالذ 
اآلمن في خضم األزمات والكوارث الطبيعية 

التي تشهدها بعض الدول.

وأضاف حامد ان السوق بدأ يشهد تراجعات 
طفيفة للذهب خالل الشهر املاضي لكن توالي 
األحداث العاملية بداية من زلزال اليابان ونهاية 
بالضربة العس���كرية على ليبيا وش���عور 
املستثمرين بطول مدة بقاء اثر هذين احلدثني 
على االقتصاد العاملي »أدى الى ارتفاع اسعار 

الذهب بالشكل الذي نراه حاليا«.
وذكر ان هناك عامال آخ���ر مهما جدا في 
االرتفاعات »اخليالية« التي يشهدها الذهب 
حاليا وهو استمرار ضعف الدوالر أمام العمالت 
الرئيسية وهذا ما يؤدي باملستثمري��ن الذين 
ميلك���ون فوائض نقدية م�������ن الدوالر الى 
التخل���ي عنه وش���راء الذه���ب عوضا عن 

ذلك.

أعلنت شركة هيومن سوفت 
القابضة ع���ن اعتماد مجلس 
ادارتها البيانات املالية السنوية 
للش���ركة للس���نة املنتهية في 
2010/12/31، حيث حققت الشركة 
أرباحا بلغت 221.174 ألف دينار 
بواقع 1.99 فلس للسهم مقارنة 
ب� 864.192 دينارا بواقع 7.69 
فلوس للسهم عن 2009، وبلغ 
املتداولة  اجمالي املوج���ودات 
4.1 ماليني دين���ار واملطلوبات 
املتداولة 5.5 ماليني دينار، فيما 
بلغ اجمالي حقوق املساهمني 

17.9 مليون دينار.
الش���رك����ة على  وأف���ادت 
البورص���ة االلكتروني  موقع 
ب���أن مجل���س ادارة الش���ركة 
أرباح  أوصى بع���دم توزي���ع 
عن السن���ة املالية 2010، علما 
ان هذه التوصية تخضع ملوافقة 
اجلمعي���ة العمومية واجلهات 

املختصة.

أف���ادت ش���ركة مجموع���ة 
الصفوة القابضة بأن ش���ركة 
القابضة  الكويتية  الصناعات 
قام���ت باس���تبدال ممثلها في 
عضوية مجلس ادارة الشركة، 
وذلك بتسمية ش���اهني أحمد 
الش���اهني بدال من محمد علي 
النقي، كما اس���تبدلت ش���ركة 
التمام الدولية للتجارة العامة 
واملقاوالت ممثلها في عضوية 
الش���ركة، وذلك  ادارة  مجلس 
بتسمية باس���م محمد املظفر 
بدال من عزام عبدالعزيز ابراهيم 

الفليج.
وذكرت الشركة على موقع 
املالية  الكويت لالوراق  سوق 
ان عادل يوس���ف الصقعب���ي 
اس���تقال م���ن منصبه كعضو 
منتدب مع بقائه عض����وا في 
مجلس االدارة، كما قرر املجلس 
تعيني عادل يوسف الصقعبي 
مبنص���ب الرئيس التنفي���ذي 

للشركة.

»هيومن سوفت« 
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تغيير في عضوية 
مجلس إدارة 

»الصفوة القابضة«

املستثمرون رفعوا طلبهم على املزيد من السبائك


