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فاخوري: أشكر
كل من ّقدم 

املساعدة لي طوال 
فترة عملي

انخفاض القيمة 
الرأسمالية للسوق 

بنسبة 1.88٪ وصوال 
إلى 31.3 مليار

دينار

الزنكي: طموحات 
كبيرة خالل املرحلة 

املقبلة للتتواكب 
وطموح التنمية

الكبير على زيارة  حيث االقبال 
لبنان من قبل الكويتيني وهو األمر 
الذي يترج����م على أرض الواقع 
من خالل تكثيف رحالت الشركة 
ورغم ذلك يجد أحيانا الكثير من 
املواطنني الكويتيني غير قادرين 
على وجود أماكن في الرحالت وهو 
األمر الذي ميثل له هاجسا حتى 
يس����تطيع حله السيما ان لبنان 
يعتبر البل����د الثاني للكويتيني، 
علما بأن 70% من ركاب »امليدل 

ايست« من الكويتيني.
وذكر ان الشركة قررت اضافة 
50 رحلة على مدار أشهر الصيف 
اليومية  الرح����الت  ليرتفع عدد 
ولتتراوح بني 3 و4 رحالت يوميا 
على مدار االسبوع خالل الفترة 
املقبل����ة وحتى منتصف ش����هر 
اغسطس املقبل وذلك الستيعاب 
االقب����ال الكبير من املس����افرين 
الكويتيني، موضحا  وخصوصا 
ان جميع احلجوزات على رحالت 
»امليدل ايست« بلغت 100% حتى 
اآلن. وأشار فاخوري الى ان من 
س����يخلفه في عمل����ه هو مروان 
الذي م����ارس مهام  عبدالباق����ي 
عمله بالشركة منذ فترة، متمنيا 
له التوفيق ومواصلة مشوار عمل 

»امليدل ايست« بنجاح.
وختم فاخوري بتوجيه الشكر 
مرة ثانية الى جميع القائمني في 
الكويت على ما لقيه من تعاون 

كبير خالل فترة عمله.
عاطف رمضان  ٭

الوزني خسارة نسبتها %1.91 
بع���د أن أغلق عند مس���توى 

442.24 نقطة.
وقد شهد السوق هذا األداء 
في ظل تراجع ملحوظ في نشاط 
التداول مقارنة مع األسبوع ما 
قبل السابق، حيث نقص متوسط 
الكمية املتداولة بنسبة %23.57 
في حني تراجع متوسط قيمة 
التداول بنسبة بلغت %30.98.

وقد س���جلت خمس���ة من 
قطاعات سوق الكويت لألوراق 
املالية تراجعا في مؤش���راتها 
بنهاية األسبوع املاضي، فيما 
منت مؤشرات القطاعات الثالثة 

الباقية.

القيمة الرأسمالية 

انخفضت القيمة الرأسمالية 
لسوق الكويت لألوراق املالية 
بنس���بة 1.88% خالل األسبوع 
املاضي لتصل إلى 31.30 مليار 
دينار بنهاية تداوالت األسبوع، 
حيث تراجعت القيمة الرأسمالية 
لستة قطاعات من السوق مقابل 

منوها لقطاعني فقط.
وقد تصدر قطاع االستثمار 
الئحة القطاعات التي س���جلت 
إذ انخفضت قيمته  تراجع���ا، 
الرأسمالية بنسبة بلغت %4.59 
بعد أن وصلت إلى 2.54 مليار 
دينار، جاء بعده قطاع اخلدمات 
الذي وصلت قيمته الرأسمالية 
إلى 7.70 مليارات دينار مسجال 
تراجعا نس���بته 2.96%، وحل 
قطاع الصناعة ثالثا جلهة نسبة 
التراج���ع، والتي بلغت %2.86 
لتصل قيمته الرأس���مالية إلى 

2.40 مليار دينار.
وكان قط���اع األغذي���ة أقل 
القطاع���ات انخفاض���ا، حيث 
إلى  الرأسمالية  وصلت قيمته 
738.83 ملي���ون دينار بعد أن 

تراجعت بنسبة %0.57.
القيمة  املقابل، من���ت  وفي 
الرأسمالية لقطاع التأمني خالل 
األسبوع املاضي بنسبة %3.02 
لتصل إلى 303.47 ماليني دينار، 
فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية 
لقطاع الشركات غير الكويتية 
بنسبة 0.09% لتصل إلى 1.97 

مليار دينار.

1990، حيث كانت احدى طائرات 
»امليدل ايست« متوقفة على املدرج 
في ح����ني ان طلقات النار في كل 
مكان ولم يس����تطع فريق عمل 
املكتب ان يترك الطائرة باملطار، 
مبين����ا انه بقي في املطار بجوار 
الطائرة ملدة 4 أيام حتى استطاعوا 
ان يخرجوا الطائرة من الكويت 
بأمان بعد سلسلة اتصاالت مع 
اإلدارة العليا لشركة طيران الشرق 

األوسط في بيروت.
وح����ول أصعب املواقف التي 
واجهته في عمله، قال فاخوري 
انها تتمثل في فترة أشهر الصيف 

املركزي الذي اعلم مبوجبه شركات 
االستثمار بشأن رغبته في عدم 
خضوع تلك الشركات إلى الرقابة 
املزدوجة م����ن قبل كل من هيئة 
أسواق املال والبنك املركزي، جدال 
واسعا بني أوساط بعض الشركات 
االستثمارية، والتي يعد التمويل 
جزءا رئيسيا من أنشطتها، كون 
أن العديد منها يقوم بتمويل بعض 
شركاتها الزميلة والتابعة، حيث 
ستتأثر األخيرة بشكل سلبي، نظرا 
ألنه سيتحتم عليها االقتراض من 
مصادر خارجية، وهو األمر الذي 
يعد صعبا في الوقت الراهن في 
ظل تشدد اجلهات التمويلية في 

اإلقراض.
وعلى صعيد أداء الس���وق، 
فقد تراجع لألسبوع الرابع على 
التوالي في ظ���ل موجة البيع 
العشوائية التي شملت الكثير من 
األسهم، وخاصة القيادية منها، 
إضافة إل���ى عمليات املضاربة 
التي استهدفت  وجني األرباح 
عددا من األس���هم، والسيما في 

قطاعي االستثمار والعقار.
وقد سجلت سيولة السوق 
تراجع���ا ملحوظا خالل بعض 
اجللسات اليومية، وسط ضعف 
التعامالت، وهو األمر  عام في 
الذي تسبب فيه عزوف بعض 

املتداولني عن التعامل.
ت���داوالت  الس���وق  وأنهى 
األسبوع املاضي مسجال تراجعا 
ملؤشريه الرئيسيني، حيث أغلق 
املؤشر السعري عند مستوى 
6.374.1 نقطة، بانخفاض نسبته 
1.57%، في حني س���جل املؤشر 

املدير االقليمي  اليوم يختتم 
لطيران الشرق األوسط )امليدل 
ايست( س����يمون فاخوري مهام 
عمله في الكويت بعد فترة طويلة 
من العمل امتدت على امتداد 14 
عاما، عاص����ر خاللها العديد من 
األحداث على املستويني الكويتي 

واإلقليمي.
فاخ����وري الذي ي����وّدع مهام 
عمله اليوم بعد ان تس����لمها في 
أكد في تصريح خاص   1998/1/1
ل� »األنباء« ان العالقات الثنائية 
التي تربط الكويت ولبنان على 
مدار سنواتها الطويلة قد ساهمت 
كثيرا في تذليل الكثير من العقبات 
التي واجهته في مسيرته املهنية، 
العالقات جتلت  ان تل����ك  مبينا 
بوضوح في تسهيل مهام عمله 
داخل أي دائرة حكومية دون ان 
يكون هناك ما يسمى ب� »التعقيد 

الروتيني«.
وأضاف ان »امليدل ايست« القت 
كل اهتمام من قبل قيادات الكويت 
على مدار سنوات عمله وخص هنا 
بالذكر صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
ال����وزراء، مبينا ان التعاون كان 
السمة األبرز من جميع القيادات 
وهو ما يعتبر تتويجا للعالقات 

التاريخية التي تربط البلدين.
وعن أبرز احملطات في مسيرته 
املهني����ة بالكويت، قال فاخوري 
ان توقف حركة الطيران بسبب 
االحتالل الغاشم للكويت في العام 

قال التقرير االسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان سوق الكويت 
لألوراق املالية واصل تراجعه، 
مسجال خسارة مؤثرة ملؤشريه 
الرئيس���يني، نتيجة استمرار 
غياب احملف���زات اإليجابية في 
الس���وق، والت���ي عب���رت عن 
نفس���ها في معدالت السيولة 
التي يشهدها خالل  املنخفضة 
الفترة املاضية، وفي ظل فقدانه 
الذاتية واس���تمرار  للمحفزات 
حضور العوامل السلبية، وأهمها: 
اإلهمال املتواصل وعدم املبالية 
احلكومية لألوضاع االقتصادية 
احمللية، واستمرار حالة التأزمي 
السياسي التي تشهدها الكويت 
في الوقت الراهن، نتيجة اخلالف 
املستمر منذ فترة بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية، وعدم 

معاجلة أسبابه.
وقد تواكب تراجع السوق 
الكويتي مع انخفاض مماثل في 
معظم أسواق األسهم الرئيسية 
في العالم، وكذا أغلب أسواق دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
واتس���اقا مع ما ذكرناه في 
تقريرنا السابق حول املخاطر 
التي س���تنتج عن األعباء التي 
تتحملها ميزانية الدولة لتلبية 
الرواتب  ف���ي  الزيادة املطردة 
أكد  واألجور احلكومي���ة، فقد 
احت���اد مص���ارف الكويت في 
دراسة لتقييم امليزانية العامة 
والوض���ع املالي للكويت، على 
التوابع واآلثار السلبية املترتبة 
على سياسة الدولة، في الكرم 
احلكوم���ي املتزاي���د ف���ي رفع 
الكوادر في  املرتبات وإقرارات 
مختل���ف املجاالت على نحو ال 
يتناسب مع مستويات اإلنتاج، 
وأن اتخاذ الدولة هذه السياسة 
في ظ���ل اعتمادها على مصدر 
وحيد ناضب للدخل، وهو النفط، 
سينتج عنه آثارا كارثية على 
االقتصاد الوطني في املستقبل 
القريب، مؤكدا في الوقت ذاته 
على أن الشركة التي ترغب في 
التمسك بالنشاطني معا، عليها 
أن حتصل على ترخيص منفرد 

لكل نشاط.
ولف����ت التقرير ال����ى انه من 
املتوقع أن يثير قرار بنك الكويت 

سيمون فاخوري

تنتهي فترة عمله بالكويت اليوم ويخلفه مروان عبدالباقي

لألسبوع الرابع على التوالي

»امليدل إيست« تودّع سيمون فاخوري

»بيان«: غياب احملفزات الذاتية وراء تراجع السوق

ذكر التقرير األسبوعي لشركة املشورة 
والراية لالستشارات املالية اإلسالمية أن 
مؤشرات السوق الكويتي سجلت خالل 
تعامالتها في األسبوع املاضي تراجعات 

واضحة، جاءت نتيجة انزالق املؤشر 
خالل أربع جلسات بخسائر واضحة، 

ووسط هذه التداوالت السلبية تراجعت 
مؤشرات املشورة لألسهم اإلسالمية 

واألسهم املتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية، وكان مؤشر املشورة 

لألسهم وفق الشريعة أفضل حاال حيث 
خسر 1.1% تعادل 5 نقاط ليقفل على 
مستوى 423.88 نقطة، بينما سجل 
مؤشر املشورة لألسهم املتوافقة مع 
الشريعة خسائر اكبر اقتربت من %2 
وكانت حتديدا 9 نقاط نسبتها %1.9 
ليتراجع مؤشرها إلى مستوى 479 

نقطة تقريبا، وبشكل متساو تقريبا مع 
مؤشر السوق الوزني الذي فقد ذات 
النسبة والنقاط مقفال على مستوى 

442.24 نقطة.
وكان تراجع السيولة على مستوى 

املؤشرات الثالثة متناسبا مع تراجعها 
نسبيا حيث خسر مؤشر املشورة 

لألسهم املتوافقة مع الشريعة 39% من 
سيولته مقارنة مع أدائه في األسبوع 
السابق، بينما تراجعت سيولة السوق 

العامة 30.5%، مقابل تراجع محدود في 
قيمة تداوالت مؤشر املشورة اإلسالمي 
وبنسبة 9%، بينما تراجع نشاط املؤشر 

اإلسالمي بنسبة 15.8% مقابل تراجع 
نشاط مؤشري السوق العام واملتوافق 

 مع الشريعة بنسبة 23%و %28.2
على التوالي مقارنة مع األسبوع 

األسبق.
وساهمت عدة عوامل دولية ومحلية 

في خفض شهية متعاملي السوق 
وتراجع مشترياتهم بشكل عام، ودخول 

نفسيتهم في قلق وخوف، ومع ما 
تشهده الساحة احمللية السياسية من 

حالة جتاذب بني السلطتني التنفيذية 
والتشريعية بعد تقدمي عدة استجوابات، 

جاء دور مؤشرات األسواق العاملية 
لتضغط أيضا وسط تراجعها معظم 

جلسات األسبوع املاضي.
وشهد السوق إيقاف 5 شركات 

جديدة بعد امتناعها عن عقد جمعياتها 
العمومية وبعد مضي 45 يوما على 

إعالن نتائجها املالية السنوية وهو ما 
يعاقب عليه باإليقاف لتزيد عدد األسهم 

املوقوفة وتبقيها عند مستويات 38 
سهما بعد جناح عدد منها في اإلعالن 

عن نتائج الربع األول وبالتالي خفضها 
إلى 33 األسبوع املاضي.

وإيقاف هذه الشركات يشير إلى ما 
تعاني منه عدة مؤسسات بالرغم من 
اإلفصاح عن نتائجها، حيث ان عدم 

عقد اجتماع اجلمعيات العمومية خالل 
الفترة الزمنية ينم عن مشاكل وفوضى 

تعيشها مثل تلك اإلدارات.

»املشورة«: ارتباك وفوضى بعض إدارات الشركات وراء إيقاف تداول أسهمها 

فاروق الزنكي يتوسط القيادات العليا ملؤسسة البترول وشركاتها التابعة

حضور كبير من قيادات القطاع النفطي والعاملني بشركات مؤسسة البترول الكويتية في امللتقى

اخلامس ملعاجلة الغاز في مصفاة 
ميناء األحمدي.

البت���رول  وبين���ت ش���ركة 
العاملية طموحاتها في 2012/2011 
للوص���ول إلى مراح���ل متقدمة 
الهندسية  الدراس���ات  في تنفيذ 
األولي���ة )FEED( ملش���روع بناء 
مجمع للتكرير والبتروكيماويات 
في الصني واالنته���اء من تقييم 
العطاءات لبن���اء مجمع للتكرير 
والبتروكيماوي���ات ف���ي ڤيتنام 
وحتديد آلية متويل املشروع، ومن 
ثم البدء في بناء املصفاة وتوقيع 
مذكرة تفاهم بخصوص انش���اء 
شركة تسويق املنتجات في السوق 
الڤيتنامي واالنتهاء من دراس���ة 
تقييم املخاطر واحلوافز املمنوحة 
من قبل احلكومة االندونيس���ية 
واعداد اجلدوى االقتصادية ملشروع 

بناء مصفاة في أندونيسيا.

بناء 9 ناق���الت مختلفة االحجام 
وتوقيع عقد بناء 2 قارب خدمات. 
وحددت شركة البترول الوطنية 
الكويتية ضمن طموحاتها خالل 
السنة املالية احلالية احلصول على 
موافقة املجلس األعلى للبترول 
البيئي  الوقود  لتنفيذ مشروعي 
واملصفاة اجلدي���دة، وبناء عليه 
طرح املناقص���ات ملرحلة اجراء 
التصميمات الهندسية التفصيلية 
والش���راء واالنشاء اخلاصة بكل 
منهما لضمان اجناز وتش���غيل 
وحتقيق االهداف املنش���ودة من 
زيادة القدرة التنافسية للشركة 
في األس���واق العاملية ومواجهة 
املتطلبات املستقبلية للمنتجات 
ذات املواصفات واجلودة العالية 
وااليفاء باحتياجات كل من السوق 
العاملي والس���وق احمللي والبدء 
في تنفيذ مش���روع انشاء اخلط 

أعلنت شركة خدمات القطاع 
النفطي ع���ن تنظيمه���ا امللتقى 
القطاع  الس���نوي للقياديني في 
النفطي حت���ت رعاية وحضور 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول 
الكويتية فاروق الزنكي الذي قال 
لدى افتتاحه امللتقى ان املؤسسة 
وشركاتها التابعة أمام متغيرات 
عديدة في السوق النفطية، تتطلب 
جهودا مضاعفة، تدعم دورها في 
تأمني احتياجات السوق النفطية 
من االمدادات النفطية، وتتماشى 
مع التزاماتها جتاه البيئة وامناط 
الطلب املستقبلي. وأشار الزنكي 
الى طموحات املرحلة القادمة، والتي 
تأتي في مقدمتها، تنمية املوارد 
البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية، 
باعتبارها تش���كل خيارا وطنيا، 
واستراتيجيا واجب التنفيذ، من 
أجل مس���تقبل زاهر، فالعنصر 
البشري يشكل دائما وأبدا الركيزة 
االساس���ية والدعامة احلقيقية، 
لضمان تقدم الشعوب وحتضرها، 
مضيفا: »إنه متاشيا مع طموحات 
خطة الكويت التنموية، يجب أن 
نعمل معا من أجل تنفيذ املشاريع 
الرأسمالية واالستراتيجية، والتي 
نعتمد عليها، للوصول إلى مكانة 
رائدة للمؤسس���ة وشركاتها بني 
الش���ركات النفطي���ة الوطني���ة 
والعاملي���ة، وحتقيق املرونة في 
التحديات املس���تقبلية  مواجهة 
وحتقيقا لتس���ريع وتيرة تنفيذ 
التوجهات االس���تراتيجية لعام 
الكوادر  2030، واالس���تفادة من 
واخلب���رات الوطنية في مختلف 
قطاعات مؤسسة البترول الكويتية 

وشركاتها التابعة«.
وقدمت شركة خدمات القطاع 
النفط���ي فيلمني وثائقيني، األول 
يبني دور القطاع النفطي وأثره على 
التنمية االقتصادية والتعليمية 
واالجتماعية بعنوان اجناز وتنمية 
والثاني عن دور الشركة في حفظ 
امن املنشآت النفطية بأياد وكوادر 
امللتقى أهم  وطنية. واستعرض 
اجنازات مؤسسة البترول الكويتية 
والشركات خالل عام 2011/2010 
وطموحات الشركات للعام املالي 
2012/2011 اجل���اري وجاء ضمن 
طموح���ات مؤسس���ة البت���رول 
الكويتية االس���تمرار في تنفيذ 
مشاريع زيادة الطاقة االنتاجية 
للنف���ط اخلام طبق���ا للتوجهات 
االستراتيجية للوصول إلى طاقة 
انتاجية تعادل 4.0 ماليني برميل 
من النفط اخل���ام يوميا في عام 
2020 واحلفاظ عليها حتى 2030، 
واالستمرار في تنفيذ حقول الغاز 
الكويت  اجلوراسية في ش���مال 
للوصول الى طاقة انتاجية تعادل 
2.5 ملي���ار قدم مكعبة يوميا في 
عام 2030. وتطمح ش���ركة نفط 
الى الوصول واحملافظة  اخلليج 
على معدل إنتاج يعادل 285 ألف 
برميل يوميا في املنطقة املقسومة 
خ���الل 2012/2011، وقد أوضحت 
شركة االستكش���افات البترولية 
اخلارجية انها تطمح، في حفر 29 
بئرا استكشافية و51 بئرا تطويرية، 
للوصول إلى معدل انتاج يومي 
يقدر ب� 82.2 الف برميل نفط خالل 

العام املالي 2012/2011.
وأوضحت شركة ناقالت النفط 
الكويتية عن طموحات في العام 
احلالي لتسلم ناقلتي نفط خام 
عمالق���ة، حمول���ة 310 آالف طن 
متري س���اكن، لكل منهما )وهما 
ناقلت���ا نفط الس���املي والرقة(، 
وتس���لم ناقلة منتجات بترولية 
حمولة 100 ألف طن متري ساكن 
)وهي ناقلة بحرة(، وتوقيع عقد 

الزنكي يتابع فعاليات امللتقى وسط حضور من قيادات القطاع النفطي

حوار بني فاروق الزنكي وسامي الرشيد على هامش امللتقى

بحضور فاروق الزنكي الستعراض أداء الشركات النفطية

»خدمات القطاع النفطي« تنظّم امللتقى السنوي للقياديني

صورة عن الشيك النادر

عالقة تاريخية 
بني »الوطني« 

و»البترول الوطنية«

ومنوه هما بنك الكويت الوطني 
وشركة البترول الوطنية 

الكويتية وعبدالرحمن مال 
حسني، أحد رجاالت الكويت 

وقياداتها.
وفي سبتمبر عام 1967، 

اعتمدت شركة البترول الوطنية 
الكويتية على »الوطني« في 

عملية زيادة رأسمال الشركة 
ورد الفائض بعد التخصيص 

الى املكتتبني من خالل حسابها 
لدى »الوطني« رقم 5500، في 

الفرع الرئيسي.

الوطنية.
وقد حرر هذا الشيك بتاريخ 
11 مارس 1964، باسم عميل 
البنك »الوطني« عبدالرحمن 
مال حسني، صاحب احلساب 

رقم 6637، ألمر شركة البترول 
الوطنية الكويتية، التي طلبت 
ايداع املبلغ في حسابها لدى 

»الوطني« رقم 0048، في فرع 
شارع فهد السالم، ويتميز هذا 
الشيك بتوثيقه عالقة بني ثالثة 
أطراف كانت لهم مساهماتهم 

في بناء االقتصاد الكويتي 

يرتبط بنك الكويت الوطني 
بعالقات وثيقة مع كبرى 

املؤسسات والشركات التي 
كانت لها مساهماتها في مسيرة 

التنمية في الكويت، والسيما 
شركات القطاع النفطي التي 
تشكل عصب االقتصاد في 
الكويت، وقد جتسدت هذه 
العالقات الوثيقة في الشيك 

الذي حرره قبل 47 عاما عميل 
البنك الوطني عبدالرحمن 

مال حسني ألمر شركة 
البترول الوطنية الكويتية، 

والذي يعد وثيقة نادرة تبرز 
العالقة التاريخية التي جمعت 

»الوطني« بشركة البترول 


