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واصل سعر برميل النفط الكويتي اجتاهه 
التصاع����دي اذ ارتفع امس ليصل الى 76.81 
دوالرا للبرميل مقارنة ب� 75.3 دوالرا للبرميل 
امس االول. وقال محلل بارز في صناعة النقل 
البحري يوم اخلمي����س ان صادرات اعضاء 
منظمة أوپيك من النفط اخلام ماعدا اجنوال 
واالكوادور س����ترتفع 90 الف برميل يوميا 

خالل فترة االربعة اس����ابيع التي تنتهي في 
السابع من نوفمبر.

 وقال مص����در قريب من اجنوال الرئيس 
احلال����ي ملنظمة أوپي����ك ان أوپيك قد ترفع 
انتاج النفط في ديس����مبر اذا تخطت اسعار 
النفط اخلام مائة دوالر للبرميل في األشهر 

املقبلة.

النفط الكويتي يواصل االرتفاع مسجال 76.81 دوالرًا للبرميل

يصنف بين أرقى المنتجعات في المالديف

 »One & Only« القّناص: جولة تسويقية لمنتجع
تشمل دول الخليج تنطلق من الكويت غدًا

اونل���ي ريث���ي راه مالديف من 
ارقي املنتجعات مبنطقة املالديف 
ويقص���ده الس���واح م���ن ارقي 
املجتمع���ات من جمي���ع أنحاء 
العالم لقضاء العطل الرومانسية 
وقضاء شهر العسل، حيث يحتوي 
املنتجع على 130 ڤيال من 7 طرازات 

مختلفة.

خالل تقدمي العروض والتسهيالت 
في سبيل خدمة وراحة العمالء 
املستقبليني للمنتجع باإلضافة 
الى اللقاء وجها لوجه مع العمالء 
احملتملني والتعرف على متطلباتهم 
واحتياجاته���م خ���الل رحالتهم 

والسعي لتطبيقها.
وذك���ر أن منتج���ع ون ان���د 

فواز كرامي 
املبيعات ملنطقة  كشف مدير 
اخلليج العربي في منتجع »ون اند 
اونلي ريثي راه« عبداهلل القناص 
عن قي���ام إدارات املنتجع برحلة 
تس���ويقية وترويجية تبدأ غدا 
تشمل دول اخلليج العربي انطالقا 
من الكوي���ت والبحرين ومرورا 
بقطر وعمان للتعريف باخلدمات 
املميزة التي يقدمها املنتجع الكائن 
في املالديف، مشيرا الى زيادة عدد 
السائحني من املنطقة الى املالديف 
حي���ث ان العديد من املنتجعات 
أخذت على عاتقها تلبية متطلبات 
العائالت اخلليجية واحتياجاتها 
خالل زياراتها السياحية ويترأس 
اجلول���ة املدير الع���ام للمنتجع 

ستيفان كلينجر.
وأض���اف القناص أن اجلولة 
تهدف ايضا الى االتفاق مع مكاتب 
الس���ياحة والس���فر في منطقة 
اخلليج للتروي���ج للمنتجع من 

ستيفان كلينجر عبداهلل القناص 

منتزه الشعب يحتفل بمرور 13 عامًا على افتتاحه
أعلن منتزه الشعب الترفيهي الذي يعد من أهم 
املشاريع الترفيهية، حيث يتمتع مبوقع استراتيجي 
مطل على شارع اخلليج العربي، انه سيقيم من 22 
الى 24 اجلاري عروضا كثيرة ومتميزة مبناسبة 

مرور 13 عاما على افتتاحه.
وبهذه املناسبة صرح الرئيس التنفيذي للعمليات 
بالشركة املتحدة للترفيه والسياحة صالح صادق 
بان منتزه الشعب الترفيهي سيقدم عروضا مثيرة 
لزوار املنتزه حيث املس���ابقات واجلوائز والهدايا 
والتخفيضات الهائلة والتذاكر املجانية خالل أيام 
االحتفال كما ان هناك فقرات متنوعة والعابا بهلوانية 

ليصبح يوما ترفيهيا متكامال لكل العائلة.
وعن اجلديد الذي قدمه املنتزه لرواده أكد صادق 
على التطوير الدائم حيث مت انتهاء املرحلة األولى 

من التوسع في مواقف السيارات والتي كانت تعد 
من أهم اخلطوات الت���ي تهم رواد املنتزه كما أكد 
على حرص الشركة على األمن والسالمة في األلعاب 
والتعاقد مع كبرى الشركات وذات األسماء العاملية 

في أميركا وأوروبا في هذا املجال.
وأضاف صادق ان نشاط الشركة بدأ في التوسع 
خليجي���ا وعربيا ليغطي عددا أكث���ر من البلدان 
اخلليجية والعربية، حيث ان الشركة لديها منتزه 
في سلطنة عمان »مسقط« وفي املنطقة الشرقية 
في السعودية )الدمام( وفي مملكة البحرين )عني 
ع���ذاري( وهي بصدد افتت���اح مراكز ترفيهية في 
بعض الدول العربية كسورية ولبنان واألردن كما 
اننا في املرحلة األخيرة لالنتهاء من مدينة ترفيهية 

على مستوى عاملي.

أكد في ندوة نظمها اتحاد الشركات االستثمارية أن حجم قطاع المشتقات العالمي 1.2 كوادريليون دوالر

ولموت: قرارات المصارف المستندة إلى المزاجية
والشخصانية يجب أن تتوقف في 2010

عمر راشد
ص���رح املستش���ار واحملاضر املتخص���ص في علم 
الرياضيات وادارة املخاطر وفي مناذج »التمويل الكمي« 
على مدى 22 عاما بول وملوت بأن االرقام واملبالغ املتداولة 
في قطاع املشتقات املالية عامليا وصلت إلى حدود خيالية 
وبلغت 1.2 كوادريلي���ون دوالر )وهو الرقم واحد و15 
صفرا(، في حني أن حج���م االقتصاد العاملي يقف عند 
ما يقارب ال� 50 تريليون دوالر، معتبرا أنه س���بب من 
األس���باب التي أدخلت العالم في أزم���ة مالية حقيقية 

وأخرجت عمليات التداول والتمويل عن السيطرة.
كالم وملوت جاء في الندوة التي نظمها مركز الدراسات 
االس���تثمارية واخلدمات املالية التابع الحتاد الشركات 
االستثمارية حول »إدارة املخاطر واملشتقات« بالتعاون 
مع مؤسسة »سفن سيتي ليرنينغ« اللندنية أول من أمس 
والتي حضرها العديد من املتخصصني في القطاع املالي 
في إط���ار جهود االحتاد إلقامة الندوات اخلاصة بإدارة 

املخاطر وكيفية التعامل في األدوات املالية.
ورأى وملوت ان مناذج التمويل الكمي تزداد تطورا، 
وهي تأخذ على عاتقها يوما بعد يوم مسؤولية استثمارات 
أكبر وأكبر. كما بني ان نقص التجربة العملية للتمويل 
الكمي بخبرات العالم احلقيقي واالميان االعمى بنماذج 
الرياضي���ات هو مزيج خطير جدا، مش���يرا الى الكثير 
من االخطاء الشائعة التي يستمر »التمويل الكمي« في 
ارتكابه���ا الى اليوم مظهرا أنه���ا ميكن أن تنعكس عبر 

استخدام مناذج رياضية بسيطة.
وحت���دث احملاضر في اجلزء االول م���ن الندوة عن 
االزم���ة املالية احلالية والوجه »الكم���ي« لتلك االزمة، 
وعن الوسائل التي ميكن تثقيف الناس من خاللها في 
مس���تقبل »ادارة املخاطر« بع���د كل ما حدث في االزمة 
املالية، حيث بدأ احلديث في اجلزء األول بالتحدث عن 
جتربته الش���خصية في العمل في مجال التمويل على 
م���دى 22 عاما وحتديدا في ادارة املخاطر واملش���تقات 
من الناحيت���ني النظرية والتطبيقي���ة، وقد كان يحذر 
املختصني ف���ي القطاع، وعلى مدى فت���رة طويلة، من 
تعقيدات املشتقات املالية ومما ميكن أن تؤدي اليه اذا 

ما لم يتم السيطرة عليها.
ورأى أن عملية التقييم ليست خطية في علم االقتصاد 
خالفا ملا يرى البعض، مبا معناه أنه في علم الرياضيات 
في حال اعتبرنا أن سعر التفاحة الواحدة دينار واحد 

خالل توطني املفاهيم اخلاصة بإدارة املخاطر.
وحول توقعاته ملس���تقبل االقتصاد، أش���ار وملوت 
إل���ى أن احلاجة باتت ضروري���ة وملحة لوضع خطط 
مستقبلية إلدارة االقتصاد بشكل فعال، مشيرا الى أن 
النفط لن يس���تمر إلى ما ال نهاية، وعلى دول اخلليج 
االس���تفادة من مواردها املالية بشكل جيد حفاظا على 

حقوق األجيال القادمة.
من جانبه، أكد األمني العام الحتاد الشركات االستثمارية 
د.رمضان الش���راح أن تنظيم املركز ملثل تلك الدورات 
يأتي في إطار إستراتيجية عمل االحتاد الرامية إلى زيادة 
الوعي لدى أعضاء االحتاد من الش���ركات االستثمارية 
وتكوين جيل استثماري قادر على التعامل مع التحديات 

االقتصادية العاملية التي أفرزتها األزمة املالية.
وأوضح أن ندوة إدارة املخاطر ركزت على أهمية أن 
يكون املتعاملون في األدوات املالية، خاصة املش���تقات 
املالية، عل���ى علم كامل وخبرة بكيفية التعامل في هذا 
الن���وع من األدوات املالية، مش���يرا الى أن التأكيد على 
هذا األمر يأتي لطبيعة عمل تلك املشتقات والتي تتميز 
بالصعوبة والتداخل، األمر الذي يتطلب عناية وحرصا 

شديدين في التعامل معها.

البد أن يكون س���عر 100 تفاح���ة 100 دينار، اال أن هذه 
املعادلة تختل���ف في علم االقتصاد كثيرا وهي تخضع 
لشروط العرض والطلب، اذ انه ممكن أن يكون سعر ال� 
100 تفاحة 90 دينارا في حال ازداد العرض عن الطلب، 
كما ميك���ن أن يصل الى 200 دينار ف���ي حال العكس، 
وهي مس���ألة تبرز التعارض الكبير ب���ني الرياضيات 
واالقتصاد، وهو أمر لم يأخذه الكثيرون بعني االعتبار 

في الفترة املاضية.
ونبه وملوت إلى أن البيئة االستثمارية في الكويت 
بحاج���ة إلى مزيد من التدري���ب ملواجهة مخاطر إدارة 
األدوات املالية املعقدة والتي على رأس���ها التعامل في 
املشتقات املالية، مشيرا الى أن جتاهل مثل تلك األمور 
قد يفضي إلى كارثة حقيقية تعاني منها بالدرجة األولى 

املصارف احمللية.
وحول رأيه في مدى استفادة الكويت من األزمة املالية، 
وتفعيل العمل مبفهوم إدارة املخاطر لديها، أجاب وملوت 
أن هناك درجة كبيرة من الوعي بأهمية التأهيل والتدريب 
على العمل باألدوات املالية ذات املخاطر العالية من جانب 
مسؤولي الشركات واإلدارات التنفيذية، وهو ما يعني 
اجتاه الشركات لتصحيح أوضاعها في الفترة املقبلة من 

 )سعود سالم( جانب من الندوة التي نظمها احتاد شركات االستثمار عن »إدارة املخاطر والتعامل في املشتقات«


