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أمير قطر يفتتح منتدى الدوحة ومؤمتر إثراء 

املستقبل االقتصادي للشرق األوسط

الزنكي: 3.2 ماليني برميل القدرة 
اإلنتاجية للكويت من النفط يوميًا

هل تنجح قمة بروكسل الوشيكة 
في إيجاد حل لألزمة اليونانية؟

على هامش امللتقى السنوي لقيادات القطاع النفطي

الدوحة � كونا: افتتح أمير قطر الش����يخ حمد بن 
خليفة آل ثاني ام����س منتدى الدوحة ال� 12 ومؤمتر 

اثراء املستقبل االقتصادي للشرق االوسط.
وقال الشيخ حمد في كلمته االفتتاحية ان انعقاد 
املنتدى يأتي في مرحلة مصيرية وحاسمة من تاريخ 
الوطن العربي حيث تعرف منطقة الش����رق االوسط 
والعالم الكثير من االح����داث ابرزها ثورات احلرية 
العربية التي اعتبرها »تن����ذر بتحول تاريخي غير 
مسبوق يؤكد ان الشعوب العربية بدأت تنفض عن 
نفسها غبار التراخي الطويل وأخذت تسعى من جديد 

للمساهمة في ركب احلضارة االنسانية«.
ورأى امير قط����ر انه من اخلطأ أن تترك القضية 
الفلس����طينية معلقة من الناحية السياس����ية وعلى 
جدول االعمال الدولي، داعيا اس����رائيل الى ان تتخذ 
خطوة ايجابية من اجل الس����الم والعيش املشترك 
والى ان يرافق الربيع العربي ربيع للسالم العادل في 
الشرق االوسط. من جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير 
اخلارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثاني في كلمة مماثلة على اهمية القضايا املطروحة 
على ج����دول اعمال املنتدى، معرب����ا عن أمله في أن 
تكون املناقشات شاملة في طبيعتها وتتوخى الدقة 
في التحليل والنقد املوضوعي لكي تكون احلصيلة 
التي ينبغي اس����تثمارها على الصعيد الواقعي في 
املنطقة مجدية. وأشار الش����يخ حمد الى أن منطقة 
الشرق األوسط تواجه اليوم حتديات غير هينة بدءا 
بتحديد وسائل احلراك باجتاه حتقيق االصالح وانتهاء 
بتوفير أس����باب السلم واالس����تقرار والبناء اجلديد 

للحياة املجتمعية على الصعيد الوطني.
ويشارك في أعمال املنتدى الذي يعقد بالتزامن مع 
مؤمتر اثراء املستقبل االقتصادي للشرق االوسط على 
مدى ثالثة ايام العديد من رؤساء الدول واحلكومات 

كونا: اكد الرئيس التنفيذي ملؤسس����ة البترول 
الكويتية فاروق الزنكي وجود مخاوف من انخفاض 
اسعار النفط بسبب الركود االقتصادي املتوقع في 
العالم وقناعة املنتجني واملستهلكني بأن السعر العادل 
لبرميل النفط يبل����غ 100 دوالر. وقال الزنكي على 
هامش امللتقى الس����نوي لقيادات القطاع النفطي ان 
اسعار النفط تهبط وترتفع داعيا الى التنسيق بني 
الدول املنتجة سواء املنظمات الدولية او االقليمية ألن 
استقرار السعر اهم من مستواه. وعن احتمال اتخاذ 
منظمة الدول املصدرة للبترول )أوپيك( قرارا بشأن 
االنتاج في اجتماعها املقبل في يونيو املقبل اوضح 
الزنكي انه ليس هناك أي مؤشر التخاذ قرار بشأن 
االنتاج »لكن رمبا تكون نظرتهم للس����وق بطريقة 
مختلفة حيث االسواق مشبعة باإلمدادات النفطية 

اليوم وهناك وفرة في االنتاج«.
وقال ان من اهم اجنازات املؤسس����ة خالل العام 
حتقيقها الرباح تقدر ب� 2.2 مليون دينار وهي املرة 
األولى التي تصل فيها االرباح لهذا املستوى اضافة 
الى الوصول بالقدرة االنتاجية الى 3.2 ماليني برميل 

يوميا وتقليل نسبة حرق الغاز لتصل الى %1.
وذكر أن تنفيذ استراتيجية املوارد البشرية يعد 
اجنازا كبيرا مش����يرا الى ان املؤسس����ة تسير وفق 
االستراتيجية واخلطط املوضوعة ألن حتقيق االهداف 
يحق����ق املصلحة العامة في الدول����ة وليس القطاع 
النفطي فقط. وحول أهمية االس����تعانة بالشركات 
االجنبي����ة في عمليات القط����اع النفطي قال الزنكي 
انها ضرورة ملحة للمساعدة في حتقيق الطموحات 

بروكسل � أ.ش.أ: يعقد زعماء االحتاد األوروبي 
قمة خاصة بعد غد بالعاصمة البلجيكية س����تكون 
أول ظهور لرئيس فرنسا املنتخب فرانسوا هوالند 
على ساحة االحتاد االوروبي وبعد أن بات سيناريو 
خروج اليونان من منطقة الي����ورو والذي كان من 
احملرمات لفت����رة طويلة مطروحا أكثر من أي وقت 
مضى، وذلك على خلفية نتائج االنتخابات التشريعية 
األخيرة وانتخابات جديدة في ش����هر يونيو القادم، 
غير مأمونة النتائج. وم����ن املقرر أن يجري زعماء 
التكتل الذي يضم 27 دولة نقاشا على مأدبة عشاء 
غير رسمية حول سبل تعزيز النمو االقتصادي في 
أوروبا، استعدادا لقمة مقررة يومي الثامن والعشرين 
والتاس����ع والعشرين من يونيو املقبل تتركز أيضا 
عل����ى قضية النمو في ظل تصاعد احتماالت خروج 
اليونان من منطقة اليورو وانتشار العدوى الى دول 
أخرى تعاني اقتصادياتها من الهشاش����ة كايطاليا 

واسبانيا والبرتغال.
وخروج اليونان من منطقة اليورو لن يتسبب فقط 
مبأزق مالي لالحتاد األوروبي و للمؤسسات املالية 
الدولية بل سيؤدي حتما الى اهتزاز املشروع األوروبي 

والوزراء ونواب البرملانات ورجال االعمال وخبراء 
في مختلف املجاالت من شتى أنحاء العالم.

ويتضمن جدول أعمال املنتدى الذي يعقد للعام ال� 
12 على التوالي بالدوحة مجموعة من اجللسات وورش 
العمل التي تناقش جملة من املوضوعات تشمل عدة 
رؤى حول التنمية والسلم وسبل حتقيق االستقرار 
العاملي. ويتناول املنتدى محورا خاصا مبستقبل السالم 
في الشرق االوس����ط يناقش خالله مستقبل السالم 
في الشرق االوس����ط ما بعد الربيع العربي وثورات 
الشعوب وتأثيراتها االس����تراتيجية دوليا واقليميا 
كما يناقش هذا احملور تأثير املشهد السياسي ما بعد 
االنتخابات األميركية ودور مجموعة ال� 20 في حتقيق 
االستقرار العاملي ودور األمم املتحدة في حماية السلم 
االجتماعي. كما يناقش املنتدى محورا خاصا بعنوان 
»الدميوقراطية وحتديات الربيع العربي« يتطرق خالله 
الى مفه����وم بناء املواطنة في اطار التعددية الدينية 
واالثني����ة ودور االحزاب واملنظمات غير احلكومية، 
فضال عن دور االعالم في احداث التغيير السياس����ي 
واالجتماعي في املنطقة العربية واملسؤولية االخالقية 

حلماية الصحافيني في ظل النزاعات املسلحة.
ويتخلل املنتدى ورش عمل خاصة تتناول العديد من 
القضايا منها التداعيات العملية للحركات الدميوقراطية 
اجلديدة في الشرق االوسط والبيئة االستثمارية في 
دول مجلس التعاون ل����دول اخلليج العربية ودول 
املنطقة ودور الشباب العربي في الثورة وموقعه في 
املرحلة االنتقالية. وتبحث ورش العمل ايضا محورا 
حول وسائل مواجهة حتديات االمن الغذائي في الشرق 
االوسط ومحور حول مستقبل االقليات في املنطقة 
الى جانب محور حول آليات حماية احلقوق وتعزيز 
املجتمعات باالضافة الى ورشة عمل خاصة عن »حقول 

الغاز في شرق املتوسط.. العاصفة القادمة«.

الكبيرة وألن هناك الكثير من املهام املعقدة كالعمل 
على انت����اج النفط الثقيل وغيرها م����ن املهام التي 
حتتاج للخبرات االجنبية مضيفا »ان ما نرجوه أن 
يتأكد اجلميع ان القطاع النفطي له وضع خاص وفي 
النهاية املصلحة العامة هي الهدف«. وعن اثر انخفاض 
سعر النفط على املؤسسة اوضح ان االنخفاض امر 
طبيعي بحسب العوامل املتحكمة في اسعار النفط 
»لكن نطمح الى االستقرار واالتفاق على السعر العادل 
بني املستهلكني واملنتجني بحيث يكون هناك تشجيع 
للجميع فيبذل املنتج اقصى ما لديه ويزيد من االنفاق 
لتوفير االم����دادات النفطية وتكون في نفس الوقت 
التكلفة مريحة للمستهلكني ليعتمدوا في صناعاتهم 

على النفط والغاز ملدد طويلة«.
واضاف ان لدى املؤسسة نظرة استراتيجية حيال 
االستفادة من التكنولوجيا وبالتحديد تلك التي تساعد 
في انتاج منتجات صديقة للبيئة وذات جودة عالية. 
وقال ان لدى املؤسسة تطلعات لالستفادة والتجربة 
من مشروعات الطاقة املتجددة وليست البديلة باعتبار 
انه ال يوجد بدي����ل لطاقة النفط والغاز موضحا ان 
الكويت بحاجة لكل مصادر الطاقة وهو ما دفع املؤسسة 
للدخول في مشاريع جتريبية في الطاقة الشمسية 
الستغاللها واذا ما اثبتت مشاريع الطاقة الشمسية 
جدواها االقتصادية والتقنية ستستمر املؤسسة في 
تنفيذها بتوسع. وعن مشاريع استكشاف وانتاج الغاز 
في الكويت اكد الزنكي سعي املؤسسة لتكون الكويت 
احدى الدول املنتجة للغاز بكميات جتارية الفتا الى 

ان اجلميع يبذل كل ما لديه لتحقيق ذلك االمر.

برمته وهو ما يفسر تصاعد النداءات املتالحقة حول 
ضرورة ابق����اء اليونان في مجموعة منطقة اليورو 
ال�17 وذلك قبل عدة أس����ابيع من انعقاد االنتخابات 
التش����ريعية اجلديدة في اثينا. فخروج اليونان من 
منطقة اليورو لن يكون، مجرد تطور س����لبي وامنا 
بداية لتطورات أكثر سلبية حيث خلص »ريتشارد 
ويتمان« لدى مركز »تشاتام هاوس« للدراسات في 
لندن الوضع قائال »بعد خروج احدى الدول األعضاء 
)م����ن منطقة اليورو( لن يكون هناك ما يحول دون 
تكرار االمر نفسه مع دول أخرى«، مضيفا »أن خروج 
اليونان سيفضي الى عواقب وخيمة بالنسبة الثينا، 
لكنها س����تكون أكثر فداحة بالنسبة ملنطقة اليورو 
نفس����ها الن ذلك األمر قد يكون ايذانا بتفكك االحتاد 
املالي بعد 13 عاما على اقامته، فضال عن انه سيشكل 
اعترافا بالفشل من قبل االوروبيني الذين يتخبطون 
منذ عامني للخ����روج من ازمة الديون، دون جدوى، 
عالوة على أن هذا االحتمال لو حتقق فسوف يسدد 
ضربة اليمة الى املشروع االوروبي الذي ينص على 
دمج جمي����ع بلدان االحتاد االوروب����ي تدريجيا في 

منطقة اليورو.

أمير قطر يتقدم احلضور في افتتاح املنتدى

.. ويجدد عقارًا في لندن قيمته 316 مليون دوالر
لندن ـ يو.بي.آي: أفادت صحيفة »ديلي ميل« امس 
بأن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني جدد 
عقارا في لندن صار األغلى من نوعه في بريطانيا 

وتصل قيمته اآلن إلى 200 مليون جنيه إسترليني أي 
ما يعادل 316 مليون دوالر. وقالت الصحيفة ان أمير 
قطر أنفق عشرات املاليني من اجلنيهات اإلسترلينية 

على العقار املترامي األطراف املسمى دادلي هاوس في 
حي بارك لني بوسط لندن والذي يحتوي اآلن على 

17 غرفة نوم منذ أن اشتراه بقيمة 37.4 مليون جنيه 
إسترليني عام 2006. وأضافت أن أمير قطر على 

وشك أن يحول دادلي هاوس املطل على حديقة هايد 
بارك بوسط لندن والذي بني في القرن التاسع عشر 
امليالدي إلى أغلى عقار من نوعه في بريطانيا بعد أن 
أخضعه إلى ترميم واسع النطاق وصار يحتوي على 

قاعة استقبال ضخمة ومعرض للصور قدرت قيمتهما 
بنحو 100 مليون جنيه إسترليني. وأشارت الصحيفة 

إلى أن العقار تبلغ مساحته اآلن 44 ألف قدم مربعة 
وخضع لعملية جتديد كلفت 75 مليون جنيه 

إسترليني مت خاللها إضافة ثالثة عقارات أخرى له 
وصار يحتوي على 17 غرفة نوم و14 صالة استقبال.

معرض املطارات ينطلق 
في دبي مبشاركة 210 

شركات من 32 دولة

عوائد السياحة في تركيا  تفوق 
الـ 25 مليار دوالر في 2011

صالح كامل: تأسيس بنك 
إسالمي مبليار دوالر في قطر

الرئيس اإليراني يدشن أكبر 
مجمع للبتروكيماويات 

في العالم بـ 1.6 مليار دوالر

دبي � كونا: تنطلق في مركز دبي الدولي للمؤمترات 
واملعارض اليوم انشطة الدورة ال� 12 من معرض املطارات 
الذي يعتبر من أبرز معارض املطارات في العالم وأكثرها 
ديناميكية. ويقام املعرض حتت رعاية رئيس هيئة دبي 
للطيران املدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس 
األعلى لطيران االمارات واملجموعة الش����يخ أحمد بن 
سعيد آل مكتوم. ويش����ارك في املعرض الذي يستمر 
ثالثة أيام 210 ش����ركات عارض����ة من 32 دولة تعرض 
أح����دث املنتجات واحللول واخلدم����ات والتقنيات في 
مجاالت بناء وتش����غيل وخدمات املطارات. وتش����ارك 
الكويت في املعرض من خالل وفد يرأسه رئيس هيئة 
الطيران املدني في الكويت فواز الفرج. ورسخ املعرض 
مكانته باعتباره منصة مثالية البرام العقود واالطالع 
على أحدث التوجهات في قطاع املطارات واخلدمات ذات 
العالقة وبخاصة في ظل مشاركة أبرز الشركات العاملية 
املتخصصة فيه واستقطابه حلشود ضخمة من الزوار. 
كما يحظى احلدث بدعم أكبر احتادات الصناعة العاملية 
والس����لطات احلكومية احمللية ومؤسسة مطارات دبي 
ومؤسسة دبي ملشاريع الطيران الهندسية واملجموعة 
الهولندية لتكنولوجيا املطارات وش����ركة تكنولوجيا 
وخدمات املطارات األملانية ومجموعة الطيران البريطانية 
والوكالة الفرنسية لتطوير األعمال واجلمعية البريطانية 
خلدمات وجتهيزات املط����ارات واملجموعة الدمناركية 
للمطارات. وتضم هذه األجنحة 58 من الش����ركات ذات 
الش����هرة العاملية والى جانب ذلك تشارك في املعرض 
العديد من الشركات احمللية والعاملية الرائدة في صناعة 
املطارات منها كرونينبيرغ بي في ودار الهندسة وايرباص 
بروسكي واجلابر للهندسة واملقاوالت وهونيويل وسيمنز 
وأي دي بي آي ومطار ميونخ. وس����تقام على هامش 
املعرض خالل أيامه الثالثة ندوات وعروض توضيحية 
مجانية تضم 25 جلسة متعلقة بصناعة املطارات أهمها 
أول محطة ركاب متنقل����ة في العالم وأنظمة املطارات 
املتكاملة وتطوير مطار بنظي����ر بوتو الدولي اجلديد 
وحتديث مطار مولت����ان الدولي والروبوتات ومناولة 
األمتع����ة واختبار احتكاكات املهاب����ط وتعزيز جتربة 
الس����فر اجلوي لذوي احلركة احملدودة وادارة رحالت 

العمالء عبر مباني الركاب باملطارات.

أنقرة � كونا: حقق قطاع السياحة في تركيا عوائد 
مالية فاقت ال� 25 مليار دوالر في عام 2011 وسط توقعات 
بأن تصل هذا العام الى معدل 30 مليار دوالر. وقال وزير 
السياحة والثقافة التركية ايرتوغرول غوناي امس ان اكثر 
من 30 مليون سائح زاروا تركيا العام املاضي معظمهم 
من مواطني دول االحتاد االوروبي وروس���يا ومن دول 
الشرق االوسط. واضاف ان العوائد التي حققها قطاع 
السياح العام املاضي جتاوزت ال� 25 مليار دوالر، متوقعا 
ان تص���ل هذه العوائد خالل العام احلالي الى 30 مليار 
دوالر مع كثافة برامج الترويج السياحية التي وضعتها 
احلكومة. واعرب عن امله في ان جتذب الس���ياحة في 
تركيا اكثر من 50 مليون س���ائح في السنوات العشر 
املقبل���ة كما اعرب عن اعتقاده ب���أن عوائد هذا القطاع 

ستقفز الى 50 مليار دوالر في هذه الفترة.

الرياض � أ.ش.أ: قال رجل األعمال السعودي رئيس 
الغرف����ة التجارية الصناعية في ج����دة ورئيس الغرفة 
اإلس����المية صالح كامل ان العاصم����ة القطرية الدوحة 
ستستضيف مقر بنك إسالمي جديد برأسمال مليار دوالر. 
وكشف كامل في حديثه لصحيفة »الشرق« السعودية عن 
توقيعه التفاقية مؤخرا مع مدير مالية قطر ومدير البنك 
اإلسالمي للتنمية، لتأسيس البنك، مبينا أن الهدف من 
البنك هو املساعدة في إدارة السيولة للبنوك اإلسالمية 
في جميع أنحاء العالم اإلسالمي. ولفت إلى أن هناك عدة 
أنواع لرأسمال البنك، من بينها رأسمال املؤسسني، الذي 
يصل إلى مليار دوالر، والرأسمال االقتصادي وقدره عشرة 
مليارات دوالر، مشيرا إلى أن قيمة الصناديق التجارية 

هي 100 مليار دوالر، إضافة لصكوك مالية.

طهران � يو.بي.آي: افتتح الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي جناد مشروعني بتروكيماويني جديدين في ميناء 
ماهشهر بينهما واحد من اكبر مجمعات البتروكيماويات 
بالعالم بكلفة 1.6 مليار دوالر. وقالت وكالة »مهر« اإليرانية 
لالنباء ان الرئيس اإليراني رعى امس افتتاح مجمع أروند 
للبتروكيماوي����ات وهو اكبر مجمع بتروكيماويات في 
العالم النتاج بولي كلوريد الفينيل، فيما يعتبر امليناء 

هو الرصيف الثاني للمواد البتروكيماوية املسالة.
وتبلغ الطاق����ة اإلنتاجية الس����نوية ملجمع أروند 
للبتروكيماويات حوالي 2.834 مليون طن من مختلف 
املنتجات البتروكيمياوية، حيث بلغت تكلفة انش����اء 
وتدشني هذا املجمع الضخم ما يعادل 1.6 مليار دوالر. 
وينتج مجمع أروند للبتروكيماويات 1.507 مليون طن 
من الكل����ور الكالويدي ومختلف انواع البولي كلوريد 

الفينيل وكلوريد الفينيل ودي كلوريد اإلثيلني.
ويعد املجمع اكبر سلس����لة النت����اج بولي كلوريد 
الفينيل في العالم بانتاجه 240 الف طن من هذا املنتج 
س����نويا، حيث ستسيطر ايران بذلك على 25 الى %30 
من األسواق العاملية لهذا املنتج البتروكيماوي. من جهة 
اخرى، أعلن الرئيس اإليراني أن اقتصاد بالده يضاهي 
اقتصاد الدول الكبرى وميك����ن مقارنته باالقتصادات 
الكبيرة في العالم. ونقلت وكالة »مهر« عن أحمدي جناد 
قوله خالل اجتماعه مس����اء أول من امس مع األعضاء 
املنتخبني ملجلس الشورى االسالمي »ان جميع اإلمكانات 
متوفرة في ايران وميكن من خالل االس����تفادة من هذه 
اإلمكانات والقابليات بلوغ قمة التطور والس����مو وان 
لدى الشعب اإليراني القابلية لتحقيق النمو والتطور«. 
وأش����ار الى انه ميكن القضاء عل����ى البطالة في البالد 

خالل اقل من سنتني.

شركة جلوبل والذي يلزم بنك 
أم القيوين بإعادة 250 مليون 
دوالر للشركة، وهو ما انعكس 
ايجابيا على الشركات املرتبطة 
بالس����هم ومنها أسهم امليادين 
ودبي األولى، فيما شهد سهم 
اجيليتي نش����اطا ملحوظا في 
جلس����ة أمس وارتفع مبقدار 
10 فلوس بعد تداول أكثر من 
3 ماليني س����هم، إال أن األسهم 
الوطنية  املرتبط����ة به مث����ل 
العقارية ومركز سلطان تراجعت 

ولم تتفاعل معه.

المؤشرات العامة

 تراج����ع املؤش����ر الع����ام 
للبورصة مبق����دار 6.72 نقاط 
ليستقر عند مستوى 6415.24 
نقطة بانخفاض نسبته %0.10، 
وتراجع املؤشر الوزني مبقدار 
0.77 نقطة بانخفاض نسبته 
0.18% ليتراجع إلى مس����توى 
410.38 نق����اط، وكذلك تراجع 
مؤش����ر كويت 15 مبقدار 3.67 
نق����اط ليغلق عند مس����توى 
974.26 نقط����ة. وبلغ اجمالي 
األسهم املتداولة 428.09 مليون 
س����هم نفذت من خ����الل 5329 
صفق����ة قيمته����ا 32.4 مليون 
دين����ار، وش����هدت متغيرات 
السوق قفزة كبيرة في األداء، 
التداول  ارتفعت كميات  حيث 
بنسبة بلغت 86%، وارتفعت 
الصفقات بنسبة 20%، وارتفعت 
القيمة اإلجمالية بنسبة %62. 
واس����تحوذت أسهم 5 شركات 
على أغلب القيمة وذلك بنسبة 
36.1% من اإلجمالي، تصدرها 
سهم التمدين العقارية من خالل 
2.8 ملي����ون دينار متثل %8.6 
من إجمالي القيمة. وسجلت 6 
قطاعات ارتفاعات متفاوتة في 
جلسة أمس وهي التكنولوجيا 
والتأم����ني والرعاية الصحية 
والنفط والغ����از والصناعية 
واخلدمات االستهالكية، فيما 
تراجعت 6 قطاعات هي املواد 
األساسية والسلع االستهالكية 
واخلدم����ات املالي����ة والبنوك 
واالتصاالت والعقار، فيما لم 
تتداول أي أس����هم في قطاعي 

املنافع واألدوات املالية.
شريف ٭ حمدي

رغم االنخف����اض امللحوظ 
جلمي����ع مؤش����رات س����وق 
الكوي����ت ل����أوراق املالية في 
جلس����ة تعامالت أمس بسبب 
التوس����ع في عملي����ات البيع 
التي شملت كثيرا من األسهم 
في عدد م����ن القطاعات، إال أن 
املتغيرات الثالثة شهدت منوا 
كبيرا مقارنة مع جلسة أول من 
أمس، حيث قفزت القيمة بنسبة 
62%، والكميات بنس����بة %86، 

والصفقات بنسبة %20.
وشهدت اجللس����ة ارتفاعا 
مح����دودا ف����ي البداي����ة إث����ر 
عملي����ات جتمي����ع لع����دد من 
الرخيصة، واستمر  األس����هم 
اللون األخضر مسيطرا حتى 
الساعة العاش����رة تقريبا، ثم 
البي����ع تظهر  ب����دأت عمليات 
الى  بوضوح ليتحول السوق 
اللون األحمر ج����راء عمليات 
أكثر تركيزا  التي كانت  البيع 
الرخيصة مثل  على األس����هم 
الصفوة وابيار واملستثمرون 
جلني األرباح منها، فضال عن 
أسهم قيادية مؤثرة منها بنك 
الكويت الوطني، وهو األمر الذي 
أدى الى تراجع جميع مؤشرات 
السوق مبا فيها مؤشر كويت 15 
الذي تأثر جراء انخفاض أكثر 
من سهم من األسهم ال� 15 التي 
يتكون منها، وذلك على الرغم 
من ارتفاع بعض هذه األسهم 

ومنها بيتك وزين.
وتراجع املؤشر العام للسوق 
عن مستوى 6400 نقطة خالل 
التعامالت ولكنه استطاع قبل 
اإلغالق ان يعاود االس����تقرار 
فوق هذا املس����توى وهو ذات 
السيناريو الذي شهدته اجللسة 
قبل األخيرة، حيث كان للمزاد 
الذي يتم إجراؤه قبل اإلغالق 
بدقيقت����ني دور ف����ي تقليص 

خسائر السوق.
وشهدت مجموعة من األسهم 
الرخيصة تداوال بكميات كبيرة 
وهو ما أدى الى ارتفاع ملحوظ 
في أحج����ام التداول، وكان من 
ابرز هذه األسهم امليادين الذي 
جتاوزت تداوالته 100 مليون 
سهم غلب عليها التجميع بواقع 
1.5 فلس متأثرا باحلكم القضائي 
االيجابي الذي صدر أمس لصالح 

تقرير البورصة اليومي

متغيرات السوق حتقق منوًا كبيرًا رغم تراجع جميع املؤشرات 

6.72

428.09
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مليون سهم مت تداولها بقيمة 
32.4 مليون دينار.

شركات استحوذت أسهمها 
على 36.1% من القيمة اإلجمالية، 
واستحوذ سهم التمدين 
العقارية على 8.6% من القيمة 
اإلجمالية للتداول.

قطاعات سجلت مؤشراتها 
تراجعا في جلسة أمس 
تصدرها قطاع املواد االساسية 
بواقع 26.1 نقطة، وارتفعت 6 
قطاعات أخرى تصدرها قطاع 
التكنولوجيا مبقدار 34.8 نقطة.

أرقام ومؤشرات

نقاط انخفاض املؤشر السعري 
بنسبة 0.10%، وتراجع املؤشر 
الوزني مبقدار 0.77 نقطة 
بنسبة تراجع 0.18%، وانخفاض 
مؤشر كويت 15 مبقدار 3.67 
نقاط بنسبة %0.37.

اإلقليمية بالشرق األوسط، واحدى 
أكبر الدول املصدرة للنفط بالعالم. 
الكويت بالعديد  ويتمتع اقتصاد 
م����ن املقومات والعوام����ل البارزة 
التي أسهمت في تشكيل وصناعة 
اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليميا 
وعامليا.مؤكدا على متيز االقتصاد 
الكويتي بالقوة والثبات، مش����يرا 
الى حجم الشركات الكويتية القائدة 
في مجاالتها املختلفة على مستوى 
منطقة اخللي����ج العربي الفتا الى 
العديد من العوام����ل في مقدمتها 
التفاؤل االيجابي الذي س����اد دول 
املنطقة اخلليجية وخاصة الكويت 
بعد إعادة الثقة بني القطاعني اخلاص 
والعام، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار 
النفط، على الرغم من تفاوت أرباح 
الشركات في املقابل، مما ساهم في 
دعم مؤشرات السوق خالل الربع 
الثاني من العام احلالي مؤكدا على 
تأهيل املوارد البشرية. قبل سنوات 
قليلة كان االهتمام بشؤون املوارد 
البشرية ينحصر في عدد قليل من 
املتخصصني الذين يعملون في قسم 
يطلق عليه »قسم أو إدارة األفراد 
البش����رية« ويختصون  واملوارد 

كابتش: الكويت ساهمت في صناعة اقتصاد 
مهم ومؤثر إقليميًا وعامليًا

خالل ندوة أقامتها »الشعيب انترناشيونال للوساطة«

بجميع املسائل اإلجرائية املتصلة 
باستقطاب األفراد وتنفيذ سياسات 
املؤسسة في أمور املفاضلة واالختيار 
بني املتقدمني لشغل الوظائف، ثم 
إنهاء إجراءات التعيني وإسناد العمل 
ملن يقع عليه االختيار. من جانبه، 
قال رئيس مجلس االدارة لشركة 
الشعيب انترناشيونال للوساطة 
املالي����ة فاض����ل جوه����ر: »تتمثل 
رؤيتنا بالشركة في إتاحة الفرص 
لالس����تفادة من فرص االستثمار 
املتاحة. ومن ه����ذا املنطلق فإننا 
سعداء بعقد هذه الندوة، مما يتيح 
للمستثمرين فرصة نادرة ملعرفة 
املزيد عن التداول في األسواق املالية 
واالطالع على التحليل التقني. مؤكدا 
على ان الهدف من الندوة هو منح 
املشاركني فرصة التنبؤ بتوجهات 
حركة االسعار حيث ان املؤشرات 
املتنوعة تشير الى التوقيت املناسب 

للشراء او البيع.
وكش����ف املدير واحمللل الفني 
في شركة الشعيب انترناشيونال 
للوساطة املالية محمد فرحان أن 
األزمة املالية أثرت في كافة اجلوانب 
احلياتية للمواطنني فقد خفضت 
بشدة معدالت اإلنفاق وتسببت في 
فقدان الكثيرين لوظائفهم وخلقت 
مشكالت عميقة بس����بب التباطؤ 

النسبي في املعاجلات.
ولفت إلى أن أشياء كثيرة من 
األزمة لم يتم تسليط الضوء عليها 
، منها ما هو متعلق بكيفية تقييم 
األزم����ة وأنا أرى انه متت املبالغة 
بها محليا بأكثر من الالزم، وميكن 
القول ان ما متر به بورصة الكويت 
أزمة حقيقية مدفوعة بفقدان الثقة 
ومن جتليات التدليل على ذلك أن 
اخلوف بات سيد املوقف في السوق، 
وهو ما بدا واضحا في الضعف الذي 
متر به البورصة في الوقت احلالي 

من حيث حجم التداوالت.

الش����عيب  ش����ركة  عق����دت 
املالية  انترناشيونال للوس����اطة 
ندوة اقتصادي����ة بعنوان »تنمية 
البش����رية ورفع مستوى  املوارد 
االقتصاد« والتي تعتبر األولى من 
نوعها في الكويت، وقد ناقش����ت 
خاللها العديد من املوضوعات أهمها 
التنمية احلقيقية  ان لغة العصر 
للقيادات واألفراد فهم سبب رئيسي 
في تقليل املخاطر باألس����واق وما 
تأثير تداعيات األزمة املالية على 
الق����رار االقتصادي وما العالجات 
الت����ي قلصت من تواب����ع األزمة؟ 
الندوة ريتش����ارد  وحاضر خالل 
كابتش عضو مجلس احملافظني لدى 
شيكاغو للتبادل التجاري وعضو 
مجلس إدارة شركة برايد القابضة 
واخلبير في اقتصادات العالم. وقال 
كابتش ان االقتصاد الكويتي يعد 
أحد أه����م االقتصادات في املنطقة 

ريتشارد كابتش اثناء إلقائه احملاضرة


