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استراتيجية مع بنك قطر األول 
لالس����تثمار بقيمة 150 مليون 
دوالر، كما اس����تأنفت الشركة 
العمليات في حقلي »بليسكي« 
و»كوليشهيتسكي« في أوكرانيا 
بعد صدور حكم لصاحلها. أما 
على مستوى التطورات املالية، 
فقد وقعت »كويت إنرجي« خالل 
الربع الثالث اتفاقية اس����تثمار 
اس����تراتيجي قابل����ة للتحويل 
مع بنك قطر األول لالستثمار، 
والذي يعتب����ر من أبرز البنوك 
االستثمارية في املنطقة، بقيمة 
150 مليون دوالر تلتزم »كويت 
إلى أس����هم  إنرجي« بتحويلها 
عادية في حالة مت طرح أس����هم 
الشركة لالكتتاب العام، هذا وقد 
مت استدعاء 25 مليون دوالر من 
أصل املبلغ الكلي بنهاية الربع 
الثالث. وعلى صعيد العمليات 
التشغيلية، بدأت »كويت إنرجي« 
عمليات حفر بئر استكش����افية 
جديد، وهي بئر X-ASA1 الكائنة 
في امتياز أبوسنان في مصر في 

نهاية الربع الثالث.
الربع  وقامت الشركة خالل 
الثالث بحفر 13 بئرا تطويرية، 
يوجد تسع منها في عمان والبقية 

في مصر واليمن وروسيا.
أما ف����ي أوكرانيا، فقد صدر 
حكم نهائي غير قابل لالستئناف 
م����ن احملكمة التجاري����ة العليا 
األوكرانية الستئناف العمليات 
التشغيلية املشتركة حتت اتفاقية 
JAA 429 الت����ي تض����م »كويت 
إنرجي« فيه����ا ملواصلة تطوير 
الغاز املكثف »بليسكي«  حقلي 
و»كوليشهيتسكي« بعد مرور 
أكثر من عام على توقف العمليات 
فيهما، ومن املتوقع أن تضيف 
عودة العمليات 460 برميال من 
النفط املكافئ يوميا تقريبا، ما 
يعادل حص����ة »كويت إنرجي« 
التشغيلية من احلقلني. وبهذه 
املناسبة، قالت الرئيس التنفيذي 
في شركة »كويت إنرجي« سارة 

خالل لقاء نظمته الشركة أمس 
لإلعالمي����ني للوقوف على آخر 
تطورات مشاريع الشركة الكبرى 
أن فوز الش����ركة باملركز األول 
في فئة القط����اع العام بجائزة 
املس����ؤولية االجتماعي����ة جاء 
بإجماع هيئة حتكيم اجلائزة 
بعد دراسة ملف ترشيح الشركة 
والذي اشتمل على رصد دورها 
واجنازاتها الب����ارزة في مجال 
املس����ؤولية االجتماعية خالل 
السنوات السابقة لتكون البترول 
الوطنية بذلك أول شركة نفطية 
تفوز بهذه اجلائزة على مستوى 

املنطقة.
وأضاف ان عدد املشاركني في 
دورة اجلائزة لهذا العام بلغ 58 
مشاركا ميثلون 17 قطاعا مختلفا 

من بني 58 مشاركًا ميثلون 17 قطاعًا من 11 دولة

العراق يطلب من الشركة شراء حصة »تباو« التركية بعقد تنقيب

59.5 مليون دوالر إجمالي إيرادات
 »كويت إنرجي« في الربع الثالث بنمو %24.2

»الكويتية التركية للبناء والعقار« تطلق باكورة 
مشاريعها في تركيا مبجمع شقق متليك

العجمي: »البترول الوطنية« أول شركة نفطية 
تفوز باجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية

أكبر: »يسرني اإلعالن عن مواصلة 
الشركة حتقيق منو في اإليرادات 
واألرباح التش����غيلية واإلنتاج 
اليومي خالل فترة مالية جديدة، 
باإلضافة إلى أحد أبرز اإلجنازات 
واملتمثل في بدء عمليات اإلنتاج 
التجاري في امتياز أبوسنان في 
الصحراء الغربية املصرية وذلك 
بعد أربعة اكتشافات متتالية قمنا 
بها في نفس االمتياز خالل العام 
املاضي«. وأضافت اكبر بالقول: 
»لقد حققت الش����ركة زيادة في 
التشغيلية  اإليرادات واألرباح 
واإلنتاج في الربع الثالث بفضل 
النجاحات االستكش����افية التي 
حققتها في شركة »بتروشهد« 
)امتي����از ش����رق رأس قط����ارة 
امتياز  سابقا( وتطوير منطقة 
برج الع����رب، وهما واقعان في 
مصر، إلى جان����ب بدء اإلنتاج 
التجاري في أبوسنان، وزيادة 
حجم اإلنتاج من حقل »لوزسكي« 

الواقع في روسيا«.
من جهة اخرى قال مسؤول 
كبير ف����ي قطاع النفط العراقي 
إن العراق طلب من شركة كويت 
إنرجي شراء حصة شركة تباو 
التركية في عقد التنقيب باملنطقة 
رقم 9 بعد أن قرر مجلس الوزراء 
التركية  إبعاد الشركة  العراقي 
اململوكة للدولة عن املش����روع، 
وس����يجعل ذلك حص����ة كويت 
إنرجي في املشروع 70 % وحصة 
دراجون أويل 30%، ومتتلك تباو 
حاليا حصة 30% في املشروع.

وقال عب����د املهدي العميدي 
التراخيص بوزارة  مدير دائرة 
النفط العراقية للصحافيني إن 
مجلس الوزراء رفض إقرار تباو 
التركية كشريك. ورفض العميدي 
ذكر أس����باب القرار، لكن إبعاد 
»تباو« يأتي في وقت تتزايد فيه 
السياسية بني بغداد  التوترات 
وأنق����رة بع����د أن اتهمت تركيا 
رئيس ال����وزراء العراقي نوري 

املالكي بتهميش السنة.

تستعد الشركة الكويتية التركية للبناء والعقار 
لطرح باكورة نش����اطاتها االستثمارية في قطاع 

العقار التركي على مساحة 8500 متر مربع.
وقال رئيس مجلس إدارة الش����ركة يوسف 
اخليوطي في تصريح صحافي إن الشركة تنوي 
طرح 72 ش����قة سكنية )5 عمارات سكنية( ب� 6 
أدوار لكل عم����ارة وبكلفة إجمالية قدرت ب� 2.2 
مليون دينار. وأوضح اخليوطي أن كل املؤشرات 
االقتصادية تشير إلى توقع االرتفاع في أسعار 
العقارات في تركيا بش����كل ملحوظ، وخصوصا 
العقارات في املناطق الس����ياحية، مشيرا إلى أن 
القطاع العقاري يعتبر من أكثر األسواق انتعاشا 
ومن����وا في العالم. وبنينّ أن املنطقة التي س����يتم 
فيها انشاء املجمع السياحي للشركة، تعتبر من 
أكثر املناطق السياحية جذبا للسياحة في تركيا، 
لتميزها باألجواء املعتدلة صيفا وش����تاء، وهي 
املناطق القريبة من السواحل البحرية وخاصة 

الغربية منها بشمالها وجنوبها.
وأعرب اخليوطي عن تفاؤله مبواصلة االقتصاد 
التركي منوه والذي يعتبر من أكبر االقتصادات 

اإلسالمية على اإلطالق سواء من حيث احلجم أو 
من حيث النمو، ليتفوق بذلك على االقتصادات 
اخلليجي����ة، مش����يرا إلى أن احلكوم����ة التركية 
اس����تطاعت حتقيق هذه النجاحات االقتصادية 
قبل انضمامها إلى االحتاد األوروبي الذي يعاني 
من تراجع كارثي في اقتصادات عدد من أعضائه. 
وأضاف انه ومع تزايد االضطرابات السياسية في 
عدد من الدول العربية وتراجع االستثمارات في 
قطاع الس����ياحة لهذه الدول بشكل سريع، اجته 
املستثمرون إلى املالذات اآلمنة لرؤوس أموالهم 
مثل تركيا التي تتميز بفرص استثمارية واعدة 

منذ عقدين من الزمن.
وبنينّ اخليوطي أن هذه األس����باب إضافة إلى 
الطلب الكبير على العقارات الس����كنية التركية 
والذي أدى إلى ارتفاع أس����عار العقارات من 80 
إلى 120%، هي التي ش����جعت الشركة الكويتية 
التركية للبناء والعقار على اقتحام هذه السوق 
العقارية وإلى املبادرة لتوفير الشقق السكنية 
للسياح اخلليجيني بأسعار تناسب جميع الفئات 

االجتماعية.

من 11 دولة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وهو ما 
يوضح حجم اجلائزة ومستوى 

املنافسة التي شهدتها.
وأك����د ان ه����ذه اجلائ����زة 
املرموقة جاءت ثمرة وتتويجا 
الش����ركة املتواصلة  جله����ود 
ودعم إدارته����ا الالمحدود لكل 
األنشطة واملشاريع والبرامج 
املتعلقة باملسؤولية االجتماعية 
وخصوصا فيما يتعلق بجهودها 
في حماية البيئة ودعم االقتصاد 

الوطني. 
وأشار الى أنه مت إبراز اداء 
الشركة من النواحي االقتصادية 
والبيئية املجتمعية باإلضافة الى 
املوارد البش����رية حيث اشتمل 
ملف الشركة على رصد لدورها 
واجنازاتها، مبينا أن اجلائزة 
تغطي منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا وتضم القطاعني 
احلكومي واخلاص واملؤسسات 

غير الربحية.
وع����ن آخر التط����ورات في 
مشاريع الشركة الكبرى كاملصفاة 
اجلديدة والوقود البيئي قال ان 
مشروعي الشركة يسيران وفق 
اجلدول الزمني للتنفيذ السيما 
الش����ركة خطت اخلطوات  ان 
االولى نحو ترس����ية وتوقيع 

عقد استشاري املشروعني. 
أحمد مغربي   ٭

أعلنت شركة »كويت إنرجي« 
في تقريرها الفصلي للربع الثالث 
م����ن العام احلال����ي أنها حققت 
إي����رادات )غير مدقق����ة( بلغت 
59.5 مليون دوالر بزيادة بنسبة 
24.2% عن الفترة ذاتها من العام 

املاضي.
وبذلك تك����ون اإليرادات في 
الربع الثالث قد ارتفعت بنسبة 
12.9% ع����ن الرب����ع الثاني من 
العام احلال����ي. وبلغت األرباح 
التشغيلية 37.7 مليون دوالر 
بزيادة نسبتها 32.7% عن الربع 
الثالث من العام املاضي، وارتفعت 
الربع  التش����غيلية في  األرباح 
الربع  17.1% عن  الثالث بنسبة 

الثاني من العام احلالي.
هذا وارتفع متوسط اإلنتاج 
في الربع الثالث بنسبة 3.6% عن 

الربع الثاني من العام احلالي.
كذلك بدأت الشركة عمليات 
اإلنت����اج التجاري ف����ي امتياز 
أبوس����نان الواقع في الصحراء 
الغربية في مصر، ووقع التحالف 
ال����ذي تق����وده الش����ركة العقد 
املبدئي الستكش����اف وتطوير 
العراق،  التاسعة« في  »الرقعة 
ومت توقي����ع اتفاقية اس����تثمار 

قال مدي����ر العالقات العامة 
البترول  واإلعالم في ش����ركة 
الوطني����ة الكويتي����ة محم����د 
منص����ور العجم����ي ان ف����وز 
الشركة باملركز األول للجائزة 
العربية للمسؤولية االجتماعية 
التي  للمؤسس����ات لعام 2012 
تنظمها سنويا الشبكة العربية 
للمسؤولية االجتماعية يعتبر 
اجنازا جديدا يضاف الى سجل 

الشركة احلافل باالجنازات.
وأوضح العجمي في كلمته 

سارة اكبر

محمد العجمي يتوسط فريق الدائرة اإلعالمية بالشركة

كرم بنك الكويت الدولي مجموعة 
الفائزين بالسحب األسبوعي  من 
وذلك في ختام مسابقته التي اطلقها 
مؤخرا على صفحته الرسمية على 
املوقع االجتماعي »االنس���تغرام« 
AldawliBank@ مبناس���بة موسم 

احلج وعيد األضحى املبارك.
املناسبة أشاد مسؤول  وبهذه 
أول العالق���ات العام���ة في البنك 
فهد الس���رحان باالقبال والتفاعل 
االيجابي الذي شهدته هذه املسابقة 
من قبل اجلمهور، مشيرا الى ان تلك 
املسابقة ساهمت في تفعيل استخدام 
التواصل  البنك لوسائل وقنوات 
االجتماعي للتواصل مع مختلف 
شرائح املجتمع، ومنوها باألهداف 
التي حققتها هذه املسابقة في تعزيز 
تواصل البنك مع اجلمهور والعمالء 
من خالل أحد أكثر وسائل وقنوات 
التواصل االجتماعي اس���تخداما 

وشعبية على املستوى احمللي.
الس���رحان أن »الدولي«  وأكد 
ملتزم مبواكبة التطبيقات املتطورة 
في النواحي التكنولوجية، مشيرا 
التواصل  الى ان تدشني صفحات 
االجتماعي للبنك مؤخرا عزز كثيرا 

من مساعي البنك في هذا االطار.

باريس � أ.ف.پ: كشف السفير 
القطري لدى فرنس���ا محمد جهام 
الكواري ان قط���ر تدرس امكانية 
اس���تثمار 10 مليارات يورو )12.8 
مليار دوالر( في شركات فرنسية 
فرنس���ا  وتس���تقطب  كب���رى، 
املستثمرين القطريني حيث اشتروا 
فريق سان جيرمان الباريسي لكرة 
القدم، واستحوذوا على حصة %3 
من شركة توتال العمالقة للطاقة، 
اضاف���ة الى حصص في ش���ركة 
البناء فينشي واملجموعة االعالمية 
الغاردير. وقال الكواري ان مبلغ 
العشرة مليارات يورو ستوضع 
ف���ي مجموعات فرنس���ية كبيرة 
لتنفيذ مشاريع مشتركة وإلبرام 
شراكات مع دولة ثالثة، موضحا 
ان هذه فكرة جتري دراستها ولم 
يتم االنتهاء منه���ا. الى ذلك، من 
املتوقع توقيع اتفاق بحلول نهاية 
العام بشأن انشاء صندوق فرنسي 
� قطري ملساعدة الشركات الصغيرة 
واملتوسطة بقيمة قد تصل الى 300 
مليون يورو. وكان هذا الصندوق 
الذي مت االعالن عنه في بادئ االمر 
على انه موجه للضواحي الباريسية 
اثر زيارة لنواب محليني الى قطر، 
أثار جدال كبيرا عند طرحه للمرة 

االولى نهاية 2011.
الفرنس���ية  واعطت احلكومة 
في نهاية االم���ر ضوءها االخضر 
للمشروع شرط ان تكون شريكة 
فيه. وبالتالي س���يتم انشاء هذا 
الصندوق مبس���اهمة تبلغ نصف 
قيمت���ه م���ن جانب جه���از قطر 
لالس���تثمار، الذراع املالية المارة 
قطر، ما بني 100 و 150 مليون يورو 
والنصف اآلخر سيكون مقدما من 
جانب صندوق االيداعات الفرنسي 

وشركاء خاصني وفق السفير.
واوضح الكواري ان قطر التي 
متلك استثمارات كبيرة في بلدان 
اخرى، تعتزم تنويع استثماراتها 
لضمان موارد متأتية من استثماراتها 
تفوق امل���وارد الغازية والنفطية 

بحلول 2030.

قامت مجموعة من طلبة نادي 
التموي���ل بكلية العل���وم االدارية 
بجامعة الكوي���ت بزيارة ميدانية 
ملركز التدري���ب في الهيئة العامة 
لالستثمار امس بهدف االطالع على 

انشطة الهيئة االستثمارية.
وكان في استقبال الطلبة العضو 
العامة لالستثمار  املنتدب للهيئة 
بدر السعد ومجموعة من مديري 
االدارات حيث قدموا شرحا تفصيليا 
عن الهدف الذي انشئت من اجله 
الهيئة والدور الريادي الذي تقوم به 
لتنمية االستثمارات املدارة من خالل 
صندوقي احتياطي االجيال املقبلة 
واالحتياطي العام، ودور الهيئة في 
املجتمع من خالل االنشطة والدورات 
العلوم  التدريبية خلريجي كلية 
االدارية وتأهيل الطلبة وتشجيعهم 
على االلتح���اق بأفضل اجلامعات 
العاملي���ة للحصول عل���ى درجة 
املاجستير في االدارة. كما اوضح 
السعد ان االهتمام بالعنصر البشري 
ركن اساسي في استراتيجية الهيئة 
املستقبلية، حيث تشكل ميزانية 
التدريب والدورات التي تقوم بها 
الهيئ���ة اكثر من 15% من امليزانية 

التشغيلية للهيئة.

»الدولي« كرم 
الفائزين مبسابقة 

»األنستغرام«

قطر تدرس استثمار 
13 مليار دوالر

 في شركات فرنسية

نادي التمويل بكلية 
العلوم اإلدارية يزور 
مركز تدريب هيئة 

االستثمار

»كميفك«: 2.47% منواً بأرباح الشركات السعودية

جيل جديد من أوراق اليورو 

قالت شركة الكويت والشرق 
املال����ي  األوس����ط لالس����تثمار 
»كميفك« ف����ي تقرير لها حول 
نتائ����ج الش����ركات املدرجة في 
السوق املالية السعودية خالل 
فترة ال� 9 أشهر األولى من 2012، 
ان الشركات املعلنة عن نتائجها 
املالي����ة خالل ه����ذه الفترة بلغ 
عددها 150 شركة من أصل 157 
شركة مدرجة في السوق املالية 

السعودية.
وأفاد تقرير »كميفك« بأن تلك 
الشركات حققت أرباحا إجمالية 
بقيمة 75.98 مليار ريال سعودي 
عن التسعة أش����هر األولى من 
س����نتها املالية احلالية، مقارنة 
ب� 74.14 مليار ريال س����عودي 
حققتها ذات الشركات في الفترة 
املقابلة من العام املالي السابق، 

أي بارتفاع نسبته %2.47.
وبل����غ عدد الش����ركات التي 
سجلت حتس����نا في أدائها 104 
شركات، مبا نسبته 69.33% من 
املعلنة، فيما  إجمالي الشركات 
بلغ عدد الشركات التي تراجعت 

نتائجها للفترة احلالية مقارنة 
بالفترة املقابلة من العام السابق 
44 ش����ركة، وحتولت 12 شركة 
من تكبد اخلس����ائر إلى حتقيق 
األرباح، لكن م����ن جهة أخرى، 
تكبدت 4 شركات خسائر خالل 
فترة التسعة أشهر من العام 2012 
بع����د أن كانت قد حققت أرباحا 

للفترة ذاتها من العام املاضي.
وعلى صعيد قطاعات السوق، 
سجل 12 قطاعا من أصل خمسة 
عشر قطاعا منوا في مجمل أرباح 
املعلنة فيما تراجعت  شركاتها 
األرباح اإلجمالي����ة للقطاعات 

الثالثة الباقية.
والح����ظ التقري����ر انه على 
الرغم من تراجع اجمالي االرباح 
الذي س����جله قطاع الصناعات 
البتروكيماوية بنسبة %20.92 
خالل فترة التسعة أشهر من العام 
احلالي باملقارنة مع الفترة نفسها 
من العام 2011، إال انه احتل املرتبة 
األولى من حيث حجم االرباح، 
حيث حققت ال� 14 شركة املدرجة 
في القطاع ما يقارب 26.12 مليار 

ريال سعودي للفترة باملقارنة 
مع 33.03 مليار ريال سعودي 
أرباحا محققة في الفترة املقابلة 

من السنة املالية املاضية.
وعزى التقرير الس����بب في 
تراجع نسبة األرباح إلى نتائج 
11 شركة س����جلت انخفاضا في 
نتائجها املالية لفترة التس����عة 
أشهر األولى من العام 2012 من 
ضمنهم نتائج 4 شركات انخفضت 

بنسبة جتاوزت %50.
واحت����ل قط����اع املص����ارف 
واخلدمات املالية املرتبة الثانية 
بني قطاعات السوق جلهة حجم 
األرباح املرحلي����ة، حيث حقق 
القطاع خالل فترة التسعة أشهر 
أرباحا اجمالية  العام 2201  من 
بلغت 21.99 مليار ريال سعودي 
مرتفعة بنسبة 12.38% عن األرباح 
املسجلة لفترة التسعة أشهر من 

العام املاضي.
وتراجعت القيمة الرأسمالية 
للقطاع بنسبة 1.70% خالل الربع 
العام 2012 ليستقر  الثالث من 
عند 316.87 مليار ريال سعودي 

مقارنة مع 322.43 مليار ريال 
سعودي خالل الربع الثاني من 

العام نفسه.
كما بلغ اجمالي ارباح قطاع 
االتص����االت وتقنية املعلومات 
9.68 مليارات ريال سعودي خالل 
فترة التس����عة أشهر االولى من 
العام 2012 محققا منوا بنسبة 
32.36% مقارنة مع الفترة نفسها 

من العام املاضي.
ارتفاعا في  القطاع  وش����هد 
أرباح شركة االتصاالت السعودية 
بنس����بة 27.64% وشركة احتاد 
اتصاالت الس����عودية بنس����بة 
22.27%، بينما لم تستطع شركة 
زين السعودية حتقيق أرباح لهذه 
الفترة، اال انها قلصت خسائرها 

بنسبة %10.73.
من جانب آخر، شهد القطاع 
منوا في القيمة الرأسمالية في 
نهاية الربع الثالث من العام 2012 
بنس����بة 5% حيث بلغت قيمته 
142.51 مليار ريال سعودي بعد 
ان كان متراجعا بنسبة 3.6% في 

الربع الثاني من العام نفسه.

فرانكفورت � د.ب.أ: يستعد 
البنك املركزي األوروبي إلطالق 
جيل جديد م���ن أوراق النقد 
للعملة األوروبي���ة املوحدة 
والتي يعتقد املصرفيون أنها 
ستكون أصعب في تزييفها.

فقد أمضى خب���راء البنك 
املركزي األوروبي س���نوات 
من البحث إلضافة املزيد من 
عالم���ات التأمني إل���ى أوراق 
اليورو اجلديدة في الوقت الذي 
طور فيه أيضا خبراء تزييف 
العمالت قدراتهم وأساليبهم.

ومن املتوقع أن يعلن رئيس 
البنك املركزي األوروبي ماريو 
دراجي اجلدول الزمني لطرح 

أوراق النق���د اجلدي���دة يوم 
اخلميس املقب���ل بعد تأجيل 
هذا الطرح ال���ذي كان مقررا 

في 2010.
ومازالت الفروق احلقيقية 
ب���ني أوراق النق���د املنتظرة 
واألوراق احلالية سرية للغاية. 
في الوقت نفسه، يطالب البنك 
املركزي األملاني منذ سنوات 
بأن تكون عالمات تأكيد سالمة 
أوراق اليورو يسهل التعرف 
عليها بالنس���بة لألشخاص 
العاديني مثل سائقي سيارات 
األجرة وموظفي اخلزينة في 
املتاجر حلمايتهم من الوقوع 

في فخ العمالت املزيفة.

يذك���ر أن عالم���ات تأمني 
العالمة  اليورو حاليا تشمل 
املائي���ة واحلب���ر الس���ري 
واخلطوط املعدنية والصور 

املجسمة.
ووفقا لشركة جايسكه أند 
ديفراين���ت األملانية للطباعة 
ومقرها في مدينة ميونيخ، فإن 
اليورو من أصعب العمالت في 
التزوير على مستوى العالم. 
وتقول الشركة إن هناك مزيجا 
من األساليب يستخدم لتأمني 
العمالت من التزوير وتشمل 
نوعي���ة ال���ورق والطباع���ة 

متناهية الصغر.
ووفقا ألح���د اخلبراء فإن 

اليورو املزورة  نسبة أوراق 
املوج���ودة في األس���واق ال 
تس���تدعي القلق. ويقول إنه 
القول إن كل  »باألرقام ميكن 
مواطن أملاني ميكن أن تسقط 
في يده ورقة يورو مزورة مرة 

كل 200 عاما«.
الش���رطة  ورغم ذلك فإن 
االحتادية في أملانيا تعتقد أن 
اليورو م���ازال العملة األكثر 
جاذبية ملزوري العمالت ألنه 
يس���تخدم على نطاق واسع 
ويتمتع باستقرار نسبي في 
أس���واق الصرف رغم األزمة 
املالية ملنطقة العملة األوروبية 

املوحدة.

الصني ـ د.ب.أ: قال مسؤولو شركة هواوي تكنولوجيز الصينية 
ملعدات االتصاالت إن السياسات احلمائية التجارية والشائعات 
الصادرة من منافسني تؤكد الصورة األخيرة عن هواوي بأنها 

شركة مرتبطة بالدولة يشتبه فيها بالتورط في عمليات جتسس 
وإغراق األسواق الدولية باملنتجات رخيصة الثمن.

وأوضح ثالثة من مسؤولي هواوي في مقابالت مع وكالة األنباء 
األملانية )د.ب.أ( ووسائل إعالم أملانية أخرى ان اتهامات سياسيني 

في الواليات املتحدة ودول أخرى بأن هواوي تتعاون بشكل 
وثيق مع احلكومة الصينية وباعت أنظمة ميكن استخدامها 

للتجسس على العمالء هي كلها اتهامات باطلة. وقال سكوت 
سيكيس املتحدث باسم الشركة إن »هواوي ليست الصني«. وأشار 

الى ان التوتر السياسي والسياسات احلمائية التجارية احملتملة 
كانت »فقط األسباب املنطقية« وراء التهم األميركية. كانت جلنة 
االستخبارات مبجلس النواب األميركي خلصت الشهر املاضي 
إلى أن »هواوي )وشركة( زد تي إي ال ميكن الوثوق فيهما في 

حتررهما من تأثير دولي أجنبي ومن ثم يشكل ذلك تهديدا أمنيا 
للواليات املتحدة وأنظمتنا«. كما أن »زد تي إي« وهي شركة 
اتصاالت صينية أصغر بشكل كبير رفضت التهم األميركية. 

ووصف سيكيس أنظمة هواوي بأنها مفتوحة وقال إنها على 
استعداد لبذل أي شيء جلعل العمالء »يشعرون باألمان حيال 
معداتنا واختباراتنا«. وأضاف أن مركز الشركة ألمن االنترنت 

منشأ بالتعاون مع احلكومة البريطانية ويستطيع خبراء مستقلون 
اختبار معداتها وميكن أن يكون ذلك منوذجا لعمليات هواوي في 
دول أخرى. ورفض اتهامات بأن هواوي ميكن أن تسهل عمليات 

التجسس على اإلنترنت من جانب احلكومة الصينية.
وقال إننا »لم نقم أبدا بأي عملية قرصنة لصالح احلكومة ولن 
نفعل ذلك أبدا. هذه عملية انتحارية للشركة ولن نقوم بذلك«.

وقال املدير القانوني سوجن ليوبينج ان االستنتاجات الواردة في 
التقرير األميركي »معدة سلفا وهي أقرب إلى الشائعات«.

جاء اإلجراء األميركي في أعقاب قرار للحكومة االسترالية في 
مارس مبنع هواوي التي توظف نحو 150 ألف شخص في 

حوالي 150 دولة من التقدم بعطاءات للفوز بعقود شبكات النطاق 
العريض بالبالد ملخاوف أمنية. قالت تشني ليفاجن من كبار نواب 
رئيس الشركة إن ما يقدر بنحو 3 مليارات شخص حول العالم 

يستخدمون منتجاتنا، مضيفة أنه »ال توجد حوادث كبيرة أو 
مشاكل أمنية حتى اآلن«.

»هواوي ليست الصني«.. هكذا حتاول الشركة الصينية تبديد مخاوف اآلخرين

التركيز على األسهم الرخيصة والعزوف عن »القيادية« 
وراء استمرار تباين أداء مؤشرات السوق

استمر تباين أداء مؤشرات 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
لليوم الثاني على التوالي في 
جلس���ة تعامالت أمس، ولكن 
مع اختالف حركة املؤش���رات، 
فاملؤشر السعري استطاع ان 
يحقق ارتفاع���ات مبقدار 19.5 
نقطة تخطى من خاللها مستوى 
5732 نقطة، فيما واصل املؤشر 
الوزني تراجعات���ه احملدودة 
مبقدار بلغ 0.01 نقطة ليستقر 
عند مس���توى 405.32 نقاط، 
فيما تراجع مؤش���ر كويت 15 
مبقدار محدود بلغ 0.21 نقطة 
ليعزز استقراره فوق مستوى 
983.7 نقط���ة، ورغ���م تراجع 
املؤش���رين كويت 15 والوزني 
إال ان تراجعهما بشكل محدود 
يش���ير إلى أن الس���وق يشهد 
حالة من االستقرار بعد موجة 
االنخفاضات احلادة التي شهدها 
جراء ارتباك املشهد السياسي في 
الفترة األخيرة. وشهدت اجللسة 
ب���ني االرتفاع  تذبذب���ا طفيفا 
والهبوط في بداية التعامالت، 
ولكن مع م���رور الوقت جنح 
السوق لالرتفاع على مستوى 
املؤشر السعري جراء عمليات 
دخ���ول اس���تهدفت مجموعة 
كبيرة من األسهم الرخيصة في 
قطاعات متنوعة منها على سبيل 
املثال االستثمارات واخلليجي 
واملس���تثمرون  والتجاري���ة 
ومنش���آت وأبيار وأوفس���ت، 
وه���و م���ا أدى إلى اس���تمرار 
ارتفاع املؤشر السعري مقارنة 
اللذين  مع املؤشرين اآلخرين 
تراجعا بسبب ضعف االقبال 
على األسهم القيادية والثقيلة 

مع تأثر طفيف بسبب انخفاض 
سهم بنك اخلليج الذي تعرض 
النخفاض مبقدار 5 فلوس بعد 
تداول أكثر من 6.5 ماليني سهم، 
وكذلك تعرض سهم زين لتراجع 
مبق���دار 10 فلوس ولكن حجم 
التداول ل���م يتجاوز 575 ألف 
سهم. وحتسن أداء السوق خالل 
الدقائق األخيرة بشكل واضح 
وهو ما قلص من حجم خسائر 
املؤش���رين الوزني وكويت 15 
وأدى إلى زيادة مكاسب املؤشر 
التي  القيمة  السعري وارتفاع 
جاءت متدنية بشكل عام، حيث 
لوحظ تراجع كبير على مستوى 
قيمة الت���داول التي تدنت إلى 
16.3 مليون دينار بعد حتسن 
ملموس على مس���توى القيمة 
في اجللستني املاضيتني والتي 
بلغت القيمة فيهما 25 مليون 
دينار، حي���ث تراجعت القيمة 
في جلسة أمس بنسبة %34.5 
تقريبا مع جلسة أول من أمس. 
ومن املتوقع ان تش���هد جلسة 
اليوم وهي األخيرة في تعامالت 
األسبوع اس���تكمال سيناريو 
التذبذب ف���ي األداء مع جنوح 
أو االنخفاض بشكل  لالرتفاع 
محدود في ظل االعتماد احلالي 
على األسهم الرخيصة وضعف 

االقبال على األسهم القيادية.

مؤشرات السوق

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
مبقدار 19.57 نقطة ليصل إلى 
مستوى 5732.01 نقطة بنسبة 
ارتفاع بلغت 0.34%، وتراجع 
املؤشر الوزني مبقدار 0.01 نقطة 
ليستقر عند مستوى 405.32 

نقاط، كما تراجع مؤشر كويت 
15 مبقدار 0.21 نقطة ليغلق عند 
مستوى 983.72 نقطة بتراجع 
نس���بته 0.02%. وبلغ إجمالي 
املتداولة 169.7 مليون  األسهم 
س���هم نفذت من خ���الل 3446 
صفقة قيمتها 16.3 مليون دينار، 
وشهدت متغيرات السوق تراجعا 
في األداء، حيث انخفضت كميات 
التداول بنسبة بلغت %47.2، 
كما تراجعت الصفقات بنسبة 
33%، وكذل���ك تراجعت القيمة 

اإلجمالية بنسبة %34.4.
واستحوذت أسهم 5 شركات 
على أغلب القيم���ة بواقع 7.3 
ماليني دينار بنس���بة تش���كل 
45.03% من اإلجمالي، تصدرها 
سهم بنك اخلليج، وذلك من خالل 
2.5 ماليني دينار متثل 15.3% من 
إجمالي القيمة، كما استحوذت 
أسهم 5 ش���ركات على %50.6 
من إجمال���ي الكميات املتداولة 
تصدرها سهم اخلليجي من خالل 
27.7 مليون سهم تشكل %16.3 

من إجمالي التداوالت.
وسجلت مؤشرات 5 قطاعات 
ارتفاعات متفاوتة في جلس���ة 
أمس وهي الصناعية، الس���لع 
االستهالكية، والبنوك، والعقار، 
واخلدم���ات املالية، وتراجعت 
مؤشرات 5 قطاعات هي املواد 
األساس���ية، والتكنولوجي���ا، 
االس���تهالكية،  واخلدم���ات 
واالتصاالت، والتأمني، واستقر 
قطاع النف���ط والغاز، ولم يتم 
التداول على أسهم 3 قطاعات 
هي الرعاية الصحية، واملنافع، 

واألدوات املالية.
شريف حمدي  ٭
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نقطة ارتفاع املؤشر السعري 
بنسبة 0.34%، وتراجع املؤشر 
الوزني مبقدار 0.01 نقطة، 
وتراجع مؤشر كويت 15 
مبقدار 0.21 نقطة بنسبة 
انخفاض %0.02.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 
16.3 مليون دينار.

شركات استحوذت أسهمها 
على 45.03% من القيمة 
اإلجمالية واستحوذ سهم بنك 
اخلليج على 15.3% من القيمة 
اإلجمالية للتداول.

قطاعات ارتفعت مؤشراتها في 
جلسة أمس، تصدرها قطاع 
السلع االستهالكية بواقع 
5.4 نقاط، وتراجع مؤشرات 
5 قطاعات تصدرها قطاع 
االتصاالت مبقدار 6.01 نقاط.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي


