
أكد وزي��ر اإلع��ام ووزي��ر الدولة لشؤون 
ال��ش��ب��اب الكويتي الشيخ سلمان صباح 
سالم احلمود الصباح اهتمام دولة الكويت 
بتنمية وتطوير قطاع السياحة والعمل على 
استقطاب الشباب الكويتي واظهار إبداعاتهم 

في هذا املجال.
وقال الشيخ سلمان احلمود في تصريح 
للصحافيني عقب افتتاحه ام��س االثنني 
م��ع��رض )ه��وري��ك��ا ال��ك��وي��ت 2017( ال��ذي 
تنظمه شركة )ليدرز جروب( إن تطوير قطاع 
السياحة وتنميته يأتي ضمن االستراتيجية 

املقبلة للباد.
ولفت إل��ى أهمية امل��ع��ارض املتخصصة 
في دعم اخلطط التنموية وتنشيط احلركة 
التجارية اضافة إلى دورها احليوي في دعم 
وتشجيع املشاريع الصغيرة واملتوسطة التي 
حتفز الشباب على االنخراط في تلك املجاالت.

وأوض���ح أن هناك العديد م��ن امل��ب��ادرات 
الشبابية املشاركة في ه��ذا املعرض عاوة 
على وج��ود ع��دد من الشركات املتخصصة 
في مجال التدريب الفندقي مشيدا مبا حققه 
معرض )هوريكا الكويت( من جناحات خال 

السنوات السابقة وامل��أم��ول أن يحققه هذا 
العام.

من جانبها قالت املدير العام لشركة )ليدرز 
ج��روب( نبيلة العنجري في تصريح مماثل 
إن )هوريكا الكويت( يسهم في دعم خطط 
حتويل الكويت الى بلد سياحي ج��اذب كما 
يسهم في تنويع مصادر الدخل في الباد 
السيما ف��ي ظ��ل ال��ت��ذب��ذب املستمر ألسعار 

النفط.
وأضافت العنجري أن املشاريع السياحية 
تسهم في توفير نحو 30 ألف فرصة عمل في 
غضون عشر سنوات واستيعاب استثمارات 
وطنية تزيد على 700 مليون دينار كويتي 

سنويا.
وأوض���ح���ت أن امل���ع���رض ي��ع��د ف��رص��ة 
جيدة للشباب الراغبني في إنشاء مشاريع 
استثمارية بقطاع الضيافة والصناعات 
الغذائية مشيرة إل��ى أن قطاع املطاعم هو 
أسرع القطاعات منوا في الكويت خصوصا 
مع التوسع العمراني والزيادة املطردة في 

عدد السكان.
وذك��رت أن )هوريكا الكويت( استقطب 

ه��ذا ال��ع��ام أكثر م��ن 80 شركة متخصصة 
في مجاالت الضيافة والصناعات الغذائية 
والتجهيزات الفندقية والشحن والسفر كما 
حقق مكانة رائدة على مستوى منطقة الشرق 

األوسط.
وق��ال��ت ال��ع��ن��ج��ري إن امل��ع��رض يشكل 
مع معارض )هوريكا( املماثلة في كل من 
ال��س��ع��ودي��ة واألردن ول��ب��ن��ان سلسلة من 
الفعاليات املتخصصة التي تدعم اخلطط 

التنموية احلكومية.
ويقام )هوريكا الكويت 2017( على مدار 
ثاثة أيام في ارض املعرض الدولية مبنطقة 
مشرف ويتضمن فعاليات تهتم بتطوير قطاع 
الضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات 
الفندقية إضافة إل��ى تقدمي أنظمة السامة 
الغذائية العاملية وتوفير استشارات الصحة 

الغذائية لزوار املعرض.
يذكر أن قطاع السياحة التابع ل��وزارة 
اإلع��ام مقبل على خطط واع��دة تركز على 
تنفيذ م��ا ج��اء باالستراتيجية الوطنية 
للسياحة التي متثل خارطة طريق نحو جعل 

الكويت مبصاف الدول في صناعة السياحة.
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ق��ال اقتصاديان كويتيان إن 
العديد من املتعاملني في بورصة 
الكويت يركزون حاليا على أسهم 
ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي م���ع اق��ت��راب 
إعانات البيانات املالية عن عام 
2016 مما انعكس على مؤشرات 

القطاع كافة.
وأض�����اف االق���ت���ص���ادي���ان في 
لقاءين متفرقني ام��س االثنني أن 
القطاع املصرفي من أهم القطاعات 
امل��درج��ة وتلقي ت��داوالت��ه دائما 
نوعا من احملفزات على أداء أوامر 
املتعاملني األفراد واحملافظ املالية 

والصناديق االستثمارية.
وقال مستشار مجلس اإلدارة في 
شركة )ارزاق كابيتال( االقتصادي 
ص��اح السلطان إن املتعاملني 
يستهدفون حاليا األسهم املدعومة 
م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام لاستثمار 
واألسهم البنكية السيما أن البنوك 
الكويتية املدرجة »معروفة بعملها 
وإدارات��ه��ا املتحفظة ع��اوة على 
اطمئنان املساهمني حيال أداء تلك 

اإلدارات«.
وأض����اف ال��س��ل��ط��ان أن أسهم 
ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي حت��رك مجمل 
أداء البورصة منذ سنوات مضت 
ألنها تشيع التفاؤل بني أوس��اط 
املتعاملني ع��اوة على الشركات 
ذات ال��ص��ل��ة وه����و م���ا مت���ر به 

البورصة حاليا.
وذك����ر أن ح��رك��ة م��ؤش��رات 
السوق سترفع مع بدء االعان عن 
البيانات املالية للشركات املدرجة 
ع��ن ال��ع��ام امل��ال��ي 2016 متوقعا 
ح��دوث موجة تصحيح بعد هذه 

االرتفاعات.
وت��وق��ع ت��ف��اوت أرب���اح البنوك 
ع��ن الفترة آنفة ال��ذك��ر ألن هناك 
بنوكا استطاعت االس��ت��ف��ادة من 
اخلدمات التي تقدمت لعمائها مع 

ابتكار دائم للمنتجات التي جتتذب 
العماء وهو ما سيصب في النهاية 

في خانة اإليرادات.
وأوض��ح أن هناك بنوكا أخرى 
ستكون أرباحها متواضعة لقلة 
مواردها بالتالي ستعكس بصورة 
م��ب��اش��رة ع��ل��ى األس��ه��م امل��درج��ة 

وعوائدها.
من جانبه قال رئيس مجموعة 
)النمش العاملية( االقتصادي علي 
النمش إن حتركات أسهم املصارف 
ت��دور في فلك الشركات الكبيرة 
والقيادية منذ مطلع العام احلالي 

ألن غالبيتها أسهم قيادية.

وأضاف النمش أن »سهمي بنكي 
الكويت الوطني وبيت التمويل 
الكويتي هما األكبر في القطاع من 
حيث اجتذاب أوامر املتعاملني في 
ظل السيولة الوفيرة التي تنعم بها 

البورصة«.
وأشار إلى أن األداء العام ألسهم 
القطاع خال فترة االشهر التسعة 
األول��ى من 2016 ك��ان متواضعا 
»للغاية« مما يشير إلى أن التغير 
في أرق��ام األرب��اح لن يكون كبيرا 
ع��ن ف��ت��رة ال��رب��ع األخ��ي��ر م��ن ذات 
العام. وأضاف أن توقعات األرباح 
للقطاع لن تغير في تعامات أسهم 

قطاع امل��ص��اف كثيرا متوقعا أن 
يكون ال��ع��ام احل��ال��ي أفضل على 
البنوك لعدة أمور أبرزها التوقعات 
برفع أسعار الفائدة وتوجيه جزء 
من االق��ت��راض للبورصة لصالح 
االك��ت��ت��اب��ات ل��ب��ع��ض ال��ش��رك��ات 
احلكومية »وه��ي مؤشرات تؤكد 

منو وحترك القطاع خال 2017«.
وفيما يتعلق بجلسة اليوم فكان 
واضحا بروز عمليات جني األرباح 
على بعض األس��ه��م التي شهدت 
املتاجرة وهو ما كان متوقعا بعد 
االرت��ف��اع��ات التي مر بها السوق 
ومامسة املؤشر الوزني مستوى 

400 نقطة.
وتركزت عمليات جني األرباح 
لليوم الثاني على التوالي في دائرة 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 
منها أسهم شركات كل من )بحرية( 
و)فيوتشر كيد( و)بيت الطاقة( 

و)امتيازات( و)سنام(.
وشهدت مجريات حركة األداء 
العام خال ساعات اجللسة نشاطا 
على 54 شركة مقابل 61 شركة 
سجلت انخفاضا م��ن أص��ل 152 

شركة متت املتاجرة بها.
واس��ت��ح��وذت ح��رك��ة مكونات 
م��ؤش��ر أس��ه��م )ك��وي��ت 15( على 
2ر52 مليون سهم بقيمة نقدية 
فاقت 4ر22 مليون دينار كويتي 
مت��ت ع��ب��ر 1260 صفقة نقدية 
ل��ي��خ��رج امل���ؤش���ر م���ن ت��ع��ام��ات 
اجل��ل��س��ة ع��ن��د م��س��ت��وى 8ر929 

نقطة.
وأق����ف����ل امل����ؤش����ر ال��س��ع��ري 
للبورصة ال��ي��وم مرتفعا بنحو 
17ر1 نقطة ليبلغ مستوى 6224 
نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 
12ر60 مليون دي��ن��ار م��ن خال 
2ر702 مليون سهم مت��ت عبر 

11669 صفقة نقدية.

جانب من تعامات البورصة

أغلقت على ارتفاع مؤشراتها الثالثة الرئيسية

متعاملو البورصة يركزون على أسهم 
2016 املصارف ترقبا ألرباح 

اعلن بنك اخلليج، ع��ن رعايته الذهبية 
لبرنامج »فكرة« لتطوير األعمال في موسمه 
الثاني، اإلعان عن تأهيل 15 مشروع لدخول 

البرنامج وبدأ مرحلة التدريب. 
وف��ي مرحلة أول��ي��ة، مت تصفية املتقدمني 
الشباب الذين بلغت أعدادهم أكثر من 170 
متقدم تأهل منهم 40 مشروع ملقابلة جلنة 
احلكم املكونة من خمسة أعضاء من قطاعات 
مختلفة وهم مرمي الريس من شركة كيوبيكال 
سيرفيسز أ. محمد عبدالله م��ن الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، د. سمر باقر من جامعة الكويت، 
م. ف��ارس العنزي من إع��ادة الهيكلة للقوى 
العاملة، أ. سعد العثمان من البنك الصناعي، 
وثم متت التصفية ليصل عدد املؤهلني الى 27 

مشاركا.
مت اختيار مشاريع متنوعة من قبل جلنة 
التحكيم لتشمل اآلتي: مشروع »العلم والطاقة 
الشمسية« محمد عبد الرضى ونواف ابراهيم 
الرفاعي ومشرع »متجر الزاوية الصغيرة » 
جواد محمد الشخص وهاني محمد الشخص 
ومشاري محمد العبيد وياسر حبيب احلمد 
ومشروع »تلعب« مهى غنيم العتيبي وأحمد 
على الكندرى ومشروع »حبر« عليا التركي 

وان��ف��ال خالد السمحان وم��ش��روع »كراوند 
سينري« شيخة سالم فقيهي ومشروع »بولي 
الب���ز« عبدالله حبيب العلي وف��ه��د عصام 
ال��روم��ى وم��ش��روع »مصفطي« عبد العزيز 
الذكير ومشروع »فاشن أون وييلز« هند سند 
سند وعائشه سند سند ومشروع »ل سكوير 
ستوديوز« مليس اسامه جنم وليال اسامه جنم
وم��ش��روع »كبتي« دع��اء مهدي املوسوي 
ومشروع »نادي فتيات املستقبل« مي عبد الله 
األحمد ومشروع »كنديشن« إسماعيل أحمد 
الطبطائى ومشروع »بلك« محمد خزعل خزعل 
وناصر فيصل القطامي وعبد السام عبيد 
حسني ومحمد عبد العزيز املجادى ومشروع 
»وود وركس« عبد الله علي البهاويد ومشروع 

»ماي أف روتس« خالد شمس الدين 
وق���د ب���دأت اجل��ل��س��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة األول���ى 
للمشاركني يوم األحد في 15 يناير وستتواصل 
التدريبات حتى الثاني م��ن م��ارس 2017 
وذل��ك ك��ل ي��وم أح��د، وث��اث��اء، وخميس من 
الساعة السادسة مساء حتى الثامنة مساء 
في برج احلمراء وهي جلسات تدريبية مغلقة 

للمشاركني فقط. 
يعمل برنامج »فكرة« على خلق جيل من 
رواد األع��م��ال للمساهمة في دع��م االقتصاد 

احمللي من خال املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
وي��وف��ر للشباب امل��ع��ون��ة االس��ت��ش��اري��ة من 
الناحية املالية واإلداري��ة والقانونية. ويقدم 
البرنامج عدة فوائد للمشاركني منها: تنفيذ 
خطة عمل مفصلة ومتكاملة، تقدمي ورش عمل 
ومهارات القيادة، ربط بني اجلهات التمويلية، 
التوجيه واإلرش����اد، ب��اإلض��اف��ة ال��ى تقدمي 
برنامج محاكاة الكتروني لتجربة مخاطر 
امل��ش��روع ودراس���ة ح��ال��ة ملشاريع كويتية 

سابقة.
كما أن برنامج فكرة لتطوير األعمال هو 
برنامج غير ربحي ومجاني صممته شركة 
كيوبيكال سيرفيسز حلاضنات األع��م��ال، 
بهدف حث الشباب على حتويل أفكارهم إلى 
مشاريع تشغيلية ومساندة الشباب لتحقيق 
طموحاتهم ومشاريعهم م��ن خ��ال توفير 
ال��ف��رص وتذليل العقبات التي حت��ول دون 
تنفيذها وحتويلها م��ن فكرة إل��ى مشروع. 
البرنامج مدعوم من قبل مجموعة من اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلاصة ذات الصلة في 
املشاريع الصغيرة في الكويت وه��م: وزارة 
الدولة لشئون الشباب، والصندوق الوطني 
لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة، وبرج 

احلمراء، واملركز. 

صورة جماعية للمشاركني املقبولني في برنامج فكرة مع ممثلي اللجنة املنظمة وبنك اخلليج

»اخلليج« يعلن املشاريع املؤهلة لدخول 
برنامج »فكرة« في موسمه الثاني

تستمرOoredoo، ، بتقدمي 
ال���دع���م ل��ل��م��ش��اري��ع ال��ش��ب��اب��ي��ة 
الصغيرة واملتوسطة م��ن خال 
رع��اي��ت��ه��ا ل��س��وق م����روج، ال��ذي 
تشارك فيه كشريك استراتيجي 
في موسمه احلالي الذي ميتد حتى 

نهاية مارس.
يضم السوق مشاريع شبابية 
مختلفة تشمل املطاعم ومشاريع 
احل����رف ال���ي���دوي���ة وامل��ن��ت��ج��ات 
ال��زراع��ي��ة، ك��م��ا ي��ض��م ع���ددا من 
املشاريع األخرى املميزة كالنوادي 
ال��ري��اض��ي��ة وامل��ع��اه��د الصحية 
وشركات اخلدمات التكنولوجية 

ومعارض اللوحات الفنية. 
وأكدت Ooredoo الكويت في 
تصريح لها عن استمرارها بدعم 
م��ش��روع س��وق م���روج الشبابي 
املميز، الذي يبرز إبداعات املشاريع 
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة احلجم 
ال��ش��ب��اب ف��ي مختلف امل��ج��االت. 
وأكدت أن دعمها للشباب ممتد عبر 
سياستها للمسؤولية االجتماعية 
امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ق��ي��م ال��ت��واص��ل 
واالهتمام والتحدي، مركزة على 
سعي الشركة للمساهمة في دعم 
الشباب من خ��ال استيراتيجية 
املسؤولية االجتماعية املمتدة 

ط���وال ال��ع��ام. إض��اف��ة إل��ى ذل��ك، 
تستمر الشركة بتسليط الضوء 
على ق���درات وم��ش��اري��ع الشباب 
أص��ح��اب امل��ش��اري��ع امل��م��ي��زة عن 
ط��ري��ق حساباتها على شبكات 

التواصل االجتماعي.
في تعليق له ح��ول مشاركته، 
قال بدر الناصر صاحب مشروع 
Integra Kuwait )@
integrakw(املعني باحللول 
التكنولوجية الذكية للمنازل أن 
ه��ذه ه��ي املشاركة األول���ى ل��ه في 
السوق، وأن اإلقبال على املنتجات 

ال��ذي يقدمها ك��ان إيجابيا برغم 
اخ��ت��اف مشروعه ع��ن املشاريع 
األخ��رى املشاركة. يقدم الناصر 
حلول أمنية ذكية للمنازل قائمة 
على أنظمة تكنولوجيا حديثة 
متكن املستخدمني من مراقبة املنزل 
أثناء غيابهم عنه عن طريق أجهزة 
اإلض���اءة الذكية، باإلضافة إلى 
توفير الكهرباء عن طريق إطفاء 
األض����واء تلقائيا ف��ي ح��ال عدم 
االستخدام، وغيرها من احللول 
األخ��رى التي تتناسب مع أسلوب 

احلياة العصري. 

جانب من سوق مروج

متاشيا مع سياستها للمسؤولية االجتماعية املبنية على االهتمام والتواصل والتحدي

»Ooredoo« مستمرة بدعم 
املشاريع الشبابية في سوق مروج

موديز: الكويت ستسجل 
نسبة أقل في عجز موازناتها
منحت وكالة موديز للتصنيف االئتماني، ام��س االثنني، 
تصنيف اجل��دارة االئتمانية ل��دول اخلليج نظرة سلبية لعام 
2017. وعزت الوكالة نظرتها لدول التعاون، بحسب بيان نشر 
اليوم، إلى استمرار الضغوط املالية على تلك الدول، واالجتاه 

املعاكس لإلصاحات الهيكلية، والنمو الضعيف القتصاداتها.
وق��ال احمللل في موديز، ماتياس أجنونن: نتوقع أن يظل 
الناجت احمللي لدول مجلس التعاون ضعيفا خال 2018-2017، 
وأن يظل في متوسط 1.6 باملئة، وأن يتراوح بني 0.7 باملئة 

للسعودية، و3.3 باملئة في قطر.
كما توقعت الوكالة في تقريرها أن يتقلص العجز املالي لدول 
مجلس التعاون إلى 7.5 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي في 
2017، و4.9 باملئة في 2018، مقابل 8.8 باملئة من الناجت احمللي 

اإلجمالي في 2016؛ نتيجة الرتفاع أسعار النفط بشكل رئيسي.
وتابعت الوكالة: أن دول اخلليج تواجه حتديات ناجتة عن 
احتمالية تراجع إجراءات ضبط األوضاع املالية في ظل الضغوط 

االجتماعية.
وأشار تقرير الوكالة إلى أنه من املتوقع أن تسجل كل من دولة 
اإلمارات وقطر والكويت نسبة أقل في عجز موازناتها، والتي من 
املرجح أن تتراوح بني 3 باملئة و4 باملئة من الناجت احمللي في 

.2017
وتابع التقرير: أنه من املرجح أن تستمر كل من قطر والبحرين 
في االعتماد على التمويل بالسوق منفردا، بينما السعودية 
وسلطنة ُعمان واإلمارات والكويت ومسألة الديون واالستفادة 

من االحتياطيات احلكومية.
وذكر تقرير موديز أن حجم إصدارات الديون ستكون أقل في 
عام 2017 و2018 مقارنة ب� 2016؛ وذلك بسبب االنخفاض 

املتوقع في العجز املالي. 
ووفقا لتقديرات وكالة موديز، فإن نسبة الدين إلى الناجت 
احمللي اإلجمالي في جميع أنحاء دول اخلليج سترتفع إلى 31.6 
باملئة بحلول عام 2018، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 10.5 
باملئة فقط في 2014، كما توقعت أن يصل حجم الدين حلكومات 

دول اخلليج 154 مليار دوالر في عامي 2017 و2018.

قام مركز سبارك الرياضي بتكرمي شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA، مشغل االتصاالت األسرع منوا في 
 Spark الكويت، وذلك خال احلفل اخلتامي ملاراثون
2017 الذي أقيم السبت 14 يناير في املارينا كريسنت، 

حيث مت توزيع اجلوائز على الفائزين بجميع الفئات. 
وقدم عبد احملسن البابطني، رئيس اللجنة املنظمة 
للماراثون، درعا تكرميية ملمثل VIVA، أمين سالم 
املطيري، مدير أول اتصاالت الشركات، وذلك لشكر 

VIVA على دعمها ورعايتها للماراثون.
وه��دف ه��ذا امل��اراث��ون ال��ذي رعته VIVA رعاية 
باتينية، وشارك فيه العديد من املتسابقني من داخل 

وخ��ارج دول��ة الكويت، إلى نشر التوعية الرياضية 
والصحية ف��ي نسيج املجتمع الكويتي، وتسليط 
الضوء على تبني أساليب احلياة الصحية السليمة، 

وخدمة برامج تعزيز الصحة في دولة الكويت. 
هذا وستواصل VIVA في تعزيز دورها االجتماعي 
الناشط في خدمة املجتمع مبختلف فئاته. وميكن 
االطاع على مبادرات املسؤولية االجتماعية لشركة 
https:// :عبر موقعها االلكتروني التالي VIVA
www.viva.com.kw/csr حيث جت��دون وصفا 
موجزا عن كل من املبادرات االجتماعية التي شملتها 

VIVA بدعمها أو رعايتها منذ تأسيسها. 

البابطني مكرما املطيري

تكرمي »VIVA« في ختام ماراثون 
2017 Spark


