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بتغير قدره

- ٤٦٫٨ االقتصادية
أعلن ســـوق الكويـــت لألوراق 
املالية ان مجلس ادارة بنك بوبيان 
الهيئة  وافق على اســـتقالة ممثل 
العامة لالســـتثمار وليد الروضان 
من املجلس، وقال السوق في موقعه 
على االنترنت ان االستقالة تأتي في 
أعقاب قيام الهيئة ببيع حصتها في 

رأسمال البنك.
يذكر ان الهيئة العامة لالستثمار 
باعت حصتها البالغة ١٩٫٨٪ من أسهم 
بنك بوبيان الشهر املاضي في صفقة 
بلغت قيمتها نحو ١٢٨ مليون دينار 
استحوذ عليها بنك الكويت الوطني 

ومجموعة األوراق املالية.

استقالة ممثل هيئة االستثمار من مجلس إدارة بنك بوبيان
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قلوب صغيرة ....لماذا...؟
قلوب صغيرة ... هو صرخة مؤلمة نتمني آن يصل صداها.....

حصري#  في رمضان

ً التاسعة مساءً يوميا

عمر راشد
كشــــف نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق 
واملنتجعات طالل جاســــم البحر أن الشــــركات التابعة 
للمجموعة استطاعت إجناز ٨٠٪ من اخلطط املوضوعة 
لها وأن الـ ٢٠٪ املتبقية مت تأجيلها بسبب تداعيات األزمة 
املالية.  وقال البحر ان الشــــركة قامت بتســــليم بعض 
مشاريعها في دبي وتايلند مما حقق بعض األرباح التي 
ظهرت بدورها في نتائج الشركة، كما أن بعض املشاريع 
األخرى سوف تكون جاهزة للتسليم قريبا وهذه املشاريع 
مت بيع أغلبها بالفعل.  وردا منه على ســــؤال في حديث 
لقناة CNBC عربية حول تسديد األقساط املستحقة على 
مبيعات الشركة وتأثير ذلك في استكمال املشاريع، قال 
إنه يوجد بعض التأخير في تســــديد بعض األقساط في 
دبي ولكنه تأخير بسيط ولن يؤثر على تطور املشاريع، 
مؤكدا أن الوضع في حتســــن حيــــث إن حركة العقارات 
في دبي بدأت في التحســــن خالل الفترة األخيرة.  وفيما 
يخص تفكير إدارة الشركة في دخول مناطق أخرى قال 
إن الشــــركة قامت بزيادة ملكياتها في املشاريع القائمة 
بالفعل والتي تعرفها جيدا وتعرف عوائدها مثلما حدث 
في تايلند وغيرها، كما أنها تقوم بدراسة بعض املناطق 
واألسواق األخرى التي ميكن أن تدخل إليها. أما عن خطط 

مجموعة البحر التابعة لها الشركة وكيف استطاعت أن 
تستكمل مسيرتها بعد وفاة مؤسسها جاسم البحر، فأشار 
البحر إلى أن املجموعة استطاعت أن تستكمل مسيرتها 
بتطبيــــق اخلطط التي كانت موضوعــــة لها وتركيز كل 
شركة في مجالها فقط، مضيفا أن نحو ٨٠٪ من اخلطط 
املوضوعة للمجموعة قد مت تطبيقها واجلزء الباقي رأينا 
عدم الســــير فيه الختالف الظروف االقتصادية احلالية، 
ومن ذلك مثال عدم املضي في إدراج شركة الكويت القابضة 
ألن الظروف احلالية غير مناسبة. وقال إن املجموعة لم 
تستطع املضي في كل خططها التوسعية بسبب الظروف 
االقتصادية الصعبة حاليا ولذلك مت التركيز على املشاريع 
القائمة بالفعل حتى تتحسن األوضاع، مؤكدا أن صمود 
شركات املجموعة في ظل الظروف احلالية يدلل على أن 
املجموعة قامت على أســــاس قوي. يذكر أن شــــركة إيفا 
للفنادق واملنتجعات كانت قد أعلنت عن نتائجها املالية 
لفترة التسعة أشهر املنتهية في ٣١ مارس املاضي والتي 
أظهرت منوا كبيرا في األرباح بنسبة بلغت ١٤٥٫٨٪ وذلك 
بتحقيق أرباح صافية بلغت ٣٠٫٥٦ مليون دينار مقارنة 
بحوالي ١٢٫٤٣ مليون دينار لنفس الفترة من عام ٢٠٠٨، 
مما أدى الرتفاع ربحية الســــهم إلى ٧٦٫٩٣ فلسا مقارنة 

مع ٣٠٫٤٦ فلسا في الفترة املقارنة.

طالل البحر: الشركات التابعة لـ «مجموعة البحر» أنجزت ٨٠٪ 
من خططها وأّجلت تنفيذ الباقي بسبب تداعيات األزمة المالية

«غلف إنفست»: استمرار عمليات الشراء المكثف 
على األسهم القيادية والتشغيلية وراء تماسك السوق

ذكـــر تقريـــر شـــركة غلف 
انفست أن مؤشر سوق الكويت 
لألوراق املالية شـــهد تذبذبا في 
جميع مؤشراته الرئيسية حيث 
انخفض املؤشر السعري بواقع 
-٧٦٫٤ نقطة وبنسبة -٠٫٩٦٪ 
وارتفع املؤشر الوزني بواقع ١٫٧٧ 
نقطة وبنسبة ٠٫٣٩٪ وذلك لعدة 
عوامل أهمها: عمليات جني األرباح 
بسبب ارتفاع السوق في الفترة 
املاضية أدت إلى انخفاض السوق 
بشكل طفيف. ومتاسك السوق 
خالل األسبوع بسبب استمرار 
عمليات الشراء املكثف على األسهم 
القياديـــة والتشـــغيلية بقيادة 
زين واجيليتي وبيتك، كما كان 
لورود أنباء حول اهتمام شركات 
أجنبية (ريليانس كومينيكيشنز 
الهندية) بشراء حصة زين في 
شركة زين األفريقية وأنباء عن 
نية شـــركة اتصاالت اإلماراتية 
بشـــراء حصة مؤثـــرة في زين 

التداول على سهم «املستثمرون» 
حيث تداول بـ ٤٣٩٫٦ مليون سهم 
بقيمة ٢٩٫١ مليون دينار، وشهد 
سهم عقارات ك تداوال ملحوظا 
حيث تداول بـ ٢٨١٫٣ مليون سهم 
بقيمة ٢٨٫٧ مليون دينار، ولقد 
حل قطاع االستثمار ثالثا بنسبة 
١٢٫٨٪ وذلك بسبب التداول على 
سهم الديرة حيث تداول بـ ١٤٨٫٧ 
مليون سهم بقيمة ١٧٫٤ مليون 

دينار.
وتوقع التقرير لألسبوع املقبل 
بأن املؤشر يجب عليه أن يتخطى 
نقطة املقاومة األولى والنفســــية 
عند ٨٫٠٠٠ نقطة ليتخطى االجتاه 
التنازلي متجها نحو نقطة املقاومة 
الثانية عند ٨٫٢٠٠ نقطة مع ضرورة 
ارتفاع القيم والكميات املتداولة، 
وان لم يحصــــل ذلك فمن املمكن 
نزول املؤشر عن نقطة الدعم األولى 
عنــــد ٧٫٧٦٨ نقطة ومن ثم نقطة 

الدعم الثانية ٧٫٥٠٠ نقطة.

دينار، وأيضا شهد سهم أجيليتي 
تداوال بـ ٣٣٫٦ مليون سهم بقيمة 
٤١ مليون دينار، وحل قطاع العقار 
ثانيا بنسبة ١٤٫٧٪ وذلك بسبب 

تداول بنسبة ٤٨٫٩٪ من إجمالي 
القيمة املتداولة لألسبوع حيث 
شهد ســـهم زين تداوال بـ ١٣٤٫٣ 
مليون سهم بقيمة ١٩٠٫٧٥ مليون 

مـــا أدى إلى ارتفـــاع التداوالت 
على سهم زين وأسهم مجموعة 
اخلرافي. وحول أداء القطاعات، 
قال إن قطاع اخلدمات تصدر أعلى 

قال إن الشركة قامت بزيادة ملكياتها في المشاريع القائمة

بقيادة «زين» و«أجيليتي» و«بيتك» ومع توقع نزول المؤشر عند ٧٫٧٦٨ نقطة

طالل جاسم البحر

نقاط الدعم واملقاومة خالل األسبوع املاضي

مؤشر السوق شهد تذبذبا ملحوظا خالل األسبوع املاضي

محمد الهاجري

الهاجري: ال أعتقد حدوث مراجعة لقانوني الرهن 
العقاري ٨ و٩ وال أتأمل خيرًا في «المجلس» 

مشــــيرا إلى أن عملية الرهن 
والتمويل يجب أن تكون متاحة 
للجميــــع، باعتبــــار أنها حق 
متفرع من امللكية التي كفلها 

الدستور الكويتي لألفراد.
وتابع الهاجري: «ال أتأمل 

منى الدغيمي
فــــي اآلونة  كثر احلديث 
إمكانية إجراء  األخيرة عــــن 
الرهن  تعديال علــــى قانوني 
العقاري ٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨ فيما 
طالب اغلب العقاريني بإلغائه 
لعودة االنتعــــاش من جديد 
إلى القطاع العقاري. الكل في 
انتظار انعقاد الدورة القادمة 
ملجلس األمة للكشف عن خفايا 
أجندته. وعن إمكانية إلغاء أو 
تعديل القانونني ٨ و٩ رأى نائب 
مدير عام شركة أوتاد العقارية 
محمد الهاجري أنه لن جتري 
القانونني.  أي تعديالت على 
وأضاف فــــي تصريح خاص 
بـ «األنباء»: «ان احلكم الذي 
حصل عليه «بيتك» باستثنائه 
القانونني يثبــــت عدم  مــــن 
القانونني»،  دستورية هذين 

خيرا في املجلس مبا يخص 
االقتصاد كله، نظرا ألن سياسة 
الشــــك والريبة تســــود على 
قرارات النواب». ولفت إلى أن 
اهتمامات النواب مازالت بعيدة 
عن الواقع االقتصادي. وأوضح 
أن التطبيق العملي للقانونني ٨ 
و٩ والذي كان الهدف منه احلد 
من األسعار بقصد أو دون قصد 

أوقف اخلطوط االئتمانية.
أتأمل من املشــــرع  وقال: 
األصلي منع الشركات باملتاجرة 
بالســــكن اخلاص والسماح 
للبنوك بنوعيها اإلســــالمية 
والتقليدية مبمارسة دورها 
بتخفيف املعاناة على املواطن 
من خالل الرهن. وختم بقوله: 
أؤكــــد على أهميــــة احلد من 
التدخل في املتاجرة في قطاع 

السكن اخلاص.

في انتظار عقد دورته القادمة

التغير ٪٢٠ أغسطس١٣ أغسطساألسهم األكثر ارتفاعا

٤٦٫٢٪٠٫١٣٠٠٫١٩٠الكويتية لصناعة وجتارة اجلبس

٢٣٫٩٪٠٫٠٧١٠٫٠٨٨الشركة الكويتية السورية القابضة

١٥٫٦٪٠٫٠٧٧٠٫٠٨٩املجموعة الدولية لالستثمار

١٥٫٦٪٠٫٤٥٠٠٫٥٢٠شركة املقاوالت واخلدمات البحرية

الشركة الوطنية للصناعات 
١٢٫٢٪٠٫٠٨٢٠٫٠٩٢االستهالكية

التغير ٪٢٠ أغسطس١٣ أغسطساألسهم األكثر تراجعا

-١٥٫٧٪٠٫٠٨٩٠٫٠٧٥شركة املعدات القابضة

-١٤٫٩٪٠٫١٣٤٠٫١١٤شركة اإلمناء العقارية

-١٤٫٩٪٠٫٢٠٢٠٫١٧٢شركة املزايا القابضة

-١٤٫١٪٠٫٣٢٠٠٫٢٧٥الشركة اخلليجية للصخور

-١٢٫٨٪٠٫١٥٦٠٫١٣٦الشركة األولى لالستثمار


