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»الكويت المتحدة« تطرح دعامة »إير كاست«

عمومية »الصفاة 
العالمية« 9 نوفمبر 

اجتماع مجالس
إدارات 3 شركات 

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة أن اجلمعية العمومية 
العادي��ة وغ��ير الع��ادية لشركة 
الصف������اة الع��امل��ية س���وف 
تنع��قد 9 نوفم��بر امل��قبل في 
وزارة التج��ارة والصناعة حيث 
س�����ي���تم خالل���ها مناقش���ة 
)انتخاب اعضاء مجلس ادارة 
جدي���د للش���ركة، وتع��ي���ن 
او اع���ادة تعي������ن مراق��بي 
حسابات للش���ركة، وتعديل 
املادة 14 من النظام االس��اسي 
ادارة  لل��شركة بحيث يتولى 
الش���ركة مجلس مك���ون من 
3 اعض���اء تنتخبهم اجلمعية 

العمومية(.  

أعلن سوق الكويت لالوراق 
املالية ان مجالس إدارات ثالث 
شركات س���تعقد اجتماعاتها 
املالي���ة  البيان���ات  ملناقش���ة 
املرحلية للربع الثالث من العام 

احلالي.
البورص���ة أن  وأضاف���ت 
مجلس ادارة الشركة الوطنية 
للصناعات االستهالكية سوف 
يجتمع غدا ملناقشة الب��يانات 
املالية املرحلية للشركة للربع 
الثال���ث، فيما ان مجلس إدارة 
ش���ركة صناعات اس�����منت 
الفجيرة س���وف يجتمع بعد 
املالية  البيانات  غد ملناقش���ة 
الفترة، كذلك  املرحلية لنفس 
إدارة  س���وف يجتمع مجلس 
شركة االحتاد العقارية سوف 
يجتمع غدا ملناقش��ة البيانات 
املالية املرحلية للشركة للربع 

الثالث. 

أعلنت ش����ركة الكويت املتحدة للمشاريع 
الوكيل  الطبية )كي.يو.إم.ب����ي(، وباعتبارها 
احلصري في الكويت واملنطقة ملنتجات شركة 
»اير كاست« األميركية املتخصصة في جراحة 
العظام والطب الرياضي، أنها ستطرح »دعامة 
اير كاست للقفز« احدث منتجات طبية حلماية 
جنود املظالت والوحدات العسكرية من اإلصابات 
أثن����اء التدريبات والقفز. وق����ال مدير تطوير 

األعمال ملنطقة اخلليج في شركة الكويت املتحدة 
للمشاريع الطبية د.أسامه الصباح ان التعاقد 
على »دعامة اير كاس����ت« حلماية الساق عند 
القفز جاء متاشيا مع إستراتيجية )كي.يو.إم.

بي( والتي تقوم على نقل التكنولوجيا الطبية 
احلديثة واملتطورة إلى الكويت ودول املنطقة، 
وكذلك التزاما من »كي.يو.إم.بي« بتحقيق أفضل 
حماية للعس����كرين خصوصا أن شركة »اير 

كاس����ت« األميركية تعد من الشركات الرائدة 
والعمالقة في جراحة العظام والطب الرياضي. 
الفتا إلى حرص »الكويت املتحدة للمش����اريع 
الطبي����ة« على تقدمي كل م����ا هو جديد ومميز 
من عالجات طبية متقدمة وأدوات تشخيصية 
حديثة بشكل مبني على استشارات طبية عالية 
التخصص واالحترافي����ة بالتعاون مع كبرى 

الشركات العاملية.

التداول اال ان عمليات الش����راء التي قامت بها احملفظة 
الوطنية على بعض اس����هم البنوك خاصة سهمي بيت 

التمويل وبيتك قللت من خسائر اسهم البنوك.
وتباينت اسهم الشركات االستثمارية صعودا وهبوطا 
في تداوالت مرتفعة على بعض االسهم، فقد شهد سهم 
االستثمارات الوطنية انخفاضا باحلد األدنى معروضا 
دون طلبات بفعل عمليات البيع امللحوظة على السهم 
 BSNL جراء املعلومات التي انتشرت حول اعالن شركة
ان صفقة زين ال تزيد قيمتها على 10 مليارات دوالر االمر 
الذي يدفع باجتاه تزايد احتماالت عدم امتام الصفقة، 
وهو ما اثر على اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
في السوق، حيث انخفض ايضا سهم الساحل للتنمية 

واالستثمار باحلد األدنى،
فيما سجل سهم املال لالستثمار انخفاضا محدودا في سعره في تداوالت 
محدودة، وسجل سهم ايفا تداوالت نشطة، حيث انخفض السهم باحلد 
األدنى خالل مراحل التداول، اال ان عمليات الشراء التي شهدها ادت لعودة 
السهم لالرتفاع مرة اخرى من 90 
فلسا الى 96 فلسا، فيما سجل سهم 
الديرة ارتفاعا مبقدار وحدتن في 
تداوالت متواضعة، كذلك شهد سهم 
الس����الم القابضة تداوالت نشطة 
غلبتت عليه عملي����ات املضاربة 
التي رفعت الس����هم من 96 فلسا 
الى 104 فلوس، كما حقق س����هم 
اكتتاب القابضة ارتفاعا ملحوظا 
في سعره الذي تراجع خالل التداول 
من 59 فلسا الى 55 فلسا ليغلق 
على 62 فلس����ا، كذلك االمر لسهم 
املدينة للتمويل الذي شهد ارتفاعا 

في تداوالته وسعره السوقي.
وعلى الرغم من ان االس����بوع 
اجل����اري يعد الرابع م����ن الفترة 
القانونية من اعالنات الش����ركات 
والتي تنتهي في منتصف الشهر 
املقبل، اال انه لم تعلن اي ش����ركة 
اس����تثمارية عن نتائجها املالية، 
حيث يتخوف الكثير من اوساط 

واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 
56.2 مليون س����هم نفذت من خالل 854 صفقة قيمتها 
4.8 مالين دينار. -وحصل قطاع الصناعة على املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 26.1 مليون سهم نفذت من 

خالل 768 صفقة قيمتها 12.3 مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 24.1 مليون سهم نفذت من خالل 

511 صفقة قيمتها 3.3 مالين دينار.
في ظل اجواء االحباط التي يعاني منها السوق، جاءت 
املعلومات االخيرة حول صفقة زين لتزيد من تداعيات 
اجواء االحباط على السوق، ولوال تدخل احملفظة الوطنية 
احلكومية لشهد السوق هبوطا حادا اال ان السيولة املالية 
التي ضختها احملفظة احلكومية ادت الى دخول سيولة 
مالية لها اهداف مضاربية لالستفادة من االنخفاض الكبير السعار االسهم 
في اليومن املاضين، وجزء كبير من اصحاب هذه االموال قاموا بعمليات 
ش����راء وبيع سريعة جلني االرباح، وفي ظل افتقار السوق للمحفزات 

االيجابية والتطورات االخيرة حول 
صفقة زين، فإن السوق سيغلب 
علي����ه طابع التذب����ذب النزولي، 
االم����ة اجلديدة  ف����دورة مجلس 
التي ستبدأ اليوم الثالثاء حتظى 
الفعاليات  بترقب شديد من قبل 
االقتصادية واالستثمارية نظرا 
لالجواء الس����اخنة التي تشهدها 
الساحة احمللية في الفترة الراهنة، 
فاليزال البرنامج احلكومي ملشاريع 
التنمية االقتصادية محل خالفات 
بن اعض����اء مجلس االمة، فضال 
عن انه سيستغرق بعض الوقت 
القراره، ووقتا اطول لدخول هذه 
املشاريع حيز التنفيذ ولكن املهم 
ان تكون هناك بداية للمش����اريع 
التنموية التي ال مفر منها النقاذ 

البالد من االزمة التي متر بها.
ارتفعت نسبيا حركة التداول 
على اس����هم البنوك التي سجلت 
اسعارها تراجعا كبيرا خالل مراحل 

ض  نخف���ا ا
ملح��وظ لس�هم 
»زي�ن« ومضارب�ات 
قوي�ة على أس�هم 
الشركات الرخيصة

انخفاض المؤشر 33.1 نقطة وتداول 316.6 مليون سهم قيمتها 69.3 مليون دينار

دخول المحفظة الوطنية
على الشركات القيادية

ُيحّد من التدهور
املتداولن من اداء الش����ركات االس����تثمارية في الربع 
الثالث من العام احلالي، ومن املتوقع اس����تمرار طابع 
املضاربات الس����ريعة والتذبذب النزولي على اس����هم 
الشركات االستثمارية الى ان تعلن عن نتائجها املالية. 
وفي قطاع العقار، شهدت بعض اسهم القطاع ارتفاعا 
نسبيا في تداوالتها مع تذبذب في اسعار اسهم القطاع، 
فقد شهد سهم عقارات الكويت ارتفاعا نسبيا في تداوالته 
وسعره السوقي، فيما سجل سهم الدولية للمنتجعات 
ارتفاعا محدودا في سعره وتداوالته، بينما سجل سهم 
جيزان انخفاضا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا، 
وارتفعت تداوالت سهم املستثمرون الذي انخفض من 
46 فلسا الى 43.5 فلسا ليرتفع الى 47 فلسا في تداوالت 
مرتفعة نس����بيا، وخالل مراحل التداول انخفض سهم 
الوطنية العقارية من 320 فلس����ا الى 300 فلس، اال انه أغلق على 320 
فلسا في تداوالت محدودة نسبيا، ويتوقع أال تعلن الشركة عن نتائجها 
املالية اال بعد ان تعلن ش����ركة اجيليتي عن ارباحها كونها متتلك نحو 

22.7% في اجيليتي.
سيطر االجتاه النزولي على أغلب أسهم الشركات الصناعية في تداوالت 
مرتفعة على بعض األسهم، خاصة سهم مجموعة الصناعات الوطنية 
الذي تراجع باحلد األدنى خالل مراحل التداول، حيث انخفض من 395 
فلسا الى 370 فلس����ا، اال ان عمليات الشراء القوية التي شهدها السهم 
والتي غالبا ما تكون من احملفظة احلكومية قللت خسائر السهم ليغلق 
على 390 فلسا، كما انخفض سهم اخلليج للكابالت باحلد األدنى خالل 
التداول ليصل الى دينار و820 فلسا، اال ان عمليات الشراء القوية التي 
ش����هدها ادت إلغالقه على دينار و940 فلسا، وواصل سهم منا القابضة 
االنخفاض في تداوالت ضعيفة نسبيا قياسا بتداوالته املرتفعة سابقا. 
وتكبدت اغلب اس����هم الشركات اخلدماتية خس����ائر ملحوظة، خاصة 
س����هم زين الذي أغل����ق على تراجع مبقدار 80 فلس����ا ليصل الى دينار 
و280 فلس����ا، كذلك شهد سهم اجيليتي عمليات شراء ادت الى استقرار 
السهم على سعره السابق، وباس����تثناء التداوالت املرتفعة على اسهم 
الصفاة للطاقة ومجموعة الصفوة وصفاتك وهيتس، فإن التداوالت على 
باقي األس����هم اتسمت بالضعف امللحوظ مع تراجع أسعارها، واتسمت 
التداوالت على أس����هم الش����ركات غير الكويتية بالضعف مع تباين في 
اسعارها، فيما حقق سهم التمويل اخلليجي ارتفاعا محدودا في سعره 

في تداوالت ضعيفة.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات على 57.8% من القيمة 

اإلجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 131 شركة.

هشام أبوشادي
حّدت احملفظة الوطنية احلكومية س����وق الكويت 
ل����ألوراق املالية من التدهور الذي ش����هده في بدايات 
التداول امس استمرارا للهبوط القوي الذي شهده اول 
من امس، وذلك بعد ان قامت بعمليات شراء قوية على 
اغلب اسهم الشركات القيادية خاصة في النصف ساعة 
االخير من تداوالت امس، االمر الذي ادى الى تقليص 
كبير في خسائر املؤشر العام الذي وصل اعلى هبوط 

له امس 147 نقطة قبل أن يتقلص.
وقد جاء هذا الهبوط القوي للسوق متأثرا بانخفاض 
سهم زين باحلد االدنى نتيجة انتشار معلومات تفيد 
بأن ش����ركة BSNL الهندية اعلنت ان قيمة شراء %46 
من اس����هم زين ال تزيد على 10 مليارات دوالر والتي 

تق����ل عن القيمة املعلنة البالغة نحو 13.7 مليار دوالر، وقد اعطى ذلك 
شعورا لدى أوساط املتداولن بأن الصفقة قد ال تتم، االمر الذي ادى الى 
الهبوط احلاد لسهم زين واسهم الشركات املرتبطة بها، ما دفع السوق 
للهبوط احلاد، ولكن تدخل احملفظة احلكومية للقيام بعمليات ش����راء 
قوية ادى الى دخول بعض املضاربن لالس����تفادة من تعديل الس����وق 
واملضاربة على بعض االس����هم خاصة اسهم الشركات الرخيصة التي 
حقق اغلبها ارتفاعا في اس����عارها، ولكن اليزال السوق مير بحواجز 
مقاومة قوية واستمرار هبوطه اكثر من صعوده في ظل تزايد عوامل 
االحباط مع التطورات اجلديدة اخلاصة بصفقة زين، ولكن وفقا لقول 
مص����ادر فإنه في حال عدم امتامها مع التحالف الهندي � املاليزي، فإن 
هن����اك بعض االطراف ترغب في ش����راء هذه احلصة خاصة من جانب 

بعض الشركات الصينية.
انخفض املؤش����ر العام للبورصة 33.1 نقط����ة ليغلق على 7454.7 
نقطة، كذلك انخفض املؤش����ر الوزني 5.8 نق����اط ليغلق على 435.35 
نقطة بانخفاض نس����بته 1.31% مقارنة بأول م����ن امس. وبلغ اجمالي 
االسهم املتداولة 316.6 مليون سهم نفذت من خالل 6377 صفقة قيمتها 
69.3 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 131 شركة من اصل 203 
ش����ركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 56 ش����ركة وتراجعت اسعار 
اسهم 52 شركة وحافظت اسهم 23 شركة على اسعارها و72 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 113.9 

مليون سهم نفذت من خالل 1710 صفقات قيمتها 12.1 مليون دينار.
وج����اء قطاع اخلدمات في املركز الثان����ي بكمية تداول حجمها 71.6 
مليون س����هم نفذت من خالل 1721 صفقة قيمته����ا 21.6 مليون دينار. 

اس�تح��واذ 
ت��داول  قي��م�ة 
أس�هم 8 ش�ركات 
م�ن   %57.8 عل�ى 
اإلجمالي�ة القيم�ة 

استحوذت قيمة تداوالت اسهم 8 شركات والبالغة 
40.1 مليون دينار على 57.8% من القيمة االجمالية، وهذه 
الشركات هي: البنك الوطني، بيتك، ايفا، السالم القابضة، 

مجموعة الصناعات، الكابالت، اجيليتي، زين.

استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 9.7 ماليني 
دينار على 13.9% من القيمة االجمالية.

باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع العقار مبقدار 1.6 
نقطة، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات أعالها 
قطاع اخلدمات مبقدار 152.1 نقطة، تاله قطاع االغذية 
مبقدار 42.8 نقطة، تاله قط���اع البنوك مبقدار 42.3 

نقطة.

ومؤشرات

)أحمد باكير(تقليص خسائر املؤشرات قبل اإلغالق


