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كمية األسهم المتداولة قفزت 151.74% إلى 3.34 مليارات سهم 

بعد صعود جميع األسواق تأثرًا باألحداث اإليجابية على الصعيدين االقتصادي والسياسي

يحظى بدعم عند مستويي 7000 و7050 نقطة 

األشقر: 2010 يشهد التعافي الحقيقي لقطاع األسمدة

»جلوبل«: ارتفاع قيمة تداوالت السوق بنهاية األسبوع 
بنسبة 121.52% لتسجل 410.86 ماليين دينار

»زين ـ الكويت« تتصدر شركات االتصاالت الخليجية 
باستحواذها على 35.85% من كمية األسهم المتداولة

ض�������������ح  و أ
ي������ر  لتق������ر ا
االس����ب�����وعي 
لش����ركة بي����ت 
االستثمار العاملي 
)جلوب����ل( أن مؤش����ر جلوبل 
لقطاع االتص����االت اخلليجي 
أنه����ى تداوالت هذا األس����بوع 
مسجال ارتفاعا بنسبة %4.55 
وصوال إلى مس����توى 286.87 
نقطة ه����ذا وقد ارتفعت أرباح 
املؤشر املذكور التي جناها منذ 
بداية العام لتصل إلى ما نسبته 
10.40%، هذا وقد ارتفع إجمالي 
القيمة السوقية للقطاع مبقدار 
4.05 مليارات دوالر وصوال إلى 
93.09 مليار دوالر وقد جاء هذا 
الدعم بعد ارتفاع جلميع األسواق 
اخلليجية والتي تأثرت باألحداث 
اإليجابي����ة عل����ى الصعيدين 

االقتصادي والسياسي.
وقد شهد قطاع االتصاالت 
اخلليجي ارتفاعا في أنشطة 
التداول هذا األسبوع، حيث 
ارتفعت كمية األسهم املتداولة 
بنس���بة 5.90 % وصوال إلى 
74.37 مليون سهم بإجمالي 
قيمة تداوالت بلغت 304.29 
ماليني دوالر أي بارتفاع نسبته 
10.76 % مقارنة باألس���بوع 
السابق. وقد استحوذت الكمية 
املتداولة لقطاع االتصاالت على 
ما نسبته 1.06% من إجمالي 
الكمية املتداولة في األسواق 
اخلليجية. بينما استحوذت 
القيمة املتداولة للقطاع على 
ما نسبته 4.93% من إجمالي 
القيمة املتداولة في األسواق 

اخلليجية. 
واضاف التقرير ان سهم 
املتنقلة  ش���ركة االتصاالت 
)زين الكويت( تصدر قائمة 
الكمية  األس���هم من حي���ث 
والقيمة املتداولة هذا األسبوع 
مس���تحوذا على ما نسبته 
35.96% )26.74 مليون سهم( 
و31.85% )96.93 مليون دوالر( 
من إجمالي كمية وقيمة األسهم 
املتداول���ة على التوالي. وقد 
أنهى السهم املذكور األسبوع 
مرتفعا بنسبة 7.07% ليغلق 

عند 1.060 دينار.

كما سجل سهم مؤسسة 
اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت( 
أعلى ارتفاع بني بقية أسهم 
القط���اع بصعوده بنس���بة 
11.37% ليغلق عند 11.75 درهما 
إماراتيا. بينما كان سهم شركة 

االتصاالت السعودية »جوال« 
املتراجع الوحيد هذا األسبوع 
بانخفاضه بنسبة هامشية 
بلغ���ت 0.45% ليغل���ق عند 

44.30 رياال سعوديا. 
وعن أخبار شركات القطاع 

قال التقرير أعلنت شركة »إس 
ت���ل« الهندية، وهي ش���ركة 
مملوكة ملجموعة »س���يفا« 
وشركة البحرين لالتصاالت 
)بتلكو(، عن إطالقها خلدمات 
الهاتف اجلوال اعتبارا من 17 

ديس���مبر اجلاري في والية 
»هيماشال براديش« الهندية 
عل���ى أن متت���د اخلدمة إلى 
واليتي »بهار« و»أوريس���ا« 
العش���رة  األيام  في غضون 

املقبلة.
كم���ا أوض���ح الرئي���س 
التنفيذي للعمليات في زين 
السعودية م. إسماعيل فكري 
أن »زين« استطاعت أن تسجل 
أفضل دخول ملشغل ثالث في 
أسواق االتصاالت في املنطقة 
على اإلطالق مبينا جتاوز عدد 
عمالء »زين« 4.6 ماليني عميل 
بعد مرور عام واحد فقط على 
ب���دء أعمالها مما يعد إجنازا 
فريدا وغير مسبوق في سوق 
متش���بع يعمل فيه أكثر من 

مشغل لفترة سابقة.
هذا وقد حصلت ش���ركة 
اإلماراتي���ة  االتص���االت 
التوالي  الثانية على  للسنة 
على جائ���زة »أفضل مزود 
خلدمات املبيعات« في الشرق 
 Capacity« األوسط من مجلة
Magazine«، ج���اء ذلك خالل 
حفل توزيع »جوائز السعة« 
السنوي، الذي نظمته املجلة 
الهولندية  العاصم���ة  ف���ي 

أمستردام.
كما وقعت شركة االتصاالت 
املتكاملة »دو« وشركة أبوظبي 
لإلعالم اتفاقية بث تلفزيوني 
فضائي. وستبث »دو« حسب 
االتفاقية فضائيا ثالث محطات 
تابعة لشركة أبوظبي لإلعالم 
وهي قناة أبوظبي اإلمارات 
وقناة أبوظبي الرياضية إضافة 
إلى ناش���يونال جيوغرافيك 
أبوظبي على قمر نايلسات.

التنفيذي  الرئيس  وذكر 
للعمليات في شركة موبايلي 
م.عبدالعزيز التمامي، ان عدد 
املدن واحملافظ���ات والقرى 
والطرق التي متت تغطيتها 
بشبكة اجليل الثالث املطور 
G 3.5 وG 3.75 ارتفع إلى 337 
موقعا، مشيرا إلى أن الشركة 
تقوم في الوقت نفسه بتعزيز 
شبكتها في املناطق التي سبق 
اإلعالن ع���ن تغطيتها بهذه 

الشبكة املطورة. 

»المركز«: المؤشر السعري يواجه 
مقاومة عند مستويي 7150 و7250 نقطة

إستراتيجية الدول المنتجة لألسمدة يناقشها  
الملتقى الدولي السنوي السادس عشر لألسمدة

الدولي السنوي  امللتقى  يعقد 
السادس عشر لألسمدة واملعرض 
الصناعي املصاح����ب في القاهرة 
خالل الفترة من 2 – 4 فبراير 2010، 
مواكبا لعدد من املتغيرات العاملية 
خاصة بعد االنحسار النسبي لألزمة 

املالية العاملية.
ويعكس امللتقى املقبل اهتمام 
وحرص العاملني في مجال صناعة 
األسمدة على مواجهة هذه التحديات 
بانعكاساتها اإليجابية والسلبية 
على واقع األمن الغذائي وتوفير 
الطاقة الالزمة للتنمية املستدامة 
– صرح بذلك األمني العام لالحتاد 

العربي لألسمدة د.ش����فيق األشقر الذي أكد على أن 
عام 2010 وما يليه س����يكون بداية التعافي احلقيقي 
لقطاع صناعة وجتارة األسمدة خاصة بعد االنفراجة 
النس����بية لألزمة املالية العاملية، وأن العالم سيشهد 
زيادة ملحوظة في الطلب على األسمدة في ظل وصول 
الفقر واملجاعة بالعالم ألرقام قياسية متجاوزة مليار 
جائ����ع طبقا لتقارير منظم����ة األمم املتحدة لألغذية 
والزراع����ة، وتراجع املس����احات الزراعية والتصحر 
والزحف الس����كاني وكذلك هجرة املزارعني في كثير 
من بلدان العالم الثالث كنتيجة مباش����رة للحروب 
والصراعات وتراجع معدالت األمطار واجلفاف الذي 

يهدد أقطارا عديدة بالعالم.
وأوضح د.األشقر أن استراتيجية الدول املنتجة 
لألسمدة تتجه إلى تعظيم القيمة املضافة واملردود 
االقتصادي وأن هناك حاجة ماسة لتغطية االحتياج 
املتنامي في الطلب على األسمدة حيث من املتوقع أن 
تصل نسبة التطور في الطلب خالل السنوات القادمة 
حلوالي 2.5% - 3.5% إذا ما ظلت التوجهات قائمة إلنتاج 
الوقود احليوي )اإليثانول والبيوديزل( باستخدام 

احملاصيل الزراعية وزيادة الرقعة 
الزراعية املتاحة في أميركا الشمالية 
واجلهود املتمثلة في رفع نس����ب 
استخدام األسمدة في أفريقيا من 
معدالتها احلالية التي تتجاوز 12 
كجم/ هكتار إلى املستوى العاملي 

بحدود 48 كجم/ هكتار.
هذا ومن املنتظر أن يش����ارك 
في أعم����ال ملتقى 2010 ما يقارب 
من 700 مشارك من 50 دولة مما 
يعكس جه����ود االحت����اد العربي 
لألسمدة في جعل هذا امللتقى أكثر 
شمولية ليصبح من أهم التظاهرات 
العالم  االقتصادية على مستوى 
الذي حترص عل����ى حضوره الهيئ����ات واملنظمات 
والش����ركات العربية والدولي����ة العاملة في صناعة 
وجتارة ونقل األسمدة، إضافة إلى اخلبراء من اجلامعات 

ومراكز البحوث.
ويستعرض امللتقى من خالل 20 ورقة عمل عددا من 
احملاور الرئيسية أهمها: سياسات األسمدة واستقرار 
األمن الغذائي العاملي، ميزان العرض والطلب لألسمدة 
وموادها الوسيطة وخاماتها، التوقعات املثلى الستخدام 
األسمدة لتعزيز اإلنتاجية الزراعية والشحن البحري 

وأثره على جتارة األسمدة.
يصاحب عقد امللتقى الدولي معرضا صناعيا، تقوم 
الشركات العربية والدولية بعرض أحدث ما توصلت 
إليه التكنولوجيا في ميدان صناعة األسمدة واجلديد 
من خدمات فنية مساندة من خالل أجنحة املعرض.

ويتميز املعرض الصناعي هذا العام مبش����اركة 
واقبال كبير من شركات متعددة من العالم جتاوزت 
30 شركة عربية وأجنبية من مصر، واإلمارات العربية، 
والسعودية، والهند، وأس����بانيا، وأملانيا، وروسيا، 

وبلجيكا. 

»خدمة« تعلن عن الفائزين بحملة
 »الكل رابح مع خدمة«

 أعلنت مراكز خدمة التي متثل شبكة متكاملة من 
مراكز الصيانة السريعة للسيارات، والشركة الكويتية 
لالستيراد السيارات )الشايع والصقر( وكالء زيوت 
اكسون موبيل العاملية، عن انضمام فائزين جدد في 
حملة »الكل رابح مع خدمة« الترويجية التي جترى 
في مراكز خدمة املنتشرة في محطات األولى للوقود 
حيث يحصل من يقوم باستبدال زيت وفلتر سيارته 
على كوبونات امسح واربح التي تتضمن آالف اجلوائز 
 SHARP الفورية. وكان بالل حسني قد فاز بتلفزيون
LCD، بعد أن قام باس����تبدال زيت وفلتر سيارته في 
محطة اجلابرية بتاريخ 2009/11/18. كما فاز صفدار 
نواز بغسالة من نوع LG بعد قيامه باستبدال زيت 

سيارته مبحطة قرطبة بتاريخ 2009/11/15.
 وأعرب الفائزان عن سعادتهما بالفوز بهذه اجلوائز 
ومش����اركتهما في حملة الكل رابح مع خدمة متمنني 
بالوقت نفسه أن يحالفهما احلظ مرة أخرى خصوصا 

أن فرص الربح مع خدمة وفيرة ومضمونة. 
 وتضمن العروض التسويقية ملراكز خدمة عمالئها 

فرص الربح الفورية بآالف من الهدايا القيمة واملتنوعة 
والتي تتضمن شاشات بالزما من باناسونيك وشاشات 
LCD من شارب، وغساالت، ومكانس كهربائية، وهواتف 
نقالة، وقسائم تأجير سيارات. باإلضافة إلى العديد 

من الهدايا الفورية األخرى.
 وبهذه املناسبة قال مدير العمليات في »خدمة« 
هشام املال، »أتقدم بأجمل التهاني إلى الفائز في حملتنا 
التسويقية. حيث إننا نسعى دائما إلى تقدمي أفضل 
وأجود اخلدمات في مجال خدمة وصيانة السيارات، 
ونعمل على تقدمي أفضل العروض التي تتماشى مع 
مس����توى اخلدمة املقدمة والتي من شانها مساعدة 
عمالء الشركة في اختيار أفضل اخلدمات واملنتجات 

التي تتناسب مع احتياجات مركباتهم.
 وأضاف: »ان مراكز خدمة دائما ما حترص على 
رسم االبتسامة وزرع الفرح في نفوس عمالئها من 
خالل احلم����الت الترويجية التي تق����وم فيها والتي 
تتالءم مع حجم التوقعات من خالل مضاعفة فرص 

الربح«.

قال التقرير االسبوعي لشركة املركز 
املالي )املركز( ان املؤشر السعري لسوق 
الكويت لألوراق املالية كسر حاجز 7000 
نقطة بنهاية تداوالت االسبوع املاضي 
وذلك اثر العديد من العوامل الداخلية 
واخلارجية التي أشاعت جوا من التفاؤل والثقة في 
السوق وأكس����بته منحى تصاعديا مدعوما بارتفاع 
الس����يولة إلى مستويات لم تبلغها منذ أشهر، حيث 
شهدت الساحة احمللية أحداثا ايجابية على املستويني 
السياسي واالقتصادي ابتداء بتجديد الثقة برئيس 
الوزراء ووزير الداخلية مؤخ����را مرورا باإلعالنات 
االيجابية مؤخرا من بعض الشركات عن عقود جديدة 
وتخارجات وإعادة هيكلة وانتهاء بإعالن احلكومة عن 
خطة إنفاق ملشاريع والنتائج االيجابية ملؤمتر القمة 
اخلليجي����ة، أما عامليا فكان حصول دبي على متويل 
مبقدار 10 مليارات دوالر من أبوظبي وتسديدها صكوكا 
بقيمة 4.1 مليارات دوالر املستحقة على شركة نخيل 
للتطوير العقاري التابعة لشركة دبي العاملية وتصريح 
رئيس البنك الفيدرالي األميركي بأن األسواق أبدت 
جتاوبا م����ع خطط التحفيز وأنها أظهرت تعافيا أثر 
جيدا في تعزيز الثقة وحتفيز مناخ االستثمار.   كما 

بلغ املؤشر الوزني 397.33 نقطة بارتفاع قدره %5.2، 
كما ارتفع املؤشر السعري بنسبة 5.1% ببلوغه 7104.3 
نقاط، لتتقلص خسائر املؤشرين الوزني والسعري 
منذ بداية السنة إلى 2.3% و8.7% على التوالي، وارتفع 
كل من قيمة وكمية التداول ارتفاعا مطردا فاق %100، 
حيث ارتفعت القيمة بنس����بة 121.5% فبلغت 410.8 
ماليني دينار مقابل 185.5 مليونا لألس����بوع املاضي، 
وارتفعت كمية التداول بنس����بة 151.7% ببلوغها 3.3 

مليارات سهم.
هذا وق����د احتل قطاع االس����تثمار املرتبة األولى 
لهذا األس����بوع من حيث قيمة التداول األس����بوعية 
بنسبة 27.3% من إجمالي التداوالت مدفوعا بارتفاع 
التداول على أسهم ايفا والديرة القابضة بنسبة %10 
من إجمالي تداوالت الس����وق، وجاء قطاع اخلدمات 
باملرتبة الثانية بنسبة 25.7% مدفوعا بارتفاع التداول 

على سهم زين.
ومن الناحية الفنية، يحظى املؤشر السعري بدعم 
عند مستويي 7000 و7050 نقطة بينما يواجه مقاومة 
عند مستويي 7150 و7250 نقطة، بينما يحظى املؤشر 
الوزني بدعم عند مس����تويي 392 و390 نقطة فيما 

يواجه مقاومة عند مستويي 406 و410 نقاط. 

قال التقرير األسبوعي لشركة 
بيت االستثمار العاملي )جلوبل( 
بش����ان األداء األس����بوعي لسوق 
الكويت لألوراق املالية ان السوق 
ش����هد ارتفاعا للجلسة السادسة 
على التوالي مدفوعا بعودة بعض 
الثقة إلى السوق احمللي ومتاشيا 
م����ع توقيع صفقة إع����ادة هيكلة 
»جلوبل« وذلك بالتزامن مع بعض 
املؤشرات االيجابية على الصعيدين 

االقتصادي والسياسي. 
وبالنظر إلى أداء السوق استعاد 
املؤشر بعضا من خسائره خالل 
اخلمسة أسابيع السابقة مغلقا عند 
أعلى مستوى له منذ 12 نوفمبر 
وبالنس����بة ألداء املؤشر، مقياسا 
مبؤشر جلوبل العام، الذي يقوم 
بقياس أداء السوق بناء على طريقة 
الوزن السوقي لألسهم املدرجة، فقد 
سجل ارتفاعا بنسبة 5.32% خالل 
األسبوع، حيث أنهى املؤشر تداوله 

عند مستوى 191.58 نقطة. 
أما بالنظر إلى األداء منذ بداية 
العام، فقد بلغ تراجع املؤشر %7.19، 
كذلك شهد املؤشر السعري لسوق 
الكويت ل����ألوراق املالية ارتفاعا 
خالل األس����بوع مبقدار 346.30 
نقطة )5.12%( مقفال عند مستوى 
7104.30 نقطة. هذا وقد بلغ إجمالي 
القيمة السوقية 31.10 مليار دينار 
مع نهاية األسبوع. وقد مال معامل 
االنتشار نحو األسهم املتقدمة مع 
ارتفاع 132 سهما مقابل تراجع 22 
س����هما من إجمالي 168 سهما مت 

تداولها خالل األسبوع. 
وقد جاء نشاط التداول خالل 
هذا األسبوع كثيفا، فقد بلغ إجمالي 
كمية األسهم املتداول خالل األسبوع 
3.34 مليارات سهم مرتفعا بنسبة 
151.74% مع وصول إجمالي القيمة 

املتداولة إلى 410.86 ماليني دينار 
)بارتفاع بلغت نسبته %121.52(. 
هذا وقد حاز قطاع االستثمار أعلى 
كمية تداول، ممث����ال 37.54% من 
التداول األسبوعي  إجمالي كمية 
مع تداول 1.25 مليار س����هم. فقد 
جاء سهم شركة االستشارات املالية 
الدولية األكثر تداوال في القطاع، 
كما تصدر قائمة الشركات األكثر 
الكمية املتداولة  تداوال من حيث 
وذلك بإجمالي تداول 262.88 مليون 
سهم من أسهم الشركة، ممثال ما 
نسبته 7.88% من إجمالي الكمية 
املتداوله في الس����وق. هذا وأنهى 
السهم تداوالت األسبوع مرتفعا 
بنس����بة 12.09% عند سعر 0.102 

دينار، ومن جه����ة أخرى، تصدر 
قطاع االس����تثمار أيض����ا قائمة 
القطاعات األكثر تداوال من حيث 
القيمة حيث بلغت 115.80 مليون 
دينار، ومث����ل القطاع 28.18% من 
إجمالي قيمة التداول األسبوعي. هذا 
وقد جاء سهم شركة االستشارات 
املالية الدولية األكثر تداوال ضمن 
القطاع بإجمالي قيمة بلغت 25.52 
مليون دينار. بينما تصدر سهم 
شركة زين قائمة الشركات األكثر 
ت����داوال من حيث القيمة املتداولة 
خالل األسبوع بإجمالي قيمة تداول 
بلغ 27.70 مليون دينار، هذا وأنهى 
سهم ش����ركة زين تداوالته مغلقا 
عند سعر 1.060 دينار أي مرتفعا 

بنسبة %7.07.
هذا وق����د اس����تطاعت جميع 
قطاعات السوق أن حتقق مكاسب 
خالل األس����بوع. فقد جاء قطاع 
االستثمار األكثر ارتفاعا، مقياسا 
مبؤشر »جلوبل« لقطاع لالستثمار، 
حيث أض����اف 10.79 % إلى قيمته 
خالل األسبوع، وقد شهد القطاع 
تراجع سهمني فقط ليظهرا ضمن 
قائمة الش����ركات األكثر تراجعا 
خالل األسبوع. فقد تصدر سهم 
الشركة الوطنية الدولية القابضة 
القائمة منخفضا بنسبة %25.97 
بينما أنهى سهم الشركة الكويتية 
للتموي����ل واالس����تثمار تداوالت 
األسبوع فاقدا ما نسبته %11.59.  

ومن جهة أخرى، كان سهم شركة 
االستثمارات الوطنية األكثر ارتفاعا 
ضمن القطاع محققا مكاسب بلغت 
نسبتها 32.76% وجاء مؤشر جلوبل 
لقطاع األغذية ثاني أكبر الرابحني، 
بإضافة ما نسبته 10.21% إلى قيمته. 
فقد حاز سهم شركة دانة الصفاة 
الغذائية اكبر كمية تداوالت ضمن 
القطاع مضيفا ما نسبته 17.31% إلى 
قيمته. كما استطاع سهم الشركة 
الكويتي����ة لألغذية )أمريكانا( أن 
إل����ى قيمته، مما  يضيف %12.12 
س����اهم في ارتفاع املؤشر، وجاء 
مؤشر قطاع الصناعة في املرتبة 
الثالثة مرتفعا بنسبة 6.24% فقد 
جاء سهم الشركة الكويتية لصناعة 
األنابيب واخلدمات النفطية أكبر 
الرابحني ضم����ن القطاع مرتفعا 

بنسبة %28.05.
من جهة أخرى، تصدر س����هم 
الدولي����ة للمنتجعات  الش����ركة 
قائمة الشركات األكثر ارتفاع لهذا 
األسبوع، مضيفا ما نسبته %41.18 
إلى قيمته، مغلقا عند سعر 0.072 
دينار وذلك بإجمالي كمية تداول 
بلغت 112.68 مليون سهم، تبعه 
سهم شركة كي جي ال لوجستيك، 
حديثة االدراج، مرتفعا بنس����بة 
36.23%. ه����ذا وقد حقق الس����هم 
مكاسب بلغت نسبتها 74% منذ أول 
يوم تداول له أي منذ 8 ديسمبر. 
هذا وقد حققت جميع مؤش����رات 
جلوبل املتخصصة مكاسب خالل 
األسبوع، فقد شهدت األسهم ذات 
القيمة السوقية ارتفاعا من خالل 
مؤشر جلوبل ألصغر عشر شركات 
بنسبة 3.97%، أما مؤشر جلوبل 
ألكبر عشر ش����ركات فقد أضاف 
ما نسبته 4.71% إلى قيمته خالل 
األس����بوع، بينما بالنظر إلى أداء 
الشركات االسالمية والتي يعكس 
أداءها مؤشر جلوبل االسالمي، فقد 
ش����هدت أداء إيجابيا مما أدى إلى 

ارتفاع املؤشر بنسبة %7.07.
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