
االثنين 3 مايو 2010   45اقتصاد

علمت »األنباء« ان أكبر املساهمني في شركة 
اجيليتي أبدوا موافقتهم على التسوية وفقا 
للش���روط التي طلبتها وزارة العدل األميركية، 
وأبرزها دفع الش���ركة ب���ني 600 و700 مليون 
دوالر، م���ع عدم التزام الطرف األميركي بتقدمي 
أي ضمانات خاص���ة بعقود اجليش األميركي.  
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اجليش األميركي 
س���يكون في املرحلة املقبل���ة مضطرا إلى عدم 

جتاهل وجود أجيليتي وامكانياتها اللوجستية 
الكبيرة لالستعانه بها. 

وقالت املصادر ان الش���ركة ستعقد جمعية 
عمومية قريبا لعرض شروط التسوية، مشيرة 
الى ان موافقة كبار املس���اهمني على التس���وية 
س���تدفع بتمريرها م���ن اجلمعي���ة العمومية، 
ومضيفة ان اجتماع اجلمعي���ة العمومية ُيعد 

إجراء روتينيا.

حضر اللق���اء كل من مدير 
النادي  ف���ي  العامة  العالقات 
العلمي الكويتي طالل الشريدة 
ومشرف املكتب الكويتي لرعاية 
املخترعني زياد زيدان وعدد من 
مسؤولي البنك الى جانب احملرر 
ب�»كونا« نواف الدقباسي والذي 
قام بالتغطية اإلعالمية ملشاركة 
الوفد في املعرض وإبراز فوزهم 
املهم في مختلف وسائل اإلعالم 

عبر »كونا«.
العريعر  يذكر ان املخترع 
الذهبية  امليدالية  حصل على 
عن اختراعه تقنية حديثة للحام 
أنابيب الضغط العالي بشكل 
ال يؤدي إل���ى توقف خطوط 
الضغط عن العمل مبا يسمح 
بإصالح األعط���ال دون إرباك 
محطات الضغط املنتشرة في 
العديد من املصانع ومحطات 

توليد الطاقة.
وحصل م.فهد الهويشل على 
الذهبية عن اختراع  امليدالية 
يس���اعد على حل املش���كالت 
الطاقة  التي تواجه مول���دات 
الكهربائية س���واء املستخدمة 
او املخيمات  في املستشفيات 
مثل ارتفاع درجة حرارتها او 
الوقود فيها.  انخفاض نسبة 
وفازت مشاركة املخترع سعود 
الذهبية  املطيري بامليدالي���ة 
بتقدمي مشروع لتوليد الطاقة 
الكهربائية اعتمادا على اختالف 
ضغط الهواء واملاء في عجلة 

دوارة.

ومؤسساته التي ال تألو جهدا 
في دعم الكوادر الوطنية الشابة 
ومتده���ا بكل م���ا ميكنهم من 
حتقيق املزي���د من االجنازات 
ملا في���ه رفعة اس���م الكويت 
ف���ي مختلف احملاف���ل مطالبا 
جميع القطاعات بدعم الشباب 

ومبادراتهم البناءة.
واشار احلس���ن الى الدور 
الذي تلعبه مؤسس���ة التقدم 
العلمي ف���ي دعم املبدعني من 
ابناء الوط���ن، وهو امر ليس 
بالغريب على مؤسسة علمية 
مرموقة يرأسها صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
بش���أن دعم وحتفيز الشباب 
والعلماء واملبدعني في مختلف 

املجاالت.

الكويت���ي باعتبارهم  العلمي 
الوج���ه احلضاري  ميثل���ون 
والثقافي والعلمي للكويت حيث 
يبرزها كدول���ة حتترم العلم 
والعلماء واالختراع واملخترعني 
والذين أكد اإلسالم على دورهم 

في املجتمع.
م���ن جانبه تقدم احلس���ن 
والذي ي���رأس اللجنة الفنية 
للمعرض الدولي لالختراعات 
في الشرق األوسط بالشكر لبنك 
بوبيان وإدارته التنفيذية على 
الطيبة حيث كانوا  مبادرتهم 
اول بنك يقوم بهذه املبادرة وهو 
ما يؤكد مدى تقديرهم للعلم 

والعلماء واملخترعني.
وأض���اف ان بن���ك بوبيان 
ميثل منوذجا للقطاع اخلاص 

مختل���ف املجاالت خاصة تلك 
التي تهدف الى إبراز قدراتهم 
الكويت  الكثير السم  وحتقق 

إقليميا وعامليا.
وأك���د املاجد في حواره مع 
املكرمني بحضور مدير املكتب 
الكويتي لرعاي���ة املخترعني 
م.خالد احلسن ان بنك بوبيان 
باعتباره بنكا يعمل وفق أحكام 
الشريعة اإلسالمية يؤمن بدوره 
االجتماع���ي ودعم األنش���طة 

املختلفة للشباب الكويتي.
البنك  وأض���اف ان دع���م 
لن يقف عن���د حد التكرمي بل 
الطويل،  املدى  سيستمر على 
حيث ان البنك لن يتوانى في 
تقدمي كل الدع���م للمخترعني 
الكويتي���ني وأعض���اء النادي 

قاد بنك بوبيان زمام املبادرة 
بني البنوك الكويتية جميعها 
ومؤسسات القطاع اخلاص من 
خالل قيامه بتكرمي املخترعني 
الفائزين  الثالث���ة  الكويتيني 
بامليداليات الذهبية في املعرض 
العاملي لالختراعات ال� 38 الذي 
أقي���م مؤخرا في جنيڤ وذلك 
الب���ارز في  تقدي���را لدورهم 
رفع اس���م الكويت في احملافل 
واملنتديات الدولية ليكون بذلك 
أول من يق���وم باالحتفاء بهم 
البالد  الى  في أعقاب عودتهم 

االسبوع املاضي.
وأك���د نائب رئيس مجلس 
البنك عادل عبدالوهاب  إدارة 
املاجد خالل استقباله للفائزين 
الثالثة عبدالعزيز العريعر وفهد 
الهويشل وس���عود املطيري، 
على أهمية الفوز الذي حققوه 
والذي س���اهم في إبراز اس���م 
الكويت على املستوى العاملي 
مسجلني اسمها في سجل الدول 
 الت���ي ترعى وتق���در مختلف
الفرص���ة  العل���وم ومتن���ح 
للمخترعني لالنطالق الى آفاق 

أوسع.
وأضاف ان البنك باعتباره 
اح���د أركان القط���اع اخلاص 
الكويت���ي ال يأل���و جهدا في 
الشابة  الطاقات  دعم مختلف 
الكويتي���ة بدءا م���ن العمالة 
الوطنية الت���ي يضمها البنك 
والتي جتاوزت نسبتها %60 
الى دعم ومساندة الشباب في 

ثالث����ا: ترقب حتويل اموال صفقة زين وانعقاد اجلمعية العمومية 
للش����ركة، االمر الذي سيكون نقطة حتول في مجريات التداول في 

السوق.

آلية التداول

تباينت حركة اسعار اس����هم البنوك ما بني الصعود واالرتفاع، 
فمع اع����الن بيت التمويل 
الربع  ارباح  الكويتي عن 
االول، شهد السهم عمليات 
ش����راء ملحوظ����ة دفعته 
لتحقيق مكاسب سوقية 
الس����هم  جي����دة، ليغلق 
عل����ى دينار و80 فل�س����ا 
م����ع توقعات بأن يواصل 
السهم االرتفاع خاصة ان 
هذه االرباح رغم انخفاضها 
احملدود قياس����ا بالف��ترة 
نفس����ها من العام املاضي 
اال انها بددت الش����ائعات 
التي انتشرت  الس����لبية 
حولها وسجل سهم بنك 
بوبي����ان ارتفاعا محدودا 

اال ان هناك صعودا تدريجيا، ويرجع الضعف الواضح في السيولة 
الى اسباب عدة:

اوال: استمرار الضبابية حول قضية اجيليتي، فاملعلومات املنتشرة 
تشير الى استمرار انقسام مجلس االدارة على القبول بالتسوية او 
اللجوء الى القضاء، وهذه الضبابية س����وف تتكشف قريبا، ولكن 
في كل االحوال فإن موقف اجيليتي صعب سواء في حال التسوية 

التي ل����و مت����ت املوافقة 
عليها، فإن املساهمني سوف 
يتحملونها، او انه في حال 
القضاء، فإن  الى  اللجوء 
التنبؤ  النتائج يصع����ب 

بها.
ثانيا: في ظ����ل تأخر 
اعالن العديد من الشركات 
عن نتائج الربع االول، فإنه 
من الطبيعي ان يغلب على 
املتداولني  سلوك اوساط 
احلذر في الشراء خاصة 
جتاه الشركات االستثمارية 
وبعض اس����هم الشركات 
الت����ي لم تعلن  القيادية 
نتائجها املالية حتى اآلن. 

ارتفاع محدود لمؤشري السوق وضعف في الشراء
وصعود ضعيف ألغلب أسهم الشركات التابعة لـ »الخرافي«

اس���تحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات والبالغة 
23.7 مليون دين���ار على 61% من القيم���ة اإلجمالية، 
وهذه الش���ركات هي: بنك اخلليج وبيتك ومش���اريع 
الكويت والصناعات الوطنية والصناعات املتحدة وزين 

والتنظيف والرابطة واجلزيرة.
اس��تحوذت قيمة تداول سهم التمويل الكويتي البالغة 

8.1 ماليني دينار على 20.8% من القيمة اإلجمالية.
سجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعا أعالها الصناعة 
مبقدار 62.3 نقطة، تاله البن���وك مبقدار 46.4 نقطة، 
وتراجعت مؤش���رات 3 قطاعات أعالها األغذية مبقدار 
47.7 نقطة، تاله الش���ركات غير الكويتية مبقدار 19.1 
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في س����عره في تداوالت ضعيفة، فيما 
حافظ سهم البنك الوطني على سعره 
في تداوالت ضعيفة يغلب عليها طابع 

الشراء.
وازدادت حركة التداول على اس����هم 
الشركات االستث��مارية ضعفا مع تباين 
في حركتها السعرية، فقد حققت اغلب 
اس����هم الش����ركات التابعة ل�مج��موعة 
ارتفاعا  اخلرافي في قطاع االستث��مار 
في اسعارها في تداوالت محدودة، ويأتي 
هذا الصع����ود التدريجي في اطار قرب 
االعالن عن نهاي����ة الصف��قة منتصف 
الش����هر اجلاري وحتويل قيمتها، لذلك 
يالحظ ان هناك اقباال على ش������راء هذه االس����هم مقابل ضعف في 

املعروض، االمر الذي يعطي مؤشرات بأن هذه االسهم 
ست�شهد قفزة في اسعارها وتق��ود النشاط في الفترة املقبلة.

واستمرت حركة التداول في الض��عف على اغلب اسهم الشركات 
العقارية مع استقرار اسعار معظمها فرغم التداوالت املتدنية على 
سهمي عقارات الكويت والدولية للمنت��جعات إال أنها تعتبر األعلى 
في قطاع العقار، وهذا يعود الى ان الكثير من ش����ركات القطاع لم 
تعل����ن نتائجها املالية رغم ان بعض اس������هم الش����ركات العقارية 
يتوق����ع ان تعلن عن ارباح جيدة خاص����ة التي لديها اصول جيدة 

مدرة للدخل.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اس����هم الش����ركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باس����تثناء بعض االسهم التي حققت ارتفاعا 
نسبيا في تداوالتها كس����هم الصناعات املتحدة الذي شهد تداوالت 
نشطة وارتفاعا في سعره بعد ان سجل تراجعا ملحوظا في فترة 

زمنية محدودة.
وارتفعت التداوالت على سهم مجموعة الصناعات الوطنية حيث 
شهد ارتفاعا نسبيا في س����عره، فيما انه رغم التداوالت الضعيفة 
على سهم اسمنت الكويت اال انه سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره 

كذلك األمر بالنسبة لسهم اسمنت بورتالند.
وفي قطاع اخلدمات فقد قادت اسهم الوطنية للتنظيف والرابطة 
للنقل ولوجس����تيك ومبرد النشاط في القطاع مع حتقيق مكاسب 

سوقية ملحوظة.
ويالحظ ان سهم الرابطة يواجه ضغوطا ملحوظة لتجميعه بأقل 
األسعار املمكنة خاصة ان الش����ركة حققت ارباحا جيدة في الربع 
األول فيما انه رغم التداوالت احملدودة نس����بيا على سهم التنظيف 

اال انه حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره.
واستمرت التداوالت ضعيفة على سهم زين الذي حقق ارتفاعا 
مح����دودا في س����عره ايضا كذلك االمر لس����هم اجيليتي الذي حقق 

ارتفاعا محدودا.
واستمرت الت�داوالت ضعيفة على اسهم الشركات غير الكويتية 

مع انخفاض اسعار اغلبها.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول اس����هم 9 ش����ركات عل����ى 61% من 
القيمة االجمالية للشركات التي شملها الت�داول والبالغ عددها 124 

شركة.

هشام أبوشادي
على الرغم من التدني الواضح في 
قيمة تداوالت سوق الكويت لألوراق 
املالية في بداية تعامالت االسبوع 
امس اال ان مؤشري السوق سجال 
ارتفاعا نتيجة عمليات الشراء على 
القيادية في قطاعي  بعض األسهم 
البنوك واخلدمات، فيما ازدادت حركة 
التداول ضعفا على أسهم الشركات 
الرخيصة في مختلف القطاعات مع 
تسجيل بعضها ارتفاعا محدودا في 
أس����عارها خاصة بعض الشركات 

التابعة ملجموعة اخلرافي.
ويرجع االنخفاض امللحوظ في قيمة التداول الى ترقب أوساط 
املتداولني لنتائج الش����ركات، باالضافة ال����ى الترقب لصفقة زين، 
وكذلك اس����تمرار الضبابية حول رد شركة أجيليتي على التسوية 
املطلوبة منها من اجلانب األميركي، وكما أشرنا في تقرير »األنباء« 
االس����بوعي امس األحد، فإن آلية التداول في السوق ستستمر في 
الضعف النس����بي حتى منتصف الشهر اجلاري ولكن بعض اسهم 

شركات اخلرافي يتوقع ان تستمر في الصعود التدريجي.
ومع اعالن بيت التمويل الكويتي عن ارباح الربع األول من العام 
احلالي والتي جاءت وفقا لتوقعات »األنباء« التي نشرت في نهاية 
االسبوع املاضي، فقد بددت متاما االشاعات السلبية التي انتشرت 
حول نتائجه املالية، حي����ث اعلن »بيتك« عن حتقيق أرباح قدرها 

12.6 فلسا للسهم للربع األول من العام احلالي.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 10.3 نق����اط ليغلق على 7309.7 
نقاط بارتفاع نسبته 0.14%، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 2.47 نقطة 

ليغلق على 438.12 نقطة بارتفاع نسبته %0.57.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 161.6 مليون سهم نفذت من خالل 

4295 صفقة قيمتها 38.8 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 124 شركة من أصل 211 شركة مدرجة، 
ارتفعت اس����عار اسهم 46 شركة وتراجعت اسعار اسهم 43 شركة 
وحافظت اسهم 35 شركة على اسعارها فيما ان اسهم 87 شركة لم 

يشملها النشاط.
تصدر قطاع اخلدمات النشاط بكمية تداول حجمها 64.6 مليون 

سهم نفذت من خالل 1998 صفقة قيمتها 16.4 مليون دينار.
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 37.8 

مليون سهم نفذت من خالل 773 صفقة قيمتها 4.5 ماليني دينار.
واحت����ل قطاع الصناعة املركز الثال����ث بكمية تداول حجمها 20 

مليون سهم نفذت من خالل 540 صفقة قيمتها 4 ماليني دينار.
وحصل قطاع العقار على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 15.1 

مليون سهم نفذت من خالل 221 صفقة قيمتها 1.1 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 14.5 
مليون سهم نفذت من خالل 563 صفقة قيمتها 11.5 مليون دينار.

ضعف السيولة

على الرغم من التدني الواضح في السيولة املالية املوجهة للسوق 

 المؤشر 10.3 نقاط
 وتداول 161.6 مليون سهم

قيمتها 38.8 مليون دينار

ارتفاع

»الرابطة« وشركاتها 
تقود النشاط 
وضعف التداول 
على »أجيليتي« 
وشركاتها

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

9 شركات على 
61% من القيمة 

اإلجمالية

)محمد ماهر(تذبذب املؤشرات خالل التداول وضعف في الشراء

عادل املاجد متوسطا الفائزين في جوائز ذهبية في املعرض الدولي لالختراعات

 الماجد: »بوبيان« يكّرم الكويتيين الفائزين
بجوائز ذهبية في المعرض الدولي لالختراعات

633 ألف دينار أرباح »المستقبل لالتصاالت«كبار المساهمين في »أجيليتي« يوافقون على إتمام التسوية
بواقع 7.82 فلوس للسهم

عبدالسالم رئيسًا لمجلس إدارة »العقارات المتحدة«

اعتمد م��جلس ادارة ش����ركة المس����ت��قبل 
العالمي��ة  لالتصاالت البيانات المالية المرحلية 
للش����ركة للفترة المنت��هية في 31 مارس 2010 
حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق أرباحا 

قدرها 633 الف دينار ما يع��ادل 7.82 فلوس 
لل��سهم، مق��ارنة مع أرباح قدرها 612 الف دينار 
ما يعادل 7.56 فلوس للس����هم للف��ترة نفسها 

من العام الماضي.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
العقارات املتحدة أفادته بأنه بناء على اجتماع 
اجلمعي���ة العمومية العادية املنعقدة في 29 
ابري���ل املاضي والذي مت فيه انتخاب أعضاء 
مجلس ادارة الشركة فقد مت تشكيل مجلس 
ادارة الشركة ليصبح على النحو التالي:  طارق 

محمد عبدالسالم رئيسا ملجلس االدارة وعلي 
ابراهيم معرفي نائبا للرئيس وكل من الشيخ 
فاضل خالد الصباح والش���يخة بيبي ناصر 
صباح األحمد وزي���د خلدون النقيب وطالل 
عبداهلل النفيسي وحنان عبداجلليل الغربللي 

أعضاء.

»الجبس« تربح 113 ألف دينار

شركة تابعه لـ »عربي القابضة« تحوز 
أقل األسعار في مناقصة بـ 75.4 مليون دينار

البورصة القطرية تفقد 32 نقطة

أعلنت الشركة الكويتية لصناعة  وجتارة 
اجلبس ان مجلس ادارة الشركة اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 31 
مارس 2010 حيث جاءت نتائج اعمال الشركة 
لتحقق أرباحا قدرها 113 الف دينار ما يعادل 
3.79 فلوس للسهم مقارنة مع ربح قدره 125.9 
الف دينار ما يعادل 4.21 فلوس للسهم للفترة 

نفسها املقارنة من العام املاضي.

تأكيدا ملا انفردت به »األنباء« امس أعلنت ش���ركة 
مجموعة عرب���ي القابضة في بيان نش���ر علي موقع 
البورصة ان شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا � شركة 
تابعة بنسبة 73% � قد حازت أقل األسعار في مناقصة 
مع شركة نفط الكويت بقيمة 75.4 مليون دينار ملدة 
خمس س���نوات ونصف إلنشاء خطوط أنابيب تدفق 
النفط اخلام ذات الضغط العالي واألشغال املتصلة بها 

آلبار اجلوارسية في منطقة شمال الكويت. 

الدوحة � كونا: انهت البورصة القطرية تعامالتها امس 
على انخفاض بلغ 32 نقطة ليصل املؤشر عند مستوى 
7514 نقطة. وجاء هذا االنخفاض من خالل قطاعات بنوك 
اخلدمات والصناعات في حني بلغ حجم التداول جللسة 
اليوم 6.899 مليون سهم بقيمة 178.4 مليون ريال قطري 

من خالل تنفيذ 3637 صفقة.

 1.6 مليون دينار
أرباح »األسمنت األبيض«

اعتم����د مجلس ادارة ش����ركة رأس اخليمة 
لصناعة  االس����منت األبي����ض البيانات املالية 
املرحلية للش����ركة عن الربع االول املنتهي في 
31 مارس 2010 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق ربحا قدره 1.6 مليون دينار ما يعادل 
3.6 فلوس للسهم مقارنة مع ربح قدره مليون 

دينار ما يعادل 2.2 فلس للسهم.

 »نابيسكو« تربح
293 ألف دينار

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات 
 البترولية )نابيس����كو( البيانات 
املالية املرحلية للش����ركة للفترة 
املنتهية في 31 مارس 2010 حيث 
حققت ربحا بلغ 293 الف دينار ما 
يعادل 5.58 فلوس للسهم مقارنة 
مع رب����ح بلغ 251.5 الف دينار ما 
يعادل 4.79 فلوس للسهم للفترة 

نفسها من العام املاضي.

مجلس إدارة »السينما« 
يجتمع اليوم

أعلنت شركة السينما الكويتية 
الوطنية بأن مجلس إدارة الشركة 
سوف يجتمع اليوم ملناقشة البيانات 

املالية املرحلية للربع األول.


