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11 سهمًا ارتفعت بلغ متوسطها 10.9% في مقدمتها »أركان«

»الجمان«: تكبد 36 سهمًا إسالميًا خسائر في يونيو

»عارف للطاقة« توّقع عقد مناقصة
بـ 29.8 مليون دوالر مع »العمليات المشتركة«

»الوطني«: أكثر من ألف طلب لاللتحاق ببرامج الصيف التدريبية

قال بنك الكويت الوطني انه 
تلقى أكثر م���ن ألف طلب عبر 
االنترنت من قبل طلبة املدارس 
م���ن حملة حس���اب االزرق من 
اجلنسني الراغبني في االلتحاق 
الوطن���ي للتدريب  ببرنام���ج 

الصيفي.
واوضح���ت مديرة العالقات 
العامة واالعالن في البنك منال 

فيصل املطر: »تلقينا خالل الفترة 
الوجيزة التي تلت االعالن الطالق 
دورات التدريب الصيفي اكثر من 
ألف طل���ب أبدى خاللها الطلبة 
رغبتهم في االلتحاق بالبرنامج«، 
واضافت أن »ادارة البنك حرصت 

على اتاحة الفرصة امام هذا العدد 
من املشاركني بغية تعميم الفائدة 
على اجلمي���ع وذلك على ضوء 

البرنامج احملدد لهذه الدورة«.
واشارت الى أن بنك الكويت 
الوطن���ي درب أكث���ر من 4000 

شابا وشابة منذ انطالقة مبادرة 
الوطني للتدريب الصيفي منذ 
عشرة اعوام ويتم اختيار الطلبة 
من حملة حس���اب االزرق وفق 
ش���روط معينة منها ان يكون 
عمر املتق���دم 15-20 عاما وان 

يكون من حملة حساب االزرق 
ولم يسبق له املشاركة ببرنامج 
الوطني للتدريب الصيفي التاحة 
الفرصة الكبر ع���دد ممكن من 
الشباب والش���ابات لالستفادة 

من التدريب.
والى جانب التدريب النظري 
والعملي املكثف، يحظى الطلبة 
بفرصة للقاء واجللوس مع كبار 
املسؤولني، االمر الذي يتيح لهم 
االطالع على جتارب مهنية رائدة 
لنخبة من املصرفيني الرياديني 
على مستوى املنطقة، عالوة على 
ذلك يتضمن البرنامج العديد من 
التثقيفية واالطالعية  االنشطة 
مثل زيارة أهم املؤسسات اخلاصة 
واالعالمية والشركات الرائدة في 
مختلف القطاعات احليوية في 
الكويت، االمر الذي يس���هم في 
اثراء جتربة الطلبة املش���اركني 
وتوسيع نطاق معرفتهم للجوانب 
العملية للفعاليات االقتصادية 

واالجتماعية في الكويت.

الشرهان رئيسًا لـ »صافتك« والشاهين 
نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة

ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
»عارف للطاقة« كشفت عن ترسية مناقصة لصالح 
ش���ركة دي دي بي )اململوكة بنسبة 80% لشركة 
عارف للطاقة القابضة( من ش���ركة نفط اخلليج 

)العمليات املش���تركة( واخلاصة بتزويد القوى 
العامل���ة، وذلك بقيم���ة 29.8 مليون دوالر وملدة 
4 س���نوات، مشيرا الى ان الش���ركة وقعت عقد 

املناقصة املذكورة.

ذكر سوق الكويت لألوراق المالية ان شركة 
الصفاة تك القابضة )صافتك( أفادته بأنه بناء 
على اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة 
ف���ي 12 مايو الماضي والذي ت���م فيه انتخاب 
أعضاء مجلس ادارة الشركة حيث تم انتخاب 

عبداهلل الشرهان رئيسا لمجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب وعبداهلل الشاهين نائبا للرئيس وكل 
من زياد الشرهان وعبدالعزيز الغربللي وحامد 
البسام وخلدون الصانع وعبدالعزيز المنصور 

أعضاء في مجلس اإلدارة.

قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
في حتليل موجز عن أداء األسهم اإلسالمية 
خالل يونيو 2010، ان مؤشر جلوبل اإلسالمي 
تكبد خس����ائر مبعدل 3.31%، باملقارنة مع 
خسائر مقاربة ملؤشر جلوبل العام مبعدل 

4.52% خالل شهر يونيو 2010.
وحقق 11 س����هما إس����الميا مكاسب بلغ 
متوسطها 10.9% بنسبة 17% من عدد األسهم 
اإلس����المية، بينما تكبد 36 س����هما إسالميا 
خسائر بنسبة بلغت 13.3%، ونسبة األسهم 
اخلاسرة 57%، أما األس����هم التي لم تتغير 
أسعارها فبلغ عددها 16 سهما بنسبة %25 
من إجمالي األسهم اإلسالمية منها 6 أسهم 
موقوف����ة عن التداول، وذل����ك خالل يونيو 

املاضي. 
ومن أكثر األس����هم اإلس����المية حتقيقا 
للمكاسب »أركان« مبعدل 32%، تاله »عمار« 
مبعدل 21.3%، ثم »إنوفست« مبعدل 18.8%، أما 
أقل األسهم اإلسالمية حتقيقا للمكاسب فكان 
من نصيب »مشاعر« و»صفوان« مبعدل %2 

لكل منهما، ثم »عارف طاقة« مبعدل %5.2.
ولفت »اجلمان« في حتليله الى انه من 
أكثر األسهم اإلسالمية تكبدا للخسائر خالل 
يونيو املاضي »مينا« و»صلبوخ« و»اثمار« 

منال املطر

الطلبة املشاركون في حملة التوعية البيئية في احد املجمعات التجارية

صورة جماعية للمتدربني مع الرئيس التنفيذي عصام الصقر

..ولقطة جماعية للمتدربني مع نائبة الرئيس التنفيذي شيخة البحر

األسهم اإلسالمية التي حققت مكاسب خالل شهر يونيو 2010

السهمالترتيب
السعر الثاني )فلس(السعر األول )فلس(

النسبة )%(الفرق )فلس(
2010/5/312010/6/30

50661632أركان1
47571021.3عمار2
1281522418.8إنوفست3
7483912.2التجارية4
909888.9تعليمية5
283027.1مستثمر د6
485510255.2املتحد7
9710255.2األولى8
194204105.2عارف طاقة9
20020442صفوان10
25025552مشاعر11

10.9املتوسط

* متت تسوية أسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة

األسهم اإلسالمية التي تكبدت خسائر خالل شهر يونيو 2010
السهم الترتيب 

السعر الثاني )فلس( * السعر األول )فلس( *
النسبة )%(الفرق )فلس(

31/05/201030/06/2010
-32.97-916130مينا1
-32.4-714823صلبوخ2
-26.1-463412اثمار3
-22.9-35278أبيار4
-20.2-42348الصفوة5
-19.8-816516اإلمناء6
-17.1-38326صكوك7
-16.7-786513أصول8
-15.9-44377جتارة9
-15.6-4840.57.5املدينة10
-15.3-14412222سنام11
-15-60519اخلليجي12
-14.8-27234املستثمرون13
-13.2-57508عارف14
-12.5-24213أدنك15
-12.5-19216824أالفكو16
-11.8-857510صفاة عقار17
-11.6-69618منافع18
-10.99-918110أعيان ع19
-10.96-14613016املواساة20
-10.3-29263اكتتاب21
-10.1-21819622الدولي22
-9.1-44404منشآت23
-8.5-47434العقارية24
-8.5-53048545بنك بوبيان25
-7.8-45424بترو جلف26
-7.7-78726مبرد27
-6.3-40382متويل خليج28
-5.9-51483ثريا29
-5.1-98935الصفاة30
-4.8-25023812اخلصوصية31
-4.1-24223210أولى تكافل32
-1.96-1021002استهالكية33
-1.9-2162124ياكو34
-1.5-65641األمان35
-1.01-99098010بيتك36

-12.3املتوسط 

بخسائر بلغت 32.97% و32.4% و26.1%على 
التوالي، أما أقل األسهم تكبدا للخسائر فكانت 
»بيتك« و»األمان« و»ياك����و« مبعدل %1.01 

و1.5% و1.9% على التوالي.

* متت تسوية أسعار األسهم بحقوقها خالل الفترة
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