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)سعود سالم( السوق أخضر بفضل األسهم القيادية

اإليجابية بدخول بعض الشركات التي ال تتعدى أسعار أسهمها حاجز 
الـ 100 فلس للسهم ضمن عقود تنفيذ مشاريع خطة التنمية شهية 
املتداولني، إلى تصفية مراكزهم في بعض الشركات وتأسيس مراكز 
جديدة عليها، فشركة »الصلبوخ« شهد ارتفاعات سعرية بنسبة %71، 
فيما ارتفع ســـهم املباني بواقع 32% وهو ما يعكس رغبة املتداولني 
في اقتناص فرص اســـتثمارية جيدة بأســـعار مغرية جدا للشراء 
من قبل الكثيرين. ودفعت 
التصريحـــات احلكومية 
بشأن جديتها في الدخول 
بقوة لتنفيذ مشـــروعات 
ملياريـــة ضمـــن خطتها 
التنمويـــة تعزيز األجواء 
التفاؤليـــة على ســـلوك 
املتداولني، فقد أعلن مصدر 
حكومي، أمس، تخصيص 
أكثر من نصف مليار دينار 
البنية  لتنفيذ وتطويـــر 
التحتيـــة للمشـــروعات 
اإلســـكانية فـــي مختلف 
املناطـــق الســـيما املـــدن 

املتكاملة.

آلية التداول

دفعت تأكيدات وكالة 

سهم نفذت من خالل 1003 صفقات قيمتها 9.46 ماليني دينار.
وحصل قطاع البنوك املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 35.68 

مليون سهم نفذت من خالل 585 صفقة قيمتها 15.11 مليون دينار.

»التصفية« وتنوع الشراء بين األسهم القيادية والرخيصة

يشهد السوق حالة نشطة من إعادة التدوير بني األسهم القيادية 
والرخيصة منـــذ بدايات 
الشـــهر اجلـــاري، فوفقا 
لرصد عينة من األســـهم 
منذ 5 يوليو اجلاري وجد 
أن هنـــاك تركيزا واضحا 
لصالح األســـهم القيادية، 
ارتفع ســـعر سهم  حيث 
البنك الوطني بواقع 10% من 
دينار و80 فلسا إلى دينار 
و200 فلســـا، فيما ارتفع 
سهم بنك اخلليج بنسبة 
15% من مستوى 360 فلسا 
إلى 425 فلسا. وحقق سهم 
الوطنية العقارية ارتفاعا 
قدره 36% خالل تلك الفترة، 
ارتفع سهم مجموعة  كما 

الصناعات بنسبة %27.
كمـــا دفعـــت األخبار 

تنوع الشراء بين األسهم القيادية والرخيصة على وقع تصريحات الفهد 
و»الوطني« يقود سيولة السوق لالرتفاع بشكل ملحوظ

  اســـتحوذت قيمة تداول أســـهم 6 شركات 
والبالغة 22.3 مليون دينار على 42.8% من اجمالي 
القيمـــة وهي: البنك الوطنـــي وزين ومجموعة 

الصناعات وبيتك والسالم واملستثمرون.
  اس��تحوذت قيمة تداوالت »الوطني« األس��هم 
املتداولة والبالغ��ة 6.69 ماليني دينار، على %12.74 

من اجمالي القيمة.
  تصدر مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعات السوق 
بواقع 112.5 نقطة وتـــاله في االرتفاعات قطاع 
األغذية بواقع 109.1 نقاط وجاء قطاع االستثمار 
في املرتبة الثالثة بني ارتفاعات مؤشرات قطاعات 
السوق بواقع 82.6 نقطة، واحتل قطاع اخلدمات 
املرتبة الرابعة بني قطاعات السوق بواقع 69.9 

نقطة.

موديز للتصنيف االئتماني على أن 
البنك الوطني من أكبر املستفيدين 
من مشـــاريع خطة التنمية السهم 
لالرتفاع بشـــكل قياسي في نهاية 
تداوالت اجللسة رابحا 40 فلسا دفعة 
واحدة، ليستقر عند دينار و220 فلسا 
وليتصدر بذلك سيولة األسهم التي 
مت التداول عليها بقيمة بلغت 6.63 

ماليني دينار.
وفيما تراجع البنك األهلي بواقع 
20 فلسا على وقع تصريحات أمني 
سر مجلس اإلدارة بأن البنك لديه 
تعثر بواقع 6% من إجمالي قروضه 
ليستقر عند 500 فلس للسهم، واصل سهم الكويت الدولي ارتفاعاته 
بواقع 4 فلوس للسهم ليستقر عند 220 فلسا للسهم وذلك بعد متكنه 

من حتقيق 5.02 ماليني دينار أرباحا صافية للنصف األول.
وحقق ســـهم بيتك ارتفاعا بواقع 20 فلسا ليستقر عند دينار 
و20 فلســـا للسهم في حدود سعرية تراوحت بني دينار و20 فلسا 

كحد أعلى و990 فلسا كحد أدنى.
وشهدت أســـهم بعض املجاميع االســـتثمارية ارتفاعا متباينا 
مدفوعا بدعم مالكها، حيث شهدت معظم أسهم مجموعة اخلرافي 
ارتفاعات متباينة استهلتها االستثمارات الوطنية بواقع 15 فلسا 
مستقرا عند 330 فلسا للسهم، فيما ارتفع سهم الساحل بواقع 130 
فلســـا رابحا 8 فلوس. وارتفع سهم املال بواقع 4 فلوس ليستقر 

عند 76 فلسا للسهم.
وارتفع سهم »السالم« في نشاط مضاربي قاد السهم لالرتفاع 
باحلد األعلى مســـتقرا عند 93 فلســـا للسهم بكمية تداول حجمها 

25.64 مليون سهم بلغت قيمتها 2.3 مليون دينار.
وعاد سهم املستثمرون لالرتفاع مرة أخرى عند مستوى 22.5 
فلسا للسهم في نشاط مضاربي واضح على السهم للجلسة السابعة 
عشـــرة على التوالـــي، حيث مت تداول أكثر من 85% من رأســـمال 
الشركة خالل تلك الفترة وذلك في ظل صمت واضح من قبل إدارة 
السوق عما يجري على الســـهم من حركة غير طبيعية ال تعكس 

أداء الشركة.

الصناعة والخدمات

شهد سهم مجموعة الصناعات ارتفاعا بواقع 10 فلوس للسهم 
ليستقر السهم عند 275 فلسا للسهم بسيولة بلغت 3.2 ماليني دينار، 
فيما عاد سهم »منا القابضة« لالرتفاع مرة أخرى بعد االنخفاضات 
التي شهدها السهم في اجللسة السابقة، حيث ارتفع بواقع 10 فلوس 
ليستقر عند 212 فلسا للسهم. وواصل  سهم »صلبوخ« ارتفاعاته 

مستقرا عند 136 فلسا للسهم ليستقر عند 79 فلسا للسهم.
وارتفع سهم »أجيليتي« عند 385 فلسا رابحا 5 فلوس للسهم، 

فيما استقر سهم زين عند مستوى دينار و180 فلسا للسهم.

عمر راشد
استقر أداء السوق في رابع جلسات 
األسبوع في املنطقة اخلضراء معززا 
بارتفاعات ملحوظة في جميع مؤشراته 
وذلك على وقـــع اإلعالنات اجليدة 
للبنوك والشراء املتنوع بني األسهم 
القيادية والرخيصة والتي واكبتها 
تصريحـــات نائب رئيـــس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة للتنمية ووزير اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد حول اتخاذ حزمة إجراءات 
لدعم االقتصاد الوطني والبورصة، 
وكذلك تأســـيس صنـــدوق التنمية 

ليكون أحد روافد متويل الشركات واملشاريع الكبرى بجانب البنوك 
احمللية وإيجاد أدوات متويلية أقوى تستفيد منها املشاريع واملواطن 
بشـــكل عام. وانعكست العوامل الثالثة السابقة بشكل ملحوظ على 
أداء السوق الذي ارتفعت سيولته ملستويات لم يشهدها منذ أشهر مع 
ارتفاعات في جميع مؤشراته الرئيسية، فقد ارتفع املؤشر السعري 
بواقع 72.7 نقطة مخترقا حاجز 6500 نقطة مستقرا عند 6567 نقطة 
وبنســـبة منو قدرها 1.12%، فيما أغلق املؤشـــر الوزني على ارتفاع 
بواقع 4.68 نقاط ليســـتقر عند 411.12 وبنمو قدره 1.15%. وتفاعلت 
الكميات والقيم املتداولة مع ارتفاعات الســـوق بشكل ملحوظ حيث 
زادت الكمية املتداولة بنسبة 19.07% بالغة 362.8 مليون سهم فيما 

ارتفعت سيولة السوق بواقع 32.9% بالغة 52.5 مليون دينار.
وجـــاءت التوقعات بتحقيق أرباح جيدة للربع الثاني للعديد من 
شركات االســـتثمار إلى تركيز املتداولني عليها منذ بداية التداوالت 
مع اســـتمرار الترقب للنتائج املالية لعدد من الشركات التخاذ قرار 

بشأنها خالل املرحلة املقبلة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 72.7 نقطة، متخطيا مستوى 6500 
نقطة ليغلق على 6567 نقطة بارتفاع نسبته 1.12% مقارنة بتداوالت 
اجللسة السابقة، فيما ارتفع املؤشر الوزني بواقع 4.68 نقاط ليغلق 

على 411.12 نقطة بارتفاع نسبته %1.15.
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 362.83 مليون سهم نفذت من خالل 

5872 صفقة قيمتها 52.5 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 107 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أســـعار أسهم 76 شـــركة وتراجعت أسعار أسهم 11 شركة، 

وحافظت أسهم 20 شركة على أسعارها دون تغيير.
وتصدر قطاع االستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 125.1 مليون 

سهم نفذت من خالل 901 صفقة قيمتها 4.78 ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدمات املركز الثالث بكمية تداول حجمها 62.11 مليون 

سهم نفذت من خالل 1503 صفقات قيمتها 11.27 مليون دينار.
وجاء قطاع الصناعة في املركز الرابع بكمية تداول حجمها 35.4 مليون 

تخوفات »التصفية« 
تدفع المتداولين 

للتركيز على 
األسهم القيادية 
بداًل من األسهم 

الرخيصة

المؤشر 72.7 نقطة 
وتداول 362.8 مليون سهم 

بقيمة 52.5 مليون دينار
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وافقت على االنفصال إلى شركتين

90 مليون يورو أرباح 
»فيات«  اإليطالية للربع الثاني

.. و»آبل« تحقق إيرادات قياسية 
بفضل مبيعات »آي فون 4«

أعلنت شــــركة اإللكترونيات األميركية العمالقة آبل مساء اول من 
امس حتقيق إيرادات قياسية بلغت 15.7 مليار دوالر وأرباح قدرها 3.25 
مليارات دوالر خالل الربع الثالث من العام املالي بفضل املبيعات القوية 
للجيل الرابع من الهاتف الذكي »آي فون 4« الذي طرحته الشركة خالل 
الربع الثالث من العام املالي. كانت إيرادات »آبل« خالل الفترة نفسها 
من العام املالي املاضي 9.73 مليارات دوالر وأرباحها 1.83 مليار دوالر 
فقط. وذكرت »آبل« انها باعت نحو 8.4 ماليني جهاز »آي فون« خالل 
الربع الثالث من العام املالي بزيادة نسبتها 61% عن الفترة نفسها من 
العام املاضي في حني انخفضت مبيعات جهاز تشغيل املوسيقى »آي 

بود« بنسبة 9% إلى 9.41 ماليني جهاز خالل الفترة نفسها.
كما باعت »آبل« 3.27 ماليني جهاز من الكمبيوتر اللوحي »آي باد« 
خالل الربع الثالث من العام املالي وباعت 3.47 ماليني جهاز كمبيوتر 

ماكنتوش بزيادة نسبتها 33% عن الفترة نفسها من العام املاضي.
وقال ستيف جوبز الرئيس التنفيذي لشركة »آبل« ان الربع الثالث 
من العام املالي كان اســــتثنائيا وجتاوزت النتائج فيه التوقعات في 
كل القطاعــــات مبا في ذلك جهاز »آي فــــون 4« وهو أجنح جهاز في 
تاريــــخ »آبل« حتى اآلن. وأضاف: إن الشــــركة تعتزم طرح منتجات 
جديــــدة خالل العام احلالي في الوقت الــــذي يزداد فيه إقبال العمالء 

على منتجاتنا.

أعلنت شركة »فيات« اإليطالية لصناعة السيارات امس نتائجها للربع 
الثاني والتي أوضحت زيادة في مبيعات اآلالت الزراعية والشاحنات 
األمر الــــذي قاد إلى حتقيق صافي أرباح بلــــغ 90 مليون يورو )116 
مليون دوالر( مقارنة بخسائر بلغت 168 مليونا خالل الفترة نفسها 
من العام املاضي. وأوضحت الشركة أن صافي عائداتها ارتفع بنسبة 
12.5% إلى 14.8 مليار يورو. وتنتج فيات السيارات من ماركات فيات 
وألفا روميو والنشيا وشــــاحنات )إيفيكو( واآلالت الزراعية »كيس 
نيو هوالند«. وكشفت الشركة، ومقرها مدينة تورين، والتي تسيطر 
على »كرايسلر« األميركية لصناعة السيارات أن مجلس إدارتها وافق 
على خطة »لفصل الدمج« بني أنشطتها وتأسيس شركتني مختلفتني 

ما يؤذن مبيالد شركة سيارات عاملية تتكامل مع كرايسلر.
وأضافت الشركة أن اخلطة التي جرى اإلعالن عنها ألول مرة في 

أبريل املاضي سيبدأ تنفيذها في يناير املقبل.
وأوضح أنه بعد الفصل ســــيتم إدراج الشــــركتني اجلديدتني في 
بورصة ميالن كشــــركتني مستقلتني وسيكون لكل منهما فريق إدارة 

منفصل ومجلس إدارة.

»فولكس واجن« تكشف 
عن سيارتها الجديدة »فينتو« 

صعود اليورو مقابل الدوالر 
وترقب لشهادة برنانكي

اليونان تدعو صندوق الثروة 
السيادية الليبي لالستثمار لديها

كشفت شركة فولكس واجن األملانية لتصنيع السيارات في الهند 
عن سيارتها اجلديدة »فينتو«، بقاعدة إطارات أطول وتفاصيل أخرى 

تستهدف بصورة خاصة السوق الهندية.
وقالت كريستني كلينجلر، رئيسة املبيعات والتسويق بالشركة: 
»الهند سوق استراتيجية متنامية ونرغب في زيادة مبيعات سياراتنا من 

فولكس فاجن وأودي وسكودا في سوق السيارات املتنامي هذا«.
وأظهرت بيانات الشــــركة أن مبيعاتها في الســــوق الهندية زادت 
بنســــبة 100% لتصل إلى 17 ألف سيارة خالل النصف األول من العام 
احلالي. يذكر أن »فينتو« صممت على غرار السيارة »بولو« احلالية، 
بقاعدة إطارات أطول مبقدار 82 سنتيمترا، وهي معروضة في السوق 
الهندية حيث ميكن االختيار بني منوذج مبحرك بنزين أو آخر مبحرك 

ديزل وكالهما له نفس القدرة )77 كيلووات 105/ أحصنة(.

اقترب اليورو من أعلى مستوى له في عشرة أسابيع مقابل الدوالر 
امس مدعوما بنتائج قوية لشركات أميركية عززت أيضا األسهم العاملية. 
وتراجع الــــدوالر بوجه عام حيث هبط امام ســــلة عمالت وتعرض 
لضغوط بيع مقابل الني مع إقبال املصدرين اليابانيني على بيع العملة 
األميركية. وحترك اليورو في نطاقات ضيقة مع ترقب املســــتثمرين 
لشهادة بن برنانكي رئيس مجلس االحتياطي االحتادي »البنك املركزي« 
أمام الكونغرس األميركي في وقت الحق وتطلعهم إلى عوامل إضافية 

لتعزيز املسار التصحيحي للعملة األوروبية املوحدة.
وســــاعد ذلك في هبوط الدوالر 0.2% أمام سلة عمالت. كما خسر 
الدوالر 0.4% إلى 87.14 ينا بعدما خفض املصدرون اليابانيون عروضهم 
عقب هبوط العملة إلى أدنى مستوى في سبعة شهور بلغ 86.27 ينا 

على منصة التعامالت.

قال سبيروس كوفيليس نائب وزير اخلارجية اليوناني إن بالده تدعو 
صندوق الثروة السيادية الليبي للمساعدة في إنقاذ اقتصادها املتداعي 

باالستثمار في الطاقة والعقارات وخصخصة شركات حكومية.
واضطرت أثينا هذا العام لطلب مساعدات بقيمة 134 مليار دوالر 
إلنقاذها من االنهيار حتت وطأة ديونها لكن املشاركني في اإلنقاذ كانوا 
حتى اآلن من الدول املتقدمة. ومفاحتات اليونان للمؤسســــة الليبية 
لالستثمار ـ وهي صندوق الثروة السيادية الليبي ويبلغ حجمه 65 
مليار دوالر ـ دليل على دور طرابلس املتنامي في أســــواق االستثمار 
املباشــــر األوروبية حيث سعت ليبيا لشراء أصول جديدة في الوقت 
الذي انســــحب فيه مستثمرون من الدول الغنية في مواجهة التباطؤ 
العاملي. وأبلغ كوفيليس »رويترز« خالل زيارة لليبيا بأن مسؤولني 
يونانيني التقوا مطلع األســــبوع اجلاري مع مسؤولني من املؤسسة 
الليبيــــة لالســــتثمار. واضاف في مقابلة جرت مســــاء اول من امس 
»أوضحنا لهم فرص االستثمار في اليونان هذه األيام«، تتراوح فرص 
االســــتثمار من الطاقة إلى السياحة والعقارات إلى جانب خصخصة 

الشركات العامة، هناك كثير من املناقشات بشأن ذلك«.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك أي مفاوضات بشأن تقدمي 
ليبيــــا قروضا لليونان، قال كوفيليس إن مســــاعدات اإلنقاذ البالغة 
قيمتها 134 مليار دوالر التي حصلت عليها أثينا من االحتاد األوروبي 

وصندوق النقد الدولي تعني أنها ال حتتاج قروضا إضافية.

عبداهلل اخلزاممحمود حيدر

قال اقتصاديان امس ان االهتمام 
الــــذي تبديــــه جميع الشــــرائح 
الكويت  االستثمارية في ســــوق 
املالية )البورصة( نحو  لألوراق 
اسهم شركات اخلدمات اللوجستية 
لم مينع من تباين أداء هذه االسهم 
بســــبب االنتظار للبيانات املالية 

للنصف األول من العام احلالي.
وذكــــرا لـــــ »كونــــا« امس ان 
قطاع اخلدمات وخاصة األســــهم 
اللوجستية من ابرز األسهم التي 
تعتمد في حركتها داخل الســــوق 
على أدائها التشــــغيلي النابع من 
التي تبرمها مع شركات  عقودها 

داخل أو خارج الكويت.
ادارة  وقــــال رئيس مجلــــس 
مجموعة الزمردة القابضة محمود 
حيدر ان أسهم الشركات اللوجستية 
من أهم األســــهم التي تلقى محط 
أنظار الكثير من املستثمرين على 
اعتبار ان أداءها التشغيلي هو من 
يحرك منوال السوق بصفة عامة 

وحتديدا قطاع اخلدمات.
الشــــركات  ان  وأضاف حيدر 
التي تقــــدم خدمات طبية وأغذية 

تدرس شركة بريتش بتروليوم 
)بي پي( حال جديدا لســــد البئر 
التي تســــبب تســــرب النفط الى 
خليج املكســــيك نهائيــــا، بينما 
أكــــد رئيس الــــوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون في واشنطن انه 
يتفهم »غضــــب« االميركيني. من 
جهة اخرى، حتدثت وسائل إعالم 
عن احتمال اســــتقالة املدير العام 
للمجموعــــة النفطية البريطانية 
العمالقة توني هايورد. وتشــــبه 
العملية املســــماة »ستاتيك كيل« 
تلك التي حاولت املجموعة القيام 
بها في مايــــو املاضي ولم تنجح. 
وتقوم العملية اجلديدة على ضخ 
املياه واملواد الصلبة  محلول من 
حتت ضغط منخفض في انبوب مير 
عبر الصمام املانع لالنفجار ومن ثم 
سده باالسمنت. وتقول »بي پي« 
ان فــــرص جناحها اكبر هذه املرة 
ألنها أوقفت تسرب النفط، وعليه 
فإن احمللول الذي سيتم ضخه لن 
يتعني عليه مقاومة ضغط خليط 
النفط والغاز املتسرب. وقالت »بي 
پي« اول من امس انها ستتخذ القرار 
حتى منتصف االســــبوع اي قبل 
االنتهاء من حفر أول بئر لتحويل 

النفط في نهاية الشهر.

علــــى بريتش بتروليــــوم »وقف 
التســــرب وتطهير املنطقة ودفع 

تعويضات عادلة«.
إال انه قــــال محذرا ان »بي پي 
شركة مهمة لالقتصاد البريطاني 
ولالقتصاد االميركي وآالف الوظائف 
مرتبطة بها على ضفتي األطلسي«. 
واضاف »لذلك من مصلحة البلدين 
ان تبقى املجموعة قوية ومستقرة 
في املستقبل«. اال ان واشنطن ولندن 
أكدتا ان هذه القضية لن تؤثر على 

العالقات املميزة بينهما.
وأبرمت »بي بي« اول من امس 
اتفاقــــا مع منافســــتها االميركية 
اباتشــــي لبيعها اصــــوال لقاء 7 

مليارات دوالر.
وتسمح هذه العملية للمجموعة 
النفطية بتنفيذ برنامج يسمح لها 
بالتخلي عن 10 مليــــارات دوالر 
تعهــــدت بدفعها لتمويل صندوق 

التعويض على ضحايا الكارثة.
وأخيرا قالت وكالة التصنيف 
االئتماني موديز في دراسة اول من 
امس ان البقعة السوداء ستؤدي 
حتى نهاية السنة الى خسارة 1.2 
مليار دوالر بسبب توقف نشاطات 
وفقدان 17 الف وظيفة في منطقة 

خليج املكسيك.

تؤدي الدور املطلوب منها«. وتوقع 
حيدر ان يعاود السوق ارتفاعاته 
السابقة القياسية انطالقا من تفعيل 
حزمة القــــرارات واحملفزات التي 
يعلن عنها حاليا األمر الذي يعيد 
الثقة مجددا في نفوس املتداولني 

السيما الصغار منهم.
الرئيس  من جهته، قال نائب 
لألسهم احمللية في ادارة األصول 
في شركة ايفا عبداهلل اخلزام ان 
اللوجستية تتحرك على  األسهم 
العقود على بعض  وقع إرســــاء 
شركات قطاع اخلدمات األمر الذي 
يؤثر على أسعار أسهمها في السوق 
وهي دائما ما تكون في دائرة اهتمام 
املستثمرين سواء كانوا أفرادا أو 

مؤسسات.
واضاف اخلــــزام انه رغم ذلك 
فإن قطاع اخلدمات متقلب وليس 
ثابتا في أدائه اال انه من القطاعات 
التي يدور حولها اهتمامات السوق 
واجلميــــع ينتظــــر اإلفصاح عن 
البيانات املالية للنصف األول من 
العام لهذه الشركات وغيرها ليتم 

حتديد الوجهة االستثمارية.

العملية ممكنة بفضل  وباتت 
تثبيت غطاء على البئر االسبوع 
املاضي، وسمح الغطاء منذ اخلميس 
املاضــــي بوقف تســــرب ماليني 
الليترات من النفط يوميا في املياه. 
ومددت اإلدارة االميركية حتى اول 
من امس مرحلة االختبارات التي 
جتريها »بي پي« على الغطاء بهدف 

رصد أي تســــرب. وكانت البقعة 
النفطيــــة التي تســــبب بها غرق 
منصة »ديب ووتر هورايزن« في 
22 ابريل املاضي وتبعات ذلك، في 
صلب مباحثات الرئيس االميركي 
باراك اوباما وكاميرون الذي قال 
انه »يتفهم متاما غضب االميركيني« 
على »بي پي«. وأكد كاميرون ان 

وغيرها ممن تقدم الدعم اللوجستي 
ستشهد مزيدا من الطلبات خاصة 
بعد جرعة الدعم التي تلقاها السوق 
التي  التصريحات احلكومية  من 
تنبئ بأن خطة التنمية ستعتمد 
اعتمــــادا كبيــــرا على الشــــركات 
ان  التشغيلية. وأكد  اللوجستية 
تصريحــــات نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لشــــؤون 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد 

الفهد حول الدعم الكامل لالقتصاد 
ألقت بظاللها االيجابية على حركة 
البيع والشراء اليوم بدليل ارتفاع 
القيمة النقدية للتداول الى ما فوق 
الـ 50 مليون دينار وكذلك ارتفاع 

املؤشرات القيادية والرئيسية.
وقال ان الســــوق مير مبرحلة 
مهمــــة في أدائــــه إذ انها »مرحلة 
تنظيف خاصة للشركات التي تأكل 
أكثر من 80% من رأســــمالها ولذا 
فان السوق ســــيلفظها مادامت ال 

اقتصاديان: تحركات متباينة على األسهم اللوجستية 
انتظارًا لبيانات النصف األول من العام

»بي پي« تدرس خيارًا جديدًا لسد البئر 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
22.3 مليون دينار 
على 42.8% من 
إجمالي القيمة

البقعة النفطية في خليج المكسيك 
قد تكلف 100 ألف وظيفة

قالت وكالة التصنيف االئتماني موديز في دراسة اول من امس، 
ان البقع��ة التي جنمت عن غرق منصة نفطية في خليج املكس��يك 
ميك��ن ان تؤدي الى الغاء 100 الف وظيف��ة في تلك املنطقة. وقالت 
الوكالة ان املعطيات االولية املتوافرة تش��ير الى ان البقعة السوداء 
س��تؤدي حتى نهاية الس��نة الى خس��ارة 1.2 مليار دوالر بسبب 
توقف نشاطات وفقدان 17 الف وظيفة في منطقة اخلليج. واضافت 
»حسب الس��يناريو االكثر تشاؤما ويعني استمرار البقعة النفطية 
حتى ديسمبر املقبل والقرار الذي اتخذه الرئيس باراك اوباما بوقف 
احلفر في اعماق البحار حتى نهاية السنة، سيؤدي توقف نشاطات 
الى انخفاض في الدخل يبلغ 4.7 مليارات دوالر وخسارة 100 الف 
وظيفة«. وستكون لوزيانا وفلوريدا الواليتني االكثر تضررا بسبب 
اعتماد االولى على صيد السمك وتربية السمك واستخراج النفط، 

وارتباط الثانية بقطاع السياحة.


