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20.4% ببلوغها 57.9 مليون دينار، في حني انخفضت كمية االسهم 
املتداولة بنسبة 4.1% حيث بلغت 260.5 مليون سهم، أما الصفقات 

فارتفعت بنسبة 5.07% حيث بلغت 5404 صفقات.
الت���داول على  وجرى 
أس���هم 119 سهما من أصل 
211 أس���هم شركة مدرجة، 
وارتفعت أسعار أسهم 30 
ش���ركة وتراجعت أسعار 
أسهم 51 شركة واستقرت 
قيمة أسهم 38 شركة عند 
معدالت اإلقفال في نهاية 

االسبوع املاضي. 
وتصدر قطاع االستثمار 
النشاط في جلسة تداوالت 
األمس للجلسة الثالثة على 
التوالي بكمية تداول حجمها 
119.8 مليون سهم نفذت من 
خالل 2179 صفقة قيمتها 

20.8 مليون دينار. 

املرتبطة مثل لوجس���تيك ومبرد، اما سهم التنظيف فارتفع باحلد 
األعلى نتيجة قرب ترسية مناقصتني على الشركة. 

مؤشرات السوق

مع اس���تمرار التراجع 
في الس���وق ام���س أغلق 
املؤشر العام على انخفاض 
0.01% بإقفاله عند مستوى 
6.946.1 نقط���ة متراجعا 
نقطة واحدة، فيما انخفض 
املؤش���ر الوزني بنس���بة 
0.10%، بإقفاله عند مستوى 
465.93 نقط���ة متراجعا 

0.45 نقطة. 
وش���هد اداء املتغيرات 
الثالثة في جلسة تعامالت 
األمس تباين���ا في األداء، 
حي���ث انخفض���ت قيمة 
االس���هم املتداولة بنسبة 

استمرار جني األرباح.. وشراء انتقائي في الثواني األخيرة 
على أسهم البنوك يقلص خسائر السوق

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 31.5 
مليون دينار على 54.4% من إجمالي القيمة وهي االستثمارات 

والوطني وزين وبيتك والدولي ولوجستيك.
تصدرت قيمة تداول سهم االستثمارات األسهم املتداولة 

12.7 مليون دينار متثل 21.9% من إجمالي القيمة.  
تصدر مؤش���ر قطاع اخلدمات قطاعات الس���وق 
املرتفع���ة بواقع 101.4 نقطة، تاله مؤش���ر قطاع غير 
الكويتي بواقع 24.7 نقطة، ثم مؤش���ر قطاع التأمني 
بواقع 22.4 نقطة، فيما س���جل مؤش���ر قطاع البنوك 

انخفاضا بواقع 36.9 نقطة.  ت
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وجاء قط���اع اخلدمات في املركز 
الثاني بكمية ت���داول حجمها 49.5 
مليون س���هم نفذت من خالل 1166 

صفقة قيمتها 11.4 مليون دينار.
وحل قط���اع العقارات في املركز 
الثالث بكمية تداول حجمها 44.04 
مليون سهم نفذت من خالل 627 صفقة 

قيمتها 2.9 مليون دينار. 

آلية التداول

تراجع قطاع البنوك عن تصدره 
لقطاعات السوق من حيث القيمة، حيث استحوذ في جلسة االمس 
على 27.5% من الس���يولة، وتراجع سهم الوطني )سهم جديد( الى 
مس���توى دينار و400 فلس، بعد تداوالت نشطة بلغت كمياتها 5.2 
ماليني س���هم بقيمة 7.3 ماليني دينار، اما سهم بيتك فارتفع مبقدار 
20 فلسا بلغ على اثرها مستوى دينار و200 فلس، وذلك بعد تداول 
2.4 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون دينار، اما سهم التجاري فتعرض 
لعمليات جني ارباح س���ريعة خسر على اثرها 40 فلسا ليصل الى 
مستوى 910 فلوس بعد تداوالت محدودة بلغت 100 الف سهم بقيمة 
91 الف دينار، اما سهم املتحد فشهد نشاطا ملحوظا ارتفع على اثره 
الس���هم مبقدار 30 فلسا بعد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 846 الف 
دينار، فيما انخفض سهم برقان بواقع 5 فلوس بعد تداول 2.2 مليون 
سهم بقيمة 1.07 مليون دينار، فيما استقرت باقي اسهم القطاع عند 

مستويات اغالقاتها السابقة.
 كما تصدر قطاع االستثمار القطاعات من حيث الكميات املتداولة 
وتصدر ايضا القطاعات من حيث القيمة، حيث استحوذ على 35.9% من 
اجمالي السيولة في جلسة تعامالت األمس، واستقر سهم االستثمارات 
عند مستوى 450 فلسا وهو مس���توى اغالقه السابق بعد أن شهد 
السهم تباينا في االداء، وذلك بعد تداوالت قوية بلغت 27.9 مليون 
سهم بقيمة 12.7 مليون دينار، فيما استقر سهم الساحل عند مستوى 
136 فلسا بعد تداول 6.1 ماليني سهم بقيمة 823 الف دينار، اما سهم 
عارف فارتفع مبقدار 5 فلوس بعد أن شهد تداوالت نشطة بكميات 

بلغت 7.6 ماليني سهم بقيمة 476 الف دينار.

الصناعة والخدمات

اس���تمر تراجع سهم مجموعة الصناعات بواقع 5 فلوس جديدة 
على اثر استمرار عمليات بيع السهم جلني األرباح ليصل السهم الى 
مستوى 385 فلسا، وذلك بعد تداول 3.6 ماليني سهم بلغت قيمتها 
1.4 مليون دينار، اما س���هم انابيب فاستقر عند مستوى 325 فلسا 

بعد تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 545 الف دينار. 
وارتفع سهم زين بواقع 20 فلسا ليصل الى مستوى دينار و340 
فلسا بعد تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 3.9 ماليني دينار، فيما استقر 
سهم اجيليتي عند مستوى 520 فلسا بعد ان كان متراجعا 10 فلوس 

اغلب فترات التداول.

شريف حمدي 
شهد سوق الكويت لالوراق املالية 
في جلسة األمس تذبذبا ملحوظا في 
أداء مؤش���ريه، حيث غلب عليهما 
التراجع في ظل سيطرة اللون االحمر 
على شاش���ات الت���داول منذ بداية 
اجللسة حتى نهايتها نتيجة استمرار 
عمليات البيع جلني األرباح والتي 
ش���ملت كثيرا من االسهم القيادية 
والرخيصة والتي حققت ارتفاعات 

متفاوتة خالل اجللسات االخيرة.
وظهر مع بداية اجللس���ة أن الس���وق يجنح الى التراجع نتيجة 
عمليات التصريف الواضحة لألس���هم املرتبطة بس���هم زين، حيث 
تراجعت اغلب هذه االسهم جراء عمليات البيع مع اختالف قناعات 
املتداولني، فهناك من يبيع جلني األرباح خاصة على االس���هم التي 
ارتفعت بشكل كبير خالل اجللسات االخيرة، فيما يبيع آخرون بعدما 
انتابتهم مخاوف جراء عدم حتديد نس���ب مش���اركة الشركات التي 
متلك أس���هما في شركة زين من اجمالي احلصة املبيعة والتي تقدر 
ب� 46%، وهو األمر الذي أدى مع اقفاالت جلس���ة األمس الى تراجع 
أسهم الكابالت مبقدار 40 فلسا واألغذية مبقدار 20 فلسا، والصناعات 
بواقع 5 فلوس واستقرار أس���هم االستثمارات والساحل واألنابيب 
والسفن عند مستوى إغالقاتها السابقة بعد تداوالت محدودة نسبيا 
باستثناء سهم االس���تثمارات الذي تصدر كميات التداول بأكثر من 

27.9 مليون سهم.
ومع استمرار ظاهرة تقليص اخلسائر او زيادة مكاسب مؤشرات 
الس���وق في الثواني االخيرة، اس���تطاع املؤشر السعري أن يقلص 
خس���ائره من اكثر من 14 نقطة قبل اإلغالق الى نقطة واحدة، فيما 
قلص املؤش���ر الوزني خس���ائره من 2.2 نقطة الى 0.45 نقطة على 
وقع عمليات ش���راء قوية ألسهم قطاع البنوك خاصة سهم الوطني 
الذي قلص خسائره من 40 الى 20 فلسا في أول يوم الستدعاء زيادة 
رأسمال البنك بنسبة 10%، وكذلك سهم بيتك الذي شهد عمليات شراء 
قوية في الدقائق األخيرة أدت الى زيادة قيمة السهم مبقدار 20 فلسا 

ليصل الى دينار و200 فلس ألول مرة منذ عدة اشهر.
وشهدت اجللسة دخوال واضحا في ربع الساعة االخير على أسهم 
التمدين االستثمارية والتمدين العقارية مع زيادة التركيز على سهم 
األهلي املتحد لتغلق هذه االس���هم على ارتفاعات كبيرة وذلك على 
اثر شائعات تناقلها املتداولني فيما بينهم مفادها أن صفقة »املتحد 
� التمدين« ش���هدت تطورات ايجابية، فيما شهدت اجللسة حتسنا 
ملحوظا ألسهم مجموعة عارف والش���ركات املرتبطة مثل منشآت 
وصكوك بعدما تردد داخل اروقة البورصة أن هناك اخبارا ايجابية 

حول هذه املجموعة فيما يتعلق بالنتائج املالية.
كما شهد سهم الرابطة تداوالت قوية وارتفاع باحلد األعلى رغم 
عدم وجود معلومات جديدة عن عقد املورد الرئيس���ي مع اجليش 
األميركي، وكان الرتفاع سهم الرابطة انعكاس ايجابي على االسهم 

استحواذ أسهم
6 شركات على 
31.5 مليون دينار 
تمثل 54.4% من 
إجمالي القيمة

استمرار بيع األسهم 
المرتبطة بـ »زين« 

ونشاط ملحوظ 
ألسهم مجموعتي 
»عارف« و»الرابطة« 

)محمد ماهر(تراجع مؤشرات السوق يجعل املتابعة من اخلارج أفضل 

المؤشر العام نقطة واحدة 
وتداول 260.5 مليون سهم 

قيمتها 57.9 مليون دينار

انخفاض

ترحيب تركي بدور »تركابيتال« كجسر بين اقتصادها والخليج
رح��ب وزي��ر الدول��ة التركي للش��ؤون 
االقتصادية جودت يلماز ممثل رئيس الوزراء 
رجب طيب أردوغان في افتتاح قمة اسطنبول 
املالية، باالستثمار الكويتي في بالده، مؤكدا أن 
شركة تركابيتال التابعة ملجموعة بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( تلعب دورا مهما وتقدم منوذجا 
في تقوي��ة العالقات االقتصادي��ة بني تركيا 
والكويت ودول مجل��س التعاون اخلليجي، 
وأن اس��طنبول تتحول تدريجي��ا إلى مركز 
مالي إقليمي بفضل الفعاليات التي تستضيفها 
وتطلقها مثل القمة احلالية، التي يشارك فيها 
قادة وش��خصيات رائدة في عالم املصارف 
والتمويل واالس��تثمار، م��ن بينهم الرئيس 
التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة ش��ركة 
تركابيتال القابضة فواز العيس��ى الذي ألقى 
كلمة خالل القمة اكد خالله��ا أن تركابيتال، 
التي تشارك في قمة اسطنبول املالية برعاية 
ذهبية، تتبع سياس��ة نش��طة وبناءة مكنتها 
من بناء قاعدة أصول قوية ولعب دور همزة 
الوصل بني القدرة املالية واخلبرات املتواجدة 
في دول مجل��س التعاون اخلليجي من جهة 
واألسواق الواعدة في تركيا ومحيطها وصوال 

إلى أوروبا، مشيرا إلى أن الشركة تركز على 
ف��رص النمو وإيجاد أصول قيمة على املدى 
الطويل في قطاعات العقار والتأمني واخلدمات 

وغيرها.
وأكد أن شركة تركابيتال استمرت في اتباع 
إستراتيجية حققت من خاللها التوسع املثالي 
مما ساعدها على االستمرار في النمو خالل 
العامني املاضيني رغم التطورات االقتصادية 
التي شهدها العالم، مشيرا إلى أن العوائد التي 
حققتها الش��ركة في النصف األول من العام 
احلالي تبلغ حوالي 90% من عوائد عام 2009 
مجتمع��ة وهي تعد بتج��اوز العوائد احملققة 
قبل األزمة االقتصادية التي ش��هدها العالم 

عام 2008.
وأضاف ان الشركة استطاعت أن تؤسس 
4 ش��ركات ب��رؤوس أموال تزي��د على 100 
مليون دوالر تع��مل في أنش����طة مختلفة 
بتركيا وهي شركة اوتوالند لتأجير السيارات 
وشركة إسكان العق��ارية وش��ركة أدفرتايزر 
للتسويق واالتصاالت واالستشارات وشركة 
نيوفا للتأمني، أول ش��ركة تأمني تكافلي في 

تركيا.

.. ويشارك في تكرمي املتفوقنيمحمد العمر يلقي كلمة

في حفل تكريم متفوقي جامعة الخليج

العمر: مؤسسات التعليم مطالبة
بدراسة  احتياجات سوق العمل وتلبيتها

مسؤولو »زين« و»اتصاالت« بحثوا
آليات إتمام الصفقة قبل نهاية ديسمبر المقبل

محمود فاروق ـ شريف حمدي
علمت »األنباء« من مص���ادر مطلعة ان وفدا 
من ش���ركة اتصاالت االمارات اجتمع عصر امس 
مع القائمني على بيع صفقة 46% من اسهم شركة 
زين، وذلك بحضور مسؤولي شركة االستثمارات 

الوطنية التي تقوم بدور وسيط الصفقة.
وقالت املصادر ان ه���ذا االجتماع يعتبر أول 
اجتماع منذ االعالن عن الصفقة بش���كل رسمي 

قبل نهاية االسبوع املاضي.
وافادت املصادر بأن النقاش بني اجلانبني تطرق 
ملوضوعات عدة مت طرحها على طاولة البحث، ومن 

اهمها االطر التنظيمية اخلاصة بالصفقة لضمان 
تيس���ير اجراءات امتامها في ظل حرص الطرفني 

على انهائها قبل نهاية ديسمبر املقبل.
وذكرت املصادر ان االجتماع تطرق ايضا ملوعد 
البدء في اجراءات الفحص النافي للجهالة وفتح 
سجالت شركة زين إلطالع كل من البنك الوطني 
وبنك بي ان بي باريبا بصفتهما مستشاري الصفقة 
لكال الش���ركتني، والذي من املتوقع ان يبدأ خالل 

االيام القليلة املقبلة.
ولفتت الى انه حتى اآلن ال تبدو في االفق بوادر 
أي معوقات ميكن ان حتول دون امتام الصفقة.

مينيكين: إستراتيجية المشروع تستهدف تنمية القطاع الخاص المحلي

»أبيكوس« تطلق مشروعًا
لدعم نظام »األوفسيت«

منى الدغيمي 
ناقش مسؤولو شركة ابيكوس 
العاملية الداعمة لنظام األوفسيت 
خالل الندوة التي عقدتها أمس في 
غرفة التجارة أهداف مش����روعها 
»متكني القطاع اخلاص في الكويت« 
وأهمية األطر والفرص التي ميكن 
من خاللها دفع سبل التعاون بني 
الشركات التابعة للقطاعني اخلاص 

واحلكومي.
ورك����زت الندوة عل����ى إبراز 
اخلطوط العريضة ملختلف عناصر 
املش����روع من خ����الل عروض مت 
إعدادها خصيصا لهذا الغرض عن 
طريق فريق متخصص من شركة 
ابيكوس، وفوكاس لالستشارات 

التسويقية، وشركة رايثيون.
وقال مدير تطوير األعمال في 
شركة »ابيكوس« فيليب مينيكني 

ان املشروع ميتد ملدة 4 سنوات، 
وستقدم اخلدمة مجانا للشركات 
املشاركة، حيث يقدم املشروع عددا 
من خدمات وأدوات دعم األعمال 
على شبكة اإلنترنت وغيرها إلى 
شركات القطاع اخلاص في الكويت، 
كما يهدف إلى تأمني عالقات أعمال 
الشركات الكويتية املستدامة مع 

الشركاء األجانب.
وأوضح مينيك����ني أن هيكل 
املش����روع يتكون من 3 أنشطة 
أساسية تتركز في استطالع رأي 
القطاع اخلاص بهدف خلق قاعدة 
بيانات مكونة من 200 منش����أة 
للقطاع اخلاص س����يتم اختيار 
40 منها لدعوتها للمش����اركة في 

انطالق الندوة.
الثاني  اله����دف  وأض����اف أن 
ينصب في تأسيس بوابة وطنية 

كويتية للصناعة واألوفس����يت، 
حيث ستعمل شركة إبيكوس على 
تصميم وتشغيل بوابة إلكترونية 
على ش����بكة اإلنترنت، وستعمل 
كمركز تسوق إلكتروني تفاعلي 
ألنشطة األوفسيت واألعمال في 
الكويت، جتد فيها شركات القطاع 
الكوي����ت واملقاولني  اخلاص في 
األجانب شركاء أعمال ليتعاونوا 
البوابة قاعدة  معهم. وس����تضم 
بيانات مبش����اريع األوفس����يت 
الذي  القائمة. وذكر أن املشروع 
تعمل عليه الشركة حاليا، وميثل 
عمادا رئيسيا في إستراتيجيتها، 
سيساعد على الترويج لالقتصاد 
الكويتي وخاصة القطاع اخلاص 
في إط����ار سياس����ة الدولة لدعم 
الش����ركات احمللية في دفع خطة 

»التنمية«.

واملعاهد محليا ودوليا أيضا حيث 
كانت له مساهمات ملموسة خالل 
هذا العام مع رابطة طلبة جامعة 
اخلليج ونادي التمويل اإلسالمي 
في اجلامعة عالوة على االنشطة 
الت����ي مت تنظيمه����ا بالتعاون مع 
الكويت مبختلف كلياتها  جامعة 
العلمية، إلى جانب التواصل مع 
طلبة الكويت الدارسني في اخلارج 
من خالل مشاركتهم في مناسبات 

وفعاليات مختلفة.
من جهته، ثمن رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لش����ركة 
املجموع����ة التعليمي����ة القابضة 
ورئيس مجلس األمناء في جامعة 
اخللي����ج د.عبدالرحمن احمليالن 
اجلهود التي يقدمها »بيتك« كونه 
من أكث����ر الداعمني إلجناح خطط 
وبرامج جامع����ة اخلليج للعلوم 
النجاح  أن  والتكنولوجيا، مبينا 
الذي حققت����ه اجلامعة متثل في 
تطوير البرامج املقدمة من خاللها 
وكذلك توظيف التقنية باستخدام 
أحدث الوسائل املستخدمة في خدمة 
التعليم، وتهيئة كل السبل لتكوين 
النموذجية  التعليمي����ة  البيئ����ة 

للتعليم العالي في الكويت.
وتط����رق احمليالن في معرض 
حديثه إلى اهتمام جامعة اخلليج 
في تطبيق أعلى معايير اجلودة في 
كل ما تقدمه من خدمات ومناهج 
دراسية وبرامج تعليمية باإلضافة 
الرؤية املستقبلية للسنوات  إلى 
املقبلة والتي تطمح اجلامعة خاللها 
ال����ى أن حتقق إجن����ازات محلية 
وإقليمي����ة وعاملية ف����ي مختلف 

املجاالت.

التنفيذي لبيت  الرئيس  قال 
الكويتي )بيتك( محمد  التمويل 
سليمان العمر إن اخلريج املتفوق 
مطلوب دوم���ا للقطاع اخلاص 
باعتباره األكثر متيزا في التحصيل 
العلمي وبالتالي فلديه املرتكزات 
األساسية التي تبنى عليها خبرات 

وجتارب مستقبلية.
ولفت ال���ى أن املتفوق يكون 
أكثر قدرة على اإلبداع واالبتكار 
وإضافة اجلديد وهذا أساس العمل 
في القطاع اخلاص الناجح الذي 
يعتمد على تطوير وتنمية قدرات 
املوظف ومن ث���م إطالق طاقاته 
اإلبداعية لتمثل إضافة حقيقية 
لقدرات امل���كان الذي يعمل فيه، 
مشبها اخلريج املتفوق باألرض 
اخلصبة املعط���اءة، مما يجعله 
مح���ط اهتمام واس���تقطاب من 
التي  قبل املؤسسات والشركات 
تقدر قيم���ة الكفاءة وتعمل على 
بناء أجيال متتالية من اخلبرات 
البشرية والطاقات املبدعة التي 
حتق���ق لها أفض���ل مكنة ممكنة 
باعتبار أن العنصر البشرى من 
أهم أصول اي مؤسسة ناجحة.

وشدد على أهمية أن تواكب 
مخرج���ات التعلي���م احتياجات 
القطاع اخلاص وان ينشط األخير 
في مجال التدريب والتأهيل لقدراته 
البش���رية خاصة من اخلريجني 
اجل���دد م���ن الش���باب الكويتي 

واعتمادهم ذخيرة للمستقبل.
وأك����د العمر في كلم����ة ألقاها 
املتفوقني  مبناس����بة حفل تكرمي 
من طلبة وطالبات جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا والذي نظمته 

رابطة طلب����ة اجلامعة، أن الدور 
الذي يضطلع به »بيتك« كمؤسسة 
مالية تعمل وفق أحكام الشريعة 
اإلسالمية في دعمه املستمر للطلبة 
وأعضاء هيئة التدريس واجلامعات 
واملعاه����د احلكومي����ة واخلاصة 
نابع م����ن إميانه العميق بارتباط 
االقتصاد ومنوه وجناحه باحلركة 

التعليمية ككل، مشيرا إلى أن هذه 
القناعة جتعل »بيتك« من املبادرين 
والس����باقني دوما في دعم العديد 
من البرامج واملشاريع واالنشطة 
التي تنظم في صالح احلقل العلمي 

والشبابي أيضا.
وأوضح أن »بيتك« ساهم في 
دعم العديد من األنشطة التعليمية 

خالل هذا العام ومن أبرزها ابتعاث 
مجموعة من االخصائيات للدراسة 
والتدريب في إحدى مراكز جامعة 
هارفارد األميركي����ة وذلك بهدف 
زيادة حصيلتهن التعليمية حول 
أمراض السكر وتعد هذه البادرة هي 
األولى من نوعها كما ساهم »بيتك« 
في دعم أنشطة مختلف اجلامعات 

)فريال حماد(الفريق املشارك من شركة ابيكوس وفوكاس لالستشارات التسويقية وشركة رايثيون في الندوة


