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االشاعات السلبية خاصة ان طرفي الصفقة متحمسان المتامها ملا فيها 
من مكاسب للطرفني واالقتصاد احمللي، فمن شأن امتام الصفقة ان تساهم 
في اعادة التوازن في املركز املالي للعديد من الشركات املدرجة، كما ان 
البنوك ستستفيد منها من خالل سداد رهونات السهم زين، خاصة بعدد 
كبير من املساهمني واملستثمرين، األمر الذي سينعكس بشكل ايجابي 
عل����ى النتائج املالية للبنوك في الربع االخير من العام احلالي في حال 

امتام هذه الصفقة قبل نهاية العام احلالي.

آلية التداول

حقق���ت اغلب أس���هم 
البنوك ارتفاعا في اسعارها 
بفضل عمليات الشراء التي 
شهدتها بعض االسهم خاصة 
البنك الوطني والبنك الدولي 
الذي سجل انخفاضا سعريا 
محدودا اال انه يشهد عمليات 
تأس���يس قوية على سعر 
300 فلس، فيما شهد سهم 
الكويتي عمليات  التمويل 
بيع جلني االرباح ادت لتكبد 
السهم خسائر ملحوظة، اال 
انه على املديني املتوس���ط 
والبعيد يتوقع ان يواصل 
االرتفاع وس���جلت اغلب 

وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلاص من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 13.4 مليون س���هم نف���ذت من خالل 406 صفقات قيمتها 

4.2 ماليني دينار.

صفقة »زين«

على الرغم من ان االشاعات السلبية املتواصلة حول صفقة »زين« اثرت 
على مجريات تداوالت السوق في بداية التعامالت إال ان القوة الشرائية 
التي شهدها الس����هم حولت اجتاهات السوق من الهبوط الى الصعود، 

وس����وف تظ����ل التطورات 
اخلاصة مبجريات الصفقة 
تلعب دورا أساسيا في حركة 
السوق بشكل عام وسهم زين 
واسهم الشركات املرتبطة 
بها بش����كل خاص. وهناك 
اطراف حتاول ان تستفيد 
من هذه االشاعات السلبية 
من خالل حتقيق مكاسب في 
السوق على حساب صغار 
املتداول����ني الذين يتأثرون 
بحركة اسهم زين والشركات 

املرتبطة بها.
لذلك فم����ن الضروري 
جدا ان نؤك����د على اهمية 
عدم انسياق املتداولني وراء 

القوة الشرائية على بعض أسهم البنوك و»زين«
تحّول اتجاه السوق من الهبوط إلى الصعود

 اس���تحوذت قيمة تداول أس���هم 9 شركات 
والبالغة 28.3 مليون دينار على 56% من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني والدولي 
وبيتك وجيزان وزين واالس���تثمارات الوطنية 

والصناعات الوطنية واجيليتي واالفكو.
 اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 9.2 

ماليني دينار على 18.2% من القيمة.
  باستثناء انخفاض مؤشر قطاع االستثمار 
مبقدار 47.8 نقطة فقد ارتفعت مؤشرات القطاعات 
األخرى أعالها البنوك مبقدار 137.9 نقطة، تاله 
اخلدمات مبقدار 51.5 نقطة، تاله الصناعة مبقدار 

26.8 نقطة. ت
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اسهم الشركات االستثمارية انخفاضا 
في اسعارها في تداوالت نشطة على 
بعض االسهم فقد استمرت التداوالت 
املرتفعة على سهم ايفا وقد سيطرت 
عليها عمليات البيع ما ادى لتراجع 
ملحوظ في سعر السهم بفعل عمليات 
جني االرباح، االمر الذي ادى لتراجع 
ملحوظ لسهم الدولية للتمويل الذي 
انخفض باحلد االدن���ى في تداوالت 
محدودة وفي الوقت الذي حافظ فيه 
سهما االستثمارات الوطنية والساحل 
للتنمية على اسعارهما، شهد سهم املال لالستثمار انخفاضا في سعره 

بفعل عمليات البيع امللحوظة على السهم.
واستمرت التداوالت النشطة على سهم االهلية لالستثمار الذي سجل 
ارتفاعا محدودا في سعره، واستمرت التداوالت مرتفعة على سهم نور 
لالس���تثمار مع انخفاض سعره السوقي بفعل عمليات جني االرباح، 
وشهدت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا ملحوظا في تداوالتها، 
فقد استمر سهم جيزان القابضة في االرتفاع باحلد االعلى في تداوالت 
قياسية، كذلك ارتفع سهم الدولية للمنتجعات باحلد االعلى مطلوبا دون 
عروض فيما انخفض سهم عقارات الكويت مبقدار وحدتني، وشهد سهم 
ابيار ايضا تداوالت قياسية ادت الرتفاعه باحلد االعلى مطلوبا مدعوما 

بالتطورات االيجابية حول الوضع املالي املستقبلي للشركة.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اس���هم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باس���تثناء التداوالت املرتفعة نس���بيا على س���هم 
الصناعات الوطنية الذي س���جل انخفاضا محدودا في سعره، فيما 
س���جل سهم القرين للبتروكيماويات ارتفاعا ملحوظا في سعره في 
تداوالت مرتفعة نس���بيا، وحافظ سهم صناعة االنابيب على سعره 

في تداوالت ضعيفة.
وفي قطاع اخلدمات سجلت اغلب اسهم القطاع ارتفاعا في اسعارها، 
فرغم التداوالت الضعيفة على س���هم اجيليتي اال انه سجل ارتفاعا 
في س���عره، فيما ان سهم زين ش���هد تداوالت مرتفعة، اال انه حافظ 
على سعره، وسجل سهم الصفاة للطاقة ارتفاعا في سعره وتداوالته 
وشهد سهم مجموعة الصفوة استقرارا في سعره في تداوالت ضعيفة 
نسبيا، واستمر االجتاه الصعودي لسهم الوطنية لالتصاالت الذي 

اوشك على الوصول لسعر الدينارين.
وبش����كل عام، فان اس����هم الش����ركات الرخيصة في قطاع اخلدمات 
تعتبر مغرية لبعض املجاميع املضاربية ولكن تظل النتائج املالية لهذه 
الش����ركات الى الربع الثالث عامال اساسيا في مدى جاذبية هذه االسهم، 
لذلك فان هناك س����عيا حثيثا من بعض املضاربني ملعرفة اي معلومات 

حول اداء هذه الشركات.
وقد استحوذت قيمة تداول اس����هم 9 شركات على 56% من اجمالي 

قيمة الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 120 شركة.

هشام أبوشادي
النزولي على  س���يطر االجت���اه 
مجريات التداول في س���وق الكويت 
ل���أوراق املالية في بداية التعامالت 
أمس، وذلك نتيجة الهبوط امللحوظ 
لسهم زين وأسهم الشركات املرتبطة 
به، األمر الذي دفع العديد من األسهم 
األخرى للتراجع نتيجة تزايد عمليات 
البيع من قبل أوساط املتداولني للحفاظ 
على املكاسب التي حققوها سابقا أو 

تقليل اخلسائر.
وقد اس���تمرت االشاعات السلبية حول صفقة زين األمر الذي اثر 
على الس���هم خالل التداول إال ان القوة الشرائية التي شهدها، خاصة 
في آخر ساعة ونصف الساعة من فترة التداول دفعت مؤشري السوق 
لتالشي اخلسائر التي تكبداها خالل التداول محققني مكاسب خاصة في 
الثواني األخيرة، وقد تأثر سهم زين بالتصريحات التي أعلنها رئيس 
مجلس إدارة شركة اتصاالت التي أشار فيها الى ان هناك شروطا يجب 

ان يتم توفيرها إلمتام الصفقة أبرزها بيع زين السعودية.
ووفق���ا ملصادر في البن���ك الوطني فإن عملي���ات الفحص النافي 
للجهالة اخلاصة بالصفقة س���وف تبدأ األس���بوع املقبل، األمر الذي 
يؤكد ان اإلجراءات اخلاصة بإمتامها تس���ير وفق اجلدول احملدد لها، 
وهذا ينفي متاما صحة االش���اعات التي تتردد حول وجود معوقات 

في آلية تنفيذ الصفقة.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 11.8 نقطة ليغلق على 7045.8 نقطة 
بارتفاع نس���بته 0.17% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤش���ر 
الوزني 1.32 نقطة ليغلق على 480.71 نقطة بارتفاع نس���بته %0.28 

مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 349.5 مليون سهم نفذت من خالل 

5167 صفقة قيمتها 50.5 مليون دينار.
وقد جرى التداول على اس���هم 120 ش���ركة من أصل 212 ش���ركة 
مدرجة، ارتفعت اس���عار اسهم 39 شركة وتراجعت اسعار اسهم 47 
شركة وحافظت اسهم 34 شركة على اسعارها و92 شركة لم يشملها 

النشاط.
تصدر قطاع اخلدمات النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 62.4 

مليون سهم نفذت من خالل 1218 صفقة قيمتها 15.8 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
21.4 مليون س���هم نفذت من خالل 569 صفق���ة قيمتها 13.7 مليون 

دينار.
واحتل قطاع االستثمار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 103.5 

ماليني سهم نفذت من خالل 1589 صفقة قيمتها 9.1 ماليني دينار.
وحل قطاع الشركات العقارية في املركز الرابع من حيث القيمة، 

اذ مت تداول 137.5 صفقة قيمتها 6.3 ماليني دينار.

)محمد ماهر(متابعة حلركة العروض والطلبات عبر شاشة الكمبيوتر
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»ويلفارما للمحاليل الطبية« توّقع اتفاقية
مع »برام أس بي أ« لتصميم وتوريد المعدات

معهد تشارترد لألوراق المالية واالستثمار
يمنح أولى شهاداته في الكويت لموظفي »جلوبل«

 »مؤسسة البترول« تدرس إنشاء أكاديمية 
معتمدة للدراسات والتدريب البترولي

أحمد مغربي 
كش����ف مدير دائرة التخطيط 
الوظيفي في مؤسسة  والتطوير 
البت����رول الكويتية عبد اللطيف 
احلوطي ان ادارة التدريب بصدد 
أكادميية  إجراء دراسة إلنش����اء 
متخصصة بالتدريب والتطوير 
في القطاع النفطي، مش����يرا الى 
انه يجري العمل حاليا على اعداد 
الدراسات األولية ودراسة اجلدوى 
اخلاصة باملشروع للعرض على 
املسؤولني باملؤسسة واعتمادها 
في اقرب فرصة، معربا عن أمله 
في ان يتم االنتهاء من املش����روع 
وإطالق األكادميية خالل السنوات 
اخلمس املقبلة. وأضاف احلوطي 
ف����ي تصريح����ات صحافية على 
هامش االجتماع التنسيقي السادس 
ملسؤولي معاهد التدريب النفطية 
العربي����ة املصدرة  في االقط����ار 
للبترول )اوابك( ان املركز يعمل 
على تبادل اخلبرات مع عدد من 
الش����ركات العاملية ف����ي عمليات 
الوظيفي  التدري����ب والتطوي����ر 

للشركات التابعة ملؤسسة البترول 
الكويتية، مش����يرا ال����ى انه يتم 
التعاقد مع شركات تدريبية لعقد 
برامج داخل مركز التدريب يعتمد 
على جلنة تأهيل الشركات سواء 
في الشركات احمللية او العاملية، 
مؤكدا ان انتقاء الشركات التي تقدم 
دورات التدريب يتم وفق أس����س 

أقرتها اللجنة واملؤسسة معا. 
وقال ان قطاع التدريب يعتبر 
منظومة وركيزة أساس����ية تبنى 
عليها جناحات واجنازات القطاع 
النفطي، ك����ون التدريب مرتبطا 
ارتباطا مباشرا بثقل وإعداد الكوادر 
البشرية التي تبنى عليها املنظومة، 
مبينا ان الهدف املنشود الذي يبنى 
عليه املركز يتمثل في إعداد جيل 
متميز من املوارد البشرية التي يتم 
تدريبيها على أعلى مستوى حتى 
تليق بسمعة وكيان القطاع النفطي 

ومؤسسة البترول الكويتية.
وأش����ار الى ان مركز التدريب 
البترول����ي مت إع����داده وجتهيزه 
بأح����دث التقني����ات التدريبي����ة 

التي حتاك����ي مجريات  احلديثة 
العصر احلديث، موضحا انه متت 
االستعانة بأكفأ املدربني احلاصلني 
على أعلى الشهادات في مختلف 
املجاالت حتى يتم إثراء املتدربني 
باخلبرات احلديث����ة والتقنيات 
التي تس����اعدهم على الت�ميز في 

العمل.
م����ن جهته، ق����ال مدير مركز 
املركز  ان  التدريب داود سليمان 
يقوم ب����دورات تدريبية مختلفة 
للشركات العشر التابعة ملؤسسة 
الكويتي����ة في املجاالت  البترول 
التقنية والفنية ومجال السالمة 
واألمان، وذلك وفقا ملتطلبات كل 
شركة على حدة. وأضاف ان املركز 
يتعامل مع شركات عاملية في تقدمي 
الدورات التدريبية وإعداد البرامج، 
واحلصول على شهادات معتمدة، 
كما يتم اس����تجالب مدرسني في 
مختلف التخصصات، وفقا لنوعية 
الدورة ومدتها، مشيرا الى ان الهيكل 
االداري إلدارة التطوير والتدريب 

يتكون من 160 موظفا.

أعلن بيت أبوظبي لالستثمار 
بصفته مدير االس����تثمار لشركة 
الطبية عن  ويلفارما للمحالي����ل 
توقيع اتفاقية مع ش����ركة »برام 
أس بي أ« االيطالية، مت مبوجبها 
قيام املجموعة بتصميم وتوريد 
املعدات مع التش����غيل التجريبي 
خلطوط اإلنتاج ملصنع ويلفارما 
للمحاليل الطبية املقررة إقامته في 
ابوظبي.  وقع االتفاقية عن ويلفارما 
للمحاليل الطبية رئيس مجموعة 
االستثمار لبيت ابوظبي لالستثمار 
سعود النصف وعن شركة »برام 
أس بي أ« ود. كلوديو ابل . وبهذه 
املناسبة، قال العضو املنتدب لبيت 
ابوظبي لالستثمار رشاد جناحي 
ف����ي تصريح صحافي: »لقد بدأت 
بالفعل املراح����ل األولية املتعلقة 
بعملية التشغيل ملصنع ويلفارما 
للمحاليل الطبية في ابوظبي الذي 
يعمل على إنتاج وتوزيع احملاليل 
الطبية عالية اجلودة وقد مت فعليا 
ووفقا لالتفاقي����ة املبرمة اختيار 
شركة برام أس بي أ، كشريك تقني«، 
مش����يرا إلى أهمية هذه االتفاقية 

أعلن كل من بيت االس����تثمار 
العاملي )جلوبل( ومعهد تشارترد 
لأوراق املالية واالستثمار امس، 
عن من����ح أولى ش����هادات املعهد 
املعتمدة دوليا في إدارة العمليات 
االستثمارية إلى ثالثة من موظفي 
»جلوبل« في الكويت. وقد حصل 
املوظفون الثالثة على مؤهل مهني 
في إدارة العمليات االس����تثماري 
)IAQ( من معهد تشارترد لأوراق 
املالية واالس����تثمار )CISI(، بعد 
مضي ثالث سنوات من فترة عملهم 
ف����ي »جلوبل«، وقد أدوا االختبار 
النهائي في ثالث مراحل تدريبية 
العام احلال����ي واجتازوه بنجاح. 
وتعد الشهادة املعتمدة دوليا في 
إدارة العمليات االستثمارية برنامجا 
موجها للمتدربني العاملني في إدارة 
العمليات في املؤسس����ات املالية، 
بحي����ث يزودهم البرنامج بنظرة 
عامة في مج����ال اخلدمات املالية 
والقوانني املعدة له كما يرسم لهم 
صورة مفصلة عن القطاع الذين 
يعملون فيه بصفة خاصة، ولكي 
يحصل املتقدمون على هذه الشهادة 

كخطوة ايجابية على طريق تنفيذ 
املش����روع وإضافة ممي����زة على 
مستوى سرعة االجناز وكذلك على 
املستوى التقني حيث جتلب برام 
أس بي أ إلى اإلمارات وإمارة ابوظبي 
على وجه اخلصوص خبرات متتد 
إلى أكثر من 40 عاما في هندس����ة 
وتوري����د املع����دات الصيدالني����ة 
وتشغيل خطوط اإلنتاج لتشكل 

إضافة مميزة إلى هذه الصناعة.
 وأضاف ان إقامة كيان يساهم 

يتعني عليهم دراسة واجتياز ثالث 
مراحل بنجاح. وأبدى املوظفون 
سعادتهم للتحديات التي واجهوها 
خالل الدراسة، كما أشاروا إلى أن 
البرنام����ج الدراس����ي كان منظما 
تنظيما جيدا وأمدهم مبعلومات 
عن املعايي����ر املتطورة في مجال 
اخلدمات املالية، وأحدث املمارسات 
املتبعة في السوق، وقد تطلب األمر 
منهم اجلمع بني الدراسة والعمل. 
واختار املرشحون دراسة وحدتي 

بشكل مباشر في منظومة التصنيع 
واملضي في نهج االعتماد على الذات 
في توفير االحتياجات األساسية 
للمجتمع والنهوض بالعديد من 
الصناعات بجهود وطنية كان محور 
اهتمام بيت ابوظبي لالستثمار منذ 
نشأته وقد جاء مشروع ويلفارما 
الطبية ليتماش����ى مع  للمحاليل 
العديد من السياس����ات واألهداف 
االقتصادي����ة واالجتماعي����ة التي 

وضعتها حكومة أبوظبي. 

»عمليات األوراق املالية الدولية« 
و»خدم����ة األصول« م����ن برنامج 
التأهيل املهن����ي إلدارة العمليات 
االستثمارية، إضافة إلى اإلصدار 
الدولي من املقدم����ة اإللزامية من 
وحدة األوراق املالية واالستثمار. 
وفي هذا الص����دد، قالت الرئيس 
التنفيذي للشؤون اإلدارية واملوارد 
البشرية في »جلوبل« خولة الرومي: 
»ميثل التفوق املهني ركنا أساسيا 

من فلسفتنا في جلوبل.

جانب من توقيع االتفاقية املوظفون احلاصلون على الشهادة مع الرومي وممثل معهد تشارترد

مقترح كويتي لوكالء وزارات المالية الخليجية
بإعفاء األسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية

خالل اجتماعهم الـ 34 في الكويت اليوم

كونا: تستضيف الكويت اليوم االجتماع 
ال� 34 لوكالء وزارات املالية واالقتصاد في 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

والذي تستمر انشطته يومني.
وقالت وزارة املالي����ة في بيان صحافي 
امس ان االجتماع الذي س����يعقد برئاس����ة 
وكي����ل وزارة املالية رئيس وف����د الكويت 
املشارك خليفة حمادة س����يبحث عددا من 
امللفات ذات االهتمام املشترك من قبل دول 
املجلس. ومن املق����رر ان يناقش االجتماع 
آخ����ر تطورات االحتاد اجلمركي والس����وق 
اخلليجية املش����تركة فضال عن ورقة عمل 
مقدمة من دولة قطر عن االستثمار املشترك 
واخرى من دولة االمارات العربية املتحدة عن 
حوكمة املنظمات والهيئات املالية والنقدية 
والتنفيذية. ويتضمن جدول أعمال االجتماع 
مقت����رح الكويت بإعفاء االس����منت وحديد 
التسليح املس����تورد من الرسوم اجلمركية 
نظرا لالرتفاع الكبير في أسعار تلك املواد 
بشكل ملحوظ خالل الفترة االخيرة اضافة 

ال����ى متابعة القرارات االقتصادية للمجلس 
األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
التي لم تصدر بشأنها قرارات تنفيذية من 

بعض الدول األعضاء.
ويناق����ش وكالء مالية دول املجلس في 
اجتماعه����م ايضا مقترح مملك����ة البحرين 
بإنشاء صندوق خاص لدعم االستقرار املالي 
واالقتصادي وآخر التطورات في املفاوضات 
مع الدول واملجموعات االقتصادية األخرى 
وطلب حكومة كوريا اجلنوبية عقد لقاءات مع 
دول مجلس التعاون لبحث تعزيز العالقات 
االقتصادية املش����تركة. كما يبحث الوكالء 
اخلليجيون عددا من محاضر اللجان الفنية 
املختصة كلجنة محافظي مؤسس����ات النقد 
والبنوك املركزية وجلنة االحتاد اجلمركي 
وجلنة السوق اخلليجية املشتركة وجلنة 
نظ����ام الهيئة القضائية االقتصادية وجلنة 
تنسيق املساعدات اإلنسانية لدول املجلس 
وآخر ما مت التوصل اليه بشأن سكة حديد 

دول مجلس التعاون.

كبار المساهمين في »األبراج« يوجهون كتابًا 
لوكيل وزارة التجارة بمخالفات الشركة

قام مجموعة من كبار املس���اهمني في شركة األبراج القابضة 
بتوجيه كتاب الى وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي 
خالل األيام املاضية يفيد بوج���ود موظفني حكوميني في ادارة 
ش���ركة االبراج القابضة وهو ما يشكل مخالفة جسيمة لقانون 
الشركات، مطالبني بتحرك من قبل وزراة التجارة من اجل حماية 

مصاحلهم وتطبيق القانون.
وقالت مصادر قريبة من كبار املساهمني الذين بدأوا في تشكيل 
جتمعات للدفاع عن حقوقهم ان مجلس االدارة منش���غل حاليا 
بقضيتني اساس���يتني هما االس���تفادة من وجودهم في الشركة 
الدولية لالجارة واحتاللهم للمناصب التنفيذية فيها وفي شركاتها 
التابعة ومن جتهي���ز قوائم للدع���اوى القضائية على مجلس 
االدارة السابق لتكتمل احلرب الشخصية على حساب املساهمني 

ومصاحلهم اجلوهرية.
ولفتت الى ان مجموعة من املس���اهمني قاموا في وقت سابق 
بتوجيه انذارات تبعتها دعاوى عن تأخر البيانات املالية وعدم 
االفصاح عن اعضاء مجلس االدارة وعن نس���ب املس���اهمني في 
الشركة على موقع البورصة، مشيرة الى ان من شأن ذلك تضليل 
املساهمني عن اوضاع الشركة احلقيقية، خاصة ان هناك غموضا 
ميارس من قبل ادارة الش���ركة في ظل عدم وجود أي تطورات 
ايجابية خاصة ان املساهمني انتخبوا مجلس ادارة جديدا رغبة في 
انقاذ الشركة خاصة في ظل الوعود الكبيرة التي اطلقها املساهم 

االكبر في الشركة النتخابه إلدارتها من قبل مجموعة متثله.
وكانت مواقع متابعة حلركة الت���داول في البورصة ومتثل 
توجهات املساهمني اش���ارت الى انهم اكتشفوا ان الوعود التي 
مت اطالقها كانت مجرد حلقة من مسلس���ل التضليل واستخدام 

املساهمني في حتقيق مكاسب خاصة. 


