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أجواء التوتر لدى أوساط املتداولني، وفي حال تراجع السوق في تعامالت 
اليوم، فإنه ليس مستبعدا ان يواصل السوق االنخفاض.

آلية التداول

سجلت أغلب أسهم البنوك انخفاضا في أسعارها في تداوالت ضعيفة 
باس����تثناء التداوالت النش����طة على س����هم بنك برقان الذي حافظ على 
سعره، األمر الذي يشير الى ان هذه التداوالت تأتي في إطار عمليات نقل 
بني محافظ مالية والتي تأتي أيضا في إطار صفقة بيع 20% من أس����هم 
بنك برقان الى بنك اخلليج 
املتح����د ال����ذي ميتلك نحو 
6% من أسهم بنك اخلليج، 
وذكرت مصادر ل� »األنباء« ان 
مشاريع الكويت تقوم بشراء 
نحو 4% من بنك برقان، فيما 
ان شركة مشاريع الكويت 
وشركاتها التابعة سيقومون 
ببيع نحو 10% بسعر 900 
فلس من حصتهم في بنك 
برقان البالغة نحو 51.7% الى 
بنك اخلليج املتحد، لذلك فإنه 
يتوقع ان يواصل سهم بنك 
برقان االرتفاع، وواصل سهم 
بيتك االنخفاض في تداوالت 
ضعيفة غلب عليها عمليات 

سهم نفذت من خالل 525 صفقة قيمتها 18.5 مليون دينار.

ضعف الشراء

باستثناء عمليات الشراء القوية على سهم بنك برقان التي تبدو عمليات 
نقل بني بعض احملافظ املالية، فإن حركة التداول على األسهم التي شملها 
النشاط اتس����مت بالضعف العام، وذلك ألسباب منها إعادة التوازن في 
األسعار بعد ان حققت مكاسب كبيرة في الفترة املاضية، باالضافة الى 
الترقب للنتائج املالية للشركات في الربع الثالث. فمعروف ان السوق في 

العادة يشهد نوعا من الهدوء 
التي تزداد فيها  الفترة  في 
إعالنات الشركات عن نتائجها 
املالية الفصلية، باالضافة 
الى ان دخول الس����وق على 
فترة إجازة عيد األضحى التي 
تعد طويلة نس����بيا جعلت 
الكثير من املضاربني يقومون 
بتصفية مراكزه����م املالية 
واالنتظار ملا بعد اجازة العيد، 
لذلك فإنه يتوقع استمرار 
ضعف عمليات الشراء مع 
اس����تمرار تذبذب الس����وق 
وامليل نحو الهبوط، خاصة 
ان تراجعه امس دون حاجز 
ال����� 7 آالف نقطة يزيد من 

الضعف في الشراء واإلقبال على البيع يدفعان السوق للهبوط 
وتزايد الجدل حول آلية تنفيذ صفقة »زين ـ اتصاالت«

استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات والبالغة 
28.7 مليون دينار على 65.8% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الدولي، برقان، بيتك، القرين 

للبتروكيماويات، زين، اجيليتي، هيتس، االفكو.
اس��تحوذت قيمة تداول سهم بنك برقان البالغة 

11.6 مليون دينار على 26.6% من القيمة االجمالية.
باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع التأمني مبقدار 
24.1 نقطة، تراجعت مؤش����رات القطاعات االخرى 
وجاء اعالها قطاع البنوك مبقدار 128.4 نقطة، تاله 
قطاع الشركات غير الكويتية مبقدار 30.3 نقطة، 

ثم قطاع الصناعة مبقدار 29.8 نقطة. ت
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البيع، خاصة ان اس����تمرار تأخره في 
اإلعالن عن نتائجه املالية يثير القلق 
لدى املتداولني ف����ي الوقت الذي تؤكد 
فيه معلومات ان األرباح املتوقعة لفترة 
األشهر ال� 9 لن تقل عن 46 فلسا. وازداد 
االجتاه النزولي ألغلب اسهم الشركات 
االستثمارية في تداوالت ضعيفة، فقد 
انخفض سهم الساحل للتنمية مبقدار 
وحدتني بفعل عمليات البيع، فيما استقر 
سهم االستثمارات الوطنية في تداوالت 
ضعيفة وحقق س����هم املال لالستثمار 
ارتفاعا في ت����داوالت ضعيفة بعد ان 
س����جل الس����هم هبوطا ملحوظا في اليومني املاضيني. وتراجعت اغلب 
اسهم الشركات العقارية في تداوالت ضعيفة غلبت عليها عمليات البيع 
جلن����ي االرباح خاصة انه يالحظ ان وتيرة التراجع اكبر مقارنة بحجم 
التداوالت الضعيفة على اغلب االس����هم األمر الذي يش����ير الى الضعف 
الواضح في عمليات الشراء، واستمرت التداوالت املرتفعة على سهم ابيار 
رغم انها اقل مقارنة بأول من امس كذلك استمرت التداوالت املرتفعة على 

»املستثمرون« الذي حافظ على سعره.

الصناعة والخدمات

اتس����مت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف مع 
انخفاض اسعار اغلبها خاصة سهم الكابالت الذي سجل هبوطا ملحوظا 
في س����عره، فيما شهد سهم القرين للبتروكيماويات عمليات بيع جلني 
االرباح ادت لتراجعه مبقدار وحدتني وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض 
االس����هم، فرغم التداوالت الضعيفة على س����هم اجيليتي اال انه واصل 
االنخفاض بفعل استمرار عمليات البيع جلني األرباح خاصة أن السهم 
حقق مكاسب سوقية ملحوظة في فترة زمنية محدودة وشهد سهم زين 
انخفاضا محدودا في س����عره في تداوالت مرتفعة نس����بيا غلبت عليها 
عمليات البيع وشهد س����هم هيتس تليكوم ارتفاعا نسبيا في تداوالته 
وسعره السوقي بفعل عمليات املضاربة، كذلك شهد سهم الصفوة عمليات 
بيع جلني االرباح، كذلك انخفضت اغلب اسهم الشركات التابعة ملجموعة 
الصفوة. كذلك تراجعت اغلب اسهم الشركات التابعة للرابطة في تداوالت 

غلبت عليها عمليات البيع. 
وفي قطاع االغذية شهد سهم دانة الصفاة ارتفاعا نسبيا في تداوالته 
وانخفاضا في سعره السوقي واتسمت حركة التداول على اغلب اسهم 
الش����ركات غير الكويتية بالضعف مع انخفاض اس����عار بعض اس����هم 

القطاع. 
وقد اس����تحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 65.8% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 124 شركة.

هشام أبوشادي
واصل سوق الكويت لالوراق املالية 
تراجعه نتيجة التراجع الواضح في 
عمليات الش����راء س����واء على اسهم 
الشركات القيادية او الرخيصة جراء 
حالة الترقب التي تس����ود اوس����اط 
املتداولني للنتائج املالية للشركات في 
الربع الثالث من العام احلالي، ولكن 
التصريح الذي جاء على لسان النائب 
احمد الس����عدون كان مسار تساؤالت 
لدى االوساط االستثمارية، فقد ذكر انه 
أدخل تعديل على قانون هيئة اسواق 

املال يلزم من يس����تحوذ على 30% من اي ش����ركة مساهمة او اكثر بأن 
يعرض خالل 30 يوما من تاريخ حصوله على 30% من االسهم او خالل 
30 يوما من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية لقانون هيئة اس����واق املال 
او خ����الل 30 يوما من صدور ق����رار مجلس املفوضية على جميع حملة 
االسهم رغبة بشراء النسبة ملن يرغب في االستحواذ عليها، وهذا التعديل 
س����يكون ساريا من تاريخ اقرار قانون هيئة سوق املال، وقد دارت هذه 
التساؤالت حول، هل صفقة زين سينطبق عليها هذا القانون؟ كذلك ملاذا 
لم ينطبق على الصفقة التي متت من قبل قيام مشاريع الكويت ببيع نحو 
41.2% من حصتها في شركة اخلليج للتأمني الى شركة فيرفاكس الشرق 
االوسط احملدودة التابعة لشركة فيرفاكس الكندية؟ وبالتالي حسب رأي 
متخصصني، فإن ما انطبق على صفقة استحواذ شركة فيرفاكس على 
41.2% من ش����ركة اخلليج للتأمني ينطبق على صفقة »زين � اتصاالت« 
وذلك في حال اقرارها وامتامها قبل االعالن عن الالئحة التنفيذية لقانون 
هيئة اس����واق املال،وفي هذا الشأن، فإن طرفي صفقة »زين � اتصاالت« 
يحرصون على امتام هذه الصفقة قب����ل االعالن عن الالئحة التنفيذية 
لقانون هيئة اسواق املال والتي ستلزم الطرف الذي يستحوذ على %30 
واكثر بأن يقوم بش����راء حصة باقي من يرغب من املساهمني في البيع 

خالل 30 يوما من عملية االستحواذ.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة مبقدار 21.1 نقطة ليغلق على 6997.7 
نقطة بانخفاض نس����بته 0.30% مقارنة ب����أول من امس، كذلك انخفض 
املؤش����ر الوزني 3.47نقاط ليغلق على 472.92 نقطة بانخفاض نسبته 
0.73% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 242.9 مليون 
س����هم نفذت من خالل 3708 صفقات قيمتها 43.6 مليون دينار. وجرى 
التداول على اسهم 124 شركة من اصل 213 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار 
اس����هم 26 شركة وتراجعت أسعار أس����هم 65 شركة وحافظت أسهم 89 

شركة على أسعارها.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، إذ مت تداول 34.4 مليون 

تداوالت نشطة 
على »برقان« 
في إطار صفقة 
االستحواذ على 
20% من أسهمه

استحواذ قيمة 
تداول أسهم

 8 شركات 
على 65.8% من 
القيمة اإلجمالية

)سعود سالم( القلق ينتاب اوساط املتداولني جراء التراجع املتواصل للسوق 

المؤشر 21.1 نقطة وتداول 
242.9 مليون سهم قيمتها 

43.6 مليون دينار

انخفاض

شباب املتطوعني ضمن »زوايا الشغف« 

جانب من احملاضرات التثقيفية ل� »أكادميية أبيات«

»كويت إكسبو« تنظم منتدى ومعرض
»مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت«

»مول 360« يختتم »زوايا الشغف«
»بوبيان« يشارك في »وظائف 2010«

الذي وجدت نفسي فيه« وهي 
في التاسعة من العمر، ومت بيع 
الكتاب لصالح »بيت عبداهلل« 
لرعاية األطفال، كما قدم املعرض 
كتابا كوميديا مصورا يجس���د 
بعض املعاني اإلنسانية بشكل 
فكاهي وبحبكة فريدة على نغمات 
موسيقى البيانو يعزفها الشاب 

املوهوب أحمد البحر. 

واشارت الى ان البرنامج الذي 
أقيم عل���ى مدى 3 أيام، تضمن 
عرضا مسرحيا من تأليف الشابة 
املوهوبة التي لم تتجاوز التاسعة 
عشرة من العمر، مرمي العماني، 
كما مت عرض كتاب ياس���مينا 
دشتي البالغة من العمر إحدى 
عشر عاما والتي قامت بصياغة 
أولى مؤلفاتها بعنوان »اليوم 

استضاف مول 360 انشطة 
برنامج »زوايا الش���غف« الذي 
ق���دم مجموعة من األنش���طة 
التي حملت  الفنية  والعروض 
مفاهيم وقيما إنس���انية بشكل 
ج���ذاب ومبتكر تعكس مواهب 
وإمكانيات الشباب املتطوعني 
القائمني على احلدث حتت إشراف 

»مجموعة زوايا الشغف«.
وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
التسويق في مول 360 كالوديا 
لوبوشينسكا: »تعد استضافة 
انش���طة »زوايا الشغف« شكال 
من أشكال دعم املول لألنشطة 
الفنية، التعليمي���ة والثقافية، 
خاصة تلك التي تسلط الضوء 
على املواهب الشابة، مستضيفا 
عددا م���ن تلك االنش���طة منذ 
افتتاحه في العام املاضي، ويعد 
برنامج زوايا الشغف من بني أهم 
األنشطة التي حتث على العمل 
التطوعي وتسعى لنشر مبادئ 
وقيم إنسانية وتستثمر مواهب 

الشباب الكويتي«.

أعلن بنك بوبيان عن رعايته 
ومش����اركته في منت����دى الفرص 
الوظيفية السابع »وظائف 2010« 
الذي تنظمه شركة فيجن برعاية 
رس����مية من برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للكويت، وذلك في الفترة من 24 
الى 26 اكتوبر اجلاري ويقام حتت 
شعار »خير الديرة بعيالها«. وبهذه 
املناسبة، قال مدير عام مجموعة 
املوارد البش����رية في البنك عادل 
احلماد ان مش����اركة البنك في هذا 
احلدث املهم امنا تأتي من منطلق 
حرصه على املشاركة في األنشطة 
التي تهدف الى دعم الشباب الكويتي 
في مختلف املج����االت ومن بينها 
التوظيف.  واضاف أن البنك حريص 
من ناحية اخرى على تأكيد دوره 
كجزء من القطاع اخلاص الكويتي 
الذي ميلك اإلمكانيات التي متكنه 
من توفير مناخ جيد يساعد الطاقات 
الش����ابة على اإلبداع والنجاح من 
خالل دعمهم وخلق املزيد من فرص 
العمل. وأشار الى ان نسبة العمالة 
الكويتية في البنك جتاوزت %61، 
مش����يرا الى ان العام احلالي شهد 
توظيف الكثير من الشباب الكويتي 
تأكيدا على اس����تراتيجية البنك 

اجلديدة التي تعتمد بشكل رئيسي 
على العنصر البشري خاصة من 
ابناء الكويت.  وأوضح احلماد أن 
العالقة بني القطاع اخلاص والعمالة 
الوطنية شهدت تطورات ايجابية 
في السنوات األخيرة، الفتا إلى أن 
القطاع اخلاص الذي أصبح محط 
اهتمام العمالة الوطنية اثبت خالل 
السنوات األخيرة قدرته على أداء 
دوره في دع����م العمالة الوطنية 
وفتح األبواب أمامها لتلعب دورها 
ف����ي التنمية واملش����اركة في بناء 

الكويت.

أعلنت املدير العام لدى شركة 
كويت إكسبو لتنظيم املعارض 
واملؤمترات سعاد محمد الهارون 
أن الشركة تعتزم إقامة منتدى 
ومعرض »مشاريع التنمية بوابة 
الكويت« حتت رعاية  مستقبل 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
للش���ؤون االقتصادي���ة ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد، وذلك بالتعاون مع 
جمعية املهندسني الكويتية وكلية 
العلوم اإلدارية بجامعة الكويت، 
وملدة يومني متتاليني يومي 7 و8 

ديسمبر املقبل.
وأضاف���ت الهارون في تصري���ح صحافي أن 
فكرة املنتدى نبعت من وجود مؤش���رات جيدة 
تعزز الوضع االقتصادي في البالد اهمها الرغبة 
احلكومية الواضحة للبدء في تنفيذ املش���اريع 
التنموية، مبينة انه من هنا تولدت الفكرة لدى 
اجلهات املنظمة إلقامة منتدى يجمع اجلهات املهتمة 
من ط���رف القطاع العام والقطاع اخلاص لتبادل 
األفكار وإيجاد أفضل الوسائل للتعاون فيما بينهما 

لتحقيق أفضل النتائج املبتغاة.
واوضح���ت ان أهمية إقامة هذا املنتدى ولقاء 
املجتمعني فيه بجميع فئاتهم ومختلف مجاالتهم، 
تنبع من أهمية خط���ة التنمية املوضوعة محل 
التنفيذ الفعلي، لذا كان لزاما على القطاع اخلاص 
أن يقوم بدوره املناسب في تنفيذ اإلجراءات املنوطة 

به في تنفيذ بنود هذه اخلطة .
وعن محاور املنت���دى واملتحدثني فيه أفادت 

املنتدى يحتوي  الهارون بان 
على ستة محاور وهي: خطة 
التنمي���ة وحتدياتها، حتريك 
ال���دورة االقتصادي���ة ودور 
القطاع  املصارف، أهمية دور 
اخلاص وآليات املشاركة، خطة 
التنمية ف���ي القطاع النفطي، 
البش���رية والتنمية  التنمية 
التحتية،  املستدامة، والبنية 
مش���يرة الى تطل���ع اجلهات 
املنظمة الى أن يتحدث في هذا 
املنتدى نخبة من املس���ؤولني 
واملتخصص���ني عل���ى درجة 
ومس���توى عال م���ن االطالع 
واملهنية يستطيعون أن يقدموا من خالل جلسات 
املنتدى رؤيتهم احلالية واملستقبلية إلى جانب 

التحدث عن الفرص والرؤية املستقبلية.
ومن املنتظر أن يتحدث كمتحدث رئيسي في 
هذه الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد، ووزير 
األش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر، وعضو مجلس األمة النائب ناجي 
العبدالهادي ونخبة أخرى من املسؤولني في الدولة 

.
وافادت الهارون بان املش���اركة في املنتدى ال 
تقتصر على الشركات فحسب وإمنا هي متاحة لكل 
من يرغب في املشاركة واحلضور، مشيرة الى ان 
شركة كويت إكسبو بدأت فعليا بتسجيل الراغبني 
في احلضور واالش���تراك في املنتدى واملعرض 

املصاحب له.

»أكاديمية أبيات« تنظم محاضرات مجانية لتثقيف 
أصحاب السكن الخاص عن البناء والتشطيب 

بوعي أكثر مما يساعدهم في غالب 
األحيان عل���ى تخفيض التكاليف 
الناجت���ة من نقص املعلومات عن 
عملية البناء. اجلدير بالذكر ان شركة 
أبيات، الت���ي متتلك أكبر معرض 
ملواد البناء والتشطيب ومنتجات 
األثاث في الشرق األوسط، اطلقت 
»أكادميي���ة أبيات« في أوائل العام 
احلالي بع���د النجاح الذي حققته 
في محاضرتها الشهرية واملجانية 
خالل 2008 حيث كانت قد أقامت 
أكثر من 140 حلقة تثقيفية. وتقدم 
»أكادميية أبيات« 21 محاضرة مقررة 

حتى نهاية العام احلالي.

مع »أبيات« وعلى مساعدة مئات 
األش���خاص من أصحاب الس���كن 
اخلاص في بناء منزل أحالمهم«. 
وتناقش هذه الدورات املتواصلة 
س���بعة مواضيع تساعد أصحاب 
السكن على التخطيط ألعمال البناء 
والتشطيب في منازلهم وهي مراحل 
بناء البي���ت، والعقود، واألخطاء 
البناء، والتكييف،  الش���ائعة في 
والتمديدات الكهربائية، واإلضاءة 
وترش���يد الطاق���ة، والتمديدات 
الصحية. وتس���اعد هذه اخلدمات 
أصحاب الس���كن على التخطيط 
وقيادة مشاريعهم وتوظيف املقاولني 

تنطلق »أكادميية أبيات«، التي 
أسستها ش���ركة أبيات، في موسم 
جديد بالتعاون مع جمعية املهندسني 
الكويتية ملواصلة تثقيف أصحاب 
السكن اخلاص عن تقنيات ومنتجات 
البناء والتش���طيب ومساعدتهم 
في إدارة مش���اريعهم مع املقاولني 
من خالل احملاضرات األس���بوعية 
واملجانية الت���ي تقام في معرض 
أبيات في الشويخ حيث تركز كل 
حلقة منها على جانب من جوانب 
عملي���ة البناء للس���كن اخلاص. 
وفي هذا الس���ياق، قال مدير إدارة 
العمليات وعالقات العمالء لشركة 
أبيات، عبداهلل حسني غضنفر: »تبدأ 
أكادميية أبيات موسمها اجلديد لدعم 
أصحاب السكن اخلاص في تأسيس 
منزلهم من األساس إلى األثاث، حيث 
تتابع األكادميية تقدميها للمحاضرات 
حتت إش���راف خبرات مهندس���ني 
كويتيني ال تتوق���ف عند تقنيات 
البناء بل متتد إلى خبرة التعامل 
مع مختلف اجلهات الالزمة والعقود 
وغيرها من العوامل األساسية المتام 

مشروع البناء«.
وأضاف: »نش���كر مهندس���ي 
اجلمعية على مواصلتهم للمحاضرات 

سعاد الهارون 

عادل احلماد

»ريم« تتسّلم خطاب نوايا لالستحواذ 
على ما ال يقل عن 45% من أسهمها

»الكويت الدولي«: ماجد الشمري 
ينضم إلى »شباب الدولي«

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن شركة إدارة األمالك 
العقارية )رمي(  أفادته بأنها استلمت خطاب نوايا من شركة البالد 
لالستثمار العقاري واملتضم�����ن رغبة شركة البالد لالستثمار 
العقاري من حيث املبدأ في االس���تح�����واذ على ما ال   يقل عن 
45% من االس���هم الصادرة عن شركة إدارة األم�����الك العقارية 
)رمي( وذلك ألهداف إس���تراتيجية ووفق األسس واملعايي����ر 
املتبعة ملثل هذه   العمليات وذلك بش���رط قيام املس���اهمني في 
شرك���ة إدارة األمالك العقارية »البائعني« في استخدام إجمالي 
املبلغ النقدي احملصل من بيع أسهم شركة ادارة االمالك العقارية 
في االكتتاب في اسهم زيادة رأس مال شركة البالد لالستثمار 

العقاري.
وأفاد السوق بأن شركة البالد لالستثمار العقاري قد اتفقت 
من حيث املبدأ مع بعض كبار مس���اهمي ش���ركة ادارة االمالك 
العقاري���ة )رمي( الذين  ميلكون مجتمعني م���ا ال يقل عن %40 
من اس���هم االستحواذ على الطريقة املذكورة اعاله على ان يتم 
)في وقت الحق( تعيني مكتب استش���اري ذو كفاءة وحيادية 
في ه���ذا   املجال للقيام بتحليل البيان���ات املالية وغير املالية 
لكل من شركة البالد لالستثمار العقاري وشركة ادارة االمالك 
العقارية واجراء التقييم والدراس���ات الالزمة وحتديد السعر 

العادل ألسهم الشركتني.
وستقوم شركة ادارة االمالك   العقارية )رمي( بعرض االمر 
على مجلس ادارة الش���ركة للبت في خطاب النوايا   في أقرب 

وقت ممكن.
كم����ا تفي�����د الش���رك�����ة بأنه بعد بت قرار مجلس ادارة 
الش���رك��ة في خطاب النواي����ا س������وف يخضع االمر ملوافقة 
اجلمعي���ة العمومية للش���ركة واجله�������ات املختصة به����ذا 

الشأن.

اس���تمرارا للحمل���������ة 
التس���ويقية الت���ي ينظمها 
بنك الكويت الدولي حلساب 
الدولي«، مت اختيار  »شباب 
الطال���ب بكلي���ة التربي���ة، 
تخصص اجنلي���زي، ماجد 
حجاب الشمري ليكون أحد 
الوجوه الشبابية في احلملة 
التسويقية، حيث تستهدف 
هذه احلملة تشجيع الشباب 
على تنمية الوعي االدخاري، 
املزاي���ا  واالس���تفادة م���ن 
العديدة التي يتمتع بها هذا 

احلساب.
وأوض���ح البنك ف���ي بي���������ان صحاف���ي ان اختيار ماجد 
الش���مري، يرجع إلى اإلجن�����ازات الت���ي حققها وهو في هذا 
الس���ن املبك�����رة، فهو من الالعبني املميزي���ن بنادي املعاقني 
أللعاب الق����وة، جلة وقرص، وق����د حقق العديد من البطوالت 
واملراكز املتقدم����ة سواء محليا أو عاملي����ا، فقد شارك الشمري 
في بطولة العال�����م للناش���ئ��ني لرمي اجلل����ة وحقق املركز 

الثالث فيها لعام 2008.
 كم���ا حقق املركز الثالث في بطولة العالم لإلعاقة احلركية 
لرمي اجللة لع���ام 2009، واملركز الثالث ببطولة فزاع الدولية 
لرمي اجللة لعام 2010، واملركز الثالث ببطولة الكويت الدولية 
لرم���ي القرص لعام 2010، واملركز الثان���ي ببطول����ة الكويت 
الدولية لرمي اجلل���ة لعام 2010، وهو ما يعد مث�����اال يحتذى 

بني الشباب.

ماجد الشمري


