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بها شخصية وزارية سابقة نتائج ايجابية في شأن اخلالفات اخلاصة مع 
مجموعة االوراق املالية، كما ان تأكيد رئيس مجموعة اخلرافي على ان 
نسبة 46% التي سيتم بيعها ال توجد مشاكل بشأنها، االمر الذي يؤكد على 
ان الصفقة قطعت شوطا كبيرا في اجنازها، خاصة ان هناك مفاوضات 
مع أكثر من جهة لبيع زين السعودية هذا على املدى القصير واملتوسط، 
اما على املدى البعيد، فإن هناك إجنازا ألكثر من 26% من مشاريع خطة 
التنمية االقتصادية، األمر الذي يشير الى انها ستشهد قفزة ملحوظة في 
العام املقبل، ومن شأن ذلك 
حتريك العجلة االقتصادية 
في البالد، األمر الذي سيكون 
له تأثير إيجابي على أغلب 
الش����ركات املدرجة، خاصة 
قطاع البنوك الذي سيكون 
أكثر املس����تفيدين من هذه 
املش����اريع، وبالتالي، فإن 
األس����عار احلالية ألس����هم 
البنوك تعد مغرية للشراء 
من املنظور االس����تثماري 

طويل املدى.

آلية التداول

البنك  باستثناء س����هم 
التج����اري الذي لم يش����هد 

مت تداول 62.6 مليون س����هم نفذت من خ����الل 1282 صفقة قيمتها 10.3 
ماليني دينار. وحصل قطاع الش����ركات العقارية على املركز الرابع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 74 مليون س����هم نفذت من خالل 975 صفقة 

قيمتها 6.6 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت ت����داول 20 مليون س����هم نفذت من خ����الل 652 صفقة قيمتها 5.7 

ماليني دينار.

نظرة تفاؤل

هناك الكثير من العوامل 
الت����ي تدعو ال����ى التفاؤل 
القلق بشأن  رغم استمرار 
التي  التطورات السياسية 
قد تس����ود الساحة مع بدء 
البرملانية اجلديدة،  الدورة 
ومن ابرز العوامل التي تدعو 
الى التفاؤل النتائج املالية 
اجليدة للبن����وك في الربع 
الثال����ث، وكذلك اخلطوات 
االيجابية املستمرة في صفقة 
زين � اتصاالت، حيث كشفت 
مص����ادر ل� »األنب����اء« عن 
حتقيق املساعي التي قامت 

صعود أغلب أسهم شركات الخرافي بالحد األعلى
والبنوك تدفع البورصة لمستويات قياسية

  استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 
48.7 مليون دينار على 59.8% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، اخلليج، الدولي، برقان، 

االستثمارات الوطنية، املال لالستثمار، زين.
  اس��تحوذت قيم��ة تداول س��هم بن��ك برقان 
البالغ��ة 25.2 مليون دينار عل��ى 30.9% من الق�يمة 

االجمالية.
  باستثناء انخفاض مؤشر قطاع العقار مبقدار 
7.4 نقاط، فقد سجلت مؤشرات القطاعات االخرى 
ارتفاعا اعالها قطاع البنوك مبقدار 329.5 نقطة، 
تاله اخلدمات مبقدار 84.2 نقطة، تاله االستثمار 

مبقدار 81.3 نقطة. ت
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هشام أبوشادي
قفزت املؤش����رات العامة لس����وق 
الكويت لالوراق املالية امس ملستويات 
قياس����ية خاصة قيمة التداول بفعل 
القوة الشرائية التي تركزت على معظم 
اسهم البنوك والشركات املرتبطة بسهم 
زين بدعم من تصريح رئيس مجموعة 
اخلراف����ي الذي اكد عل����ى ان الصفقة 
تس����ير في طريقه����ا الصحيح، االمر 
الذي يبدد اجواء القلق التي س����ادت 
االوساط االستثمارية في االيام املاضية، 

ما انعكس على حركة التداوالت من خالل القوة الش����رائية التي شملت 
اسهم الشركات املرتبطة بسهم زين وغيرها.

ففي ظل توافر املناخ االيجابي واحملفزات القوية في الس����وق، فإن 
اوس����اط املتداولني يتفاعلون معها بشكل س����ريع وان كان هذا التفاعل 

يغلب عليها الشراء املضاربي.
ورغم القوة الشرائية املتزايدة في السوق اال انها التزال مركزة على 
عدد محدود من االسهم، خاصة التي متتلك محفزات قوية بعضها يعود 
الى عمليات االستحواذ كسهم بنك برقان واالرباح التي ستحققها بعض 
الشركات من صفقة زين � اتصاالت في مقدمتها االستثمارات الوطنية، 
وفي كل االحوال فإن اس����تمرار االجتاه الصعودي للسوق سيؤدي الى 
جذب املزيد من السيولة املالية خاصة في ظل التحسن امللموس للنتائج 
املالية لقطاع البنوك الذي ميثل العمود الفقري للسوق، كما ان حدوث 
حتسن في النتائج املالية للشركات االستثمارية سيزيد من حالة استقرار 
السوق، باالضافة الى ذلك فإن اعالن الشيخ احمد الفهد عن اجناز حوالي 
26% من مشاريع خطة التنمية مؤشر ايجابي جتاه املناخ االقتصادي في 

البالد الذي يتوقع ان يشهد حتسنا ملموسا في العام املقبل.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 69 نقط����ة ليغلق على 7032.1 نقطة 
بارتفاع نسبته 99% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 

6.54 نقاط ليغلق على 476.62 نقطة بارتفاع نسبته 1.39 نقطة.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 406 ماليني سهم نفذت من خالل 6358 

صفقة قيمتها 81.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اس����هم 116 ش����ركة من اصل 213 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 79 شركة وتراجعت اسعار اسهم 14 شركة وحافظت 

اسهم 23 شركة على اسعارها ثابتة و97 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 90.6 مليون 

سهم نفذت من خالل 1028 صفقة قيمتها 41.8 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 115.6 مليون سهم نفذت من خالل 2044 صفقة قيمتها 14.7 

مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث من حيث القيمة، اذ 

تداوال امس، فإن باقي أس����هم القطاع 
حققت جميعا ارتفاعا للمرة األولى مع 
قوة شرائية تركزت على سهمي البنك 
الدول����ي وبنك برقان، فقد أدت القفزة 
الت����ي حققها البنك الدولي في أرباحه 
لفترة الربع الثالث والبالغة 8.1 ماليني 
دينار، الى اندفاع في شراء السهم الذي 
جتاوز حاجز ال� 300 فلس، وتظهر هذه 
األرباح ان البنك تعافى بشكل كبير من 
تداعيات األزمة، وانه يتوقع ان يحقق 
منوا أفضل في أرباح الربع األخير من 
العام احلالي، األمر الذي سيدفع سعر السهم لتحقيق املزيد من االرتفاع، 
وازدادت عمليات التداول بقوة على س����هم بنك برقان الذي استقر على 
مستوى ال� 500 فلس، وذلك في إطار عمليات االستحواذ على نسبة ال� 
20% اخلاصة ببنك اخلليج املتحد، حيث يتوقع ان يش����هد السهم املزيد 
م����ن االرتفاع نتيجة التوقعات بإمتام صفقة بيع نحو 10% من نس����بة 
االستحواذ على سعر 600 فلس للسهم، ورغم التداوالت الضعيفة نسبيا 

على سهم البنك الوطني، إال انه سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره.
وحققت أسهم الشركات االستثمارية التابعة ملجموعة اخلرافي ارتفاعا 
باحلد األعلى مطلوبة دون عروض بدعم من التصريح اخلاص برئيس 
مجموعة اخلرافي حول التطورات اإليجابية لصفقة زين، وقد أدى ذلك 
الى صعود أغلب اسهم الشركات االستثمارية في تداوالت نشطة نسبيا. 
فقد ارتفعت التداوالت على س����هم جلوبل الذي حقق مكاس����ب سوقية 
ملحوظة، كذلك استمرت التداوالت النشطة على سهم السالم القابضة 

الذي حقق ارتفاعا محدودا في سعره.
وحققت أغلب أسهم الشركات العقارية ارتفاعا في أسعارها في تداوالت 
نش����طة نسبيا على بعض األسهم، خاصة س����هم جيزان القابضة الذي 
سجل ارتفاعا في سعره، كذلك سجل سهم أبيار ارتفاعا باحلد األعلى في 
تداوالت ضعيفة، األمر الذي يشير الى انه مقبل على املزيد من االرتفاع 
بدعم من إعالن الشركة عن تخفيض حجم االلتزامات املالية مبقدار 57.6 

مليون دينار، والتي تعادل 34% من إجمالي التزاماتها.

الصناعة والخدمات

حققت أغلب أس����هم الش����ركات الصناعية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت مرتفعة نسبيا خاصة على سهمي الصناعات الوطنية وصناعة 
األنابيب، حيث حققت أغلب أسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 

في القطاع ارتفاعا في أسعارها.
ورغم ان التصريحات حول صفقة زين حققت ارتفاعا كبيرا للسوق 
إال ان سهم زين س����جل انخفاضا محدودا، فيما ان سهم أجيليتي حقق 

ارتفاعا نسبيا في سعره وتداوالته.
وقد حققت اغلب أسهم قطاع اخلدمات ارتفاعا في أسعارها، خاصة اغلب 
أسهم الشركات الرخيصة، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات 

على 59.8% من القيمة اإلجمالية للشركات التي شملها النشاط.

)سعود سالم(قفزة ملؤشرات السوق 

المؤشر 69 نقطة وتداول 
406 ماليين سهم قيمتها 

81.4 مليون دينار

ارتفاع

انخفاض محدود 
لسهم »زين« 
وتداوالت قياسية 
على سهمي 
»الدولي« و»برقان«

استحواذ قيمة 
تداول أسهم
7 شركات
على 59.8% من 
القيمة اإلجمالية

»األهلي«: نسعى لجذب الكفاءات

»التجاري«: سياستنا تأهيل الكوادر

البن����ك األهلي  ش����ارك 
الكويت����ي بمعرض الفرص 
السابع )وظائف  الوظيفية 
المناس����بة،  2010(، وبهذه 
أشار مس�اعد مدير عام إدارة 
البنك  البشرية في  الموارد 
األهلي الكويتي حمزة أنكي 
إلى ال����دور الهام للبنك من 
الوطنية  العمالة  جهة دعم 
وس����عيه الدائم الستقطاب 
الك����وادر الوطني����ة للعمل 
الذي  بالقط����اع المصرفي، 
المؤهلة  القطاعات  بات من 
لتحقيق الطموحات المهنية 
للشباب الراغبين في اكت�ساب 

م�هارات مت�ميزة.
وأوض����ح أن مس�����اعي األه�ل����ي الدائ�مة 
الس�����ت�ق�طاب الع�مال�����ة ال�وطن�ية وإلحاقها 
ب�الع�مل الم�ص�رفي يعكسها وي�ؤكدها حرص 
الب�نك على المش����اركة الفعالة في المعارض 

الوظي�فية الم�خ�تلفة.
الجدير بالذكر أن نس����بة العمالة الوطنية 

ل����دى البنك األهلي قد بلغت  62% من إجمالي 
القوى العاملة بالبنك ويسعى إلى زيادة توظيف 
الشباب الكويتي الطامح إلثبات نفسه وإظهار 
قدراته ف����ي مجال العمل المصرفي، وذلك من 
خالل طرح العديد من الفرص الوظيفية الواعدة 

ألبناء الكويت.

التج��اري  البن��ك  أعل��ن 
الكويتي عن مشاركته مبعرض 
الفرص الوظيفية السابع، واكد 
البن��ك في بي��ان صحافي انه 
يول��ي اهتماما في مش��اركته 
مبع��ارض الف��رص الوظيفية 
كون هذه املعارض مبثابة حلقة 
وصل بني البنك والباحثني عن 
فرص العمل، مبينا انه يهدف 
إلى دعم مسيرة العمل بالقطاع 
املصرف��ي وتوفي��ر الف��رص 
الوظيفي��ة خلريجي اجلامعات 

واملعاه��د التطبيقي��ة وللباحثني ع��ن عمل ضمن 
إستراتيجية االستثمار في العنصر البشري كونه 

الثروة احلقيقية للبالد.
وق��د أقام البنك جناحا خاص��ا له في املعرض 
الذي نظمت��ه مجموعة فيج��ن وبحضور رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن، حيث أشاد 

بدور البنك التجاري الكويتي وحرصه الدائم على 
التواج��د في مثل هذه املناس��بات إلتاحة الفرصة 
أمام الش��باب الكويتي إلثبات وجودهم، وحتقيق 
طموحاته��م، ومس��اعدتهم في بناء مس��تقبلهم، 
باعتباره��م الركيزة األساس��ية لتحقي��ق التنمية 

والتقدم والتطور للوطن.

»الوطني« و»زين« و»بيتك« و»مؤسسة البترول«
و»إيكويت« يقدمون فرصًا متنوعة في »وظائف 2010«

منصور حسني  عامر الشمري  سعود الزبن خديجة الكندري  جمال الوهيب 

شهادة الدبلوم الفني.

23 تخصصًا

اما رئيس فريق عمل تخطيط 
الق����وى العاملة والتوظيف في 
شركة ايكويت للبتروكيماويات 
عامر الشمري فقال أن الشركة 
تسعى من خالل مشاركتها في 
املنتدى إلى توظيف اخلريجني في 
23 تخصصا مختلفا لتغطية خطة 
توظيف عام 2011 لشركة ايكويت. 
وذكر أن نسبة العمالة الوطنية 
بالشركة وصلت إلى 55%، مؤكدا 
أن ايكويت تتطلع لضم املزيد من 
العمالة الوطنية مبا يتوافق مع 
توسعاتها املستقبلية، خاصة بعد 
النجاحات الكبيرة التي حققتها 
هذه العمالة في سوق العمل في 
مختلفة املجاالت، مستدال على 
ذلك بتسابق الشركات الكويتية 
العمالة  الكبرى عل����ى ج����ذب 
الوطنية وهو ما يتجلى من زيادة 
نس����ب هذه العمالة عن النسب 

املقررة قانونا. 

فرص وظيفية متنوعة

وفي الس����ياق ذاته، أش����اد 
مس����ؤول أول تعيينات بإدارة 
املوارد البشرية في بنك الكويت 
الوطني منصور حسني بالتنظيم 
أن  إلى  اجليد للمنت����دى، الفتا 
توزيع مواقع الشركات يسهل 
على الزوار الوصول إلى ممثلي 
اجلهات املشاركة لتقدمي طلبات 
التوظيف والرد على استفسارات 

املتقدمني للوظائف.
وأشار إلى أن نسبة العمالة 
الكويت  الوطني����ة ف����ي بن����ك 
الوطني بلغ����ت نحو 60% وان 
البنك يتطلع إلى زيادة النسبة 
مع نهاية العام احلالي، خاصة 
في ظل قناعته بقدرات وكفاءات 
العمالة الكويتية في دفع مسيرة 

البنك إلى اإلمام.

وخاصة مجال االتصاالت.

إسهامات القطاع النفطي

من جهتها، قالت رئيس فريق 
القوى العاملة مبؤسسة البترول 
الوطني����ة خديج����ة الكندري أن 
مؤسس����ة البترول ستقدم خالل 
مش����اركتها ف����ي »وظائف 2010« 
تعريفًا للباحثني عن عمل عن أهم 
التخصصات املطلوبة في املؤسسة 
وشركاتها التابعة حسب األنشطة 
املتاحة في كل شركة من شركات 

املؤسسة.
وذكرت أن القطاع النفطي له 
إسهامات كبيرة في مجال توظيف 
الش����باب الكويتي من اجلنسني، 
مش����يرة إلى أن نس����بة العمالة 
الوطنية في ش����ركات املؤسسة 

جتاوزت ال� 80% وان هذه النسبة 
في زيادة مستمرة، كاشفة عن أن 
املؤسسة وفرت 1800 فرصة عمل 

خالل العام 2011-2010.
أن اخلط���ة  إل���ى  ولفت���ت 
اخلمسية املقبلة ستشهد توفير 
قرابة ال���� 8000 فرصة وظيفية 
التابعة ملؤسسة  الش���ركات  في 
الكويتية، موضحة أن  البترول 
القطاع النفطي ال يزال في حاجة 
إلى املزيد من التخصصات الفنية 
أكثر م���ن التخصصات اإلدارية، 
مشيرة إلى أن القطاع في حاجة 
الهندسية  ماس���ة للتخصصات 
املتنوعة خاصة هندسة البترول 
والهندس���ة الكيميائية وهندسة 
اإلطفاء والسالمة، كما أن القطاع 
في حاجة إل���ى املزيد من حملة 

العالق���ات اخلارجية بش���ركة 
االتصاالت املتنقلة »زين« سعود 
الزبن أن ش���ركة زين س���تقدم 
خالل فترة إقامة منتدى الفرص 
الوظيفية السابع فرصا متنوعة 
في عدد م���ن اإلدارات املختلفة 
بالشركة، مشيرا إلى أن أهم هذه 
الفرص س���تكون في إدارة نظم 
املعلومات وإدارة الشبكات وكذلك 
إدارة رعاي���ة العمالء، الفتا إلى 
أن عدد هذه الفرص سيكون في 

حدود 20 فرصة تقريبا.
العمالة  وأوضح أن نس���بة 
الوطنية في ش���ركة زين بلغت 
54%، مؤكدا على سعي الشركة 
إلى زيادة هذه النسبة مستقبال 
بعد أن أثبتت العمالة الوطنية 
جناحاتها في جمي���ع املجاالت 

انطالقا من الشعور باملسؤولية 
جت����اه املجتمع حرص����ت كبرى 
الشركات الكويتية على املشاركة 
في منتدى الفرص الوظيفية السابع 
»وظائف 2010« الذي يقام برعاية 
إستراتيجية لبرنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدول����ة وتنظمه مجموعة ڤيجن 
وال����ذي تنتهي انش����طته اليوم، 
لتواص����ل هذه الش����ركات دعمها 
الوطني����ة خاصة وان  للعمال����ة 
منتديات التوظيف باتت تش����كل 
ركيزة أساسية في زيادة معدالت 
الوطنية في مؤسس����ات  العمالة 
القطاع اخلاص.  ومبناسبة انطالق 
فعاليات »وظائف 2010« أكد رئيس 
القوى  التعيني وتخطيط  قس����م 
العاملة بإدارة املوارد البشرية في 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« جمال 
الوهيب أن »بيتك« سيقدم خالل 
املنتدى فرصا متنوعة للش����باب 
الكويتي من اجلنسني، مشيرا إلى 
أن أكثر الوظائف ستكون في قطاع 
خدمة العمالء، كما سيكون هناك 
فرص وظيفية أخرى في قطاع ال� 
IT وكذلك قطاع التمويل واالستثمار 
ولكنها س����تكون فرصا محدودة 
مقارنة بالفرص التي ستتوافر في 
قطاع خدمة العمالء. ولفت الوهيب 
إلى ان »بيتك« س����يقدم قرابة ال� 
50 فرص����ة وظيفية خالل منتدى 
الفرص الوظيفية السابع، مشيرا 
إلى أن هذه الفرص ميكن أن تزيد 
أو تنقص حسب متطلبات املرحلة 
احلالية. وأشار إلى ان نسبة العمالة 
الوطنية في بيت التمويل الكويتي 
جتاوزت ال� 63% وهي بذلك تفوق 
النسبة املقررة، الفتا إلى ان السبب 
في ذلك يرجع لقناعة القائمني على 
»بيتك« بقدرات وكفاءات العمالة 

الوطنية.

20 فرصة من »زين«

من جانبه، قال رئيس فريق 

عبدالعزيز الزبن في جناح »االهلي« باملعرض 

الزبن يتفقد جناح »التجاري« في املعرض


