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»فلكس ريزورتس« تساهم في برنامج مكافآت

»الوطنية لالتصاالت« لنشر التوعية الصحية

مس����اعدة العض����و املنتدب في 
الشركة بسمة النقي: »كجزء من 
التزام فلكس جتاه تنمية املجتمع 
الكويتي، ساهمت فلكس في مبادرة 
الوطني����ة لالتصاالت أو برنامج 
العامة حول  املكافآت لتثقي����ف 
أهمية اتباع نظام رشاقة وتغذية 
مالئم للحياة اليومية«، مضيفة 
»ونحن نؤكد على استمرارنا في 
مسيرتنا هذه التي نأمل أن حتدث 
الفرق االيجابي لتضمن بالتالي 

منط حياة صحيا للجميع«.

وق����د ش����اركت »فلكس« مع 
»الوطني����ة« عب����ر منحها عمالء 
االخيرة قسائم دخول مجانية الى 
نواديها هادفة من خالل ذلك الى 
منحهم الفرصة لتجربة أسلوب 
حياة صحي، وفي اطار ذلك، قام 
مدرب من »فلكس« بتقدمي تدريبات 
االيروبيكس واالي����رو فايتينغ 
مساهما في منح احلضور نصائح 
مباشرة أوال ومعلومات عامة حول 

تقدميات فلكس.
وحول مب����ادرة فلكس، قالت 

انطالق����ا من حرصه����ا على 
حتسني وتطوير أسلوب العيش 
لعموم املجتمع الكويتي، ضمت 
فلكس ريزورت����س للمنتجعات 
الى الشركة  والعقارات جهودها 
الوطني����ة لالتص����االت لتمن����ح 
خصوم����ات نوعية ال����ى عمالء 
»الوطنية« املنضمني الى برنامج 

مكافآت »الوطنية«.
وقد ضم حفل الشركة الوطنية 
لالتصاالت ف����ي مجمع األڤنيوز 
والذي استمر على مدى 3 أيام من 
14 الى 16 أكتوبر اجلاري، مدربا 
من فلكس ريزورتس للمنتجعات 
والعق����ارات حيث قدم للحضور 
برامج رياضية مميزة ساهمت في 
خلق الوعي حول أهمية التريض 

بشكل يومي.
الوطنية  الش����ركة  وكان����ت 
لالتصاالت قد أطلق����ت برنامج 
املكاف����آت الذي يس����اهم فيه أي 
م����ن عمالئها م����ن دون مقابل ال 
يتوجب عليه في سبيل ذلك اال 
استخدام خدمات الوطنية وجتميع 
النقاط، وباملقابل ميكن تبديل هذه 
النقاط بعدد من اجلوائز سواء من 
الوطنية لالتصاالت أو شركائها 

املساهمني في احلملة. 

»االتصاالت السعودية« تبدي اهتمامًا 
بالمنافسة على رخصة الجوال الثالثة في سورية

وفرص واعدة للنمو في املنطقة، 
وهو ما ينسجم مع إمياننا بأن 
فرص النمو في املنطقة مازالت 
متاحة من حيث عدد املستخدمني 
أو من حي���ث نوعية اخلدمات 
املتاح���ة لهم«، مش���يرا إلى انه 
يوجد عدد من مقومات التكامل 
بني كل م���ن قطاعي االتصاالت 
في السعودية وسورية. اجلدير 
بالذكر أن شركة االتصاالت تشغل 
ش���بكات االتص���االت اجلوالة 
والثابتة وتقدم خدمات البيانات 
واالنترنت في عدد من األسواق 
اإلقليمية والدولي���ة باإلضافة 
اململكة  الرئيس���ي في  لسوقها 
وتتميز تلك األسواق بني كون 
بعضها في مرحلة النمو والبعض 

اآلخر في مرحلة االستقرار. 

عند انتهاء الفترة املتاحة لتقدمي 
متطلبات التأهيل األولي«.

واضاف ان: »السوق السوري 
التي مازالت  يعد احد األسواق 
تتمتع مبستوى انتشار منخفض 

أب���دت ش���ركة االتص���االت 
الس���عودية اهتماما باملشاركة 
في املنافسة على رخصة اجلوال 
الثالثة في سورية، حيث قدمت 
لوزارة االتصاالت والتقانة في 
سورية خطاب إبداء رغبة وفقا 
للش���روط املطروح���ة من قبل 
الوزارة، وتتماشى رغبة الشركة 
ه���ذه مع اس���تراتيجيتها نحو 
التوسع واالستثمار اخلارجي.

وفي تعليقه على هذه اخلطوة، 
أكد الرئيس التنفيذي للعمليات 
الدولية في ش���ركة االتصاالت 
السعودية غسان حاصباني: »إن 
العملية مازالت في املرحلة األولى 
لتأهيل الشركات التي قد تبدي 
اهتماما بالرخصة وهو ما سيتم 
تأكيده بتاريخ 14 نوفمبر املقبل، 

غسان حاصباني

»الوطني« استضاف طلبة المدرسة اإلنجليزية في الفحيحيل

تأتي م����ن منطلق حرصه على 
التواصل مع املؤسسات التعليمية 
واالهتمام بش����ريحة الشباب، 
ويتجلى ذل����ك من خالل توفير 
البنك لعدد من الفرص الوظيفية 
لطلبة التدريب امليداني، وإقامة 
البرنامج الصيفي لتوظيف شباب 

حساب األزرق.

عن شكرهم لبنك الكويت الوطني 
على هذه االستضافة التي أتاحت 
لهم فرصة التعرف على مختلف 
أنش����طة البنك ومجاالت العمل 

داخل اإلدارات.
يذكر أن إقامة »الوطني« لهذه 
التعريفية  الزيارات واجلوالت 
ورعايت����ه لألنش����طة الطالبية 

البنك.  من جهتهم، أبدى الطلبة 
اهتمامهم مب����ا تعلموه في هذه 
اجلولة ومبا يقدمه الوطني من 
خدمات ومنتج����ات خصوصا 
حسابي األزرق والشباب اللذين 
يقدم����ان مزايا عدي����دة لطلبة 
الثانويات واجلامعات واملعاهد. 
وفي نهاية اجلولة عبر الطلبة 

فري����ق العالق����ات العام����ة في 
الذي رافقه����م في جولة  البنك 

تعريفية.
وقد ق����دم نائ����ب مدير عام 
مجموع����ة اخلزينة ل����دى بنك 
الكويت الوطني سليمان املرزوق 
شرحا تفصيليا للطلبة عن عمل 
إدارة اخلزينة ومختلف إدارات 

استضاف بنك الكويت الوطني 
مجموع����ة من طلبة املدرس����ة 
اإلجنليزية ف����ي الفحيحيل في 
زيارة ميدانية في املبنى الرئيسي 
للتعرف عن ق����رب على العمل 
العمل في  املصرفي وأس����لوب 
البنك املختلفة والقاعة  إدارات 
املصرفية، وكان في استقبالهم 

في جولة تعريفية عن العمل المصرفي

مدرب »فلكس« مشاركا في حفل »الوطنية« باألڤنيوز

سليمان املرزوق وبدرية الرشيد وفهد املانع مع طلبة املدرسة اإلجنليزية في الفحيحيل 

»المصرية ـ الكويتية« تقترب من االتفاق على رسوم 
تحويل نشاط أرض العياط مع الحكومة المصرية

توقع مدير املركز الوطني لتخطيط 
استخدامات أراضي الدولة التابع ملجلس 
الوزراء املصري اللواء عمر الشوادفي 
ان يتم االتفاق مع الش���ركة املصرية � 
الكويتية للتنمية واالستثمار على رسوم 
حتويل النشاط في ارض العياط، البالغة 
مساحتها 26 ألف فدان، وتوقيع مذكرة 
تفاهم في هذا الشأن خالل الفترة املقبلة 
متهيدا لتحصيل حقوق الدولة واستصدار 

قرار جمهوري بالتحويل.
وارجع الشوادفي، في لقاء تلفزيوني 
مع قناة »أون تي ڤي« املصرية، الهجوم 
الذي تعرضت له الشركة في الفترة األخيرة 
إلى التزامها وانصياعها للقانون وااللتزام 
بشروط الدولة لتحويل النشاط وهو ما 
أثار الش���ركات األخرى املخالفة ضدها، 
خصوصا ان موافقة الشركة على شروط 
الدولة عززت م���ن موقف احلكومة ضد 

تلك الشركات.
ونفى ما تردد من ش����ائعات بشأن قيام 
الش����ركة بالتنقيب عن النفط في أراضيها، 
مش����يرا إلى ان التنقيب ال يتم إال من خالل 
اجلهات احلكومية املعنية، معتبرا ان ترديد 
مثل تلك الشائعات يؤكد عدم فهم ناقليها 

آلليات العمل في هذا القطاع.
وشدد على ان املركز الوطني لتخطيط 
استخدامات أراضي الدولة، بعد عامني من 

دراسة ارض الش����ركة املصرية � الكويتية 
للتنمية واالستثمار واألراضي املجاورة لها، 
تق����دم باقتراح حتويل جزء من األرض الى 
النشاط العمراني ألسباب عديدة منها عدم 
توافر املياه وعدم مالءمة التربة وقربها من 
املناط����ق األثرية، مؤكدا في الوقت نفس����ه 
على ان الشركة حصلت على موافقة اآلثار 
واجلهات املعنية األخرى قبل إبرام عقد متلك 

األرض مع احلكومة.

لمساحة 26 ألف فدان

»االستثمارات«: االستحواذ على 46% من »زين« يحدد اتجاه أداء السوق سلبًا وإيجابًا
أكدت في تقريرها األسبوعي على أهمية انسجام السلطتين لتحقيق الخطة التنموية

دور االنعقاد، وال شك ان االقتصاد 
احمللي بعمومه وسوق االوراق 
املالية بشكل خاص يتطلع الى 
العمل السياسي  مدى انسجام 
وتأثيره على السالسة في اجناز 
الرقاب���ي واالصالحات  التقدم 
التشريعية واملشاريع التنموية 
وهو ما اكده صاحب السمو االمير 
في نطقه السامي الذي اشار الى 
الدستور والى  االلتزام باحكام 
ان القانون يوجب على سلطات 
الدولة ان تلتزم كل سلطة بحدود 
اختصاصها وفقا لالحكام التي 
يبينه���ا الدس���تور، كما اوجب 
التعاون فيم���ا بينها لتحقيق 
املصلحة العليا للبلد، والش���ك 
الدعم  الى  الس���وق بحاجة  ان 
التوافق  املعنوي واملادي لذلك 
من خالل ترجمة مضامني ذلك 
اخلطاب وهي مسؤولية يتحملها 
اجلميع السيما السلطتني وكذلك 
في اهمية ادراك املصلحة العامة 
عند االقدام على اقرار مشاريع 
القوانني او التقدم بتعديلها فضال 
عن حتقيق مصلحة جزئية او 

مقصورة على فئة قليلة.

قال التقري���ر انه كما ذكرنا 
في تقريرنا لالس���بوع املاضي 
املرتقب على  فان االس���تحواذ 
نس���بة 46% من اسهم زين كان 
ومازال يؤثر على السوق ايجابا 
وسلبا من خالل تباين املعطيات 
والتصريح���ات االيجابي���ة او 
السلبية على حد سواء بطريقة 
تؤك���د االرتب���اط الكبي���ر بني 
احتماالت امتام الصفقة ووضع 
السوق واجتاهاته على املديني 
القصير والطويل، حيث عاود 
مؤشر السوق العام الى نطاق 
املكاسب مستقرا فوق مستويات 
ال� 7.000 منذ منتصف االسبوع 
وحافظ عليها حتى نهايته، وذلك 
تفاعال مع االنباء اخلاصة بسير 

عملية االستحواذ وتطوراتها.
هذا وقد شهد االسبوع حدثا 
رئيسيا من خالل بدء دور االنعقاد 
الثالث من الفصل التش���ريعي 
الثالث عشر ملجلس االمة والذي 
مت فيه حسم ملفات كانت محل 
جذب سياسي وذلك باالنتهاء من 
انتخابات وتشكيل اللجان وهي 
التي حملت في طياتها بوادر ازمة 
في العالقة بني الس���لطتني من 
خالل احلراك السياسي قبل بدء 

وبنهاي���ة تداول االس���بوع 
القيمة السوقية  املاضي بلغت 
الرأسمالية للشركات املدرجة في 
السوق الرسمي 35.837.9 مليون 
دينار بارتفاع قدره 659.3 مليون 
دينار وما نسبته 1.9% مقارنة 
مع نهاية االسبوع قبل املاضي 
والبالغة 35.178.6 مليون دينار 
وارتفاع ق���دره 5.153.1 مليون 
دينار وما نسبته 16.8% عن نهاية 

عام 2009.
وقال التقرير ان السوق انهى 
تعامالته هذا االسبوع على ارتفاع 
في ادائه باملقارنة مع ادائه في 
االس���بوع املاضي حيث حققت 
 � العامة )السعري  املؤش���رات 
الوزني � NIC50( مكاسب بنسب 
بلغ���ت 1.8% و1.8% و1.9% على 
التوالي، صاحب ذلك حتسن في 
اداء املتغي���رات العامة )املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة – الكمية 
– عدد الصفقات( والتي سجلت 
ارتفاعا بنسب بلغت 27% و%27 
و31% عل���ى التوالي، هذا وبلغ 
متوسط املعدل اليومي للقيمة 
املتداولة 57 مليون دينار، خالل 
االسبوع باملقارنة مع متوسط 45 

مليون دينار لالسبوع قبله.

وما نسبته 1.8% مقارنة باقفال 
االس���بوع قبل املاضي والبالغ 
469.3 نقطة وارتفاع قدره 91.9 
نقطة وما نسبته 23.8% عن نهاية 

عام 2009.
واوض���ح التقرير انه خالل 
تداوالت االسبوع املاضي ارتفع 
مؤش���ر املعدل اليوم���ي لكمية 
االسهم املتداولة وعدد الصفقات 
وقيمتها بنسبة 27.3% و%30.7 
و27.2% على التوالي، ومن اصل 
ال� 212 شركة املدرجة بالسوق مت 
تداول اسهم 152 شركة بنسبة 
71.7% من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالسوق وارتفعت اسعار 
اسهم 96 شركة بنسبة %63.2 
فيما انخفضت اسعار اسهم 32 
21.1% واستقرت  شركة بنسبة 
اسعار اسهم 24 شركة بنسبة 
15.8% من اجمالي اسهم الشركات 
املتداولة بالسوق ولم يتم التداول 
على اسهم 60 ش���ركة بنسبة 
28.3% من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالسوق الرسمي علما 
بأنه مت بتاريخ 2010/10/26 ادراج 
مجموعة الراي للتداول بالسوق 
الرسمي ومت التداول على سهمها 

ما بني 160 و170 فلسا.

اشار التقرير 
االس���بوعي 
ال����ص����ادر 
عن ش���ركة 
االس���تثمارات الوطنية الى ان 
مؤشر NIC50 اغلق بنهاية تداول 
االسبوع املاضي عند مستوى 
5.394.4 نق���اط بارتفاع قدره 
98.5 نقطة وما نس���بته %1.9 
مقارن���ة باقفال االس���بوع قبل 
املاضي والبالغ 5.295.9 نقاط 
وارتفاع قدره 1.122.8 نقاط وما 
نسبته 29.3% نقطة عن نهاية 
عام 2009 وقد استحوذت اسهم 
املؤشر على 86.1% من اجمالي 
قيمة االسهم املتداولة في السوق 

خالل االسبوع املاضي.
واقفل املؤش���ر الس���عري 
للسوق عند مستوى 7.067.6 
نقاط بارتفاع قدره 123.1 نقطة 
وما نسبته 1.8% مقارنة باقفال 
االس���بوع قبل املاضي والبالغ 
6.944.5 نقاط وارتفاع قدره 62.3 
نقطة وما نسبته 0.9% عن نهاية 

عام 2009.
اما املؤش���ر الوزني للسوق 
فقد اقفل عند مس���توى 477.6 
نقطة بارتف���اع قدره 8.3 نقاط 

»المركز«: قطاع البنوك يستحوذ
على 44% من القيمة المتداولة بالسوق

قال التقرير األسبوعي للمركز املالي 
الكويتي عن أداء س���وق الكويت 
لألوراق املالية ان املؤشر الوزني 
بلغ 477.80 نقطة، بارتفاع قدره 
1.8%، كما ارتفع املؤشر السعري بنسبة %1.8 
ببلوغ���ه، 7067.6 نقطة، لترتفع بذلك ارباح 
املؤشر الوزني منذ بداية العام احلالي إلى %23.8 
فيما عوض املؤشر السعري خسائر بداية العام 
بارتفاع قدره 0.9%، وارتفعت الكمية املتداولة 
لهذا االس���بوع 27% حيث بلغت حوالي 1.73 
مليار سهم بقيمة 282 مليون دينار مسجلة 
ارتفاعا بنسبة 27.2% عن االسبوع املاضي، 
وبلغ متوسط السيولة اليومية حوالي 56.8 
مليون دينار فيما بلغ متوسط سيولة االسبوع 

املاضي حوالي 44.4 مليون دينار.
واس���تحوذ قطاع البن���وك على 44% من 
القيمة املتداولة لهذا االس���بوع وفي املرتبة 
الثانية استحوذ قطاع االستثمار على 24% من 
القيمة املتداولة لهذا االسبوع، كما احتل قطاع 
اخلدمات 13.3% من القيمة املتداولة، وتصدر 
قطاع البنوك القيم املتداولة لهذا االس���بوع، 
وذلك على ضوء زيادة النشاط على سهم بنك 
برقان حيث مت التداول على 105 ماليني سهم 
بقيمة 51 مليون دينار، كما مت التداول الكثيف 
على سهمي بنك الكويت الدولي وبنك اخلليج 
حيث مت التداول على 60 مليون س���هم و20 
مليون س���هم على التوالي بقيمة 18.7 و10.7 

ماليني دينار على التوالي.

على ضوء النشاط المكثف على »برقان« و»الخليج« و»الدولي« كمية األسهم المتداولة

البنوك %12.9

األغذية 0.5%غير الكويتية %3.7

الخدمات %19.1

الصناعي %4.0
العقاري %28.1 التأمين %0.0

االستثمار %31.7

قيمة األسهم المتداولة

البنوك %40.7

غير الكويتية %2.7

الخدمات 13.8%األغذية %0.5

الصناعي %7.1

العقاري %10.9

التأمين %0.1 االستثمار %24.1

تقـارير

مؤشرات التداول األسبوعي حسب القطاعات


