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وجاء قطاع البنوك في املركز 
الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول 
6.9 ماليني سهم نفذت من خالل 270 

صفقة قيمتها 4.1 ماليني دينار.
وحصل قط����اع الصناعة على 
املركز اخلامس من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 4.9 ماليني سهم نفذت 

من خالل 4.9 ماليني سهم نفذت 
من خ����الل 247 صفقة قيمتها 1.6 

مليون دينار.

تطورات زين

لعبت املعلومات التي انتشرت 
حول وجود وفد من شركة االتصاالت 

االماراتية في الكويت لبدء اجراءات 
الناف����ي للجهالة دورا  الفح����ص 
التي حققها  املكاسب  اساسيا في 
الس����وق والتي تأتي في سياق ما 
أكدنا عليه ف����ي تقارير »األنباء« 
السابقة بأن اي تطورات ايجابية او 
سلبية حول صفقة زين ستتحكم 
في اجتاهات السوق، فمع انتشار 
املعلوم����ات االيجابية حول الوفد 
االماراتي، استجاب السوق بشكل 
قوي وسريع ما دفعه لالرتفاع مع 
الشرائية على  القوة  التركيز في 
سهم زين واسهم الشركات املرتبطة 
به، األمر الذي دفع السيولة املالية 

لالرتفاع بش����كل ملحوظ مقارنة 
بأول من امس، وفي ظل استمرار 
املعلومات االيجابية حول تطورات 
صفقة زين، فإن ذلك يوفر مناخا 
الس����وق  ايجابيا للمضاربني في 
والتركيز على س����هم زين واسهم 
الشركات املرتبطة بها. وفي مقابل 
نشاط هذه االسهم واسهم الشركات 
القطاعات  الرخيصة في مختلف 
خاصة التابعة للمدينة للتمويل، 
فقد شهدت اغلب اسهم الشركات 
القيادية ضعفا في التداول خاصة 
اسهم البنوك التي متر بحالة من 

الهدوء.

شراء قوي على »زين« والشركات المرتبطة بها
مدعومة بإجراءات إيجابية حول إتمام الصفقة

هشام أبوشادي
س����يطر االجتاه النزولي على 
أغلب مراحل التداول في س����وق 
الكويت ل����أوراق املالية أمس مع 
ضعف واضح في عمليات الشراء، 
إال انه في الساعة ونصف الساعة 
األخيرة من فترة التداول انتشرت 
معلومات في السوق حول وجود 
وفد من شركة االتصاالت االماراتية 
للتشاور حول بدء إجراءات الفحص 
النافي للجهالة، ما أدى الى تغيير 
السوق اجتاهه النزولي الى صعود، 
خصوصا في آخر ربع ساعة بفضل 
القوة الشرائية التي تركزت على 
سهم زين ومعظم أسهم الشركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي، خصوصا 
في قطاع االستثمار والتي كانت 
متراجع����ة من بداي����ات التداول، 
خصوصا س����هم االس����تثمارات 
الوطني����ة. ومن ش����أن البدء في 
إج����راء الفحص الناف����ي للجهالة 
بوتي����رة س����ريعة ان يتم اجناز 
الصفقة قبل االنتهاء من الالئحة 
التنفيذية لقانون هيئة اسواق املال 
لتالشي تطبيق املادة 74 من القانون 
والتي تلزم أي جهة تستحوذ على 
30% وأكثر من اس����هم أي شركة 
القيام بشراء اسهم من يرغب من 
املساهمني خالل فترة زمنية محددة، 
وبنفس السعر. ونظرا لصعوبة 
قيام اتصاالت االماراتية بش����راء 
باقي اسهم املرشحني الراغبني في 
البيع والتي يقدر عددها بحوالي 
الى  540 مليون س����هم تض����اف 
نسبة ال� 46% فإن طرفي الصفقة 
حريصان على إمتامها قبل االنتهاء 
التنفيذية للقانون  الالئح����ة  من 
والتي حدد القانون احلد األقصى 
إلجنازها في ش����هر مارس املقبل، 
وتظل زين السعودية اجلزء اآلخر 
من اإلجراءات التي يجب االنتهاء 
منها عبر بيعها لالنتهاء بش����كل 

كامل من الصفقة.
وقد حققت أغلب أسهم الشركات 
ارتفاعا في أسعارها في تداوالت 
مرتفعة تركزت على اسهم الشركات 

الرخيصة، خصوص����ا املرتبطة 
بشركة املدينة للتمويل.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
17.4 نقطة ليغلق على 7081.3 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.25% مقارنة بأول 
من أمس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
3.13 نقاط ليغلق على 477.34 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.66% مقارنة بأول 
من أمس. وبلغ اجمالي األس����هم 
املتداولة 398.2 مليون سهم نفذت 
من خالل 5661 صفقة قيمتها 54.9 
مليون دينار. وجرى التداول على 
اسهم 127 شركة من اصل 213 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 52 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 40 
شركة وحافظت اسهم 35 شركة 
على اسعارها و86 شركة لم يشملها 
النشاط وتصدر قطاع الشركات 
اخلدماتية النشاط من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 122.4 مليون سهم نفذت 
من خالل 1555 صفقة قيمتها 21.9 

مليون دينار.
الش����ركات  قط����اع  وج����اء 
االستثمارية في املركز الثاني من 
حيث القيم����ة، اذ مت تداول 131.6 
مليون سهم نفذت من خالل 1958 
صفقة قيمتها 14.9 مليون دينار.

واحت����ل قطاع العق����ار املركز 
الثال����ث من حي����ث القيمة، اذ مت 
تداول 120.3 مليون س����هم نفذت 
من خالل 1287 صفقة قيمتها 10.7 

ماليني دينار.

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 
9 شركات على 
51.5% من 
القيمة اإلجمالية

)سعود سالم( انخفاض محدود ملؤشرات السوق  

المؤشر 17.4 نقطة وتداول 
398.2 مليون سهم

قيمتها 54.9 مليون دينار

ارتفاع

  استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات والبالغة 28.3 مليون 
دينار على 51.5% من إجمالي القيمة، وهذه الشركات هي: الوطني، 
ايفا، اس���تثمارات، الساحل، المال، الس���الم، المستثمرون، زين، 

االفكو.
  اس��تحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 12.5 مليون دينار على 

22.7% من القيمة االجمالية.
  سجلت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا أعالها قطاع الخدمات 
بمقدار 83.6 نقطة، تاله قطاع االس���تثمار بمقدار 22.7 نقطة، تاله 
الشركات غير الكويتية بمقدار 15.6 نقطة، فيما سجلت مؤشرات 

3 قطاعات ارتفاعا أعالها الصناعة بمقدار 23.2 نقطة. ت
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»الخليج« يحصد جائزة »إحالل وتوطين الوظائف«
تقديرًا إلسهاماته ونجاحه في تشجيع تطوير المهارات الكويتية

سرور السامرائي حامال اجلائزة مع د.فاضل صفر

سجل بنك اخلليج إجنازا غير مسبوق بحصوله 
على جائزة إحالل وتوطني الوظائف التي مينحها 
مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية لدول 
مجلس التعاون اخلليجي للسنة السادسة على 
التوالي وقد تسلم مدير عام املوارد البشرية في 
البنك س����رور السامرائي هذه اجلائزة املرموقة 
بالنيابة عن البنك، وذلك في احلفل الذي أقامه 
امس مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية 
بدول مجلس التعاون اخلليجي في فندق ريجنسي 
بالكويت. ويعكس حصول بنك اخلليج على هذه 
اجلائزة املرموقة لست سنوات متتالية قدرته 
على جتاوز التحدي����ات وجناحه بإحراز عالمة 
فارقة على جميع املقاييس فقد جنح بتوظيف 
وتنمية واستثمار الطاقات الوطنية على الوجه 
األمثل خالل سنوات عدة مما ضمن الصدارة لبنك 
اخلليج في حتقيق ما لم تتمكن أي مؤسسة في 
الكوي����ت أو دول مجلس التعاون اخلليجي من 
حتقيقه، فهو ليس جناحا فرديا إمنا هو التزام 
يؤكد عليه البنك وإجناز يضاف للبنك وللشعب 
الكويتي ككل. تأتي هذه اجلائزة تقديرا اللتزام 

بنك اخلليج الراسخ بتطوير مهارات املواطنني 
الكويتي����ني ودعم مس����يرتهم املهنية في البنك 
باإلضافة إلى سعيه الدائم إلى مساندة الشباب 
الكويتي لتحقيق طموحاتهم الوظيفية في القطاع 
املصرفي واتسامهم مبعايير االحتراف الوظيفي 
وذلك من خالل جهود املوارد البش����رية املكثفة 
واملوجهة لدعم الكويتيني والتي تتضمن برامج 
التدريب والتطوير املهن����ي املعدة مبا يتوافق 
واحتياجات املتدربني والس����وق احمللية إضافة 
للسوق العاملية  اجلدير بالذكر أن بنك اخلليج 
هو أول بنك كويتي يحتل مثل هذه املكانة وذلك 
نظرا حلجم اجلهود الدؤوبة التي يبذلها في سبيل 
حتقيق أحد أعلى نس����ب التوظيف للكويتيني 
في القطاع اخلاصة واحملافظة عليها.  وجائزة 
»إحالل وتوطني الوظائف« التي مينحها مجلس 
وزراء العمل والشؤون االجتماعية لدول مجلس 
التعاون اخلليجي التي حصل عليها بنك اخلليج 
لست سنوات متتالية هي جائزة من مجموعة 
جوائز حصل عليها البنك إلسهاماته ومتيزه في 

مجاالت مختلفة ولسنوات متعددة.


