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املســـتقبلية لصفقة زين ـ اتصاالت التي تعمل شركة االستثمارات 
على الوفاء بااللتزامات اخلاصة بها جتاه هذه الصفقة، فوفقا ملصادر، 
فإنها ســـتتم في املواعيد املتفق عليها بني طرفي الصفقة، فما يجب 
التأكيـــد عليه انه في حـــال عدم إمتامها قبل االنتهـــاء من الالئحة 
التنفيذية فإنه يعني انها لن تتم نهائيا، خاصة ان املادة ٧٤ من قانون 
هيئة أسواق املال تلزم من 
يستحوذ على نسبة ٣٠٪ 
من اي شركة مدرجة بان 
يقوم بشراء حصص من 
يرغب من باقي املساهمني 
وبالسعر نفسه خالل فترة 

زمنية محددة.

  آلية التداول

  حققـــت أســـهم أغلب 
البنوك ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت مرتفعة نسبيا، 
البنك  خاصة على سهمي 
الوطني والتمويل الكويتي، 
فيمـــا ارتفعـــت نســـبيا 
التداوالت على سهم البنك 
الدولي الذي سجل ارتفاعا 

  واحتل قطاع االســـتثمار املركز الثالث من حيـــث القيمة، اذ مت 
تداول ٨٠٫٥ مليون ســـهم نفذت من خـــالل ١٢٧٦ صفقة قيمتها ١١٫١ 

مليون دينار.
  وحصـــل قطاع الصناعة على املركـــز الرابع من حيث القيمة، إذ 
مت تداول ٨٫٦ ماليني ســـهم نفذت من خـــالل ٣٧٢ صفقة قيمتها ٣٫٨ 

ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات 
العقارية في املركز اخلامس 
من حيث القيمة، إذ مت تداول 
٤٥٫٤ مليون سهم نفذت من 
خالل ٥٢٥ صفقة قيمتها 

٢٫٩ مليون دينار.

  التطورات السلبية

التصريحات    انعكست 
األخيرة حول صفقة زين 
سلبا على السوق بشكل عام 
وسهم زين وأسهم الشركات 
املرتبطة به بشكل خاص، 
ودون اخلوض في تفاصيل 
التصريحات األخيرة، فإن 
السوق سيخضع في الفترة 

 هبوط «زين» بالحد األدنى يدفع السوق للتراجع بقوة 
ويكبد الكثير من المتداولين خسائر كبيرة

محدودا في ســـعره، وإعالن البنك 
التجاري أرباحه لفترة األشهر الـ ٩ 
والتي بلغت نحو ٢٠٫٥ مليون دينار 
منها ١٩٫٦ مليون دينار أرباح الربع 

الثالث.
النزولي ألسهم    واستمر االجتاه 
أغلب الشـــركات االســـتثمارية في 
تداوالت محدودة، فقد واصل سهم 
الوطنية االنخفاض  االســـتثمارات 
باحلـــد األدنى لليـــوم الثالث على 
التوالي متأثرا بالتطورات االخيرة 
حول صفقة زين، فكون الشركة اكثر املستفيدين من الصفقة، جعل 
سهمها اكثر املتأثرين ايضا، وازدادت وتيرة االجتاه النزولي لسهم 
الســـاحل للتنمية الـــذي انخفض ٨ فلوس معروضـــا دون طلبات 
شراء في تداوالت ضعيفة ايضا سيطرت عليها عمليات البيع، فيما 
سجل سهم املال لالستثمار انخفاضا محدودا في سعره في تداوالت 
ضعيفة، واستمرت التداوالت املرتفعة على سهم كويت انفست مع 
استقرار سعره على ٢١٤ فلسا، وتأتي هذه التداوالت في اطار عملية 
االندماج بينها وشركة جيزان القابضة في الشركة الدولية للتمويل 
وانخفض سهم املدينة للتمويل باحلد االدنى معروضا دون طلبات 

في تداوالت محدودة.
  وحقق ســـهم مجموعة عارف ارتفاعا باحلد االعلى في تداوالت 
ضعيفة نسبيا بدعم من توقيع الشركة اتفاقية جلدولة ديونها على 
خمسة اعوام لتكون ثاني شركة استثمارية بعد جلوبل توقع اتفاقية 

مع الدائنني العادة جدولة ديونها.
  وحافظت اغلب اسهم الشركات العقارية على اسعارها ثابتة في 
تداوالت ضعيفة باســـتثناء التداوالت املرتفعة على بعض االسهم 
كسهم جيزان القابضة الذي ســـجل ارتفاعا ملحوظا في سعره في 
تداوالت مرتفعة، فيما حافظ سهم الدولية للمنتجعات على سعره 
في تداوالت ضعيفة، بينما ســـجل ســـهم عقارات الكويت ارتفاعا 

محدودا في سعره.

  الصناعة والخدمات

  سجلت اغلب اسهم الشـــركات الصناعية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة، فقد انخفض ســـهم اخلليـــج للكابالت باحلد 
االدنى معروضا دون طلبات في تداوالت ســـيطرت عليها عمليات 
البيع، فيما شهد سهم اسمنت بورتالند تذبذبا سعريا ملحوظا بفعل 

عمليات البيع.
  وفي قطاع اخلدمات ســـجلت اغلب اســـهم القطاع انخفاضا 
ملحوظا في ســـعرها في تداوالت سيطرت عليها عمليات البيع، 
فقد شهد سهم زين عمليات بيع قوية ادت لتراجعه باحلد االدنى 
معروضا دون طلبات الول مرة منذ بداية العام متأثرا بالتطورات 
االخيرة االمر الذي تســـبب في خســـائر كبيـــرة لعدد كبير من 
اوساط املتداولني، وانخفض ايضا سهم اجيليتي بشكل ملحوظ 

في تداوالت ضعيفة.
  وقد استحوذت قيمة تداول اسهم ٨ شركات على ٦٦٫٦٪ من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٤ شركة. 

  هشام أبوشادي
  أنهى ســـوق الكويـــت لألوراق 
املالية تعامالت األسبوع امس على 
هبوط ملحوظ خاصة ســـهم زين 
الـــذي هوى باحلد األدنى ألول مرة 
متأثرا بالتطـــورات االخيرة حول 
الصفقة والتي ولدت مخاوف لدى 
اوســـاط املتداولني من عدم امتامها 
األمر الذي سيؤثر بشدة على صغار 
املساهمني في زين من جهة، ومن جهة 
على الســـوق والبنوك والقطاعات 

االقتصادية االخرى التي كانت ســـتحقق اســـتفادة مباشرة وغير 
مباشـــرة من قيمة الصفقة التي كانت ستضخ نحو ١٢ مليار دوالر 
في شريان االقتصاد الكويتي الذي اليزال يعاني من تداعيات األزمة. 
وفـــي ظل هذه التطورات فإن أوســـاط املتداولني زادوا من عمليات 
البيع خوفا من استمرار االجتاه النزولي للسوق عقب نهاية اجازة 
عيد االضحى األمر الذي انعكس على اســـعار االســـهم التي تراجع 
اغلبها بشكل ملحوظ امس فالواقع العام غير مريح، وما لم حتدث 
تطورات ايجابية خالل عطلة العيد حول صفقة زين، فإن الســـوق 
سيشـــهد املزيد من التراجع االمر الذي ســـيؤثر علـــى قيم اصول 
الشركات وبالتباعية تكبد خسائر في نتائجها املالية، حتى الشركات 
التشغيلية ستتأثر ايضا بنتيجة وجود استثمارات لها في السوق، 
واالمر نفســـه سيمتد للبنوك التي تتأثر ايجابا بارتفاع قيم اصول 
السوق وسلبا بانخفاضها وفي خضم هذه االزمة برز تطور ايجابي 
على صعيد معاجلة ازمة الشـــركات االستثمارية املدينة وذلك عبر 
االتفاقية التي وقعتها مجموعة عارف االستثمارية مع بيت التمويل 
الكويتي وبعض البنوك األخرى إلعادة جدولة ديون مجموعة عارف 
البالغة ٢٨٠ مليون دينار ملدة خمس سنوات االمر الذي دفع سهمها 

لالرتفاع باحلد االعلى.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشـــر العام للبورصة ٤٦٫٤ نقطة ليغلق على ٦٩٥٠ 
نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٦٦٪ مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني ٦٫٠٤ نقاط ليغلق على ٤٧١٫٣٤ نقطة بانخفاض نسبته 

١٫٢٧٪ مقارنة بأول من امس.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ٢٣٩٫٩ مليون سهم نفذت من خالل 

٤٢٨٥ صفقة قيمتها ٥٦٫٦ مليون دينار.
  وجرى التداول على اسهم ١١٤ شركة من اصل ٢١٣ شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم ٢٦ شـــركة وتراجعت اسعار اسهم ٦٤ شركة 
وحافظت اســـهم ٢٤ شـــركة على اسعارها و٩٩ شـــركة لم يشملها 

النشاط.
  تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط من حيث القيمة، إذ مت 
تداول ٧٨٫٦ مليون سهم نفذت من خالل ١٤٠٤ صفقات قيمتها ٢٥٫٧ 

مليون دينار.
  وجـــاء قطاع البنوك فـــي املركز الثاني من حيـــث القيمة، إذ مت 
تـــداول ١٣٫٨ مليون ســـهم نفذت من خالل ٤٣١ صفقـــة قيمتها ١١٫٧ 

مليون دينار.

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم  

٨شركات على 
٦٦٫٦٪ من 

القيمة اإلجمالية

 استحوذت قيمة تداول اسهم ٨ شركات والبالغة 
٣٧٫٧ مليون دينار على ٦٦٫٦٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، االستثمارات 
الوطنية، كويت انفست، زين، ايفا فنادق، االفكو، 

مبرد.
ــتحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة ١٤٫٩     اس

مليون دينار على ٢٦٫٣٪ من القيمة االجمالية.
   باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع البنوك مبقدار 
١١٠٫٩ نقاط، تراجعت مؤشرات ٦ قطاعات اعالها 
قطاع اخلدمات مبقـــدار ١٤١٫٥ نقطة، تاله قطاع 
االغذية مبقدار ١٠٩٫٢ نقاط، تاله قطاع الشركات 

غير الكويتية مبقدار ٦٧٫٩ نقطة.  ت 
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ش
ؤ
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(محمد ماهر)   هبوط واضح ملؤشرات السوق  

 المؤشر ٤٦٫٤ نقطة وتداول 
٢٣٩٫٩ مليون سهم قيمتها 

٥٦٫٦ مليون دينار

 انخفاض 

 ربحت ٢٠٠٫٨ ألف دينار لـ ٩ أشهر

 إعادة تداول «لؤلؤة الكويت» اعتبارًا من ٢١ الجاري
الكويت   اعلن بيان لســــوق 
لالوراق بأنه تقرر إعادة التداول 
على سهم شركة لؤلؤة الكويت 
العقارية اعتبارا من يوم االحد 
املوافق ٢٠١٠/١١/٢١ وفقا ملا يلي:  
  ١ ـ يتداول سهم الشركة في 
اليوم األول بدون حدود سعرية 
الــــى أن تتم أول صفقة ومن ثم 
تطبق احلدود السعرية املتبعة 

في السوق. 
  ٢ـ  تبقى أسعار التداول لسهم 
الشركة خارج معادالت حساب 

مؤشرات السوق ملدة ١٤ يوما. 
  ٣ـ  تسوى العقود اآلجلة التي 
لم يتم تسويتها في تاريخ وقف 
تداول السهم خالل أسبوعني من 

تاريخ إعادة تداوله، على أن تنتهي 
في موعد أقصاه ٢٠١٠/١٢/٠٥. 

  من جهة اخرى اعلنت شركة 
لؤلؤة الكويت العقارية (لؤلؤة) 
عن ارباحها للـ٩ اشهر والتي بلغت 
٢٠٠٫٨ الف دينار بواقع ٠٫٨ فلس 
للســــهم مقارنة بخسائر قدرها 
٦٫٧٧ ماليني دينار أي خســــارة 
٢٦٫٩٥ فلسا للسهم خالل نفس 
الفترة من العام املاضي في حني 
بلغ ربح الشركة في الربع الثالث 
فقد ١٫٠٨ مليــــون دينار مقارنة 
بخســــائر قدرها ١٫٠٩٩ مليون 
دينــــار خالل نفــــس الفترة من 

العام املاضي.
  هذا وقد بلغ اجمالي االيرادات 

من التعامالت مع االطراف ذات 
الصلــــة مبلــــغ ٦٥٤٫٧١٣ دينارا 
كما بلغ اجمالي املصروفات من 
التعامالت مع االطراف ذات الصلة 
مبلغ ٢٩١٫١٥٥ دينارا. علما بأن 
تقرير مراقبي احلسابات يحتوي 
على اســــاس عدم ابداء نتيجة 

التالي: 

  أساس عدم إبداء نتيجة: 

  قامت شــــركة لؤلؤة الكويت 
العقارية بالدخول في معامالت 
البنوك  مشتقات مالية مع احد 
احمللية، وقد قام البنك برفع دعوى 
قضائية على الشركة للمطالبة 
مببلغ ٥٣٩٫٢٠٠٫٠٠٠ دوالر أميركي 

مع الفوائد، ان اســــس احتساب 
هذا املبلغ غير متاحة لنا، وحتى 
املالية  تاريخ اصدار املعلومات 
املرحلية  املجمعة املرفقة مازالت 
القضية منظــــورة امام القضاء 
والميكن حاليا حتديد نتيجة هذه 

القضية على الشركة. 

  عدم ابداء نتيجة: 

  بسبب االثر اجلوهري لألمر 
املذكور في فقرة اساس عدم ابداء 
نتيجة، لم نتمكن من احلصول 
على أدلة مراجعة كافية ومالئمة 
البداء نتيجة، ولذا   فإننا ال نبدي 
نتيجة حول هذه املعلومات املالية 

املرحلية املجمعة.   

 ٢١٧ ألف دينار خسائر «التجارة»   «منا القابضة» تربح ٧٫٤ ماليين دينار

 «الخصوصية» تربح ٨٥٢ ألف دينار 

 خسائر «المواشي» ١٫٣ مليون دينار

 «المنتجعات» تخسر ١٫١ مليون دينار 

 أرباح «فلكس» بلغت ٢٤٧ ألف دينار 

 أرباح «الوطنية م ب» ٥٫٢ ماليين دينار 

  «السور» تربح ٣ ماليين دينار  

 «السورية» تربح ٥٩٢ ألف دينار  

 ١٫٩ مليون دينار أرباح «الشامل» ٧٥٤ ألف دينار
   خسائر «دبي األولى» 

  «المساكن» تربح ٦ آالف دينار   
  في التسعة أشهر

 

 خسائر «العربية العقارية» 
  بلغت ٤٫٥ ماليين دينار

 

 «المستقبل» شاركت في مؤتمر العراق 
تليكوم بإسطنبول

 اعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة منا 
القابضة (منا قابضة) اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات 
املنتهيـــة في ٢٠١٠/٩/٣٠، حيث بلغت اربـــاح الربع الثالث من العام 
احلالـــي ٤١١٫٦ الف دينار مبا يعادل ٠٫٦٢ فلـــس، فيما بلغت ارباح 

التسعة أشهر ٧٫٤ ماليني دينار مبا يعادل ١١٫٣ فلسا.

 اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة التجارة 
واالستثمار  العقاري(جتارة) اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٠، حيث بلغت خسائر الشركة في 
الربع الثالث ٢٠٥ آالف دينار مبـــا يعادل ٠٫٥٤ فلس، وبلغ اجمالي 
اخلســـائر في الـ ٩ اشـــهر املاضية ٢١٧ ألف دينـــار مبا يعادل ٠٫٥٨ 

فلس للسهم. 

 ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة مجموعة 
اخلصوصية القابضة (اخلصوصية) اعتمد البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠، وبلغت ارباح الربع الثالث 
٩٤٫٣ الف دينار مبا يعادل ٠٫٦٣ فلس، في حني بلغت ارباح التسعة 

اشهر ٨٥٢٫٦ ألف دينار مبا يعادل ٥٫٧ فلوس للسهم. 
 قال سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة شركة البريق 
القابضة   (بريق قابضة) اعتمد البيانات املالية املرحلية للشـــركة 
للفترات املنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٠، حيث بلغت خسائر الربع الثالث 
للشـــركة ٦٣ الف دينار مبا يعادل ٠٫٥٣ فلس للســـهم، وبلغ مجمل 

اخلسائر ٢١٦ الف دينار مبا يعادل ١٫٨ فلس للسهم.

 اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة مشاعر 
القابضة  (مشاعر) اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات 
املنتهيـــة في ٣٠-٠٩-٢٠١٠، حيث بلغت خســـائر الربع الثالث ١٫٣ 
مليون دينار مبا يعادل ٨ فلوس للســـهم فيما بلغ اجمالي اخلسائر 
في الـ ٩ اشـــهر االولى للعام اجلاري ٧٥٤٫٣ الف دينار مبا يعادل ٤ 

فلوس للسهم.

 مليون دينار أرباح لـ «نابيسكو»
 اعلن ســـوق الكويت لـــألوراق املالية أن مجلس ادارة الشـــركة 
الوطنية للخدمات   البترولية (نابيســـكو) اعتمـــد البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترات املنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠، حيث بلغت ارباح 
الربع الثالث ٣١٠ آالف دينار مبا يعادل ٥٫٩ فلوس وبإجمالي ارباح 

للتسعة اشهر ١٫٠١٣ مليون دينار مبا يعادل ١٩٫٣ فلسا.

 قال ســـوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شـــركة نقل 
وجتارة املواشي (مواشي) اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في ٢٠١٠/٠٩/٣٠، حيث بلغت خســـائر الشركة في 
الربـــع الثالث ١٫٤ مليـــون دينار مبا يعـــادل ٦٫٧ فلوس وبإجمالي 
خســـائر ١٫٣ مليون دينار في التسعة اشـــهر املاضية من ٢٠١٠ مبا 

يعادل ٦٫٥ فلوس. 

 ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة الشركة الدولية 
للمنتجعات (املنتجعات) اعتمد البيانات املالية املرحلية للشـــركة 
للفترات املنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٠، حيث بلغت خسائر الشركة في 
الربع الثالث ١٤٣٫٩ الف دينار مبا يعادل ٠٫٩ فلس، فيما بلغ اجمالي 
خســـائر الشركة في التسعة اشـــهر ١٫١ مليون دينار مبا يعادل ٧٫٧ 

فلوس.
 

 اوضح ســـوق الكويـــت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شـــركة 
فلكس ريزورتـــس للمنتجعات والعقارات (فلكس) اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشـــركة للفترات املنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٠، حيث 
بلغ اجمالي ربح الشركة في الربع الثالث للعام احلالي ٣٥ الف دينار 
مبا يعادل ٠٫٥٣ فلس للســـهم، فيما بلغ اجمالي ارباح الشـــركة في 
التســـعة اشهر االولى من العام احلالي ٢٤٧٫٦ الف دينار مبا يعادل 

٣٫٧ فلوس للسهم. 

 اوضح ســـوق الكويـــت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شـــركة 
الصناعات الوطنيـــة  (وطنية م ب) اعتمد البيانات املالية املرحلية 
للشـــركة للفترات املنتهيـــة في ٣٠-٠٩-٢٠١٠، حيـــث بلغ اجمالي 
خسائر الربع الثالث ١٫٠٨ مليون دينار مبا يعادل ٣٫١٦ فلوس، فيما 
بلغ اجمالي خسائر التسعة اشهر ٥٫٢ ماليني دينار مبا يعادل ١٥٫٢ 

فلسا للسهم.

 اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة السور 
لتســـويق الوقود  (السور) اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٠، حيث بلغ اجمالي ربح الشركة 
في الربع الثالث ٩٧٨٫٦ الف دينار مبا يعادل ٣٫٢ فلوس للسهم، فيما 
بلغ اجمالي ربحها في التســـعة اشهر ٣٫٠٤ ماليني دينار مبا يعاد ل 

١٠٫١ فلوس للسهم.

 اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة الكويتية 
ـ الســـورية  القابضة (الســـورية) اعتمد البيانات املالية املرحلية 
للشـــركة للفتـــرات املنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٠، حيـــث بلغت ارباح 
الشـــركة ١٢٦٫٣ الف دينار مبا يعادل ٠٫٤٢ فلس للســـهم، فيما بلغ 
اجمالي ربح الشـــركة في التسعة اشهر املاضية ٥٩٢ الف دينار مبا 

يعادل ١٫٩ فلس للسهم.
 

 اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة الشامل 
الدولية  القابضة (الشامل) اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفتـــرات املنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٠، حيث بلغ اجمالي ارباح الربع 
الثالث ١٣٠ الف دينار مبا يعادل ١٫٩ فلس للسهم، فيما بلغت ارباح 
الشـــركة االجمالية للتسعة اشـــهر ٧٥٤ الف دينار مبا يعادل ١١٫٢ 

فلسا للسهم.

 افاد ســـوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس ادارة شركة دبي 
االولى للتطوير العقاري (دبي االولى) اعتمد البيانات املالية املرحلية 
للشـــركة للفترات املنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٠، حيث بلغت خســـائر 
الشركة في الربع الثالث ٦٥٤ الف دينار مبا يعادل ٠٫٦٦ فلس، فيما 
بلغت خسائر الشركة في ٩ اشـــهر ١٫٩ مليون دينار مبا يعادل ١٫٩ 

فلس للسهم. 

 اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة املساكن 
الدولية للتطوير العقاري (املساكن) اعتمد البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٠، حيث بلغت ارباح الشركة 
في الربـــع الثالث ٢٨٫٧ الف دينار مبا يعـــادل ٠٫١٣ فلس، فيما بلغ 
اجمالي الربح ٦٫٨ االف دينار في التســـعة اشهر املاضية مبا يعادل 

٠٫٠٢ فلس للسهم.

 اعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة الشركة 
العربيـــة العقارية (ع عقارية) اعتمـــد البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٠، حيث بلغت خسارة 
الشـــركة في الربع الثالث ١٫٤ مليون دينار مبا يعادل ٢٫٨ فلس، 
فيما بلغت خسائرها في التسعة اشهر املاضية ٤٫٥ ماليني دينار 

مبا يعادل ٨٫٩ فلوس.
 

 أعلنت شركة املستقبل لالتصاالت الدولية أن وفدا بقيادة املدير 
العام للشـــركة مارك باورز قد شارك في مؤمتر العراق تليكوم في 
العاصمة التركية اسطنبول، وذلك لإلطالع على أحدث التطورات في 
عالم تكنولوجيا االتصاالت للنهوض مبستوى كفاءة التكنولوجيا 

احلالية وبحث الفرص االستثمارية.
  وقال مدير العالقات العامة والتدريب بالشـــركة ضياء أحمد في 
تصريح صحافي امس إن مؤمتر العراق تليكوم «شاركت فيه كبريات 
الشركات املتخصصة في مجال االتصاالت في املنطقة والعالم وجاءت 
مشاركة شركة املســـتقبل الدولية لالتصاالت للتعرف على قيادات 
تكنولوجيا االتصاالت واالستفادة من تواجدها اإلقليمي لبحث مزيد 
من الفرص االستثمارية الواعدة لشركة املستقبل لالتصاالت الدولية 

FCCI» في العراق.
  وناقش املؤمتر عدة موضوعات منها السياسات اجلديدة لقطاع 
االتصاالت، وآلية املشـــاركة التجارية Partnership ومشاريع البنية 
التحتية لقطاع االتصاالت، كما متت مناقشـــة أحدث التكنولوجيا 
املستخدمة منها تكنولوجيا الفايبر أوبتكس والستااليت وتكنولوجيا 
اجليل الرابع، كما متت مناقشـــة الفرص املتاحة بسوق االتصاالت 
في العراق واملنافسة فيه، واستعرض استثمارات الشركات العاملية 
الكبرى القائمة حاليا واملشاريع اجلديدة التي سيتم طرحها ومختلف 
أنواع العطاءات التي تتطلع شركة املستقبل الدولية إلى املشاركة فيها 
«لالستفادة من خبراتها الواسعة في مجال تكنولوجيا االتصاالت في 

الكويت واالمارات والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان».
 

 صعود أغلب أسهم 
البنوك يحد من 
خسائر السوق 
وارتفاع «عارف» 
بالحد األعلى

 .. وخسائر «البريق القابضة»
   بلغت ٢١٦ ألف دينار  

 

 «مشاعر» تخسر ٧٥٤ ألف دينار 


