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متدنية، ولكن هناك اجتاها بأن حتافظ أســــعار األســــهم القيادية على 
مستوياتها احلالية مع امليل نحو االرتفاع التدريجي حتى نهاية العام 
احلالــــي باعتبار انها متثل مراكز مالية حيوية ســــواء لدى الصناديق 
االســــتثمارية او احملافــــظ 
املالية الكبيرة، واألهم انها 
متثل األصول املرهونة لدى 

البنوك.

  آلية التداول

  رغم التداوالت الضعيفة 
على اغلب اسهم البنوك اال ان 
اربعة اسهم حققت ارتفاعا في 
اسعارها خاصة سهم البنك 
الوطني الذي شهد عمليات 
شــــراء ملحوظة وارتفاعا 
مبقدار وحدة سعرية، فهناك 
قناعة ان السعر احلالي لسهم 
البنك الوطني ميثل فرصة 
البنك  جيدة للشراء، واداء 
في األربــــاح والتوزيعات 
خالل األزمة ميثــــل حافزا 
قويا للشــــراء، ويدعم ذلك 

٨٫١ ماليني سهم نفذت من خالل ٢٨٥ صفقة قيمتها ٢ مليون دينار.

  الحذر والتفاؤل

  ما بني احلذر والتفاؤل 
تتحرك مجريات التداول في 
البورصة، فوفقا للمعلومات 
التي تصدر  والتصريحات 
من األطراف املعنية بامتام 
فــــإن أوســــاط  الصفقــــة، 
املتداولني ينتابهم شــــعور 
بالثقة والتفاؤل جتاه امتام 
الصفقة فيما ان الشــــعور 
يتغير الى احلذر والتشاؤم 
الوتيــــرة املتصاعدة  جتاه 
في القضايا املرفوعة سواء 
لوقــــف عمليــــات الفحص 
النافي للجهالة او بيع «زين 
ـ السعودية»، وفي ظل هذا 
املتباين، فإنه من  الشعور 
الطبيعــــي ان ينعكس على 
القوة الشرائية في السوق 
والتي تعتبر في مستويات 

 ارتفاع أسعار أغلب أسهم الشركات القيادية في تداوالت ضعيفة 
وصعود محدود لـ «زين» ومعظم األسهم المرتبطة بها

  استحوذت قيمة تداول أسهم ٩ شركات والبالغة 
١٤٫٦ مليون دينار على ٥٦٫٤٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، االستثمارات الوطنية، 
الديرة القابضة، اجيليتي، زين، بيتك، الصناعات 

الوطنية وايفا فنادق وبنك برقان.
   استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

٢٫٩ مليون دينار على ١١٫١٪ من القيمة االجمالية.
   سجلت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا اعالها 
قطاع البنوك مبقدار ٦٩٫٩ نقطة، تاله قطاع اخلدمات 
مبقدار ٢٣٫١ نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار ١٧٫٧ 
نقطة، فيما انخفض مؤشــــر قطاع العقار مبقدار 
٥٩٫٧ نقطــــة، تاله قطاع الشــــركات غير الكويتية 

مبقدار ١٩٫٢ نقطة. 
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النمو اجليد ألربــــاح البنك في نهاية 
العام احلالي والتي يتوقع ان تتجاوز 
حاجز الـ ٣٠٠ مليون دينار، فيما انه رغم 
التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم بنك 
برقان اال ان طابع البيع غلب عليها االمر 
الذي ادى النخفاض سعره السوقي، 
وفي ظل االوضاع الصعبة للعديد من 
الشركات، فإنه من الضروري على صغار 
املتداولني اقتناء اسهم البنوك القادرة 
على توزيع ارباح والتي في مقدمتها 

البنك الوطني وبيتك.
الشــــركات    وحققت أغلب اســــهم 
االســــتثمارية ارتفاعا في اســــعارها في تــــداوالت مرتفعة على بعض 

االسهم.
  فرغم ان التداوالت املرتفعة نسبيا لسهم االستثمارات الوطنية غلبت 
عليها عمليات البيع اال ان السهم حقق ارتفاعا في سعره مبقدار وحدتني، 
فيما ان ســــهم الساحل للتنمية حقق ارتفاعا محدودا في سعره، وشهد 
ســــهم الديرة القابضة تداوالت قياسية ادت الرتفاعه باحلد األعلى في 
اطار النشــــاط النسبي ألغلب اسهم الشركات املرتبطة بسهم ايفا الذي 
اليزال متوقفا عن التداول، وواصل سهم اكتتاب االرتفاع باحلد األعلى 
في تداوالت مرتفعة نســــبيا، فيما حافظ ســــهم املدينة على سعره في 

تداوالت ضعيفة.
  وتباينت أسعار اسهم الشركات العقارية بني االرتفاع والصعود في 
تداوالت مرتفعة على بعض االسهم اال ان هبوط سهم لؤلؤة الكويت مبقدار 
٥٣ فلسا امس ادى الى انخفاض املؤشر السعري في الثواني األخيرة من 
ارتفاع مبقدار ٨٫٦ نقاط، الى انخفاض مبقدار ٧٫٤ نقاط ورغم التداوالت 
املرتفعة على سهم جيزان اال انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره، وسجل 

سهم ابيار ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت محدودة.

  الصناعة والخدمات

  اتسمت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات الصناعية بالضعف 
بشكل ملحوظ اال ان بعض االسهم سجلت ارتفاعا في اسعارها بوتيرة 

محدودة خاصة سهمي اخلليج للكابالت واسمنت بورتالند.
  وحققت اغلب اســــهم الشــــركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة فقد شهد سهم اجيليتي ارتفاعا في سعره في تداوالت 
مرتفعة نســــبيا بدعم من املعلومات غير املؤكدة حول تلقي الشــــركة 
عرضا لشــــراء شركة االتصاالت التابعة لها في العراق بقيمة ١٫٥ مليار 
دوالر وسجل سهم زين ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة 
نســــبيا، فيما قفز ســــهم ايفا فنادق باحلد األعلى ليصل الى ٤٧٠ فلسا 
مدعوما بإعالن الشركة عن ان شركتها التابعة ايفا لالستثمارات الفندقية 
متكنت من احلصول على متويــــل مصرفي بقيمة ١١٥ مليون دوالر من 

بنك ستارترد وشارترد لتمويل مشروع فندق فيرمونت.
  ويالحظ ان بعض االســــهم الرخيصة في مختلف القطاعات شهدت 

عمليات مضاربة اال ان سرعة جني االرباح قللت من مكاسبها.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول اسهم ٩ شركات على ٥٦٫٤٪ من القيمة 

اإلجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٤ شركة. 

  هشام أبوشادي
  زادت االعالنــــات والتصريحــــات 
املتباينة حول صفقة «زينـ  اتصاالت» 
النفســــية على  من اجواء الضغوط 
اوســــاط املتداولني في سوق الكويت 
لألوراق املالية ما أدى الى اســــتمرار 
الرغم  الشــــرائية على  القوة  ضعف 
من ان احملكمة أّجلت أمس النظر في 
القضية التي رفعتها شركة الفوارس 
الى منتصف الشهر اجلاري، في الوقت 
الذي أشارت فيه مصادر الى ان عمليات 
الفحص النافي للجهالة أوشكت على 

االنتهاء، كما انه يتوقع ان يعقد مجلس ادارة «زين» اجتماعا األسبوع 
املقبل التخاذ قرار في شــــأن بيع «زين ـ الســــعودية» والذي يتوقع ان 
يتحفــــظ عليه بعض األعضاء، وفي ظل هــــذه األحداث املتالحقة حول 
الصفقة واقتراب املوعد احملدد الجنازها واحملدد منتصف الشهر املقبل، 
فإن مجريات التداول في السوق ستظل خاضعة ألي تطورات سلبية او 
ايجابية حول صفقة «زين» األمر الذي يشكل ضغوطا سلبيا ويحد من 
التأثيرات االيجابية ألي معلومات من شأنها ان تؤثر ايجابا على بعض 
األســــهم والسوق بشــــكل عام، فرغم املعلومات االيجابية التي ترددت 
حول اعتزام «أجيليتي» بيع حصتها املؤثرة في شركة اتصاالت كركوك 
العراقية والتي ستحقق من ورائها أرباحا جيدة اال ان تأثيرها على سهم 
«أجيليتي» وأسهم الشركات املرتبطة بها كان محدودا األمر الذي يظهر 
مدى تأثير أحداث صفقة «زين» على السوق وأجواء احلذر التي تسود 
أوساط املتداولني، وبالتباعية يؤدي ذلك الى ضعف في الشراء وسيطرة 

املضاربات وجني األرباح السريعة على السوق.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشــــر العام للسوق ٧٫٤ نقاط ليغلق على ٦٨٦٠٫٣ نقطة 
بانخفاض نســــبته ٠٫١١٪، فيما ارتفع املؤشر الوزني ٣٫٥٨ نقاط ليغلق 

على ٤٦٨٫٧٠ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٧٧٪.
  وبلغ اجمالي األسهم املتداولة ١٦٤٫٧ مليون سهم نفذت من خالل ٢٧٧٩ 
صفقة قيمتها ٢٥٫٩ مليون دينار، وجرى التداول على أسهم ١١٤ شركة 
من أصل ٢١٣ شــــركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم ٤٤ شركة وحافظت 

أسهم ٣٢ شركة على أسعارها و٩٩ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع الشــــركات اخلدماتية النشــــاط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول ٢٩٫٨ مليون ســــهم نفذت من خالل ٦٥٠ صفقة قيمتها ٧٫٦ ماليني 

دينار.
  جاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تــــداول ٦٣ مليون ســــهم نفذت من خــــالل ٩٤٣ صفقة قيمتها ٦٫٣ 

ماليني دينار.
  واحتل قطاع البنــــوك املركز الثالث من حيث القيمة، اذ مت تداول ٧ 

ماليني سهم نفذت من خالل ٢٦٩ صفقة قيمتها ٥٫٩ ماليني دينار.
  وحصل قطاع العقار على املركز الرابع من حيث القيمة، اذ مت تداول ٥١٫٦ 

مليون سهم نفذت من خالل ٥٠٩ صفقات قيمتها ٣٫٣ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس من حيث القيمة، اذ مت تداول 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٩ شركات على 
٥٦٫٤٪ من 

القيمة اإلجمالية
 

(محمد ماهر)   احليرة بادية على أحد املتداولني   

 المؤشر ٧٫٤ نقاط وتداول 
١٦٤٫٧ مليون سهم قيمتها 

٢٥٫٩ مليون دينار

 انخفاض 

 انخفاض سهم 
«لؤلؤة العقارية» 
يغير اتجاه المؤشر 
السعري من االرتفاع 
إلى الهبوط
 

 أكد أن مكتب االستثمار في لندن من أفضل المكاتب 

 على هامش زيارة وفد البعثة التجارية للتعليم والتدريب بالمملكة المتحدة

 هويالند: التبادل التجاري بين الكويت وبريطانيا 
مشجع  ونأمل أن نكون شريكًا في خطة التنمية 

 «المصالح» تبيع عقارًا مملوكًا لها
 الوزان: «الغرفة» مستعدة لتقديم تعاونها الكامل
  لتعزيز العالقات التجارية بين بريطانيا والكويت

 «المالية» تشارك في البرنامج اإلرشادي لتحديد التخصص
 شــــاركت وزارة املالية في بداية هذا الشهر 
ممثلــــة بقطاع الشــــؤون الضريبية مبعرض 
البرنامج اإلرشادي لتحديد التخصص وفرص 
العمل وهو منظم من قبل كلية العلوم بجامعة 
الكويت في مبنى د.فايزة اخلرافي باخلالدية وقد 

افتتح د.نادية الشعيب عميد كلية العلوم. 
  وقد قام فريق عمل اإلعالم الضريبي بالرد 
على استفســــارات الطلبة وتعريفهم بأهداف 
الضريبة وأحكام تطبيقها، وبيان أهمية ودور 
قانون دعــــم العمالة الوطنية رقم ١٩ لســــنة 
٢٠٠٠ الذي وضعته الدولة والتي تقوم اإلدارة 
الضريبية بتحصيل إيراداته للمســــاهمة في 
تدعيم الشباب وتشجيعهم للعمل في القطاع 
اخلاص من أجل إعــــادة هيكلة القوى العاملة 
وحتقيق االســــتخدام األمثل للقوى البشرية، 
وتقريب الفوارق بني مرتبات ومزايا العمل في 
اجلهات املختلفة احلكومية وغير احلكومية، 
باإلضافة إلى القوانني الضريبية املعمول بها 
بدولة الكويت مع التركيز على املزايا املرجوة 

من الضريبة على املدى البعيد. 

  منى الدغيمي 
  قال النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة 
عبدالوهاب الوزان ان الكويت تولي أهمية كبرى لقطاع 

التعليم وترصد له نسبة كبيرة من ميزانية الدولة.
  وأضاف في كلمته خالل استقباله لوفد البعثة التجارية 
للتعليم والتدريب باململكة البريطانية املتحدة برئاسة 
املستشـــار اإلقليمي للتجارة الدولية في هيئة التجارة 
واالستثمار باململكة سيمون بدفورد ان مجموع اإلنفاق 
العام على التعليم في الكويت قدرت نسبته بنحو ١٣٪ وفق 

آخر اإلحصائيات للسنة املالية املنتهية في ٢٠٠٦.

  وأشاد الوزان بأن الكويت احتلت سنة ٢٠٠٩ املرتبة 
٣١ بالنسبة للمســـتوى التعليمي من قبل منظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، الفتا إلى 

أنها نسبة تعتبر أعلى من كل الدول العربية.
  وأكد على أن غرفة التجارة والصناعة مستعدة لتقدمي 
تعاونها الكامل نحو مزيد من تعزيز العالقات التجارية 
بني بريطانيا والكويت.وقال الوزان ان الكويت تستعد 
لتشييد مشـــاريع ضخمة ضمن اخلطة التنموية التي 

أقرتها احلكومة تتجاوز قيمتها ١٠٠ مليار دوالر.
  من جانبه أكد املستشار اإلقليمي للتجارة الدولية في 

هيئة التجارة واالستثمار باململكة سيمون بدفورد استعداد 
بريطانيا للتعاون مع الكويت السيما بخصوص تدريب 
الكوادر النفطية ومد الكويت باخلبرات والبرامج التعليمية 

املتطورة الالزمة لدعم املؤسسات التعليمية. 
  وشـــدد ســـيمون على اهمية االســـتثمار البشري 
والتعليمي، مشيرا الى ان االستثمار في مجال التعليم 

هو أحد االستثمارات ذات املردود املادي اجليد.
  وقال ان اململكة املتحدة البريطانية توجد فيها خيارات 
كثيرة ونظام تعليمي مبنـــي على اجلودة العالية إلى 

جانب توافر الدورات التدريبية. 
  بشرى الزين 

  قــــال رئيــــس قســــم التجارة 
واالستثمار في السفارة البريطانية 
لدى الكويت دنكن هويالند ان حجم 
الصادرات البريطانية الى الكويت 
جتاوز املليار جنيه اســــترليني 
في حني جتــــاوز حجم الصادرات 
الكويتية إلى بريطانيا هذا الرقم 
مبينا ان حجم التبادل التجاري بني 
البلدين شهد منوا بنسبة جتاوزت 
٢٤ ٪ خالل العام احلالي.واضاف 
هويالند في مؤمتر صحافي امس في 
مقر السفارة البريطانية في الكويت 
حضره رئيس وفد هيئة التجارة 
واالســــتثمار البريطانية سيمون 
بدفورد الذي يزور البالد حاليا مع 
وفد من شركات بريطانية عاملة في 
قطاع التعليم، ان اململكة املتحدة 
والكويت توليــــان اهمية خاصة 
وكبيرة لقطــــاع التعليم وتنمية 
املوارد البشرية.واوضح ان خطة 
التنمية في الكويت اعطت قطاع 
التعليم اولوية كبيرة واهتماما بالغا 
معربا عن امله في ان تلعب الشركات 
البريطانية دورا اساسيا في تطوير 
قطاع التعليم الكويتي الســــيما 
ان املدارس البريطانية مبختلف 

مستوياتها حتظى بسمعة جيدة 
لدى االوساط الكويتية خصوصا 

في مرحلة التعليم املتوسط.
  اما بالنسبة لغياب اجلامعات 
البريطانية في الكويت فقال هويالند 
انه جامعة بريطانية حازت جميع 
التراخيص ملباشــــرة اعمالها في 
الكويــــت مضيفا ان هذه اجلامعة 
حصلــــت على االراضــــي الالزمة 
لبناء احلرم اجلامعي بانتظار بدء 
عمليات البناء والتشييد الفتا الى 
ان عددا كبيرا من الطلبة الكويتيني 
يتوجهون للدراسة في بريطانيا.

  واضاف هويالند ان اتفاقية في 
قطاع التعليم سيتم توقيعها خالل 
العام املقبل لتطوير العمل التعليمي 
املشــــترك بني الكويت وبريطانيا 
الفتا الى اجلهود الكبيرة من قبل 
احلكومة البريطانية والسفارة في 
الكويت للمشــــاركة في احتفاالت 
الكويت بعيدي االستقالل والتحرير 
العام املقبل من خالل أنشطة ثقافية 
واجتماعية وعسكرية وفنية.واشار 
الــــى وجود العديد مــــن الدورات 
التعليمية والتدريبية التي نظمتها 
املؤسسات البريطانية في قطاعات 
اقتصادية مختلفة كالقطاع املالي 

واملصرفي واالستثماري مبينا ان 
مكتب الهيئة العامة لالستثمار في 
لندن يعتبر من افضل املكاتب هناك.
من جانبه قال بدفــــورد إن هدف 
زيارته احلالية الى الكويت االطالع 
على قطاع التعليم بالكويت وبحث 
الفرص املتاحة في هذا القطاع وبناء 
شراكات مع الشــــركات الكويتية 
التعليمة الستغالل الفرص املتاحة 
في هذا القطاع املهم.وذكر سيمون 
بدفورد ان الســــفارة البريطانية 
ستنظم مساء اليوم ملتقى يجمع 
الشــــركات البريطانية املمثلة في 
الوفد مع نظرائها في الكويت لبحث 
سبل التعاون املشترك وارساء دعائم 

تعاون بعيد املدى فيما بينها.
  من جانبها قالت عضوة الوفد 
املختصــــة بشــــؤون مؤسســــات 
التدريب والتطوير اماندا سلفراتنم 
ان مؤسسات التدريب البريطاني 
متلك خبرة جيدة في الكويت وهناك 
حاجة لبحث فرص التعاون املشترك 
في هذا املجال مشيرة الى ان الوفد 
سيقوم بزيارة الى الهيئة العامة 
للتعليم والتدريب التطبيقي اضافة 
الى زيارة ملؤسسة البترول الوطنية 

الكويتية.  

 ذكرت شركة املصالح العقارية  انها قامت ببيع 
العقار «عقار السرور» اململوك لها والكائن مبنطقة 

الشرق وذلك بقيمة  ٤٫٣ ماليني دينار.
  وأفادت الشـــركة على موقع سوق الكويت 

لألوراق املالية انها ســـتحقق من عملية البيع 
ارباحا قيمتها التقديرية ٢٫٣ مليون دينار  وسوف 
يتم ادراجها مع بيانات الربع األخير املنتهي في 
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