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ظل انتهاج السوق لجني األرباح ما أدى الى تراجع قيمة السهم بمقدار 
فلســــين بعد تداول ١٧٫٤ مليون سهم، وهو ما انعكس على بعض 
األسهم التابعة مثل عقارات الكويت والمنتجعات، أما سهم «الصفاة» 
والذي شهد نشاطا قياســــيا في جلسة أول من أمس لدرجة إقفاله 
بالحد األعلى، فتراجع بمقدار فلس بعد عمليات تداول كبيرة تجاوزت 
١٤ مليون ســــهم، وهو ما انعكس على سهم «الصفوة» الذي تراجع 
هــــو اآلخر بمقــــدار فلس 
واحد بعد تداوالت نشطة 
اقتربت من ١٣ مليون سهم، 
أما ســــهم األولى فتراجع 
فلسين بعد تداوالت نشطة 
تجازوت ١٠٫٤ ماليين سهم، 
وعلى مســــتوى األسهم 
المرتبطة بسهم «بيتك» 
فواصلت نشاطها، حيث 
ارتفع سهم «عارف» بعد 
تداوالت نشــــطة، وكذلك 
سهم «آالفكو» الذي ارتفع 
بواقع ١٥ فلسا بعد تداوالت 
١٠٫٤ ماليين سهم، أما سهم 
االســــتثمارات الوطنيــــة 
فأغلق عند مستوى إقفاله 
السابق بعد ان كان محققا 

فقط، وتراجعت أسهم بوبيان والدولي نتيجة عمليات جني األرباح 
التي نتجت عن تصريف هذه األسهم بعد ارتفاعاتها بنسب كبيرة 
خالل المرحلة األخيرة، فيما استقرت باقي أسهم القطاع عن مستويات 
تداوالتها السابقة بعد تداوالت محدودة وخاصة البنك الوطني الذي 
استطاع ان يقفل عند مستوى إغالقه السابق بعد ان كان متراجعا 
بشــــكل محدود، ويبدو ان المتداولين لم يتفاعلوا مع زيارة رئيس 

وزراء الجمهورية التركية 
رجــــب طيــــب اردوغان 
الــــذي اســــتعرض جانبا 
من األوضــــاع االيجابية 
لالقتصــــاد التركي والتي 
ستنعكس على المستثمرين 
األجانب، وكما هو معروف 
الوطني وبيت  البنك  فإن 
التمويــــل الكويتــــي لهما 
استثمارات عديدة ومتنوعة 

في السوق التركية.
األســــهم    وشــــهدت 
التي حققت  االستثمارية 
نشــــاطا ملحوظا أول من 
أمس وعلى رأســــها سهم 
«إيفا» عمليات بيع واضحة 
منذ بداية الجلسة وذلك في 

 األسهم الرخيصة تواصل سيطرتها على حركة السوق
  في ظل ضعف اإلقبال على األسهم القيادية

 استحوذت قيمة تداول أسهم ٧ شركات والبالغة 
١٧٫٥ مليون دينار على ٤٣٫٩٪ من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشـــركات هي: آالفكـــو والدولي والوطني 

واجيلتي وزين وبيتك واإلمناء.
  استحوذت قيمة تداول سهم «آالفكو» البالغة ٣٫٧ 
ماليني دينار على ٩٫٣٪ من القيمة اإلجمالية للسوق.

  حققت مؤشرات ٣ قطاعات ارتفاعا في جلسة 
األمس تصدرها قطاع التأمني مبقدار ٤٥٫٨ نقطة، 
تاله قطاع اخلدمات مبقدار ١٧٫٨ نقطة، تاله قطاع 
األغذية مبقدار ٣٫٩ نقاط، فيما انخفض مؤشر قطاع 
العقارات مبقدار ١٤٫٣ نقطة، تاله االستثمار بواقع 
١٢٫٢ نقطة، وتاله قطاع البنوك بواقع ١٠٫٧ نقاط. 
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مكاسب ٥ فلوس خالل جلسة التداول، ويبدو ان السهم تأثر جراء 
اإليضاح الذي صدر عن الشــــركة والذي يفيد بأنها لم تتســــلم من 
عميلها شركة الخير الوطنية لألســــهم والعقارات ما يفيد بتمديد 
االتفاق المبرم بين األخيرة وشركة اتصاالت اإلمارات لشراء ٤٦٪ 

من أسهم «زين».
  وعلى مســــتوى قطاع العقارات تأثرت حركة التداول بعمليات 
البيع لجني األرباح خاصة األســــهم التي ارتفعت قيمتها السوقية 
مؤخرا ومنها عقارات الكويت واإلنماء، في حين شهد سهم انجازات 
عمليات تجميع واضحة بعد التراجعات التي شهدها مؤخرا وهو ما 
يشير الى ان دوافع اإلقبال على السهم مضاربية خاصة ان السهم 

كان قد حقق مكاسب سوقية جيدة في الفترة األخيرة.

  قطاع الصناعة

  وشهدت أســــهم عدد من الشركات الصناعية تراجعات متفاوتة 
خاصة تلك التي شهدت عمليات شراء خاصة في جلسة أول من أمس 
ومنها «بوبيان» للبتروكيماويات التي انخفض ســــهمها ١٠ فلوس، 
في حين حافظ سهم القرين على نشاطه لليوم الثاني على التوالي 
ليغلق قريبا من الحد األعلى، فيما شــــهد سهم الصناعات انخفاضا 

بمقدار ٥ فلوس بعد تداوالت نشطة نسبيا.
  ورغم تراجع ســــهم زين بمقدار ٢٠ فلسا بعد تداوالت محدودة 
إال ان قطاع الخدمات حقق ارتفاعا على وقع النشــــاط الذي شهده 
سهم «آالفكو» وسهم الميادين الذي شهد تداوالت قياسية باألمس 

تجاوزت ٣٦ مليون سهم. 

 شريف حمدي
  اتسمت تعامالت سوق الكويت 
لــــألوراق المالية أمــــس بالتذبذب 
التداول  الواضح منذ بداية جلسة 
وحتى نهايتها، حيث بدأ الســــوق 
على تراجــــع محدود ثم تحســــن 
طفيف في األداء لــــم يتجاوز الـ ٤ 
نقاط، ولكنه سرعان ما لبث ان عاد 
الى حال التراجع مجددا على وقع 
عمليات البيع التي شــــملت العديد 
من األسهم في أغلب القطاعات بهدف 
جني األرباح، وهو األمر الذي انطبق 
على األســــهم القيادية والرخيصة 

على حد سواء.
  وشهدت الجلسة استمرار سيطرة األسهم الرخيصة على حركة 
التداول في ظل غياب النشاط عن األسهم القيادية في كل القطاعات، 
وان كانــــت عمليات البيع بهدف جني األرباح هي الســــمة الغالبة 
على أداء األسهم الرخيصة بعد ان شهدت ارتفاعات متفاوتة خالل 
الجلسات األخيرة، حيث يسعى مالك هذه األسهم لرفع أسعارها من 
خالل عمليات تبادل بين المحافظ االستثمارية التابعة للمجاميع في 
محاولة منها لتجنب مصير األسهم دون الـ ١٠٠ فلس سواء بإقرار 
سوق ثالث أو ما شابه بعد رفع اللجنة المؤقتة تقريرها النهائي حول 

معالجة أوضاع هذه الشركات التي يتجاوز عددها الـ ٩٠ سهما.

  مؤشرات السوق

  وقد شــــهد أداء مؤشــــرات الســــوق تراجعا محدودا خاصة بعد 
تقليص الخســــائر في لحظات اإلقفال، حيث أنهى السوق تعامالت 
األمس على تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار ٢٫٢ نقطة ليغلق 
على ٦٩٤٨٫٤ نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٠٣٪، كذلك انخفض المؤشر 
الوزني ١٫٢ نقطة ليغلق على ٤٨٥٫٩٨ نقطة بتراجع نسبته ٠٫٢٥٪ 

وذلك مقارنة مع جلسة أول من أمس. 
  وبلغ إجمالي األسهم المتداولة ٣١٢٫١ مليون سهم نفذت من خالل 

٤٢٥٤ صفقة قيمتها ٣٩٫٨ مليون دينار. 
  وجرى التداول على أسهم ١١٨ شركة من أصل ٢١٥ شركة مدرجة 
ارتفعت أسعار أسهم ٣١ شــــركة وتراجعت أسعار أسهم ٤٦ شركة 
وحافظت أسهم ٤١ شركة على أسعارها ٩٧ شركة خرجت عن نطاق 

التداول باألمس.

  آلية النشاط

  واستمر الهدوء الذي يشهده قطاع البنوك في الوقت الراهن في 
محاولة لتأسيس مستويات سعرية جديدة ألسهم هذا القطاع بعد 
الكشف عن النتائج المالية لعام ٢٠١٠ وهو ما يتضح من خالل ضعف 
التداوالت على أسهم القطاع بما فيها األسهم التي حققت ارتفاعات 
ومنها بيتك الذي شــــهد تداوالت محدودة تجاوزت ١٫٥ مليون سهم 
بقليل رغم ارتفاع قيمة السهم بواقع ٢٠ فلسا، وكذلك سهم المتحد 
الذي ارتفع بمقدار ١٠ فلوس في حين بلغت تداوالته ٧٥ ألف سهم 

 عمليات 
بيع واسعة 
لمجموعتي «إيفا» 
و«الصفاة»
  لجني األرباح
  بعد االرتفاعات

 المؤشر ٢٫٢ نقطة وتداول 
٣١٢٫١ مليون سهم بلغت 

قيمتها ٣٩٫٨ مليون دينار

 انخفاض 

 (محمد ماهر)  تذبذب املؤشرات السمة السائدة في تعامالت السوق 

 «إيكيا» تطرح حلوًال عملية وتطبق سياسات مميزة
  لحماية البيئة وموارد الطاقة

في معرض «ايكيا» تشكل حلوال 
مناسبة حلفظ الطعام وبالتالي 
تقلل من كميـــة الطعام الذي 
يتم التخلص منه، فاملرطبانات 
RARITET jar تساعد في احلفظ 
اجلـــاف كما أنها حتتوي على 
كوب قياس على الغطاء ملعرفة 
الكميات املوجودة بداخله. كما 
أن هذه املرطبانات شفافة وعلى 
جدارها مقياس ملعرفة الكميات 

املتبقية فيها.
أكثر    وتعتبر اإلضاءة من 
املصادر التي يتم فيها استهالك 
الطاقة، ولذلك قدمت «ايكيا» 
مصابيح SPARSAM التي تشكل 
بديال عن املصابيح التقليدية، 
كما أنها تدوم لفترة أطول بعشر 
مرات وتقلل من استهالك الطاقة 
بحوالي ٨٠٪، وعلى سبيل املثال 
فإن مصباح ٢٠ وات التوفيرية 
توفر إضاءة تعادل تلك التي 
جتدها في املصابيح التقليدية 
ذات الـ ١٠٠ وات مع سخونة أقل 

في حرارة املصباح.
  واكد «ايكيا» في ختام بيانها 
الصحافي ان مبادرة االستدامة 
التي تطلقهـــا قد مت تطويرها 
لتكون مســـاهمة فـــي حماية 
البيئة، وكجزء من مسؤوليتها 
االجتماعية فإن «ايكيا» تلعب 
دورا فعاال وتساهم في وضع 
املعايير والسياسات التي تعنى 
بحماية البيئة وموارد الطاقة 

الطبيعية.  

التخلص منها، وتقترح «ايكيا» 
إجراءات بســـيطة تشكل حلوال 
مناســـبة من خالل عملية فرز 
النفايات مما يساعد في جتنب 
زيادة كميـــات الطعام الفائض، 
كما ان عمليات تصنيع الطعام 
تستهلك الكثير من ثاني أوكسيد 
الكربون ولذلـــك فإن التخفيف 
من فوائض الطعام يســـاهم في 
التقليـــل من أثـــر الكربون في 
اجلو، إن حافظات الطعام التي 
تقدمها «ايكيا» توفر طريقة حفظ 
مناسبة للطعام الطازج وكذلك 

لبقايا الطعام. 
  وهناك بعض املنتجات األخرى 

كالسلع ذات االستخدام املنخفض 
للطاقة واالستهالك األقل للماء، 
وتقدم «ايكيا» على سبيل املثال 
الذي   RINGSKAR صنبور مياه
يتحكم في تدفق املاء مما يساعد 
على تقليل اســـتهالكه، كما أنه 
يخفف من ضغط املاء مع إضافة 
الهواء له أثناء تدفقه، وبالتالي 
ميكن توفير ما مقداره ٣٠٪ من  
االستهالك مقارنة بصنابير املياه 

العادية.
  كما تقـــوم «ايكيـــا» بتقدمي 
مالحظـــات ونصائـــح تتعلق 
بكيفية التخلص من النفايات مبا 
يساهم في تقليل كمية املواد املراد 

 أعلنت شركة «ايكيا» عن تقدمي 
حلول عملية وتطبق سياسات 
مميزة في مجـــال حماية البيئة 
ومـــوارد الطاقة، وذلك في إطار 
حرصها الدائم على تقدمي حلول 
أكثر  العمالء على حياة  تساعد 
استدامة من خالل التوفير في املاء 
والطاقة، وفي نفس الوقت فإن 
«ايكيا» تتبنى سياسة واضحة 
لتطوير املنتجات التي توفر في 
مواردها وتقلل من التأثير على 
البيئـــة وذلك عبر دورة احلياة 
التي ميـــر بها املنتـــج ومواده 

األولية.
   وأوضحت «ايكيا» في بيان 
صحافي انها تساعد دوما عمالءها 
علـــى اتخاذ إجراءات بســـيطة 
مبـــا ميكنهم من املســـاهمة في 
حمايـــة البيئة وتوفير النفقات 
واملصاريف املنزلية، حيث يتركز 
اهتمام «ايكيا» بشـــكل محوري 
على تقدمي احللول فيما يتعلق 
مبنتجـــات معينة مثل املطابخ، 
واإلضـــاءة، التنظيم والترتيب 
باإلضافة الـــى عملية التخلص 

من النفايات.
  وأضافت الشركة ان استهالك 
امليـــاه والكهربـــاء والطاقـــة 
املستخدمة في عمليتي التدفئة 
والتبريد، يعتبر ذات تأثير مباشر 
على البيئة باإلضافة الى زيادة 
نفقات األســـرة، ومن ثم توفر 
«ايكيا» تكنولوجيا مبتكرة ذات 
فاعلية أكبر فـــي توفير الطاقة 

 «ورقية» تقرر إلغاء
  زياد رأسمالها

  
  اشار السوق الى ان شركة الشعيبة الصناعية (ورقية) 
افادته بأن مجلس ادارة الشركة قد قرر في جلسته التي 
انعقدت امس إلغاء زيادة رأسمال الشركة المقترحة من 
قبل الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشـــركة، 
وصـــرف النظر عنها وعدم الحاجة الى زيادة رأس المال 

في الفترة الحالية.
  وكانت الجمعية العموميـــة العــادية وغـير العادية 
للشـــركة التي عقـــدت في ٤ مايو من العـــام الماضي قد 
وافقت على زيـــادة رأس المال من ٦٫٦ ماليين دينار الى 
٢٠٫٦ مليونا بعدد ١٥٠٫٣٠٣٫٧٩٢ ســـهما وجميع االســهم 
نقدية اي بنســـبة ٢٧٠٪ من رأس المـــال المدفوع بقيمة 
اسمية ١٠٠ فلس مضافا اليها عالوة اصدار قدرها ١٥ فلسا 

للسهم الواحد. 


