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 قال تقرير بيت االستثمار العاملي (جلوبل) ان قطاع االتصاالت 
اخلليجي واصل أداءه السلبي خالل تداوالت األسبوع املنتهي في 
٢٤ فبراير اجلاري، حيث أنهى مؤشر قطاع االتصاالت اخلليجي 
تداوالت هذا األسبوع مسجال تراجعا بنسبة ٢٫٨١٪ وصوال إلى 
مســــتوى ٢٩٧٫٠٩ نقطة. في حني فقد املؤشــــر منذ بداية العام 
وحتى تاريخه خســــائر بلغت نســــبتها ٦٫٢٨٪، بينما انخفض 
إجمالي القيمة السوقية للقطاع بواقع ٢٫٨٣ مليار دوالر وصوال 
إلى ٩٧٫٨٦ مليار دوالر، وقد تأثر القطاع باألحداث السياســــية 
التي وضعت املنطقة العربية على صفيح ساخن والتي أدت إلى 

ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة.
  وأوضح التقرير ان أنشــــطة التداول شهدت ضغوطا بيعية 
كبيرة حيث ارتفعت كمية األسهم املتداولة بنسبة بلغت ١٧٫٣٨ 
٪ وصوال إلى ١٦١٫٨١ مليون ســــهم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 
٥٢٧٫٤٤ مليون دوالر مرتفعا بنسبة ٣٥٫٦١٪ عن القيمة املتداولة 

خالل األسبوع السابق.
  من جهة أداء األسهم من حيث تغير االسعر السوقي، فقد جاء 
سهم شركة االتصاالت املتنقلة (زين السعودية) األكثر تراجعا 
متصــــدرا قائمة األســــهم من حيث االنخفاض فاقدا ما نســــبته 
٢٤٫١٤٪ من قيمته ليغلق عند ٧ رياالت. ويعزى هذا االنخفاض 
في قيمة الســــهم املذكور بعد قيام مجلس إدارة زين السعودية 
بتعديل توصيته إلى تخفيض رأسمال الشركة إلى ٦٫٣ مليارات 
ريال ســــعودي ومن ثم زيادة رأس املال إلى ١٠٫٦ مليارات ريال 
ســــعودي. من جانب آخر، لم يشهد قطاع االتصاالت أي ارتفاع 

هذا األسبوع.
  وبني التقرير ان الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت استحوذت 
على ما نســــبته ٦٫٤٤٪ من اجمالي الكمية املتداولة في االسواق 
اخلليجية، بينما استحوذت القيمة املتداولة للقطاع على ما نسبته 
٨٫٥٢٪ من اجمالي القيمة املتداولة في االســــواق اخلليجية، هذا 
وتصدر سهم شركة احتاد اتصاالت (موبايلي) قائمة االسهم من 
حيث الكمية والقيمة املتداولة، حيث بلغت الكمية ١١٫٣٨ مليون 

سهم بقيمة ١٥٤٫٩١ مليون دوالر. 

 طوكيو ـ كونا: أظهرت بيانات رسمية صادرة عن االدارة العامة 
الصينية للجمارك امــــس ان صادرات الكويت من النفط اخلام الى 
الصني زادت في يناير بنســــبة ٢٠٫٧٪ لتسجل ٦٤٨ ألف طن، أي ما 
يعادل حوالي ١٥٣ ألف برميل يوميا. ووفقا لالرقام فقد قدمت الكويت 
ما نسبته ٣٫٠٪ من اجمالي واردات الصني من النفط اخلام مقارنة 
بـ ٤٫٤٪ في الشــــهر نفســــه من عام ٢٠١٠ و٢٫٦٪ في ديسمبر. فيما 
انخفضت شحنات الكويت الى اكبر اسواق الطاقة في العالم بنسبة 

١٣٫٥٪ وذلك على أساس العام املاضي. وارتفع اجمالي واردات الصني 
من النفط اخلام بنسبة ٢٧٫٤٪ في يناير املاضي لتسجل ٥٫١٦ ماليني 
برميل يوميا. وظلت اململكة العربية السعودية أكبر مزود للصني مع 
زيادة شحناتها بنسبة ٤٤٫٨٪ عن العام السابق الى ٩٩٦ ألف برميل 
يوميا تليها أنغوال مبعدل ٥٩٣ ألف برميل يوميا بانخفاض مقداره 
٢٥٫٤٪، فيما أصبحت ايران في املرتبة الثالثة، اذ ســــجلت واردات 

البالد ارتفاعا مقداره ١٠٢٫١٪ بواقع ٥١٩ ألف برميل يوميا. 

 ارتفاع صادرات الكويت من النفط الخام إلى الصين في يناير بنسبة ٢٠٫٧٪

 «الوطنية لالتصاالت» تقيم معرضًا 
  للصور الوطنية في «مارينا مول»

«Zain POP» زين» تطلق لعبة» 
  على تطبيقات أجهزة iPhone مجانًا

 «الوطني لالستثمار»: انخفاض جماعي 
ألسواق المنطقة األسبوع الماضي

 قــــال تقرير شــــركة الوطني 
لالستثمار ان أداء أسواق املنطقة 
انخفض خالل األســــبوع املاضي 
وتراجعت مؤشــــراتها، وقد أقفل 
مؤشر السوق الكويتي منخفضا 
بواقع ١٫٢٪ خالل األسبوع املاضي 

ليغلق على ٦٫٤٨١ نقطة.
التقرير أن شــــركة    وأوضح 
املباني أعلنت عن أرباحها للعام 
٢٠١٠، والتي بلغت ١٨٫٦٧ مليون 
دينار (بربحية للسهم تبلغ ٣٧٫١٩ 
فلســــا) بارتفاع ٢٢٪ عن األرباح 
التي حققتها الشركة خالل السنة 
املالية السابقة ٢٠٠٩، والتي بلغت 
١٥٫٣ مليون دينار. وأوصى مجلس 

إدارة الشركة بتوزيع ١٠٪ أسهم 
منحة (١٠ أسهم لكل ١٠٠ سهم)، 
علما أن هــــذه التوصية تخضع 
ملوافقــــة اجلمعيــــة العموميــــة 

واجلهات املختصة.
  وبّني التقرير ان شركة أجيليتي 
أعلنت ان وكالة الدفاع اللوجستية 
قد قامت مبنحها ٦ أشهر اضافية 
تبدأ من مارس ٢٠١١ حتى أغسطس 
٢٠١١ لعقد التخزين والتوزيع في 
مجمع مستودعات التوزيع الدفاعي 
في الكويت وجنوب غرب آســــيا 
(دي دي كي اس) بقيمة تبلغ ١٩ 

مليون دوالر.
  وأفادت شركة اجيليتي بأنها 

ســــتقوم بتزويد وكالــــة الدفاع 
اللوجستية بنظام متكامل الدارة 
التخزين لدعم عملياتها في املنطقة. 
من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة 
طيران اجلزيرة عن نتائجها للربع 
األخير من عام ٢٠١٠، وقد سجلت 
أرباحا صافية بلغت مليوني دينار 
مواصلة بذلك ربحيتها منذ تنفيذ 
خطة «العودة الى الربحية» في 
شهر مايو من عام ٢٠١٠. وقلصت 
الشركة خسائرها الصافية بواقع 
٥٫٤ ماليني دينار، لتبلغ اخلسائر 
نحو ٢٫٨ مليون دينار في عام ٢٠١٠ 
مقارنة بخسائر بلغت ٨٫٢ ماليني 

دينار لعام ٢٠٠٩. 

إلى اشـــتراك مجانـــي بخدمة 
االنترنت. أمـــا اجلوائز الثالثة 

الكبرى فهي كالتالي:
  ـ التسجيل الصوتي: تسجيل 
ڤيديو كليب ألغنية من أحلان 
عبداهللا القعـــود باإلضافة إلى 
رحلة مجانية لشخصني حلضور 
حفل موسيقي عاملي في اململكة 

املتحدة.
الفوتوغرافي:  التصويـــر    ـ 
كاميرا ديجيتال DSLR ورحلة 
إيطاليا  إلى  مجانية لشخصني 

ـ توسكاني.
  ـ التســـجيل املرئـــي: رحلة 
مجانية إلى هوليوود واملشاركة 
في عمل ســـينمائي مع إحدى 

شركات اإلنتاج العاملية.
  وتتقدم «الوطنية» بالشكر 
لكل الذين شـــاركوا سواء عن 
طريق تقدمي أعمالهم اإلبداعية 
أو بالتصويت لصالح أصدقائهم 
أو املشـــاركات املفضلة لديهم. 
وتعـــد «.الوطنيـــة» محبيها 
العديد من  وعمالءها بتقـــدمي 
احلمالت والبرامج املبتكرة في 
املستقبل باإلضافة إلى املسابقات 

املميزة. 

فئات املجتمع الكويتي ومنحتهم 
الفرصة للتعبير عن أنفســـهم 
وصقل مواهبهم وإظهار حبهم 
للكويت وهي حتتفل بأعيادها 

الوطنية هذه األيام».
  وأضافت العيار بالقول «أود 
أن أدعو اجلميع للحضور وزيارة 
معرض صور Give Kuwait. الن 
تلبية هذه الدعوة ستكون وسيلة 
رائعة لتشجيع هؤالء الفنانني 
املوهوبني والذين هم بحاجة الى 
كل الدعم. وقد نظمنا هذا احلدث 
خالل عطلة االعياد الوطنية حتى 
يتمكن الناس من التعرف على 
اصالـــة تراثنا الغني والتعبير 

عن اعتزازنا به».
 Give Kuwait يذكر أن حملة  
كانـــت قد انطلقت في منتصف 
ديسمبر املاضي واستمرت إلى 
نهاية يوم ٢٠ اجلاري. وأكدت 
احلملة أن «الوطنية لالتصاالت» 
من أولى اجلهات الداعمة للمواهب 
في الكويت كما لم تنس الشركة 
عمالءها وجمهورهـــا املتعلق 
باحلملة حيث نال الكثير منهم 
جوائـــز مميزة أســـبوعيا ومت 
توزيع ٢١ جهاز iPads باإلضافة 

الوطنية  الشـــركة   تدعـــو 
لالتصـــاالت اجلميع إلى زيارة 
املعرض الذي تنظمه الشـــركة 
احتفـــاال بنجـــاح أفضل حملة 
إلكترونية أطلقتها في ديسمبر 
 Give» املاضي والتي حملت اسم
Kuwait» بهـــدف غـــرس روح 

الوطنية بني الشعب الكويتي.
  وقالت الشـــركة فـــي بيان 
صحافـــي أمـــس ان املعـــرض 
يقـــام على جســـر مارينا مول 
تكرميـــا ملواهـــب وإبداعـــات 
املشـــاركني فيها والذين قدموا 
اإلبداعيـــة على موقع أعمالهم 

 Wataniya.com/Givekuwait وذلك 
حتى ٢٧ اجلاري.

 Give Kuwait   وتعد حملـــة 
األولى من نوعها والتي نظمتها 
الوطنية لالتصاالت، مساهمة 
منهـــا في الذكرى الــــ ٥٠ ليوم 
االستقالل واالحتفال بالذكرى 
الـ ٢٠ للتحرير. ومن خالل هذه 
احلملة، قدمت الوطنية لكل من 
يعيش على هذه األرض الطيبة 
فرصة للتعبير عن حبهم لهذا 
الفرصة  البلد املعطاء وأتاحت 
للجميـــع إرســـال الصـــور أو 
التسجيالت الصوتية ومقاطع 
 Give الڤيديو مجانا على موقع
Kuwait وحققت احلملة جناحا 
كبيرا خاصة بعد ان شارك اآلالف 
في أنشطتها. وحصل املشاركون 
فيها على فرصة لعرض اعمالهم 
وخاصة الصـــور في املعرض، 
وتفخر الشركة الوطنية بنجاحها 
في توفير هذه الفرصة للشباب 
لعرض مواهبهم واظهار حبهم 

للكويت.
  وتعليقا على معرض الصور 
الفوتوغرافية، قالت مدير أول 
إدارة االتصال بالوطنية رهام 
 Give Kuwait العيار «إن حملة 
القـــت قبوال كبيـــرا من جميع 

 أعلنت شـــركة 
زيـــن أن سلســـلة 
احتفاالتها باألعياد 
مازالت  الوطنيـــة 
مستمرة، وذلك من 
خالل املبادرات التي 
تواصل إطالقها على 
مختلف املستويات 
باملشاركات  سواء 
أو الرعايات أو على 
مســـتوى صياغة 
العروض واخلدمات 

احلصرية.
  وكشفت الشركة 
التي حتتفظ مبوقع 
الريادة في السوق 
الكويتي أنها تواصل 
احتفاالتهـــا علـــى 
طريقتهـــا اخلاصة 
وذلـــك بإطالقهـــا 
أحـــدث تطبيقاتها 
على أجهـــزة اآلي 
فون، وهـــي لعبة 
 Zain) «زين بوب»

POP)، والتي تهديها الشـــركة للشعب الكويتي 
خصيصا لهذه املناسبة الوطنية.

  وذكرت أن حتميل لعبة «زين بوب» من على 
اآلب ستور (App Store) سيكون مجانا، وستقوم 
الشركة بإرسال محتوى نصي بعنوان «ابدأ االحتفال 
والعب لعبة Zain POP»، مشـــيرة إلى أنها أعدت 
هذه اللعبة املبتكرة كمبادرة منها لنشر مزيد من 

الفرحة والبهجة في 
هذه االحتفاالت.

بالذكر    اجلدير 
أن شركة زين كانت 
أطلقـــت قبل فترة 
تطبيقهـــا اخلاص 
علـــى أجهزة اآلي 
فـــون واآلي باد، 
لتكون أول شركة 
فـــي  اتصـــاالت 
الكويت تطلق مثل 
هـــذه النوعية من 
التطبيقات على اآلب 
ستور (املستودع 
اإللكتروني لشركة 

آبل).
  وبينت «زين» أن 
نافذة زين على اآلي 
فون منحت عمالءها 
إمكانية اإلطالع على 
الكاملة  التفاصيل 
للفواتير مع إمكانية 
دفع قيمة الفواتير 
املستحقة السداد، 
باإلضافـــة إلى أنها تتيح أيضـــا إمكانية حتويل 
الرصيد، وأفادت الشـــركة بأنها أجرت مجموعة 
من التغيرات علـــى تطبيقها اخلاص بزين على 
اآلي فون، لكي يظهر تطبيق زين بشـــكل جديد 
ومختلف لعمالئها الكرام، وذلك بعد إضافة خواص 
جديدة، مثل املعلومات عن أوقات الصالة والصيد 

والشبكات االجتماعية. 

«Give Kuwait» تقديرًا واعترافًا بمواهب المشاركين في حملة 

 معرض «الوطنية لالتصاالت» للصور 

 «جلوبل»: سهم «زين السعودية» يفقد ٢٤٫١٤٪ 
من قيمته ليغلق عند ٧ رياالت سعودية

 تداول ٦٦ عقارًا خاصًا بقيمة ١٥٫٥ مليون دينار
  و٢٥ عقارًا استثماريًا بـ ٤٧٫٦ مليونًا

ولم تشـــهد احملافظة أي تداوالت 
بالنسبة للوكاالت العقارية خالل 
تلـــك الفترة. واحتلـــت محافظة 
مبارك الكبيـــر املرتبة الثالثة في 
التداوالت العقارية بواقع تداول ١٧ 
عقارا تركزت جميعها على مستوى 
العقار اخلاص بواقع ١٥ عقارا بينما 
تدول (عقارين) في العقار التجاري 
ولم حتدث تداوالت على الوكاالت 

العقارية خالل هذا األسبوع.
  وجاءت محافظة الفروانية في 
املرتبـــة الرابعـــة وذلك من خالل 
تـــداول ١٢ عقارا تركزت كلها على 
الســـكن اخلاص بواقع ٨ عقارات 
وعلى االستثماري بواقع ٤ عقارات 
وعلى مستوى الوكاالت العقارية لم 
تشهد احملافظة تداوالت خالل تلك 
الفترة. واحتلت محافظة العاصمة 
الترتيـــب اخلامس من حيث عدد 
العقارات املتداولة من خالل تداول 
١٠ عقارات تركزت الغالبية العظمى 
منها في العقار اخلاص عبر تداول 
٩ عقارات و(عقار واحد) بالنسبة 
للعقار االستثماري بينما لم تشهد 
احملافظة أي تداول بالنسبة للوكاالت 
العقارية. وجاءت محافظة اجلهراء 
في املرتبة السادسة من حيث عدد 
العقارات املتداولة وذلك من خالل 
تـــداول ٦ عقارات تركزت كلها في 
العقار اخلاص بواقع ٦ ولم تشهد 
أيضا احملافظـــة أي تداوالت على 

مستوى الوكاالت العقارية. 

األولى من بني احملافظات من حيث 
التداوالت العقارية خالل الفترة من 
٦ إلى١٠ فبراير اجلاري حيث بلغ 
عدد العقارات املتداولة ٢٧ عقارا نال 
السكن اخلاص النصيب األكبر منها 
بواقع ١٨ عقارا واالستثماري بواقع 
٩ عقارات أما على مستوى الوكاالت 
العقارية فلم حتظ احملافظة بأي 

تداوالت خالل هذه الفترة.
  وجـــاءت محافظـــة حولي في 
املرتبة الثانية من حيث التداوالت 
العقارية من خالل تداول ٢٠ عقارا 
توزعت على السكن اخلاص بواقع 
١٠ عقارات وتداول ٩ عقارات على 
مستوى االستثماري وتداول عقار 
واحد علـــى مســـتوى التجاري، 

املتداولة خالل الفترة نفسها بلغ 
(صفر) عقارا مقارنة باالســـبوع 
السابق، حيث بلغ اجمالي العقارات 
املتداولة ١٥ عقارا وذلك بانخفاض 
مؤشـــر تداول الوكاالت العقارية 

بواقع ١٥ عقارا.
  ومن املالحظ بالنسبة للعقار 
اخلاص ان مؤشره انخفض بواقع 
١٤ عقـــارا فيما انخفض مؤشـــر 
العقار االستثماري بواقع «صفر» 
عقـــار، علمـــا أن مؤشـــر تداول 
الوكاالت العقارية اســـتقر بواقع 
«صفر» عقار بالنســـبة للعقارين 
«التجاري» و«املخـــازن». ووفقا 
الحصائية «العدل» فإن محافظة 
األحمدي استحوذت على املرتبة 

انخفض بواقع (عقارين) بالنسبة 
لعقار الشريط الساحلي واستقر 
املؤشر بواقع (صفر) عقار بالنسبة 
للعقارين «الصناعي» و«املخازن» 

خالل هذه الفترة.
املتداولة  العقـــارات    اما عـــن 
للوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
العدل خالل  والتوثيق في وزارة 
الفترة من ٦ إلى ١٠ فبراير اجلاري 
فقد أظهرت اإلحصاءات عدم وجود 
وكاالت خالل هذه الفترة حيث لم 
يشهد العقار اخلاص أو االستثماري 
أو التجاري أو املخازن أو الصناعي 

أي حترك أو تداول.
  اما عن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية، فـــإن اجمالي العقارات 

 عاطف رمضان
  تشير إحصاءات إدارتي التسجيل 
العقاري والتوثيق في وزارة العدل 
خـــالل الفترة من ٦ إلى ١٠ فبراير 
اجلاري إلى حتســـن ملحوظ في 
تداول العقارات مقارنة بالفترة من 
٣٠ يناير املاضي إلى ٣ فبراير حيث 
أظهرت اإلحصاءات أن عدد العقارات 
املتداولة للعقود بالنسبة للعقار 
اخلاص بلغ ٦٦ عقارا مببلغ قدره 
١٥٫٥ مليون دينـــار، في حني بلغ 
عدد العقارات االستثمارية ٢٥ عقارا 
بقيمة ٤٧٫٦ مليون دينار، فيما بلغ 
عدد العقار التجاري (عقار واحد) 
بقيمة ١٫٢ مليون دينار، علما أنه 
لم يشهد عقار املخازن أو الصناعي 
اي حترك خالل هذه الفترة. وجاء 
في اإلحصاءات أن إجمالي العقود 
العقارية خالل الفترة من ٦ إلى ١٠ 
فبراير اجلاري بلغ ٩٢ عقارا مقارنة 
باالسبوع السابق حيث كان اجمالي 
العقارات املتداولة ٨٩ عقارا وذلك 
بارتفاع مؤشر تداول العقود بواقع ٣ 
عقارات، فيما انخفضت حركة تداول 
العقار اخلاص للفترة نفسها بواقع 
٣ عقارات مقارنة باالسبوع السابق. 
وجاء في احصاءات وزارة العدل ان 
مؤشر تداول العقود بالنسبة للعقار 
االستثماري ارتفع بواقع ٧ عقارات، 
علما أنه ارتفع كذلك مؤشر تداول 
التجاري  العقود بالنسبة للعقار 
بواقع (عقار واحد) كما أن املؤشر 

 عقارًا خاصًا بقيمة  عقارًا خاصًا بقيمة 
 استحواذ «األحمدي» على النصيب األكبر بعدد ٢٧ عقارًا

 ٨ صفقات مليونية بـ ٣٩٫٣ مليون دينار خالل أسبوع
 عاطف رمضان

  شهدت تداوالت االسبوع ٨ صفقات مليونية 
بقيمة ٣٩٫٣ مليون دينار تركزت جميعها في العقود 
املسجلة لصفقات البيع التي متت خالل الفترة 
ــاري وفقا إلحصاءات  من ٦ إلى ١٠ فبراير اجل
ــجيل العقاري والتوثيق في وزارة  إدارتي التس
ــذه الصفقات املليونية في ٧  العدل. ومتثلت ه
ــتثمارية وعقار واحد جتاري، علما  عقارات اس
بأن العقارات االستثمارية كانت عبارة عن ڤيال 
بقيمة ٢١٫٨ مليون دينار كائنة في منطقة دسمان 

ــاحتها ٦٠٢٢٫٧٩ مترا إضافة إلى عقار هدم  مس
قيمته ١٫٢ مليون دينار كائن في منطقة الساملية 
مساحته ٩١٣ مترا، كذلك أرض استثمارية كائنة في 
منطقة املهبولة قيمتها ٢٫٨ مليون دينار ومساحتها 
٣٧٥٠ مترا، إضافة إلى ٥ بنايات استثمارية كائنة 
في مناطق الفنطاس والساملية والفروانية، علما 
ــعار ٤ بنايات منها تتراوح فيما بني ١٫١  بأن أس
مليون دينار و٢٫٨ مليون دينار للبناية الواحدة 
ــاحات الـ ٤ بنايات تتراوح بني ٨٠٦  كما أن مس

امتار و٢٩١٢ مترا للبناية الواحدة. 
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