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 «حتتجب آيديليتي لهذا االســـبوع مبناسبة االعياد 
الوطنية، وننتهز هذه الفرصة ملعايدة اجلميع ســـائلني 
املولى عز وجل ان يحفظ كويتنا الغالية من كل مكروه، 
وان يعيد علينا هـــذه االفراح جيًال بعد جيل، وكل عام 

والكويت الغالية بألف خير». 

ــركة آيديليتي  ــبوعية هادفة تقدمها كل اثنني ش ــة أس  زاوي
لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء وتطوير واحتضان 
ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة 
القصور في األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها. 
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 مجريات التداول
 أنهى املؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق املالية 
حركة تداوالت شهر فبراير عند مستوى ٦٫٤٨١٫١ نقطة 
منخفضا عن إغالق آخر جلسات شهر يناير والذي كان 
عند مستوى ٦٫٨٥٩٫٢ لتبلغ نسبة االنخفاض نحو ٥٫٥٪ 

محققا خسائر شهرية بواقع ٣٧٨٫١ نقطة.
ــر الوزني في آخر     وعلى اجلانب اآلخر أغلق املؤش
جلسات شهر فبراير عند مستوى ٤٥٣ نقطة منخفضا 
بنسبة ٥٫٨٪ عن مستوى إغالقه في شهر يناير والذي 
ــارة مقدارها ٢٧٫٩ نقطة بنهاية  بلغ ٤٨٠٫٩ نقطة بخس

ــهر. وخالل ١٩ جلسة بلغت كمية األسهم املتداولة  الش
٣٫٨٩٢ ماليني سهم مقارنة بحوالي ٥٫٩٠٥ ماليني سهم 
مت تداولها في يناير املاضي مؤديا إلى انخفاض أحجام 

التداول بنحو ٣٤٪.
  وجاءت كميات التداول من خالل تنفيذ ٦١٫٨٢٢ صفقة 
محققة ما قيمته ٦٤٣ مليون دينار مقارنة مع ٨٠٫٩٩٩ 
ــهر  صفقة بواقع ما قيمته ٨٤٥ مليون دينار بنهاية ش
يناير املاضي، مما يعني انخفاض عدد الصفقات وقيم 

التداول بواقع ٢٤٪ لكل منهما مع نهاية شهر يناير.

  وعلى صعيد القطاعات فقد انخفضت املؤشرات الوزنية 
ــتثمار بانخفاض  جلميع قطاعات تصدرها قطاع االس
ــهر املاضي ليغلق عند املستوى  ــبته ٩٫٧٪ عن الش نس
ــاع الصناعة مغلقا عند  ــي ١٧٩٫٦ نقطة، يليه قط الوزن
ــة منخفضا بواقع ٩٫٢٪،  ــتوى الوزني ٣٧١٫٩ نقط املس
وجاء قطاع العقار في املرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره 
الوزني عند مستوى ١٨٩٫٧ نقطة متراجعا بنسبة ٧٫٣٪ 
وكان أقل االنخفاضات من نصيب قطاع التأمني والذي 

تراجع مؤشره الوزني مبا نسبته ٢٫٥٪. 

 بالتعاون مع بيت لوذان

 «الوطنية لالتصاالت» راع ذهبي
   للمؤتمر الثاني للتراث والفنون والحرف 

 «عالم المارينا» تنظم «عمار يا كويت»  
 أعلنت شركة عالم املارينا عن تنظيمها معرضا في املارينا مول 
عن الصـــور التاريخية واحلديثة حتت عنـــوان «عمار يا كويت»، 
وذلـــك خالل الفترة من ٢١ فبراير اجلاري إلى ٥ مارس املقبل، حتت 
رعاية شركة اكسون موبيل الكويت احملدودة لالستكشاف واإلنتاج 

ومجموعة الراي اإلعالمية. 
  ويروي املعرض تاريخ الكويت بواســـطة مجموعة من الصور 
املعبـــرة التي تقص كل واحدة منها قصة تطور وجناح في مختلف 
املرافـــق، وتقارن بني كويت األمس واليوم لتظهر التقدم الذي يلقي 
بظالله على الدولة وهو املنصة التي ترتكز عليها في تكريس مكانتها 

الرائدة واحتاللها لسدة املجد في احملافل الدولية.
  وقالت الشركة في بيان صحافي ان تنظيم هذا املعرض يأتي مبناسبة 
األعياد الوطنية املجيدة وحرصا منها على مشاركة املجتمع الكويتي 

احتفاالته في الذكرى اخلمسني لالستقالل والعشرين للتحرير.
  وفي معرض حديثه حول هـــذه املبادرة، قال ممثل عالم املارينا 
عبدالرحيم العوضي: «لقد أردنا أن نهنئ املجتمع الكويتي قيادة وشعبا 
بحلول الذكرى اخلمسني الستقالل الكويت والعشرين لتحريرها كذلك 
الذكرى اخلامســـة جللوس صاحب السمو األمير، بوسيلة مبتكرة 
تروي بالصورة مسيرة كفاح وجناح أسفرت عن التطور واالزدهار 

الكبيرين اللذين تشهدهما الكويت اليوم في مختلف مرافقها».  

 أعلنت الشــــركة الوطنية لالتصاالت عن رعايتها الذهبية للمؤمتر 
الثاني للفنــــون واحلرف والتراث الذي مت خالله اســــتعراض احلرف 
الكويتية القدمية والتاريخ التراثي لها حيث نظم املؤمتر من قبل بيت 

لوذان خالل الفترة من ١٩ إلى ٢٣ فبراير اجلاري.
  وقالت الشــــركة في بيان صحافي انها شــــاركت بشــــكل مكثف في 
االحتفاالت الوطنية للكويت عبر تنظيم االحتفاالت املتنوعة خالل هذا 
الشهر، حيث كان أحدها رعاية هذا املؤمتر الراقي، بهدف تعزيز الصلة 
بني اجليل القدمي والشــــباب من خالل الصــــور املرئية واحلية للحرف 
التقليديــــة في الكويت. وتعليقا على الرعاية الذهبية لهذا املؤمتر، قال 
مدير إدارة العالقات العامة في الوطنية عبدالعزيز البالول في تصريح 
صحافي: «إن فبراير هو شهر مميز لكل الكويتيني حيث نحتفل بوحدتنا 
وحريتنا، وال يخفى على اجلميع كيف أن الكويت غنية في مجالي الثقافة 
والتراث وما زالت تتألق في تراثها وتاريخها وعبق األصالة التي تتمتع 
به، وتفخر الوطنية لالتصاالت باتخاذ هذه املبادرة لتعزيز وترســــيخ 

التقاليد الكويتية وخاصة لدى اجليل احلالي واألجيال املقبلة».
  وقد شــــمل املعرض عرض مجموعة من الفنون واحلرف جنبا إلى 
جنب مع عرض أفالم وثائقية تاريخية غنية عن البالد، كما متت دعوة 
احلرفيني لعرض أعمالهم ونظمت ورش عمل للزوار باإلضافة الى تقدمي 
عدد من الرقصات الشــــعبية مثل العرضــــة، وفنون بحرية قدمية مثل 
السامري، سنجني، حدادي، عاشوري، والطنبورة، والليوة، واستمتع 
احلضور كذلك مبراسيم حفل زفاف تقليدي حي، وباإلضافة إلى البرنامج 
املذكور، شــــمل املعرض عرضا لألزياء التقليديــــة، باإلضافة الى إعداد 

أطباق من املطبخ الكويتي ليتذوقها ضيوف املؤمتر. 

 لوحة فنية تراثية

 جانب من انطالقة سباق العام املاضي

 ينطلق ١٢ مارس المقبل والتسجيل مستمر في خيمة البنك بجانب المركز العلمي 

 سجلت أعلى تراجع شهري للمؤشر الوزني منذ مايو ٢٠١٠

 تجاوز عدد المشاركين في سباق «الوطني» للمشي الـ ٢٠٠٠ مشارك

 «وضوح»: مليارا دينار خسائر القيمة السوقية للبورصة في فبراير
تفوق ٦ مليارات دينار بالنسبة 
للسنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠، وتأتي 
االرتفاعـــات األخيـــرة على أثر 
التي  االضطرابات السياســـية 
إلى  تشهدها املنطقة، باإلضافة 
قرار منظمة أوپيك باإلبقاء على 
حجم اإلنتاج واالنتعاش العاملي 

بشكل عام.
  وكذلك شهدت اسعار الذهب 
العاملية تواليا في ارتفاع األسعار 
خالل شهر فبراير بعد جتاوزها 
ألكثر مـــن ١٤٠٠ دوالر لألوقية 
في ظل ارتفـــاع الطلب العاملي 
امـــن مـــع االضطرابات  كمالذ 
السياسية التي تشهدها منطقة 
الشرق األوسط وكذلك مع وجود 
أنباء عن دخول البنوك املركزية 
العاملية كمشتر لدعم احتياطياتها 
من املعدن الثمني في الوقت الذي 
أعلن فيه املجلس العاملي للذهب 
عن ارتفـــاع الطلب على الذهب 
مبنطقة الشرق االوسط خالل 
الربع األخير من عام ٢٠١٠ بنسبة 
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  حركة المؤشر فنيًا

الفنية    وتشـــير املعطيات 
إلى تراجعات املؤشر  احلالية 
احلالية، والتي قد تســـتهدف 
مســـتوى ٦٫٢٨٠ نقطة، متثل 
حتـــركات تصحيحية مؤقتة 
سرعان ما تنتهي ويعاود املؤشر 
االرتفاع مرة أخرى، مستهدفا 
إلى مستوى ٦٫٦٠٠  الوصول 
نقطـــة وصوال إلى مســـتوى 
٦٫٧٧٠ نقطـــة، إال أن انتهـــاء 
الهبوطية  موجـــات املؤشـــر 
مرهون تنفيذها بعدم انزالقه 
أسفل مســـتوى ٦٫٢٨٠ نقطة 

بصفة يومية.
إلى    كما يجب اإلشارة هنا 
ارتفاعات املؤشر احملتملة  أن 
من الصعب أن تذهب ألبعد من 
مستوى ٦٫٧٧٠ نقطة في ظل 
الظروف الفنية الراهنة، األمر 
الذي يجعلنا نرجح انحصار 
حتركات املؤشر السعري على 
املدى القصير بني مستوى دعم 
يبلغ ٦٫٢٨٠ نقطة ومســـتوى 

مقاومة يبلغ ٦٫٧٧٠ نقطة.
  وقد بلغت القيمة الســـوقية 
بنهاية شـــهر فبراير من العام 
احلالي للشـــركات املدرجة في 
السوق الكويتي ٣٣٫٦٦٧ مليون 
دينار مقارنة مع حوالي ٣٥٫٧٣٥ 
مليون دينار في نهاية شهر يناير 
املاضي لتمثل انخفاضا نسبته 
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الســـويس وما ان هدأت األمور 
في مصر حتى تصاعدت خالل 
فبراير في جارتها ليبيا صاحبة 
الــــ ٢٪ من انتاج النفط العاملي 
والتي تبلـــغ ١٫٦ مليون برميل 
يوميا والـ ٣٪ من االحتياطيات 
النفطيـــة والتي متثل ٤٤ مليار 
برميل األمر الذي دفع باألسعار 
ملستويات تتجاوز الـ ١٠٨ دوالرات 
للبرميل وهو أعلى مستوياتها في 
عامني ونصف العام األمر الذي 
التوقعات بوصول  ظهرت معه 
املستويات السعرية الى النقاط 
القصـــوى عند ١٤٧  التاريخية 

دوالرا للبرميل.

  النفط الكويتي

  وفي سياق ذي صلة، شهدت 
سلة أوپيك ارتفاعات متسارعة 
خـــالل الشـــهر، فقـــد واصلت 
أسعار النفط اخلام مزيج برنت 
ارتفاعاتها محققة أداء بلغ ٢٤٪ 
منذ بدايـــة العام احلالي، حيث 
بلغ سعر البرميل ١٠٧ دوالرات 
في السابع والعشرين من شهر 
فبراير بفارق ٢١ دوالرا عن نهاية 
العام ٢٠١٠، واجلدير بالذكر بأن 
األسعار احلالية هي األعلى منذ 
أغسطس ٢٠٠٨، وبقاء األسعار 
عند تلك املستويات يعني فوائض 

واالســـتثمار مـــن بـــني أكثـــر 
القطاعات تأثرا خالل الشهر وان 
كانت متراكمة منذ بداية األزمة 
املاليـــة العاملية في ٢٠٠٨ إال ان 
التغيرات  حدتها زادت مع تلك 
التي يشهدها أداء سوق األسهم 
الكويتي حيث تراجع املؤشـــر 
الســـعري لقطاع العقارات الى 
ما دون مستويات بداية عام ٢٠٠٣ 
بالرغم من إعالن شـــركة البدر 
لالستثمار العقاري عن تقدمها 
لعرض شراء حصص في شركتي 
«اجوان» و«رمي العقارية» بأسعار 
مضاعفة للقيمة الســـوقية مبا 
يشير الى مستوى التدني الذي 
وصلت اليه القيم السوقية ألسهم 
القطاع وكذلك تراجع املؤشـــر 
الى  السعري لقطاع االستثمار 
مستويات نهاية عام ٢٠٠٣ وذلك 
بعد كســـره ألدنى نقطة له في 

يوليو املاضي.

  األحداث الجيوسياسية

  من ناحية أخرى، ســـاهمت 
السياســـية في  االضطرابـــات 
مصر مع نهاية الشـــهر املاضي 
في دفع األســـعار العاملية خلام 
برنت لتجاوز املائة دوالر للبرميل 
وذلك في ظل القلق الذي حدث 
من تأثير تلك األحداث على قناة 

حصتها في زين السعودية من 
ثالث جهـــات مختلفة من بينها 
الســـعودية  القابضة  اململكـــة 
وشركة بتلكو البحرينية اال أن 
إدارة زين برفض  قرار مجلس 
تلك العروض وإعالن ٤ تنفيذيني 
بالشركة استقالتهم مباشرة عقب 
رفض تلك العروض جاء مبثابة 
صدمة ملستثمري زين الكويتية 
األمر الذي انعكس بصورة كبيرة 
على أداء سهم زين خالل تداوالت 
الشهر ووصوله الى مستويات 
سعرية اقل من مستواه قبل إعالن 
اتصاالت نيتها لشراء ٤٦٪ من 
أسهمها بل وانعكس ذلك بصورة 
كبيرة على أداء الســـوق بصفة 

عامة.
  وعلى صعيـــد نتائج قطاع 
البنوك، لم تشفع النتائج املالية 
البنكـــي والتي جاءت  للقطاع 
ايجابية في مجملها حيث التهمت 
املكاسب السوقية التي حققتها 
اسهم القطاع منذ بداية ديسمبر 
املاضي كما تراجعت املؤشرات 
الســـعرية والوزنيـــة للقطاع 
الى مستويات شـــهر ديسمبر 
الذي شـــهد بداية انطالقة قوية 
ملؤشراته والتي قادها بنك الكويت 

الوطني.
العقـــارات  قطـــاع    وكان 

  وشهدت األحداث خالل الشهر 
إعالن مجلـــس مفوضي «هيئة 
املال» املســـودة األولى  أسواق 
لالئحة التنفيذية لقانون هيئة 
السوق وتوزيعها على اجلهات 
املعنية واملختصة حيث تضمنت 
املســـودة ٤٣٢ مادة ويأتي ذلك 
بهدف إبداء املالحظات على تلك 
املواد للخروج بقوانني رقابية 
حتكم السيطرة وتنظم عمل سوق 

املال بصورة أفضل.

  األحداث االقتصادية

املتعلقة    وكانـــت األخبـــار 
بشركة زين هي احملرك األساسي 
للتداوالت في حـــال اعتبار ان 
الظروف السياســـية باملنطقة 
صاحبة جزء كبير من توجيه 
حركة املؤشرات إال أن صفقة زين 
كانت احد األمور الضاغطة على 
تداوالت السوق خالل فبراير حيث 
جاءت القرارات اإلدارية املتعلقة 
بعدم قبول العروض املقدمة لبيع 
شـــركة زين الكويتية حصتها 
البالغـــة ٢٥٪ في شـــركة زين 
السعودية كتهديد إلمتام عملية 
بيع ٤٦٪ من أســـهم شركة زين 
الكويتية لصالح شركة اتصاالت 
اإلماراتية، حيث توالت العروض 
على شركة زين الكويتية لشراء 

 قـــال التقــرير 
الشـــهـــــــري 
ملركز وضـوح 
لالستشـــارات 
املالية واالقتصادية ان تداوالت 
الســـوق الكويتي شهدت خالل 
شـــهر فبرايـــر تراجعات حادة 
أفقدته مكاســـب سعرية ألكثر 

من سبعة أشهر.
  حيث أغلق املؤشر السعري 
للسوق عند مستوى ٦٫٤٨١ وهو 
األدنى له منذ ما يقرب من سبعة 
أشهر وكذلك فقد املؤشر الوزني 
أكثر من ٥٫٨٪ من قيمته ليخسر 
مكاسب حققها على مدار أكثر من 
خمسة أشهر بوصول قيمته الى 
أدنى مستوى منذ سبتمبر املاضي 
وذلك في ظل األجواء السياسية 
املضطربة التي ألقت بظاللها على 
أســـواق املـــال االقليمية والتي 
جاءت جميعها باغالقات سلبية 
الشهر وان كان السوق  بنهاية 
الكويتي صاحب نسبة التراجع 
األكبر بني تلك األسواق التي بدأت 
في التهـــاوي مع بداية األحداث 
السياســـية مبصر وما ان آلت 
األمور الى االستقرار حتى انتقلت 
عدوى االحتجاجات واملطالبات 
الدول  الى  باإلصالح السياسي 
املجاورة والتي تصاعدت حدتها 
في اليمن والبحرين مع انتصاف 

شهر فبراير.
  وقد أثرت تلك األحداث على 
القرارات االستثمارية املتعلقة 
بأسواق املال باعتبارها من أكثر 
أنواع االســـتثمار حساســـية 
مبثـــل هـــذه التوتـــرات مما 
ساهم بشكل كبير في تسييل 
احملافظ االستثمارية مع احجام 
أصحاب السيولة عن الدخول 
في مخاطرة خالل تلك الفترة 
ما ساهم بنحو كبير في تهاوي 
القيمة السوقية ملعظم األسهم 
املتداولة بعيدا عن قيمها العادلة 
الى ما  ووصلت بالكثير منها 
دون القيمة االسمية والدفترية 
بل وصل باســـهم القطاع غير 
الكويتي الى أدنى مستوى له 
منذ عام ٢٠٠٥ أي وصول القيمة 
السوقية لبعض أسهمه الى ما 
دون املستوى السعري ألكثر 

من ٦ سنوات ماضية.
  وبالرغـــم من االنعكاســـات 
االيجابية لتلـــك األحداث على 
أســـعار النفط الذي سينعكس 
بصورة كبيرة على املوازنة العامة 
للدولة إال ان السوق الكويتي لم 

يلق أي مردود ايجابي منها.

ســـتكون نقطة انطالق سباق 
النساء من أمام مارينا كريسنت، 
على أن تكون نقطة النهاية واحدة 
للجميع في اجلزيرة اخلضراء، أما 
بالنسبة لألطفال واليافعني أعضاء 
نادي أصدقاء زينة فســـتكون 
نقطة االنطـــالق داخل اجلزيرة 

اخلضراء.
  وسوف يقام في نهاية السباق 
حفل لتكرمي الفائزين العشرة من 
كل فئة في إطار برنامج ترفيهي 

ممتع للمشاركني وعائالتهم. 

في الكويت وذلك متهيدا النطالقة 
هذا الســـباق الذي تتنافس فيه 
ســـبع فئات عمرية من الرجال 
والنساء للفوز باجلوائز والهدايا 
القيمة املقدمة من البنك الوطني، 
إلى فرصـــة دخول  باإلضافـــة 
السحب على سيارة كيا سيراتو 
كوب اجلديدة لكل مشارك يقوم 
بوضع الكوبون داخل صندوق 
السحب عند التسجيل. وسوف 
تكون نقطة بداية سباق الرجال 
من أمام املركز العلمي، في حني 

الفريـــدة من نوعها  الرياضية 
في الكويت فـــي خيمة الوطني 
للتسجيل بجانب املركز العلمي 
في الســـاملية يوميا من الساعة 
التاسعة صباحا وحتى التاسعة 
وحتى يوم اجلمعـــة املوافق ١١ 
مارس املقبل باإلضافة إلى عمليات 
التسجيل في الفترة املسائية في 
فرع البنك الوطني في األڤنيوز، 
والوحدة املتنقلة للتسجيل التي 
جتـــوب مختلـــف املناطق التي 
تتواجد فيها كبريات الشركات 

الترفيهية والتوعوية  األنشطة 
املصاحبة له، السيما أن سباق هذا 
العام يأتي حتت شعار «حبيبتي 
يا كويت» مبناســـبة احتفاالت 
الذهبي لعيد  الكويت باليوبيل 
االستقالل ومرور عشرين عاما 
علـــى التحرير ومـــرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم رسميا. وتتواصل عمليات 
الراغبني في  تسجيل املشاركني 
التظاهرة  املشـــاركة في هـــذه 

إقباال جماهيريا متزايدا عاما إثر 
عام، ونحن مســـرورون للغاية 
للنهوض بدورنا في تنظيم هذه 
الرياضية والصحية  التظاهرة 
الشعبية واالرتقاء بها إلى آفاق 
أوســـع، ونحن نتوقع مشاركة 
أعداد كبيـــرة من املتســـابقني 
الذين بلغ عدد املســـجلني منهم 
رسميا حتى اآلن أكثر من ٢٠٠٠ 

متسابق».
الثابت  التزامنا  إن    وأضافت 
بقضايا املجتمـــع وتنميته هي 
الســـبب الرئيسي الذي يجعلنا 
نحرص على إعطاء هذه التظاهرة 
املتمثلة في سباق الوطني للمشي 
وتنظيمهـــا بصـــورة منتظمة 
الوطني  سنويا، على أن سباق 
لهذا العام يتميز بتعدد وتنوع 

 قال بنك الكويت الوطني انه 
مع بداية العد التنازلي النطالق 
سباق «الوطني» السنوي السابع 
عشر للمشي املقرر يوم ١٢ مارس 
املقبل، تؤكد جميع املعطيات على 
أن هذا احلدث الرياضي والصحي 
الكبير في طريقه لتسجيل أرقام 
قياسية جديدة، في الوقت الذي 
بلغ فيه عدد املشاركني املسجلني 
رســـميا حتى تاريخه أكثر من 

٢٠٠٠ متسابق.
  وأوضـــح البنـــك فـــي بيان 
صحافي ان جموع املشـــاركني 
العديد من  ســـتنطلق برفقـــة 
الشـــخصيات العامـــة وكبـــار 
املســـؤولني والقياديني في بنك 
الكويت الوطني، وفي مقدمتهم 
نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني عصام الصقر 
على خط السباق من أمام املركز 
العلمي في الساملية وفي محاذاة 
أجمل البقاع الشاطئية في الكويت 
على امتداد شارع اخلليج العربي 
وسط مراقبة واهتمام العشرات 
من املتطوعـــني وموظفي البنك 
الوطني، وتشـــجيع اجلماهير 
واألقارب واألصدقاء احملتشدين 

على امتداد خط السباق.
  وقالت املديرة التنفيذية إلدارة 
العالقات العامة واإلعالن في البنك 
منال املطر: «من الواضح أن سباق 
الوطني السنوي للمشي يشهد 

 منال املطر  

 املؤشر السعري  املؤشر الوزني 

 األسهم املتداولة* 
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