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االسهم في الوقت الذي تأثرت فيه العديد من اسهم الشركات الرخيصة 
بجني االرباح التي اثرت على السوق بشكل عام.

وعلى الرغم من تفاقم االوضاع في البحرين إال ان رد فعل السوق 
عليها كان محدودا ولكن هذا ال يعني ان السوق قوي، بل من الضروري 
على صغار املتداولني اخذ احليطة 
واحلذر خاصة ان وضع السوق 
يتغير من يوم الى آخر، بل من 
الى اخرى، خالل مراحل  ساعة 

التداول.

آلية التداول

تباينت اسعار اسهم البنوك 
في تداوالت ضعيفة على اغلبها 
باستثناء التداوالت النشطة على 
بعض االسهم في مقدمتها سهم 
البنك الدولي الذي شهد عمليات 
شـــراء قوية دفعته لتحقيق 
مكاســـب ســـوقية جيدة رغم 
عمليات البيـــع جلني االرباح 
والتي مت استيعابها من خالل 
القوة الشـــرائية على السهم، 
كذلك ارتفعـــت حركة التداول 

الثالـــث من حيث القيمة، اذ مت تداول ٣٨٫٢ مليون ســـهم نفذت من 
خالل ٧٦١ صفقة قيمتها ٤٫١ ماليني دينار.

وحصل قطاع الشـــركات الصناعية على املركز الرابع من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ١٠٫٩ ماليني ســـهم نفـــذت من خالل ٤٣١ صفقة 

قيمتها ٣ ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية 
فـــي املركز اخلامـــس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٤٠٫٧ مليون 
سهم نفذت من خالل ٥٥١ صفقة 

قيمتها ٢٫٨ مليون دينار.

توقف زين

ســـاهم توقـــف ســـهم زين 
عن التداول بســـبب طلب إدارة 
البورصـــة تفاصيـــل االجتماع 
إدارة  اخلامس مبوافقة مجلس 
الشركة عن بيع زين السعودية 
في تراجع قيمة التداول مقارنة 
بأول من امس فيما استمرت اغلب 
اسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي في االرتفاع رغم عمليات 
جني االرباح التي شهدتها هذه 

عمليات البيع لجني األرباح تدفع مؤشري البورصة للتذبذب
وأغلب شركات الخرافي تواصل االرتفاع.. وتوقف تداول «زين»

هشام أبوشادي
ســـيطرت عمليات جني األرباح 
على حركة التداول في سوق الكويت 
لـــألوراق املالية أمـــس خاصة على 
التي  الرخيصة  الشـــركات  أســـهم 
حققت مكاسب سوقية ملحوظة أول 
من أمس، األمر الذي دفع مؤشـــري 
السوق للتذبذب احملدود خالل مراحل 

التداول.
وعلى الرغم من ان عمليات جني األرباح التي شهدتها البورصة 
أمس جاءت طبيعية خاصة بعد املكاسب الكبيرة التي حققتها منذ 
يوم االربعاء املاضي إال ان ما أثار املخاوف لدى أوســـاط املتداولني 
هو تصريـــح نائب مجلس األمة أحمد الســـعدون انه بصدد تقدمي 
استجواب حول صفقة زين، األمر الذي دفعهم لعمليات بيع خاصة 
ان هذا التصريح جاء في وقت السوق يعاني فيه من ضعف في الثقة 
ألسباب عديدة أبرزها األوضاع السياسية املتفاقمة في املنطقة، خاصة 
في البحريـــن، باإلضافة الى املخاوف من النتائج املالية للعديد من 
الشركات في الربع األول من العام احلالي، األمر الذي سيدفع أوساط 
املتداولني لقرارات الشراء والبيع السريعة. وفي ظل الظروف الراهنة 
للسوق فإنه من األفضل لصغار املتداولني التعامل مع السوق وفق 
معطياته غير املستقرة خاصة على أسهم الشركات الرخيصة، فيما 
انه من األفضل اتباع اخليار االستثماري، خاصة على أسهم البنوك 
نتيجـــة األداء اجليد املتوقع لها في الربـــع األول من العام احلالي، 
باإلضافة الى تأكيـــد محافظ املركزي أكثر من مرة على انها تعافت 
وسوف تلعب دورا أساسيا في عمليات متويل مشاريع التنمية التي 
يعول عليها القطاع اخلاص للخروج من أزمته رغم ان معظم الشركات 

املدرجة قد ال تتمكن من االستفادة من هذه املشاريع.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة ١٠٫٥ نقاط ليغلق على ٦٤٠٦٫٩ نقاط 
بارتفاع نســـبته ٠٫١٦٪ مقارنة بأول من أمس، فيما انخفض املؤشر 
الوزني ١٫٠٧ نقطة ليغلق على ٤٥٣٫١٦ نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٢٤٪ 

مقارنة بأول من أمس.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة ٢٠٦٫٧ ماليني سهم نفذت من خالل 
٤٣٦٣ صفقة قيمتها ٣٣٫١ مليون دينار، وجرى التداول على أسهم ١١٥ 
شـــركة من أصل ٢١٦ شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم ٣٦ شركة 
وتراجعت أســـعار أسهم ٦٠ شـــركة وحافظت أسهم ١٩ شركة على 

أسعارها و١٠١ شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشـــاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ٢٦٫١ 

مليون سهم نفذت من خالل ٧١٦ صفقة قيمتها ١٤٫٢ مليون دينار.
وجاء قطاع الشـــركات االســـتثمارية في املركز الثاني من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٨٢٫٤ مليون ســـهم نفذت من خالل ١٦٦٥ صفقة 
قيمتهـــا ٧٫٨ ماليني دينار واحتل قطاع الشـــركات اخلدماتية املركز 

على ســـهم البنك الوطني بشكل 
ملحـــوظ اال انه ســـجل انخفاضا 
مبقدار وحدة سعرية مقارنة بأول 
من امس، وحافظ سهم بيتك على 
سعره في تداوالت ضعيفة حيث 
سيتم تداوله اليوم دون ارباح بعد 
ان عقدت اجلمعيـــة العمومية له 
امس، سيطرت عمليات البيع جلني 
االرباح على اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية األمر الذي ادى الى تراجع معظمها فيما حققت بعض 
االسهم مكاسب جيدة في مقدمتها سهم التمدين االستثمارية الذي 
شهد سهمها ارتفاعا باحلد األعلى مدعوما باألرباح التي حققتها 
التمديـــن العقارية لعام ٢٠١٠ والتـــي بلغت ٤٫٦ ماليني دينار ما 
يعادل ١٢٫٤ فلسا للسهم مع توصية مجلس االدارة بتوزيع ارباح 
نقدية بنســـبة ١٠٪ ورغم عمليات البيع جلني االرباح على سهم 
املال لالستثمار الذي شهد تداوالت نشطة اال انه واصل االرتفاع 
ليغلق مستقرا على مستوى الـ ١٠٠ فلس حيث يتوقع ان تعلن 
الشـــركة عن ارباح جيدة والناجتة من بيع جزء من حصتها في 
شركة الصناعات البترولية للفحم املكلسن، وسيطرت عمليات 
املضاربة وجني االرباح على سهم االستثمارات الوطنية الذي شهد 
تداوالت مرتفعة ليحافظ على ســـعره السابق، فيما سجل سهم 
الساحل ارتفاعا ملحوظا رغم عمليات البيع جلني االرباح التي 
ادت الى تقليص مكاسبه، واليزال هناك عدد كبير من الشركات 
االستثمارية لم تعلن عن نتائجها املالية حتى اآلن رغم ان الفترة 
القانونية اوشكت على نهايتها والتي تنتهي بنهاية الشهر اجلاري، 
وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة نسبيا غلبت عليها عمليات البيع جلني االرباح 
باستثناء بعض االسهم التي حققت ارتفاعا في سعرها في مقدمتها 

سهم التمدين العقارية التي حققت ارباحا جيدة.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اســـهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة، حيث واصلت اغلب اسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي ارتفاعها، فيما سجل ســـهم الصناعات الوطنية انخفاضا 
في سعره بفعل عمليات البيع جلني االرباح في الوقت الذي يترقب 
فيه أوســـاط املتداولني النتائج املالية للشركة والتي يتوقع االعالن 
عنها في االسبوع االخير من الشهر اجلاري، وتباينت حركة اسعار 
اسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت محدودة باستثناء التداوالت 
املرتفعة على بيع اسهم الشركات الرخيصة، فقد ارتفع سهم عارف 
للطاقة بشـــكل ملحوظ مدعوما باألربـــاح اجليدة التي اعلنت عنها 

الشركة بعد نهاية التداوالت.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم ٨ شركات على ٥٦٪ من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٥ شركة.

تراجع أسعار أغلب 
األسهم الرخيصة 
و«الدولي» يقود 
النشاط

استحواذ قيمة 
تداول أسهم ٨ 

شركات على ٥٦٪ 
من القيمة اإلجمالية

المؤشر ١٠٫٥ نقاط وتداول 
٢٠٦٫٧ ماليين سهم قيمتها 

٣٣٫١ مليون دينار

ارتفاع

(قاسم باشا)بعض املتداولني يتابعون العروض والطلبات عبر شاشات الكمبيوتر
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تكرمي أحد الفائزين في احلملة

دبي تطلق سوقًا ثانويًا لإلصدارات 
األولية للشركات الصغيرة والمتوسطة

٨١ صالة فنية إقليمية وعالمية 
تشارك في معرض «آرت دبي» 

٢٣٪ من العاملين في الكويت 
«متفائلون جدًا» حيال فرص التوظيف

دبي ـ رويترز: قال مســـؤول حكومي اماراتي رفيع ان دبي قد 
تدرس اطالق ســـوق ثانوي لالصدارات العامة األولية للشركات 

الصغيرة واملتوسطة.
وقال رئيس اللجنة العليا للسياسة املالية الشيخ احمد بن سعيد 
آل مكتوم خالل مؤمتر صحافي في دبي ان برنامج «املائة مبادرة» 
للشركات الصغيرة واملتوسطة سيكون أساسا ملبادرات أخرى مثل 
امكانية اقامة ســـوق ثان لعمليات الطرح العام األولي للشركات 

الصغيرة واملتوسطة وسوق أسهم مخصص لهذه الشركات.
وأطلقت مؤسســـة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة التابعة لدائرة التنمية االقتصادية بدبي برنامج «املئة 
مبادرة» وهو تصنيف للشـــركات الصغيرة واملتوسطة األفضل 

في دبي.

تنطلق في دبي يوم اخلميس املقبل أنشـــطة الدورة اخلامسة 
مـــن معرض «آرت دبي» الذي يوصـــف بأنه أضخم تظاهرة فنية 

وابداعية مبنطقة الشرق االوسط.
وقالت مدير عام املعرض أنتونيا كارفر ان الدورة اجلديدة تشهد 
«مشاركة غير مسبوقة من الصاالت الفنية االقليمية والعاملية».

وأضافت: تتوزع في أروقة املعرض أعمال أكثر من ٥٠٠ فنان، 
ما يؤكـــد ان «آرت دبي» أصبح همزة الوصل بني الصاالت الفنية 

العاملية واالقليمية.
وتابعت بالقول: سيشارك في املعرض مجموعة من أهم الفنانني 
واملبدعني واملشرفني على الصاالت الفنية وكبار املقتنني من أنحاء 
املنطقة وســـط مشـــاركة ٨١ صالة فنية اقليمية وعاملية ١٠ منها 

تشارك للمرة االولى.
ويعرض املعرض أعماال مجســـمة وأخـــرى أدائية، وعروضا 
فيلمية، ومناقشـــات وحوارات تتصل باحلركة الفنية والثقافية 

واملعرفية املتنوعة في املنطقة.

ســـجل معدل الرضا عن الرواتب في أنحاء الشـــرق األوسط 
اســـتقرارا، حيث صرح ٣٪ من املقيمني بأنهـــم راضون جدا عن 
رواتبهم، فيما قال ٥٢٪ انهم راضون الى حد ما و٤٥٪ انهم راضون 
بشـــكل محدود عن رواتبهم. ووفقا لدراسة حديثة أجراها موقع 
Bayt.com بالتعاون مع شركة You Gov Siraj املختصة باألبحاث، 
فقد صلت نسبة الذروة إلى ٥٪ من الراضني جدا عن رواتبهم في 
الكويت، مقابل أدنى نســـبة سجلها األردن ولبنان بنحو ٢٪ فقط 

من العاملني الراضني بشكل كبير عن رواتبهم بني باقي الدول.
كما ســـجلت الكويت نسبة ٥٥٪ من املشاركني الراضني بدرجة 
متوسطة عن رواتبهم و٤٠٪ من املشاركني الراضني بشكل محدود 

عنها و٢٣٪ متفائلون جدا حيال فرص التوظيف املستقبلية.
أما بالنسبة لباقي أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فقد 
تفاوت معدل الرواتب الشـــهرية بشكل هائل من دولة إلى أخرى 
حســـبما جاء في الدراسة، وســـجلت قطر أعلى عدد من أصحاب 
الرواتب العالية، وذلك بوجـــود ١٠٪ ممن يحصلون على رواتب 

شهرية تبلغ ٨٠٠١ دوالر أو أكثر.

عبارة عن منتجع مائي سيتم اإلعالن عنه قريبًا

مشروع سياحي سعودي ـ مصري 
في جدة بـ ٥٣٣ مليون دوالر

نصيب الفرد من الدخل القومي
في تركيا تخطى الـ ١٠ آالف دوالر

«الفاو»: العالم يواجه
خطر أزمة غذاء جديدة

الرياضـ  د.ب.أ: يعتزم مستثمرون سعوديون ومصريون إقامة 
مشروع سياحي ضخم على شاطئ جدة بتكلفة إجمالية تتجاوز 
٥٣٣ مليون دوالر، عبارة عـــن منتجع مائي يحوي مواقع كبيرة 
إلنشاء شاليهات ومنتجعات سياحية، إضافة إلى مواقع ملمارسة 
الرياضات املائية. كشف ذلك القنصل العام املصري في جدة علي 
العشـــيري على هامش معرض جدة للعقار والتمويل واإلسكان 

الدولي جركس ٢٠١١ في دورته التاسعة.
وقال إن موقع املشـــروع سيتم اإلعالن عنه قريبا بعد االنتهاء 
من دراســـته من جميع اجلوانب والتنســـيق مع اجلهات املعنية 
إلقامة هذا املشروع السياحي. وقال إن مشاركة ١٧ شركة مصرية 
تأتي حلرصها على تقدمي منتجاتها ما يؤكد حرصنا على استمرار 

العالقات الثنائية بني البلدين في األنشطة كافة.
وقـــال إننا نتطلع خـــالل الفترة املقبلة إلى إيجـــاد مناخ آمن 
للسعوديني لالستثمار في مصر مع توفير الظروف املناسبة للسياح 
الســـعوديني. وأوضح العشيري عدم تغيير أي من القوانني التي 

حتمي االستثمار في مصر.

أنقرةـ  يو.بي.آي: أعلن نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان 
ان نصيـــب الفرد من الدخل القومي فـــي البالد تخطى الـ ١٠ آالف 
دوالر. ونقلت وكالة أنباء «األناضول» التركية عن باباجان قوله 
فـــي اجتماع حلزب العدالة والتنمية احلاكم ان «نصيب الفرد من 
الدخل القومي كان قرابة ٣ آالف دوالر في العام ٢٠٠٢ عندما تسلم 
احلزب السلطة وقد تخطى في الســـنوات الثماني االخيرة الـ ١٠ 
آالف دوالر». ولفت الى ان تركيا هي إحدى الدول التي استطاعت 
ان تتعافى مـــن األزمة املالية العاملية بأقل آثار ممكنة، مضيفا ان 
االصالحات االقتصاديـــة التي أجرتها احلكومة بني العامني ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٦ لعبت دورا ملحوظا في ذلك. وأشار الى ان الدين العام في 
البالد كان في العام ٢٠٠٢ حوالي ٧٤٪ من الدخل القومي وانخفض 
معدلـــه في نهاية العام ٢٠١٠ الفائـــت الى ٤١٪ ولفت الى ان معدل 
النمـــو بلغ ٨٪، وقال: نتوقع معـــدل منو بني ٤٫٥٪ و٥٪ في العام 

احلالي، وسيكون أعلى معدل منو في أوروبا.

أبوظبيـ  رويترز: قال رئيس منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
(الفاو) أمس ان ارتفاع أسعار الغذاء العاملية يزيد مخاطر حدوث أزمة 
غذاء جديدة مثل التي عصفت بالدول النامية في ٢٠٠٧ و٢٠٠٨. وقال 
جاك ضيــــوف املدير العام للمنظمة في مقابلــــة مع «رويترز» خالل 
زيارة الى االمارات العربية املتحدة ان ارتفاع اسعار النفط والتراجع 
الســــريع ملخزونات احلبوب العاملية في اآلونة األخيرة يثير شــــبح 
العودة الى أزمة معروض. وقال: «األسعار املرتفعة تبعث على القلق 
ونحن نسحب سريعا من املخزونات، حذرنا لسنوات من ان املطلوب 
هو زيادة االنتاجية واالســــتثمار في الزراعة». وفي أحدث قراءة له 
ارتفع مؤشر األمم املتحدة ألسعار الغذاء الى أعلى مستوياته منذ عام 

١٩٩٠ عندما بدأت تسجيل املؤشر.

كأول حملة إلكترونية في حب الكويت

«الوطنية لالتصاالت» تعلن الفائزين
«GiveKuwait» بجوائز حملة

عاطف رمضان 
أعلنت شركة الوطنية لالتصاالت 
عن الفائزين بأول حملة إلكترونية 
تفاعليــــة اجتماعية يطلق عليها 
GiveKuwait، حيــــث تواكبت هذه 
التي أطلقتها الشركة في  احلملة 
ديســــمبر املاضي مع االحتفاالت 
الوطنية والتي تضمنت مناسبتي 
الذكرى اخلمسني الستقالل البالد 

والعشرين لتحريرها.
وفي مؤمتــــر صحافي عقدته 
الشــــركة أمس بحضور الرئيس 
الوطنيــــة  التنفيــــذي للشــــركة 
لالتصــــاالت ســــكوت جيغنهامر 
كافأت الرابحني باجلوائز الكبرى 
وكان التصويت للجوائز الكبرى 
قد انطلــــق في ١٣ من فبراير ٢٠١١ 
ومت اختيار الفائزين في األسابيع 
السبع التي استمرت خاللها احلملة 

من جميع الفئات املشاركة.
وأسماء الفائزين هم (عبدالعزيز 
الشــــايجي ـ الفائز لفئة الصوت. 
سيقوم بتســــجيل أغنية وڤيديو 
كليب من تأليف عبداهللا القعود، 
باإلضافــــة إلــــى تذكرتني ســــفر 
لشخصني مع اإلقامة حلضور حفل 

موسيقي عاملي. 
أما جائزة التصوير فكانت حلمد 
الفيلكاوي وفــــاز بكاميرا رقمية 
إلى تذكرتي  (DSLR) باإلضافــــة 
سفر إلى توسكانا في إيطاليا مع 
اإلقامة لشخصني.  أما الفريق الفائز 

بأفضل ڤيديو فهم كالتالي:
عبداحملسن الهاشم، عبداللطيف 
العثمان، عبداهللا الزنكوي ومنى 
اليعقوب. وسيكون لكل فائز رحلة 
إلى هوليوود  مجانية لشخصني 
إنتاج  فــــي  وفرصة للمشــــاركة 
سينمائي. اجلدير ذكره أنه قد أسدل 
الستار على احلملة الناجحة في 
العشرين من فبراير املاضي وقد 
شهدت احلملة مشاركة مكثفة من 
قبل املئات بحماسة غير مسبوقة 
مما جعلها احلملة األولى من نوعها 
على مستوى الكويت. وقد أتاحت 
احلملة فرصة ذهبية للمشاركني 
للتعبير عن حبهم ووالئهم للكويت 
احلبيبــــة وكمســــاهمة منها في 
تشجيع املشاركني، منحت الوطنية 
٢١ جهــــازا iPad مبعدل واحد لكل 
رابح أسبوعي من كل فئة (الڤيديو، 
التصويــــر، الغناء) هذا باإلضافة 
إلى سنة اشتراك مجانية في خدمة 

االنترنت.
وقــــال نائب املديــــر العام في 

الذيــــن لــــم يتوانــــوا حلظة لكي 
يستقطعوا جزءا من وقتهم الثمني 
إلهداء الكويت أغنية أو صورة أو 
ڤيديو واملشاركة في احلملة أملهم 
في ذلك حتقيق الفوز، فكان حجم 
املشاركة الذي تلقيناه كبيرا بشكل 
فاق جميع توقعاتنا. واشــــار الى 
مواصلة الوطنية لتطوير مفهوم 
حملة GiveKuwait وابتكار حمالت 
مماثلة، حتــــى يتمكن الناس من 
التعبير عن تطلعاتهم وقدراتهم 
وكســــب االعتراف والتقدير الذي 
يستحقونه، الفتا الى ان املشاركة 
في احلملة كانت مفتوحة للجميع 
دون استثناء ولم تفرض عليها اية 
رسوم، مما شكل حافزا للناس على 
املساهمة واحلصول على اجلوائز 

األسبوعية واجلوائز الكبرى.
وأعربت مدير إدارة أول العالمات 
التجارية واالتصاالت ريهام العيار 
في كلمة لها بهذه املناســــبة، عن 
تقديرها لكل املشــــاركني وهنأت 
جميع الفائزين في احلملة وقالت 

«إن جناح حملة GiveKuwait فاق 
توقعاتنا ونحن ممتنون للغاية 
جلميع املشاركني واجلمهور لدعمهم 
هذه احلملة وكذلك حلماسهم في 
املشاركة والتصويت، مما ساعدنا 
على اكتشاف املواهب املبدعة من 

بني أبناء هذا املجتمع».
وقالت العيار: أود أن أهنئ جميع 
الفائزين في الفئات الثالث ونتمنى 
لهم كل التوفيق في مستقبلهم. إننا 
في الوطنية، نؤمن بأن مثل هذه 
احلمالت واألفكار تعمل على توحيد 
املجتمع ودعمه نحو األفضل. ونعد 
الكــــرام مبواصلة تقدمي  عمالءنا 
أحدث املبتكرات واالســــتمرار في 

حتفيزهم».
وقد ســــاهم اآلالف من الناس 
في دعم هذه احلملة الناجحة عبر 
وسائل اإلعالم االلكترونية ومواقع 
التواصــــل االجتماعي حيث تلقى 
املوقع الرســــمي للحملة أكثر من 
١٫٢ مليون مشــــاهد ونحو ٥٢٠٠ 

زائر مبعدل يومي.

الشــــركة فؤاد العبالني: كنا نريد 
لالحتفــــال بالذكرى اخلمســــني 
الســــتقالل الكويــــت أن يكون له 
أثر كبير وبشــــكل مختلف متاما، 
فتمخضت فكرة هذه احلملة وكانت 
 ،GiveKuwait حلظة والدة مسابقة
مشــــيرا الــــى انها كانــــت مبثابة 
اكتشــــاف وتقدير للمواهب التي 
تتمتع بها مختلف شرائح املجتمع 

على اختالف أعمارهم.
ولفــــت العبالني إلــــى أنه قد 
منحت GiveKuwait اجلميع فرصة 
لالحتفــــال كل بطريقته اخلاصة، 
األمر الذي ساعد على إثبات جدارتهم 
ومواهبهم ومنحهم فرصة إلظهار 
حبهم للكويت ووالئهم لها، منوها 
الــــى ان موقع احلملة زاره اآلالف 
يوميا للمشاركة أو للتصويت أو 
ملجرد التشــــجيع وملسنا بالفعل 

حب اجلميع للمشاركة.
واوضح ان احلملة كانت مبنزلة 
استكشاف ملواهب الكثيرين خاصة 
املصورين احملترفني والسينمائيني 

استحوذت قيمة تداول أسهم ٨ شركات 
والبالغة ١٨٫٥ مليون دينار على ٥٦٪ من 
القيمــــة اإلجمالية، وهذه الشــــركات هي: 
الوطني، الدولي، بيتك، ايفا، االستثمارات 
الوطنية، املال لالستثمار، اجيليتي، بنك 

اخلليج.
استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني 
البالغة ٦٫١ ماليني دينار على ١٨٫٤٪ من القيمة 

اإلجمالية.
باستثناء انخفاض مؤشري قطاعي 
االستثمار مبقدار ٢٩٫١ نقطة والعقار مبقدار 
٦٫١ نقــــاط، فقد ارتفعت مؤشــــرات باقي 
القطاعــــات أعالها قطاع الشــــركات غير 

الكويتية مبقدار ٥٧٫٩ نقطة.

(قاسم باشا)سكوت جيغنهامر وفؤاد العبالني وريهام العيار خالل املؤمتر الصحافي


