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البورصة تستجيب بحذر ملساعي سمو األمير
ملعاجلة أزمة البحرين.. وتفاؤل باستمرار الصعود

صعود »زين« يدفع 
 األسهم املرتبطة

بها لالرتفاع 
و»الدولي«

يقود النشاط

التداوالت املرتفعة  واستمرت 
على سهم الديرة القابضة الذي 
يتم تصعيده بشكل تدريجي 
استعدادا الغالقات الربع األول 
من العام احلالي، كما شهد سهم 
ايفا تداوالت مرتفعة واستقرارا 

في سعره.
وتظه����ر ت����داوالت اس����هم 
الشركات االس����تثمارية مدى 
املخاوف التي تس����ود أوساط 
املتداولني جتاه القطاع خاصة 
ان اغلب شركات القطاع لم تعلن 
نتائجها للعام 2010، فضال عن 
التش����اؤم الذي يسود اوساط 
القطاع  املتداولني جتاه نتائج 
في الربع األول من العام احلالي. 
وحققت اغ��لب اس����هم القطاع 
ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
التداوالت  ضعيفة باس����تثناء 
الذي  النشطة على سهم رمال 

ارتفع باحلد األعلى.

الصناعة والخدمات

تباينت حركة اسعار اسهم 
الشركات الصناعية في تداوالت 
التداوالت  ضعيفة باس����تثناء 
املرتفعة على سهم الصناعات 
الوطنية الذي حقق مكاس����ب 
سوقية مرتف�عة، كما حقق سهم 
الكاب����الت ارتفاعا ملحوظا في 

سعره في تداوالت ضعيفة.
وفي قطاع اخلدمات، استعاد 
سهم زين بعض اخلسائر التي 
تكبده����ا اول م����ن امس بفعل 
التي سادت  الش����راء  عمليات 
تداوالته املرتفعة، فيما استمرت 
حركة التداول على اغلب اسهم 
القطاع في الضعف باستثناء 
التداوالت املرتفعة على س����هم 
ال����ذي حقق  القابضة  عرب����ي 

مكاسب سوقية كبيرة.
وقد اس�تحوذت قي��مة تداول 
اسهم 7 شركات على 62.3% من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
التداول والبالغ عددها  شملها 

108 شركات.
هشام أبوشادي  ٭

البنوك في ت����داوالت محدودة 
باس����تثناء التداوالت النشطة 
التي شهدها سهم البنك الدولي 
بفعل عمليات الش����راء القوية 
الذي  الس����هم  التي يش����هدها 
اسس بقوة على اسعار ما بني 
300 و305 فل����وس األمر الذي 
يش����ير إلى أنه سوف يواصل 
التدريج����ي خاصة  صع����وده 
ان هناك توقع����ات بأن يحقق 
ارباحا جيدة في الربع األول من 
العالم احلالي. وارتفعت نسبيا 
حركة التداول على سهم بيتك 
الذي سجل ارتفاعا محدودا في 

سعره.
اس����هم  اغل����ب  وحقق����ت 
ارتفاعا  الشركات االستثمارية 
محدودا في اسعارها باستثناء 
املكاسب امللحوظة التي حققها 
الوطنية.  سهم االس����تثمارات 

مكاسب السوق بشكل تدريجي 
لتتالشى في آخر ربع ساعة من 
التداول ويتراجع السوق بحوالي 
7 نق����اط، اال انه ف����ي الثواني 
االخي����رة مت تصعي����د بعض 
األسهم لتتحول هذه اخلسائر 
الى مكاسب مبقدار 12.9 نقطة. 
وهذا التذبذب الواضح للسوق 
ما بني الصعود والهبوط يظهر 
مدى املخاوف التي تسود أوساط 
املتداولني وسعيهم لتحقيق أي 
مكاسب سوقية سريعة متى ما 
توافرت الفرصة، خاصة أنه من 
الصع����ب أن يحقق املتداولون 
أي مكاسب وان كانت محدودة، 
ولكن من الس����هل أن يتكبدوا 
خسائر كبيرة في ظل الظروف 
التي متر بها البورصة سواء على 

املستوى احمللي أو اإلقليمي.
وقد تباينت اس����عار اسهم 

قيمتها 9.5 ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 
الثان����ي من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 15.5 مليون سهم نفذت 
من خالل 554 صفقة قيمتها 7.9 

ماليني دينار.
الش����ركات  واحت����ل قطاع 
العقارية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 29 مليون 
سهم نفذت من خالل 555 صفقة 

قيمتها 4.2 ماليني دينار.

مضاربات

بدأت حركة التداوالت أمس 
على صعود وصل نحو 47 نقطة 
للمؤشر السعري بفضل املكاسب 
التي حققها العديد من األسهم، 
خاصة معظم أسهم الشركات 
البيع  اال ان عمليات  القيادية، 
جلن����ي االرباح ب����دأت تقلص 

مقارنة بأول م����ن أمس، كذلك 
ارتف����ع املؤش����ر الوزني 3.44 
نقاط ليغلق على 437.89 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.79% مقارنة 

بأول من أمس.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 
136.7 مليون س����هم نفذت من 
خالل 3120 صفقة قيمتها 28.7 

مليون دينار.
التداول على أسهم  وجرى 
108 شركات من أصل 216 شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 47 
شركة وتراجعت أسعار أسهم 33 
شركة وحافظت أسهم 28 شركة 
على أسعارها و108 شركات لم 

يشملها النشاط.
الش����ركات  تصدر قط����اع 
اخلدماتية النش����اط من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 35.4 مليون 
سهم نفذت من خالل 977 صفقة 

س����يطر االجتاه الصعودي 
احملدود على حركة التداول في 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
في ختام تعامالت األس����بوع 
أمس وس����ط تعام����الت غلبت 
عليها عمليات املضاربة، وجاء 
النس����بي ملؤش����ري  الصعود 
السوق من املنظور الفني بعد 
ان خسر املؤشر العام نحو 156.2 
نقطة والوزني نحو 18.7 نقطة 
يومي الثالثاء واألربعاء املاضيني 
نتيج����ة األوضاع السياس����ية 
احمليطة باملنطقة واآلراء املتباينة 
حول صفقة زين السعودية التي 
دفعت أسهم شركات اخلرافي 
اليومني املاضيني  للتراجع في 
اال انها في تعامالت أمس حققت 
مكاس����ب ملحوظة األمر الذي 
س����اهم في صعوده����ا. ورغم 
محدودية صعود البورصة اال 
انه ميكن القول انها استوعبت 
السياسية في  نسبيا األحداث 
البحرين  ف����ي  املنطقة خاصة 
في ضوء املساعي التي يبذلها 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ملعاجلة األحداث 
السياسية في البحرين خاصة 
ان هناك العديد من الش����ركات 
الكويتيني لهم  واملس����تثمرين 
استثمارات في البحرين خاصة 
ان هذه األحداث أثرت بش����دة 
على أس����واق املال اخلليجية. 
ونظرا حلساس����ية األس����واق 
املالية جتاه األحداث السياسية 
وصعوبة األوض����اع التي مير 
بها القط����اع اخلاص الكويتي، 
فإن ثقة األوساط االستثمارية 
البورص����ة ضعيفة إن لم  في 
تكن مفقودة، لذلك، فإن طابع 
الس����ريعة سيظل  املضاربات 
اخليار األساس����ي لقطاع كبير 

من أوساط املتداولني.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
12.9 نقطة ليغلق على 6263.8 
نقطة بارتفاع نس����بته %0.21 
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نقطة ارتفاع املؤشر العام ليغلق على 
6263.8 نقطة بارتفاع نسبته %0.21.

شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 17.9 مليون دينار على %62.3 
من القيمة االجمالية.

ماليني دينار قيمة تداوالت سهم زين 
والتي متثل نحو 20.2% من القيمة 
االجمالية.

قطاعات سجلت مؤشراتها ارتفاعا 
اعالها الصناعة مبقدار 33.5 نقطة، 
تاله قطاع الشركات غير الكويتية 
مبقدار 13 نقطة تاله العقار مبقدار 
11.9 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

»العقارات املتحدة« تربح
5.5 ماليني دينار لـ 2010

أعمال »باراجون« ُتنشر
في كتاب جديد

صندوق »املركز العقاري«
حقق 1.5 مليون دينار أرباحًا

ترسية مناقصة على »مشرف«

»التعمير« توصي
بعدم توزيع أرباح عن 2010

»األمان« تستبدل عضوًا
في مجلس إداراتها

أعلنت ش���ركة العقارات املتحدة انها حقق���ت أرباحا بقيمة 5.5 
ماليني دينار ل� 2010 بواقع 7.3 فلوس للس���هم مقارنة ب� 3.7 ماليني 

دينار ل� 2009.
كما أفادت الشركة  بأن بعض الشركات املمثلة في عضوية مجلس 
االدارة قد قامت بتغيير ممثليها، حيث عينت شركة متليك املتحدة 
للخدمات العقارية مازن عصام حوا بدال من حنان عبداجلليل الغربللي، 
وعينت ش���ركة املباني املتحدة   بيهاو تاماجن � بدال من زيد خلدون 
النقيب، اما الشركة املتحدة للمخازن والتبريد فعينت سامر صبحي 

خنشت بدال من طالل عبداهلل النفيسي.

ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية ان ش���ركة مشرف للتجارة 
واملقاوالت )مشرف( أفادته بترسية املناقصة رقم )ه� ص( اخلاصة 
بإنشاء واجناز وصيانة خط رئيسي للصرف الصحي من دوار األمم 
الى تقاطع معسكرات كاظمة على طريق اجلهراء وذلك حسب املوقع 
االلكترون���ي للجنة املناقصات املركزية مع وزارة األش���غال العامة 
وذلك بقيمة 27.880.970 دينارا ملدة 1059 يوما، هذا وستقوم الشركة 

مبوافاة ادارة السوق بأي مستجدات في حينه.

اعتمدت شركة التعمير لالستثمار  العقاري )التعمير( البيانات 
 املالية السنوية للشركة للسنة املنتهية في 2010/12/31، حيث حققت 
الشركة أرباحا تقدر ب� 95.8 ألف دينار بربحية سهم 0.41 فلس، وذلك 
مقابل خس���ائر بلغت 4.8 ماليني دينار مبا يعادل 20.8 فلسا للسهم 

في 2009، وأوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع أرباح.

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية بأن شركة األمان لالستثمار 
)األمان(  أفادته باس���تبدال ممثل ش���ركة الصفاة لالستثمار باسم 
سليمان العتيبي وتعيني يوسف محمد القناعي بدال عنه في عضوية 

مجلس ادارة الشركة. أعلنت شركة باراجون الرائدة في مجال االتصاالت التسويقية في 
 More Greetings – Creative 100« الكويت عن نشر أعمالها في كتاب

Correspondence for all Occasions« من تأليف روكبورت للنشر.
ويتضمن الكتاب تعريفا شامال عن التهاني التي تشمل كل شيء 
بدءا من الدعوات والتهاني باملولود اجلديد ومعلومات عن ش���ركة 
جديدة، مرورا بتهاني الزفاف وافتت���اح املعارض وبطاقات دعوى 
وملصق���ات، وصوال الى التهاني باألعياد وأعي���اد امليالد وبطاقات 

الهدايا وغيرها.
ألف الكتاب شركة Aesthetic Movement والذي ميزج بني أفضل 
وأذكى وأكثر الفنانني إبداعا في مجال التصميم، ويش���تمل الكتاب 
على قسم متنوع من التصاميم والصرعات احلالية في مجال تصميم 
الغرافيك، بداية من اإلنتاج الكلي للقطع احلصرية النشر والفنون 
املرسومة باليد إلى املطبوعات التقليدية كلها موضحة في الكتاب.

اجلدير بالذكر أن أعمال »باراجون« لالتصاالت التس���ويقية قد 
 The Best of Business Cardنش���رت س���ابقا في 17 كتابا دوليا مثل
 Letterhead & Logoلس���يبلي / بيتيت ديزاين / أوس���ن، و :Design
 Letterhead9 ل� ذا سان فرانسيسكو ديزاين أوفيس ماين، و Design
Logo Design & 11 لديزاي���ن آرمي، وLogo Lounge 4 لبيل جاردنر، و

Identity Crisis جليف فيشر، وThe Big Book of Self Promotion لبيليج 
 Initial & Crest 3000 Logo Lounge Master Library ،توب وإليز بينان
 Initial & Mythology Logos 3000 Logo Lounge Master Libraryو Logos
لكاثرين فيشيل وبيل غاردنر، وRecycling & Redesigning Logos ملايكل 
هودجس���ون، Really Good Logos Explained ملارغو تشايس وريان 
 Crack ،01 ملاورا كيلير Portfolio ،هيو ورون ميرييلو وأليكس وايت
 Kuwait Arabجلون ستونز، و Celebrations Graphics Sourcebookو
Advertising Award Book وComplete Graphic Designed لريان هيمبري، 

وCreating Great Graphic Design To A Budget لسكوت ويثام.

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة صندوق املركز 
العقاري )مركز عقاري( اعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة 
املالي���ة املنتهية في 2010/12/31، حيث حقق الصندوق ربحا يقدر ب� 
1.5 مليون دينار مبا يعادل 68.5 فلس���ا للسهم، مقارنة مع خسائر 
1.7 مليون دينار مبا يعادل 81.5 فلسا للسهم، وأوصى مجلس ادارة 

الشركة عدم توزيع أرباح.

غالف الكتاب اجلديد الذي يتضمن أعمال »باراجوان«

)قاسم باشا( ارتفاع محدود ملؤشرات السوق 

جمعية اإلعالن العاملية الكويت
تنظم مسابقة »اإلبداع للشباب«

»القطرية« تطلق رحالتها إلى شتوتغارت

مج���ال الدعاي���ة واإلعالن، 
ويس���تمر ملدة س���بعة أيام 
ويتضم���ن توزي���ع جوائز 
ليونز، يقام احلفل سنويا في 
Palais de Festivals في كانز 
بفرنس���ا. يحضر املهرجان 
آالف املوفدي���ن م���ن جميع 
أنحاء العالم ملشاهدة األعمال 
وحضور الورش واملنتديات 
والدروس، ويدعم املسابقة 
شركة باراجون للتسويق، 
وصحيف���ة كوي���ت تاميز، 
وشركة ويب تيك، وغيرها 
م���ن الرعاة، وه���ي فرصة 
مثالي���ة للش���باب الكويتي 
ليبرز جنمهم عامليا ولوضع 
الكويت في مصاف الدول في 

املجال اإلعالني.

بحضور كبار املس����ؤولني 
في املطار وكبار الشخصيات 

احمللية.
الباك����ر خالل  وص����رح 
حفل االستقبال في املطار: 
»يسعدنا أن نضم شتوتغارت 
الى شبكة خطوطنا العاملية 
وان نعزز وجودنا في أملانيا، 
مم����ا يثبت بوض����وح مدى 
أهمية هذه السوق احليوية 
بالنسبة للخطوط اجلوية 

القطرية«.

احتفلت اخلطوط اجلوية 
القطرية بإط����الق رحالتها 
املنتظمة الى شتوتغارت بعد 
وصول رحلتها االفتتاحية 
أمس من الدوحة الى عاصمة 
والي����ة ب����ادن فورمتبيرغ، 
أملانيا  أكبر مدن  وس����ادس 
املراك����ز االقتصادية  وأحد 

في البالد.
القطرية هي  واخلطوط 
ش����ركة الطي����ران الوحيدة 
اخلليجي����ة واملصنف����ة 5 
جنوم، التي تسير رحالت الى 
شتوتغارت لتؤسس حلقة 
وصل حيوية بني هذه املدينة 
املهمة التي تعد مركز صناعة 
السيارات األملانية وبني باقي 
أنحاء العالم عبر مقر عمليات 

الناقلة في الدوحة.
أصبح����ت  وبذل����ك 
ش����توتغارت راب����ع وجهة 
أملانيا، ومتثل  للقطرية في 
كذل����ك اخلط����وة األول����ى 
الطاقة  على طريق زي����ادة 
االستيعابية لكل أنحاء أملانيا 
خالل شهر مارس حيث سيتم 
رفع عدد الرحالت املنتظمة 
الى فرانكفورت وميونيخ، 
وتظل الرح����الت على خط 
برل����ني يومية ودون توقف 

من الدوحة.
وترأس الرئيس التنفيذي 
القطرية  للخطوط اجلوية 

واحلكم عليها من قبل جلنة 
مختارة من احملترفني العاملني 
الدعاية واإلعالن  في مجال 
برئاس���ة لؤي األصفهاني، 

رئيس اجلمعية.
كما سيمثل صاحبي املركز 
األول والثاني على مستوى 
الكويت كفريق في مسابقة 
ليونز للش���باب ف���ي فئة 
اإلعالن املطبوع في مهرجان 
Cannes Lions لعام 2011، كما 
سيحصالن على تذكرتي سفر 
وتذكرت���ي دخ���ول برعاية 
املهرجان  اجلمعية حلضور 

اإلعالني الكبير.
اجلدير بالذكر أن مهرجان 
Cannes Lions العاملي لإلعالن 
هو حدث عاملي للعاملني في 

اكبر الباكر، برفقة س����فيرة 
أملاني����ا الى قط����ر آن روث 
هيركس وفدا رفيع املستوى 
على من الرحلة االفتتاحية 
الى شتوتغارت ضم ممثلني 
لكبرى وس����ائل اإلعالم في 

منطقة اخلليج.
وكان ف����ي انتظار رحلة 
القطري����ة االفتتاحية رقم 
QR937 في مطار شتوتغارت، 
حفل استقبال شمل ترحيبا 
تقليدي����ا بقوس م����ن املياه 

أعلن���ت جمعية اإلعالن 
العاملية الكويت عن مسابقة 
التي تهدف  اإلبداع للشباب 
إلى تصميم ملصق يشارك 
فيها الشباب من سن 28 عاما 
وأقل حيث يعتبر ذلك جزءا 
من مهمتها لتشجيع املواهب 
الكويتي���ة على املس���توى 

العاملي.
ويتمثل موضوع املسابقة 
إذ ميكن  الدميوقراطية،  في 
للشباب املشاركة بتصميم 
ملصق ويقدمون أعمالهم إلى 
مقر شركة باراجون للتسويق 
الفنار مجانا من  في مجمع 
دون رسوم للمشاركة ومن 
دون عدد محدود للمشاركات. 
ستتم مراجعة هذه األعمال 

لؤي األصفهاني

أكبر الباكر على من الرحلة االفتتاحية إلى شتوتغارت


