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انخفاض البورصة تأثرًا بأحداث مجلس األمة املؤسفة
و عمليات جني  أرباح على معظم أسهم الشركات الرخيصة

»املدينة« وشركاتها 
تواصل النشاط

على اغلب اس���هم الش���ركات 
ف���ي الضعف  االس���تثمارية 
باستثناء التداوالت المرتفعة 
نس���بيا على بعض االس���هم 
لس���هم الديرة القابضة الذي 
شهد تداوالت نشطة وارتفاعا 
ف���ي تداوالت���ه،  ملحوظ�����ا 
واستمرت التداوالت المرتفعة 
على اسهم المدينة وشركاتها 
القابضة  خاصة سهم السالم 
الذي س���جل ارتفاع���ا بالحد 

االعلى.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
العقارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشطة على بعض 
االسهم بفعل عمليات المضاربة، 
فقد شهد سهم »المستثمرون« 
تداوالت مرتفع���ة وصعودا 
محدودا في س���عره. فيما ان 
سهم لؤلؤة الكويت العقارية 
سجل ارتفاعا بالحد األعلى في 
تداوالت محدودة، وسجل سهم 
الصالحي���ة العقارية ارتفاعا 
ملحوظا في سعره في تداوالت 
مرتفع���ة خاصة انه معروف 
عن السهم انه من االسهم ذات 

معدالت الدوران الضعيفة.

الصناعة والخدمات

استمرت التداوالت ضعيفة 
على اغلب اس���هم الش���ركات 
الصناعية باس�تثناء التداوالت 
المرتفعة على س���هم بوبيان 
للبتروكيم�اويات الذي حافظ 
على سعره، ف��يما شهد سهم 
الس���فن ارتفاعا ملحوظا في 

سعره في تداوالت ضعيفة.
اغل���ب اس���هم  وش���هدت 
الشركات الصناعية انخفاضا 
ت���داوالت  في اس���عارها في 
مرتفعة على بعض األسهم، فقد 
المرتفعة  التداوالت  استمرت 
نسبيا على س���هم زين الذي 
حقق ارتفاعا محدودا فيما ان 
اغلب اسهم الشركات الرخيصة 
القطاع سجلت انخفاضا  في 

في اسعارها.
هشام أبوشادي  ٭

األسواق العالمية والخليجية 
نش���اطا ملحوظا، األمر الذي 
يظهر ان السوق يعكس الوضع 
االقتصادي والسياسي المتردي 
ومدى صعوبة االوضاع التي 
تمر بها اغلب الش���ركات بما 

فيها البنوك ايضا.

آلية التداول

االنخف���اض  باس���تثناء 
المحدود لسهم البنك الوطني 
واالرتفاع المحدود لسهم بنك 
الخليج، فإن باقي اسهم القطاع 
حافظت على اسعارها ثابتة 
دون تغيير في تداوالت محدودة 
باستثناء التداوالت المرتفعة 
نسبيا على سهم البنك الدولي 
الذي يش���هد عمليات تجميع 

على سعر 340 فلسا.
واس���تمرت حركة التداول 

ماليين سهم نف�ذت من خالل 
175 صفقة قيمتها 2.7 مليون 

دينار.

أحداث المجلس

عل���ى الرغ���م م���ن التأثر 
المح���دود للبورص���ة امس 
باالحداث المؤسفة التي شهدتها 
جلس���ة مجلس األمة امس اال 
ان السوق قد يتأثر بها بشكل 
ملحوظ خالل تداوالت اليوم 
تأث���را بالتغطي���ة اإلعالمية 
الموس���عة لهذه األحداث في 
صحف الي���وم باإلضافة إلى 
ان تعام���الت اليوم الخميس 
تعتبر نهاية تداوالت األسبوع، 
فإن طابع البيع سيطغى على 
تداوالت السوق الذي يعاني في 
االصل من شح السيولة المالية 
في الوقت الذي تشهد فيه اغلب  

قيمتها 7.4 ماليين دينار.
الش���ركات  وجاء قط���اع 
الثاني  المركز  الصناعية في 
من حيث القيمة، إذ تم تداول 
13.1 مليون سهم نفذت من خالل 
309 صفقات قيمتها 4.9 ماليين 

دينار.
واحت���ل قطاع الش���ركات 
العقارية المرك���ز الثالث من 
حيث القيمة، إذ تم تداول 71.1 
مليون س���هم نفذت من خالل 
769 صفقة قيمتها 4.1 ماليين 
دينار وحصل قطاع الشركات 
االستثمارية على المركز الرابع 
من حيث القيمة، إذ تم تداول 
51.9 مليون س���هم نفذت من 
خالل 590 صفقة قيمتها 2.9 
ملي���ون دينار وج���اء قطاع 
البنوك في المركز الخامس من 
حيث القيمة، إذ تم تداول 5.1 

من امس، فيما سجل المؤشر 
الوزني ارتفاعا محدودا قدره 
0.61 نقطة ليغلق على 452.64 
نقطة بارتفاع نسبته %0.13 

مقارنة بأول من أمس.
وبل���غ اجمال���ي االس���هم 
المتداولة 191.3 مليون س���هم 
نفذت من خالل 2875 صفقة 

قيمتها 22.9 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 
103 شركات من اصل 217 شركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 
33 ش���ركة وتراجعت اسعار 
اسهم 35 شركة وحافظت اسهم 
35 شركة على اسعارها و114 

شركة لم يشملها النشاط.
تص���در قطاع الش���ركات 
النشاط من حيث  الخدماتية 
القيمة، إذ تم تداول 44.9 مليون 
سهم نفذت من خالل 901 صفقة 

انعكس���ت األح���داث التي 
شهدتها جلسة مجلس األمة 
أمس س���لبا عل���ى مجريات 
الت���داول في س���وق الكويت 
ل���أوراق المالية الذي حافظ 
عل���ى اتجاهه الصعودي منذ 
بداية التداول الى ان انتشرت 
المعلومات حول األحداث التي 
شهدتها جلسة مجلس األمة 
ليتحول االتج���اه الصعودي 
للس���وق الى نزول وان كان 
بوتيرة مح���دودة عند نهاية 
الت���داول اال ان الس���وق، في 
االوضاع السياسية المتردية 
وميزانيات الشركات السيئة في 
الربع األول، يعتبر في وضع 
متماسك رغم استمرار ضعف 
القوة الش���رائية خاصة على 
اسهم الش���ركات التشغيلية، 
ومع ذلك فإنه معروف تاريخيا 
عن الس���وق الكويتي انه في 
فترات اله���دوء والضعف في 
حرك���ة التداول، ف���إن طابع 
التجمي���ع يطغى عل���ى آلية 
الت���داول خاصة على أس���هم 
التشغيلية خاصة  الشركات 
البنوك خاصة وانه مع اقتراب 
نهاية النصف األول من العام 
الحالي، فإنه يتوقع ان تشهد 
التشغيلية  الش���ركات  اسهم 
الس���وقية  ارتفاعا في قيمها 
بش���كل تدريجي وفي مقابل 
المجاميع  اغ��ل���ب  ذلك، فإن 
االستثمارية سوف تعمل على 
االستمرار في تصعيد اسهم 
ش���ركاتها، لتحسين نتائجها 
المالية في النصف األول  من 
العام الحالي خاصة أن الوضع 
المتدهور للس���وق في الربع 
األول من العام الحالي اثر سلبا 
على النتائج المالية للعديد من 

الشركات في تلك الفترة.

المؤشرات العامة

انخف���ض المؤش���ر العام 
للبورص���ة 4.6 نقاط ليغلق 
على 6491 نقط���ة بانخفاض 
نس���بته 0.07% مقارنة بأول 
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شركات استحوذت قيمة تداولها 
البالغة 11.3 مليون دينار على %50.8 
من إجمالي قيمة التداول.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 22.9 
مليون دينار.

ماليني دينار قيمة تداول سهم بوبيان 
للبتروكيماويات والتي متثل 15.7% من 
القيمة اإلجمالية.

قطاعات سجلت مؤشراتها انخفاضا 
أعالها اخلدمات مبقدار 71.8 نقطة، 
تاله األغذية مبقدار 27.7 نقطة، تاله 
البنوك مبقدار 11.9 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

ينطلق األحد املقبل مبشاركة شركة اجلال للتجارة العامة واملقاوالت

50 شركة جتارية تشارك في معرض البناء واإلعمار
عرض منتجاتها واعطاء املستهلك 

الوقت الكافي لزيارة املعرض.
ان  وي����رى م.محم����د عب����ود 
للمعرض دورا هاما في حل املشاكل 
التي تواجه سوق مواد البناء فهو 
يعطي الفرصة للشركات للتعريف 
عن منتجاتها ومميزاتها باملقارنة 
بالبضائع املقلدة او قليلة اجلودة 
ان  املنتشرة باالس����واق. ويقول 
ش����ركة اجلال حترص دائما على 
املشاركة مبعرض البناء واالعمار 
حيث تقوم الشركة بتقدمي خدماتها 
مبجال التكييف املركزي والتهوية 
الصحي����ة  واالدوات  املركزي����ة 
بجميع متطلباتها وستكون هناك 
منتجات جديدة تقدمها الش����ركة 
لزوار جناحها باملعرض في مجال 
التكييف املركزي. ويختتم م.عبود 
تصريحاته بدعوة لزيارة املعرض 
وعدم تفويت الفرصة لالطالع على 
املعرض بكل اجنحته واالستماع 
للشرح املفصل عن املعروضات ملا 

فيه من فائدة عظيمة لهم.

محم����د عبود علي عل����ى االهمية 
التي تش����كلها املعارض  الكبرى 
بالنسبة للمستهلك واالطالع على 
منتجات عديدة في مكان واحد مما 
يوفر عليه اجلهد والوقت ما يتيح 
امكانية ط����رح وتعريف  للتجار 
عدد كبير من املستهلكني بها مما 
يعود عليه بالفائدة. ويتابع محمد 
عبود تصريحاته قائال: ان معرض 
البناء واالعمار على ارض املعارض 
الدولية يتميز مبميزات عديدة من 
حيث املساحة الكبيرة واملدة الكافية 
للمعرض مقارنة باملعارض االخرى 
الش����ركات  مما يتيح للعديد من 

تواص����ل اكثر من 50 ش����ركة 
جتاري����ة محلي����ة متخصص����ة 
اس����تعداداتها لالفتت����اح املرتقب 
ملعرض البناء واالعمار الذي تقيمه 
وتنظمه ش����ركة معرض الكويت 
الدولي حتت رعاية وكيل وزارة 
التجارة والصناع����ة عبدالعزيز 
اخلالدي على ارض املعارض الدولية 
في صالة رقم )8( وذلك يوم االحد 
املقبل املواف����ق 22 مايو اجلاري. 
وقد انضمت شركة اجلال للتجارة 
العامة واملق����اوالت الى مجموعة 
الشركات املش����اركة في املعرض 
حيث يؤكد مدير عام الش����ركة م.  محمد عبود علي 

)قاسم باشا( تواجد ضعيف للمتداولني في قاعة التداول 

الكويت وسورية 
لتعزيز العالقات

دمشق ـ كونا: بحث سفيرنا لدى 
سورية عزيز رحيم الديحاني 

أمس مع رئيس مجلس الوزراء 
السوري د.عادل سفر عالقات 

التعاون القائمة بني البدين. وقال 
السفير الديحاني في تصريح 

لـ »كونا« انه جرى خالل اللقاء 
استعراض عالقات التعاون 

وأواصر االخوة القائمة بني البلدين 
الشقيقني وحرص قيادتي البلدين 
على تطويرها وتوسيع آفاقها في 
املجاالت املختلفة. وأضاف »كما 

جرى خالل اللقاء بحث سبل 
التعاون االقتصادي وزيادة حجم 
التبادل التجاري وتوسيع قاعدة 

االستثمارات الكويتية في سورية 
وتفعيل عمل اللجان املشتركة في 

هذا املجال«. ويأتي اللقاء عشية 
زيارة وفد استثماري كويتي الى 

دمشق والذي يضم رئيس مجلس 
املستثمرين الكويتيني في سورية 

محمود النوري ونائب رئيس 
مجموعة اخلرافي ورئيس مجلس 

إدارة الشركة الكويتية لالغذية 
)أمريكانا( مرزوق اخلرافي ورجل 
االعمال واملستثمر مسعود حيات.


