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نقطة تراجع املؤشر السعري بنسبة 
0.62%، وتراجع املؤشر الوزني مبقدار 
1.47 نقطة بنسبة 0.35%، وانخفاض 
مؤشر كويت 15 مبقدار 4.46 نقاط 
بنسبة %0.46.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 24.07 
مليون دينار. 

شركات استحوذت أسهمها على 
36.5% من القيمة اإلجمالية واستحوذ 
سهم زين على 11.2% من القيمة 
اإلجمالية للتداول. 

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

 استمرار عمليات البيع على األسهم القيادية والرخيصة 
يدفع السوق ملواصلة الهبوط

تراجعت جميع مؤشرات 
سوق الكويت لألوراق املالية 
في جلسة تعامالت أمس على 
ضوء استمرار عمليات البيع 
التي وراءها أكثر من س����بب، 
أبرزها عمليات جني األرباح من 
األسهم التي شهدت ارتفاعات 
س����عرية في الفترة األخيرة، 
وكذلك قيام بعض املتعاملني 
بالتخارج من أسهم معينة مثل 
البيت كخطوة استباقية من 
تراجعات محتملة بعد حصول 
بيت التمويل الكويتي على حكم 
يلزم الشركة بسداد مديونية 
بقيمة 35 مليون دينار، فضال 
عن مديونيات أخرى مازالت 

قيد النظر في احملاكم.
املؤش����رات  وواصل����ت 
تراجعاتها للجلسة الرابعة على 
التوالي، وبذلك يكون املؤشر 
السعري قد خسر 36.6 نقطة 
هوت به إلى مستوى 5922.08 
نقطة بعد ان كان قاب قوسني 
أو أدن����ى من بلوغ مس����توى 
6000 نقطة، وذلك باستمرار 
نزيف النق����اط املتواصل في 
اجللس����ات األخي����رة نتيجة 
عمليات البيع الواسعة لعدد من 
األسهم الصغيرة التي شهدت 
ارتفاع����ات س����عرية مؤخرا، 
الوزني  وانخف����ض املؤش����ر 
مبق����دار 1.47 نقطة ليتراجع 
إلى مستوى 418.3 نقطة، كما 
انخفض مؤشر كويت 15 مبقدار 
4.6 نقاط ج����راء تراجع عدد 
من األس����هم القيادية، أبرزها 
زين والصناعات وأجيليتي، 
ليستقر املؤشر عند مستوى 

1014.1 نقطة.

وجن����ح أداء الس����وق في 
جلس����ة أمس إلى االنخفاض 
بشكل عام، حيث استهل السوق 
تعامالته على ثبات خالل أول 
نصف ساعة، ومن ثم اجتهت 
املؤشرات إلى االنخفاض جراء 
التوسع في عمليات البيع التي 
شملت كثير من األسهم خاصة 
األسهم الصغيرة التي ارتفعت 
في الفترة األخيرة، وكانت أكثر 
التي تراجعت سهم  األس����هم 
ال����ذي واصل تراجعه  البيت 
للي����وم الثاني عل����ى التوالي 
منذ صدور حكم لصالح بيتك، 
األمر الذي انعكس سلبا على 
أداء سهم األمان املرتبط بسهم 
البيت في ظل مساعي اندماج 
بني الشركتني، ومن الشركات 
التي تعرض����ت للبيع أيضا 
أس����هم صفاة عقار وامليادين 
واملستثمرون ومدينة األعمال 
ومنشآت، األمر الذي أدى إلى 
انخفاض املؤشر السعري ألكثر 
من 50 نقطة وكان قريبا من 
خسارة مستوى 5900 نقطة، 
غير ان حلظات اإلقفال شهدت 
عمليات جتميع جديدة قلصت 
من خس����ائر املؤش����ر إلى 36 

نقطة.
وفي املقابل، زادت خسائر 
املؤشرين الوزني وكويت 15 في 
حلظات اإلقفال نتيجة عمليات 
بيع ألسهم قيادية خالل فترة 
املزاد اليومي، وتراجعت القيمة 
النقدية بشكل الفت في جلسة 
أمس مقارنة مع جلسة أول من 
أمس، حيث انخفضت بنسبة 
46%، وتعتبر قيمة التداول أمس 
طبيعية ألن ارتفاع القيمة في 

جلسة أول من أمس كان ناجتا 
عن عمليات تس����ييل قام بها 
البنك التجاري واستحوذ على 

أكثر من 59% من القيمة.
العام  وتراج����ع املؤش����ر 
للبورصة مبقدار 36.6 نقطة 
إلى مستوى 5922.08  ليصل 
نقطة بنسبة انخفاض بلغت 
0.62%، وتراجع املؤشر الوزني 
مبقدار 1.47 نقطة لينخفض إلى 
مستوى 418.36 نقطة بنسبة 
0.35%، كم����ا تراجع مؤش����ر 
كوي����ت 15 مبقدار 4.64 نقاط 
ليغلق عند مس����توى 1014.14 
نقطة بانخفاض نسبته %0.46.  
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 
187.4 مليون سهم نفذت من 
خ����الل 3761 صفق����ة قيمتها 
24.07 مليون دينار، وشهدت 
متغيرات السوق تراجعا في 
األداء، حيث انخفضت كميات 
التداول بنسبة بلغت %13.2، 
وتراجعت الصفقات بنس����بة 
9%، وارتفعت القيمة اإلجمالية 

بنسبة %46.7.
واستحوذت أسهم 5 شركات 
على أغل����ب القيمة بواقع 8.8 
ماليني دينار بنس����بة تشكل 
36.5% من اإلجمالي، تصدرها 
سهم زين وذلك من خالل 2.7 
مليون دينار متثل 11.2% من 
إجمالي القيمة، كما استحوذت 
أس����هم 5 شركات على %36.5 
من إجمالي الكميات املتداولة 
تصدرها سهم البيت من خالل 
تداول 21.1 مليون سهم تشكل 
 11.2% من إج��مالي التداوالت.

شريف حمدي  ٭

»األولى لالستثمار« تطرح مشروع »منازل رغد« في السعودية 

»نفط اخلليج« تدشن مخيمها الربيعي 
»إيكويت« تكرم الطلبة الفائقني من أبناء موظفيها

للس����وق العقاري في اململكة، 
ومتماش����يا مع طبيعة الطلب 
على الوحدات السكنية، كما أن 
اختيار املواقع مت بعد مراجعة 
املواقع  ش����املة للعديد م����ن 
والفرص على مستوى مدينة 
الرياض، ومبا يخدم مصلحة 
املستفيدين من املشروع على 

الش����ركة األول����ى  ب����دأت 
لالس����تثمار بط����رح وحدات 
عقاري����ة واخلاص����ة بإحدى 
احملاف����ظ العقاري����ة اململوكة 
لعمالء الش����ركة، وهي عبارة 
عن مش����روع س����كني يتكون 
من 80 ڤيال موزعة على ثالثة 
مواقع في العاصمة السعودية 

الرياض.
وفي هذا اإلطار، قال نائب 
الرئيس التنفيذي في الشركة 
األول����ى لالس����تثمار ط����ارق 
العدساني إن مشروع محفظة 
»منازل رغد« � واململوك لعمالء 
 � الش����ركة األولى لالستثمار 
ميثل باكورة مشاريع الشركة 
في القطاع السكني في اململكة 
العربي����ة الس����عودية، وذلك 
بالتعاون مع ش����ركة »شمول 
العقارية« وهي املطور واملسوق 

الرئيسي لوحدات املشروع.
وذكر العدساني أن املشروع 
يأتي بعد دراس����ة مستفيضة 

املدى الطويل من ناحية ارتفاع 
القيمة االستثمارية لألراضي 
ومواكبة التوجهات املستقبلية 

للعاصمة.
واشار الى أن »منازل رغد« 
الت����ي اختير لها هذا االس����م 
تعبيرا عن رغد العيش وطيب 
احلياة، متتاز مبستوى عال من 
التشطيب والتنفيذ، وقد سبق 
تلك األعمال العناية بالتصاميم 
والتوزيع����ات الداخلية للڤلل 
مبا يحقق أعلى اس����تفادة من 

املساحات للساكنني.
جتدر اإلشارة إلى أن مشروع 
»منازل رغد« يضم 12 ڤيال في 
حي امللك فه����د، وهي جاهزة 
للتس����ليم، و28 ڤيال في حي 
الياسمني جنوب طريق األمير 
س����لمان، و40 ڤي����ال في حي 
الياسمني شمال طريق األمير 
سلمان سيتم تسليمها في نهاية 
الربع األول م����ن العام القادم 

.2013

الكويتية  افتتحت الشركة 
لنفط اخلليج يوم الس���بت 22 
ديسمبر مخيمها الربيعي حتت 
رعاية رئي���س مجلس اإلدارة 
العضو املنتدب هاشم الرفاعي، 
وقد قص الرفاعي الشريط إيذانا 
بافتتاح املخيم بحضور نائب 
العضو املنتدب للشؤون املالية 
واإلدارية د.محمد عبدالوهاب 
الرمضان وع���دد من املوظفني 

وأسرهم.
وقد أعد فريق العالقات العامة 
التابع ملجموعة مساندة اإلدارة 
بالشركة لهذه املناسبة برنامجا 
ترفيهيا حافال ابتدأه باستعراض 
لفرقة العرضة التي قدمت العديد 
من األغاني والرقصات الشعبية 
التقليدية وفقرات تربوية مرحة 
قدمتها ش���خصيات كرتونية، 
وألعاب س���حرية، ومسابقات 
للصغار والكبار تالها توزيع 

للجوائز والهدايا.
أثنى احلض���ور كبارا  وقد 
وصغ���ارا على حس���ن تنظيم 
املخي���م وتكام���ل خدمات���ه، 

اس���تضافت شركة ايكويت 
للبتروكيماويات احتفاال لتكرمي 
اكثر م���ن 40 طالب���ا وطالبة 
من الفائقني دراس���يا من ابناء 

موظفيها.
وبهذه املناسبة، قالت مساعدة 
التنفيذي للش���ؤون  الرئيس 
االدارية واخلدمات في ش���ركة 
ايكويت عبير س���ليمان العمر 
»يش���كل التفاعل مع املوظفني 
وعائالته���م اولوية تكرس لها 
شركة ايكويت العديد من املوارد 
وتوليه���ا الكثير م���ن العناية 
ضمن اطار متكامل من التواصل 
االجتماع���ي تقدي���را لدورهم 

احليوي في جناح الشركة«.
واضافت العمر »وتعتبر هذه 
االجنازات الدراسية من قبل ابناء 
املوظفني مفخرة جلميع العاملني 
في شركة ايكويت التي تتميز 
بكونها عائلة تضم كل املوظفني 
الذين ينتمون الى اكثر من 25 

أبدوا إعجابه���م بالبرامج  كما 
الترفيهية التي أدخلت السرور 
على نفوس أطفالهم ونفوسهم، 
مؤكدين على الدور الهام الذي 

دولة من مختلف ارجاء العالم«. 
ومتت الفعالية مبشاركة الرئيس 
التنفيذي لشركة ايكويت محمد 
حس���ني ومجموعة من قيادات 

الشركة.
ومتاش���يا م���ع ش���عارها 
النجاح« مع كل  »ش���ركاء في 

يلعبه املخيم في متكني املوظفني 
وأسرهم من التواصل، وتعزيز 
روابط الصداقة واألخوة بينهم، 

والتعارف بني أسرهم.

االطراف ذات العالقة، خصوصا 
املوظفني وعائالتهم، تقيم شركة 
ايكوي���ت العديد من الفعاليات 
املخصصة للموظفني وعائالتهم، 
مثل األيام املفتوحة والقرقيعان 
والغبقات واملنافسات الرياضية 

وغيرها.

أنه   BMW أكدت مجموع���ة
أصبح بإمكان العمالء في الكويت 
اليوم شراء سيارة الفئة السادسة 
غ���ران كوبيه بط���راز ثان من 

.BMW 650i احملركات وهو
ومنذ وصول س���يارة الفئة 
السادسة غران كوبيه إلى الكويت 
في وقت سابق من العام احلالي 
وه���ي تلفت األنظ���ار بجمالها 
وأدائه���ا الرياضيني وبوظائف 
سيارة الصالون رباعية األبواب. 
 ،BMW 650i ومع إضافة محرك
توس���ع مجموعة BMW طراز 
س���يارات الفئة السادسة غران 
كوبيه فتقدم بذلك أول سيارة 
كوبيه بأربعة أبواب تتميز مبزيد 
من احليوية للعمالء في الدولة. 
ولطاملا كانت BMW خبيرة في 
األداء والتكنولوجيا، وينطبق 
ذلك على سيارة الفئة السادسة 
غران كوبيه. فإلى جانب سيارة 
BMW 650i غران كوبيه، يستطيع 
الي���وم العمالء اختي���ار طراز 
650i املزود باجليل األحدث من 
احملركات ذات الثماني أسطوانات 
على شكل V مع جهازي تيربو. 
ويحسن هذا احملرك سعة 4.4 
الفعالية واالستجابة،  ليترات 
ويولد 450 حصانا مع تسارع 
من صفر إلى 100 كلم/الس���اعة 

في غضون 4.6 ثوان.
ويرف���ق كال احملركني بناقل 
حركة أوتوماتيكي رياضي ثماني 
السرعات. وقد بنيت هذه الوحدة 
التي تتميز بس���رعة تعشيق 
عالية لتقدم قيادة رياضية ونقل 
أكبر.  سرعات مريحا وفعالية 
ويعمل النظام بذراع إلكتروني 
ف���ي لوحة  الس���رعة  الختيار 
التجهيزات املركزية. ويس���مح 
القيادة  التحكم بتجربة  مفتاح 
 Driving Experience Control

التجهيزات املركزية  في لوحة 
للس���ائق بتغيي���ر مواصفات 
الوق���ود،  اس���تجابة دواس���ة 
واستجابة احملرك، ومواصفات 
ومؤازر املقود، وإعدادات نظام 
DSC للتحكم الديناميكي بالثبات، 
ومواصفات املخمدات ومواصفات 

ناقل احلركة.
أما التصميم الداخلي، فيمتاز 
بالترابط املتناغ���م بني املقاعد 
األمامي���ة واخللفية، ويجس���د 
األناقة  ب���ني  املثال���ي  املزي���ج 

والديناميكية. وتتميز سيارة 
الفئة السادس���ة غ���ران كوبيه 
بفرش مصنوع من جلد داكوتا 
ومبقاعد أمامية مدفأة وتعديل 
كهربائي للمقاع���د مع وظيفة 
تذكر وضعية السائق والراكب 
األمامي، ونظ���ام أوتوماتيكي 
لتكييف اله���واء بتحكم ثنائي 
املناطق ومرايا جانبية وللرؤية 
اخللفية ذاتية التعتيم وتعديل 
 Radio كهربائي للمقود ونظام
Professional مع مكبرات للصوت 

.USB وفتحة HiFi
وق���د صممت الس���يارة من 
الداخل لتناسب حاجات السائق 
كما عودتن���ا BMW. فنجد في 
املقص���ورة التي تول���ي أهمية 
خاصة للسائق ومنطقة الراكب 
األمامي أسطحا انسيابية أنيقة 
مع تواصل متناغم بني املقعدين 
األمامي���ني واملقعد اخللفي. إلى 
ذلك سينعم الركاب في اخللف 
مبس���احة األرج���ل الواس���عة 
العالي في  الراحة  ومس���توى 
محيط فاخر وأنيق. تتسع سيارة 
الكوبيه هذه ذات األبواب األربعة 
ألربعة أش���خاص وتقدم راحة 
املقعد اخللفي، مع  قصوى في 
مقعد إضافي ميكن استخدامه 

للرحالت القصيرة.
الفئة  هذا وتتميز س���يارة 
السادسة غران كوبيه بباقة من 
 BMW ConnectedDrive مزايا نظام
الس���ائق والركاب  الذي يزود 
مبعلومات وخدمات تساعدهم 
على خوض جتربة قيادة أكثر 

أمانة وراحة.
يتوافر طرازا س���يارة الفئة 
 640i650 وi السادسة غران كوبيه
لدى صاالت علي الغامن وأوالده 
الوكيل احلصري  للس���يارات 

ملجموعة BMW في الكويت.

محمد حسني متوسطا الطلبة الفائقني 

»BMW« توّسع مجموعة سيارات الفئة السادسة
غران كوبيه مع محرك BMW 650i اجلديد

»الصناعي« شارك في ورشة عمل أصحاب املشاريع الصغيرة
ضمن االنشطة التدريبية التي 

تخصصها محفظة متويل املشاريع 
الصغيرة بإدارة بنك الكويت الصناعي، 

لدعم وتأهيل املبادرين من الشباب 
الكويتي الواعد.. اصحاب املشاريع 
الصغيرة واالعمال احلرة، نظمت 

 KPMG احملفظة بالتعاون مع شركة
لالستشارات ورشة عمل متخصصة 

استضافتها غرفة جتارة وصناعة 

الكويت في االسبوع املاضي لتعطي 
مجموعة من اصحاب املشاريع الصغيرة 

الكويتيني، احدث ما وصلت اخلبرات 
العملية والدروس العلمية في مجال 
ادارة املشاريع الصغيرة وتطبيقاتها.

ولقد تقدمت شركة KPMG مببادرتها 
لتقدمي ورشة العمل باعتبارها احدى 
كبرى الشركات االستشارية في هذا 
املجال، وبعد تقدمي احملفظة للمدخل 

واالهداف واملعلومات املتعلقة بدورها 
في متويل ودعم اقامة املشاريع 

الصغيرة بورشة العمل.
بينما قدمت شركة KPMG شرحا 
تطبيقيا حول الطرق واالجراءات 
الصحيحة في ادارة املشروع من 

اجلوانب املالية واحملاسبية، التي توفر 
االسس املطلوبة لنجاح املشروع 

واستمراريته.

هاشم الرفاعي يقص شريط افتتاح املخيم

»أوتوماك« موزع لزيوت »أدنوك فويجر« في الكويت
أعلنت شركة أوتوماك بصفتها 
املوزع احلصري لزيوت أدنوك 
في الكويت عن إطالق العالمة 
التجارية اجلديدة أدنوك فويجر 
لزيوت احمل���ركات واألغراض 
الش���حوم  الصناعي���ة وكذلك 

وسوائل التبريد.
وقالت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي ان أدنوك )شركة بترول 
أبوظبي للتوزيع(، هي شركة 
حكومية متخصصة في تسويق 
البترولية  وتوزيع املنتج���ات 
أسس���ت عام 1973، ومنذ ذلك 
احلني شهدت الشركة حركة منو 
وتطور مستمرين حتى أصبحت 
واح���دة من كبرى الش���ركات 
ف���ي منطقة اخللي���ج العربي، 
بوجود قوى عاملة تبلغ 6000 
موظف. وتقوم أدنوك بتصنيع 
وتوزيع منتجات التشحيم في 
دول اخلليج العربي والش���رق 
األقص���ى وأفريقي���ا وأوروبا. 

إلى ذلك، متتلك وتدير  إضافة 
أدنوك للتوزيع شبكة متنامية 
تتكون من 250 محطة خدمات، 
10 مراكز لفحص املركبات، و9 
محطات وقود في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وبالتزامن مع إطالق أدنوك 
فويجر، تقدم مراكز خدمة أوتوماك 
للسيارات خدماتها في الشويخ 
الصناعية واألحمدي الصناعية. 
املراكز صممت لتكون  وجميع 
الوجهة األساسية جلميع خدمات 
الس���يارات مبختلف  وصيانة 

أنواعها داخل الكويت. 
وستطلق ش���ركة أوتوماك 
مجموع���ة حتت���وي على أكثر 
م���ن 25 نوعا من زيوت أدنوك 
وين���درج حتته���ا 65 صنفا. 
وصممت زيوت أدنوك لتناسب 
جميع أنواع السيارات واحملركات 
البحرية والصناعية. ومت إنتاج 
هذه املجموعة باستخدام زيوت 

أساس���ية وإضافات كيميائية 
متوازنة مختارة بعناية لتتناسب 
مع الظروف واألجواء املناخية 

ملنطقة اخلليج.
التجارية  العالم���ة  وتضم 
»أدنوك فويجر« حتت مظلتها 9 
انواع و30 صنفا مختلفة لتلبية 
البنزين  احتياجات مح���ركات 
أدنوك  والدي���زل. ومت تطوير 
فويجر لتلبية املتطلبات اخلاصة 
للسيارات املزودة بشاحن توربو 
أو ضاغط هواء في ظل ظروف 

قيادة قاسية.
كما انه ميكن ملجموعة واسعة 
أدنوك  السيارات استخدام  من 
فويجر، مبا في ذلك س���يارات 
ال���ركاب وس���يارات الس���باق 
والشاحنات الصغيرة واخلفيفة 
الرياضية متعددة  والسيارات 
االس���تخدامات. وتعمل زيوت 
أدنوك على متهيد املركبات للعمل 
بقوة أكبر وكفاءة أعلى مبعدل 

اس���تهالك الوقود أقل وتعزيز 
حماية احملرك لفترة أطول.

وتتمتع زيوت أدنوك فويجر 
باملواصفات العاملية التي وضعتها 
 )API( معهد البترول األميركي
والسلطات العسكرية األميركية 
البريطانية  الدف���اع  وق���وات 
)DEF/STAN( ورابطة مصنعي 
 )ACEA( الس���يارات األوروبية
وكذلك شركات صناعة السيارات 
الكبرى مثل مرس���يدس بنز، 
بورشه، فولكس فاجن وبي أم 
دبليو. وتأتي زيوت أدنوك في 
عبوات ذكية تش���هدها املنطقة 
ألول مرة، حيث تتميز بغطاء 
فريد يحت���وي على نظام أمان 
مزدوج ال ميكن تقليده، فعند 
فتح العبوة مرة واحدة ال ميكن 
إعادة تعبئتها وختمها مجددا، 
وتتعهد ش���ركة اوتوماك دائما 
بتقدمي أفضل اخلدمات والعروض 

املتميزة لعمالئها.


