
استهلت بورصة الكويت تعامالتها 
االسبوعية امس  األحد على ارتفاع بفضل 
االوام���ر االنتقائية التي نفذتها العديد 
م��ن احمل��اف��ظ املالية التابعة لكبريات 
املجموعات االستثمارية على شركات 
تشغيلية ما انعكس ايجابا على املؤشر 
السعري ليبلغ مستوى ما فوق ال6900 

نقطة.
 وكان واضحا ان التحركات املدروسة 
من جانب املتعاملني االفراد في اجتاه هذه 
الشريحة من االسهم مثل شركتي )زين( 
و)بيتك( وغيرهما في القطاعات التي 
شهدت اهتماما منذ الساعة االولى من عمر 
اجللسة لعبت دورا مؤثرا في احلفاظ 
على مستوى السيولة التي ما زالت في 
مسارها املعتدل منذ بداية شهر اغسطس.

 وب���دا اي��ض��ا م��ن م��ن��وال االداء العام 
ملسار جلسة امس  ان استحوذت بعض 

ال��ش��رك��ات التي لديها عقود وصفقات 
خ��اص��ة والعاملة ف��ي م��ج��ال امل��ق��اوالت 
على كثير من اوامر املتداولني اضافة الى 
استمرار اهتمام البعض ايضا باسهم 
القطاعني املصرفي واالت��ص��االت عالوة 

على شركات عقارية.
 وكان للشركات الصغيرة و املتوسطة 
التي تتراواح اسعارها ما بني ال50 الى 
100 فلس وسط هذا النشاط االنتقائي 
نصيبا من حركة السوق ما ساعد ايضا 
في دخول صغار املتعاملني عليها من اجل 
الظفر بتحقيق ارباح في مطلع تعامالت 

االسبوع.
 يذكر ان إجمالي قيمة األسهم املدرجة 
في البورصة )السوق الرسمي( بنهاية 
األسبوع املاضي وصل الى 37ر28 مليار 
دي��ن��ار )م��ا ي��ع��ادل 7ر92 مليار دوالر( 
مقابل 75ر27 مليار دينار )م��ا يعادل 

7ر90 مليار دوالر( في نهاية األسبوع 
الذي سبقه أي بارتفاع نسبته 2ر2 في 

املئة.
 وت��اب��ع بعض املتعاملني إيضاحا 
ع��ن امت���ام عملية بيع لشخص مطلع 
على اسهم شركات )مجموعة االمتياز 
االستثمارية( و) دبي االول��ى للتطوير 
العقاري( و)ميزان القابضة( و)الكويتية 
للمنتزهات( عالوة على اعالن تصحيحي 
من )املواشي( بخصوص منوذج نتائج 
البيانات املالية النصف سنوية للفترة 

املنتهية في 30 يونيو 2017.
 واهتم بعض املتعاملني باالفصاح 
عن تنفيذ بيع اوراق مالية مدرجة وغير 
م��درج��ة لصالح ح��س��اب وزارة العدل 
)إدارة التنفيذ( وايضاحني من شركتي 
)الساحل( و)مينا( بشأن التداوالت غير 
االعتيادية اضافة الى نتائج الربع األول 

ل)آبار( عن الفترة املنتهية في 30 يونيو 
.2017

 كما تابع هؤالء ايضا اعالن البورصة 
عن عقد مزاد لبيع عدد 648ر711ر425 
سهما من أسهم شركة االتصاالت املتنقلة 
)زي��ن( متثل نسبة 838ر9 في املئة من 
رأس م��ال الشركة بسعر ابتدائي قدره 
)600 فلس( للسهم الواحد )م��ا يعادل 

9ر1 دوالر( يوم اخلميس املقبل.
 وبالنظر إل��ى الشركات التي كانت 
في ب��ؤرة االرتفاعات فكانت ت��دور حول 
)اب��ار( و)نفائس( و)اسيا( و)مواشي( 
و )االث���م���ار( أم��ا االك��ث��ر ت���داوال فكانت 
)االم��ت��ي��از( و)اه��ل��ي متحد( و)اب��ي��ار( 
و)اع��ي��ان( و)ال��س��وري��ة(. واستهدفت 
الضغوطات البيعية وعمليات جني 
األرب��اح أسهم العديد من الشركات في 
مقدمتها )اغ��ذي��ة( و)ال��دي��رة( و)كفيك( 

و)ك��ام��ك��و( و)رم����ال( ف��ي ح��ني شهدت 
اجل��ل��س��ة ارت���ف���اع أس���ه���م 56 ش��رك��ة 
وانخفاض أسهم 43 شركة من إجمالي 

129 شركة متت املتاجرة بها.
 واستحوذت حركة مكونات مؤشر 

أسهم )كويت 15( على 2ر5 مليون سهم 
متت عبر 566 صفقة نقدية بقيمة نحو 
1ر3 ماليني دينار )نحو 13ر10 مليون 

دوالر(.
 وأقفل املؤشر السعري مرتفعا بنحو 

7ر14 نقطة ليبلغ مستوى 5ر6900 
نقطة محققا قيمة نقدية بلغت نحو 2ر13 
مليون دينار )نحو 16ر43 مليون دوالر( 
من خالل 3ر104 مليون سهم متت عبر 

3728 صفقة نقدية.
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 0.301 الدوالر األميركي يستقر أمام الدينار عند 
استقر سعر ص��رف ال��دوالر األمريكي مقابل الدينار 
الكويتي امس االحد عند مستوى 301ر0 دينار كما استقر 
اليورو عند مستوى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف 

يوم اخلميس املاضي.
 وق��ال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على 

موقعه اإللكتروني إن سعر صرف اجلنيه اإلسترليني 
انخفض إلى مستوى 388ر0 دينار كما انخفض الفرنك 
السويسري إل��ى مستوى 309ر0 دينار فيما بقي الني 

الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
 وف��ي ال��والي��ات املتحدة تراجع سعر ص��رف ال��دوالر 

أمام العمالت الرئيسية األخرى في تداوالت يوم اجلمعة 
املاضي حتت ضغط التوترات السياسية وإرتفاع الشكوك 
ح��ول رف��ع أسعار الفائدة في البالد اضافة ال��ى شعور 
املستثمرين بحالة من القلق بعد هجوم مدينة برشلونة 

اإلرهابي.
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جانب من التداوالت

28.37 مليار دينار قيمة األسهم املدرجة وصلت إلى 

أوامر انتقائية من محافظ كبريات املجموعات 
على شركات تشغيلية وراء ارتفاع البورصة

ق��ال��ت ش��رك��ة س��ب��ائ��ك الكويت 
لتجارة املعادن الثمينة إن الذهب 
أنهى تداوالت األسبوع املاضي عند 
مستوى 1300 دوالر لألونصة 
في بورصة )نيوميكس نيويورك( 
مرتفعا بواقع 27 دوالرا عن سعر 

االفتتاح االسبوعي.
 وأضافت الشركة في تقريرها 
األسبوعي الصادر ام��س  األح��د أن 
الذهب حقق من بداية العام مكاسبه 
ب��س��ب��ب ض��ع��ف ال�����دوالر وح��ال��ة 
ال��ت��وت��رات السياسية ب��ني كوريا 
الشمالية وامريكا كما زاد من حدة 
هذه االجواء اجليوسياسية الهجوم 
االره��اب��ي ف��ي اسبانيا االم��ر ال��ذي 
اصبح الذهب مطلب اجلميع كمالذ 

آمن خالل الفترة احلالية.
 وتوقعت ان تستمر ارتفاعات 
ال��ذه��ب خ���الل االس��ب��وع اجل���اري 
خ��ص��وص��ا ب��ع��د ظ���ه���ور محضر 
الفيدرالي االمريكي االربعاء املاضي 
بانقسام بني اعضاء الفيدرالي حول 
ق��رارات رفع الفائدة خالل الشهور 

القادمة.
 واشارت الى ان ضعف البيانات 
االمريكية خ��الل ال��ف��ت��رة القادمة 
س��ت��ك��ون داع��م��ة الرت��ف��اع ال��ذه��ب 

وتأجيل رفع الفائدة االم��ر الذي 
سيجعل الذهب في نطاق ضيق 
مييل الى الصعود محصورا بني 
1250 دوالرا و1300 دوالر 
لالونصة مدعوما بقوة الطلب 

الفعلي.
 وذك���رت ال��ش��رك��ة ان الذهب 
يسير من بداية العام في منحنى 
مرتفع محققا مكاسب فاقت 13 
ف��ي املئة حتى اآلن متوقعة ان 
تبلغ مكاسب الذهب حتى نهاية 
ال��ع��ام بنحو 15 ف��ي امل��ئ��ة مهما 
تغيرت العوامل احملركة لالسواق 

العاملية.
واش�����ارت ال���ى ان اس��ت��ق��رار 
اون��ص��ة ال��ذه��ب ف���وق احل��اج��ز 
النفسى 1300 دوالر ق��د يفتح 

املجال لكسر نقاط مقاومة جديدة 
بنحو 1325 دوالرا وبعدها 1340 

دوالرا لالونصة.
 وع���ن ت��ع��ام��الت ال��ف��ض��ة قالت 
)س��ب��ائ��ك( أن��ه��ا ك��ان��ت أك��ث��ر ح��دة 
ف��ي حركتها وسابقت ال��ذه��ب في 
الصعود لتالمس مستوى 30ر17 
دوالر متوقعة ان ترتفع االي��ام 
القادمة مع عودة طلبات الشراء من 
اسواق املشغوالت واسواق االنتاج 

الصناعي.
 وأض��اف��ت ال��ش��رك��ة ب���أن باقي 
امل��ع��ادن الثمينة س��اي��رت الذهب 
والفضة في الصعود كمالذات آمنة 
ليزيد الطلب عليها مع التوترات 
السياسية حيث حقق البالتنيوم 7 
دوالرات صعودا بعد ما اقفل على 
م��س��ت��وى 980 دوالرا لالونصة 
وباملثل حقق البالديوم 25 دوالرا 
واق��ف��ل على مستوى 921 دوالر 

لالونصة.

 وبالنسبة ل��ألس��واق احمللية 
قالت الشركة ان االس��واق تفاعلت 
مع حركة صعود الذهب في بداية 
االسبوع إذ زادت عمليات الشراء 
العكسي من العمالء ي��وم اجلمعة 
ل��ي��ص��ل ك��ي��ل��و ال��ذه��ب اخل����ام ال��ى 
مستوى 7ر12 ألف دينار كويتي 
)نحو 9ر41 أل��ف دوالر امريكي( 
ب��ف��ارق 200 دي��ن��ار كويتي )نحو 
661 دوالر امريكي( ع��ن اسعار 

بداية االسبوع.

 1300 »سبائك الكويت«: الذهب يرتفع إلى 
دوالر لألونصة نهاية األسبوع املاضي

استمراراً للتعاون املستمر واملثمر بني كل 
من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة وبنك بوبي��ان واهتمامهم��ا 
ب��ال��ك��وادر ال��ش��اب��ة وتوظيفه��ا لكي تتحقق 
رفعة بلدن��ا بسواعد الشباب قام بنك بوبي��ان 
وبالتع��اون مع البرنامج بعقد امللتقى التوظيفي 
بهدف التواصل مع الشباب الكويتي من اجلنسني 

.
ومت خالل امللتقى الذي تواجد فيه فريق إدارة 
التوظيف اخلاص بالبرنامج والبنك االجابة على 
كافة االسئلة واالستفسارات اخلاصة بالعمل في 
القطاع اخلاص عموما والقطاع املصرفي على 

وجه اخلصوص .
كما مت ايضا االجابة على كافة التساؤالت 
التى تتعلق بالعمل في بنك بوبيان كاحد البنوك 
االس��الم��ي��ة ال��ب��ارزة ال��ى ج��ان��ب تلقي طلبات 
التوظيف املختلفة واخلاصة بالعمل في مختلف 

قطاعات وادارات البنك.
وقال مدير عام مجموعة املوارد البشرية في 
البنك عادل احلماد ان امللتقى كان فرصة رائعة 
للمتقدمني من الشباب الكويتي للقاء موظفي 
امل��وارد البشرية ببنك بوبيان وببرنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة ومناقشة ف��رص العمل 

املتاحة.
واضاف ان اللقاء ومن خالل محاضرة خاصة 
قام باعطاء اخلريجني اجلدد فكرة عن ثقافة بيئة 
العمل في بنك بوبي�ان باإلضافة إلى إعطائهم 
نبذة عن التوصيفات الوظيفية واملسئوليات 

واألدوار اخلاصة بوظائف البنوك.
** اعلى نسب العمالة الوطنية

ون��وه احلماد الى ان بنك بوبيان يعتبر من 
اكثر البنوك توظيفا للشباب الكويتي حيث 
جت��اوزت نسبتهم  77 % ليكون بذلك االعلى 
بني مؤسسات القطاع اخلاص في نسبة العمالة 
الوطنية كما أضحى منوذجاً لتوظيف العمالة 
احمللية وخلق فرص عمل مميزة على مستوى 
املنطقة وواح���داً من أه��م البنوك التي يضعها 
الشباب الكويتي الطموح في أولوياته الوظيفية 
بسبب املناخ ال��ذي يوفره للمزيد من اإلب��داع 

واالبتكار وإطالق الطاقات الشابة .

واض����اف ان ب��ن��ك ب��وب��ي��ان يسعى دائم��اً 
الحتض��ان املواهب كم��ا يهتم بتعيني الكوادر 
الوطنية وتشجيع الشب��اب الطموح وتبني 
االبتك��ار انطالقا من استراتيجية البنك في دعم 

ومساندة الشباب الكويتي .
وبني احلماد ان البنك واصل حصد اجلوائز 
املميزة حيث متكن من احلصول على جائزة 
احالل وتوطني العمالة الوطنية على مستوى 
الكويت لثالث اع���وام متتالية وه��ي اجلائزة 
الرفيعة التي مينحها سنوياً ألفضل مؤسسة 
مجلس التعاون اخلليجي ممثاًل ف��ي مجلس 

وزراء العمل.

موظفو بوبيان واعادة الهيكلة

بوبيان يتلقى طلبات التوظيف ويتواصل 
مع الشباب الكويتي لإلجابة على استفساراتهم

أج�رى البنك التجاري الكويتي السحب 
ال��ي��وم��ي ع��ل��ى “حساب النجمة”، ي��وم 
األح���د امل��واف��ق 20 أغسطس 2017 في 
املركز الرئيسي للبنك، وذل��ك الختيار 5 
من العمالء أصحاب ه��ذا احلساب للفوز 
بجائزة قدرها 7000 دينار كويتي لكل 
واح��د منهم. وق��د أسفر السحب ال��ذي مت 
بحضور وزارة التجارة والصناعة ممثلة 
ف��ي  عبدالعزيزاشكناني عن ف��وز كل من:  
ام��ال عبدالرحيم عبدالكرمي و احمد غلوم 
على ب��ارون و بولس مقابل لبس جندي 
و نيدوم بوراثو جوزيف ماثيو  و نهايه 

عبدالكرمي صالح بور
ويتميز حساب النجمة بتأهيل عمالئه 

للفوز بجائزة يومية قدرها -/7000 دينار 
كويتي تعد أكبر جائزة سحب يومي في 
الكويت ، باإلضافة إلى ذلك يقدم احلساب 
سحوبات ربع سنوية تتيح للعمالء الفوز 
بجوائز كبرى متكنهم من حتقيق جميع 
أحالمهم تبدأ من 100 أل��ف دينار كويتي  
للربع األول ثم تزيد مبعدل 50 ألف دينار 
كويتي لكل فترة فصلية لتصل إلى 250 ألف 
دينار كويتي في الربع األخير من العام. هذا 
وميكن للعميل التمتع باملزايا اإلضافية التي 
يوفرها حساب النجمة وهي احلصول على 
بطاقة سحب آل��ي، واحلصول على بطاقة 
ائتمان بضمان احلساب، والتمتع بجميع 

اخلدمات املصرفية التي يوفرها البنك.

»التجاري«  يعلن الفائزين 
في السحب اليومي لـ »حساب النجمة«

الذهب يرتفع

اعلنت هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص الكويتية امس  عن اختيار حتالف 
شركات بقيادة )كونستركسيون انديستريال لي 
ميدتريان( الفرنسية ملشروع النفايات البلدية 
الصلبة )موقع كبد( على ان تكون فترة االستثمار 
25 سنة اضافة الى 44 شهرا العمال التصميم 

والبناء.
 وقالت الهيئة في بيان لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( ان التحالف ال��ذي تقوده )س���ي.ان.اي.
ام( الفرنسية و)مؤسسة اخلليج لالستثمار( 
و)مجموعة املال( مت اختياره كاملستثمر املفضل 
للمشروع وذل��ك بعد االنتهاء من التقييم املالي 
للمشروع حيث حصل التحالف على املركز االول 

في املنافسة وفقا لنتائج التقييم املالي والفني.

 وبينت الهيئة انه مت إرسال املستندات الالزمة 
لالعتماد من قبل دي��وان احملاسبة وذل��ك وفقا 
ألح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م )2014/116( بشأن 
الشراكة ب��ني القطاعني ال��ع��ام واخل���اص حيث 
تخضع ترسية املنافسة ف��ي جميع األح���وال 

ملوافقة ديوان احملاسبة.
 واضافت الهيئة أن اخلطوة التي تلي املوافقة 
هي عرض تقرير كامل بالتعاون مع اجلهة العامة 
وهي بلدية الكويت على اللجنة العليا املتضمن 
توصيتها باعتماد املستثمر الفائز ودعوته 

لتوقيع وثيقة االلتزام.
 واوضحت انها قامت وبالتعاون مع بلدية 
الكويت بطرح مشروع معاجلة النفايات البلدية 
الصلبة )موقع كبد( وفقا ألحكام القانون رقم 

)2014/116( حيث يتمثل نطاق تنفيذ املشروع 
ف��ي تصميم ومت��وي��ل وب��ن��اء وتشغيل مصنع 
ملعاجلة النفايات البلدية الصلبة وحتويلها 
إلى طاقة كهربائية عن طريق استخدام احملارق 
وطمر الرماد املتبقي من احملارق في مردم نفايات 
صحية.   يذكر ان املشروع يقع في منطقة كبد 
على بعد 35 كيلومترا من مدينة الكويت مبساحة 
إجمالية تقدر ب500 ال��ف متر مربع ويندرج 
ضمن خطة التنمية ويعد من أهم مشاريع البنية 
التحتية التي تساهم في حتسني نظام معاجلة 
النفايات البلدية الصلبة في الكويت وما يترتب 
عليه من تطور في األداء االقتصادي والبيئي 
واالجتماعي وذلك باستخدام تكنولوجيا حرق 

النفايات وحتويلها إلى طاقة كهربائية.

»هيئة الشراكة«: اختيار حتالف بقيادة شركة 
فرنسية ملشروع »النفايات الصلبة«

شعار التجاري

أط��ل��ق��ت زي����ن  ع���رض إن��ت��رن��ت 
التجوال لعمالئها املسافرين ألداء 
فريضة احل��ج ه��ذا ال��ع��ام، وال��ذي 
ُتقّدم من خالله فرصةاستخدامسعة 
اإلنترنت احمللّيةلباقات الدفع اآلجل 
اخلاصة أثناء تواجدهم في مناطق 
مناسك احل��ج باململكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة وم���ن غ��ي��ر أي تكلفة 

إضافية.
وأوض�����ح�����ت ال����ش����رك����ة ف��ي 
ب��ي��ان ص��ح��اف��ي أن��ه��ا ُت��ط��ل��ق ه��ذا 
العرضاخلاص سنوياًفي موسم 
احل��ج م��ن ُك��ل ع��ام للمساهمة في 
إب��ق��اء ع��م��الئ��ه��ا امل��س��اف��ري��ن إل��ى 
األراضي املقدسة على اتصال دائم 
مع أحّبائهم أثناء تأديتهم فريضة 
احلج ومن غير أي تكاليف إضافية 
من جانبهم،حيث ميكنهم االستمتاع 
بسعة اإلنترنت اخلاصة بباقتهم 
احمللية مجاناً خالل فترة تواجدهم 
فيمناطقمناسكاحلج في مكة املكّرمة 

واملدينة املنّورة أثناء موسم احلج.
وبينت زين أنه ما على العميل 

إال اختيار شبكة “ زين السعودية 
“ فور وصوله إلى اململكة العربية 

السعودية وتفعيل خدمة إنترنت 
 DATA التجوال عن طريق إرسال

ON إل��ى ال��رق��م 99990، ويبدأ 
العرض من تاريخ 23أغسطس إلى 
تاريخ 6 سبتمبر، وفيحالتجاوز 
العميللسعةاإلنترنتاحمُلددة أثناء 
هذه امل��ّدة، سيتم جتديد السعة من 
جديد مجاناً وم��ن غير أي تكلفة 
إضافية. وأشارت الشركة إلى أنها 
دائماً ما حترصعلى أن تكون على 
مقربة من زوار بيت الله احل��رام 
كل عام من خالل هذه املبادرة التي 
نبعت من حرصها على مشاركتهم 
امل��ش��اع��ر اإلمي��ان��ي��ة، م��ش��ي��رًة إلى 
أنها لم تكن لتفوت ه��ذه املناسبة 
املباركة دون أن ُت��ش��ارك عمالئها 

هذه املشاعر.
وأك��دت��زي��ن أن��ه��ا حترصعلى 
تقدمي أفضل العروضواملبادرات 
التي تتقابل مع طموحات ورغبات 
عمالئها، حيث تعتبر زين نفسها 
شريكاً رئيسياً للمجتمع الذي تعمل 
فيه، وه��ي بذلك حُتقق املشاركة 
ال��ف��ّع��ال��ة وُت���ق���ّدم ق��ي��م��ة ُم��ض��اف��ة 

للمجتمع. 

ددة جتديد سعة اإلنترنت مجانًا عند انتهاءالسعةاملحُ

طلق عرض إنترنت التجوال لعمالئها احلجاج مجانًا »زين« تحُ

مقر شركة زين

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، عن 
أسماء الفائزين في سحب األسبوع الثالث حلملة 
allo التي أطلقتها مؤخراً لعمالء الدفع املسبق 

وذلك خالل شهر أغسطس 2017.  
وجاءت أسماء الفائزين بجائزة 1،500 دوالر 
اليومية كالتالي: عذبي محمد سعد العدواني، 
وركنيش عبدو، أحمد فيصل مرشد عبداملنعم، عبد 

ال��ودود محمد احلق أشكير، محمد جولزار، غفير 
الله شيخ شيخ كرامات الله، نصار فهد صياح 

احلربي. 
وبجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 150،000 
دوالر أميركي، تقّدم VIVA لعمالئها فرصة رائعة 
لربح 1،500 دوالر أميركي يومياً و30،000 دوالر 
أميركي شهرياً. ويدخل العمالء السحب تلقائياً عند 

شراء خط “allo” جديد أو إعادة تعبئة خطهم عبر 
 VIVA موقع ،VIVA االستقطاع املباشر، تطبيق
اإللكتروني، أجهزة الدفع اآلل��ي، أو عبر االتصال 
مبركز خدمة العمالء على رقم 102، حيث يحصل 
كل عميل على 10 ف��رص مقابل كل عملية إع��ادة 
تعبئة بقيمة دينار كويتي، وتزيد فرص ربحه عند 

كل عملية إعادة تعبئة جديدة.

VIVA تعلن  الفائزين في سحب األسبوع الثالث 
حلملة »allo« للدفع املسبق 


