
أنهت امل��ؤش��رات الكويتية جلسة أمس  
االثنني على تباين، حيث ارتفع املؤشران 
ال��ع��ام واألول فيما ت��راج��ع مؤشر السوق 
الرئيسي منفرداً، وسط هبوط ملحوظ في 

مستويات التداول.
وارتفع املؤشر العام للبورصة الكويتية 
عند اإلغ���اق 0.35 ب��امل��ائ��ة ص��ع��وداً إلى 
النقطة 6005.39 رابحاً قرابة 21 نقطة، 
كما ارتفع مؤشر السوق األول 0.51 باملائة 
عند مستوى 6605.9 نقطة مبكاسب بلغت 

33.6 نقطة.
في املقابل، أنهى مؤشر السوق الرئيسي 
تعامات متراجعاً 0.11 باملائة بإقفاله عند 
مستوى 4825.41 نقطة خاسراً 5.23 نقطة.
وختمت  تعاماتها على ارتفاع املؤشر 
العام 9ر20 نقطة ليبلغ مستوى 3ر6005 

نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 35ر0 في املئة.
وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 9ر155 
مليون سهم مت��ت م��ن خ��ال 6556 صفقة 
نقدية بقيمة 6ر29 مليون دي��ن��ار كويتي 

)نحو 6ر100 مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر5 
نقطة ليصل إل��ى مستوى 4ر4825 نقطة 
بنسبة 11ر0 في املئة من خال كمية أسهم 
بلغت 8ر98 مليون سهم متت عبر 3107 
صفقات نقدية بقيمة خمسة مايني دينار 

)نحو 17 مليون دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 6ر33 
نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6605 نقطة 
بنسبة 51ر0 في املئة من خال كمية أسهم 
بلغت 57 مليون سهم مت��ت عبر 3449 
صفقة بقيمة 5ر24 مليون دينار )نحو 

3ر83 مليون دوالر(.
وق��ال مستشار التحليل الفني لألسواق 
نواف العون وفقا ملا نقله موقع “مباشر”، 
إن املؤشر العام شهد ارت��دادة طفيفة خال 

جلسة ال��ي��وم ل��ك��ن يبقى م��س��ت��وى ال��دع��م 
املكسور 6030 نقطة مهم جداً، موضحاً بأن 
اختراق املؤشر هذا املستوى ُيعطي إشارة 
إيجابية الستمرار الصعود، مشيراً إلى فشل 

النموذج في حال صاحبه ت��داول عال أثناء 
االختراق.

وأوضح العون أنه في حال عاود املؤشر 
العام الهبوط دون مستوى 5910 نقاط، 

فسيكون هدف التصحيح عند 5760 الذي ال 
ميكن التركيز عليه في الوقت احلالي حتى 
مراقبة مستوى 5910 نقاط والتأكد من 

كسره.

وبالنسبة للسوق األول، قال العون إن 
أي ارت��داد في الوقت احلالي - مثلما حدث 
- قد يستهدف مستوى الدعم املكسور 6640 
نقطة ومعاودة الهبوط مرة أخ��رى، ولذلك 
يجب أن يتم جتاوز هذا املستوى لإليجابية 

حتى يستمر املؤشر في اجتاهه الصاعد.
وأش��ار إل��ى أن��ه في ح��ال ع��دم استطاعة 
مؤشر السوق األول اختراق الدعم السابق 
ومواصلته الهبوط وعدم استطاعة حاجز 
ال� 6480 نقطة من صد التراجع، فسيكون 

الهدف التالي للمؤشر عند 6255 نقطة.
قطاعياً، سجلت م��ؤش��رات 7 قطاعات 
ارتفاعاً يتصدرها االتصاالت بواقع 1.04 
باملائة، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات 
أخ��رى بصدارة السلع االستهاكية بنحو 

1.2 باملائة.
وب��ال��ن��س��ب��ة ألداء األس���ه���م، ج���اء سهم 
“املنتجعات” على رأس القائمة اخلضراء 
لألسهم املدرجة بنمو نسبته 37.5 باملائة، 
فيما تصدر سهم “مراكز” القائمة احلمراء 

متراجعاً 18.8 باملائة.
وتراجعت ال��ت��داوالت ، حيث انخفضت 
السيولة 17.3 باملائة إل��ى 29.63 مليون 
دينار مقابل 35.81 مليون دينار باجللسة 
ال��س��اب��ق��ة، كما انخفضت الكميات 12.8 
باملائة إلى 155.92 مليون سهم، مقارنة مع 

178.86 مليون سهم بجلسة سابقة .
وح��ق��ق س��ه��م “بيتك” أن��ش��ط سيولة 
بالبورصة بقيمة 6.57 مليون دينار مرتفعاً 
1.05 باملائة، فيما تصدر سهم “آن ديجيتال” 
نشاط الكميات بتداول 18.05 مليون سهم 

مرتفعاً 5.35 باملائة.

20.9 نقطة انهت  تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام 

ارتدادة طفيفة لبورصة الكويت وسط ترقب مستويات الدعم
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أرباح قطاع الصناعة تتراجع 
16.7 باملئة بالربع الثاني

ZINC خالل حفل اخلتام في مركز زين لإلبداع 

»زين« ُتكّرم طلبة برنامج التدريب امليداني 
 H&S Store الصيفي في 

وأظهرت البيانات املالية الفصلية تراجع أرباح 
27 شركة مدرجة بقطاع الصناعة في بورصة 
الكويت 16.7 باملائة في الربع الثاني من العام 

اجلاري مقارنة ب�الفترة نفسها من عام 2018.
وبحسب مسح نشره موقع “مباشر”، بلغت 
أرب��اح شركات القطاع بنهاية الفترة 46.99 
مليون دينار )154.93 مليون دوالر(؛ مقابل 
أرباح بنحو 56.4 مليون دينار )185.96 مليون 

دوالر( للفترة املماثلة بالعام املاضي.
وج��اء القطاع في املرتبة الرابعة بني أعلى 
أرب��اح قطاعات السوق الكويتية بعد البنوك 
واخلدمات املالية واالت��ص��االت، مستحوذاً على 
8.7 باملائة من إجمالي أرباح القطاعات البالغة 
في الربع الثاني من 2019 نحو 543.25 مليون 

دينار.
وتصدرت شركة “أجيليتي” أعلى األرب��اح 
الفصلية في قطاع الصناعة بأرباح بلغت 21.61 
مليون دينار بارتفاع 8.1 باملائة على أساس 
سنوي، بينما كانت أرب��اح “أسمنت الفجيرة” 

األقل فصلياً بنحو 549 ألف دينار.
وحققت “الصلبوخ” أعلى اخلسائر الفصلية 
ب��واق��ع 350 أل��ف دي��ن��ار، تليها ب��ف��ارق ضئيل 
“معادن” بنحو 349 ألف دينار، فيما سجلت 
“الهال” أقل اخلسائر الفصلية بنحو 19 ألف 

دينار.
وسجلت “مبرد” أعلى نسبة منو في األرباح 
الفصلية بني شركات القطاع بنسبة ُتقدر بنحو 
78.7 باملائة، ب��أرب��اح بلغت 243 أل��ف دينار 
مقارنة مع 136 ألف دينار أرب��اح الربع الثاني 

بالعام السابق.
أم��ا “كابات”، فكانت صاحبة أع��ل��ى معدل 
ت��راج��ع ف��ي األرب���اح الفصلية بانخفاض بلغت 
نسبته 87.7 باملائة، بعدما تدنت أرباحها إلى 646 

ألف دينار مقارنة مع 5.26 مليون دينار للفترة 
ذاتها من عام 2018. من ناحية أخرى، بلغت أرباح 
ش��رك��ات قطاع الصناعة نحو 103.34 مليون 
دينار )340.73 مليون دوالر( بالنصف األول من 
العام اجلاري، ُمتراجعة 9.4 باملائة عن نظيرتها 
بعام 2018 والبالغة آنذاك 114.12 مليون دينار 

)376.27 مليون دوالر(.
وجاء القطاع في املرتبة الرابعة بني أعلى أرباح 
قطاعات السوق الكويتية بعد البنوك واخلدمات 
املالية واالتصاالت، مستحوذاً على 9.2 باملائة من 
إجمالي أرباح القطاعات البالغة بالنصف األول من 

2019 نحو 1121.71 مليون دينار.
وحققت “أسمنت اخلليج” أق��ل األرب���اح في 
القطاع خ��ال النصف األول م��ن 2019، حيث 
بلغت أرباحها بنهاية الفترة نحو 71 ألف دينار 
مقارنة مع 455 ألف دينار بالفترة ذاتها من عام 

2018، بتراجع نسبته 84.4 باملائة.
وسجلت “الصلبوخ” أكبر اخلسائر نصف 
السنوية بالقطاع، بقيمة 743 ألف دينار، تليها 
“معادن” بخسائر قدرها 720 ألف دينار، فيما 
كانت خسائر “رماية” األقل بواقع 44 ألف دينار.

على الرغم من حتولها للخسائر في الربع 
الثاني من العام اجلاري، إال أن “الهال” حققت 
أعلى معدل منو في األرباح نصف السنوية بواقع 
178.2 باملائة بأرباح بلغت 854 أل��ف دينار 
مقارنة ب�ربح ق��دره 307 آالف دينار بالفترة 

نفسها من العام السابق.
وشهدت “الشارقة لألسمنت” أعلى معدل 
تراجع بني شركات الصناعة على مستوى نتائج 
النصف األول من 2019، حيث هبطت أرباحها 
84.6 باملائة، لتصل إلى 211 ألف دينار مقارنة 
ب�ربح قدره 1.37 مليون دينار بالنصف األول 

من 2018.

ك��ّرم��ت زي��ن الطلبة والطالبات من 
ُمنتسبي ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب امليداني 
الصيفي ف��ي H&S Store بالتعاون 
 ،FUN مع برنامج شبكة شباب زي��ن
وذلك خال حفل اخلتام الذي استضافه 
مركز زين لإلبداع ZINC مبقر الشركة 

الرئيسي في الشويخ.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن 
شراكتها لهذا البرنامج أتت حتت مظلة 
استراتيجيتها املتكاملة للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة، والتي ترتكز 
بشكل كبير حول تنمية وتطوير قطاع 
الشباب والتعليم وباألخص فيما يتعلق 
بتنمية م��ه��ارات العمل اإلداري����ة لدى 
الفئات العمرية الشابة، حيث تؤمن 
زين بأهمية تعزيز العاقة بني الشركة 
واملجتمع الذي تعمل فيه كونها إحدى 
أكبر الشركات الرائدة في القطاع اخلاص 

الكويتي.
وبّينت زين أنها استضافت الطلبة 
والطالبات ومسؤولي H&S Store في 
مركزها لإلبداع ZINC مبقر الشركة 
الرئيسي في الشويخ، حيث مت تكرمي 
ُمنتسبي ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب امليداني 
الصيفي الذي امتد خال موسم الصيف 
بالتعاون مع برنامج شبكة شباب زين 
FUN، حيث هدف البرنامج إلى إكساب 
الطلبة والطالبات العديد من اخلبرات 

اإلداري��ة مثل تسويق املنتجات وخدمة 
العماء واخلبرات التقنية مثل صيانة 
األجهزة الذكية وغيرها، باإلضافة إلى 
تأسيس وتأهيل الطلبة والطالبات 
املقبلني على احلياة العملية بعد استكمال 
دراستهم عن طريق العمل بدوام جزئي 

خال موسم العطلة الصيفية.
وأف���ادت الشركة أن برنامج شبكة 
ش��ب��اب زي���ن FUN يعتبر م��ن أكبر 
امل��ش��اري��ع املستدامة ال��ت��ي ت��ق��وم زين 
بتطويرها وتنميتها منذ إطاق نسختها 
األول��ى في العام 2008 واملوجهة إلى 
قطاع الشباب، والتي ُتقّدم من خالها 
فرصة ثمينة لطلبة وطالبات اجلامعات 

لاستفادة من خبرة العمل الفعلية حيث 
يعمل الطلبة املشاركني في البرنامج 
بنظام عمل جزئي في مختلف إدارات 
ال��ش��رك��ة ل��ك��س��ب وت��ط��وي��ر امل��ه��ارات 
واخل��ب��رات املتعددة واألساسية التي 
يحتاجونها خلوض سوق العمل سواء 

على الصعيد املهني أو الشخصي. 
وأوضحت زين أنها حترص على دعم 
مجموعة كبيرة من البرامج واألنشطة 
التعليمية التي تعنى بتنمية مختلف 
امل��ه��ارات ل��دى الشباب، منها برنامج 
“ُكن” لتطوير ريادة األعمال االجتماعية 
لدى الشباب الذي تنّظمه مؤسسة لوياك 
بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن 

ال��ت��ي ُتعتبر إح���دى أرق���ى املؤسسات 
التعليمية املختصة بريادة األعمال في 
الواليات املتحدة وحول العالم، ودعمها 
ألكادميية “لوياك أي سي ميان لكرة 

القدم”، وغيرها. 
وأك���دت الشركة أنها ُت��ك��ّرس املزيد 
من اجلهود وامل��ب��ادرات التي تعزز من 
تطوير التنمية البشرية في الدولة وفي 
جميع امل��ج��االت، حيث لن تّدخر جهدا 
لتسخير إمكانياتها لتعزيز الروابط مع 
اجلهات واملؤسسات التي تعنى بالتعليم 
وتطوير املوارد البشرية، إلى جانب دعم 
املشاريع واملبادرات التي تسهم بشكل 

فعال في مجاالت التنمية البشرية.

كارني: معدالت الفائدة السالبة 
ليست خيارًا أمام بريطانيا

ص��رح رئ��ي��س بنك إجنلترا  
م��ارك ك��ارن��ي  بأنه ال ي��رى أن 
معدالت الفائدة السالبة تعتبر 
خياراً لاقتصاد البريطاني في 

الوقت احلالي.
وأض����اف م���ارك ك��ارن��ي في 
تصريحات نشرها موقع “سنتر 
بانكينج”، أمس  اإلثنني، أنه ال 
ينتقد البنوك املركزية األخرى 
التي استخدمت معدالت الفائدة 
السالبة، “ولكننا ال نراها خياراً 

لنا”.
وي��ب��ل��ع م��ع��دل ال��ف��ائ��دة في 
بنك إجنلترا في الوقت احلالي 

مستوى 0.75 باملائة.
وف��ي الشهر اجل��اري خفض 
بنك إجن��ل��ت��را ت��وق��ع��ات النمو 
االق���ت���ص���ادي ل��ل��ع��ام اجل���اري 
و2020 إل����ى 1.3 ب��امل��ائ��ة، 
مقابل التقديرات السابق عند 
1.5 باملائة و1.6 باملائة على 

الترتيب. وفي الربع الثاني من 
ال��ع��ام اجل���اري ت��راج��ع الناجت 
اإلج��م��ال��ي احمل��ل��ي ف��ي اململكة 
املتحدة بنحو 0.2 باملائة، حيث 
أن تلك هي امل��رة األول��ى منذ 6 
سنوات التي ينكمش فيها ثاني 

أكبر اقتصاد أوروبي.
وب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة 10:55 
صباحاً بتوقيت جرينتش هبط 
اجلنيه اإلسترليني أمام الدوالر 
بنحو 0.2 باملائة إلى 1.2122 

دوالر.

االحتاد األوروبي: اململكة 
املتحدة ستكون اخلاسر األكبر 

جراء البريكست الصعب
أكدت املفوضية األوروبية أنها مستعدة إلمتام البريكست 
دون اتفاق، مشيرة إلى أن اململكة املتحدة هي التي ستعاني 

بشكل أكبر وفقاً لذلك السيناريو.
وقالت ناتاشا بيرتود املتحدثة باسم املفوضية في 
النشرة اليومية الصادرة أمس  اإلثنني إن البريكست دون 
اتفاق لن يكون سيناريو االحت��اد األوروب��ي املفضل على 
اإلط���اق، ولكن االحت���اد رأى ع��دم وج��ود حاجة التخاذ 

استعدادات احتياطية إضافية في تلك املرحلة.
وأضافت: “إمتام البريكست دون اتفاق سيتسبب في 
تعطل كبير للمواطنني والشركات وذلك سيكون له تأثير 

سلبي خطير على االقتصاد”.
وتابعت: “تأتثير البريكست دون اتفاق سيكون أكبر 
بشكل متناسب في اململكة املتحدة عن دول االحتاد األوروبي 
ال�27”. ومن املقرر أن تنفذ بريطانيا البريكست في 31 

أكتوبر املقبل.
وطالب حزب العمل املعارض في بريطانيا باستدعاء 
أعضاء البرملان من عطلتهم الصيفية ملناقشة خطوات 
تخفيف االختاالت التي ستنتج عن البريكست، وذلك بعدما 
كشفت وثائق حكومية عن احتمال حدوث نقص في األدوية 

والطعام والوقود عند تنفيذ البريكست.

»املتحد«:21 فائزًا في السحب األسبوعي 
على جوائز احلصاد اإلسالمي

أع��ل��ن البنك األه��ل��ي املتحد 
في الثامن عشر من أغسطس  
اجل���اري أس��م��اء ال��راب��ح��ني في 
السحب األسبوعي على جوائز 
احل��ص��اد اإلس���ام���ي، حساب  
السحب على اجلوائز اإلسامي 
األول ف���ي ال��ك��وي��ت وال����ذى 
استطاع أن  يعيد رس��م حياة 
األالف من الرابحني من سعداء 
احل���ظ  ، حيث ي��ق��دم لعمائه  
أكبر عدد من فرص للفوز على 
م��دار ال��ع��ام م��ن خ��ال م��ا يزيد 

على 850 جائزة سنويا  . 
وق����د أس���ف���ر ال��س��ح��ب عن 
ح��ص��ول ال��راب��ح وج��ي��ه حليم 
ج����رج����س ع���ل���ى اجل����ائ����زة 
األس��ب��وع��ي��ة ال��ك��ب��رى بقيمة 

10،000 دينار كويتي.
باإلضافة إل��ى حصول 20 
فائزا على 1000 دينار كويتي  
لكل رابح وهم : صاحلة محمد 
جعفر ، ع��ص��ام حميد عباس 
، ناصر ضيف الله العتيبي، 
وضحة عبدالله الزيد، شريفه 
جبر جازع   ، عائشة على أحمد، 
يوسف جوهر حسن، فلومينا 
ج���ون دي���س���وزا، محمد سعد 
العتيبى، حمد خالد العنزي، 
جميله حنانيا أنسطاس، محمد 
صاحب صالح، عادله ابراهيم 
الرميح، ص��ادق عبدالله صفر 
، نادية سعدون اليعقوب، أبا 
ذر عبدالله احللواجي، حبيب 
عباس عبدالله، مارتينا حوران، 

سعيد محمد جواد، رباب جعفر 
صالح. يتيح حساب احلصاد 
اإلسامي لعماء البنك  الدخول 
ف��ي السحب على ج��وائ��ز ربع 
سنوية كبري بقيمة  250،000 

د.ك للرابح وال��ت��ي متكنه من 
حتقيق أحامه وتطلعاته . هذا 
باإلضافة إلى السحب الشهري 
على جائزة بقيمة 100،000 

د.ك.
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مسؤولو زين وH&S Store مع الطلبة والطالبات 

مارك كارني  

اقتصاد أملانيا يدخل مرحلة ركود
ح��ذر البنك امل��رك��زي ف��ي أمل��ان��ي��ا أن 
االقتصاد ق��د ي��واص��ل االنكماش ال��ذي 
استهله ف��ي ال��رب��ع الثاني م��ن ال��ع��ام، 
وسط تراجع اإلنتاج الصناعي ونقص 
الطلبات. وقال املركزي األملاني في بيان 
أم��س  اإلثنني إن أداء االقتصاد ككل قد 

تراجع قليًا، وأن السبب في ذل��ك هو 
استمرار االجتاه الهبوطي في الصناعة.

وك���ان االق��ت��ص��اد األمل��ان��ي انكمش 
في الربع الثاني من 2019 بنحو 0.1 
باملائة، م��ع ت��راج��ع ال��ص��ادرات وسط 
احلرب التجارية بني الصني والواليات 

امل��ت��ح��دة. وم��ن ش��أن انكماش اقتصاد 
أملانيا في الربع الثالث من العام احلالي 
أن ميثل انكماشاً للربع الثاني على 
ال��ت��وال��ي وه��و م��ا يعتبر تعريفاً فنياً 

ملرحلة الركود االقتصادي.
وف����ي ي��ون��ي��و امل���اض���ي ت��راج��ع��ت 

الصادرات األملانية بأكبر وتيرة في 3 
سنوات وذلك بنحو 8 باملائة.

كما يتوقع البنك املركزي داخل أكبر 
اقتصاد أوروب���ي أن ي��واص��ل اإلن��ت��اج 
حالته “الباهتة” في الربع الثالث وأن 

يتراجع قلياً.


