
م��ن��ا لالستثمار  أع��ل��ن��ت ش��رك��ة 
ان��ج��از مهمتها  ف��ي  أن��ه��ا نجحت 
كوكيل بيع لتوسيع قاعدة امللكية 
في شركة مراكز التجارة العقارية 
ال���ت���ي م����ن امل���ت���وق���ع ادراج�����ه�����ا ف��ي 
وبدء  الرسمي  بالسوق  البورصة 
ت������داول اس��ه��م��ه��ا ال���ث���الث���اء امل��ق��ب��ل 

تحت اسم »مراكز«.
ادارة  م���ج���ل���س  رئ�����ي�����س  وق���������ال 
ش����رك����ة م���ن���ا ل���الس���ت���ث���م���ار ط�����ارق 
ال��س��ل��ط��ان ف���ي ب���ي���ان ص��ح��اف��ي ان 
ل��الس��ت��ث��م��ار« تمكنت خ��الل  »م��ن��ا 
أقل من اسبوع من تسويق حصة 
شركة  ف��ي  امللكية  ق��اع��دة  توسيع 
»م���راك���ز« ال��ب��ال��غ رأس��م��ال��ه��ا 10.5 
ب��س��ع��ر 450 فلسا  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون 
ل��ل��س��ه��م ال�����واح�����د ك��ق��ي��م��ة اس��م��ي��ة 

مضافا اليها عالوة االصدار.
واشار السلطان الى أن »مراكز« 
ت���ع���د م����ن ال���ش���رك���ات ال�����واع�����دة ف��ي 
ق���ط���اع ال���ع���ق���ار وت���ح���ظ���ى ب��ق��ائ��م��ة 
طويلة من كبار املالك واملساهمني 
من الكويت وقطر وسلطنة عمان 
ف����ي م��ق��دم��ت��ه��ا ش����رك����ة م��ج��م��وع��ة 
ان���ج���از ال��ق��ط��ري��ة وت������دار م���ن قبل 
م��ج��ل��س ادارة ك���فء ي��ض��م رئ��ي��س 
املنتدب  والعضو  االدارة  مجلس 
ع����ب����د ال����ح����م����ي����د ع�����ب�����اس دش���ت���ي 
ونائبا للرئيس شعيل بن خليفة 
ال���������ك���������واري وع�������ض�������وا ب���امل���ج���ل���س 
ورئ��ي��س��ا ت��ن��ف��ي��ذي��ا ام��ي��ن��ة ع��ب��اس 

سالم الشطي.
وص����رح ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س لقطاع 
االس������ت������ث������م������ار ف��������ي ش�������رك�������ة م���ن���ا 
لالستثمار مشعل احمد الجاركي 
ت��م اختيارها من  ق��د  الشركة  ب��أن 

ب���ني ع����دد م���ن ال���ش���رك���ات االخ����رى 
لكي تتولى مهمة وكيل البيع من 

خالل عملية االكتتاب الخاص.
ال���ش���رك���ة تعمل  ان  ال����ى  واش������ار 
ف���ي ال��ف��ت��رة ال��ح��ال��ي��ة ع��ل��ى تنويع 
م��ص��ادر ال��دخ��ل وت��ق��دي��م خ��دم��ات 
متكاملة لتشمل الى جانب مجال 
ادارة االصول العديد من االنشطة 
االخرى ومنها عمليات االستثمار 
امل���ب���اش���ر وت���ق���دي���م االس����ت����ش����ارات 
لعمليات الطرح واالدراج والقيام 
بمهام وكاالت البيع داخل وخارج 
ال����ك����وي����ت اض�����اف�����ة ال�������ى ع��م��ل��ي��ات 
ترتيب عمليات التمويل من خالل 
قنوات خاصة فضال عن تاسيس 

املحافظ العقارية بأنواعها.
ال�����ش�����رك�����ة  أن  ع������ل������ى  وش���������������دد 
املقب���لة  ال��ف��ت��رة  خ���الل  س��ت��واص��ل 
ت��ن��م��ي��ة وت����ط����وي����ر اع���م���ال���ه���ا ع��ب��ر 
انتقاء افضل الفرص االستثمارية، 
امل���ج���دي���ة ال����ت����ي ت�����������ح��ق��ق م���ع���ادل���ة 

امل���وازن���ة ب��ني امل��خ��اط��ر وال��ع��وائ��د، 
م��ت��وق��ع��ا أن ت��ن��ج��ح ال���ش���رك���ة ف��ي 
زي����������ادة ح����ج����م أع����م����ال����ه����ا ب��ف��ض��ل 
وخ����براتها  املت������نوعة  امكاناتها 
ال��ب��ش��������ري��ة ال���ن���������������ادرة الس��ي��م��ا مع 
ال��س��وق  اوض�����������������اع  تح���سن  ت��وق��ع 
ب���ع���د ب�����دء ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
وب������رام������ج االص����������الح وال���ت���ط���وي���ر 

الحكومية.
ال���ش���رك���ة ت��س��ت��ع��د  واوض�������ح أن 
وم�����ن�����ت�����ج�����ات  أدوات  ل���������ط���������رح 
قامت  بعدما  ج��دي��دة  استثمارية 
ب���دراس���ة واف���ي���ة ألوض�����اع ال��س��وق 
املستقبلية،  وت��وق��ع��ات��ه  ال��ح��ال��ي��ة 
مشيرا إلى أن قطاع إدارة األصول 
سيشهد عودة للنشاط التدريجي 
ف��������ي ال�������ف�������ت�������رة امل�����ق�����ب�����ل�����ة ب���ف���ض���ل 
ت����رج����ي����ح����ات اس�����ت�����ع�����ادة أس�������واق 
ع��ام وسوق  املالية بشكل  األوراق 
ال���ك���وي���ت ل�������أوراق امل���ال���ي���ة ل��ف��ورة 

النشاط خالل العام الجديد.
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»عمومية« لـ »أريفا« تقر زيادة رأس املال
عبر هيئة االستثمار والحكومة الفرنسية

باريس - ا ف ب - وافقت الجمعية العامة للمساهمني 
الخميس  العامة  الفرنسية  النووية  اريفا  في مجموعة 
ع��ل��ى زي�����ادة رأس��م��ال��ه��ا 900 م��ل��ي��ون ي����ورو اك��ت��ت��ب بها 
الهيئة العامة لالستثمار والدولة الفرنسية، كما اعلنت 

املجموعة.
وذكرت اريفا في بيان ان هذا االكتتاب الجديد موزع 
بني 600 مليون يورو من الهيئة العامة لالستثمار و300 

مليون من الدولة الفرنسية.
ومفوضية  الفرنسية  »الدولة  ان  املجموعة  واضافت 
العامة  والهيئة  اريفا)  في  مساهم  (اكبر  الذرية  الطاقة 
ابرمت ميثاقا بني مساهمني ملدة  الكويتية  لالستثمار 
ع��ش��رة اع���وام اع��ت��ب��ارا م��ن دخ���ول زي���ادة ال��راس��م��ال حيز 

التطبيق«.
وك��ان��ت ال��دول��ة اع��ل��ن��ت ف��ي وق���ت س��اب��ق ان��ه��ا تعهدت 
ب���ب���ذل »اك���ب���ر ال���ج���ه���ود« ل��ت��س��ع��ي��ر اس���ه���م امل��ج��م��وع��ة في 
البورصة من االن وحتى النصف االول من 2011، وهو 

طلب تقدمت به الهيئة العامة لالستثمار للمشاركة في 
العملية.

وس��ت��ت��راف��ق عملية زي���ادة رأس امل���ال ه��ذه م��ع اص��دار 
املساهمون حاملو  ك��ي ال يشهد  »اري��ف��ا«  جديد السهم 

شهادات االستثمار ذوبان حصتهم في العملية.
املئة  ف��ي   4.8 تملك  التي  لالستثمار  العامة  والهيئة 
من »اريفا«، اصبحت ثالث مساهم بعد مفوضية الطاقة 

الذرية والدولة الفرنسية.
وك��ان مجلس الرقابة في اريفا واف��ق في العاشر من 
ديسمبر على هذه الزيادة في راسمالها، في عملية دعم 
مالي فاقت قيمتها املبالغ التي كانت املجموعة تأمل في 

جمعها في االساس.
ول��م تستبعد ال��دول��ة زي���ادة ثانية ف��ي ال��رأس��م��ال في 
ال��رب��ي��ع ق���د ت���ش���ارك ف��ي��ه��ا، ب��ح��س��ب ال��ص��ح��اف��ة، ك��ه��رب��اء 
فرنسا (اي دي اف) والستوم او مجموعة ميتسوبيشي 

للصناعات الثقيلة.

»بلومبرغ«: الحكم القضائي 
يرفع سهمي 

»زين« و»اتصاالت«
ذك���رت وك��ال��ة »ب��ل��وم��ب��رغ« ان سهمي »زي���ن« في 
س���وق ال��ك��وي��ت ل�����اوراق امل��ال��ي��ة و»ات����ص����االت« في 
ف�����ي سوقي���هما  ابو ظبي حققا مكاسب  بورصة 
الحكم  اع����قاب  ف���ي  االس������بوع  نهاي�����ة  اغ��اق  م��ع 
ال��ت�����������ج��������������اري��ة وق����ضى  امل��ح��ك��م��ة  ال����ذي ص����در ع���ن 
برفض دعوى شركة »الف����وارس ال����قابضة« لوق����ف 
»ات��ص��االت«  تجري  ال��ذي  للجهالة  النافي  الفحص 
امل����ئة من  ف��ي  اتفاق ش��راء 46  على »زي��ن« ضمن 

اسهم ال����شركة.
امل���ئة  ف����ي   1.3 »زي���ن«  سهم  ارتف����ع  ح��ن  وف��ي 
ك��س��ب سهم  ال��خ��م��ي��س،  فلسا   1540 ع��ن��د  ليغلق 
»اتصاالت« 0.9 في املئة ليقفل عند 10.85 درهم، 
وه���و اك��ب��ر ارت���ف���اع ل���ه م��ن��ذ ال��ت��اس��ع م���ن ديسمبر 

الجاري.

مشعل الجاركي طارق السلطان

مؤشرات مشجعة للنمو األميركي
في 2011... رغم العقبات 

»كولدويل بانكر«: 2010 كان بداية 
لدورة نشاط جديدة في العقار

»املدينة«: السوق يعاني ضعف السيولة
وغياب العوامل اإليجابية املؤثرة في أدائه

واشنطن - ا ف ب -حملت املؤشرات االقتصادية التي 
ن��ش��رت ال��خ��م��ي��س ف���ي ال����والي����ات امل��ت��ح��دة م��ج��م��وع��ة من 
الوقت  ف��ي  م��ذك��رة  ف��ي 2011،  للنمو  االش����ارات املشجعة 
ن��ف��س��ه ب��اس��ت��م��رار ب��ع��ض ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ال ت����زال ت��واج��ه 

االنتعاش.
وب��ع��د م��راج��ع��ة مخيبة اول م��ن ام��س الرق���ام اجمالي 
ال��ن��ات��ج ال��داخ��ل��ي ف��ي ف��ص��ل ال��ص��ي��ف وال��ت��ي خلصت في 
النهاية الى ان االستهالك جاء اقل قوة مما كان يعتقد 
االس��ر  لنفقات  الجديدة  االرق���ام  ف��ان  الثالث،  الفصل  ف��ي 

اعتبرت واعدة.
وبحسب وزارة التجارة، ارتفع االستهالك في نوفمبر 
للشهر الخامس على التوالي بنسبة 0.4 في املئة مقارنة 

بشهر اكتوبر، اي اقل مما كان يأمله املحللون بقليل.
اال ان الرقم الجديد للوزارة بشأن الشهر الذي سبق، 
والذي شهد زيادة قوية، الى 0.7 في املئة، سمح بتجاوز 
هذه الخيبة، ما يشهد على قوة االستهالك التي اختفت 

منذ اغسطس 2009.
ومن االشارات املشجعة االخرى ان مداخيل االميركيني 
تواصل الزيادة، كما ان مؤشر ثقة املستهلكني االميركيني 
باتجاه  مراجعته  تمت  ميشيغن  جامعة  تنشره  ال���ذي 
ارتفاع طفيف في ديسمبر وهو في اعلى مستوياته منذ 

يونيو.

واع��ت��ب��ر ك��ري��س كريستوفر االق��ت��ص��ادي ف��ي مؤسسة 
»آي اتش اس غلوبال انسايت« ان »املستهلكني يعودون« 
ال���ى االس��ت��ه��الك و»امل��ع��ن��وي��ات ت��رت��ف��ع ودف���ع االس��ت��ه��الك 

يتعزز«.
وق�����ال زم��ي��ل��ه ج���وي���ل ن������اروف م���ن م��ؤس��س��ة »ن�����اروف 
ايكونوميكس ادفايزورز« ان االسر »تتوجه الى املتاجر 
في  دائ��م��ة«،  والصلبة  املستقرة  مشترياتهم  وتيرة  وان 

اوج موسم االعياد.
الجدد عن  العاطلني  من جهته، حمل مؤشر تسجيل 
العمل املزيد من االمل. فقد بقي قريبا من ادنى مستوياته 

خالل العام في االسبوع الذي انتهى في 18 ديسمبر.
فقد  الدائمة،  السلع  على  الطلبيات  ال��ى  بالنسبة  ام��ا 
بدت ايجابية ايضا. وقد كان التدهور املتجدد للطلبيات 
على الطائرات، واملتغيرة جدا من شهر الخر، السبب في 
املئة.  في   1.3 بنسبة  الدائمة  السلع  على  الطلب  تراجع 
 2.4 املؤشر قفز بنسبة  فان  النقل،  لكن باستثناء قطاع 
ف��ي امل��ئ��ة م��ق��ارن��ة ب��اك��ت��وب��ر، اي ث��اث��ة اض��ع��اف اك��ث��ر من 

املتوقع، وبدت كل مكوناته في ارتفاع.
وق�������ال ن���������اروف »ان االس�������ر ت���ل���ع���ب دوره���������ا ك��م��ح��رك 
لالنتعاش« مدعومة ب� »استثمار الشركات« الذي تشهد 
الخاص  القطاع  ان  ورأى  الدائمة،  السلع  طلبيات  عليه 
حل »بوضوح« محل الدولة في دورها كمحرك للنهوض.

واض��اف »ان��ه افضل نبأ يمكن الحصول عليه لننهي 
العام 2010«.

اال ان التهديدات تبقى حاضرة رغم كل ش��يء. وعلى 
الرغم من ان عدد العاطلني الجدد يؤكد »تسارع تحسن« 
س���وق ال��ع��م��ل ك��م��ا ل��ف��ت ن��ي��ك��والس ت��ي��ن��ي��ف م���ن ب��ارك��ل��ي��ز 
ك��اب��ي��ت��ال، ف��ان ع��دده��ا ال ي���زال م��ع ذل��ك كبيرا لكي يتيح 

االعراب عن االمل بخفض سريع للبطالة.
املئة،  9.8 في  البطالة مرتفعة جدا عند  وتبقى نسبة 

وتبقى عائقا امام تحسن االستهالك.
وبحسب وزارة التجارة، فان تباطؤ االسعار استمر في 
نوفمبر: يبقى التضخم االساسي عند اعلى مستوياته 

منذ 1960. وهذا الوضع يثير قلق البنك املركزي.
وي���ك���م���ن اح������د اه���������داف س���ي���اس���ة االن������ع������اش ال���ن���ق���دي 
لالحتياطي الفيديرالي في منع تحول هذا التباطؤ في 
االسعار الى انحسار يحمل آثارا مدمرة، ذلك ان الهدف 

االخر هو استعجال االنتعاش لخفض البطالة.
اخيرا وعلى الرغم من قفزته في نوفمبر، بقي مؤشر 
م��ب��ي��ع��ات امل���ن���ازل ال��ج��دي��دة ال����ذي ن��ش��ر ال��خ��م��ي��س قريبا 
م���ن ادن����ى م��س��ت��وي��ات��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة، م���ا ي��ش��ه��د ع��ل��ى هلع 
قطاع السكن. وينظر الى تحسن دائم لهذه السوق على 
ان���ه ش���رط م��س��ب��ق الس��ت��ع��ادة ان��ت��ع��اش اق��ت��ص��ادي قابل 

لالستمرا على االمد الطويل.

العاملية  بانكر  كولدويل  لشركة  العقاري  التقرير  تناول 
فرع الكويت وضع السوق العقاري املحلي خالل العام 2010 
ازم���ة مريرة  ال��س��وق بمرحلة نقاهة بعد  م��ر خ��الل��ه  وال���ذي 
انعكست على مختلف القطاعات العقارية خالل العام 2009، 
ال��ص��ع��داء منذ  العقار يتنفسون  ب��دأ تجار وش��رك��ات  حيث 
بداية العام 2010 على خلفية عودة التمويل للقطاع السكني 
امل��دن السكنية الجديدة، الى  والسماح بالبناء في عدد من 
ج��ان��ب ارت��ف��اع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ب��ن��اي��ات  االس��ت��ث��م��اري��ة امل���درة 
للدخل بسبب تراجع سوق الكويت لاوراق املالية وتخوف 
صغار املستثمرين من استمرار تراجعه حيث حول البعض 

اموالهم الى االستثمار اآلمن وهو العقار.
وأضاف التقرير ان العام 2010 شهد اقباال متزايدا على 
شراء البنايات التي تتراوح اسعارها ما بني 500 و800 ألف 
دينار والتي عادة ما تدر عائدا بني 4 و8 آالف دينار شهريا، 
شريحة  ميزانية  م��ع  مناسبا  يبقى  مبلغها  ان  خصوصا 
كبيرة من املستثمرين، اما البنايات االستثمارية التي يفوق 
مبلغها املليون دينار فلم تشهد ذاك التحرك امللحوظ كون 
الالعب  كانت  التي  بالشركات  الغالب  في  محدودا  سوقها 
االول في هذه النوعية من البنايات خالل السنوات الثالث 

التي سبقت االزمة. وأشار التقرير الى ان االبراج التجارية 
ش��ه��دت خ��ط��وة اي��ج��اب��ي��ة وه���ي ت��ح��ول ال��ف��ك��ر ال��ح��ك��وم��ي من 
تشييد املباني الحكومية الى االستئجار في االبراج االدارية 
الجديدة وهو االمر الذي خلق حجم طلب مقبوال في السوق 

وحرك العقار التجاري ولو بشكل محدود.
ول��ف��ت ال��ت��ق��ري��ر ال���ى اس��ت��م��رار ع��م��ل��ي��ات تشييد م��ش��اري��ع 
االب�������راج ال��ت��ج��اري��ة وال���ت���ي م���ن ش��أن��ه��ا ان ت���زي���د م���ن حجم 
املساحات التجارية املعروضة، خصوصا ان عام 2010 شهد 
العاصمة  ف��ي قلب  اب���راج تجارية  اع��م��ال تشييد 10  انتهاء 
ت��ت��راوح ما بني 26  خصوصا في منطقة ش��رق بارتفاعات 
و60 ط��اب��ق��ا، ح��ي��ث ي��ت��وق��ع ان ت��وف��ر ت��ل��ك االب�����راج ال��ج��دي��دة 
ال��ى اب��راج اخ��رى ك��ان ينتظر انتهاؤها وتأخرت  باالضافة 
ب���رام���ج ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��س��ب��ب ظ�����روف االزم�����ة ون���ق���ص ال��ت��م��وي��ل 
مساحات تفوق 200 ألف متر مربع، االمر الذي سيساهم في 
االيجارية  والقيم  االشغال  التراجع على معدالت  مزيد من 

للمكاتب.
وال���ج���دي���ر ب��ال��ذك��ر ان����ه خ����الل ال���ع���ام 2010 ت��خ��ل��ت بعض 
للقطاع  التمويل  منح  في  املتشددة  البنوك عن سياساتها 
ال��ع��ق��اري، ذل��ك ان ع���ددا م��ن البنوك ب��ات��ت تبحث ع��ن حلول 

اع���ادة ج��دول��ة قروضها قصيرة االج��ل  م��ن  الشركات  تمكن 
ال��س��داد، مع  ال��ى م��خ��ارج لتعثرها ع��ن  املتعثرة وال��وص��ول 
العلم ان البنوك وحتى نهاية 2010 لم تفتح ابوابها كاملة 
ال��وض��ع ف��ي السابق اال في  م��ن ج��دي��د للتمويل مثلما ك��ان 
ح��دود ضيقة، حيث ال ت��زال عجلة تمويل الشركات بطيئة 
بسبب ح��زم��ة ال��ق��ي��ود ال��ت��ي وض��ع��ه��ا ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي 
والتي تعيق انفتاحها من جديد في مجال تمويل املشاريع 

العقارية.
ل���دورة ن��ش��اط جديدة  وب��ني التقرير ان 2010 ك��ان ب��داي��ة 
ف���ي ال���س���وق ال���ع���ق���اري ب��ع��د ان وص��ل��ت اغ��ل��ب االس���ع���ار ال��ى 
ما  وه��و  تراجعها،  م��ن  ملزيد  وال مجال  الدنيا  مستوياتها 
للشراء على صعيد مختلف  املواتية  الفرص  زاد من حجم 
ال��ع��ام 2010، متوقعا ن يشهد  ال��ع��ق��اري��ة خ���الل  ال��ق��ط��اع��ات 
العام 2011 مزيدا من النشاط على صعيد قطاعي العقارات 
التجاري  العقار  ق��ط��اع  يشهد  ان  واالس��ت��ث��م��اري��ة،  السكنية 
تحركا طفيفا فيما يخص عمليات التأجير خصوصا بعد 
و7   5 ب��ني  م��ا  للمكاتب  التأجيرية  القيم  مستويات  ت��راج��ع 
ال��ى ما بني 10 و13 دينارا  دنانير بعدما كانت قد وصلت 

للمتر املربع.

ذكر تقرير شركة املدينة للتمويل واالستثمار ان السوق 
املتداولة، وغيابا ألي  السيولة  يعاني ضعفا في معدالت 
دوافع أو عوامل ايجابية من شأنها التأثير في أدائه، وانه 

ال تزال صفقة »زين« هي العنصر األبرز واألهم.
وأض������اف ال��ت��ق��ري��ر، ل���م ت��ت��غ��ي��ر م��ع��ط��ي��ات ال���س���وق خ��ال 
األس��ب��وع امل��اض��ي ع��ن ال��ف��ت��رة ال��س��اب��ق��ة، ف��الت��زال العناصر 
ال��ح��اك��م��ة ن��ف��س��ه��ا ه���ي امل��س��ي��ط��ر ال��رئ��ي��س��ي ع��ل��ى م��ج��ري��ات 
ال��س��وق ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر، ف��ال ت����زال أص����داء ص��ف��ق��ة »زي����ن« هي 
ال��ع��ن��ص��ر األب�����رز واأله������م، ول��ك��ن ال ي����زال ه��ن��اك ض��ع��ف في 
امل��ت��داول��ة وغ��ي��اب ألي دواف���ع أو عوامل  م��ع��دالت السيولة 
ايجابية من شأنها التأثير في أداء السوق، وليبقى سوق 
ال��ك��وي��ت ل������أوراق امل��ال��ي��ة ق����رب ن��ه��اي��ة ال���ع���ام ف���ي ص��ف��وف 
السعري، مقارنة  املؤشر  الخاسرة على مستوى  األس��واق 
مع أس��واق دبي وأبوظبي والبحرين، فيما حققت أسواق 
منذ  متباينة  ايجابية  نتائج  ومسقط  وال��س��ع��ودي��ة  قطر 
مطلع ال��ع��ام، ولعل ال��ت��س��اؤل األك��ث��ر شيوعا ه��و إل��ى متى 
تستمر هذه األزمة وهل ستكون مالزمة خالل العام املقبل 

التغير  م���ن  ت��ش��ه��د ح��ال��ة  ق���د  ان األس�����واق  أم  أي��ض��ًا 2011، 
انه في حال استمرار  واالنتعاش؟ ولعل االجابة املنطقية 
ال���ظ���روف امل��ح��ي��ط��ة ال��ح��ال��ي��ة ل��ل��س��وق م��ن ض��ع��ف السيولة 
وتراجع معدالت الثقة فإن األوضاع لن تتغير، لقد أصبح 
م��ن ال���ض���روري دخ����ول س��ي��ول��ة م��ال��ي��ة ج��دي��دة إل���ى ال��س��وق 
وعدم االعتماد على السيولة املتاحة في السوق لتصحيح 

األوضاع.
التوالي  على  الثاني  لالسبوع  ان��ه  إل��ى  التقرير  وأش���ار 
أغ��ل��ق س���وق ال��ك��وي��ت ل�����أوراق امل��ال��ي��ة ع��ل��ى ارت���ف���اع يشمل 
والوزني  (السعري  والرسمية  الرئيسية  السوق  مؤشرات 
ال��رغ��م م��ن االرت��ف��اع��ات الطفيفة التي تحققت  م��ع��ًا)، وعلى 
خالل االسبوع املاضي إال أن هناك العديد من العوامل قد 

شهدها السوق خالل األسبوع.
وقال التقرير: من املالحظ أن أداء السوق تشابه إلى حد 
كبير مع معدالت األداء نفسها خالل االسبوع قبل املاضي، 
حيث ب��دأت البورصة ت��داوالت االسبوع على عمليات بيع 
أرب��اح وهبوط ملحوظ ملدة جلستني ليبدأ السوق  وجني 

الهابط  االت���ج���اه  ع��ك��س  ف��ي  م��ع جلسة منتصف االس���ب���وع 
والتحول إلى عملية الصعود ليعوض خسائره مع تحقيق 
م��ك��اس��ب بسيطة ع��ل��ى امل��س��ت��وى األس��ب��وع��ي. وب���دأ امل��ؤش��ر 
السعري للسوق جلسات االسبوع على عمليات هبوط قوية 
األسبوعي  (ال��ق��اع  نقطة   6.771 ملستوى  ب��امل��ؤش��ر  وص��ل��ت 
للمؤشر السعري) لينعكس إلى االتجاه الصاعد مع جلسة 
األسبوعية)  (ال��ق��م��ة  نقطة   6.883 ملستوى  بلوغا  ال��ث��الث��اء 
وليغلق عند مستوى 6.881 نقطة محققا مكاسب اسبوعية 
ب��ل��غ��ت 0.4 ف��ي امل��ئ��ة، وق��ل��ص امل��ؤش��ر خ��س��ارت��ه م��ن��ذ ب��داي��ة 

الشهر والعام إلى 0.1 و1.8 في املئة على الترتيب.
وفي السياق نفسه، تحرك املؤشر الوزني للسوق خالل 
االسبوع املاضي، حيث شهد عمليات بيع مكثفة مع بداية 
االسبوع ليبدأ مرة أخرى في الصعود لأعلى محققا قمته 
االسبوعية في آخر جلسات األسبوع وليغلق عند مستوى 
املئة  480.0 نقطة محققا مكاسب اسبوعية بلغت 0.5 في 
ولتصل بذلك مكاسبه منذ بداية الشهر إلى 2.9 و24.4 في 

املئة منذ بداية العام.

»منا لالستثمار« توسع قاعدة امللكية لـ » مراكز«
تمهيدا إلدراجها في السوق الرسمي 28 الجاري

االبواب مفتوحة امام اتمام الصفقة


