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175 ألف دينار أرباح »األعمال«  من بيع عقار
أعلنت شركة مدينة األعمال عن حتقيق أرباح بقيمة 
175 ألف دينار )578.5 ألف دوالر(، من بيع عقار محلي 

استثماري في الكويت.
وقالت الشركة في بيان للبورصة أمس  اخلميس، إن 
العقار مت بيعه مببلغ قدره 2 مليون دينار )6.6 مليون 

دوالر(. وأوضحت الشركة في البيان، أن الربح الناجت 
من البيع سيظهر أثره في البيانات املالية املرحلية للربع 

األول من عام 2019.
كانت أرباح الشركة تراجعت %9 في التسعة أشهر 
األولى من العام املاضي، لتصل إلى 1.535 مليون دينار؛ 

مقابل أرباح بنحو 1.686 مليون دينار لنفس الفترة من 
عام 2017.

وأنهى سهم »مدينة األع��م��ال« اجللسة بالبورصة 
ُمتراجعاً %0.42 عند سعر 47.2 فلساً، وذلك بتداول 

35.01 ألف سهم بقيمة 1.64 ألف دينار.
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5باملئة  منحة 8باملئة  نقدًا و  »العمومية« أوصت  بتوزيع 

56.1  مليون دينار أرباحا صافية  »بوبيان« يحقق 
أعلن بنك بوبيان عن حتقيقه أرباحا صافية 
بنهاية عام 2018  بلغت  56.1مليون دينار كويتي 
بنسبة منو18%  ع��ن ال��ع��ام امل��اض��ي وبربحية 
سهم21.37  فلس مقارنة مع17.81  فلس لتستمر 
ب��ذل��ك وت��ي��رة من��و الربحية ومختلف م��ؤش��رات 
البنك املالية منذ عام 2010 مع التوصية للجمعية 
العمومية بتوزيع %8 توزيعات نقدية )8 فلس 

للسهم( وأسهم منحة 5%.
وهنأ رئيس مجلس اإلدارة محمود الفليج جميع 
مساهمي وعمالء وموظفي البنك بهذه النتائج 
املميزة لعام آخر من اإلجنازات يضاف الى سلسلة 
االع��وام االخيرة املميزة في مسيرة البنك الشاب 
الذي متكن خالل وقت قياسي من االستحواذ على 

حصص سوقية في مختلف القطاعات.
واوض��ح الفليج » كان العام 2018 مميزا بكل 
املقاييس لبنك بوبيان سواء على مستوى الربحية 
او منو مؤشراتنا املالية بوتيرة جيدة تدل على 
جن��اح االستراتيجية التى نتبعها وم��ا يرافقها 
من خطط وسياسات لتأكيد تواجدنا في السوق 

الكويتي .
وقال الفليج » نأمل ونحن مع بداية عام جديد 
ان نستمر بنفس وتيرة النمو التى حتققت في 
السنوات االخيرة وان نحقق طموحات عمالئنا 
ومساهمينا » مشيرا في الوقت نفسه الى ان توزيع 
العام 2018 لالرباح للمساهمني يعتبر االعلى 
منذ تأسيس البنك في ع��ام 2004 وه��و ما يؤكد 

النجاحات التى حققها البنك.
م��ن جانبه ق��ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب املاجد 
انه على الرغم من التحديات التى تتعلق باملنافسة 
فإننا جنحنا بفضل من الله ثم بفضل مواردنا 
البشرية من حتقيق اهدافنا في االستحواذ على 
حصص سوقية في مختلف القطاعات س��واء في 

خدمات االفراد او الشركات.
واكد ان ذلك يدل على مدى الثقة التى بات البنك 
يتمتع بها في مختلف االوساط سواء على مستوى 
املساهمني او العمالء وهو ما انعكس ايجابيا على 

ارتفاع جميع مؤشرات البنك املالية .

ابرز املؤشرات
وأش��ار املاجد إلى أن جميع مؤشرات البنك 
الرئيسية شهدت منوا ملحوظا في عام 2018 
حيث ارت��ف��ع إجمالي األص���ول ال��ى 4.3 مليار 

دينار كويتي بنسبة منو قدرها %9 كما ارتفعت 
اإلي���رادات التشغيلية لتصل إل��ى 140 مليون 
دينار كويتي بنسبة منو قدرها %11 باإلضافة 
إلى زي��ادة ودائ��ع العمالء إلى 3.7 مليار دينار 

كويتي بنمو نسبته 9%.
وأض��اف أن إجمالي قيمة حقوق امللكية في 
البنك ارتفع حتى نهاية 2018 ليصل إلى 408 
مليون دينار كويتي مقارنة مع 375 مليون 
دينار كويتي في عام 2017 إلى جانب ارتفاع 
محفظة التمويل إل��ى 3.3 مليار دينار كويتي 
بنسبة منو %13  إلى جانب االرتفاع املتواصل 

لقاعدة عمالء البنك.
وقال املاجد أن احلصة السوقية من التمويل 
بصفة عامة ارتفعت إلى حوالي %8.6 حالياً 
بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان م��ن متويل 
األف��راد حتديدا إلى ما يقارب %12 الى جانب 
حت��ق��ي��ق م��ع��دالت من��و م��ت��م��ي��زة ف��ي احملفظة 
االئتمانية للشركات وصلت إلى %14 عن طريق 
جذب العديد من الشركات التشغيلية املعروفة 
مبالءتها املالية واالقتصادية وذلك مع التمسك 
الشديد بأعلى معايير اجل���ودة االئتمانية و 

دراسة  وتنويع املخاطر.

السوق احمللي 
واك��د املاجد ان البنك سيستمر في التركيز 
على السوق احمللي حيث ال ت��زال هناك العديد 
م��ن ال��ف��رص للنمو منوها ال��ى حصول البنك 
في ديسمبر املاضي على موافقة بنك الكويت 
املركزي على زي��ادة رأس ماله بنسبة 15.75 
%  وذل��ك ب��إص��دار أسهم ج��دي��دة  يتم طرحها 
لالكتتاب العام ، علما أن عالوة اإلصدار  سوف 
تكون قيمتها  250 فلس كويتي لكل سهم تضاف 
إلى القيمة االسمية للسهم و البالغة 100 فلس 

كويتي .

املشروعات الكبرى
وخالل العام املاضي ساهم بنك بوبيان في 
متويل عدد من املشاريع احليوية في الكويت 
بلغت قيمتها اكثر من 250 مليون دينار كويتي 
وتوزعت على قطاعات التربية، الصحة، الطرق 
و اجلسور باإلضافة الى قطاع االنشاءات الى 
جانب متويل مشاريع ع��دد كبير من شركات 

املقاوالت املصنفة لدى جلنة املناقصات .
ويأتي هذا من ضمن سياسة البنك التمويلية 
ال��ت��ى ت��ق��وم على اس���اس اخ��ت��ي��ار امل��ش��روع��ات 
احليوية وامل��ؤث��رة والتى حتقق عوائد مميزة 
س��واء من الناحية املالية او الناحية التنموية 
وتساهم ف��ي حتريك عجلة التنمية بصورة 

حقيقية.
كما جن��ح بنك ب��وب��ي��ان ف��ي ال��ع��ام املاضي 
بالدخول في صفقات متويل عديدة على املستوى 
احمللى واالقليمي بلغت قيمتها أكثر من 700 
مليون دوالر أمريكي وذل��ك م��ن خ��الل متويل 
بعض املؤسسات املالية املرموقة باالضافة الى 
الدخول في صفقات متويل مشاريع استراتيجية 

ضخمة.
ومن أهم تلك املشاريع التي لعب البنك فيها 
دورا أساسيا في ترتيبها في العام املاضي والتي 
تضمنت مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان 
وال��ذي بلغت قيمته أكثر من 4.6 مليار دوالر 
أمريكي ساهم البنك بجزء منها ضمن جزء 
التمويل االسالمي،  باالضافة الى املشاركة في 
التمويل املمنوح للشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة الذي بلغت قيمته أكثر من 
300 مليون دوالر أمريكي بغرض متويل أعمال 
تشييد مرافق الشركة اجلديده الستيراد الغاز 

الطبيعي املسال.

التفوق التكنولوجي
من ناحية أخ��رى قال املاجد أن البنك وبعد 
وصوله الى الفرع 42 سوف يستمر في افتتاح 
املزيد من الفروع مؤكدا أنه » في موازاة توسعنا 
اجلغرافي محليا لنكون األقرب إلى عمالئنا فإننا 
مستمرون في االستثمار في اخلدمات واملنتجات 
املصرفية االلكترونية التى وضعتنا في مقدمة 
البنوك احمللية لنلبى مختلف متطلبات عمالئنا«.

وكان بوبيان قد أكد مرة أخرى تفوقه ومركزه 
املتقدم في مجال التكنولوجيا املصرفية في 
الكويت وال��ش��رق االوس���ط بحصوله على 4 
جوائز من مؤسسة غلوبل فاينانس العاملية 
م��ؤخ��را وه��ي ج��ائ��زة اف��ض��ل بنك اس��الم��ي في 
العالم في مجال اخلدمات املصرفية االلكترونية 
) الرقمية (  DIGITAK BANK  وجائزة 
االفضل على مستوى الشرق االوس��ط وجائزة 
االفضل على مستوى الكويت في نفس املجال 

الى جانب جائزة اخرى كأفضل بنك ابداعي في 
هذا املجال .

كما فاز البنك بجائزة افضل بنك اسالمي في 
الكويت من مؤسسة بانكر العاملية الى جانب 
العديد من اجلوائز االخرى ومنها جائزة االفضل 
ف��ي ال��ك��وي��ت ف��ي خ��دم��ة ال��ع��م��الء م��ن مؤسسة 

سيرفس هيرو .

سبق االبداع واالبتكار
ونوه املاجد الى ان العام احلالي شهد طرح 
العديد من اخلدمات واملنتجات التى كان لبنك 
بوبيان السبق في طرحها وهو استمراراً لتربعه 
على عرش االول في الكويت سعيا منه لتميز 

عمالءه ومنحهم جتارب مصرفية فريدة .
ومن ابرز هذه اخلدمات كمثال »خدمة مساعد« 
التى متكن العمالء من التعامل بصورة دائمة مع 
حساباتهم من خ��الل خدمة مميزة ال��ى جانب 
»خدمة املرابحة الرقمية« التى تنهى إج��راءات 
احلصول على متويل من خالل الهواتف الذكية 

او املوقع االلكتروني .
كما اصبح بإمكان عمالء بوبيان ألول مرة في 
الكويت تقدمي طلب للحصول على بطاقة ائتمانية 
ف��ي أي وق��ت م��ن خ��الل اخل��دم��ة املصرفية عبر 
اإلنترنت وذلك باستخدام التوقيع االلكتروني 
املصادق لدى الهيئة العامة للمعلومات املدنية 

.PACI
وت��ط��رق امل��اج��د ال��ى ال��ت��ع��اون م��ع القطاع 
احلكومي حيث وقع البنك بروتوكول تعاون 
مشترك مع بنك االئتمان الكويتي بهدف تفعيل 
وط���رح مجموعة م��ن اخل��دم��ات االلكترونية 
اجل��دي��دة وال��ت��ي م��ن شأنها تسهيل املعامالت 
املصرفية لعمالء البنك املتعاملني م��ع بنك 

االئتمان الكويتي.
واض���اف » قمنا ف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي بإطالق 
إدارة خاصة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة 
متنح اصحاب هذه املشاريع العديد من اخلدمات 
واملنتجات املصممة للمساعدة في تطوير ومنو 

مشاريعهم » .

املوارد البشرية
وقال املاجد ان بوبيان انهى العام املاضي 
بسجل حافل باالنشطة واملبادرات والفعاليات 

االجتماعية املميزة مؤكدا ريادته للمسؤولية 
االجتماعية في الكويت س��واء من حيث الكم 
او النوعية ف��ي اختيار اه��داف��ه التى يهدف 
من خاللها ال��ى تأكيد م��دى اهمية املشاركة 
املجتمعية للقطاع اخل��اص في بناء املجتمع 

الكويتي .
 واضاف » نسعى الى خلق منوذج ايجابي 
في مجال املسؤولية االجتماعية خارج االطار 
التقليدي املتعارف عليه سواء من حيث نوعية 
امل��ب��ادرات التى نقوم بها او الشرائح التى 

نستهدفها سواء داخل الكويت او خارجها » .
واوض���ح امل��اج��د » ال تقتصر املسؤولية 
االجتماعية وتنفيذ برامجها على ادارة واحدة 
بل نعتبر كل ادارات وفروع البنك مسؤولون 
اجتماعيا وم��ش��ارك��ون رئيسيون ف��ي بناء 
املجتمع لذا فان موظفينا شريك رئيسي في 
خدمة املجتمع ونتحمل لذلك جميعا املسؤولية 

االجتماعية » .
وق��ام البنك خ��الل ال��ع��ام امل��اض��ي برعاية 
واملشاركة في تنظيم اكثر من 150 حدث على 
مستوى الكويت استهدفت مختلف الشرائح 

والقطاعات في املجتمع الكويتي .
وقال املاجد أن بوبيان  يولي اهتماماً خاصاً 
مبوارده البشرية في إطار عمله كبنك متطور 
وحديث يواكب التطورات العاملية واإلقليمية 
م��ن خ���الل إدارت����ه ال��ش��اب��ة، ض��ارب��اً امل��ث��ال 
مبجموعة اخل��دم��ات املصرفية الشخصية، 
والتى يشكل الشباب غالبيتها مشيراً إلى 
متيز البنك بإعطاء الشباب دوراً قيادياً مميزاً 
مم��ا س��اه��م ف��ي ح��ص��ول البنك على جائزة 
»إحالل وتوطني العمالة الوطنية على مستوى 
الكويت« والتي متنح سنوياً ألفضل مؤسسة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي من قبل 

مجلس وزراء العمل.

عادل املاجد

جانب من تداوالت البورصة

محمود الفليج

ال����ف����ل����ي����ج: من������و م�����ؤش�����رات�����ن�����ا امل�����ال�����ي�����ة ي���ؤك���د 
جن������اح اس���ت���رات���ي���ج���ي���ت���ن���ا ف����ي ال����س����وق احمل��ل��ي 

امل���اج���د: جن����اح ف���ي رف����ع ح��ص��ص��ن��ا ال��س��وق��ي��ة 
جديدة ومنتجات  خدمات  طرح  في  وتفوق 

أعلن بنك الكويت الوطني حتقيقه 7ر370 
مليون دينار كويتي )نحو 2ر1 مليار دوالر 
أمريكي( أرباحا صافية خالل العام املالي 
2018 بارتفاع ق��دره 15 في املئة مقارنة 
بأرباح عام 2017 وبربحية للسهم بلغت 

58 فلسا.
وعزا )الوطني( في إفصاح منشور على 
املوقع اإللكتروني لبورصة الكويت أمس  
اخلميس ه��ذه ال��زي��ادة إل��ى ارت��ف��اع صافي 
إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل اإلسالمي 
وارتفاع صافي األتعاب والعموالت وزيادة 

صافي أرباح التعامل بالعمالت األجنبية.
وأوضح أن مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع 
أرب��اح نقدية عن عام 2018 بواقع 35 في 
املئة نقدا و 5 في املئة أسهم منحة مجانية 
مبينا أنه دعا اجلمعية العمومية لالنعقاد 

في 9 مارس املقبل ملناقشة هذه التوصيات.
وتفاعل سهم بنك الكويت الوطني مع 
النتائج السنوية التي أعلنها البنك والتي 

أظهرت حتقيق أرباح فاقت التوقعات.
وصعد سهم البنك %0.45 ، صعوداً 
إلى سعر 884 فلساً رابحاً 4 فلوس، دفعت 
السهم لبلوغ أع��ل��ى مستوياته خ��الل 9 

سنوات.
وساهم صعود السهم في ارتفاع مؤشر 
قطاع البنوك بواقع %0.2، ليحتل املرتبة 
ال��راب��ع��ة ب��ني أع��ل��ى ارت��ف��اع��ات قطاعات 

البورصة.
وبلغ حجم تداوالت السهم في تلك األثناء 
4.34 مليون سهم، ج��اءت بتنفيذ 272 
صفقة، حققت أكبر سيولة في السوق بواقع 

3.83 مليون دينار.
وق��ال احمُللل املالي، محمد صديقي ، إن 

النتائج التي أعلنها البنك فاقت التوقعات 
التي كانت ت��دور ف��ي فلك 360 إل��ى 365 
مليون دي��ن��ار، ورمب���ا تفسر ال��زي��ادة في 

األرباح ارتفاع قيمة التوزيع النقدي.
وأوض��ح صديقي أن »الوطني« حقق ما 
ينتظره اجلميع من حيث املبادرة باإلعالن 
ع��ن النتائج ال��ت��ي ت��دع��م ال��س��وق، وكذلك 
األرباح التي جتاوزت توقعات كل احملللني، 
والتوزيعات السخية التي ُترسخ مكانة 
»الوطني« القيادسة بني البنوك العاملة 

بالكويت.
من اجلانب الفني، قال صديقي إن االجتاه 

الصاعد للبنك ك��ان واضحاً للعيان طوال 
األسبوعني املاضيني، وحتديداً منذ انطالقة 
العام اجلديد 2019، وجميع التحليالت 
كانت تؤكد أن هذا االجتاه ما هو إال ترجمة 
للنتائج اإليجابية املُنتظرة من البنك، وهو ما 
حتقق بالفعل ورمبا ميتد هذا األثر اإليجابي 

لعدة جلسات أخرى.
وأسس بنك الكويت الوطني عام 1952 
وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ 
رأس��م��ال��ه 750 مليون دي��ن��ار )نحو 4ر2 
مليار دوالر( وتكمن أغراضه في القيام بكل 

األعمال املصرفية. 

سنوات  9 السهم يتفاعل مع النتائج ويرتفع ألعلى مستوياته في 

2018 370.7 مليون دينار أرباح »الوطني« الصافية في 
رأى احمل��ل��ل ال��ن��ف��ط��ي ال��ك��وي��ت��ي ال��دك��ت��ور 
عبدالسميع بهبهاني أن النفط الكويتي سيكون 
في أفضل حاالته خالل العام احلالي والسيما أن 

لدى البالد تنوعا في النفوط.
وق���ال بهبهاني ف��ي ل��ق��اء م��ع وك��ال��ة األن��ب��اء 
الكويتية )كونا( أمس  اخلميس إن أنواع النفوط 
امل��وج��ودة ل��دى الكويت تتضمن النفط الثقيل 
وم��زي��ج امل��ت��وس��ط واخل��ف��ي��ف وه��و م��ا سيتيح 
ملؤسسة البترول الكويتية مساحة أكبر لتسويقها 

في األسواق اآلسيوية.
وتوقع أن يكون مزيج النفط املتوسط األكبر 
لناحية املبيعات خ��الل ال��ع��ام احل��ال��ي نتيجة 
التقلبات السعرية العاملية ألسعار النفط مبينا أن 
أسعار النفط خالل العام املاضي تأثرت بعوامل 
مباشرة وأخرى غير مباشرة وقد يستمر تأثيرها 

حتى نهاية هذا العام.
وأض��اف أن أه��م ه��ذه العوامل كانت احلرب 
التجارية بني الصني والواليات املتحدة األمريكية 
مما أثار التخوف من تباطؤ النمو التجاري للصني 
إضافة إلى ق��رار الواليات املتحدة بشأن فرض 
عقوبات على طهران وقطع اإلم��دادات اإليرانية 

للنفط ألسواق آسيا وأوروبا.
وأوض��ح أن منظمة البلدان املصدرة للنفط 
)أوب���ك( ضخت امل��زي��د م��ن النفط ف��ي األس��واق 
احترازيا كي ال يحدث نقص في السوق »لكن 
استثناء الواليات املتحدة ثماني دول باالستمرار 
في شراء النفط اإليراني تسبب في زيادة املخزون 
العاملي للنفط بعد أن كان العرض والطلب بلغا 
مرحلة التوازن«. وذكر بهبهاني أن هذا االستثناء 
كان سببا في تراجع سعر خام برنت بنسبة 38 
في املئة إضافة إل��ى ال��زي��ادة الكبيرة في إنتاج 
النفط الصخري األمريكي بنحو 800 ألف برميل 
يوميا إلى أن بلغ إنتاج الواليات املتحدة 7ر11 

مليون برميل يوميا مما تسبب في زيادة الفارق 
ب��ني خ��ام ب��رن��ت وخ���ام تكساس ليتجاوز 10 
دوالرات. ولفت إلى أن العوامل املذكورة تسببت 
في أخذ أسعار النفط منحى انخفاض وصل إلى 
20 في املئة خالل العام املاضي كان أكبرها في 
أكتوبر املاضي إذ إنخفض سعر خام برنت 38 في 
املئة من 86 دوالرا للبرميل إلى أقل من 60 دوالرا.

وأوض��ح أن توقعات املؤسسات االقتصادية 
العاملية تشير إلى أن الزيادة في الطلب العاملي 
على النفط خالل العام اجل��اري ستنخفض إلى 
نحو 1ر1 مليون برميل يوميا بعد أن كان متوقعا 

أن تكون نحو 4ر1 مليون برميل يوميا.
وأش��ار بهبهاني إل��ى أن هناك عوامل أخرى 
أثرت على أسعار النفط ومنها الزيادة في االنتاج 
من خارج )أوبك( والتي بلغت نحو 4ر2 مليون 

برميل يوميا.

وقال »في تصوري أن العام احلالي سيشهد 
تقلبات عنيفة ف��ي أس��ع��ار النفط نتيجة عدم 
اس��ت��ق��رار ال��ع��وام��ل اجليوسياسية املتداخلة 
وبعض العوامل األخ��رى ومنها عامل املضاربة 
ف��ي فائض مخزونات النفط غير املسجلة في 

العقود العاجلة واآلجلة«.
ولفت إلى أن هناك عوامل من املمكن أن تؤثر 
على أسعار النفط بشكل كبير خالل الفترة املقبلة 
أهمها نتائج املفاوضات التجارية القائمة بني 
الصني والواليات املتحدة األمريكية إضافة إلى 
م��دى فعالية االل��ت��زام بقرار )أوب��ك( في خفض 
االنتاج 2ر1 مليون برميل يوميا كنجاحها في 

القرار األول عام 2016.
وعن معدل سعر برميل النفط خالل الفترة 
املقبلة توقع أن يبلغ سعر برميل نفط خام برنت 

مستوى 72 دوالرا خالل العام احلالي.

1.1 مليون برميل يوميا أوضح أن الزيادة في الطلب العاملي ستنخفض إلى 

2014 بهبهاني: النفط الكويتي سيكون في أفضل حاالته خالل 

أن��ه��ت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت تعامالتها 
األسبوعية أمس اخلميس على ارتفاع 
امل��ؤش��ر ال��ع��ام 27ر12 نقطة ليبلغ 
مستوى 4ر5237 نقطة بنسبة ارتفاع 

23ر0 في املئة.
وب��ل��غ��ت ك��م��ي��ات ت�����داوالت امل��ؤش��ر 
6ر151 مليون سهم مت��ت م��ن خالل 
5913 صفقة نقدية بقيمة 17ر31 مليون 
دينار كويتي )نحو 8ر102 مليون دوالر 

أمريكي(.و
ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر11 
نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4794 نقطة 

وبنسبة ارتفاع 24ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 3ر89 مليون سهم 
مت��ت عبر 3488 صفقة نقدية بقيمة 
9ر6 مليون دينار )نحو 77ر22 مليون 

دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 7ر12 
نقطة ليصل إلى مستوى 3ر5480 نقطة 
وبنسبة ارتفاع 23ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 2ر62 مليون سهم متت 
عبر 2425 صفقة بقيمة 2ر24 مليون 

دينار )نحو 86ر79 مليون دوالر(.
وكانت شركات )كميفك( و)كفيك( 

و)وث��اق( و)بيوبيان د ق( و)الهالل( 
األك��ث��ر ارت��ف��اع��ا ف��ي ح��ني ك��ان��ت أسهم 
)خليج ب( و)بتروجلف( و)أهلي متحد( 
و)وطني( و)مشاعر( األكثر تداوال أما 
األكثر انخفاضا فكانت )أول��ى تكافل( 
و)ي��اك��و( و)حت��ص��ي��الت( و)وطنية د 
ق( و)مينا(. وتابع املتعاملون إعالنا 
ع��ن تعامل شخص مطلع على أسهم 
شركة )رابطة الكويت واخلليج للنقل( 
وإف��ص��اح��ا ع��ن شركتي )لوجستيك( 
و)ن����ور ل��الس��ت��ث��م��ار( ب��ش��أن دع���اوى 
وأحكام. كما تابع ه��ؤالء إع��الن شركة 

)بيت االستثمار اخلليجي( حول تأكيد 
اجل��دول الزمني الستحقاقات األسهم 
فضال عن إع��الن بنك برقان عن موعد 
االجتماع األول لهيئة حملة سندات البنك 
البالغ قيمتها 100 مليون دينار )نحو 

330 مليون دوالر(.
وشهدت اجللسة إفصاحا من شركة 
)مدينة األع��م��ال الكويتية العقارية( 
بشأن بيع عقار وإعالن بورصة الكويت 
ع��ن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة 
وأخ���رى غير م��درج��ة حل��س��اب وزارة 

العدل.

البورصة تواصل االرتفاع لألسبوع الثالث على التوالي


