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80 ألف سهم  »يونيكاب«: الرئيس التنفيذي يبيع 

Friday 24th May 2019 - 13 th yearاجلمعة 19 رمضان 1440 هـ/ 24 مايو  2019 - السنة  الثالثة عشرة

أعلنت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل عن قيام 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة 

ببيع 80 ألف سهم من أسهم رأس املال.
وقالت »يونيكاب« في بيان للبورصة الكويتية، 
أمس  اخلميس، إن عملية البيع متت خالل تعامالت ، 

دد كمية  بأسعار بلغت 50 و 52 فلساً للسهم دون أن تحُ
كل سعر.

واجلدير بالذكر أن محمد عبداملنعم عبدالوهاب 
مغيره يشغل املنصب املذكور أعاله في الشركة.

وأعلنت »يونيكاب« ، عن قيام عضو مجلس اإلدارة 

املحُستقبل بالشركة، عبدالرحمن محمد حسن الكوهجي، 
بشراء 126 ألف سهم من أسهم رأس املال.

ويبلغ رأســمــال »يونيكاب« نحو 23.96 مليون 
دينار، موزعاً على حوالي 239.6 مليون سهم، بقيمة 

اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

أنهت املؤشرات الكويتية جلسة على تباين، 
حيث هبط املؤشران العام واألول بنسبة 0.46 
و 0.66 باملائة على الترتيب، فيما ارتفع املؤشر 

الرئيسي عند اإلغالق 0.09 باملائة.
ــرات 8 قــطــاعــات تــراجــعــاً  ــؤش وســجــلــت م
بــصــدارة السلع االستهالكية بنسبة 3.29 
باملائة، بينما ارتفعت مؤشرات قطاعي التأمني 
والعقار فقط، بواقع 1.39 باملائة لألول، و0.23 

باملائة للثاني.
وأنهت البورصة تعامالتها األسبوعية أمس  
اخلميس على انخفاض املؤشر العام 6ر25 
نقطة ليبلغ مستوى 9ر5578 نقطة بنسبة 

انخفاض بلغت 46ر0 في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 3ر95 مليون 
سهم متت من خالل 4528 صفقة نقدية بقيمة 
6ر24 مليون دينار كويتي )نحو 64ر83 مليون 

دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر4 نقطة 
ليصل إلــى مستوى 5ر4720 نقطة بنسبة 
09ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 2ر40 
مليون سهم متت عبر 1501 صفقة نقدية بقيمة 

18ر2 مليون دينار )نحو 4ر7 مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر السوق األول 16ر40 

نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6023 نقطة بنسبة 
انخفاض 66ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 55 مليون سهم متت عبر 3027 صفقة 
بقيمة 5ر22 مليون دينار )نحو 5ر76 مليون 

دوالر(.
ـــدات(  ـــع ـــــال( و)امل وكـــانـــت شـــركـــات )رم
و)أرجــان( و)كفيك( و)أعيان( األكثر ارتفاعا 
في حني كانت أسهم )خليج ب( و)أهلي متحد( 
و)كفيك( و)بيتك( و)املدينة( األكثر تداوال بينما 
كانت شركات )آن( و)انوفست( و)السالم( 

و)بيان( و)أصول( األكثر انخفاضا.
وشهدت اجللسة إفصاحا من شركة )دانة 
الصفاة( في شأن تلقي الشركة عرضا لشراء 
حصتها في شركة )األغذية اخلفيفة( وعرضا 
ــر لــشــراء حصتها فــي الــشــركــة )املصرية  آخ

ملنتجات األلبان واألغذية(.
وتابع املتعاملون اعالنا من )بنك الكويت 
الوطني( في شأن املوافقة على جتديد حق شراء 
أو بيع أسهم الشركة وتعامل شخص مطلع على 
أسهم شركة )يونيكاب لالستثمار والتمويل( 
فضال عن اعالن من شركة )فجيرة أ( في شان 

التخارج من مصنع )أسمنت صحار(.
هذا وتراجعت املؤشرات جماعياً في األسبوع 

الرابع من مايو ، حيث هبط املؤشر العام 1.24 
باملائة عند 5578.94 نقطة مقابل 5649.17 

نقطة باألسبوع املاضي، خاسراً 70.2 نقطة.
كما تراجع مؤشر السوق األول 1.39 باملائة 
محُسجاًل أكبر اخلسائر بني املؤشرات الثالثة، 
وذلــك بإقفاله عند النقطة 6023.25، مقارنة 
بإقفاله األسبوع املاضي عند النقطة 6107.88، 

بخسائر بلغت 84.6 نقطة.
وانخفض مؤشر الــســوق الرئيسي خالل 
األسبوع بنحو 0.86 باملائة وصوالً إلى النقطة 
4720.52 خاسراً 41 نقطة، مقارنة بإقفال 

األسبوع املاضي عند 4761.52 نقطة.
ــل الــفــنــي لــســوق املــــال، حسن  ــل ـــال املحُ وق
الكندري ،  إن املؤشر العام للبورصة قام بإعادة 
اختبار منطقة الدعم السابق 5635 نقطة والتي 

تولت إلى مقاومة دون التمكن من اختراقها.
وأوضح الكندري أنه في حال ارتداد املؤشر 
العام من هذه املقاومة فإنه يحُعطي داللــة على 
االجتاه الهابط على املدى القصير، حيث يواجه 
مستويات دعم عند 5515 و 5460 نقطة على 
التوالي، علماً بأن املستهدف السعري للمؤشر 

يكمن عند منطقة 5410 نقطة.
وتــابــع: »إللــغــاء السيناريو الهابط خالل 

الفترة القصيرة القادمة يحتاج املؤشر اختراق 
مستوى املــقــاومــة 5635 نقطة مــع ارتــفــاع 
بالسيولة وأحــجــام الــتــداول؛ عندها يكون 
ــدف قــائــم مــــروراً مبناطق  مستوى 5850 ه
مقاومة عند املستويات 5685 و 5805 نقطة 

على التوالي«.

وانخفضت أحجام التداول بالبورصة خالل 
األسبوع، لتصل إلى 474.39 مليون سهم مقابل 
615.35 مليون سهم في األســبــوع املاضي، 

بتراجع 22.9 باملائة.
كما تقلصت السيولة األسبوعية للبورصة 
بنحو 32.3 باملائة، لتصل إلى 119.76 مليون 

دينار مقابل 176.77 مليون دينار في األسبوع 
السابق مباشرة.

وبالنسبة لصفقات األســبــوع، فشهدت 
انخفاضاً بنسبة 11.6 بــاملــائــة؛ لتصل إلى 
24.08 ألف صفقة مقابل 27.25 ألف صفقة في 

األسبوع املاضي.

شارك البنك التجاري الكويتي في حفل 
قرقيعان »يوم الوفاء« لذوي االحتياجات 
اخلاصة الــذي نظمته محافظة األحمدي 
برعاية محافظ األحــمــدي الشيخ فــواز 
اخلالد وبحضور الشيخة شيخة العبدالله 
الصباح – الرئيس الفخري للنادي الكويتي 
ــور األنــصــاري-  الرياضي، واملهندس أن

نائب املدير العام لقطاع التعليم والتأهيل 
بالهيئة العامة لشئون ذوي االعاقة، وتأتي 
هذه املساهمة ضمن أنشطة التجاري خالل 

شهر رمضان الفضيل . 
وقد تضمن احلفل العديد من الفعاليات 
الترفيهية املرتبطة بالعادات التراثية في 
الشهر الفضيل ومنها مناسبة القرقيعان 

حيث مت توزيع القرقيعان على األطفال 
بأشكاله املختلفة ممــا ساهم فــي إدخــال 
الفرحة إلى قلوبهم والسعادة والسرور 

إلى نفوسهم. 
ن محافظ األحمدي  وبهذه املناسبة، ثمَّ
الشيخ فــواز اخلالد الصباح دور البنك 
الــتــجــاري ودعــمــه للعديد مــن األنشطة 

والفعاليات التي تنظمها املافظة ، مشيداً 
باهتمام البنك بشتى األنشطة التي من 
شأنها اإلسهام في تنمية املجتمع من خالل 
مساهمته الفعالة في العديد من الفعاليات 
التي تنظمها مؤسسات املجتمع املدني 
والــتــي مــن شأنها خدمة جميع قطاعات 
املجتمع، ســواء التعليمية أو الثقافية أو 
الصحية أو التنموية أو التربوية وغيرها، 
وذلــك بهدف تقيق األثــر اإليجابي الذي 

يلمسه املواطن الكويتي.
وبدورها قالت نائب املديرالعام – قطاع 
التواصل املؤسسي-  أماني الورع »جاء هذا 
الدعم ضمن برنامج الرعاية االجتماعية 
الذي سبق وأن وضعه البنك مع محافظة 
األحــمــدي، والـــذي مــن شأنه تفعيل دور 
املسئولية االجتماعية للبنك في خدمة 
املواطنني والتواصل مع أهالي املافظة 
ومد جسور التعاون والتواصل معهم في 
مختلف املناسبات«، وتابعت أماني الورع 
ــرص الــتــجــاري على املشاركة  مبينة ح
في مثل هــذه االحتفاالت ورعايتها حيث 
أن مناسبة القرقيعان تحُعد أحد العادات 
التراثية القدمية وإحيائها يساهم في 
املافظة على التراث والهوية الكويتية 

القدمية.  
ــل، تــوجــه مسئولو  ــف وفـــي خــتــام احل
وقيادي محافظة األحمدي بالشكر للبنك 
الــتــجــاري الكويتي على رعــايــتــه حلفل 
قرقيعان املافظة متمنني للبنك التجاري 

الكويتي مزيداً من التقدم واالزدهار.  

»التجاري«  يدعم حفل قرقيعان »يوم الوفاء« حملافظة األحمدي

قال البنك الدولي ان منو الناجت امللي الكويتي 
ارتفع بنسبة 6ر1 في املئة لعام 2018 بعد تسجيله 

انكماشا في العام الذي سبقه بنسبة 5ر3 في املئة.
جاء ذلك في تصريح للمدير االقليمي لدول مجلس 
التعاون اخلليجي في مجموعة البنك الدولي عصام 
ابوسليمان لوكالة االنباء الكويتية )كونا( على هامش 
مناقشة تقريره نصف السنوي حول اقتصاديات دول 

مجلس التعاون الذي نظمه املعهد العربي للتخطيط.
وقال ابوسليمان ان هذا االنتعاش في النمو تناوله 
تقرير البنك الــذي حمل عنوان )رأس املــال البشري 

والنمو االقتصادي لدول مجلس التعاون(.
وبني ان التقرير تناول اسباب االنتعاش في النمو 
في الكويت والذي جاء مدعوما بارتفاع اسعار النفط 

وزيادة فرص العمل في القطاع العام.
واضاف ابو سليمان ان القطاع املصرفي ما زال في 
وضع جيد اذ تبلغ معدالت كفاية رأس املال في البنوك 
4ر18 في املئة متجاوزا نسبة 13 في املئة التي يطلبها 
البنك املركزي اضافة الى محدودية التضخم عند 6ر0 
في املئة. وعزا محدودية التضخم الى تراجع تكاليف 
االسكان واستمرار ضعف منو اسعار الغذاء وتلي 
البنك املركزي باملرونة في الربط املوجه لتشديد 
السياسة النقدية بشكل ابطأ من مجلس االحتياطي 

االتادي االمريكي.
ولفت ابــو سليمان من جانب اخــر الــى توقعات 
بارتفاع النمو االقتصادي لــدول مجلس التعاون 
بنسبة تزيد عــن ثالثة فــي املئة الــعــام املقبل بعد 

تقيقها منوا يصل الى 1ر2 في املئة خالل هذا العام.

اوضح ان هذا النمو ناجت تطوير اقتصادات املنطقة 
وقوانينها مبينا ان التشريعات املقترحة والقوانني 
احلالية تشجع على تنويع االقتصاد وزيــادة دور 
القطاع اخلاص الذي بدوره يعمل على توفير فرص 

عمل اكثر للمواطنني.
وبني ان دور رأس املــال البشري الــذي ميثل ركنا 
اساسيا فــي تقرير البنك لعب دورا مهما فــي رفع 
النمو االقتصادي مثل زيــادة دور املــرأة في النشاط 
االقتصادي اضافة الــى زيــادة دور القطاع اخلاص 

وتفيزه.
واوضح ان دول مجلس التعاون لديها عدة جوانب 
تتاج الى زيادة في تسني رأس املال البشري مثل 
رفع مستوى اجلوانب التعليمية والصحية خاصة 
االمــراض غير املعدية التي تعيق تسني االستفادة 
من املواطنني اصحاب الكفاءات الفنية نتيجة اصابتهم 

بتلك االمراض.
ـــرورة تسني التعامل مــع تلك  وشـــدد على ض
االمراض غير املعدية مبينا ان املشكلة ليست في عدم 
توافر ميزانية لتحسني هذه اجلوانب وامنا في كيفية 
التعامل مع هذه امليزانية والعمل على احلد من زيادة 
االصــابــات بتلك االمـــراض عن طريق رفــع مستوى 

الوعي الصحي.
ــراض غير املعدية هم  ــاالم وقـــال ان املصابني ب
بالنهاية ثــروة وطنية يجب االستفادة منها فمنهم 
املهندسني والفنيني وغيرهم وهــذا يتطلب تسني 
جــودة اخلدمات الصحية للمصابني بهذه االمــراض 

لتستفيد الدولة من هذه الكوادر الهامة.

»البنك الدولي«: منو الناجت احمللي 
1.6 في املئة الكويتي يرتفع بنسبة 

أعلنت شركة دانة الصفاة الغذائية، املدرجة ببورصة الكويت، عن 
تلقيها عرضاً لشراء حصتها في شركتني إحداهما تعمل بالسوق املصرية.

وقالت »دانــة« في بيان للبورصة، أمس  اخلميس، إنها تلقت عرضاً 
لشراء كامل حصتها في شركة األغذية اخلفيفة، كما تلقت عرضاً آخر 
لشراء كامل حصتها في الشركة املصرية ملنتجات األلــبــان واألغذية 

)إيدافكو.)
وأوضحت »دانــة« أن كامل حصتها في األغذية اخلفيفة تبلغ 50%، 
ومبلغ العرض املقدم من شركة »ألتيكو« يبلغ 450 ألف دينار )1.5 مليون 

دوالر.)
أما العرض الثاني؛ وفقاً للبيان، فقد تقدمت به شركة »إف آند بي« 
اللبنانية لشراء كامل حصة »دانة« في »إيدافكو« والبالغة %100 بقيمة 

500 ألف دينار )1.7 مليون دوالر.)
ونوهت الشركة بأن مجلس إدارة »دانــة« سيجتمع ، ، ملناقشة تلك 

العروض واتخاذ القرار املناسب بشأنها.
وقالت إن األثر املالي للعرضني سيتم تديده بعد دراسة التفاصيل 

اخلاصة بالعروض من قبل مجلس إدارة الشركة.
كانت خسائر الشركة تراجعت 21.2 باملائة في الربع األول من 2019، 
لتصل إلى 197.6 ألف دينار )651.33 ألف دوالر(، مقابل خسائر بقيمة 

250.78 ألف دينار )826.62 ألف دوالر( للفترة املماثلة بالعام املاضي.

»دانة« تتلقى عرضني لشراء حصص بشركتني إحداهما مصرية

نظم بيت التمويل الكويتي جانب من عمومية سابقة للشركة
»بيتك« عملية اخــالء في فرع 
ــي، ضمن  ــرف ــص الــفــنــطــاس امل
احلرص الدائم على االبقاء على 
اجلاهزية االمنية، والتأكيد 
ــدادات للتعامل  ــع ــت على االس
مع حاالت الطوارئ ، وتعزيز 
ثقافة االمـــن والــســالمــة لدى 
ــالء »بــيــتــك« ،  ــم املــوظــفــني وع
حيث يتم الترتيب لعدد من 
عمليات االخــالء االمنى ضمن 
اخلطة السنوية الدارة االمن 
ــدأت عملية  والــســالمــة. وقــد ب
االخــالء باستعدادات مسبقة، 
منها ابــالغ اجلهات الرسمية 
املعنية وتديد منطقة جتمع 
مناسبة بالقرب مــن الــفــرع ، 
ــب مشرفني  ــدري وتــرشــيــح وت
على عملية االخـــالء ، وابــالغ 
املعنيني في املنطقة املجاورة 
للمكان . ومع انطالق صافرات 
ــم الــتــنــبــيــه على  االنــــــذار يــت

املــوظــفــني بـــضـــرورة االخـــالء 
والتوجه الــى منطقة التجمع، 
ـــاع تــعــلــيــمــات مشرفي  ـــب وات

االخـــــالء واالمـــــن والــســالمــة 
، وقــد متــت عملية االخـــالء في 
وقت قياسي بالنسبة للفرع ، 
حيث ســادت االجــواء روح من 

الــتــعــاون واجلــديــة ، ممــا كان 
محل تقدير اجلهات الرسمية 
املتابعة لإلخالء من الشرطة 

واملطافئ واالسعاف . 

تؤكد اجلاهزية واالستعداد للطوارىء

الفنطاس فرع  في  ناجحة  إخالء  عملية  »بيتك«: 

اكتست باألحمر خالل األسبوع.. والسوق األول اخلاسر األكبر

التباين ُيسيطر على البورصة عند اإلغالق وسط تراجع بالتداوالت

محافظ األحمدي يكرم ممثل التجاري

أعلن البنك األهلي املتحد في الثاني والعشرين من مايو 
اجلــاري أسماء الرابحني في السحب األسبوعي على جوائز 
احلصاد اإلسالمي، حساب  السحب على اجلوائز اإلسالمي 
األول في الكويت والذى استطاع أن  يعيد رسم حياة األالف 
من الرابحني من سعداء احلظ  ، حيث يقدم لعمالئه  أكبر عدد 
من فرص للفوز على مدار العام من خالل ما يزيد على 850 

جائزة سنويا  . 
ــح فـــادى عيسى  ــراب وقــد أســفــر السحب عــن حــصــول ال
املمودعلى اجلائزة األسبوعية الكبرى بقيمة 10،000 دينار 

كويتي.
باإلضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار كويتي  
لكل رابــح وهــم : أحمد عبدالله الشرقاوى ، نزيه يوسف 
ـــرزوق،  عبدالله عبدالسيد  أبــوعــاصــى، على خالد على م
الفيلكاوي، خالد سليمان العنزى، خليل على حجى ، مشعل 
عبد الله املطيري، هنادي محمد الطواري، خيرية حيدر حسني 
، محمد حمد املطيرى، عبد الله جاسم الدمخى، وفــاء حمد 

عبدالرزاق، خالد نزهان الشمرى، اجنيال ديقوا بيريز، ابراهيم 
علي عباس ، نبيل ابراهيم محمد ،  جعفر حسن خميس، عادل 

جعفر، نبيل جوزيف كتران، حمد حسن أحمد.
يتيح حساب احلصاد اإلسالمي لعمالء البنك  الدخول 
في السحب على جوائز ربع سنوية كبري بقيمة  250،000 
د.ك للرابح والتي متكنه من تقيق أحالمه وتطلعاته . هذا 
باإلضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100،000 
د.ك. ولعل أحد أبــرز املميزات التي يقدمها برنامج جوائز 
احلصاد اإلسالمي لعمالئه هي  السحب على جوائز العيدين 
لعمالئه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد 
األضحى ، حيث يحظى الرابحون من عمالء املتحد بجائزة  
بقيمة 100،000 د.ك في كل من العيدين ، أعادهما الله على 
األمــة اإلسالمية باخلير والــبــركــات  . وباإلضافة ملا سبق  
تتضمن جوائز احلصاد اإلسالمي 21 جائزة أسبوعية تتكون 
من جائزة كبري بقيمة 10،000 دينار كويتي ، باإلضافة إلى 

20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار كويتي .

1000 دينار 20 فائز بجائزة قيمتها  »املتحد«: 
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