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نسب اإلنجاز تتراوح بين 40 و60%مسجاًل معداًل سلبيًا للمرة األولى منذ عام 1947

ص االقتصاد األميركي في الربع الثاني »المزايا« تسّلم مشروع »كيو بوينت« خالل 2010»الوطني«: 1٪ نسبة تقلُّ

»الراية لالستثمار« تأسف لفقدان البريكان

أعلنت شركة املزايا القابضة 
عن متابع���ة أعمال البناء في 
جميع املباني في مشروع »كيو 
بوينت« وتتراوح نسب اإلجناز 
احلالية بني 40% و60%، وأنها 
ستقوم بتسليم املشروع إلى 

أصحابه خالل 2010.
ويعد مشروع كيو بوينت 
الذي تقوم بتطويره »املزايا« 
في الليوان، أول مشروع سكني 
في دبي الند يخصص لذوي 
الدخل املتوسط، في الواجهة مع 
السير قدما في األعمال اإلنشائية 
اخلاصة به، وذلك بعد سلسلة 
من التحديات اخلارجية التي 
طرأت على املشروع وأدت إلى 
التنفيذ بضعة شهور  تأخير 

إضافية.
وفي هذا اإلطار، قال العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي في 
شركة املزايا القابضة م.خالد 
اسبيته: »لقد شهد مشروع كيو 
التحديات  الكثير من  بوينت 
التي أثرت على تقدم األعمال 
وإجنازها ف���ي الوقت احملدد، 
بدءا من التأخير في تس���ليم 
األراضي مرورا بإجناز أعمال 
البنية التحتي���ة وصوال إلى 

تلق���ت »األنب���اء« بيانا من 
الراية  إدارة ش���ركة  مجل���س 
لالس���تثمار ينعى في���ه فقدان 
زميلهم حازم البريكان وتفصيله 
على النحو التالي: يأسف مجلس 
إدارة ش���ركة الراية لالستثمار 
لفقدان زمي���ل عزيز علينا في 
الش���ركة وهو حازم البريكان، 
طيب اهلل ثراه، الرئيس التنفيذي 
للش���ركة والذي كان له الفضل 
األكبر في تأسيس الشركة، كما 
نأسف لعدم متكنه من إبداء دفاعه 
 S.E.C في الدعوى التي وجهتها
وذلك بسبب وفاته، وبذلك نود ان 
نؤكد ان مجلس اإلدارة بدأ يحقق 
في هذا األمر منذ رفع الدعوى 
من S.E.C وس���يكمل حتقيقاته 

اختي���ار املقاولني واملتعهدين 
ال���ذي يعد  املناس���بني األمر 
األصعب بني األسباب خصوصا 
أنه كان في فترة شهدت فروقات 
البناء  كبيرة في أسعار مواد 
املقاولني بني االرتفاع  وعقود 
الكبير قبل األزمة واالنخفاض 
احلاد بعدها، ما أدى إلى تعذر 
وجود املقاولني األكفاء بسبب 
تعثر معظمهم جراء تداعيات 
األزمة وتراجع السيولة وسبل 
التمويل. كل ذلك أدى إلى تأخير 
اليوم وراءنا  املشروع، لكنها 
ونحن نسير بشكل ممتاز في 
إجناز األعمال اإلنش���ائية من 

بعناية تامة.
الش���ركة تعلن للجميع  ان 
عموما وملس���اهميها خصوصا 
عن تعاونها مع اجلهات الرقابية 
الباحثة في موضوع  الرسمية 
الدعوى املذكورة عاليه الهتمام 
الشركة بتوضيح موقفها، واذ 

أجل تسليم املشروع متكامال 
في 2010«.

وأض���اف: »خ���الل الفترة 
املاضي���ة أجنزن���ا العديد من 
التي تس���بق عملية  املراحل 
اإلنش���اء كوض���ع التصاميم 
واستخراج التصاريح والرخص 
وس���واها، والت���ي تعد جزءا 
أساس���يا من عملية التطوير 
وحتسب أيضا من ضمن نسب 

اإلجناز في املشروع«.
وأكد اسبيته أن كيو بوينت 
أثبت أنه من نوعية املشاريع 
القادرة على مواجهة تقلبات 
األسواق، وهو من االستثمارات 
التي ميك���ن أن تضمن عوائد 

معقولة للمستثمرين. 
الوقت  ف���ي  أنه  واعتب���ر 
الذي س���تميل فيه األس���عار 
إلى االس���تقرار بع���د احلركة 
التي تش���هدها  التصحيحية 
األسواق واقتراب العرض من 
نقطة التعادل مع الطلب، فإن 
مشاريع مثل »كيو بوينت« لم 
تشهد أي تقلبات في األسعار، 
ألنها أصال قائم���ة على مبدأ 
األس���عار املناس���بة ونظ���ام 

الدفعات امليسرة.

تعلن الش���ركة عن بيانها هذا 
فإننا نؤكد التزامنا بأعلى درجات 
الشفافية واإلفصاح، وتطمئن 
مساهميها الكرام باستمرار سير 
العمل داخل الش���ركة ومتابعة 
اإلدارة بش���كل حثيث  مجلس 

للشركة ومقدراتها.

قال تقرير بنك الكويت الوطني 
االسبوعي عن اسواق النقد العاملية 
ان����ه في أس����بوع اتس����م بأخبار 
وتطورات متباينة، تذبذب الدوالر 
مقابل العمالت الرئيسية األخرى 
متأثرا بدرجة كبيرة بأداء عدد من 
الرئيسية.  املؤشرات االقتصادية 
افتتح اليورو بسعر 1.4225 دوالر 
صباح االثنني املاضي وارتفع إلى 
1.4303 دوالر يوم الثالثاء املاضي 
وهو أعلى مستوياته خالل األسبوع، 
قبل أن يهوي بشكل حاد إلى 1.4005 
ثم يستعيد بعض خسائره ويقفل 
على1.4247 عند إقفال التداول يوم 
أما اجلنيه االسترليني،  اجلمعة. 
أقل نسبيا،  فقد تعرض لتقلبات 
حيث بدأ الت����داول صباح االثنني 
بسعر 1.6445 وارتفع إلى 1.6557 
يوم الثالثاء ثم انخفض إلى أدنى 
مستوياته خالل األسبوع )1.6347( 
ي����وم اخلميس قبل أن يصعد من 
جديد وبشكل حاد ليقفل في نهاية 
األسبوع عند مستوى ال� 1.6574. 
ومن جهة أخرى، انحصر تداول 
الياباني ضمن نطاق 93.99  الني 
� 95.40 ف����ي بداية األس����بوع، إال 
أنه سرعان ما تراجع أمام العملة 
األميركية خالل أيام التداول التالية 
ويقفل في نهاية األسبوع على سعر 
94.66. أما الفرنك السويس����ري، 
فقد حافظ على موقعه يوم االثنني 
وحقق مكاسب على حساب الدوالر 
ليصل إلى 1.0650، إال أنه اتخذ بعد 
ذلك مسارا موازيا ملسار العمالت 
الرئيسية األخرى وتخلى عن بعض 
مكاسبه السابقة، ووصل سعره إلى 
1.0907 قبل أن يقفل عند مستوى 
ال� 1.0683. وفي أس����تراليا، أملح 
البنك املركزي إل����ى أن االقتصاد 
أوائل  األسترالي سيكون من بني 
االقتصادات التي ستخرج من األزمة 
املالية وأن أسعار الفائدة قد ترتفع 
من جديد خالل فترة أقصر مما كان 
التصريحات  متوقعا. وأدت هذه 
إلى ارتفاع الدوالر االسترالي إلى 

0.8339 وهو أعلى مستوى له منذ 
سنة، إال أن الدوالر األسترالي تراجع 
يوم األربعاء إلى 0.8122 على أثر 
املخاوف بشأن اإلقراض املصرفي 
ف����ي الصني، األمر الذي تالش����ت 
على أثره رغبة املس����تثمرين في 

املخاطرة.

تقلص االقتصاد

وب����ني التقري����ر ان االقتصاد 
األميركي تقلص بنسبة 1% خالل 
الربع الثاني من سنة 2009 مسجال 
معدل منو سلبي على مدى أربع 
للم����رة األولى  فت����رات متتالية، 
منذ بدء االحتفاظ بس����جل ملعدل 
النمو االقتصادي منذ عام 1947. 
وقد صرح����ت وزارة التجارة بأن 
التراجع بنس����بة 1% كان أقل حدة 
من االنخفاض الس����ابق الذي بلغ 
6.40%، وأفضل من توقعات محللي 
وول ستريت الذين كانوا يتوقعون 
تقلصا بنسبة 1.50%. وعلى أساس 

سنوي، بلغ تراجع الناجت - %3.90. 
وقبل إعالن ه����ذه األرقام، صرح 
الرئيس أوباما بأن����ه على الرغم 
من توقعه تقلص االقتصاد خالل 
الربع الثان����ي، إال أنه يعتقد بأن 
معدل تقلص النشاط االقتصادي 
قد تراجع بشكل كبير خالل األشهر 
القليلة املاضية، وأن فقدان الوظائف 
اليزال ميثل »مشكلة كبيرة«. وقد 
بلغ معدل البطالة إلى 9.50% في 
شهر يونيو، وهو أعلى مستوى له 
منذ 26 سنة. باإلضافة إلى ذلك، قال 
تقرير ملجلس االحتياط الفيدرالي 
عن وض����ع االقتصاد، الذي يقوم 
على أدل����ة موضوعية مقدمة إلى 
املجلس، إن معدل تراجع االقتصاد 
قد انخفض أو اس����تقر في معظم 
أنحاء الوالي����ات املتحدة، وجتدر 
اإلش����ارة إلى أن التقرير املذكور 
يرس����م صورة أفضل ع����ن تلك 
الصورة السلبية التي جاءت في 
تقرير املجلس في ش����هر يونيو. 

ومن جهة أخرى، ظل أداء مبيعات 
التجزئة متباينا ومائال لالنخفاض 
في معظم املناطق االثنتي عشرة 
للمجلس، مع حتول املس����تهلكني 
لشراء السلع األساسية واالنصراف 

عن الكماليات.
وأش����ار التقرير الى انه وبعد 
تعرضها النتكاسة عميقة على مدى 
الس����نوات الثالث املاضية، قفزت 
مبيعات املساكن اجلديدة بنسبة 
11.00% في ش����هر يونيو، فيما قد 
يكون إشارة إلى أن األسوأ قد أصبح 
من املاضي. وق����د أدى انخفاض 
األس����عار وتدني أس����عار الفائدة 
على الرهون، إلى جانب احلوافز 
الكبيرة التي وفرتها احلكومة، إلى 
إنعاش الطلب وزيادة املبيعات، فقد 
املبيعات الشهري  ارتفاع  جتاوز 
توقعات االقتصاديني بدرجة كبيرة 
حيث كان األكبر منذ حوالي تسع 
س����نوات، وجاء بعد زيادة بلغت 
)بعد التعديل( 2.40% في الشهر 

السابق، علما بأن متوسط سعر 
املن����زل اجلديد ق����د انخفض إلى 
206.200  دوالرات في شهر يونيو، 
أي أقل بنسبة 12% عما كان عليه 

قبل سنة.
وفيم����ا يخ����ص املؤش����رات 
االقتصادية قال التقرير ان تراجع 
مؤشر ثقة املستهلكني للشهر الثاني 
على التوالي في شهر يوليو بعد 
أن انتعش����ت تلك الثقة في بداية 
الربع الثاني من السنة، وقد انعكس 
تراجع الثقة على كل من النظرة إلى 
الوضع احلالي والتوقعات بالنسبة 
للمستقبل، حيث سجل مؤشر الثقة 
46.6 نقطة مقابل توقعات ب� 49.0 
نقطة ومقارنة باألداء السابق الذي 
بلغ 49.3 نقطة. ومن جهة أخرى، 
انخفضت طلبات الس����لع املعمرة 
في الواليات املتحدة بنسبة %2.50 
وهو أداء أسوأ بكثير من التراجع 
البال����غ 0.60% الذي كان يتوقعه 
االقتصاديون، بعد مكاسب بلغت 
1.80% في ش����هر مايو. ومن جهة 
أخرى، ارتفع خالل األسبوع املاضي 
عدد األميركيني الذين يطالبون للمرة 
األولى بالتعويض عن البطالة، غير 
أن هذا العدد ظل دون مستوى ال� 
600.000، حيث بلغ 584.000 بزيادة 
25.000 عن األسبوع السابق، لكن 
مجموع مطالبات األميركيني الذين 
يطالبون بالتعويضات عن البطالة 
انخفض للشهر الثالث على التوالي 

ليصل إلى 6.2 ماليني مطالبة.
اليورو  اما بالنس����بة ملنطقة 
فأكد التقرير ان مؤش����ر التضخم 
انخفض ليصبح س����لبيا ويثير 
مخاوف من تض����رر اقتصاديات 
دول منطقة اليورو الست عشرة 
أكثر من استمرار مرحلة االنكماش. 
وقد انخفض مؤشر أسعار السلع 
االستهالكية بنسبة 0.60% في شهر 
يوليو بعد انخفاض بنسبة %0.10 
في يونيو، ويرجع هذا األداء بشكل 
رئيسي إلى تراجع أسعار الطاقة. 
املركزي األوروبي  البنك  ويتوقع 
عودة معدل التضخم إلى االرتفاع 
ومن هذا املنطل����ق يتوقع معظم 
املراقبني أن يبقي البنك سعر الفائدة 
الرئيسي دون تغيير عند مستوى 
ال� 1.00% في اجتماعهم األسبوع 

القادم.

االخبار املتباينة وراء تذبذب الدوالر مقابل جميع العمالت

نتيجة حالة اإلحباط واالشمئزاز التي يعيشها المتداولون من توالي األخبار والمعطيات السلبية

»الجمان«: ضعف الثقة بالبورصة سبب تراجع النشاط بشكل عام
قدر تقري����ر ملركز اجلمان لالستش����ارات 
االقتصادية تراجع املتوسط اليومي للتداول 
في سوق الكويت لألوراق املالية مبعدل %49 
خالل يوليو املاضي باملقارنة مع الشهر الذي 
سبقه )يونيو( ليصل إلى 85.4 مليون دينار 
مقابل 167.6 مليون دينار، وعزا ذلك إلى حالة 
الترقب خالل يوليو املاضي على ضوء تأخر 
إعالن بيانات النصف األول من العام احلالي، 
باإلضافة إلى انحسار األخبار والشائعات حول 
ش����ركة »زين« مبا يتعلق ببي����ع جزء أو كل 
عملياتها األفريقية، والتي عززت التداول بشكل 
ملحوظ خالل شهر يونيو املاضي، كما ساهم 
توقف صناع الس����وق عن القيام بالعمليات 
اآلجلة � ج����راء القواعد اجلديدة املنظمة لها � 

في تخفيض معدالت التداول اليومي. 
ورأى التقرير أن ضعف الثقة بالبورصة هو 
السبب الرئيسي لتراجع النشاط بشكل عام، 
والذي يرجع إلى حالة اإلحباط واالش����مئزاز 
التي يعيش����ها املتداولون من توالي األخبار 
واملعطيات السلبية املتعلقة بالشركات املدرجة 
من حيث سوء اإلدارة والفساد وتداعياتها املالية 
والقانونية، إضافة إلى اجلو االقتصادي العام 
املفع����م بعدم الوضوح والتردد وعدم اجلدية 

في اإلصالح والتنمية.
وأشار التقرير الى ان االنخفاض في التداول 
قد صاحب تراجع مؤش����ري األس����عار، حيث 
انخفض الوزني مبعدل 2.6%، في مقابل خسارة 
الس����عري مبعدل أكبر بلغ 5.0%، وذلك خالل 
يوليو املاضي، الفت����ا الى أن ذلك قد أدى إلى 
تناقض في أداء املؤش����رين منذ بداية العام، 
حيث كان أداء الوزني موجبا مبعدل 7%، في 
مقابل أداء سلبي للسعري مبعدل 1.3%، ويكمن 
تفسير ذلك التناقض في احلالة السائدة لضعف 
الثقة، والتي تقضي بالتمسك باألسهم الكبيرة 
املوثوقة إلى حد ما، والتي يعكس أداءها املؤشر 
الوزني بشكل أفضل، وباملقابل، التخلص من 
األس����هم الصغيرة، مما أثر سلبا على املؤشر 
الس����عري، حيث انه يعكس حركة أسعارها 

بشكل أكبر. 

تصريح وزير التجارة

وتعليقا على ما نش����رته الصحف احمللية 
بتاريخ 9 و10 يوليو املاضي من تصريح لوزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون بأن التداوالت 
في اللحظات األخي����رة في البورصة حقيقية 
وسليمة وقانونية، ال شك بأننا نتفق مع الوزير، 
لكن من الناحية الشكلية والسطحية فقط، أما 
من الناحي����ة اجلوهرية والواقعية فإن كالمه 

غير صحيح إطالقا.
فمن الناحية الشكلية والسطحية التي استند 
اليها الوزير، فإن تداوالت اللحظات األخيرة 
صحيحة كونها متت فعال بني بائع ومش����تر، 
وخالل الفترة القانونية للتداول، ومت حتويل 
األسهم للمش����تري والنقد للبائع في الغالب، 
ولكن ليس في كل احل����االت، أما من الناحية 
اجلوهرية والواقعية، فإن البائع واملشتري قد 
يكونان طرفا واحدا، ولكن بأسماء وحسابات  
مختلفة، واوضح التقرير ان الفضائح األخيرة 

حول موضوع التس����ويات كشفت أن بعض 
املتداولني املتالعبني يبيعون وليس لديهم أسهم، 
كما يشترون وليس لديهم أرصدة نقدية، وتتم 
تغطية ذلك التالعب مبا يس����مى بالتسويات، 
والتي افتضح أمرها خالل يونيو املاضي، وذلك 
بفضل اختالف ما ب����ني أفراد العصابات التي 
تقوم بتلك العملي����ات، وليس لكفاءة ورقابة 
إدارة السوق، وذلك كما تعرضت له الصحف 
بشكل مكثف خالل يونيو املاضي، ناهيك عن 

تقريرنا املنشور بتاريخ 2009/07/01.
 وتاب����ع التقري����ر حتى نك����ون منصفني 
وواقعيني، فإنه يصعب التمييز ما بني العمليات 
الصورية واحلقيقية في اللحظات األخيرة رغم 
كون ذلك أمرا غير مستحيل، وملواجهة الصعوبة 
النسبية في هذا املوضوع، كنا قد اقترحنا مرارا 
وتكرارا أن يتم احتساب مؤشرات السوق على 
أساس متوسط سعر تداول األسهم لكل يوم، 
وليس على أساس أسعار إقفالها، والذي من 
شأنه قياس أداء السوق بشكل سليم وبعيد 
عن املبالغة والتالعب، ناهيك عن احباط ذلك 
جلهود املتالعبني في اللحظات األخيرة حيث 
لن تؤثر عملياتهم بش����كل ملموس على أداء 

املؤشر في نهاية املطاف.
وعلى صعيد متصل أشار التقرير إلى أن 
تفش����ي االقفاالت الوهمية يؤدي إلى تكوين 
فجوات سعرية واسعة من الناحية الفنية، مما 
يرجح حدوث تصحيح عنيف من وقت آلخر، 
ورمبا يكون مبالغا به لسد تلك الفجوات، وقد 
يتبع التصحيح العنيف الناجم عن الفجوات 
الس����عرية ارتباك وهلع، والذي غالبا يفضي 
إلى انهيار غير مب����رر في كثير من احلاالت، 
وبعبارة أخرى، فإن الس����كوت على االقفاالت 
الوهمية التي يفتعلها البعض مدعاة لكارثة 

يتحملها اجلميع 
وأضاف التقرير قد أصبح سوق الكويت 
لألرواق املالية أضحوكة ومجاال للسخرية من 
جانب املتابعني واملراقبني له من خارج الكويت، 
ناهي����ك من داخلها، وذلك م����ن خالل متابعة 
أدائه اليومي في الدقيقة األخيرة، حيث ينقلب 

املؤش����ر الس����عري من حال إلى حال، ويظهر 
ذلك على املأل من خ����الل االنترنت والقنوات 
الفضائية، والذي من شأنه القضاء على ما تبقى 
من احترام لبورصة الكويت، والتي هي أقدم 
البورصات اخلليجية والثانية من حيث القيمة 
الرأسمالية، مما يترتب عليه فقدان الثقة بها 
وهو املشاهد حاليا، والذي أدى إلى تدهورها 
بش����كل ملحوظ، ناهيك عن قرار العديد من 

الشركات غير الكويتية االنسحاب منها. 
وقال التقرير »يج����در بوزير التجارة أن 
ينتبه إلى محاولة استخدامه أداة للتغطية على 
سوء اإلدارة في سوق الكويت لألوراق املالية، 
باإلضافة إلى تضليله م����ن جانب املتالعبني 
والفاسدين من املتداولني بالبورصة، وذلك من 
خالل استدراجه لإلدالء بتصريحات منبعها 
حس����ن النية من جانب الوزير، لكنها تخدم 

أطرافا مشبوهة، هذا من جهة.
وأشار التقرير إلى أن منصب وزير التجارة 
كرئيس للجنة سوق الكويت لألوراق املالية 
هو ش����كلي أو شرفي وليس حقيقيا في واقع 
األمر، وذلك بالنظر إلى األمور الدقيقة والكثيرة 
واحلساسة اليومية املتعلقة بالبورصة، والتي 
يصعب اإلملام بها في ضوء مش����اغل الوزير 
في أمور وزرات����ه، والتي حتتاج هي األخرى 
إلى الكثير م����ن االهتم����ام والتركيز، ناهيك 
عن الواجبات الرس����مية من حضور ملجلس 
الوزراء ومجلس األمة ومراس����م االس����تقبال 
والتوديع وافتتاح املعارض واملؤمترات وقص 

األشرطة.
وتابع يجدر بوزي����ر التجارة الدفع بقوة 
نحو إخراج قانون لهيئة سوق املال إلى حيز 
الوجود الذي طال انتظاره لفترة طويلة جدا، 
وذلك بالش����كل واملضمون املطلوبني، وليس 
مشروع القانون املتداول حاليا، والذي يكرس 
الوضع اخلاطئ والفاسد حاليا، واملتمثل في 
عدم استقاللية سوق املال، باإلضافة إلى ضعفه 
الش����ديد من النواحي التنظيمية والرقابية، 
ناهيك ع����ن العقوبات الضعيفة للمتجاوزين 

إن لم نقل انعدامها. 

األخبار السلبية وراء غياب الثقة لدى املتداولني
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