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صارعت الظروف االقتصادية المواكبة لألزمة المالية العالمية

أفادت بأنها تتابع تطور الملفات التي تمت مناقشتها مع ممثلها في لجنة السوق 

5 شركات محلية كبرى تمكنت من اإلفالت
من دوامة »اإلفالس« خالل الفترة األخيرة

وسطاء إلدارة السوق: أعطونا محضرًا واحدًا مثلنا فيه صغار الموظفين
 عمر راشد 

أكدت مصادر لـ »األنباء« أن ممثلي شركات 
الوســــاطة في اجتماعات إدارة السوق ال يقل 
متثيلهم عن مستوى مديري شركات الوساطة أو 
نواب مجالس إداراتها، مشيرة الى أن الشركات 
لم ترسل يوما صغار موظفيها الجتماعاتها 

مع إدارة السوق. 
وقالت مستدركة: إن اجتماعات الوساطة 
ووفــــق محاضر اجتماع اجللســــات تؤكد أن 
شركات الرباعية للوساطة واالحتاد وهيرميس 
إيفا وعربي واملثنى متثل جميعها بواســــطة 
مديريها أو نوابهم وهي أعلى قيادات الشركات 

املوجودة. 

ولفتت املصادر الى أن إدارة السوق عليها 
أن تخرج ولو وثيقة واحدة تثبت أن الشركات 
ترسل صغار موظفيها، مستدركة ال ميكن احلكم 
على أداء 14 شــــركة من متثيل شركة واحدة 
بصغار موظفيها، مشيرة الى أن الشفافية في 
البيانات الصادرة عن إدارة السوق عليها أن 

تتحرى الدقة سواء بالنفي أو التثبيت. 
وفي السياق ذاته أفادت املصادر أن شركات 
الوساطة تتابع تطور امللفات التي ناقشتها مع 
ممثلها في جلنة السوق، مؤكدة حرصها على 
مواصلة طلباتها، وخاصة ما يتعلق بإشراكها 
في وضع نظام التداول اجلديد باعتبارهم جزءا 

ال يتجزأ من هذا النظام. 

 عاطف رمضان
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة 
التجارة والصناعة لـ »األنباء« عن انه 
كان من املتوقع خالل الفترة األخيرة 
أن تعلن 4 أو 5 شـــركات في السوق 
احمللي عن إفالســـها، مشيرة الى انه 
من املالحظ ان هذه الشركات صارعت 
وبشدة الظروف االقتصادية التي نتجت 

جراء تداعيات األزمة املالية.
وأعربت املصادر عن تفاؤلها مبقدرة 
الشـــركات التي كانت في وسط دائرة 

اإلفالس لتتخطى املراحل احلرجة.
اجلديـــر ذكره ان بعـــض احملللني 
تطرقوا الى مصير الشركات التي تواجه 
تعثرا ماليا وقالوا إن بعض الشركات 
بالفعل تخطو بخطى سريعة باجتاه 

اإلفالس ومن الصعب إنقاذها.

مصادر لـ »األنباء«:حكم »بيتك« أنعش العقار السكني
عاطف رمضان

ذكرت مصادر لـ »األنباء« أن الحكم الصادر لمصلحة 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« بشـــأن عدم خضوعه 
ألحكام قانونـــي الرهن العقاري 8 و9 لســـنة 2008 

أنعشت العقار السكني بالكويت.
وأضافت المصادر أن قطاع العقار السكني حيوي 
ومهم ويشهد طلبا قويا من قبل المواطنين نظرا لوجود 
أزمة سكن بالكويت خالل الفترة األخيرة وأن الحصول 

على منزل أو بيت من أولويات األسرة الكويتية.

وألمحت المصادر إلى أن العقار وســـوق األسهم 
واجهة االقتصاد في الكويـــت، مرجعين ذلك إلى أن 
هذين القطاعين ال يحتاجا إلى جهد أو عمالة فبإمكان 
المستثمر أن يحقق أمواال طائلة إذا استثمر في سوق 
الكويت لألوراق المالية بمجرد »كبسة زر« من خالل 
اإلنترنت وأنه بإمكان المستثمر أيضا أن يجني أمواال 
إذا كان موظفا حكوميا أو كان يعمل في القطاع الخاص 
كما أنه بإمكانه أن يدير أمواله من خارج الكويت إذا 

كان متواجدا في فندق أو شاليه.

)أحمد باكير(شركات الوساطة  بالبورصة تتابع ملفات جلنة السوق

نفى أن يكون لدى الشركة مشاكل تمويلية 

اسبيته: »المزايا القابضة«  تفتتح  »سفن زونز«  نهاية 2009
 عمر راشد

كشـــف العضـــو املنتـــدب والرئيس 
التنفيذي في شركة مزايا القابضة خالد 
اسبيته ان الشركة بصدد افتتاح مشروع 
سفن زونز قبل نهاية العام احلالي، مضيفا 
ان الشركة أجنزت كامل املشروع بنسبة 
100%، كما أجنزت 60% من مشروع »كليفر 

كلينيك«.
وقال اســـبيته في تصريح خاص لـ 
»األنباء« ان الشركات حاليا التزال تعيش 
فـــي مرحلة ترقب وانهـــا التزال تعيش 
تداعيات األزمـــة املالية والبنوك احمللية 
تنتظر ما ستؤول إليه أوضاع الشركات 

بعد االنتهاء من تداعيات األزمة املالية.
وكانت الشـــركة قد أعلنت عن تنفيذ 
مشروع »سفن زونز« على مساحة إجمالية 
تبلغ 22.5 ألف متر مربع في منطقة الشويخ 
الصناعية، في الكويت. بتكلفة إجمالية 
تبلغ نحو 50 مليون دوالر، والذي سيمثل 

نقلة في عالم مواد البناء في الكويت.
وكان اسبيته قد نفى في وقت سابق 
وجود أي مشـــكالت متويليـــة تواجهها 
الشـــركة، موضحا ان السبب يعود الى 
املشاريع املباعة قبل وقوع »األزمة املالية« 
والتي تعدت نســـبتها 90%، األمر الذي 
ساعد على استكمال تنفيذ املشاريع دون 
عوائق، معتبرا ان القروض الضخمة تسهم 
في التراجع بدال من املساعدة في اإلجناز 
والتقدم، داعيا البنوك احمللية الى انتهاج 
سياسة جديدة ومتينة، مع الوعي التام 
باملخاطر التي قد تطرأ على القطاع املصرفي 
واآلثار الســـلبية التي ميكن ان تؤثر في 

العالم كله.
كما ذكر ان الشركة متكنت من حماية 
مشاريعها عبر حسابات الضمانات التي 
فتحتها قبل األزمة املالية العاملية وهو ما 
حال بينها وبني طلبها لدعم حكومي، اذ 
سارت مشاريعها وفق املخطط له، األمر 

الذي عزز ثقة البنوك في أدائها.
وحـــول إدراج الشـــركة في الســـوق 
الســـعودي قال ان الشركة شارفت على 
إجناز أعمال البنية التحتية مبشاريعها 
في السعودية، ومن املقرر إطالق املبيعات 
خالل شـــهر أكتوبر املقبل، اال انه ذكر أن 
الشركة ال تنوي إدراج أسهمها في »سوق 

السعودية« خالل املدى القريب.

خالد اسبيته

املؤشر 
السعري 

7957.9
بتغير قدره

- 6.4

نفى بنك بوبيان توجهه لزيادة رأسماله، 
حيث افاد على موقع سوق الكويت لالوراق 
المالية بان مجلـــس ادارة البنك مــازال 
يدرس ذلك االمر والنقاش بين البنك وبنك 
الكويت المركزي مـــازال قائما ولم يتم 
التوصل الى ما ســـيقوم به البنك حيال 

ذلك االمر.

»بوبيان« ينفي توجهه لزيادة رأسماله

ترسية مناقصة على »نابيسكو«
أفادت الشـــركة الوطنية للخدمات البترولية 
)نابيســـكو( بتســـلمها خطاب ترسية من جلنة 
املناقصات املركزية بتاريخ 2009/8/27 يفيد بفوز 
الشـــركة بترسية املجموعة الثانية من املناقصة 

بخصوص توريد أنابيب حفر بقياسات مختلفة 
لشـــركة نفط الكويت وذكرت على موقع سوق 
الكويت لألوراق املالية أن املناقصة تبلغ قيمتها 

2.541.702 دينار وملدة سنة ونصف السنة.


