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ذكرت جلنة املناقصات املركزية التابعة ملجلس 
الوزراء ان���ه ورد اليها 13 مناقصة عامة تضمنت 
3 مناقصات لوزارة االشغال العامة تشمل توريد 
وتركيب وتشغيل وصيانة ابواب جرارة كهربائية 
وتأجير سيارات متنوعة وتقدمي خدمات املراسلة 

والتحميل.
أم���ا مناقصة وزارة الصحة فش���ملت جتميع 

وحتويل مخططات هندسية لصورة رقمية وتوفير 
نظام متابعة ملشاريع الوزارة، فيما أفادت شركة 
نف���ط الكويت بأنه���ا أوردت مناقصة حول حقن 
املياه املتدفقة املرحلة 1 وحقن مياه البحر املرحلة 
2، وش���ملت املناقصات االخرى مناقصة لشركة 
البترول الوطنية واالدارة العامة لالطفاء ووزارة 

االعالم ومناقصتني جلامعة الكويت.

»المناقصات المركزية« تكشف عن 13 مناقصة جديدة

زكي عثمان
عاد سوق الكويت لالوراق املالية الى اللون 
االخضر من جديد مع نهاية جلسة تداول االمس 
وسط عودة الثقة املفقودة منذ فترة ولو بشكل 
جزئي ولكنها تعكس وجود التفاؤل مبستقبل 
السوق خالل االيام القليلة املقبلة وحتديدا مع 

نهاية تداوالت العام احلالي.
وقد اجتمعت عدة عوامل خالل االسبوع املاضي 
لتدفع بعنصر عودة الثقة من جديد، والتي يأتي 
في مقدمتها جتاوز »يوم االستجوابات« بنجاح 

كبير وباالخص استجواب 
صاحب الس����مو رئيس 
الوزراء الشيخ  مجلس 
ناصر احملمد وهو وحده 
ما اكد قدرة احلكومة على 
مواجهة جميع التحديات 
البرملانية، اضف الى ذلك 
عامل الدفع الكبير املتمثل 
في اعالن »جلوبل« العادة 
جدول����ة ديونها وهو ما 
أضفى عام����ل دفع قويا 
للسوق لالرتفاع، السيما 
ان »ال����دار« تقترب هي 
االخرى م����ن اغالق هذا 

امللف قريبا.
ووسط اجواء التفاؤل 
التي سادت السوق امس 
خرج بع����ض املراقبني 
للتأكي����د عل����ى اهمية 
التداوالت خالل  تدعيم 
املقبل����ة والتي  املرحلة 
يأتي في مقدمتها حترك 
املستثمرين للشراء وبناء 
املراكز االستثمارية من 
جديد وهو ما س����يدفع 
الس����يولة  مبع����دالت 
لالرتفاع وتصحيح املسار 
اخلاطئ لالشهر املاضية 
الت����ي هبط����ت بالقيمة 
الس����وقية الرأس����مالية 
ال� 30  للش����ركات دون 

مليار دينار.
وق���د وج���ه مدقق 
احلس���ابات وصاح���ب 
مكت���ب االول لتدقي���ق 
احلس���ابات عبداملجيد 
اشكناني الدعوة جلميع 
املستثمرين في السوق 
الى ع���دم االندفاع وراء 
عمليات البيع وهو االمر 
الذي من شأنه ان يدعم 
من تداوالت الس���وق، 
السيما ان السوق يتجه 
لتصحيح مساره خالل 
االسبوعني املقبلني وهو 
االمر الذي ميثل فرصة 
مجزي���ة  اس���تثمارية 

للكثيرين.
واض����اف اش����كناني 
ان كبار مالك الشركات 
مطالبون ايض����ا بعدم 
االندف����اع وراء عمليات 
البيع سعيا للضغط على 
أسهمهم في محاولة منهم 

لتصعيدها بعد فترات طويلة من التراجع، مشيرا 
الى ضرورة ترك اوامر الش����راء تس����ير بشكل 
طبيعي حتى ال يعود الس����وق الى التراجع من 
جديد او على األقل حتى ال تعود عمليات الرفع 
»املصطنع« لالس����هم وهو االم����ر الذي تأثر به 

السوق كثيرا خالل االشهر املاضية.
وأكد ان السوق سيعدل من اجتاهه خالل الربع 
االول من العام املقبل، وبالتالي فإن املستثمرين 
مطالبون بتركيز اوامر البيع والش����راء وعدم 
االندفاع وراء عمليات البيع العش����وائي سعيا 
للحصول على »الكاش«، ومشددا على ان صغار 

املس����تثمرين بيدهم عودة السوق لسابق عهده 
اذا م����ا التزموا بأبس����ط قواعد االس����تثمار في 
الس����وق وهو »االستثمار قصير االجل« وليس 
عمليات »املضاربة« القائمة على انتعاش وقتي 

للسوق.
هذا وقد طالب خبراء بضرورة رفع ش����عار 
احملافظة على اسهم الشركات اجليدة وحتديدا 
تلك االس����هم التي اس����تطاعت ادارات شركاتها 
الوق����وف في وجه االزم����ة املالية وهو ما يؤكد 
قدرتها على حتقيق ارباح تش����غيلية جيدة في 

نهاية 2009.
على صعيد آخر قال 
خبراء ان ازمة الشركات 
املالية في طريقها للحل 
مستش����هدين ف����ي ذلك 
بنجاح خطة اعادة هيكلة 
»جلوب����ل«، موضح����ني 
ان هناك ش����ركات التي 
تف����ي  ان  اس����تطاعت 
إلتزاماته����ا املالي����ة من 
روات����ب وفوائد قروض 
مستحقة على مدار العام 
احلالي وهي من االمور 
اجليدة التي حتسب لتلك 
الشركات مقارنة بشركات 
اخرى عمدت الى تقليص 
نفقاتها من خالل تفنيش 
املوظفني وع����دم القدرة 
على سداد التزامات فوائد 

قروضها.
واكد اخلبراء ان الفترة 
املقبل���ة يجب ان تكون 
»محورية« في مستقبل 
العديد من الشركات كما 
انها فترة يجب ان يظهر 
معها »معدن« الشركات 
احلقيقي، فالش���ركات 
الت���ي منيت  اجلي���دة 
بخسائر بسبب ديونها 
تس���تطيع »النهوض« 
الى  من جديد والعودة 
الربحية بفضل اداراتها 
الناجح���ة وه���و االمر 
ال���ذي يج���ب ان ينتبه 
اليه املتداولون، في حني 
املتعثرة  الش���ركات  ان 
يجب ان تسعى لعالج 
اوضاعه���ا وتصحي���ح 
مس���ار عملها من جديد 
واال فإن احلل االنس���ب 
له���ا هو اما »ش���طبها« 
او  الرسمي  من السوق 
نقلها الى السوق املوازي 
وهو ما يعتبر »فلترة« 
للش���ركات املدرجة في 
الس���وق مما يدعم من 
التداوالت في  مستقبل 

.2010
وشددت مصادر مراقبة 
العمل من  على ضرورة 
منطل����ق »وطني« ومبا 
يخدم مصلحة الس����وق 
خ����الل االش����هر املقبلة 
مطالبني في هذا الصدد 
بضرورة س����عي احلكومة احلثيث لتفعيل ما 
طرحته من افكار تنموية ملش����اريع جديدة في 
اقرب وقت ممكن حتى تع����ود عجلة االقتصاد 

من جديد للدوران.
واعتبرت ان نبرة التفاؤل يجب ان تس����ود 
الس����وق خالل الفترة املقبلة مع ابتعاد النظرة 
املتشائمة السيما ان اسعار النفط جيدة ومستقرة 
عند مستوى ال� 70 دوالرا للبرميل وهو ما سيحقق 
فوائض مالية جيدة مبيزانية العام احلالي، كما 
ان هناك استقرارا سياسيا في  الفترة املقبلة بعد 

انتهاء ازمة االستجوابات.

»نبرة التفاؤل« ونبذ 
»النظرة المتشائمة« 

وقود السوق في  الفترة 
المقبلة ودعوات 
إلى عدم اندفاع 

المستثمرين لـ »البيع«

استقرار سياسي 
وأسعار نفط جيدة 

وبوادر تحسن 
للشركات المتعثرة 

تساوي انتعاشًا للسوق 
من جديد

» المسؤولية الوطنية « 
فلنرفع شعار 

حتى تستعيد البورصة »عافيتها«

عبداملجيد أشكناني


