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أحمد يوسف
علمت »األنب����اء« من مصادر ان الربع االول من العام 
احلالي سيش����هد االعالن عن اكتمال برنامج خصخصة 
مؤسسة اخلطوط الكويتية وذلك حسب البرنامج الزمني 
للخصخصة. وقالت املصادر ان هناك اجتماعا عقد مؤخرا 
مبجلس الوزراء مت خالله تكليف الهيئة العامة لالستثمار 
بتشكيل جلنة تأسيسة ملتابعة اجراءات عملية التحويل 

في شكلها النهائي. من جهة اخرى قالت مصادر مقربة من 
املؤسسة انه من املقرر طلب احلكومة من اجلهات املهتمة 
)مستثمر استراتيجي بافضل الشروط الفنية واملالية( 

تقدمي عروض منافسة خالل االشهر القليلة املقبلة.
يذكر ان مش����روع ميزانية مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية لسنة 2010/2009 توقع تكبد خسارة بواقع 36 

مليون دينار )123.3 مليون دوالر(.

تكليف »هيئة االستثمار« بتأسيس لجنة لتحويل »الكويتية« إلى شركة

اتحاد الصناعات ينظم برنامج 
نظم محاسبة التكاليف نهاية الجاري

ينظم احتاد الصناعات الكويتية برنامجا تدريبيا 
حول استخدام نظم محاسبة التكاليف في الفترة من 

31 يناير اجلاري حتى الثالث من فبراير املقبل.
وقال االحتاد في بيان صحافي، أمس، ان البرنامج 
يهدف الى زيادة معرفة املشتركني باجلوانب العلمية 
والعملية النظمة محاسبة التكاليف بكافة انواعها 

وتطبيقاتها.
 واضاف ان البرنامج سيس���هم بشكل كبير في 
تنمية معلومات املشاركني حول احدث سبل ووسائل 
وادوات اعداد نظم محاس���بة التكاليف في القطاع 
الصناعي وما مييزها عن غيرها من مشاريع القطاعات 

االخرى.
وافاد بأن البرنامج يأتي ضمن اخلطة السنوية 
للبرامج التدريبية التي اعتمدها االحتاد بهدف تطوير 
مهارات الكوادر العاملة في القطاع الصناعي وتنمية 

الكفاءات الوطنية والعناية بها.

مينا تليكوم المملوكة لـ »بيتك- البحرين«
 تستحوذ على 25% من سوق اإلنترنت بالمملكة

زار وفد من بيت التمويل الكويتي )بيتك( املقر 
الرئيسي لشركة مينا تليكوم -اململوكة لبيتك- 
البحرين واملتخصصة في أعمال التكنولوجيا - 
في ضاحية السيف بالعاصمة البحرينية املنامة 
ضم رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب بدر 
املخيزمي، والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
لبيت التموي����ل الكويتي - البحرين -رئيس 
مجلس إدارة مينا تليكوم عبداحلكيم اخلياط، 
وعبد الرزاق جواهري، مدير تنفيذي في بيتك - 
البحرين - نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب ملينا تليك����وم، حيث مت التعرف على 
أنشطة وأعمال الشركة وتطوراتها في مختلف 
امليادين واملشاريع املستقبلية املزمع تنفيذها 

خالل الفترة املقبلة. 
وأعرب عبداحلكيم اخلياط عن التقدير للدعم 
الذي حتظى به شركة مينا تليكوم، ما حققته 
من أداء ممتاز في السنة األولى من إطالق خدمة 

الواي ماكس حيث تعتبر الشركة مساهمة عملية 
من بيتك -البحرين تؤكد دعمه املتواصل من 
خالل استثمارات متميزة في اقتصاد البحرين 
املتنامي واملساعدة في تطوير قطاع االتصاالت 

في البحرين.
 وأش����ار إلى اجلائزة الت����ي حصلت عليها 
مينا تليكوم مؤخرا من CommsMEA، »كأفضل 
مزود خلدمة اإلنترنت لعام 2009، بأنها تعزز 
االلتزام جتاه العمالء والسعي لتطوير وحتسني 
املنتجات من خالل حلول تعتمد على التكنولوجيا 
املتطورة، وإن مينا تليكوم تتطلع إلى عام 2010 

ليكون على نفس الدرجة من االيجابية«.
وقال اخلياط: مع أكثر من 35 الف مشترك 
حتى اآلن، وخالل السنة األولى من إطالق خدمة 
الواي ماكس، فإننا واثقون من جناح مينا تليكوم 
املستقبلي بإذن اهلل تعالى، وهاهي تنمو لتصبح 
شركة اتصاالت من الفئة األولى باستحواذها 

على 25% من حصة الس����وق بعد مرور س����نة 
واحدة فقط من اخلدمة، أنها أول شركة في العالم 
تطلق خدمة الواي ماكس على املستوى الوطني 

.e802.16 باستخدام تقنية واي ماكس
 م����ن جانبه قال عبد الرزاق جواهري الذي 
قدم للزائرين ش����رحا عن مرافق مينا تليكوم 
املتطورة وخلفية ش����املة عن أنظمة ش����بكة 
البرودباند »مع مجموعتنا املتنوعة واملبتكرة 
من املنتجات واخلدمات، والتي تش����مل واحدا 
من أول أجهزة اليو اس بي )USB( واي ماكس 
في العالم والتي حتت����وي ضمنها على تقنية 
الواي فاي، باإلضافة إلى ش����بكة الواي ماكس 
التي تغطي اآلن كافة أرجاء اململكة، فإننا نلبي 
احتياجات السوق سواء لألفراد أو الشركات. 
وتتطلع مينا تليكوم في 2010 إلى توسيع شبكة 
فروعه����ا احلالية وزيادة إمكانية الوصول إلى 

جميع العمالء في اململكة«.

آليات التداول السليمة »غائبة« عن السوق

عمر راشد
تعدت تداوالت السوق التي حتكمها الشائعات 
واتباع سياسة القطيع نسبة ال� 50%، وذلك وفق ما 
أشارت اليه مصادر ل� »األنباء« في حتليلها لسلوك 

املتداول جتاه الدخول واخلروج من السوق.
وتعد آلية الدخول واخلروج في االسواق املالية 
أمورا يجتهد املتداولون ملعرفتها واتقانها، منعا 
للوقوع في اخلسارة وتقليلها الى ادنى حد ممكن 

او تعظيم ارباحها بشكل كبير.
نائب املدير العام في شركة االحتاد للوساطة 
املالية فهد الش����ريعان أش����ار ل� »األنباء« الى ان 
س����يطرة الشائعات هي التي تقود حركة التداول 

في سوق الكويت لالوراق املالية.
الفتا الى ان هناك عددا م����ن اآلليات للدخول 
واخلروج في اي سوق مالي تؤكدها حالة االسواق 
احلالية، مشيرا الى ان التعامل مع االسهم املدرجة، 
تعتبر اكثر الطرق ش����يوعا الستثمار املدخرات، 

لكنها ف����ي نفس الوقت حتمل في طياتها عناصر 
جتعلها أخطر أنواع االستثمار.

آليات تحدد الدخول والخروج

وقال ان نظريات الشراء والبيع في السوق ال 
تخرج عن عدد من اآلليات تش����تمل على 6 آليات 

هي:
1 ـ الدعم واملقاومة.

2 ـ سياسة الضغوط البيعية.
3ـ  Bullish وBearish ويعني احلذر املبالغ فيه 

او االقدام على االستثمار بشكل عشوائي.
4 ـ سياسة القطيع وتعني الدخول في االستثمار 
على أس����اس قيام أفراد بالشراء دون دراسة أداء 

السهم فنيا.
5 ـ التحاليل الفنية واالساسية.

6 ـ استغالل الشائعات.
وتعد آليات الدخول واخلروج ال� 6 التي سبقت 

اإلشارة اليها صحيحة وس����ليمة في ظل وجود 
الظروف اجليدة لالسواق، اال انها تكون غير سليمة 
او صحيحة على االطالق لعدم فاعليتها في وجود 
اجواء غير مش����جعة أو اخبار س����يئة تؤثر على 

اجتاه السوق.
وهذه اآلليات تك����ون قابلة للتطبيق في حال 
وجود اجواء ايجابية ميكن من خاللها العمل على 

حتديثها وتطويرها.
ومن بني األمور التي تهم العمالء في الس����وق 
وجوب توقع العمالء في السوق بدرجة أو أخرى 
مدى اخلسائر احملتملة وأن يكون في ذهن العميل 
أن دخول الس����وق ال يعني حتقيق الربح وبشكل 
مطلق. وتزيد حدة املخاطرة التي تتم بها املتاجرة 
في السوق إذا كانت موجهة ألمر استثماري آخر 
وليس املتاجرة في الس����وق من األموال الفائضة 
للعميل، على أن هناك لدى العميل حرية الدخول 
ولكن اخلروج واالستمرار في السوق هما املشكلة 

الكبيرة التي تواجهه.

معايير مطلوبة

وهناك 4 معايير محددة يجب ان يتم االتفاق 
عليها في حال رغبة العميل في االستمرار في اي 
س����وق مالي وهي عبارة عن معطيات ومبررات 
حقيقي����ة جتعل املتداول قادرا عل����ى اتخاذ قرار 

باالستثمار في البورصة وتتمثل في:
1ـ الق����درة على القراءة البس����يطة للميزانية 

السنوية.
2ـ معرفة القيمة الدفترية للسهم.

3ـ متابعة تاريخ التوزيعات السنوية للسهم 
خالل 3 س����نوات وتأثيرها على سعر السهم بعد 

التوزيع.
4ـ القدرة على حتديد س����عر الدعم واملقاومة 
التي عادة ما تشكل سلوك السهم في ظل الظروف 

الطبيعية السائدة.

والسبب سيطرة الشائعات 
وغلبة »سياسة القطيع«

معرفة نقاط الدعم والمقاومة 
للسهم والقدرة على قراءة 
ميزانية الشركة السنوية والقيمة 
الدفترية معايير مطلوب معرفتها 
للدخول في السوق

بسبب سيطرة 
األجواء غير المشجعة

بدر املخيزمي وعبداحلكيم اخلياط خالل زيارة الشركة 


