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8 فائزين جدد في سحب »الدانة« 
األسبوعي من بنك الخليج

 اإلبراهيم: ارتفاع االستثمارات العربية البينية
 إلى  34 مليار دوالر في 2008

أعلن بنك اخلليج عن تقدميه املزيد من فرص 
الفوز بجوائز نقدية على مدار الس���نة لعمالء 
»الدانة« حيث يقدم البنك اآلن سحوبات أسبوعية 
وربع سنوية وسنوية للعمالء الذين يفتحون 
حس���اب »الدانة« ويبقون أموالهم فيه ألطول 

فترة ممكنة. 
وأوضح البنك ف���ي بيان صحافي أمس انه 
قد أجري أمس رابع س���حب أسبوعي حلساب 
»الدانة« اجلديد معلنا بذلك عن أسماء 8 فائزين 
يحصل كل منهم على جائزة قدرها 1000 دينار، 
حيث فاز في السحب كل من فيصل املعجل، علي 
القطان، مليا بهبهاني، عيسى العلي، اميان جنم، 

بندر النجراني، حس���ن يوسف غلوم النداف 
وموهيت نارين أوم.

وذك���ر البن���ك انه يتع���ن عل���ى العمالء 
 إيداع احل���د األدن���ى لفتح حس���اب »الدانة«

 وهو 200 دينار الذي يؤهل العميل للدخول في 
السحوبات األسبوعية، ربع السنوية والسنوية 
تلقائيا، كما يتميز حس���اب »الدانة« من بنك 
اخلليج بأن���ه باإلضافة إلى كونه مينح فرصا 
متعددة للفوز، فهو يشجع العمالء على توفير 
النقود أيضا فكلم���ا زاد املبلغ املودع وطالت 
مدة بقائه في احلس���اب زادت الفرص املتاحة 

للفوز.

قال مدير عام املؤسس���ة 
العربية لضمان االس���تثمار 
وائتم���ان الص���ادرات فهد 
اإلبراهيم إن االس���تثمارات 
العربية البينية ارتفعت من 6 
مليارات دوالر خالل عام 2004 
إل���ى 34 مليار دوالر في عام 
2008، مضيفا أن حصتها من 
االستثمارات الوافدة اإلجمالية 
للمنطق���ة ارتفعت من %24 
إلى 35%، وه���ذا دليل على 
زيادة وعي وثقة املس���تثمر 
العربي بإمكانيات االقتصادات 
العربية، واستعادة األموال 

املهاجرة وإميانه بإبقاء االس���تثمارات العربية 
ضم���ن احمليط العرب���ي في أج���واء أكثر أمنا 

واستقرارا وأعلى عائدا.
وأض���اف اإلبراهيم في كلمت���ه في املؤمتر 
 الثالث عشر لرجال األعمال واملستثمرين العرب
| »مرام 13« املنعقد في دمشق والذي تنظمه 
املؤسس���ة بالتعاون مع جامعة الدول العربية 
واالحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة 
للبالد العربية واحتاد غرف التجارة السورية 
أن هناك موجة من التفاؤل نحو توحيد اجلهود 
وتكريس الطاقات وتسخير اخلبرات لتعظيم 
الفائدة م���ن اإلمكانيات الهائلة التي تزخر بها 
دولنا العربية في ش���تى املج���االت ومختلف 

القطاعات.
وأوضح أن األزمة املالية العاملية زادت من 
أهمية تدفقات االستثمار األجنبي املباشر كمصادر 
إضافية لضخ السيولة ودعم قدرة الدول على 
التعافي من اآلثار السلبية لألزمة بأقل اخلسائر، 
حيث س���ارعت العديد من الدول بتقدمي جملة 
من حوافز االستثمار وواصلت تطوير مناخها 
االستثماري وتعزيز مؤسساته الجتذاب حصة 
أكبر من هذه االستثمارات في ظل منافسة عاملية 

شرسة. 
وش���دد في كلمته التي جاءت حتت عنوان 
»مناخ االس���تثمار في سورية ودور املؤسسة 
في تشجيع ودعم تدفق االستثمارات املباشرة 
العربية وغير العربية« والتي ألقاها نيابة عنه 
رئيس قسم البحوث والدراسات في املؤسسة 
عادل عبد العظيم على أهمية هذا احلدث الذي 
يعقد، وألول مرة، على أساس قطري بعد جناح 
دوراته اإلقليمية ال�12 املاضية بدءا بالطائف عام 

1982 وانتهاء ببيروت عام 2008. 
وأوضح أن املؤسسة تفخر بتحملها نصيبا 
كبيرا م���ن عبء تش���جيع وتيس���ير التدفق 
لالستثمارات العربية وغير العربية للمنطقة 
على م���دى أكثر من 3 عقود م���ن خالل تقدمي 
الضمانات حلماية حقوق املستثمرين، بحجم 
عمليات تراكمي بلغ 5.2 مليارات دوالر منها 701 

مليون دوالر خالل العام 2009 
وبتفردها مبس���ؤولية ال تقل 
أهمية وتأثيرا، وهي مسؤولية 
رصد تطورات مناخ االستثمار 
وتتبع خط���وات إصالحه في 
دول املنطقة العربية من خالل 
التقرير السنوي ملناخ االستثمار 
في ال���دول العربي���ة وغيرها 
من األنش���طة، هذا الى جانب 
محافظتها على مواصلة وتيرة 
التطور والنم���و حيث تتمتع 
ائتماني  املؤسس���ة بتصنيف 
مرتف���ع جلدارته���ا االئتمانية 
طويلة األجل )-AA( من وكالة 

ستاندرد آند بورز للعامن 2007 و2008.
 وش���دد على حرص املؤسس���ة على القيام
  ب���دور فع���ال في حف���ز وتعزيز االس���تثمار

 والتج���ارة العربية من خ���الل توفير الغطاء 
التأميني لكل من االس���تثمارات العربية وغير 
العربية ض���د املخاطر غير التجارية، وائتمان 
الصادرات العربية ضد املخاطر التجارية وغير 
التجارية في كل الدول العربية ومنها سورية، 
مش���يرا إلى أن حصة االقتصاد الس���وري من 
خدماته���ا حتى نهاية 2009 بلغت 6% فقط من 
إجمالي اس���تفادة الدول املضيفة لالس���تثمار 
واملستوردة للسلع واخلدمات، في حن اقتصرت 
حصتها كدولة مس���تثمرة ومصدرة على %2 
فقط من إجمالي استفادة الدول املصدرة للسلع 

ورأس املال.
وقال ان االقتصاد السوري لم يستفد بالقدر 
الذي يتناسب وإمكاناته الزاخرة وخاصة كدولة 
مصدرة، حيث ارتفعت الصادرات السورية من 
السلع واخلدمات، وفق بيانات صندوق النقد 
الدولي، لتبل���غ 19 مليار دوالر عام 2008، كما 
جتاوزت تدفقات االس���تثمار األجنبي املباشر 
الواردة حاجز امللياري دوالر، ما يفسح املجال 

لتعميق اإلفادة من خدمات املؤسسة.
 واس���تعرض اإلبراهيم في كلمت���ه العديد
  م���ن التط���ورات االيجابي���ة عل���ى صعي���د

 البن���ى التحتي���ة والتش���ريعات واإلجراءات 
 ومناخ األعمال بشكل عام التي شهدها االقتصاد
 الس���وري أخيرا ومنها  حتس���ن أو استقرار 
التصنيف السيادي لالقتصاد السوري في مختلف 
املؤشرات الدولية ومنها مؤشرا املخاطر القطرية 
ومؤش���ر اجلاهزية الرقمية وذلك رغم اشتداد 
األزمة املالية العاملي���ة، تواصل ارتفاع حصة 
التكوين الرأسمالي من الناجت لتبلغ 27% عام 
2008 مقابل 23.8% عام 2004، وكذلك تواصل 
ارتفاع حصة االس���تثمار اخلاص من إجمالي 
التكوين الرأسمالي متجاوزة حصة االستثمار 
احلكومي منذ ع���ام 2004 لتصل إلى 62% عام 

2008 مقابل 53% عام 2004.

غي����ر واضح، ويحتمل العدي����د من التأويالت 
والتفسيرات، ومن أوجه غموض ذلك اإلعالن، 
أنه لم يحدد صافي الربح وربحية السهم الناجمة 
عن الصفقة بش����كل واضح، وهو أهم إفصاح 
تتطلبه أبسط معايير الشفافية، حيث حتدث 
اإلعالن املذكور عن عوائ����د من الصفقة تبلغ 
5 ملي����ارات دوالر كحد أقص����ى، كما أن عبارة 
»عوائ����د« غير واضحة، هل هي النقد الصافي 
املتحصل؟ أم صافي الربح؟ وهما موضوعان 
مختلفان متاما، كما أن اإلعالن حدد حدا أقصى 
للعوائد، لكنه لم يحدد حدا أدنى وال شك أن هذا 
األمر غير مقبول مهنيا، حيث يجب حتديد مدى 
منطقي للعوائد أو صافي الربح، وليس أن يتم 
حتديد حد أعلى دون احلد األدنى وقد مت توجيه 
كتاب رسمي من جانبنا إلى شركة االتصاالت 
املنقلة »زين« لتوضيح الغموض في اإلعالن 
املذكور ملصلحة عموم مساهمي الشركة أوال، 
واملتداولن في س����وق الكويت لألوراق املالية 
ثانيا، وكذلك حفاظا على س����معة أكبر شركة 
كويتية عالوة على سمعة االقتصاد الوطني، 

إال أننا لم نتسلم ردا حتى اآلن.
أما امتناع »زين« عن حتديد كيفية التصرف 
بأرباح الصفقة إن متت، فإن ذلك أمر منطقي، 
حيث إنه من السابق ألوانه حتديد ذلك، كون 
الصفقة لم تتم نهائيا، كما أن من يقرر ذلك هو 
اجلمعية العامة للمساهمن، وليس إدارة الشركة، 
وعلى كل حال، فإننا نتمنى � كما يتمنى اجلميع 
� أن تتم الصفقة بشكل نهائي، وأن يترتب عليها 
سيولة كبيرة وأرباح وفيرة، وذلك حتى تنعش 
وضع البورصة ولو مرحليا أو جزئيا، وكذلك 

الوضع احلرج لبعض البنوك.

وأخيرا، فإننا نرجو مرة أخرى اس����تفادة 
اجلميع من الدرس القاسي الذي مررنا به، وأن 
نبدأ صفحة جديدة بعيدا عن البهرجة والتلميع، 
حيث نتمنى من »حليمة« عدم العودة إلى عادتها 
القدمية، حتى ال تأتيها الضربة القاضية هذه 
املرة، والتي ال يقتصر ضررها عليها وحدها، بل 

على أعداد غفيرة من املعجبن ببهرجتها.

صفقة »زين«.. والشفافية

وأش����ار التقرير الى أن شركة االتصاالت 
املتنقلة )زي����ن( أعلنت عن تلقيها عرضا من 
ش����ركة »بهارتي أرتل ليمتد« لش����راء »زين 
أفريقيا« مب����ا يقدر ب� 10.7 ملي����ارات دوالر، 
وذلك يوم األحد املوافق 2010/2/14، وذلك رغم 
نفي »زين« رس����ميا أي عروض لشراء »زين 
أفريقيا« وذل����ك بتاريخ 2010/2/8، وقد ارتفع 
سهم »زين« باحلد األعلى تقريبا يوميا خالل 
األيام 7 و8 و2010/2/9، أي قبيل إعالن الصفقة 
رس����ميا، وأيضا أثناء نفي »زين« تلقيها أي 
عرض لش����راء عملياتها األفريقية، مما يفتح 
الباب على مصراعيه الحتماالت تسرب خبر 
الصفق����ة للبعض، والذي أدى إلى اس����تغالل 
ذلك التسريب لتحقيق مكاسب غير مشروعة 
على حس����اب البعض اآلخر، مما يتطلب � من 
وجهة نظرنا � فتح حتقيق مبالبسات املوضوع، 
وقبل كل ذل����ك، إلغاء الصفقات التي متت من 
تاريخ 2010/2/8 حتى 2010/2/11، وهي الفترة 
التي شهدت نفيا من إدارة »زين« عن الصفقة 

وتداوال الفتا قبل اإلعالن الرسمي.
من جهة أخرى، فإن إعالن »زين« الرسمي 
بتاريخ 2010/2/16 بشأن بعض تفاصيل الصفقة 

إن »البروبوغن����دا« الزائفة التي انتهجتها 
بعض الشركات املدرجة قبل األزمة، هي التي 
ضاعفت من حدة الصدمة لدى اجلمهور، وبالتالي 
فقدان الثقة بتلك الشركات بشكل سريع للغاية، 
حيث تبن مدى زيف النجاحات واإلجنازات، 
والتي ترتبت عليها جوائز وشهادات ما أنزل 
اهلل بها من سلطان، حيث إن أكثر الشركات التي 
نالت اجلوائز والشهادات � خاصة االستثمارية 
منها � هي نفسها التي سقطت أثناء األزمة، وهذا 
ما يؤكد األس����س املشبوهة ملنح تلك اجلوائز 

والشهادات.

مواقع إستراتيجية بالواليات 
املتح���دة األميركية«. وجتاوز 
إجمالي مبيعات مجموعة هالكور 
في عام 2009مبلغ 150 مليون 
دوالر، كما تص���در املجموعة 
مركباته���ا إلى آس���يا وأوروبا 

واخلليج العربي.
وأوضح العلي أن اخلليجي 
وعمالءه قد »أمتا في 2002 شراء 
نحو 82.8% من مجموعة هالكور 
األميركية، بقيمة إجمالية بلغت 
نحو 65 ملي���ون دوالر بواقع 
استثمار قدره 35 مليون دوالر 
الشراء  ومت متويل باقي مبلغ 
من قبل مؤسس���ات متويل في 
الواليات املتحدة األميركية ومن 
ثم قام اخلليجي بطرح جزء من 
امللكية في الشركة عن طريق 
اكتتاب خاص إلى مجموعة من 
املستثمرين االستراتيجين من 
املؤسس���ات واألفراد من ذوي 
املالءة املالية«. مش���يرا إلى أن 
»متابعة استثمار شركة هالكور 
كان ع���ن طري���ق ذراع بي���ت 
االس���تثمار اخلليجي املختص 
في امللكية اخلاصة، وهي شركة 
ترانزأوشن كابيتال في مدينة 
بوسطن، إلى جانب فريق امللكية 

اخلاصة في اخلليجي«.

البناء والتش���غيل والتحويل 
)بي.أو.ت���ي( في الكويت، وهو 
مركز العدان التشخيصي التابع 
لوزارة الصحة، )مركز األشعة 
والطب الن���ووي واملختبرات( 
حيث يلبي املرك���ز احتياجات 
املواطن���ن واملقيمن التابعين 
ملنطقة األحمدي الصحية، كما أنه 
املركز األول والوحيد الذي يقدم 
خدمات الطب النووي في القطاع 
اخلاص حيث حاز املركز شهادة 

االيزو في يوليو عام 2007. 
وأش���ار الى انه قد توسعت 
أعم���ال هذا القس���م وأصبحت 
أبوللو  تش���مل مرك���ز ياك���و 
افتت���ح في عام  ال���ذي  الطبي 
2005. وهو مركز طبي متكامل 
لديه فري���ق اختصاصين من 
كبار االستش���ارين في جميع 
التخصصات األساسية كالباطنية 
واألطفال وعيادة العيون واألسنان 
والنساء والوالدة باالضافة إلى 
املختبر وقسم األشعة وعيادة 
اجللدي���ة واللي���زر التي تقدم 
أحدث العالجات الطبية في مجال 
)امليزوثيرابي( وأمراض األوعية 
الدموي���ة واألم���راض اجللدية 
وتس���اقط الش���عر واألمراض 

التناسلية املختلفة.

وق���ال العل���ي: »ان العائد 
احملقق على رأس املال املستثمر 
يتراوح بن 21% و38% في حن 
الداخلي  العائد  يتراوح معدل 
IRR بن 2.7% و4.4% س���نويا 
وذلك تبعا لشريحة العمالء«. 
وأش���ار إلى أنه »رغم ظروف 
السوق وتداعيات األزمة املالية 
العاملية على االقتصاد األميركي 
إال أن الشركة قد صمدت، وهلل 
احلمد، في وجه األحداث اجلارية 
األمر الذي ساعد اخلليجي على 
حتقيق معدالت عوائد جيدة له 
ولعمالئه املستثمرين« مضيفا 
أن »مجموعة هالكور قد حققت 
ربحية جيدة ومنوا مس���تقرا 
خالل األزمة املالية وذلك بفضل 
اإلدارة الرشيدة وهو ما ساهم 
في إيصالها إلى الوضع احلالي«، 
وأوضح أن اخلليجي قد »وضع 
نصب عينيه هدفا استراتيجيا، 
قبل بضع سنوات، وهو متلك 
شركة ذات أصول جيدة وقابلة 
للنمو لتعظيم املنفعة املرجوة 

للمستثمرين«.
وأكد أن »تخارج اخلليجي من 
مجموعة هالكور كان مخططا له 
أن يتم في 2008 وذلك بعد مرور 
5 سنوات على االستثمار املذكور 

في مرحلة جدي���دة من كونها 
ش���ركة خاصة إلى شركة عامة 
ووفقا لهذه املتغيرات أصبحت 
»ياكو« قوة مالية في مواجهة 
التحدي���ات املس���تمرة العاملية 
وااللتزام املستمر نحو املجتمع 
الطب���ي والعلم���ي عل���ى وجه 
التحديد ولقد وفرت الش���ركة 
جميع االمكانيات لكي تظل شركة 
طبية رائدة ومواكبة للمستجدات 
الطبية احلديثة ونتائج األبحاث 
من خالل شبكة عمل عاملية في 

مجال الرعاية الصحية.
وق���ال ان رؤي���ة الش���ركة 
تتمثل في العم���ل على توفير 
كل اخلدمات واملنتجات الطبية 
لكل من القطاعن اخلاص والعام 
عن طريق توجيه جهودها نحو 
االبتكار مع احلفاظ على اجلودة 
لكل ما يقدم من منتجات وخدمات 
بالتعاون مع العديد من الشركات 
العاملية الرائدة في مجال منتجات 

الرعاية الصحية.
وذكر ان الشركة تتألف من 
ثالثة أقسام رئيسية تقوم بتلبية 
متطلبات السوق واالحتياجات 
املختلف���ة منها قس���م األدوية 
وميثل حصريا عددا من أشهر 
شركات األدوية العاملية. ويتولى 

محتمال حتى وصل اخلليجي إلى 
التفاوض احلصري مع شركة 
أميركان إندس���تريال بارتنرز 
وهي ش���ركة رائدة في مجال 
شركات التملك اخلاص املتوسطة 
احلجم ومتتلك حصصا مؤثرة 
في شركات صناعية في شمال 
أميركا. وقد أمت اخلليجي الصفقة 
مؤخرا بعد الوصول إلى السعر 
املستهدف والذي يحقق العائد 

املرجو للخليجي ولعمالئه.
وق���ال العل���ي ان مجموعة 
هالكور تعد »أكبر مصنع مستقل 
أميركا الشمالية لسيارات  في 
اإلس���عاف واإلنقاذ واملركبات 
ب���ذوي االحتياجات  اخلاصة 
اخلاصة. ويقع املركز الرئيسي 
ملجموعة هالكور في كولومبوس 
بوالية أوهايو«، مضيفا أن »هذا 
االستثمار كان األول من نوعه 
للخليج���ي في مج���ال امللكية 
اخلاصة ف���ي الواليات املتحدة 
األميركي���ة. وتق���دم هالكور 
ثالث عالم���ات جتارية مميزة 
هي هورت���ون و)AEV( وليدر 
وتش���مل 23 منوذجا، وتتميز 
املجموع���ة مبصان���ع ومنافذ 
توزيع في جميع أرجاء البالد 
متضمنة ثالث���ة مصانع ذات 

الى ان قس���م األجهزة واملعدات 
الطبية الذي يوفر أحدث منتجات 
التكنولوجي���ا وميثل عددا من 
أشهر شركات األجهزة العلمية 
واملعدات الطبية ومتتلك الشركة 
14% من حصة س���وق األجهزة 

واملعدات الطبية.
وقال ان للشركة دورا فعاال في 
مواجهة وباء انفونزا اخلنازير 
وايجاد احلل���ول فقد قامت في 
وقت قياس���ي بتجهيز واعداد 
مختبرات لوزارة الصحة لفحص 
وحتليل النتائج وتقدمي اللقاح 
للمرضى بسعر رمزي كما قام 
قسم األدوية باستيراد األقنعة 
الوقائية اخلاصة للحماية من 
الوباء ومت توزيعها على جميع 
املراكز الطبية واملستش���فيات 
والصيدليات كذلك يتبع قسم 
أألجهزة الطبية قس���م األسنان 
الذي يتولى توريد أحدث منتجات 
صحة األسنان والعناية بها إلى 
جميع مراكز طب األسنان العامة 

واخلاصة.
وأوضح د.حمادة ان قس���م 
املراك���ز الطبية بالش���ركة هو 
األحدث بن جميع األقسام، حيث 
مت إنشاؤه خصيصا ليتولى إدارة 
أول مشروع طبي يدار وفق نظام 

حينئذ، إال أنه نظرا لتداعيات 
العاملية والتي  املالي���ة  األزمة 
ضربت األس���واق في النصف 
الثاني من ذلك العام، فقد رأى 
اخلليجي تأجيل التخارج حتى 
تتحسن الظروف وذلك من أجل 
املمكنة  العوائد  حتقيق أفضل 

لعمالئه«.
وأضاف العلي أن اخلليجي قد 
شرع في عملية التخارج خالل 
النص���ف الثاني من عام 2009 
والتي استغرقت حوالي 6 أشهر 
مت من خاللها استجالب عروض 
من عدة ش���ركات أميركية بلغ 
مجموعها حوالي 20 مش���تريا 

القسم توزيع منتجات األدوية 
العالية اجلودة كما يزود القسم 
السوق احمللي مبجموعة واسعة 
من منتج���ات العناية الصحية 
العناية بالبش���رة،  ومنتجات 
خصوص���ا أن الش���ركة متتلك 
34.4% من حصة سوق األدوية 

في الكويت.
وأضاف انه على صعيد سوق 
التجزئة تدير شركة ياكو أكبر 
سلسلة من الصيدليات اخلاصة 
واملوزع���ة في جمي���ع مناطق 
الكويت بحيث وصل عددها إلى 
27 صيدلية وذلك لتلبية جميع 
االحتياجات الدوائية، مش���يرا 

أعل���ن الرئي���س التنفيذي 
لشركة بيت االستثمار اخلليجي 
»اخلليج���ي« ب���در العلي عن 
تخارج »اخلليجي« وعمالئه من 
احد استثمارات التملك اخلاص 
بالوالي���ات املتحدة األميركية، 
وهي مجموعة هالكور لتصنيع 
مركبات اإلس���عاف وسيارات 
اإلنقاذ، وذلك ببيعها إلى مستثمر 
استراتيجي بقيمة 95 مليون 

دوالر.
وقال العلي ان الصفقة تعد من 
حيث القيمة اإلجمالية للشركة 

األكبر في تاريخ »اخلليجي«.
وأضاف أن اخلليجي سوف 
يباش���ر قريبا توزيع حوالي 
51 ملي���ون دوالر والذي ميثل 
حصة العمالء في احملفظة من 
عملية البيع وذلك بعد س���داد 
القائمة  االلتزامات والدي���ون 
على املجموعة مبا ميثل إعادة 
املال املستثمر باإلضافة  رأس 
إلى األرب���اح احملققة. كما أفاد 
بأن حص���ة »اخلليجي« بلغت 
10 مالي���ن دوالر والتي متثل 
ملكية اخلليجي البالغة %19.5 
في احملفظ���ة، محقق���ة ربحا 
للخليجي من االستثمار قدره 

3.9 مالين دوالر.

أعلنت ش���ركة ياكو الطبية 
عن رعايته���ا ملؤمتر ومعرض 
الكويت األول للشركات االنشائية 
وجتهيزات املستشفيات والذي 
سيقام حتت رعاية وزير الصحة 
د.هالل الساير في الفترة من 11 

الى 13 ابريل املقبل.
وقال رئي���س مجلس ادارة 
ش���ركة ياكو الطبية والعضو 
املنتدب د.حامد حمادة ان شركة 
أبرز  الطبية تعتب���ر من  ياكو 
ش���ركات الرعاية الصحية في 
الكويت وهي املمثل احلصري في 
السوق الكويتي لعدد كبير من 
شركات صناعة األدوية واملعدات 
واألجهزة الطبية وطب األسنان 

واملختبرات.
واضاف حمادة ان للشركة 
حضورا فعاال في السوق الكويتي 
فه���ي تعتبر م���ن أكبر موردي 
صناع���ة اخلدمات الصحية في 
الكوي���ت، مبا في ذل���ك وزارة 
الصحة ووزارة الدفاع وشركات 
النف���ط واملؤسس���ات اخلاصة 
واملستش���فيات واجلامع���ات 
ومعاهد األبحاث والصيدليات.

واش���ار الى انه ومن خالل 
إدراج ياكو في س���وق الكويت 
املالية دخلت الشركة  لألوراق 

االقتصادية العاملية واحمللية خاصة فيما يتعلق 
منها بس����وق املال يجب أن تكون درسا مفيدا 
إلعادة احلس����ابات وتف����ادي األخطاء وتلمس 
اإليجابيات وهذا ما نتمناه، لكن متنياتنا يبدو 
أنها ستذهب أدراج الرياح كما يقال، حيث إن 
بعض الشركات التي تعثرت خالل األزمة ورتبت 
أمورها مرحليا، عادت مرة أخرى للممارسات 
السلبية السابقة، والتي كانت من أسباب سقوطها 
وتعثرها، ومن تلك املمارسات التلميع اإلعالمي 
واحلمالت الدعائية »بروبوغندا«، وذلك مبا ال 

يتناسب إطالقا مع اإلجنازات احلقيقية.

92.3 مليون دينار في فبراير باملقارنة مع 60.3 
ملي����ون دينار في يناير، ورغم تلك القفزة في 
التداول املرتبطة بأحداث مهمة وحساسة، إال 
أن جرعة التداول الوهمي الزالت مرتفعة، وذلك 
من حيث التداوالت املتفق عليها على شريحة 
من األس����هم املعروفة، والتي تعرضنا لها في 

عدة مناسبات سابقة.
وعلى خلفية »االنتفاضة« التي حدثت في 
بورصة الكويت كما أسميناها في الفقرة السابقة، 
فقد تفوق أداء بورصة الكويت بشكل مفاجئ على 
جميع بورصات اخلليج، حيث تصدرت املركز 
األول بأداء ايجابي بلغ 10% للمؤش����ر الوزني، 
تلتها بورصتا مسقط والسعودية مبعدل %5 
لكل منهما، ثم بورصة البحرين مبكاسب %4، 
أما بورصة دبي فكانت خاس����رة مبعدل %12، 
بينما خس����رت بورصتا الدوحة وأبوظبي %1 
لكل منهما، وذلك منذ بداية العام احلالي حتى 

نهاية فبراير املاضي.
وأضاف التقرير ان����ه بالرغم من متنياتنا 
لبورصة الكويت احملافظة على املكاسب احلالية 
على أق����ل تقدير � إن لم نقل إضافة مكاس����ب 
أخرى ولكن على أسس سليمة ومتينة � إال أننا 
نخشى أن ينطبق عليها املثل الذي يقول معناه 
»ما يأتي بسرعة يذهب بسرعة أيضا«، وذلك 
جراء املشاكل الكامنة واملفاجآت املباغتة، والتي 
عودتنا عليها بورصة الكويت بشكل يصعب 
جتاهله، وترجع تلك املفاجآت إلى استش����راء 

الفساد من جانب بعض املسؤولن.

وعادت حليمة لعادتها القديمة!

وأشار التقرير الى انه ال شك في أن األزمة 

ق����ال تقرير مركز 
اجلمان لالستشارات 
االقتصادية ان مؤشرات 
سوق الكويت لألوراق 
املالية ارتفعت خالل شهر فبراير 2010 باملقارنة 
مع الشهر الذي سبقه )يناير(، حيث ارتفع املؤشر 
الوزني مبعدل 13.5% بفارق ملحوظ عن ارتفاع 

املؤشر السعري الذي كان مبعدل %5.0.
وأوضح التقرير أن حركة املؤشرين انقلبت 
رأسا على عقب بن شهري يناير وفبراير 2010، 
فاملؤش����ر الس����عري كان األفضل خالل يناير 
مبكاسب 0.3%، في مقابل خسائر للمؤشر الوزني 
مبعدل 2.9%، وق����د قاد هذا االنقالب � إن صح 
التعبير في حركة املؤشرين � سهم »زين« الذي 
حقق مكاسب مبعدل 41% خالل فبراير 2010 على 
خلفية إعالن االتفاق املبدئي لبيع »زين أفريقيا« 
مببلغ 10.7 مليارات دوالر، والذي أحدث ما يشبه 
االنتفاضة في البورصة الكويتية، حيث ارتفعت 
� وبشدة � أسعار مجموعة أسهم مرتبطة بسهم 
»زين«، والتي حركت مياه البورصة الراكدة، 
كون نوايا إبرام الصفقة تبدو جدية ومنطقية 
هذه املرة، وذلك على خالف الصفقات العمالقة 
املعلن عنها مؤخرا واملرتبطة بشركة االتصاالت 
املتنقلة »زين«، وقد دعم املؤشر الوزني أيضا 
خالل فبراير حتس����ن وضع سهم »أجيليتي« 
واألسهم املرتبطة به، وذلك على خلفية ما يتردد 
من خروج قضيتها في الواليات املتحدة من عنق 
الزجاجة، والذي فسره بعض املراقبن واحملللن 

بأنه لصالح »أجيليتي« ولو مرحليا.
وبن التقرير ان متوس����ط التداول اليومي 
قفز على أثر املتغيرات أعاله مبعدل 53% ليبلغ 

ألف دينار جائزة كل فائز

خالل المؤتمر الثالث عشر لرجال األعمال والمستثمرين العرب في دمشق 

»الجمان«: »بروباغندا« الشركات الزائفة قبل »األزمة« ضاعفت الصدمة

»بيت االستثمار الخليجي« وعمالؤه يتخارجون من حصتهم 
البالغة 83% في »هالكور« لتصنيع مركبات اإلسعاف

حمادة: »ياكو الطبية« تستحوذ على %14
من سوق األجهزة والمعدات الطبية المحلية

بيعت إلى مستثمر إستراتيجي بـ 95 مليون دوالر ويوزع 51 مليونًا على عمالء المحفظة

أعلنت رعايتها لمؤتمر الشركات اإلنشائية وتجهيزات المستشفيات

بدر العلي

د. حامد حمادة

فهد اإلبراهيم 

تقــرير


