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السلة االقتصادية

أمة في خطر »التربية في الكويت«
 التربية هي احملور االساسي 
لرق���ي االمم فكلما كان النظام 
التربوي قويا وذا فاعلية زاد 
الدول  رقي االمة ولذلك تركز 
املتقدمة على التربية والتعليم 
كأس���اس لتطوره���ا ورقيها 
ومنافس���ة االمم االخ���رى في 
عالم االجنازات، ففي فرنس���ا 
بعد هزميتها في احلرب العاملية 
الثانية كان اول ما متت مراجعته 
بعد حتريرها على يد احللفاء 
هو التعليم وكيف فشل النظام 
التعليمي في تخريج امة لديها 
القدرة على مواجهة املد النازي، 

الواليات املتحدة ايضا بع���د احلرب العاملية 
الثانية وبعدما انهت احلرب منتصرة ظافرة 
على النازيني والفاشيني وخلصت العالم منهم 
مشكورة لم تدع اخلمسة ماليني جندي الذين 
شاركوا في احلرب يرجعون الى بلدهم من دون 
تعلي���م فاتفقت مع جميع اجلامعات على دفع 
الرس���وم اجلامعية لهؤالء اجلنود ملن يرغب 
منهم في التعليم املناس���ب ومن ثم احلصول 
عل���ى وظيفة الئقة وبذلك حققت هدفني االول 
هو تعليم اجلنود وإعدادهم إعدادا جيدا لدخول 
االقتصاد وايضا دعم املؤسس���ات التعليمية 
باالموال احلكومية، واذا كنا نتساءل ما املورد 
البش���ري الذي ميد االقتصاد االميركي فهناك 
اكثر من ثالثة آالف كلية الدارة االعمال لتخريج 
جيش االداريني ملؤسس���ات االعمال واملصانع 
واملستشفيات وغيرها من قطاعات االقتصاد، 
اال ان نظام التعليم لم يستمر في جناحاته ففي 
الثمانينيات اصيب االقتصاد االميركي بنكسة 
في املنافس���ة امام االقتصاد الياباني واالملاني 
فما كان من الواليات املتحدة اال ان اخذت عدة 
اجراءات امام هذا التدهور فصدر اشهر كتاب 
ترب���وي »امة في خطر« ينذر بالويل والثبور 
من مشاكل النظام التعليمي وأهمية تطويره 
حتى ترجع الواليات املتحدة للصدارة وقوة 
املن��افس���ة االقت��صادية، وايضا صدر اشهر 
كتاب اداري في ذلك الوق���ت ل� »توم بيترز« 
وهو »البحث عن االمتياز« الذي اخذ باختصار 
جتارب ونظريات وثقاف���ة العمل لدى اجنح 
الشركات االميركية مثل »اي بي ام«، و»ثري ام«، 
و»دلتا«، وقال للمؤسسات االميركية االخرى 
اذا اردمت الن��ج���اح والتفوق فاس���تفيدوا من 
جت���ارب هذه الش�����ركات وثقافتها في العمل 
والنجاح، وعموما احلديث في هذا املجال يطول 
جدا ولنا وقفات اخرى معه، واآلن نرجع الى 
نظ���ام التعليم في الكويت وامام هذا التدهور 
االقتصادي واالداري ورجوعنا الى ادنى مراتب 
التنمية في من��ظوم���ة دول مجلس التعاون 
وانتشار الف��ساد االقت��صادي وحصولنا على 
ادنى املستويات على مستوى العالم العربي، 
هذا بعد ان كنا في الستينيات والسبعينيات 
درة وجوه���رة اخلليج ف���ي التقدم والتطور، 
فه���ل نحن امة في خطر؟ طبعا نعم، نحن في 
اشد احلاجة الى مراجعة النظام التعليمي في 
الكويت وسبب اخفاقه في تقدمي قوى بشرية 
متميزة، فاملطلوب من التربويني في الكويت 
شحذ الهمم واالعداد ملؤمتر قومي كبير ملعاجلة 
مشاكله ووضع رؤية جديدة وفلسفة معاصرة 
الدارته وه���ذا ليس على الكويتيني بعزيز بل 
لديه���م القدرة على ه���ذا واكثر، ولقد صدرت 
حديثا دراسة لتوني بلير وفريقه املكلف من 
قبل مجلس الوزراء برسم استراتي��جية جديدة 
للكويت، اوضحت ان الكويت في خطر بسبب 
النتائج الس���لبية ومعدالت النجاح للتالميذ 
وضعف مخرجات التعليم وتدهور مس���توى 
املدرسني، ومن االمور املضحكة املبكية ان فريق 
بلير يذكر ان سنغافورة تنف��ق مبعدل 3% من 
ناجتها القومي على التعليم والكويت تنفق %8 
من ناجتها القومي على التعليم ولكن ش���تان 
بني مخرجات التعليم في سنغافورة ومخرجات 
التعليم في الكويت، وفي سنغافورة يفرض 
على املدرس ان يأخذ 100 ساعة تدريب سنويا 
وفي الكويت � واهلل اعلم � 100 س���اعة تدريب 
خالل 15 س���نة، وهن���ا يحضرني ما حدث لي 
م���ع وزارة التربية في مج���ال التدريب حيث 
انني اترأس حاليا شركة دار اخلبير للتدريب 
واالستشارات وبحكم عملي اطلعت على خطة 
التربية املعلنة للتدريب وهي ثمانون برنامجا 
فق���ط، وعند لقائي مع مس���ؤول التدريب في 
الوزارة س���ألته: كم موظفا في الوزارة؟ قال 
ثمانون ألفا، )40000 مدرس و40000 اداري( 
فقلت بربك هل تكفي مثل هذه اخلطة لتدريب 
هؤالء، وسألته:  ألم تخصص احلكومة مليارا 
و200 مليون للتربية؟ قال نعم بس هي أغلبها 
للمباني واالثاث وغيرها من املصروفات، وقلت 
له: أليس من االولى تدريب املدرسني والعاملني 
عل���ى املعلومات احلديث���ة لتدريس اوالدنا؟ 
وحتضرني هنا قصة احدى املدرس���ات التي 
قضت 4 سنوات من عم��لها الوظيفي في بيت 
التمويل الكويتي وقام بتدريبها اكثر من 15 دورة، 
وعند انتقالها للعمل في وزارة التربية وبعد 
اكثر من عشرين سنة خدمة لم تتلق اال ثالث 
دورات تدريبية، أليس هذا جرمية في حق ابنائنا 
وبناتنا؟ وليس هذا فقط فهذه املدرسة قضت 
18 عاما في التدريس بكل جهد واخالص وكانت 
تدرس مادة الدراسات التجارية وبعد ان قررت 
التربية لالسف االستغناء عن هذا التخصص 
املهم وتخفيف اجلدول التدريسي طلبت منها 
ف���ي هذا العام الناظرة او مديرة املدرس���ة ان 
تقوم بدور بائعة ف���ي املقصف للطالبات فما 
كان رد فعلها اال ان قالت لها: »حرام عليك انا 
درست 18 سنة وربيت اجياال فهل هذا مصيري 
وبعدين وقوفي للبي���ع يحرجني امام بناتي 
اللي ربيتهم«، طبعا كلنا نعرف اسلوب االدارة 
التسلطية املتخلفة التي يتبعها نظار وناظرات 
التربية مع مدرس���يهم ومدرساتهم ولالسف 
هؤالء يعتلون ه���ذه املناصب املهمة من دون 
اي خلفيات ادارية او تدريب على االدارة مثل 
كيفية بناء خطط وتنفيذها وكيف��ية التركيز 
على االولويات وكيفية بناء نظام حوافز لزيادة 

االنتاجية وكيفية التعامل 
مع اجلمهور، فما كان جوابها 
اال ان قالت: »هذي تعليمات 
التربية« وطبعا هذا غير 
صحيح الن التربية اصدرت 
قرارا مبنع تكليف املدرسات 
املدرس���ني بالعمل في  او 
املقص���ف املدرس���ي وفي 
املراقبات االمنية وعندما 
وصلت الشكوى الى جمعية 
املعلمني ما كان جوابها اال 
ان قالت ان من حق املدرسة 
الرف���ض � ولكن من دون 
اي حترك عملي � ووزارة 
التربية ممثلة في مراقبة التعليم العام قالت 
»شنو فيها املدرسة تبيع باملقصف انا ما اشوف 
فيها اي تقليل من شأن املدرسة؟« طبعا ما كان 
من املدرس���ة حفاظا على كرامتها اال ان قدمت 
طلبا للتقاعد وهي ليست راغبة فيه، وكان رد 
الناظرة التسلطية التوقيع الفوري على املعاملة 
ومن دون اي سؤال للمدرسة عن السبب وبعدين 
االهانة في تبليغ ق���رار املوافقة، حيث قالت 
وهي ماشية في املمر � اي الناظرة � للمدرسة: 
»ترى انا وافق���ت على طلب التقاعد«، وانهت 
املدرسة عملها في املدرسة دون كلمة شكر وال 
سؤال وال تقدير اال من زميالتها الطيبات الالتي 
احتفلن بها وقدمن لها هدية، وايضا رسالة من 
املوجهة في العمل التي تعرف كيف متيز بني 
اخلبيث من الطيب وقالت لها »التربية« خسرت 
مدرسة ممتازة، حادثة اخرى وقعت لي مع احد 
النظار في منطقتي فعندما مت افتتاح الثانوية 
اجلديدة قمت بنقل ابني لها وعندما احضرت 
االوراق املطلوبة قال الس���كرتير هذه االوراق 
الزم يوقع عليها الناظ���ر فقلت له هذا اجراء 
روتيني والناظر ما في ايده حيلة اال التوقيع 
الني ابن املنطقة فليش الناظر، ممكن الوكيل، 
بل الس���كرتير، وواجب الناظر ان يركز على 
امور اخرى، اهمها مستوى الطالب التعليمي 
ومس���توى جودة التعليم واالنشطة العلمية 
والرياضية واالجتماعية في مدرسته، وطبعا 
مكثت ثالث��ة ايام ارك���ض وراء الناظر حتى 
احصل على توقيعه وهذا األسلوب يتبعه كثير 
من النظار في التربية وهو األسلوب املركزي 
الشديد في اإلدارة ظنا من��ه أن هذا األسلوب 
يساعد في حتقيق األهداف التربوية ويساعده 
على بناء دائرة معارف وعالقات يستفيد منها، 
ولكن هل جميع نظار وناظرات الكويت يخلون 
من القيادة التربوية الصحيحة..طبعا ال، هناك 
قيادات ترب��وية بنت نفسها بنفسها وبفطرتها 
على القيادة وأذكر هنا على سبيل املثال الناظر 
القدير ناصر العصيمي ناظر مدرسة عبد احملسن 
البحر االبتدائية س������ابقا، لقد اس���تطاع هذا 
الناظر أن يبني بجهوده مدرسة مثالية يتسابق 
عليها جميع اآلباء واألم��هات من شتى أنحاء 
الكويت، عندما كنت أوصل ابني خالد إلى املدرسة 
أجد ما ش���اء اهلل العصيمي واقفا عند الباب 
يستقبل أبناءه الطلبة وأولياء األمور ويسلم 
عليهم ويجيب عن استفساراتهم، استطاع أن 
يبني أفضل املختبرات في املدرسة من تبرعات 
األهالي مثل مختبر للغة اإلجنليزية والعلوم 
والرياضيات وهكذا، باإلضافة إلى حمام سباحة 
مغلق للرياضة، ولق���د كانت حفالت التخرج 
التي يعملها للطلبة من أروع ما رأيت يحضر 
له وزراء وأعضاء مجل��س أمة، لقد كان حريصا 
على التواجد في أنش���طة املدرسة، ففي اللقاء 
املفتوح ألولياء األمور تراه واقفا مع مدرسيه 

للرد على استفسارات أولياء األمور..
وفي أحد اللقاءات كنت واقفا ال أعرف كيف 
أتصرف ألن ما شاء اهلل وليات األمر مزدحمات 
على املدرسني وأنا كرجل ال أستطيع أن أزاحمهم 
وال أخالقي التي ربيت عليها تسمح لي بذلك 
وإذا بصوت من خلفي يق����ول لي � ها أذوك 
احلرمي � قلت له أي واهلل ماني قادر أس����أل 
فقال ان ش����اء اهلل جنعل يوما للنساء وآخر 
للرجال علشان  تأخذون راحتكم.. طبعا اليوم 
لألسف النظار والناظرات يهربون من اللقاء 

املفتوح تهربا من مواجهة األهالي.

ردود على مقالة دور المسجد رؤية ادارية:

إمام مسجد املشاري: يحفظك اهلل ويرعاك قرأت 
مقالك عن دور املسجد وشدني وحرك الهموم 
بنفسي وقد وضعت يديك على اجلرح ومسحت 

عليه بعالجك النافع. جزاك اهلل خيرا.
مدير مس�اجد حولي: جزاك اهلل خيرا، مقال 
ممتاز ونطم����ح ألن نحققه ولكن نحتاج إلى 
تغيير واقع االئمة لتفعيل رس����الة املس����جد 
االميانية والثقافية واالجتماعية، وأما بالنسبة 
إلى لوائح شغل وظيفة اإلمام واملؤذن فصعب 

توحيدها.
املستش�ار مني�ر أبو أحم�د: اهلل يفتح عليك، 
مقال ممتاز ويجب على األوقاف أن تتخذ منه 
استراتيجية لقطاع املساجد وأن تقوم بنفسك 
بتدريب األئمة على هذه املفاهيم اإلدارية احلديثة 

إلدارة املسجد.
رواد مس�جد الربيعان  � الس��رة: نحن نعاني 
من مش���كلة كبيرة في إدارة الوزارة ملوضوع 
األئمة فمر علينا أئمة كث��يرون بسبب شكاوى 
البعض في املسجد واستجابة الوزارة لهم دون 
الرجوع ألهل املسجد لسؤالهم، لدرجة أن أحد 
املصلني اش���تكى على اإلمام ألنه أقام للصالة 
ولم ينتظره بالرغم من أنه أتى متأخرا للصالة 
فاستجابت األوقاف له وغيرت اإلمام بالرغم 
من أن أهل املسجد يريدونه جميعهم، فال حول 

وال قوة إال باهلل يا وزارة األوقاف.
أحد املصل�ني في مسجد الهمالن في املنقف: 
يقول ان األئم��ة الذي����ن تعي�نهم األوقاف 
ال يقوم���ون بواج�باتهم وال يحافظون على 
تواجدهم باملسجد وغالبا ما يترك��ون هذه 
املهمة إلى املؤذن، وأي��ضا يقول ان امل��ؤذنني 
الذين تعينه���م األوق���اف غي���ر م��جازين 
من جلان التعي���ني وال يتمت��عون بصفات 

املؤذن.
qualitykw60@gmail.com

بقلم:  د.وليد عبدالوهاب الحداد

»المثنى لالستثمار«: تقلبات طفيفة في نسب الحساسية
و19 شركة إسالمية تنهي التداوالت على ارتفاع

في تقريرها األسبوعي عن أداء السوق الخاص بـ »األنباء«

أهم أحداث األسبوع
    شركة أجيليتي توصلت لتسوية مع الحكومة 
األميركية تدفع بموجبها الش���ركة 750 مليون دوالر 

تعويضات عن عقود سابقة.
    الش��ركة الكويتية لصناع��ات األنابيب والخدمات 
النفطية »االنابيب« تقدمت لمناقصة تصل قيمتها لنحو 
مليار درهم اماراتي خاصة بعمليات تمديد انابيب نفطية 
في امارة ابوظبي، موضحة ان الشركة تنتظر االعالن عن 

الترسية خالل االيام القليلة المقبلة.
    شركة رابطة الكويت والخليج »الرابطة« تتأهب 
حاليا للمنافسة مع شركة اردنية على عقد »جامبو« 
م���ع الجيش األميركي تبلغ قيمت���ه نحو 4 مليارات 
دوالر من اجل تقديم خدمات لوجس���تية في العراق، 
مضيفا ان االعالن عن الفائز س��يكون في شهر مايو 

المقبل.
     اعلن رئيس مجلس ادارة شركة الوطنية لالتصاالت 
المتنقلة الش��يخ عبداهلل بن س��عود آل ثاني ان الشركة 
انتهت من كل االجراءات الالزمة إلدراجها في سوق قطر 
خالل االس��بوعين المقبلين، وذلك بموجب صيغة اتفاق 

نهائي. 
     وقع بيت التمويل الكويتي )بيتك( اتفاقية شراكة 
عقارية مع شركة كيالم بروبرتيزالكندية المتخصصة 
في النشاط العقاري يستحوذ بموجبها على عقارات 

سكنية بقيمة 450 مليون دوالر كندي.
    شركة التمدين االستثمارية بصدد إرسال خطاب 
رسمي الى ادارة البورصة بخصوص عرض إحدى الجهات 
الخارجية لشراء حصتها وآخرين في البنك األهلي المتحد 
البحريني التابع للبنك األهل��ي المتحد الكويتي. وقالت 
المصادر ان الجهة الخارجية هي مس��تثمرون من قطر 
وقد التقوا على مدار األيام الماضية مس��ؤولي »التمدين 
االستثمارية« في الكويت لوضع اللمسات النهائية للصفقة 
التي من المرجح ان ترى النور خالل األيام القليلة المقبلة 
حيث ان الس��عر يتراوح بين 290 و300 فلس للس��هم 

الواحد.

 »المشورة«: ارتفاعات محدودة
على مستوى المؤشرات اإلسالمية 

انتهت مؤشرات املشورة اإلسالمية واملتوافقة مع 
الشريعة األسبوع املاضي إلى اللون األخضر، غير 
أنها كانت أدنى من مثيالته��ا التقليدية خصوصا 
مؤشر الس��وق الوزني والذي يقيس أداء األسهم 
القيادية، وكانت مكاسبها بني النقطة ونصف النقطة مئوية حيث 
ربح مؤش��ر املشورة لألسهم وفق الش��ريعة 1% تعادل 5 نقاط 
صعدت به إلى مستوى 488 نقطة، فيما سجل مؤشر املشورة 
لألسهم املتوافقة مع الشريعة 0.6% هي 3 نقاط ليقفل على أثرها 
عند مستوى 565.6 نقطة، وجاءت مكاسب املؤشر الوزنى العام 
اكبر واقتربت من نقطتني مئويتني وعند أعلى مستوياتها لهذا 
العام عند مستوى 448.5 نقطة بعد أن أضافت األسبوع املاضي 
8 نقاط.على مس��توى السيولة كان سهم بوبيان الالعب األكبر 
في ارتفاع سيولة األسهم وفق الشريعة وذلك بعد إعالن البنك 
الوطن��ي عن رغبته في رفع حصته بالبنك اإلس��المي إلى %60 
لترتفع سيولة بنك بوبيان بشكل استثنائي بعد عمليات شراء 
اس��تثمارية، لتصل به إلى مستوى 32 مليون دينار هي نسبة 
8.4% من سيولة السوق األسبوعية ونسبة 24% من سيولة مؤشر 
املشورة اإلسالمي في األسبوع املاضي، لترتفع سيولة املؤشر 
اإلسالمي بنس��بة 29.1% مقابل تراجع سيولة األسهم املتوافقة 
مع الشريعة بنسبة 2.9% واس��تقرار سيولة السوق اإلجمالية 
وتغيرها بش��كل محدود كان دون 1%. واستقر النشاط متغيرا 
بشكل محدود على مستوى مؤشراتنا ال� 3 وارتفع على مستوى 
األسهم املتوافقة مع الشريعة والسوق العام بنسب محدودة كانت 
1.1% و4.3% فيما تراجع النشاط على مستوى األسهم اإلسالمية 
بنس��بة 0.5% فقط. ولعب هدوء األخبار وترقب أخبار جديدة 
الدور األكبر في استقرار املؤشرات حول مستوياتها لألسبوع 
الس��ابق، وبعد توقيع صفقة بيع أصول زين أفريقيا في نهاية 
الش��هر املاضي ثم انتهاء فترة اإلعالنات السنوية واللذين كانا 
متناقضب التأثير، وصلت مداوالت قضية أجيليتي والتي حجبت 
بياناته��ا املالية حتى تتبني حالة قضيتها مع احلكومة األميركية 
إلى مراحل مهمة قد تكون التسوية أهمها، لتحبس أنفاس السوق 
وتؤجل اإلعالن عن بياناتها حتى هذا األسبوع والذي من املمكن 
أن ينهى مرحلة مهمة من القضية مع احلكومة األميركية والتي 
ستؤثر حتما على بيانات الشركة واجتاه السوق الكويتي بشكل 
عام خالل املرحلة املقبلة. وهناك ال شك عامل آخر ذو اثر سلبي 
وهو تأخر بعض الش��ركات االس��تثمارية ع��ن مهلة اإلفصاح 
وبالتالي إيقافها، ومتى ما أعلنت هذه الشركات ووجدت احللول 
ملش��اكلها العالقة والناجتة عن آثار األزمة املالية العاملية وتراجع 
قيم أصولها بحدة ستؤثر إيجابا في تداوالت السوق ونفسيات 
متعاملي��ه التي بقيت مترددة خالل األس��بوع املاضي، أو حتى 
خروج بعض الشركات والتي بدت عاجزة عن فعل شيء بسبب 

استثمارات غير مدروسة وذات مخاطر عالية.

تقدر ب� 303 ماليني سهم كما ساهم 
األداء اجلي���د لبنك األهلي املتحد 
في منو القيمة الس���وقية لقطاع 
غير الكويتي بنسبة 4.03% وبذلك 
يكون القط���اع األفضل أداء لهذا 
األسبوع تاله قطاع البنوك بنسبة 
2.75% وأما بالنس���بة الى األكثر 
نزوال فهو قط���اع التغذية حيث 
سجل تراجعا بنسبة 0.22% وبذلك 
اتسم هذا األسبوع بارتفاع أغلب 

قطاعات السوق احليوية.
أما بالنس���بة ألكثر الرابحني 
الكويت والش���رق  فإن ش���ركة 
األوسط تصدرت القائمة بنسبة 
52.17% تالها كل من شركة بيان 
وإستراتيجيا لالستثمار بنسبة 
30.0% و28.57% على التوالي وعلى 
جانب األكثر نزوال تصدرت القائمة 
ش���ركة الوطنية الدولية بنسبة 
20% تالها كل من شركة اخلليج 
لصناعة الزجاج والدار الوطنية 
للعقارات بنسبة 17.11% و%8.33 

على التوالي.

على مكاسب يومية إضافية ملؤشريه 
الرئيسيني بلغت نسبتها %0.34 
للس����عري و0.25% للوزني. وفي 
الرابعة، ورغم انخفاض  اجللسة 
السوق طوال فترة التداول، ما عدا 
الدقائق األولى منها، إال أن تعامالت 
الثواني األخيرة من اجللسة مكنت 
املؤشر السعري من تسجيل مكسب 
يومي بنسبة 0.17%، بينما قلصت 
من خسارة املؤشر الوزني إلى %0.16 
انعكس����ت األمور في يوم التداول 
األخير من األسبوع، إذ بعد أن كان 
السوق مرتفعا في الساعة األولى 
من اجللسة، عكس اجتاهه متراجعا 
حتى نهايتها التي شهدت تداوالت 
قلصت من خسارة املؤشر السعري 
اليومية إلى 0.07% فيما استطاع 
الوزني أن يسجل مكسبا  املؤشر 
بنسبة 0.20%. فيما ارتفعت القيمة 
الرأسمالية لسوق الكويت لألوراق 
املالية بنسبة 1.94% خالل األسبوع 
املاضي لتصل إل����ى 33.89 مليار 
دينار. بنهاية تداوالت األسبوع، 
حيث منت القيمة الرأسمالية جلميع 
قطاعات الس����وق مقابل تراجعها 
لقطاع واحد فقط. وتصدر قطاع 
الش����ركات غي����ر الكويتية الئحة 
القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته 
الرأس����مالية بنسبة بلغت %4.28 
بعد أن وصلت إلى 3.39 مليارات 
دين����ار. جاء بعده قطاع الصناعة 
الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 
3.04 مليارات دينار. مسجال منوا 

نسبته %3.04.

ب� 34.78 مليارا لألسبوع السابق 
كما سجلت 75 ش���ركة منوا في 
القيمة السوقية لها، في حني ان 
59 ش���ركة س���جلت خسائر في 
القيمة السوقية لها وأما األسهم 
الباقية فلم تسجل أي تغير، واما 
بالنسبة الى الشركات اإلسالمية 
فقد أنهت 19 شركة هذا األسبوع 
على اجلانب اإليجابي، في حني أن 
18 شركة )من أصل 60( سجلت 
خسائر في القيمة السوقية. وأما 
األس���هم الباقية فلم تس���جل اي 
تغيي���ر. وأش���ار التقرير إلى أن 
التغير البسيط في الكمية املتداولة 
للقطاعات غير املوازين حيث احتل 
قطاع اخلدمات الصدارة من حيث 
القطاع األكثر نشاطا، حيث بلغ 
إجمالي الكمية املتداولة للقطاع 561 
مليون سهم مقابل 518 مليون سهم 
في االسبوع السابق في حني حل 
االستثمار في املركز الثاني بكمية 
متداولة بلغت 559 مليون سهم 
يليه قط���اع العقار بكمية تداول 

ما انعكس أيضا على أسعار النفط 
التي واصل����ت صعودها مقتربة 
من مستويات بداية األزمة املالية 
العاملية، بع����د أن جتاوزت خالل 
األس����بوع املاضي مستوى ال� 86 
دوالرا. أما على صعيد األس����واق 
املجاورة، فقد تباين أداؤها خالل 
األسبوع املاضي مع حتقيق ثالثة 
أسواق ملكاسب فيما سجلت األسواق 
الثالثة الباقية خسائر أسبوعية. 
وبالعودة إلى األداء اليومي لسوق 
الكويت خالل األس����بوع املاضي، 
أش����ار التقرير الى أنه شهد يوم 
األحد تذبذبا في الساعة األولى من 
جلسة التداول ثم أخذ في االرتفاع 
تدريجي����ا ليقف����ل على مكاس����ب 
الرئيس����يني، حيث منا  ملؤشريه 
املؤشر السعري بنسبة 0.64%، في 
حني سجل املؤشر الوزني ارتفاعا 
ملحوظا بلغت نسبته 1.17% نتيجة 
عمليات الشراء على عدد من األسهم 
القيادية. وفي يوم االثنني تذبذب 
السوق ضمن نطاق محدود طوال 
اجللسة، وس����ط منو ملحوظ في 
كل من كمية وقيمة التداول، ليغلق 
في نهايتها على مكاس����ب يومية 
ملؤشريه السعري والوزني، إذ منا 
األول بنس����بة بلغت 0.18%، بينما 
ارتفع الثاني بنس����بة 0.41%. أما 
خالل يوم الثالثاء، فبدأ الس����وق 
تعامالته على ارتفاع ثم انخفض 
بنهاية الساعة األولى للحظات قبل 
أن يعاود الصعود مجددا ويتحرك 
باجتاه شبه أفقي، منهيا اجللسة 

ذك���ر تقري���ر 
ش���ركة املثنى 
ر  س���تثما لال
ان  األسبوعي 
أداء جميع مؤشرات سوق الكويت 
لألوراق املالي���ة كان جيدا خالل 
األسبوع املاضي مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي حيث س���جل كل من 
مؤشر السوق السعري ومؤشر 
املثنى اإلسالمي تقدما بنسبة %1.26 
و0.63% على التوالي وأما بالنسبة 
إلى مؤشر الس���وق الوزني فقد 
تفوق على نظيريه وسجل منوا 
بنسبة 1.88% واتسمت التداوالت 
بوجود بعض التقلبات الطفيفة 
في نسب احلساسية وكان األفضل 
مؤشر السوق السعري حيث سجل 
أقل نسبة تقدر ب� 4.15% تاله مؤشر 
السوق الوزني بنسبة 7.75% وأما 
مؤشر املثنى اإلسالمي الوزني فقد 

سجل نسبة %15.27.
بينما جاء منو بسيط في الكمية 
املتداولة حيث بلغت 1.883 مليار 
سهم مس���جلة بذلك منوا بنسبة 
4.3% وأما بالنسبة لقيمة التداول 
فقد سجلت تقدما طفيفا بنسبة 
0.9% وبالنسبة إلى الصفقات فقد 
تراجعت بنسبة بلغت 3.7%، حيث 
بلغت القيمة املتداولة والصفقات 
لهذا األسبوع 381.23 مليون دينار 
و38.99 ألف صفقة على التوالي 
وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 
1.8% متثل في نهاية هذا األسبوع 
بقيمة 34.41 مليار دينار مقارنة 

ذكر تقرير شركة بيان 
لالس����تثمار أن سوق 
الكويت لألوراق املالية 
عاد إلى تسجيل املكاسب 
أنهى تداوالت  أن  األسبوعية بعد 
األسبوع املاضي على ارتفاع بنسبة 
1.26% ملؤشره السعري، فيما منا 
الوزني بنسبة 1.88% عن  املؤشر 
إغالق األس����بوع ما قبل املاضي. 
وجاءت مكاس����ب السوق بعد أن 
ش����هد أداء متذبذبا خالل جلسات 
األسبوع إثر توزع نشاط املتعاملني 
بني عمليات شراء انتقائية من جهة 
وعمليات بيع بهدف جني األرباح من 
جهة أخرى، فيما تنوعت التداوالت 
بش����كل عام على أسهم من أوزان 
مختلفة، كما تأتي تداوالت األسبوع 
املاضي استكماال لالجتاه العام الذي 
اتخذه السوق منذ منتصف شهر 
فبراير املاضي، إذ اتسمت حركته 
ط����وال الفترة بالصع����ود احلذر، 
وذلك مع تأرجح مؤشره السعري 
حول مستوى ال� 7.400 نقطة حتى 
يوم 9 مارس املاضي، ومن ثم أخذ 
بالتذبذب بينه وبني احلاجز املئوي 
التالي إلى جلسة ال� 29 من الشهر، 
حني متكن يومها من جتاوز األخير. 
وحافظ املؤشر على إقفاالت يومية 
فوق ال����� 7.500 نقطة في جميع 
جلسات التداول التالية، باستثناء 
اجللس����ة األولى من شهر أبريل. 
هذا واس����تمرت تعامالت الدقائق 
األخي����رة من فت����رات التداول في 
متكني السوق من تسجيل نهايات 
خضراء ملعظم جلسات األسبوع. 
التداول،  وعلى صعيد مستويات 
بلغ املتوسط اليومي للقيمة 76.25 
مليون دينار بنمو نسبته %0.86، 
كما ارتفع متوس����ط عدد األسهم 
املتداولة بنسبة 4.33% ليصل إلى 
376.61 مليون سهم. من جهة أخرى، 
أفاد التقرير بأن السوق شهد األيام 
األولى من األسبوع املاضي ارتفاعا 
في أسواق األسهم العاملية وبلوغ 
بعضها مستويات قياسية مدفوعة 
ببيانات اقتصادية إيجابية. وهو 

 »بيان«: صعود حذر للسوق وسط تسجيل
نهايات خضراء لمعظم جلسات األسبوع الماضي

أسعار النفط تواصل صعودها مقتربة من مستويات بداية األزمة

تقارير

أداء مؤشرات السوق والحساسية في األسبوع
االسبوع: 4 ابريل الى 8 ابريل 2010اداء مؤشرات السوق والحساسية في االسبوع

السابقاحلالينسبة التغيرالتغيرالسابقاحلالياملؤشرات
8.93%4.15%1.26%7.569.507.475.1094.40مؤشر السوق السعري

11.54%15.27%0.63%635.98632.013.96مؤشر املثنى
8.10%7.75%1.88%448.50440.238.27مؤشر السوق الوزني

تحركات السوق األسبوعية
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