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أكد في تقريره األسبوعي أن تعافي االقتصاد العالمي الهش سيواجه عدة مطبات

ال توجد ضمانات بنجاح قانون التخصيص

402.7 مليون دينار صافي أرباح 187 شركة 
للربع األول بنمو 200.8% عن 2009

ذكر التقرير ان مجلس االمة مرر بصعوبة 
قانون التخصيص، في مداولته الثانية، اخر 
االس��بوع قبل الفائت، وتم ادخال تعديالت، 
غير ضرورية واخرى نافعة، على نس��خته 
التي مرت، ف��ي المداولة االولى، في محاولة 
التعديالت غير الضرورية  لتس��ويقه، ومن 
التي دخلت عليه الزامية السهم الذهبي، وهناك 
مشروعات ال تحتاج في االصل، الى سهم ذهبي 
مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، كما 
ان السهم الذهبي، حال وجوبه ال يعمل سوى 
في نطاق محدد، سلفا حتى ال يساء استخدام 
سلطته اذا كانت مطلقة، وهو ما يفترض ان 

تعالجه الالئحة التنفيذية للقانون.
 والتعديل الثاني، ج��اء بالنص على عدم 
جواز تخصي��ص انتاج النف��ط اال بقانون، 
واستثناء تخصيص مصافي التكرير، ايضا، 
ويفترض اال تخض��ع ملكية المكامن، ورقم 
االنتاج للتخصيص بقانون او من دونه، اما 
االنتاج كنش��اط والمصاف��ي كصناعة فمن 
االفض��ل تخصيصها والعالم كله ، ش��امال 
ايران االشد تش��ددا والسعودية يسعى الى 
تخصي��ص المصافي، بينما نش��اط االنتاج 
بتقنياته مجرد خدمة مسعرة، واستخدام قطاع 
النفط مركز توظيف ال يقلل فقط من االيراد 
الصافي للحكومة، وهو حق لكل الناس، وانما 
قد يؤدي استمرار ضعف كفاءة القطاع العام 
الى تخريب ثروة البلد اوالمكامن، وهي ايضا 

ملك لالمة او كل الناس.
 اما التعديل الثالث، المعطل وغير المجدي 
فه��و في إلباس القانون في آخر لحظة لباس 
الش��ريعة االسالمية، فما يسمح به الدستور 
من ممارسة االعمال ضمن ضوابط قانونية 
ال يجوز تقييده، كما حدث عند اقرار الحقوق 
السياسية للمرأة، فليس الحد الحق في فرض 

تفسيره للشرع.
وهن��اك تعدي��ل يتس��ق واله��دف م��ن 
التخصيص، وهو توفير اكبر عدد من فرص 
العمل للكويتيين، وفي التعديل ربطت نسبة 
العمالة الكويتية، قبل التخصيص وبعده بثبات 
نس��بة اجورهم، ايضا حتى ال يحدث تالعب 
او زيادة في االعداد بأجور زهيدة وربما بال 
عمل حقيقي، والن فرص العمل المواطنة هي 
االهم، كان من المفروض اعتبارها الش��رط 
االساس��ي للتخصيص وليس اعلى االسعار 

في الم��زاد، كما اضيف للقانون بعض البعد 
العقابي، وهو امر جي��د، ويفترض بالالئحة 
التنفيذية والقوانين الالحقة المكملة ان تعنى 

بهذا الجانب.
وق��ال التقرير: نعتقد م��ع من يعتقدون 
بضرورة اقرار قانون للضريبة على االرباح، 
ودون الضريبة وزيادة فرص العمل ال معنى 
كبيرا للتخصيص، ونختلف معهم على ضرورة 
تزامنه م��ع اقرار قانون الخصخصة، فليس 
هناك ضرر من ان يأتي الحقا له، فاالصل هو 
ان المشروعات المخصخصة تحتاج الى فترة 
حتى تنفذ، ثم فترة سماح حتى يطبق عليها 
قانون ضريبة االرباح، وينطبق على قانون 
الضريب��ة ما ينطبق عل��ى اي قانون خاص 
لمحاربة االحتكار او حماية المستهلك او البيئة، 
اذا كان اي مشروع مخصخص يحتاجها، ففي 

الوقت متسع لتقديمها واقرارها.
 وربما، ما هو اكثر الحاحا باعتبار عنصر 
الزمن، هو ضرورة انش��اء هيئة عامة للنقل 
العام وهيئة عامة لالتصاالت، فس��وقا النقل 
واالتص��االت يحتاجان ال��ى ضبط حقيقي، 
والكوي��ت ضم��ن دول قليل��ة تغي��ب فيها 
الهيئتان، ما ال تملكه الكويت هو تأجيل خلق 
بيئة استثمارية جاذبة لمواجهة ازمة البطالة 
المقنعة وبدايات السافرة، فالقادمون الجدد الى 
سوق العمل، في العام الفائت، بلغوا نحو 20 
الف عامل جديد، ومستوى معظمهم التعليمي 
ال يؤهلهم س��وى للتكدس في علب حكومية 
دون عمل حقيقي، وفي ذلك اهدار لرأس المال 
البشري، مع انعدام القدرة على االستمرار في 
هذا النهج او التوظيف بال وظيفة، والخصخصة 

خطوة في طريق التغيير.
واكد على انه ليست هناك ضمانة بنجاح 
قان��ون التخصيص، فالحمائية فيه قد تغيب 
ج��دوى تخصي��ص بع��ض، وربم��ا غالبية 
المشروعات القابلة للتخصيص، ولكنها محاولة 
تس��تحق الدعم، واالمر يحتاج الى مثال حي 
ناجح وسيكون خيرا من كتاب نظري، و»زين« 
و»اجيليتي« قصت��ا نجاح، ولو توافر بعض 
الوعي لدى الجهات المسؤولة بحجم التحديات 
والتداعيات االقتصادية والسياسية التي تنتظر 
البلد حال عجزه عن مواجهة متطلبات التوظيف، 
ربما وجدت الحافز لكي تقاتل بشراس��ة من 

اجل هدف سام، وهو حماية المستقبل.

قال التقرير إنه حتى يوم اخلميس املوافق 20 
مايو قدمت 187 شركة من أصل 211 شركة مدرجة 
في البورصة أي ما نسبته 88.6% من تلك الشركات، 
بياناتها املالية، للربع األول من عام 2010، ولم تتوافر 
بيانات 24 شركة أخرى، الختالف سنواتها املالية 
أو عدم تقدمي بياناتها املالية أو الستمرار مراجعتها 
من قبل ادارة السوق، التي اعلنت وقف أو استمرار 

وقف 18 شركة عن التداول.
وبلغ صافي أرباح الشركات، بعد خصم حصة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 402.7 مليون 
دينار ومبقارنة ارباح 187 شركة مشتركة توافرت 
بياناته��ا املالية، خالل الربع��ني األولني من عامي 
2009 و2010، جند ان صافي ارباحها قد ارتفعت 
مبا قيمته 268.9 مليون دينار، ونسبته %200.8، 

بعد أن كانت ق��د بلغت نحو 133.9 مليون دينار، 
في الربع األول من عام 2009، وسجلت 116 شركة 
منوا في أرباحها، فيما س��جلت 71 شركة تراجعا 
في صافي ارباحها، كما سجلت 47 شركة خسائر 
مطلقة، بلغ مجموعها نحو 82 مليون دينار، مقابل 
79 شركة سجلت خس��ائر تقارب 348.9 مليون 
دينار، في الربع األول من عام 2009، أي ان االداء  

العام الى حتسن واضح.
وأشار التقرير إلى أن معظم املؤشرات حققت 
الربحية، محس��وبة على اس��اس سنوي ارتفاعا، 
إذ حقق العائد على حقوق املس��اهمني ROE، نحو 
6.1% والعائد على إجمالي االصول ROA، الذي بلغ 
نحو 1.5%، مقارنة بخسارة بنحو -4.1%، و-1% على 

التوالي للربع األول من عام 2009.

»الوسيط للوساطة المالية«
ISO تحصل على شهادة الجودة

النفط الكويتي يفقد 
دوالرين ليسجل 

67.31 دوالرًا
أعلن����ت مؤسس����ة البت����رول 
الكويتية ان س����عر برميل النفط 
الكويتي انخفض 2.02 دوالر في 
تعامالت امس األول ليستقر عند 
مس����توى 67.31 دوالرا للبرميل 
مقارنة بس����عر 69.33 دوالرا في 

تعامالت اخلميس املاضي.
ويعزو احمللل����ون االنخفاض 
احلالي الذي يأتي في أعقاب سلسلة 
من االنخفاض����ات املتتالية خالل 
األس����بوعني املاضيني الى ارتفاع 
سعر صرف الدوالر األميركي مقابل 
اليورو.لكن رغم هذا التراجع فإن 
األس����عار احلالية لس����عر برميل 
الكويتي الت����زال تعتبر  النف����ط 
أفضل نسبيا من املستويات التي 
وصلت اليها في نهاية ديس����مبر 
من عام 2008 عندما تراجعت الى 
مستوى 32 دوالرا للبرميل نزوال 
من مستواها القياسي البالغ 136 
دوالرا والذي حققته في يوليو من 

نفس العام.

حصلت شركة الوسيط لألعمال املالية، على شهادة اجلودة 
ISO-9001:2008 لنظم عمليات الوساطة وجودة خدمة العمالء، 
لتصبح بذلك أولى شركات الوس���اطة املالية العاملة في سوق 
الكويت لألوراق املالية التي حتصل على هذه الشهادة العاملية.
وأعرب العضو املنتدب للشركة خليفة عبداهلل العجيل عن 
س���عادته بحصول الشركة على هذا االعتراف العاملي، قائال »إن 
حصول شركة الوس���يط لألعمال املالية على هذه الشهادة يعد 
اعترافا وتأكيدا لدور الش���ركة الرائد في سوق الوساطة املالية 
وش���هادة على كفاءة وتفاني موظفينا وأنظمة الشركة ما مكنها 
من بلوغ هذا املدى«، مشددا على أن اإلدارة التنفيذية في الشركة 
دائما ما تسعى للتميز والريادة وتطوير جميع عمليات الشركة 
بشكل متواصل من خالل التقييم الذاتي حتى تتمكن من تلبية 
تطلع���ات وآمال العمالء، مبينا أن معايير اجلودة أمر أساس���ي 

في عمل الشركة.
وأكد العجيل أن »الوسيط« لديها رؤية تتلخص في االنتقال 
من شركة وساطة تقليدية إلى شركة قوية ومنافسة تعمل وفق 
نظام مؤسس���ي واضح وراسخ خصوصا حتى تواكب مستقبل 
العمل في س���وق األوراق املالية والذي من املقرر له أن يتطور 
خصوصا فيما يتعلق بآليات التداول، مش���يدا بدور نائب مدير 
الس���وق فالح الرقبة الذي كان داعم���ا لهذا التوجه منذ اللحظة 
األولى من منطلق حرصه الدائم على رفع مستوى الكفاءة لدى 

شركات الوساطة العاملة في السوق.

يتوقع أن تصل إلى 25 مليار دوالر

»بلومبرج«: 24% نمو مبيعات الصكوك 
اإلسالمية في العالم بنهاية 2010

 محمد البدري
توقع موقع »بلومبرج« االقتصادي المتخصص 
ان تحقق مبيعات الصكوك اإلسالمية في العالم 
قفزة نوعية غير مس���بوقة العام الحالي، هي 
األسرع منذ عام 2007 لتبلغ نحو 25 مليار دوالر 

بزيادة قدرها 24% مقارنة بالعام الماضي.
وقال الموقع انه استنادا الى البيانات المالية 
المتوافرة فإن مبيعات الصكوك اإلسالمية كانت 
قد ارتفعت بنس���بة 43% خ���الل العام الماضي 
لتصل الى 20.2 مليار دوالر مقارنة بنحو 14.1 

مليار دوالر عام 2008.
الفتا الى ان الربع األول من 2010 شهد انتعاشا 
هو األسرع من نوعه لعروض الصكوك اإلسالمية 
في غضون السنوات األخيرة، متوقعا ان تحقق 
هذه العروض نموا بنحو 24% خالل العام الحالي، 
وعزا ذلك ال���ى الدعم الحكومي وعمليات إعادة 
هيكلة ديون الشركات والمؤسسات المالية، األمر 

الذي أعاد الثقة لألسواق من جديد.

ونقل الموقع عن رئيس الوحدة المصرفية 
بمجموعة كوااللمبور القابضة قوله: »ان الحقيقة 
الماثلة اليوم هي ان هناك مستثمرين لديهم زيادة 
األصول والسيولة، حيث باتوا يدركون انه حان 

وقت العودة للسوق من جديد«.
بينما دعا رئيس المنتدى االقتصادي اإلسالمي 
العالم���ي في كوااللمبور موس���ى هيتام مراكز 
التمويل اإلس���المية حول العالم الى تأس���يس 
روابط فيما بينها ووضع مس���تويات قياسية 
للصناعة المصرفية اإلسالمية، معتبرا ان أزمة 
الدي���ون العالمية زادت م���ن الحاجة الى بدائل 
اس���تثمارية عملية، وتعد الصكوك اإلسالمية 
من هذه البدائل المهمة المعززة للقدرات المالية 
للش���ركات والمؤسس���ات خاصة لجهة الوفاء 

بالتزاماتها تجاه دائنيها.
الجدير بالذكر ان اجمالي حجم أصول الصناعة 
المصرفية اإلس���المية حول العال���م بلغ نحو 

تريليون دوالر بنهاية عام 2009.

أوباما يوقع قرار إنشاء لجنة لإلشراف
 على معالجة تسرب النفط في خليج المكسيك

د.ب.أ � رويترز: أعلن الرئيس 
األميركي باراك أوباما أنه وقع على 
األمر التنفيذي القاضي بإنش����اء 
جلنة من احلزب����ني الدميوقراطي 
واجلمهوري لإلشراف على التسرب 
النفطي في خليج املكسيك والتنقيب 
عن النفط في البحر.وقال أوباما 
في خطابه اإلذاعي األسبوعي أمس 
ان اللجنة س����تؤلف من 7 أعضاء 
يرأسها حاكم والية فلوريدا السابق 
لواليتني بوب غراهام واملسؤول 
السابق في وكالة حماية البيئية 
ويليام كيل����ي، ولن تضم اللجنة 
أي موظف����ني حكومي����ني حاليني 
أو مس����ؤولني منتخبني وستقدم 
توصيات ح����ول كيفي����ة تفادي 
النفطي.وأضاف: »نبذل  التسرب 
جهدنا ملساعدة الصيادين املناضلني 
واملؤسسات الصغيرة واملجتمعات 
التي تعتمد عليهم«، وأوضح أن 
»هدف هذه اللجنة هو درس جذور 
أس����باب الكارثة وتقدمي خيارات 
حول أي احتياطات سالمة وبيئة 
يج����ب أن نتخذه����ا ملنع حصول 
كارثة مش����ابهة مج����ددا«. ووجه 
أوباما انتقادات قوية للش����ركات 

الضالعة في التسرب، وقال:  »أوال 
وقبل كل ش����يء ما أدى إلى هذه 
الكارث����ة كان انهي����ارا في حتمل 
املسؤولية من جانب بي.بي ورمبا 
الش����ركات األخرى ترانس أوشن 
وهاليبرتون«.وأردف: »سنواصل 
حتميل الشركات الضالعة املسؤولية 
ليس فقط في اإلفصاح والشفافية 
بشأن احلقائق املتعلقة بالتسرب 
بل في إيقافه وإصالح الضرر الذي 

يسببه وتعويض األميركيني الذين 
تعرضوا خلسارة مالية«.لكنه حمل 
احلكومة املسؤولية أيضا، وقال: 
»حتى مع مواصلة حتميلنا بي.بي 
املسؤولية نحتاج أيضا ألن نسأل 
املقرر أن تأخذ  واش����نطن«.ومن 
جلنة أوباما الوطنية في اعتبارها 
التحقيقات األخرى لتصدر تقريرا 
في غضون ستة أشهر اعتبارا من 

بدء عملها.

وزير الخزانة األميركي: أزمة الديون 
السيادية ليست أكبر تهديد لالقتصاد

ش��نغهاي � رويترز: قال وزي��ر اخلزانة األميركي تيموثي 
جايتنر انه ال يتفق مع الرأي السائد بأن أزمة الديون السيادية 
قد اصبحت التهديد االكبر لالقتصاد العاملي، واضاف في مقابلة 
مع وكالة االنباء الصينية )شينخوا( ترون بعض التحديات في 
اوروب��ا اآلن، لكن اعتقد اننا في وضع اقوى بكثير إلدارة تلك 
التحديات.وقال جايتنر ان االقتصاد العاملي في وضع اقوى بكثير 
لتحمل الضغط القادم من اوروبا، واضاف ان الدوالر يرتفع نظرا 

للثقة الكبيرة في االقتصاد االميركي في أنحاء العالم.

الرئيس األلماني يوّقع قانون المشاركة 
في »حزمة مساعدة اليورو«

وّقع الرئيس األملاني أمس مشروع قانون يسمح ألكبر اقتصاد 
أوروبي باملساهمة في حزمة طارئة بقيمة 750 مليار يورو، حيث 
يسمح القانون الذي أصبح ساريا اآلن ألملانيا باملشاركة في احلزمة 
الدولية بضمانات قيمتها نحو 148 مليار يورو وذلك رغم املعارضة 

الشعبية واسعة النطاق لهذه اخلطوة داخل أملانيا.

فيشر يتهم ميركل بعرقلة جهود احتواء المشكلة مبكرًا

تريشيه: اليورو عملة ذات مصداقية وتخوف انتقال األزمة لسويسرا 
أ.ف.پ � أ.ش.أ � رويترز: أكد 
رئيس البن����ك املركزي األوروبي 
جان كل����ود تريش����يه مجددا ان 
العملة األوروبية املوحدة »عملة 
ذات مصداقية«، وأضاف في مقابلة 
مع صحيفة »فرنكفورتر الغيمايني 
تس����ايتونغ« »بوضوح ليس����ت 
عملة الي����ورو التي هي في خطر 
بل السياس����ة الضريبية لبعض 
البلدان التي يتعني دعمها«، وتابع 
بالقول: »ان حتركات األسواق هي 
دائما حصيل����ة تفاعل بني مزاج 
املس����تثمرين وتأثير املضاربني 

مثل صناديق املضاربة«.
وقال تريشيه للصحيفة: »انا 
ال اعلق ابدا على تدخالت« البنك 
املركزي احملتملة، وذكر انه يؤيد 
اكبر للبنوك والصناديق  ضبطا 
املضاربة، مبينا أنه »في القطاع 
املالي بشكل عام وليس فقط في 
البنوك، تطورت بعض السلوكيات 
البعيدة جدا عن القيم األساسية 
الدميوقراطية، نحن  ملجتمعاتنا 
القطاع  القيم في  بحاجة لتغيير 

املالي«.
 جاء ذل����ك في الوق����ت الذي 

حذرت رئيس����ة سويسرا من ان 
بالدها س����تتأثر بتداعيات أزمة 
الي����ورو حيث من املتوقع تباطؤ 
النمو في أوروبا بأسرها على مدى 

األعوام القليلة املقبلة.
وقال����ت وزي����رة االقتص����اد 
السويسرية دوريس لوثارد التي 
تتولى الرئاسة الدورية لسويسرا 
هذا العام في مقابلة مع صحيفة 
إنها  »نو زوريخر تس����ايتوجن« 
تشعر بقلق أكبر إزاء تأثير األزمة 
على االقتصاد الكلي ال التقلبات 
اجلامح����ة للعملة.واضافت: »في 

التوقعات  املقبل سترسم  يونيو 
االقتصادية اجلديدة االستنتاجات 
األولى بشأن تداعيات أزمة اليورو، 
مضيفة: »قلق����ي ال ينصب على 
مشاكل العمل، األمر األكثر مدعاة 
للقلق هو حقيقة أن ضعف اليورو 
وأن حزمة اإلنقاذ املوازية سيؤثران 
على التط����ور االقتصادي للقارة 

األوروبية بأسرها«.
الفتة إلى أنه »ينبغي أن نعتاد 
على فكرة منو اقتصادي معتدل 
جدا في منطقة االحتاد األوروبي 
على مدى األعوام القادمة«. وعبرت 

لوثارد عن قلقها إزاء حزمة طارئة 
بقيمة 750 مليار يورو )938 مليار 
دوالر( اتفق عليها االحتاد األوروبي 
للحيلولة دون أزمة غير مسبوقة 
في منطقة اليورو، وقالت إن احلزمة 
»متثل ضمان����ا حكوميا ضمنيا، 
من ثم ستكون هناك ضغوط أقل 
عل����ى دول منطقة اليورو املثقلة 
بالدي����ون ألداء فروضها وإجراء 
االصالحات الضرورية«، مضيفة 
»يشيع هذا عدم التيقن ويضعف 
النمو االقتصادي وهو ما ستشعر 
به سويسرا أيضا، وثمة خطر بأن 

الفرنك السويسري كمالذ  وضع 
آمن قد يتعزز أكثر«.

وعلى صعيد متصل، قال وزير 
اخلارجية األملاني األسبق يوشكا 
فيشر انه لوال وجود املستشارة 
األملانية أجنيال ميركل لكان ميكن 
ألوروبا أن تواجه املشكلة املالية 
مبك����را، وأضاف ف����ي حواره مع 
موقع مجلة »شبيجل أون الين« 
األملانية »أن برلني أصبحت اآلن 
معزولة عن أوروب����ا بطريقة لم 
حتدث لها من قبل، برغم أن عليها 
أن تتحمل مس����ؤولية أن تكون 
املمول الرئيسي«، مشيرا الى أنه 
ال يستطيع تذكر أن تكون أملانيا 
تعرضت ملثل هذا املوقف احملرج 
منذ عام 1949.ووجه فيشر انتقادات 
حادة خلليفته فستر فيال بطريقة 
غير مباشرة بقوله: »إن الوضع 
األوروبي مثلم����ا هو من قبل في 
اخلارجية األملانية لم يطرأ عليه 
أى تغيير، فاذا ما رغب سياسي 
في حتريك وبث الطاقة في ذلك، 
وعندما ينمى املرء أفكارا جديدة 
ألوروب����ا فلن يس����تطيع أحد أن 

يتدخل في شأنه أو مينعه«.

جان كلود تريشيه

»الشال«: أزمة أوروبا ستستمر
قال ت����قرير 
الش��������ال 
االسب��وعي 
عن أزم������ة 
اليونان انه ووفقا لتقرير سابق 
في 13 ديس���مبر 2009 ذكرنا ان 
العاملي  الهش لالقتصاد  التعافي 
س���يواجه مطبات عدي���دة، منها 
الديون السيادية، ومثالها اليونان 
والبرتغال واسبانيا ورمبا ايطاليا 
ودول الشرق األوروبي احلديثة، 
ومنه���ا فقاعة محتملة الس���عار 
االص���ول ف���ي آس���يا، وحتديدا 
الصني والهند، ومنها مدى جناح 
آلية التوقف عن جرعات التحفيز 

الزائدة.
وأكد التقرير على ان اليونان 
محظوظة هذه املرة، ولن يستمر 
مسلس���ل خروجها من أزمتها ما 
معدله 10 سنوات كما في جتاربها 
التاريخي���ة منذ ع���ام 1800، ألن 
عبئها سيوزع على آخرين، ولكنها 
ستدفع ثمنا غاليا على املستوى 
السياسي واالجتماعي، يوازي ما 
حتمله اآلخ���رون من اعباء مالية 
وسياس���ية النقاذها. باختصار، 
ستتجاوز منطقة اليورو ازمتها، 
ومبل���غ ال� 750 مليار يورو الذي 
رصده االحتاد األوروبي وصندوق 
النقد الدولي هو مبلغ احترازي لن 
يستخدم معظمه، وهدفه، اساسا، 
خفض تكلفة هجوم املضاربني على 
االقتص���ادات املريضة في أوروبا 
شامال اليونان. ولكن، تلك الدول 
املريضة، ستبدأ سياسات تقشف 
ش���ديدة، هدفها خف���ض النفقات 
العامة وزيادة االيرادات او الضرائب 
ولفترة طويلة قادمة، وتش���مل 
جتميد، أو خفض رواتب العاملني 

في القطاع العام.
التقرير ان حكومات  واضاف 
دول االقتصادات املريضة املتعاقبة 
ارتكبت اخط���اء قاتلة ناجتة عن 
انفالت سياس���اتها املالية، وجاء 
وقت احلساب، وسيكون حسابا 
ش���ديد القس���وة، ايضا، ولكنها 
تظل محظوظ���ة النها وجدت من 
ينقذها، وألنها اقتصادات تقليدية، 
هذه الفرصة ل���ن تكون متوافرة 
النفط وسياس���اتها  القتصادات 

فهي تعطي اشارات متناقضة، تدعو 
الى اخلصخصة وتقر في جلسة 
واحدة زيادة رواتب القطاع العام، 
وتقر خطة فيها نصوص لتنمية 
قيم االنتاج االيجابية، وتفتح باب 
املقايضة على صندوق املتعثرين، 
وما لم تؤمن مبا تطرحه، وهو من 
الناحية النظرية صحيح، وتقاتل 
من أجله مهما كان الثمن، سوف 
تفرط في كل شيء من أجل كراسي 
زائلة، والبلد ومستقبله في خطر 
حقيقي، وتستحق أداء ووالء أفضل 

بكثير.
وعن انعكاس االزمة على أوروبا 
ودول اإلقليم قال التقرير إن عددا 
من اسئلة االسبوع الفائت املتكررة 
التي وردت الينا يتعني بازمة اوروبا 
ومدى انعكاس���ها خصوصا بعد 
انتكاس اداء اسواق االقليم املالية، 
معظمها، وما حدث في أوروبا، وإن 
كان في حدود املتوقع، اال ان التعامل 
معه يعتبر اختبارا رئيسيا لصدقية 
العاملي. ونود  تعافي االقتص���اد 
التأكيد على أن اوروبا ستتجاوز 
أزمته���ا وان كانت بتكلفة عالية، 
الن اوروبا، ومعه���ا االقتصادات 
العاملية، ال حتتمل الفشل، فكل ما 
اثار التخوف منه في بداية ازمة 
العالم املالي���ة، في خريف 2008، 
سيتحقق، اي سوف يدخل االقتصاد 
العاملي مرحلة الكس���اد أو النمو 
السالب، املرتفع وطويل االمد، لو 
فشلت اوروبا في مواجهة ازمتها 
احلالية. فالتدخل غير الش���عبي 
من قب���ل املانيا وفرنس���ا، مثال، 
أول وثاني أكبر اقتصاد أوروبي، 
لصالح دول اوروبا املتعثرة، قد 
يغير حكومات، ولكن دونه ستعود 
االزمة إلى القطاع املصرفي االملاني 
والفرنسي، وعدم التدخل قد يؤدي 
الى انف���راط عقد الوحدة النقدية 
االوروبي���ة بكاملها، وأوروبا � 16 
دولة ضمن الوحدة النقدية � ثاني 
أكبر كتل���ة اقتصادية في العالم، 
وعملتها، التي فقدت 25% من قيمتها 
في أقل من سنتني، ثاني أكبر عملة 
احتي���اط في العالم، وش���راكتها 
التجارية م���ع الكتل االقتصادية، 
سوف تنقل عدوى شديدة لكل ما 

عداها ان سقطت.

املالية ش���ديدة االنفالت، فالنفط 
مصدر دخل مؤقت، ولن يهتم أحد 
بها عندما يأتي يوم احلساب ما لم 
يهتم بها أهلها اليوم. وعلينا مراقبة 
ما سيحدث في بعض دول اوروبا 
املريضة، وهو مؤش���ر متفائل ملا 
ينتظرنا، ومعدالت البطالة واحد 
من املؤش���رات املهمة � نحو %19 
حاليا في اس���بانيا مثال � وعلينا 

فق���ط للتذكير ب���أن القادمني إلى 
س���وق العمل لدينا نحو ضعف 
اعدادهم، كنسبة مئوية، مقارنة 
باملعدالت االوروبية. نسوق هذا 
الكالم مبناسبة استمرار مشروع 
اقتسام الثروة املؤقتة للبلد، بدال 
من تنميته���ا، وحتويل صندوق 
املتعثرين إلى صندوق مفتوح يلغي 
أي معنى ملبدأ االلتزام واحلصافة، 

الباب عل���ى مصراعيه  ويفت���ح 
لسياسة مالية أكثر انفالتا.

وقال التقرير: »إن على احلكومة 
مسؤولية ضخمة لتأمني مستقبل 
البلد، فهي املهيمنة على مصاحله 
ومقدراته، ويج���ب اال ترهن هذا 
املستقبل ببقائها من عدمه، فالسلطة 
لها ثمن حتما، ولكنه ثمن ال يبلغ 
مستوى املقايضة مبستقبل البلد 

تقــرير

»بيان«: تراجع البورصة تزامن
 مع هبوط األسواق العالمية 

ذكر التقرير األسبوعي لشركة بيان لالستثمار ان سوق 
الكويت لألوراق املالية تراجع في األسبوع املاضي بعد 
أن شهد تذبذبا على الصعيد اليومي وسط انخفاض في 
حركة التداول التي سجلت مؤشراتها مستويات يومية 
متدنية. فقد أقفل املؤشر السعري للسوق دون مستوى ال� 7.100 نقطة، 
خاسرا ما نسبته 1.28% مقارنة مع إغالق األسبوع السابق، بينما سجل 
املؤشر الوزني تراجعا أسبوعيا بنسبة 1.29%. كما تراجعت مؤشرات 
التداول الثالثة للسوق، ليصل كل من قيمة وحجم التداول إلى أدنى 
مستوياتهما منذ شهر يناير من العام 2009، فقد شهد اليوم األول من 
األس����بوع تداول ما يقارب 112 مليون سهم فيما وصلت قيمة التداول 
اليومي����ة إلى 24.41 مليون دينار في يوم اخلميس املاضي. هذا وبلغ 
املتوسط اليومي لقيمة التداول خالل األسبوع املاضي 34.54 مليون 
دينار بانخفاض نسبته 14.22% عن معدل القيمة في األسبوع السابق، 
في حني نقص متوس����ط عدد األس����هم املتداولة بنسبة 4.84% ليصل 
إلى 204.16 ماليني سهم. وقال التقرير ان تراجع سوق الكويت تزامن 
مع انخفاضات مسجلة في جميع أسواق األسهم اخلليجية، وخسائر 
ملؤش����رات أسواق رئيس����ية في العالم، باإلضافة على هبوط أسعار 
النفط إلى ما دون مس����توى ال� 70 دوالرا، إال أن سوق الكويت خالف 
اجتاه األسواق األخرى خالل األسبوع، حيث حقق مكاسب جللسة يوم 
االثنني في الوقت الذي تكبدت فيه معظم األسواق اخلليجية والعاملية 
خس����ائر يومية، ومع ارتفاع مؤشرات تلك األسواق في اليوم التالي، 

عاود السوق احمللي الهبوط.


