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أحمد مغربي
كشف مصدر مطلع في الشركة الكويتية حلفر اآلبار 
وتنقية املياه أن الشركة فازت بعقد من معهد الكويت 
لألبحاث العلمية حلفر وتركيب آبار للمياه اجلوفية في 
احدي املناطق السكنية بالكويت بقيمة ستتجاوز الـ 
20 ألف دينار. وبني املصدر ان الشركة تنوي التوسع 
في أعمالها خالل الفترات املقبلة بعد ان حصلت على 

عقد وكاالت ملضخات مياه، وتنفيذ عقود عدة لتقدمي 
طلبيات لألسواق اخلليجية املجاورة، مؤكدا على ان 
لدى الشـــركة طموحات كبيرة للتواجد في أسواق 
خارجية غير الـــدول اخلليجية، من خالل الدخول 
في مناقصـــات وتنفيذ عقود خاصة باحلفر، حيث 
ان الشركة تعد حاليا دراسات للخوض في مشاريع 

متفرقة ستكون أغلبها في منطقة اخلليج.

»الكويتية لحفر اآلبار«  تفوز بعقد حفر آبار للمياه الجوفية

»التجارة« تتعاقد مع »الكويتية للتموين«
لتوريد مواد إنشائية بقيمة 62.5 مليون دينار

سواء للمواد التموينية او السلعية 
التي حترص الوزارة على توفيرها 
للمواطنني بأسعار مدعومة، مشيرا 
الــــى أن الفترة املقبلة ستشــــهد 
تسيير مفتشني على فروع التموين 
يوميــــا للتأكد من عدم وجود أي 
مخالفات بشأن بيع املواد املدعومة 
التي تتكبد الدولة أمواال طائلة من 

اجل توفيرها بأسعار مناسبة.

التجارة او تغيير في قيمة العقد 
طبقا للمســــتجدات االقتصادية 
التي قد تطرأ على عمليات البناء 
والتشييد في الكويت وما يتبعها 
من زيادة او نقص في أسعار املواد 
اإلنشائية. وذكر املصدر أن الوزارة 
حترص على توفير جميع املواد 
اإلنشائية في فروع التموين وتقوم 
الوزارة كذلك بعمليات جرد مفاجئ 

احمد مغربي
كشف مصدر مسؤول في وزارة 
التجارة والصناعة ان ادارة التموين 
في الــــوزارة تعاقدت االســــبوع 
املاضي مــــع الشــــركة الكويتية 
للتموين لتوفيــــر وتوريد مواد 
البناء وحديد  إنشائية لعمليات 
تســــليح واســــمنت بقيمة 62.5 

مليون دينار.
وذكر املصــــدر لـ »األنباء« ان 
العقد ســــيكون ملدة عام بعد ان 
حصلت وزارة التجارة على جميع 
املوافقــــات املطلوبة من اجلهات 
املعنية في الدولة إلبرام التعاقد 
الذي مبوجبه ســــتقوم الشركة 
الكويتية للتموين بإمداد االدارة 
بكافــــة املواد الالزمــــة لعمليات 
البناء من حديد تسليح واسمنت 

وصلبوخ وطابوق.
وأوضــــح املصــــدر ان العقد 
سيصبح ساريا اعتبارا من شهر 
يوليو املقبل على ان يستمر ملدة 
عام كامل غيــــر قابل للتمديد إال 
مبوافقة اجلهات املعنية في وزارة 

إلدارة التموين ولمدة عام كامل

شركة عقارية تفوز بعقد 
قيمته 11.3 مليون دينار من »األشغال«

أحمد مغربي 
علمت »األنباء« من مصدر مطلع أن احدى الشركات العقارية 
املدرجة فازت بعقد قيمته 11.3 مليون دينار من وزارة االشغال 

العامة إلنشاء مبنى مديرية أمن محافظة مبارك الكبير.
وأوضح املصدر أن الشركة بصدد الدخول في عدة مشاريع 
كبرى ستطرحها الدولة ضمن اخلطة التنموية والتي أعدت لها 

الشركة ميزانية كبيرة متهيدا لطرحها خالل الفترة املقبلة.

»الكويتية« تجدد عقد صيانة 5 محركات إيرباص
مع »جنرال إلكتريك« بـ 17.5 مليون دوالر

أحمد مغربي
كشف مصدر مطلع لـ »األنباء« ان مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية جددت عقدا مع شركة جنرال الكتريك 
لصيانة 5 محركات لطائرات االيرباص A-340 بقيمة 

اجمالية تقدر بـ 17.5 مليون دوالر.
وأوضح املصدر ان مدة العقد هي 8 أشهر اعتبارا 
من منتصف اكتوبر املقبل، مشيرا الى ان العقد يعد 
مبنزلة اجناز كبير نحو حتديث أسطول املؤسسة 

خالل الفترة املقبلة، ومعتبرا ان هذه اخلطوة بداية 
نحو حتديث شامل جلميع الطائرات.

وبــــني املصدر أن »الكويتية« تقــــف حاليا على 
اعتاب مرحلة جديدة من التطور، خاصة بعد االنتهاء 
من اخلصخصة والبدء في بناء أسطولها وهيكلها 
التنظيمي وشبكة خطوطها من جديد لتغطي العديد 
من اجلهات املنتشــــرة التي ال حتــــط فيها الناقلة 

الوطنية.

رنين هواتف »الوساطة« شبه متوقف 
رغم الحرارة المرتفعة!

عمر راشد 
عصـــف الهبوط احلاد للســـوق على مدى اليومني املاضيـــني بآمال الكثير من 
املواطنني بقضاء اجازة خارج الكويت هربا من حرارة الصيف الشديدة التي بلغت 

أكثر من 50 درجة.
فالغالبية كانت تأمل أن يرتفع السوق لتحقيق بعض املكاسب 

واســـتغاللها في العطلة الصيفية خارج البالد، إال أن آمالهم 
حتطمت كما حتطمت معها أيضا إيرادات شركات الوساطة 

التي أصيبت بالبرودة الشديدة رغم احلرارة امللتهبة.
وقال أحد الوســـطاء »هواتفنا لم ترن منذ فترة« 

ليصف بذلك وضع التداول الذي يعيشه السوق منذ 
فترة، متوقعا تراجع إيرادات شـــركات الوساطة 
بشكل كبير خالل الشهر اجلاري بنسبة تقترب 

من 50% مقارنة بشهر مايو املاضي.
وأضـــاف أن رنني الهاتف للشـــراء من قبل 
املتداولني تدنت نسبته ألكثر من 90% لصالح 
البيع، مضيفـــا أن إثـــارة »املونديال« جعلت 
الغالبية من املســـتثمرين واملتداولني يفضلون 

املتعة »املجانية« في مباريات املونديال املسائية 
علـــى املغامرة في مباراة غيـــر مضمونة عادة ما 

تكون نتيجتها مزيدا من اخلسارة.
وقال إن استمرار تراجع األســـهم وغياب الثقة بني 

املتداولني، أدخل تداوالت السوق في منطقة »فخ السيولة« 
وهي احلالة التي يغلب فيها تفضيل املتداولني واملستثمرين 

»التكييش« على انتظـــار الفرص مع جتاهل كل األخبار اإليجابية 
حتت تأثير انعدام الثقة التي يعيشها املتداولون حاليا.

وقال إن محافظ استثمارية بدأت بالفعل في تصفية البقية الباقية من أسهمها 

بعد أن خسرت أكثر من 50% من قيمتها خالل عام، مع إميانهم بأن هجرة السوق 
هي السبيل الوحيد لنجدة السيولة الباقية لديهم من النزيف.

ومبوازاة اجتاه محافظ اســـتثمارية لتصفية أسهمها، يبدو أن انعدام جاذبية 
»الشراء الرخيص« لدى املساهمني في الداخل واخلارج هو العنوان 
األبرز لدى املتداولني في املرحلة القامة، الفتا الى أن البورصة 
باتت بال »هوية« ليلتهم صيفها الساخن البقية الباقية من 
اآلمال باجتاه الصعود مرة أخرى ولو على املستوى 

القريب.
وعلى الرغم من الصورة القامتة التي أصابت 
الكثيرين بالفتور واالبتعاد عن السوق، اليزال 
املضاربـــون في انتظـــار اصطياد الفرص 
 ومزيد من التراجع في األسهم جلني مزيد
من األرباح بعد أن وصلت أسعار األسهم 

إلى القاع.
وفي غمار أزمة السوق فضل عدد ال بأس 
به من املتداولني اتباع أســـلوب املضاربة 
في األجل القصير من خالل القيام بالبيع 
عند أي أرباح مهما كانت ضئيلة ثم إعادة 
الشـــراء بعد ذلك بأســـعار أقل، وهي لغة ال 
يجيدها سوى قلة محترفة في السوق جتعل 
صغار املساهمني لقمة »سائغة« إلغراءات الربح 

الوهمية.
إمـــا  الصغـــار  املســـتثمرين  أحـــد  وينصـــح 
بالتوقـــف متامـــا عـــن التـــداول وتـــرك محافظ أســـهمهم 
 كمـــا هي ـ مـــن دون بيع أو شـــراء ـ إلى حني تتحســـن األمور، وإما

بتصفية هذه احملافظ والتفرغ إلى االستمتاع مبباريات كأس العالم.

1 معاييـــر »املركزي« اجلديدة على شـــركات 
االستثمار.

2 انعدام الثقة في احللول احلكومية املطروحة 
لعالج امللف االقتصادي.

3 انسداد قنوات التمويل من قبل البنوك احمللية 
أمام الشركات املتعثرة.

4 تخوفات مـــن حدوث تصفيـــة مرتقبة في 
السوق.

5 تفضيل املتداولني »تكييش« األســـهم بعيدا 
عن محفزات الشراء.

6 انتظار تنفيذ املشروعات التنموية في برامج 
اخلطة دون »جدوى«.

7 إحكام االلتزامات قصيرة األجل اخلناق على 
الشركات االستثمارية.

8 تخوفات من توقيف أسهم شركات »مخالفة« 
من قبل إدارة السوق.

9 هـــروب رؤوس األمـــوال للعمل في اخلارج 
بعيدا عن بيروقراطية االقتصاد.

10 جتدد التأزمي بني الســـلطتني التشريعية 
والتنفيذية من فترة ألخرى.

أسباب10
على األقل

وراء تراجع 
السوق الحاد


