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قال س����وق الكويت لألوراق املالية ان شركة هيتس 
تيليكوم القابضة )هيتس تيليكوم( أفادته بأنه بناء على 
اجتماع اجلمعية العمومية العادية املنعقدة في بداية الشهر 
اجلاري، الذي مت فيه انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة، 
مت تعيني سلطان بن عبداهلل باهبري رئيسا ملجلس اإلدارة 
وخالد املطوع نائبا للرئيس وكل من بار ايفار اريكسون 

وعمر القوقة وباقوان كوران داس أعضاء.

أفاد بيان للبورصة عطفا على إعالنه السابق واخلاص 
بحصول شركة املجموعة املشتركة على أقل األسعار في 
املناقصة رقم 2009/114-2008 إلنشاء وإجناز وتشغيل 
وصيانة مختبرات ورش بكلية الدراسات التكنولوجية 
بالشويخ والتابعة ل� »التطبيقي« وملدة 36 شهرا، وبقيمة 
29.4 مليون دينار، أفادت الشركة بأنه ورد إليها كتاب من 
جلنة املناقصات يفيد بترسية املناقصة املذكورة عليها.

ترسية مناقصة على »المشتركة« بـ 29.4 مليون دينارباهبري رئيسًا إلدارة »هيتس تيليكوم«

خالل اجتماع عقد أمس بحضور الفهد ووزيري المالية والتجارة وممثلين عن »الهيئة« و»المركزي«والبورصة

توصيات بإنشاء صندوق لالستثمار طويل المدى
خبراء لـ »األنباء«: عودة اللون األخضر مؤقتة.. 

واآلمال معلقة على الدعم الحكومي

 بداي���ة قال رئيس مجلس 
المنت���دب  اإلدارة والعض���و 
المالية  المجموعة  في شركة 
الكويتية حس���ين العتال ان 
إلى  اللون األخض���ر  ع���ودة 
الس���وق لن تدوم طويال وما 
هي إال ردة فعل طبيعية لبداية 
تحرك الحكومة بعد ان طلب 
مجلس الوزراء البحث الجدي 
في أسباب التراجع التي شهدها 

السوق في الفترة الماضية.
ورأى العتال ان مسلس���ل 
تراجع السوق سيكون مستمرا 
حتى نهاية هذا العام، متسائال: 
كيف يستجيب السوق لالرتفاع 
المتواص���ل ف���ي ظ���ل غياب 
السلبية  المحفزات والنتائج 
الثاني  المتوقع���ة للنص���ف 

للشركات المدرجة؟!
وأكد أن التكاسل في عالج 
المشكلة الرئيسية لألزمة ولد 
الكثير من المشاكل التي بدأت 
تظهر إلى حيز الوجود وهو ما 
تؤكده التصرفات العشوائية 

والمتضاربة للمستثمرين.
التوجه  ان  العت���ال  وبين 
العام ف���ي الكويت هو توجه 
غير واقعي والخطورة تكمن 
في استمراره لفترات طويلة، 
خاص���ة ان بعض الش���ركات 
ان الوضع  مازال���ت تعتق���د 
سيتحسن وستخرج من عنق 
زجاجة األزمة المالية بسالم، 
أكثر  فاإلصالح أصبح عملية 
من ضرورية للخروج من نفق 

األزمة.
وختم بقوله: نتمنى ان تكون 
نتائج النصف الثاني للشركات 
ليس���ت كارثية وأن يس���تقر 
الوضع داخل البورصة ويسدل 
الستار بالنس���بة للتعيينات 

لهيئة أسواق المال.

عودة الثقة

من جانب آخر، أكد الخبير 
الس���يف  االقتص���ادي حامد 
ان الح���ل الحقيقي والجذري 
لمعضلة البورصة يأتي فقط 
من خالل عودة الثقة للمتداولين 
وعبر التدخل الحكومي لدعم 
السوق وعدم تركه للمضاربات 
التي أفقدته توازنه خالل الفترة 

الماضي.
وبين ان ما حدث أمس من 
عودة الل���ون األخضر ما هو 
إال دع���م يومي مؤقت من قبل 
بعض الجهات التي لها مصلحة 
في عودة الس���وق إلى اللون 
األخضر وليس نقطة انطالقة 
أو إقالع لمراحل سعرية جديدة 

كما اعتقد البعض.
وشدد السيف على ضرورة 
أن يكون هناك قانون يسمى 
»تفليسة الشركات«، مستندا 
في قوّل إل���ى الدول األجنبية 
التي تطبق ذلك القانون حفاظا 
على الش���ركات ومستوياتها 
الس���عرية من الس���قوط إلى 

الهاوية، مطالبا بضخ المزيد 
من الس���يولة واالستمرار في 
ذلك الض���خ والتدفق من قبل 
المجاميع الكبرى وفي مقدمتها 
المحفظة الوطني���ة، وكذلك 
تعديل بع���ض القوانين التي 
أصبح���ت ال تصلح لمعالجة 

األوضاع الحالية لتقادمها.
 ودعا إلى ضرورة أن تعلم 
الشركات أن قرارات »المركزي« 
وإدارة البورصة جميعها تصب 
في مصلحة السوق ولكن هناك 
فه���م خاطئ للش���ركات التي 
تتالعب بالسوق بهذه القرارات 
التي يرون على حسب رؤيتهم 
انها تؤثر في الس���وق وعلى 
نشاطهم وادائهم بشكل سلبي 
ولكن يجب على هذه الشركات 
ان تستبعد نهجها السابق كي 

تعود الثقة مرة اخرى.
وشدد على ضرورة أن تكون 
البنوك أكثر مرونة مع الشركات 
خاصة ان حجم الودائع لديها 
يفوق ال� 30 مليار دينار ما بين 
ودائع مؤسسات وافراد وحكومة 
لذا يجب ان يكون هناك توجه 
من البنوك بجزء كبير من هذه 
الودائع للقطاعات االقتصادية 
المقصود بها االقتصاد الحقيقي 
لذا يج���ب ان ترد االموال الى 
القطاعات الفاعلة، السيما أنه 
يجب ان تكون خطة التنمية 
عل���ى ارض الواقع وال تصير 
حبرا على ورق والبد ان تتجاوز 
الطويلة  المستندية  الدورات 
والبد من دعم قوي للشيخ احمد 
الفهد، فضال عن ضرورة زيادة 
الشفافية بالشركات، مشيرا 
الى ان هذه العوامل لو توافرت 
لشهدت البورصة صعودا جيدا 
بخالف ذلك سيظل الوضع كما 

هو عليه.

جرعة منعشة

أما رئيس جمعية المحاسبين 
والمراجعين محمد الهاجري فقد 
رأى أن عودة األخضر جرعة 
منعشة من قبل الحكومة وذلك 
كردة فعل للمتداولين النتشار 
خبر الجتماع مرتقب لألقطاب 
الثالثة وزي���ر المالية ووزير 

التجارة ورئيس الوزراء.
واعتب���ر ارتفاع البورصة 
مؤقت���ا ولن يس���تمر طويال، 
مشيرا إلى أن التحركات الراهنة 
من قب���ل الحكومة عبارة عن 
جرعة إنعاش وليست جرعة 

عالج للسوق.
البورصة بحاجة  وأكد أن 
إلى عالج ج���ذري، داعيا إلى 
ترك المسكنات والتوجه نحو 
إصالح اقتصادي يكون فيه دور 
فاعل للقطاع الخاص، مطالبا 
بضرورة تنظيف السوق من 
الشركات »التعبانة« التي فقدت 
شروط اإلدراج واالقتصار فقط 
على الشركات المليئة والتمديد 

في المدة القانونية لإلدراج.

 وأشار إلى أن هذا اإلجراء 
س���يصحح من وضع السوق 
وسيحمي صغار المستثمرين 
وسيضمن نس���بيا استمرار 
رؤية األخض���ر أكثر من مرة 

في األسبوع.
ب���أن الحكومة هي  أفاد  و 
الفترة  الالعب األبرز خ���الل 
الحالي���ة إلح���داث تغييرات 
وتأثيرات ايجابية تساهم في 
تماسك الس���وق خالل الفترة 
القادم���ة نظ���را ألن غالبي���ة 
المحلية تعاني من  الشركات 
مشكلة الس���يولة والتمويل، 
مضيفا أن على الحكومة خوض 
غمار »مباريات« سوق الكويت 
لألوراق المالية بجهد كبير حتى 
تسترد المس���تويات السابقة 

للتداوالت.

الدعم االستراتيجي

من جهة أخرى قال المحلل 
الفني محمد الحبيب ان اتجاه 
السوق في تداوالت امس نحو 
االرتف���اع ج���اء نتيجة لعدة 
عوامل منها الدعم االستراتيجي 
للمؤش���ر عن���د 6260 نقطة، 
وايضا نجاح المؤشر السعري 
في تقليص الفجوات السعرية 

بشكل عام.
وأضاف الحبيب ان المحفظة 
الوطنية قد لعبت دورا منذ بدأ 
التداوالت على اس���هم قيادية 
تشغيلية ومنتقاة االمر الذي 
حسن من اجواء التداوالت في 

بداية جلسة التداول.
واش���ار الى ان هناك عددا 
من صغار المحافظ والمجاميع 
االس���تثمارية قد لعبت دورا 
جيدا من خالل الش���راء على 
اسهم قيادية قد هبطت كثيرا 
من مس���تواها الحقيقي االمر 

المشجع على اقتناصها.
ولف���ت ال���ى ان القط���اع 
المصرف���ي قد ش���هد تحركا 
جيدا مقابل قطاعي االستثمار 
والخدم���ات، حي���ث يبق���ى 
القطاع المصرفي محط انظار 
المستثمرين الذين رأوا ان به 
العديد من الفرص خصوصا ان 
هناك بعض االسهم قد فقدت 
ما يتراوح بين 40 و 45% من 
قيمتها منذ شهر ابريل الماضي 
وقال ان التجمي���ع على هذه 
االسعار مع الدخول في فترة 
إعالن���ات الربع الثاني يعتبر 
عامال مهما بالنسبة للمؤسسات 

والمحافظ االستثمارية.
المالحظات  انه م���ن  وأكد 
الهامة ايضا تقليص عمليات 
الثواني  التالعب في اغالقات 
االخي��رة، ح��يث ان ال��حديث 
ع�����ن هيئ���ة س���وق الم���ال 
والعقوبات التي تنتظر هؤالء 
المتالعبين تجعلهم يقلصون 
هذه االغالق���ات الوهمية مما 
يعطي الثقة م���رة اخرى في 

تداوالت السوق.

 محمود فاروق ـ منى الدغيمي ـ أحمد يوسف
أجمع عدد من احملللني على ان عودة اللون 
األخضر للمؤش��رات العامة للسوق أمس ما 
ه��ي إال دعم مؤقت وليس��ت نقط��ة انطالقة 
ملستويات سعرية جديدة، مبينني أن املعطيات 
احلالية تش��ير إلى أن حالتي عدم االستقرار 
والتذبذب هما الس��مة الغالبة للس��وق حتى 
نهاي��ة الع��ام احلال��ي، وذل��ك نتيج��ة عدم 
وض��وح الرؤية وغي��اب املعلومات، واألجواء 
الضبابية التي يصع��ب بناء التقديرات عليها 
واستش��راف املستقبل، والس��يما أن التفات 
اجله��ات احلكومي��ة للبورص��ة ومحاولتهم 

إلنقاذ ما ميكن إنقاذه  س��اعد إلى حد بسيط 
ف��ي عودة اآلمال املعلقة عل��ى أكتاف اجتماع 

مجلس الوزراء مع اجلهات املذكورة.
م��ن جان��ب آخر، أك��د اخلب��راء ان احلل 
احلقيق��ي واجلذري ملعضل��ة البورصة يأتي 
فقط م��ن خالل عودة الثق��ة للمتداولني عبر 
التدخ��ل احلكومي لدعم الس��وق وعدم تركه 
للمضارب��ات التي أفقدته توازنه خالل الفترة 
املاضي��ة، مؤكدين أن ما حدث أمس من عودة 
اللون األخضر ما هو إال دعم يومي مؤقت من 

قبل بعض اجلهات.
وفيما يلي تفاصيل اآلراء:

 محمود فاروق  ـ عاطف رمضان
عقد صباح أم���س اجتماع 
ضم كال من نائب رئيس مجلس 
الوزاء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لالسكان والتنمية  
ووزير المالية مصطفى الشمالي 
ووزير التجارة أحمد الهارون 
ومدير سوق الكويت لألوراق 
المالية صالح الفالح وممثلين 
عن الهيئة العامة لالس���تثمار 
وبنك الكويت المركزي، وذلك  

لبحث ما آلت اليه البورصة.
وقالت مص���ادر مطلعة أن 
االجتماع جاء تمهيدا الجتماع 
مجلس الوزراء الذي س���يعقد 
اليوم برئاس���ة رئيس مجلس 
المحمد  الوزراء الشيخ ناصر 
والذي يضم جدول اعماله مناقشة 
اوضاع السوق واالسباب التي 
ادت الى تراجعه الشديد خالل 
الفترة الماضية وبحث الحلول 
المناسبة النتشال السوق من 
كبوته والعودة به الى الطريق 

الصحيح.
وكشفت مصادر مسؤولة ل� 
»األنب���اء« أن االجتماع ناقش 
ضرورة ضخ سيولة سريعة في 
البورصة سواء عبر صناديق 
أو محافظ مالية تش���ارك فيها 
الجه���ات الحكومي���ة بما فيها 
الهيئة العامة لالستثمار فضال 
عن وضع آلية جديدة لتطوير 
أداء المحفظة الوطنية وزيادة 

حجم الس���يولة لديها وإعادة 
تطويرها.

وبينت المصادر أن االجتماع 
خرج بعدد من التوصيات من 
أهمها إنش���اء صندوق طويل 
المدى لالستثمار في البورصة 
وهو ما يهدف إلى تنظيم عمليات 
التداول واالستثمار في السوق 
من خالل آلية مستقبلية ذات 

بعد استثماري طويل المدى.
هذا وقد أبدى ممثلو الهيئة 
العامة لالستثمار عدم رغبتهم 
في ضخ سيولة جديدة بالسوق 
تخوفا من المساءلة القانونية 
في حالة تبخر األموال مرة أخرى 

مثلما حدث في السابق.
ومن المتوقع ان يتخذ مجلس 
الوزراء قرارا حاسما بشأن إنشاء 
الصندوق المشار اليه بعدما لجأ 
عدد من كبار التجار والمسؤولين 
في السوق إليه النقاذ السوق مما 

هو عليه االن.
يذكر ان االجتماع الذي عقد 
المالي���ة امس جاء  في وزارة 
بعد ما تردد أن جهة حكومية 
استدعت أمس االول مدير سوق 
الكويت لألوراق المالية صالح 
الفالح الذي اصطحب معه مدير 
اإلدارة القانونية جمال الرشيد، 
لبحث ما حدث في السوق خالل 
الفت���رة األخيرة م���ن هبوط 
متواصل وانخفاض في القيمة 

السوقية بشكل ملحوظ.

آلية دعم السوق وتحديد مالمح مجلس المفوضين 
على طاولة البحث في اجتماع مجلس الوزراء اليوم

 شريف حمدي
البورصوية اجتماع  تترقب االوس����اط 
مجل����س الوزراء اليوم بش����غف، حيث من 
املق����رر ان يتطرق االجتماع الى آخر ما آلت 
اليه اوضاع س����وق الكويت لالوراق املالية 
الذي وصل الى مرحلة متدنية من التدهور 

في ظل صمت حكومي غير مبرر.
ويبدو ان اجلهات املعنية بدأت في استفاقة 
متأخ����رة االلتفات الى البورصة وما يحدث 
فيه����ا من تراجعات ح����ادة ومتواصلة ادت 
الى كسر احلواجز في االجتاه الهابط بشكل 
ينذر بتجاوز ما وصل اليه املؤش����ر العام 
للسوق ابان ذروة األزمة املالية.. من منطلق 
ان تتح����رك مؤخرا افضل م����ن اال تتحرك. 
سيتناول اجتماع مجلس الوزراء املقرر عقده 
اليوم عدة نقاط متعلقة بالسوق ومستقبله 
سواء على املنظور القريب او البعيد، حيث 
اك����دت مصادر ل� »األنب����اء« ان متابعة آلية 
دعم الس����وق عن طريق الشراء املباشر من 
خ����الل احملفظة الوطنية او عن طريق ضخ 
سيولة في الصناديق االستثمارية التابعة 
للهيئة العامة لالستثمار ستكون اهم النقاط 
التي س����يتم طرحها على طاولة البحث في 

اجتماع اليوم.
واضافت املصادر انه من املمكن ان يكون 

التحرك على املسارين معا، خاصة وان مشكلة 
السوق تكمن في نقص السيولة وأزمة الثقة، 
الفتة الى نتائج الربع الثاني املتوقع ان حتمل 
في طياتها خس����ائر كبيرة س����تلقي بظالل 
سلبية ثقيلة على السوق وبالتالي تعميق 
جراحه وتعزيز ازمة الثقة فيه، وهو األمر 
الذي س����يحظى باهتمام واسع في النقاش 
خالل االجتماع لتفادي النتائج السلبية على 

السوق خالل املرحلة املقبلة.
ولفت����ت املصادر الى ان حترك احلكومة 
املتأخر جتاه السوق قد يعطي انطباع لدى 
االوساط املتعاملة بالسوق بان اجلهات املعنية 
ذات العالقة تتدخل في االوقات احلرجة وان 

كان هذا التدخل عن استحياء.
واش����ارت املصادر ال����ى ان اهم ما ميكن 
احلديث عنه فيما يتعلق مبستقبل السوق 
هو تشكيلة هيئة اسواق املال التي اقتربت 
من احلسم حسب املصادر، حيث متوقع ان 
يتم الكشف عن تشكيلة مجلس املفوضني 
خ����الل االيام القليلة املقبلة، وهو أمر ايضا 
سيكون له انعكاسات ايجابية على السوق 
ال����ذي طاملا تأثر س����لبا من فش����ل اجلهات 
املعنية من االستقرار على التشكلية املثلى 
للمجلس في ظل االعت����ذارات املتتالية من 

قبل كل املرشحني.

)سعود سالم( البورصة عادت من جديد إلى اللون األخضر مع وجود حتركات حكومية لتعديل اوضاعها    


