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مالية رغم ان بعض هذه السيولة جاءت من جانب احلكومة اال ان 
هناك سيولة اخرى دخلت السوق من مستغلي الفرص سواء كانوا 
مضاربني او بعض احملافظ املالية الكبيرة، وتقلص السيولة بشكل 
كبير اظهر ايضا ان السوق متى ما توافرت فيه املبادرات واحملفزات 
االيجابية، فإن السيولة املالية ستعود بشكل تدريجي، وهذا يتوقع 
حدوثه ولكن بعد ان تنتهي الشركات من اعالن نتائجها املالية لفترة 
النص����ف األول من العام 
احلالي والتي ستظهر مدى 
قدرة الشركات في اعتمادها 
التش����غيلي،  ادائها  على 
كما انه قد اصبح واضحا 
ان احلكوم����ة لن تتدخل 
إلنقاذ اي ش����ركة، وهذا 
اجتاه صحيح، فيجب ان 
تتحمل كل إدارة مسؤولية 
قراراته����ا الس����يئة التي 
اوصلت شركاتها الى دائرة 

االفالس.

آلية التداول

تباينت اسعار اسهم 
ب����ني انخفاض  البن����وك 
اس����عار بعضها وارتفاع 

وج����اء قطاع اخلدمات في املركز الثان����ي بكمية تداول حجمها 
75 مليون س����هم نفذت من خالل 1401 صفق����ة قيمتها 7.6 ماليني 

دينار.
واحتل قطاع االس����تثمار املركز الثالث بكمي����ة تداول حجمها 
48.7 مليون س����هم نفذت من خالل 799 صفقة قيمتها 3.7 ماليني 

دينار.
وحصل قطاع البنوك 
الرابع بكمية  املركز  على 
تداول حجمها 16.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 374 
صفقة قيمتها 6.8 ماليني 

دينار.
وجاء قطاع الصناعة 
في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 13 مليون 
سهم نفذت من خالل 373 
صفقة قيمتها 2.3 مليون 

دينار.

السيولة المالية

االرتفاع القياسي لقيمة 
تداوالت السوق اول من 
امس اظهر ان هناك سيولة 

تراجع البورصة تأثرًا بعمليات جني األرباح وضعف الشراء
وإزالة »العفن« المتراكم في السوق مسؤولية الحكومة

استحوذت قيمة تداول أسهم 12 شركة البالغة 
13.2 مليون دينار على 52.7% من القيمة االجمالية، 
وهذه الش����ركات هي: بنك اخللي����ج، الدولي، بيتك، 
الصفاة، املباني، املستثمرون، أجيليتي، زين، برقان، 

الساحل، الصناعات، الصفوة.
اس��تحوذت قيمة تداول سهم بنك اخلليج البالغة 2 

مليون دينار على 7.9% من القيمة املتداولة.
باس����تثناء ارتفاع مؤشري العقار مبقدار 24.4 
نقطة والتأمني مبقدار 8 نقاط، فقد تراجعت مؤشرات 
القطاعات األخرى أعالها غير الكويتية مبقدار 106.6 
نقاط ت����اله قطاع اخلدمات مبقدار 48.4 نقطة، تاله 

األغذية مبقدار 44.7 نقطة.

البعض اآلخر مع تراجع  اس����عار 
ملحوظ في تداوالت اسهم القطاع 
مقارنة بأول من امس، فقد شهد سهم 
بيتك عمليات بيع جلني االرباح ادت 
لتراجعه مبقدار وحدتني، فيما انه 
رغم التراجع الواضح في تداوالت 
س����هم البنك الوطني مقارنة بأول 
من امس اال انه س����جل ارتفاعا في 
سعره، وس����جل سهم بنك اخلليج 
انخفاضا محدودا في س����عره في 

تداوالت مرتفعة نسبيا.
وتكبدت اغلب اس����هم الشركات 
االستثمارية خسائر في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بش����كل عام س����يطرت عليها عمليات البيع 
جلني االرباح اثر املكاس����ب التي حققتها اغلب هذه االس����هم على 
مدى اليومني املاضيني فقد ش����هد س����هم الساحل للتنمية عمليات 
بيع ملحوظة جلني االرباح والتي شملت اسهم الشركات التابعة 

ملجموعة اخلرافي في قطاع االستثمار.
وحقق سهم الصفاة لالستثمار ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت 
مرتفعة في الوقت الذي تكبد فيه خسائر كبيرة اول من امس، وجاء 
هذا الصعود في اطار الصعود امللحوظ ألس����هم الشركات التابعة 

ملجموعة الصفوة في مختلف القطاعات.
وحققت اغلب اسهم الش����ركات العقارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بشكل عام باستثناء التداوالت املرتفعة على 
بعض االس����هم فقد حقق سهم الوطنية العقارية ارتفاعا ملحوظا 
في س����عره في تداوالت مرتفعة نس����بيا بدعم من املكاسب التي 
حققها سهم اجيليتي، كما شهد سهم املباني ارتفاعا باحلد األعلى 
ف����ي تداوالت مرتفعة ايضا، فيما انه رغم التداوالت املرتفعة على 
سهم املستثمرون اال انه حافظ على سعره، بينما سجل سهم جراند 

ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا.

الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة، فقد واصل س����هم صناعة االنابيب االرتفاع 
باحلد األعلى في تداوالت ضعيفة نسبيا، فيما ان سهم الصناعات 

الوطنية سجل ارتفاعا محدودا في تداوالت ضعيفة ايضا.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض االسهم الرخيصة 
خاص����ة الصفوة، وصفاة طاقة وصفاتك واجيليتي التي يعتبر 
سع�ره ال�س�����وقي م�غ�ريا للشراء قياس����ا بأرباحه التشغيلية 
اجلي����دة في الربع األول من العام احلالي، فيما انه رغم التراجع 
امللحوظ في تداوالت س����هم زين مقارنة ب����أول من امس إال أنه 
سجل ارتفاعا في سعره واتسمت حركة التداول على الشركات 
غير الكويتية بالضعف مع تراجع اس����عار بعضها خاصة سهم 
بنك اخلليج املتحد الذي انخفض سعره باحلد االدنى معروضا 

دون طلبات.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 12 شركة على 52.7% من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 118 شركة.

هشام أبوشادي
على الرغم من ان التصريحات 
التي ادلى بها بعض الوزراء ليست 
في صالح س����وق الكويت لالوراق 
املالية اال ان الهبوط الذي ش����هده 
الس����وق امس في خت����ام تعامالت 
االس����بوع جاء بفعل عمليات جني 
االرباح وسجلت قيمة التداول هبوطا 
كبيرا مقارنة بأول من امس، األمر 
الذي يشير الى عودة معدالت التداول 
الى التدني مرة اخرى، خاصة مع 

دخول فترة االجازات الصيفية.
التصريحات التي ادلى بها وزيرا 

املالية والتجارة والصناعة تعتبر رسالة واضحة تفيد بأن احلكومة 
لن تتدخل بشكل مباشر، بل اكتفت بوصف االمراض التي يعاني 
منها الس����وق والتي وصفها وزير التجارة والصناعة بأن السوق 
في����ه »عفن« ولن تصلح اي اجراءات اال بعد اس����تئصال »العفن« 
املوجود في السوق، ولكن وزير التجارة والصناعة ورئيس جلنة 
السوق لم يوضح آليات معاجلة »العفن« املوجود في السوق وان 
كان اشار الى االماكن املوجود فيها العفن واملنحصرة في الشركات 
الورقية وباعتبار انه رئيس جلنة السوق، فهو ميلك الصالحيات 
التي متكنه من اس����تئصال هذا العف����ن والذي ال يختلف معه احد 
في هذا الوصف ولكن من الضروري ان يتخذ االجراءات السريعة 
ملعاجلة كل نواحي العفن في السوق حتى يبدأ السوق دورة جديدة 
في عام 2011 وهو معافي من كل االمراض املتوطنة فيه منذ سنوات 
والتي تتمثل في الشركات الورقية فقط، بل من االهمية محاربة كل 
من يتالعب بالسوق من خالل استخدام الكثير من االساليب سواء 
ما يتعلق منها باملعلومات واالس����تفادة منها او من خالل التالعب 
بالعروض والطلبات واالهم حماية صغار املستثمرين في السوق 
الذين دفعوا فاتورة تدهور السوق من أموالهم ومستقبل ابنائهم، 
فيما ان الكبار تأثروا فقط بتراجع قيم ثرواتهم، لذلك فانه رغم ان 
افالس بعض الشركات سيضر بقطاع من صغار املساهمني اال انه 
يجب مساءلة املسؤولني في الشركات التي سيتم افالسها قضائيا 

حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 17.8 نقطة ليغلق على 4630.9 
نقطة بانخفاض نسبته 0.28% مقارنة باول من امس، فيما ارتفع 
املؤشر الوزني 0.95 نقطة ليغلق على 6430.9 نقطة بارتفاع نسبته 

0.24% مقارنة باول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 241.8 مليون سهم نفذت من خالل 
3957 صفقة قيمتها 25.2 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 
118 ش����ركة من أصل 212 ش����ركة مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 38 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 51 شركة وحافظت اسهم 29 شركة 

على اسعارها و94 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 
80.3 مليون س���هم نفذت من خالل 818 صفقة قيمتها 3.5 ماليني 

دينار.

انخفاض أغلب 
أسهم الشركات 
الرخيصة 
وصعود »الصفوة« 
وشركاتها بالحد 
األعلى

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

12 شركة
على %52.7 

من القيمة 
اإلجمالية

)محمد ماهر( تراجع محدود للمؤشر وانخفاض كبير في القيمة 

المؤشر 17.8 نقطة وتداول 
241.8 مليون سهم قيمتها 

25.2 مليون دينار

انخفاض

الجابر: تأسيس »بيتك« لشركة بوابة التدريب 
خطوة تؤكد دوره االجتماعي

بحث مع وزارة التربية مشروعاً يحقق طموحات المعاقين

املجلس ميتلك خبرة متتد ألكثر 
من 80 عاما في مجال خدمة ذوي 
اإلعاقة كم����ا أن املجلس الوطني 
العتماد تعليم املتعلم في الواليات 
املتحدة األميركي����ة يعتمد فقط 
املعايير الصادرة عن CEC العتماد 
برامج التعلي����م اجلامعي إلعداد 
معلم����ي التربية اخلاصة مؤكدة 
على أن الدمج التعليمي هو التزام 
مشترك بني أولياء األمور والقائمني 
على التعليم في وزارة التربية، 
كما أن����ه البد م����ن أن مير بعدة 
مراحل لتحقيق مستقبل أفضل 
لهم. وأشادت بجهود كل من دعم 
القانون اخلاص برعاية املعاقني 
وذلك بعد اعتماده من قبل مجلس 
األمة ومجلس الوزراء، مشيرة إلى 
أن بيئة الكوي����ت مؤهلة لتكون 
األفضل في املنطقة في مجال دمج 
املعاقني م����ع أقرانهم في املدارس 
العامة وتقدمي اخلدمات املتميزة 
التي يستطيعون من خاللها التأقلم 
مع اإلعاقة والظروف املصاحبة لها. 
من جهة أخرى، اكدت املدير العام 
لشركة بوابة التدريب كفاية العلبان 
ان الدمج التعليمي للمتعلمني من 
ذوي اإلعاقة البسيطة واملتوسطة 
أصبح حقا من حقوق األفراد ذوي 
اإلعاقة بعد صدور القانون 2010/8 
وأن الشركة حرصت على أن يكون 
شركاؤها أفضل مؤسسة بالعالم 

في هذا املجال.

ذوي اإلعاق����ة وأولي����اء أمورهم 
واملتخصصني في هذا املجال وهي 

شركة بوابة التدريب.
الذي  إلى أن املشروع  مشيرا 
تقدمه الشركة بالتعاون مع شركاء 
دوليني يتمي����ز بقابلية التطبيق 
على املستويني احمللي واإلقليمي، 
وذلك بعد دراسة املناخ التعليمي 
في املنطقة، كما يحظى املشروع 
برعاية واهتمام أكبر منظمة دولية 
في هذا املجال وهو مجلس األطفال 
االس����تثنائيني األميرك����ي وهي 
مؤسسة غير ربحية تكرس أعمالها 
لتحسني املسار التعليمي للمعاقني.
من جانبها، قالت مس����اعد املدير 
التنفيذي خلدمات التطوير املهني 
في مجلس األطفال االستثنائيني 
األميرك����ي CEC د.ل����ني بوير إن 

أكد مساعد املدير العام لقطاع 
اخلدمات املساندة في بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« ورئيس مجلس 
إدارة ش����ركة االستثمار البشري 
عبدالعزي����ز اجلابر أهمية الدور 
الذي يضطلع به القطاع اخلاص 
في دعم اخلطط والبرامج التنموية 
احلكومية مبا يحقق أهداف أفراد 
الت����ي تتعلق  املجتمع الس����يما 
بتطوير العنصر البشري والتي 
ترتبط أيضا بدعم املعاقني، وهو 
دور إنس����اني وتنموي في نفس 

الوقت.
الذي عقد  وخالل االجتم����اع 
مع جلنة عليا مشكلة من وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
د.موضي احلمود لبحث مشروع 
ش����ركة بوابة التدري����ب التابعة 
 � البشري  لش����ركة االس����تثمار 
إحدى ش����ركات »بيت����ك« � حول 
الدمج التعليم����ي للمتعلمني من 
ذوي اإلعاقة البسيطة واملتوسطة 
بتطبيق جتربة مجلس األطفال 
 Council for االستثنائيني األميركي
Exceptional Children )CEC( في 
الكويت، أوضح اجلابر أن املشاريع 
التي ينفذها »بيتك« في خدمة هذه 
الفئة تعبر عن مدى إدراكه ألهمية 
االلتفات إلى احلاجات الرئيسية في 
حياة املجتمع وهو دور رائد متثل 
في إنشائه أول شركة متخصصة 
في تقدمي التنمية البشرية لألفراد 

عبدالعزيز اجلابر

د.لني بوير وكفاية العلبان تتوسطان منتسبي نادي املعاقني

البورصة تواجه مشكلة حقيقية تتمثل في شح السيولة

خبراء ماليون: الخروج من األزمة المالية مسؤولية 
مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص

التجارة والصناعة احمد الهارون 
بحقيقة ما يجري في السوق يؤكد 
وجود خلل ما او امر غير قانوني 
او مهني ويجب ان يتم التصرف 
مع هذا اخللل من خالل القنوات 

الرسمية كالقضاء والنيابة.
وشدد على ضرورة التعامل 
االعالمي مع وضع السوق بحرفية 
كبيرة من قبل املسؤولني مطالبا 
بان تنف���ذ اجلهات املس���ؤولة 
وعودها الن التصريحات املتكررة 
دون تنفيذ ما ج���اء فيها يؤثر 
سلبا حتى وان كان التعامل مع 

القضية بحسن نية.
وقال الشخص ان وضع احللول 
لبعض الشركات ومساعدتها ال 
يعني مس���اعدة مجلس ادارتها 
فقط، وامنا مساعدة املساهمني 
ككل، مشيرا الى ان هؤالء عندما 
وضع���وا ثقته���م في الس���وق 
وضعوها في االساس في ادارة 

السوق.
واكد ان انعكاس ما يحدث في 
سوق االوراق املالية على االقتصاد 
الكويتي ككل ال يستهان به والبد 
ان يجد هذا السوق جل االهتمام 

من اجلميع. 

واشار الى ان تدخل احلكومة 
النقاذ بنك اخلليج كان حلماية 
القطاع البنكي بشكل عام وليس 
حلماية اشخاص معينني والبد 
من حل���ول مماثلة للش���ركات 
االس���تثمارية مبينا ان الكويت 
ه���ي ثاني اكب���ر وافضل واقدم 
بورصة في منطقة اخلليج العربي 

وعاجلت ازمات سابقة.
وش���دد بهبهان���ي عل���ى ان 
املسؤولية مشتركة وان احلكومة 
ال تستطيع مبفردها اخلروج من 
االزمة اال مبساعدة القطاع اخلاص 
والبد من التعاون مشيرا الى ان 
اخلطة التنموية لم تستفد منها 
الشركات املتوسطة والصغيرة 
حت���ى االن وعل���ى احلكومة ان 
حترك عجلة االقتصاد من خالل 
هذه الشركات الن الركود عندما 
يصيب قطاعا اقتصاديا ينعكس 
على كل القطاعات االخرى وان 
احللقة مترابطة ببعضها وتأثر 
البورصة انعكس وينعكس على 

بقية القطاعات االقتصادية.
بدوره قال مدير االستثمار في 
بيت االستثمار العاملي )جلوبل( 
ميثم الشخص ان اعتراف وزير 

ولكن القانون لم يطبق حتى اآلن 
وهذا يخلق حالة من االستغراب 
وكذلك التأخير في تعيني اجلهاز 
التنفيذي للبورصة وليس من 
املعق���ول عدم وجود من يصلح 

للمنصب«.
وتساءل بهبهاني »ملاذا ال يعلن 
عن الشركات الورقية واملفلسني 
ويتم اخراجهم من السوق بدال 
من ان يكون ذلك على حس���اب 
املستثمر الصغير« مطالبا بإخراج 
أصحاب رؤوس األموال املجمدة 
في البورصة النعاش السوق«.

واكد انه ال يصح تعليق هذا 
االمر بل يجب املعاجلة السريعة 
لالقتص���اد ككل مبينا ان تنقية 
القوانني س���وف يعيد الثقة في 

التداول.
وقال ان���ه متفائل من ناحية 
القوانني »لكننا نحتاج لالسراع في 
هذا الشأن بدال من البطء احلاصل.. 
فأما ان تضخ احلكومة السيولة او 
تضع القوانني وتطبقها« مشيرا 
الى االثار االجتماعية اخلطيرة 
التي تتعرض لها االسر الكويتية 
بس���بب االوض���اع االقتصادية 

وافالس بعض الشركات.

شركة بعضها غير صالح للتداول 
منبها الى ضرورة التركيز على 
الش���ركات التي لديه���ا ايرادات 
انتاجية كاملنتجات واخلدمات، 
الن قيمة السهم يجب ان تبنى 
عل���ى القيمة احلالية واملتوقعة 
من ايرادات الش���ركة »فان كان 
الس���هم متجها الى أسفل فماذا 

نتوقع؟«.
 من جهته قال رئيس املجموعة 
الكويتية اخلليجية لالستشارات 
االقتصادية د.مصطفى بهبهاني 
ان »من الطبيعي ان نعيش األزمة 
االقتصادية حالنا حال كل دول 
العالم وال نستطيع املقارنة بني 
املاض���ي واحلاض���ر الن االزمة 
احلالية م���ن النادر حدوثها في 
التاريخ ولذلك فان معاجلتها ال 
تكون بالطرق العادية وحتتاج 
جلهود كثيرة الن االمر ال يتعلق 
بشخص واحد او شركة او اثنتني 
واملهم ه���و حماية كل املواطنني 
الكويت���ي كله، الن  واالقتصاد 
البورصة هي مرآة عاكسة لوضع 

االقتصاد كله«.
وأضاف بهبهان���ي »كان من 
اجليد اقرار قانون س���وق املال 

أكد خبراء ماليون كويتيون 
الي���وم ان اخلروج م���ن األزمة 
املالية احلالية ال يكون اال بتعاون 
القطاع اخلاص،  احلكومة م���ع 
مشيرين الى أن البورصة هي مرآة 
عاكسة لوضع االقتصاد ولوضع 

الشركات املدرجة فيها.
وقالوا في تصريحات متفرقة 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( ان 
ما قاله وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون ان الس���وق محل 
اهتم���ام احلكوم���ة، ام���ر جيد 
مشددين على ضرورة ان تكون 
هناك قرارات واجراءات خاصة 
للخروج من االزمة التي ضربت 

كل دول العالم.
وأوضح اخلبير االقتصادي 
محمد الثامر ان السوق كان قد 
وصل الى 7400 نقطة على املؤشر 
العام وم���ن ثم وصل الى 6300 
نقطة خالل األس���ابيع األربعة 
املاضية أي بخسارة 1100 نقطة ما 
يعني ضياع األرباح التي حققتها 
الشركات االستثمارية خالل الربع 
االول من العام، األمر الذي يثير 
اننا في  االستغراب »خصوصا 
بورصة الكويت كنا قد وصلنا قبل 
وقوع األزمة الى أكثر من 12 ألف 

نقطة على املؤشر العام«.
وأضاف الثامر »لألسف فإن 
البعض من كبار املس���تثمرين 
وأصحاب العالقات مع وس���ائل 
االعالم يس���تغل بعض األمور 
ملصلحت���ه وم���ن ث���م يتفاعل 
املتداولون العتقادهم بان احلكومة 
ستتدخل علما انه وحتى عندما 
انخفضت النق���اط الى 10 آالف 
نقطة فقط كن���ا نرفض تدخل 

احلكومة.
وقال »البد ان يجد أصحاب 
رؤوس األموال الكبيرة وأصحاب 
الشركات احللول بدمج شركاتهم 
وعلى اعضاء مجالس االدارات في 
الشركات التي تعاني عدم وجود 
س���يولة أن يتحملوا اخلسائر 
ويضعوا احللول بالتعاون مع 
البنوك او التصرف بأي شكل آخر 
للخروج من االزمة«، مشيرا الى 
ان هؤالء يضعون احلمل األكبر 

على املتداولني.
وبنينّ ان السوق اآلن به 220 
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