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أعلنت شركة شل الكويت بالتعاون مع 
برنامج لوياك الصيفي، استضافة الطالبتني 
الفزيع وياس����مني حتاحت، ضمن  لولوة 
برنامج تدريبي ميداني مكثف استمر ملدة 
ستة أسابيع تعرفا من خالله على قواعد 
العمل داخل الش����ركة مبختلف أقسامها، 
مع التركيز على قس����مي املوارد البشرية 
والش����ؤون اخلارجية، حي����ث تولت كل 
منهما مهمة املساعدة في االعمال االدارية. 
وعبرت الطالبتان عن سعادتهما بخوض 
هذه التجربة العملية أثناء فترة التدريب 
في مكتب شل الكويت واكتسابهما قدرة على 
حتمل املسؤولية ومواجهة صعوبات العمل، 

مما يس����اهم بدوره في تطوير مهاراتهما وقدراتهما. 
من جانبها، قالت نائبة الرئيس والعضو املنتدب في 
»لوياك« فارغة السقاف: يسرنا أن نعبر عن شكرنا 
لشركة ش����ل الكويت التي ساهمت في توفير فرص 

لتدريب الشباب الوطني أثناء العطلة الصيفية، فقد 
متكنا على مدار ثماني سنوات من تدريب آالف الطلبة 
في مختلف القطاعات ملساعدتهم على إجناح مستقبلهم 

الوظيفي بشكل عملي.

نفذت من خالل 922 صفقة قيمتها 4.9 ماليني دينار.
واحتل قطاع غير الكويتي املركز الرابع بكمية تداول حجمها 12.9 
مليون سهم نفذت من خالل 201 صفقة قيمتها 1.2 مليون دينار.

واحتل قطاع الصناعة املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 8.5 
ماليني سهم نفذت من خالل 323 صفقة قيمتها 2.2 مليون دينار.

إفصاحات الشركات

كعادة نهاية كل فصل، 
تأتي اعالنات الشركات في 
األي���ام األخيرة من املهلة 
القانونية لتجعل الضبابية 
سيدة املوقف على سلوك 
املتداولني بش���أن أوضاع 
تلك الشركات وقدرتها على 
حتقيق أرباح تش���غيلية 

جيدة.
ويضع الزخم اإلعالني 
للشركات املدرجة في األيام 
الثالثة األخيرة على انتهاء 
القانونية لإلعالن  املهلة 
عن نتائج تلك الشركات 
اجلهات الرقابية في مأزق 

انخفاض مؤشريه السعري والوزني، حيث انخفض املؤشر العام 
بواقع 3.8 نقاط مستقرا عند 6662.3 نقطة بانخفاض نسبة %0.06 
مقارنة باجللس����ة السابقة، كما انخفض املؤشر الوزني بواقع 1.29 

نقطة ليغلق عند 419 نقطة وبانخفاض نسبة %0.31.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 188.6 مليون سهم نفذت من خالل 

3131 صفق����ة قيمتها 19.4 
مليون دينار.

وتصدر قطاع الشركات 
العقارية النش����اط بكمية 
تداول حجمها 73.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 731 
صفقة قيمتها 3.9 ماليني 

دينار.
وجاء قطاع ش����ركات 
االستثمار في املركز الثاني 
بكمية تداول حجمها 48.7 
مليون سهم نفذت من خالل 
740 صفق����ة قيمتها 3.8 

ماليني دينار.
واحتل قطاع اخلدمات 
املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 38.4 مليون سهم 

البورصة حمراء مع تأخر إعالنات النصف األول
وفتور التداوالت على األسهم القيادية وراء تراجع السيولة

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
4.84 مالي����ني دينار على 25% من إجمالي القيمة وهذه 
الشركات هي: بنك اخلليج والوطني ومشاعر وأنوفيست 

ومنازل ومشاريع.
تصدر س��هم بنك اخلليج تداوالت السوق من حيث 
القيمة، حيث بلغت قيمة تداوالت السهم 1.05 مليون دينار 

بنسبة 5.4% من إجمالي القيمة.
تصدر مؤشر قطاع اخلدمات قطاعات السوق من 
حيث االرتفاع بواقع 83.1 نقطة وجاء قطاع االستثمار 
في املركز الثاني من حيث ارتفاعات السوق بواقع 3.9 
نقاط من حيث ارتفاعات السوق، وتصدر قطاع البنوك 

السوق من حيث التراجع بواقع 95.5 نقطة.

حقيقي للتدقيق على ميزانيات 
الشركات.

حيث ال تسعف جاهزية تلك 
اجلهات الرقابية واملمثلة في بنك 
الكويت املركزي وإدارة الشركات 
املساهمة في وزارة التجارة وإدارة 
السوق للتدقيق بشكل سليم على 
تلك امليزانيات في أوقات محددة، 
ويك����ون مصير أس����هم كثيرة 
اإليقاف مما يعرض أموال صغار 
املساهمني ومدخراتهم للضياع 
ويزيد من درجة الترقب حلالة 

السوق.

آلية التداول

وفيما تراجع سهم »الوطني« 
بواقع 20 فلسا للسهم ليس����تقر عند دينار و200 فلس للسهم في 
أولى جلس����ات التداول األسبوعية، ارتفع سهم »بوبيان« بواقع 10 

فلوس ليستقر عند 540 فلسا للسهم.
واستمرت تداوالت القطاع املصرفي »فاترة« وخلت من النشاط 
امللحوظ على بعض األسهم مثل بنك الكويت الدولي بسبب غياب روح 

املبادرة بالشراء االستثماري او تبديل املراكز على بعض األسهم.
واستمر سهم »املش����اريع« في النشاط بواقع 10 فلوس للسهم، 
وفي حدود س����عرية تراوحت بني 355 فلسا كحد أعلى و345 فلسا 
كحد أدنى ليغلق الس����هم رابحا 10 فلوس للسهم ليستقر عند 350 

فلسا للسهم.
ويأتي النش����اط على سهم »املشاريع« بعد األخبار الواردة على 
سهم الشركة بأن مجلس ادارتها في طريقه ليبدأ بعد العيد مباشرة 
جولة مفاوضات مع جهات دائنة محلية تتعلق بتغطية استحقاق 
سندات ب� 40 مليون دينار حتل على املجموعة بني شهري نوفمبر 

وديسمبر املقبلني.
كما شهدت أسهم استثمارات والساحل واملال تراجعات محدودة 
بس����بب عمليات جني أرباح على أسهمها وذلك تأثرا بالهدوء الذي 
شهده س����هم »زين« بعد االرتفاعات التي ش����هدها السهم األسبوع 
املاضي على خلفية األخبار املتعلقة ببيع حصة اخلرافي في »زين« 

والتي لم تتضح معاملها حتى اآلن.

الصناعة والخدمات

اس����تقر س����هم مجموعة الصناعات عند 300 فلس للسهم تأثرا 
بفتور التداوالت على األس����هم القيادية من قبل املتداولني وصناع 
السوق من مديري احملافظ والصناديق االستثمارية في كمية تداوالت 

بلغت 2.1 مليون سهم.
واستقر س����هم »أجيليتي« عند مستوى 430 فلسا دون تداول 
على خلفية ايقاف السهم من قبل ادارة السوق، شهد سهم »زين« 
تداوالت ضعيفة لم تتعد 455 ألف س����هم بس����يولة بلغت 450.8 

ألف دينار.

عمر راشد
أنهى سوق الكويت لألوراق 
املالية أولى جلس����ات تداوالته 
األسبوعية على تراجع طفيف 
بفضل إغالقات الثواني األخيرة، 
والتي قلصت من خسائر مؤشري 
السوق ليغلق املؤشر العام على 
تراج����ع طفيف بل����غ 3.8 نقاط 
بالغا 6662.3 نقطة فيما تراجع 
املؤشر الوزني بواقع 1.29 نقطة 
ليغل����ق عن����د 419 نقطة وذلك 
التي  البيعية  بسبب الضغوط 
شهدتها أسهم البنوك منذ بداية 

التداول.
املراكز بني  وج����اء تبدي����ل 
ش����ركات قطاع اخلدمات ليقود 

مؤشر القطاع من اللون األحمر الى األخضر بفضل عمليات الشراء 
التي متت على أسهم »الرابطة« و»مشاعر« و»لوجستيك«، في ظل 
استمرار حترك صناع السوق لتحقيق عمليات جني ارباح سريعة 

من خالل الدخول واخلروج السريع.
ومع غياب اخبار مؤثرة على أداء السوق، سيطرت حالة الترقب 
م����ن قبل املتداولني العالنات نتائج النص����ف األول والتي لم يتبق 
على نهايتها س����وى أسبوع واحد فقط، حيث لم يتم االعالن إال من 
خالل 67 شركة من إجمالي 212 شركة مدرجة كانت االرباح فيها من 

نصيب 52 شركة فيما حققت 7 شركات خسائر.
ومع غياب االفصاحات عن 145 ش����ركة، جاءت س����يولة السوق 
لتعكس حالة احلذر والترقب في الس����وق، فالسيولة لم تتعد 19.4 
مليون دينار والتي رغم ارتفاعها عن مستوى اجللسة السابقة إال 

أنها تأتي دون املستويات املأمولة بكثير.
ويضاف إلى العوامل السابقة اجلدل الدائر حاليا حول املطالبات 
النيابية بتأس����يس صناديق لتمويل مشاريع التنمية ومتسك بنك 
الكوي����ت املركزي ب����دور البنوك احمللية في متويل تلك املش����اريع 
باعتب����اره النافذة الوحيدة القادرة عل����ى ضبط عمليات االقراض، 
والتزال الفعاليات االقتصادية واالستثمارية في انتظار ما سيسفر 
عنه هذا اجلدل من نتائج خالل الفترة املقبلة، حيث تعاني الشركات 
من غياب التمويل وانسداد قنوات التمويل في وقت تغيب الشفافية 
عن طبيعة القرارات التي تنتظرها االوساط االستثمارية واالقتصادية 

منذ فترة.
وقد انعكست تلك االجواء على السوق الذي اغلق باللون االحمر 
على انخفاض طفيف نس����بته 0.06% بإقفاله عند مستوى 6662.3 
نقطة خاسرا 3.8 نقاط، فيما تراجع املؤشر الوزني للسوق في نهاية 
جلسة امس بنسبة أكبر بلغت 0.31%، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 

419 خاسرا 1.29 نقطة.

المؤشرات العامة

هذا وقد أنهى الس����وق أولى جلس����ات تداوالته األسبوعية على 

استحوذت قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
4.84 ماليين دينار 
 على %25
من إجمالي القيمة
في السوق

زخم إعالنات 
الشركات قبل انتهاء 
المهلة القانونية بأيام 

يربك أداء الجهات 
 الرقابية ويزيد

من وتيرة مسلسل 
إيقاف الشركات

المؤشر العام بواقع 3.8 نقاط وتداول 
 188.6 مليون سهم بقيمة

19.4 مليون دينار
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الطالبتان أثناء تدربهما في مكتب »شل الكويت«

 »شل الكويت« تتعاون مع »لوياك«
لتوفير التدريب الصيفي للطالب

طالب بإحالة جميع الوقائع والشبهات التي تمس قطاع النفط ومن يعملون فيه إلى النيابة العامة

المحيالن: استقلت من »األعلى للبترول« بسبب تعرض 
القطاع النفطي لتدخالت من جهات خارجية

»مروة العالمية« تدرس الدخول في أسواق السعودية ومصر
مظلة قانون االستقرار، الفتا الى 
انه الى ذلك الوقت جميع القضايا 
املتعلقة بديون الشركة متوقفة الى 

حني صدور قرار البنك املركزي.
ال����ى ذل����ك وافق����ت اجلمعية 
العمومية العادية على جميع بنودها 
مبا في ذلك من املوافقة على عدم 
توزيع االرباح على املساهمني عن 
عام 2009 واملوافقة على اخالء طرف 
وبراءة ذمته����م عن كل ما يتعلق 
املالي����ة والقانونية  بتصرفاتهم 
عن الس����نة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009. كما وافقت اجلمعية 
العمومية غير العادية على تعديل 
نص املادة 14 من النظام األساسي 
والذي أصبح بعد التعديل: يتولى 
ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف 
من 5 أشخاص تنتخبهم اجلمعية 
العامة بالتصويت السري وذلك 
بعدما كان مجل����س االدارة مؤلفا 

من 7 اعضاء.

م����ن 997 الف دينار الى 760 الف 
دينار. وحول استحقاقات الشركة 
لدى شركة دار االستثمار أوضح 
مدير عام الش����ركة خالد املس����لم 
ان اجمالي ديون دار االس����تثمار 
املستحقة للشركة تبلغ 6.5 ماليني 
دينار مت حتصيل 3 ماليني دينار 
منها، مشيرا الى ان باقي املستحق 

على الش����ركة والبالغ 3.5 ماليني 
دينار مت اخذ مخصص بكامل املبلغ.  
وقال املس����لم ان الشركة وجميع 
الدائنني اآلخرين في انتظار قرار 
بنك الكويت املركزي بالسماح او 
رفض خطة دار االستثمار وذلك 
بعد اعطائها أربعة أشهر اضافية 
الستكمال اجراءات دخولها حتت 

فيها يبلغ 3.7 ماليني دينار حيث 
بلغت خسارة الس����هم 11.9 فلسا 
باملقارنة بعام 2008 والذي كانت 
خسارة السهم فيه تبلغ 80 فلسا. 
وقال ان لدى الشركة عقارات في 
س����لطنة عمان انخفضت قيمتها 
مبا تتراوح نسبته من 40 � %70 
حيث تراجعت قيم هذه العقارات 

شريف حمدي
كشف رئيس مجلس ادارة شركة 
مروة العاملية العقارية احمد الشايع 
عن قيام الش����ركة بشراء قطعتي 
ارض مطلة على ش����ارع اخلليج 
العربي في منطقة الساملية، الفتا الى 
انه جار اآلن العمل على تطويرها 
خالل العام احلالي حيث س����يتم 
تشييد عقارات استثمارية تتكون 
من 66 وحدة س����كنية باإلضافة 
الى محلني جتاريني. وقال الشايع 
خالل انعق����اد اجلمعية العمومية 
العادية للش����ركة  العادية وغير 
امس بنس����بة حضور بلغت %83 
ان الشركة تعكف على دراسة العديد 
من الفرص في اسواق السعودية 
ومصر باإلضافة الى السوق احمللي. 
وأشار الشايع الى ان صافي خسارة 
الش����ركة عن عام 2009 قد بلغت 
1.2 مليون دينار باملقارنة مع عام 
2008 والتي كان صافي اخلسارة 

في رد على التوضيح األخير 
املرسل من قبل وزير النفط الشيخ 
احمد العبداهلل إلى عضو مجلس 
األمة النائب احمد السعدون، رأى 
السابق باملجلس األعلى  العضو 
للبترول د.عبدالرحمن احمليالن 
ان الوزير »م����ازال غير واضح« 
فيما يتعل����ق بنفي التهم الباطلة 
املوجهة له والتي احتوت عليها 
اإلجابة األولى، مشيرا في تصريح 
صحاف����ي في هذا اخلصوص الى 
وجود معلومات بالتوضيح وصفها 
بأنها »خاطئ����ة« تتعلق بتاريخ 
استقالته من املجلس، وحيث أرفق 
ذلك بنص استقالته من املجلس 
األعلى للبترول بتاريخ 25 يناير 
2010. وفيم����ا يلي نص تصريح 

احمليالن:
نشرت الصحف احمللية ملحقا 
للجواب الذي أرسله وزير النفط 
ردا على س����ؤال عض����و مجلس 
الس����عدون  النائب أحمد  األم����ة 
ضمن����ه معلوم����ات إضافية أراد 

بها استمرار إيهام القارئ بأن لي 
مصلحة شخصية في العقود التي 
وقعها القطاع مع الشركات احمللية 
وهو يعلم علم اليقني ان النسب 
التي أوردها في الشركات اخلاصة 
متلك أغلبيتها احلكومة، وحيث 
س����بق لنا الرد على اجلزء األول 
من جواب وزير النفط في بياننا 
املشترك والذي نشر في الصحافة 
احمللية بتاريخ 2010/8/1، فإنني أود 
في ردي هذا بيان رأيي في ملحق 

اإلجابة املذكورة.
من الواض����ح أن وزير النفط 
اليزال مصرا على عدم التعرض 
ف����ي جوابه الى اتهام����ات النائب 
مبجلس األمة التي ضمنها مقدمة 
س����ؤاله والت����ي تلقفه����ا بعض 
الكتاب املغرضني ليكيلوا الشتائم 
واالتهامات ألعضاء حاليني وسابقني 
في املجلس األعلى للبترول بل ان 
ملحق جوابه جاء دون اعتبار حلق 
العضوية أو الزمالة في أن ينفي 
هذه التهم الباطلة أو على األقل أن 

يبدي رأيه الصريح حيالها. لقد 
آثرت تقدمي استقالتي املسببة من 
املجلس األعلى للبترول بتاريخ 
2009/1/25 )وقبل أن يوجه النائب 
أحمد السعدون سؤاله بأكثر من 
خمسة أشهر وعندما كان م.محمد 
العليم وزيرا للنفط( بس����بب ما 
يتعرض له القط����اع النفطي من 
ف����ي عمله م����ن جهات  تدخالت 

خارجية وما يتعرض له العاملون 
في القط����اع النفطي من اتهامات 
وظل����م دون أن يتصدى املجلس 
األعلى للبترول لها، األمر الذي فوت 
على البالد منافع اقتصادية كبيرة 
ناهيك ع����ن تأثير هذه االتهامات 
الكويت اخلارجية  على س����معة 
ومعنوي����ات العاملني فيه وأرفق 
ببياني ه����ذا صورة م����ن كتاب 
اس����تقالتي لسمو رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس املجلس األعلى 
للبترول واملتضمن تفصيال ألسباب 

االستقالة جتنبا لإلطالة.
يقول قائ����ل ان العضوية في 
املجلس األعلى للبترول تستمر 
بالرغم من االستقالة وذلك إلى حني 
انته����اء فترة عضوية املجلس أو 
قبول االستقالة كون عضو املجلس 
األعلى للبترول في حكم املوظف 
العام، وهذا الرأي مردود عليه حيث 
ان عضو املجلس األعلى للبترول 
من غير الوزراء ليس موظفا عاما، 
كما أن االستقالة لها أثرها الفوري 

بينما تس����تمر مسؤولية العضو 
عن قرارات����ه وأفعاله خالل فترة 

عضويته السابقة لالستقالة.
لقد طالبت في الفقرة األخيرة 
من كتاب اس����تقالتي املشار إليها 
أن يحي����ل س����مو رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس املجلس األعلى 
للبت����رول للنياب����ة العامة كافة 
الوقائع والشبهات التي متس قطاع 
النفط ومن يعملون فيه مبا في ذلك 
أعضاء املجلس األعلى للبترول، 
كما طلب����ت ذلك الحقا من جميع 
من كال التهم م����ن نواب وكتاب 
وخالفهم في بياننا املشترك املشار 
إليه أع����اله، إال أنه وإلى تاريخه 
وبحسب علمي لم يتم تقدمي أي 
بالغ إلى النيابة. وأكرر في بياني 
هذا طلبي إحالة املوضوع للنيابة 
العامة إلزالة الشبهات واحلد من 
الكالم املرسل الذي يطول شرره 
البلد.  األبرياء والشرفاء في هذا 
»حفظ اهلل الكويت وشعبها من 

كل مكروه«.

د.عبدالرحمن احمليالن

)قاسم باشا(أحمد الشايع وخالد املسلم أثناء »العمومية«

سيولة السوق تتراجع وأعصاب املتداولني حتترق وفي اإلطار متداول يدخن في قاعة التداول


