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السلة االقتصادية

األبعاد اإلدارية واالقتصادية في سيرة أم 
المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها )2 ـ 4(

ـ القـدرة علـى مواجهة 
األزمات:

قال اهلل سبحانه 
وتعالى في محكم كتابه 
الناس  )الم أحس���ب 
أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم ال يفتنون(، 
الش���نقيطي  ويقول 
في تفسير هذه اآلية: 
»واملعنى أن الناس ال 
يترك���ون دون فتنة، 
ابت���اء واختبار  أي 
آمنا...  ألجل قوله���م 
أي امتحنوا واختبروا 
بأنواع االبتاء حتى 
يتبني بذل���ك االبتاء 

الصادق في قوله: )آمنا( من غير الصادق، 
وقال النبي ژ في احلديث الصحيح: »أشد 
الناس ابتاء األنبياء، ثم الصاحلون ثم 
األمثل فاألمثل«، وهذا املفهوم يعبر عنه 
في العصر احلديث باألزمة، فالقدرة على 
مواجهة األزمات واالبتاءات هي صفات 
القادة واملنظمات والدولة الناجحة فبدون 
األزمات ال ميكن أن نبرع في حل مشاكلنا، 
وكما يقول الصينيون »األزمات فرصة 
للتطوي���ر«، وأيضا يقول اهلل عز وجل 
عن حادثة اإلفك )إن الذين جاءوا باإلفك 
عصبة منكم ال حتس���بوه شرا لكم بل 
هو خير لكم(، فاالبتاء واألزمة كاهما 
خير متى ما امتلكت القدرة على املواجهة 
واستعددت لذلك كثيرا، فحادثة اإلفك تعد 
من أشد ما جاء على النبي ژ، فعندما 
اتهم���ت زوجته وحبيبت���ه وقرة عينه 
عائشة رضوان اهلل عليها أحب الناس 
إلى قلبه � وعندها يرتاح، وعندها ميرح، 
وعندها يتطيب � بالزنا في حادثة اإلفك 
املش���هورة، والتي تزعمها رأس النفاق 
عبداهلل بن أبي ابن سلول وسار بها في 
أنحاء املدينة ومجتمعها )يرجع إلى أصل 
الرواية في البخاري وشرحها الرائع في 
فتح الباري( حي���ث انقطع الوحي عن 
النبي ژ شهرا كاما وسبب أزمة كبيرة 
لرسول اهلل وكادت هذه احلادثة تقصف 
مبجتمع الصحابة املثالي النزيه املنزه 
عن الفواحش فكيف بزوجة النبي وأحب 
الناس إلي���ه وابنة أحب الناس إليه أبو 
بكر الصديق رضوان اهلل عليه، وكاد أن 
يحدث القتال بني قبيلتي األوس واخلزرج 
أكبر ساكني املدينة، وأيضا كاد النبي أن 
يفارق زوجته، والقصة مؤملة ملن قرأها 
كاملة في البخاري، ولكن اهلل سبحانه 
وتعال���ى أراد امتحان نبي���ه وامتحان 
صحابته على مثل هذا األمر اجللل، ونزل 
الوحي بعد ذلك في سورة النور مبرئا 
أم املؤمنني عائشة رضوان اهلل عليها من 
فوق سبع سماوات، وقالت أم املؤمنني ما 
كنت اعتقد أن اهلل سينزل بي قرآنا يقرأ 
إلى يوم القيامة، وهذا دليل على مكانتها 
الكبيرة عند اهلل سبحانه وتعالى، حيث 
يقول العلماء ان اهلل لم يبرئ في القرآن 
م���ن الزنا إال ثاثة وهم نبينا يوس���ف 
گ، ومرمي بنت عمران عليها السام، 
وأمنا عائش���ة رضوان اهلل عليها، فهذه 
احلادثة تدل على قدرة أسرة النبي ژ 
على مواجهة األزمات وقدرة الرس���ول 
ژ على إدارته���ا إدارة صحيحة فاعلة 
حتفظ أسرته وحتفظ مجتمعه ودولته، 
ومن أهم قواعد جناح إدارة األزمات هو 
االستعداد لها وحتديد كيفية إدارتها وفق 
قواعد واضحة ومحددة، فاستعداد النبي 
ژ كان باالس���تعداد الصحيح والبناء 
الرباني ألسرته ولنفسه، فكان يعلمهم 
الصدق، والتضحية، واملبادرة، والتصدق، 
ومعاملة الناس باحلس���نى وغيرها من 
أخاق النبوة، فهل نتوقع أن أس���رة قد 
بنيت على مثل هذه القواعد الربانية ال 
تصمد أمام األزمات، بلى واهلل إنها تصمد 
وتنجح باالختبار، بل وتؤسس قواعد 
جديدة للنجاح من خال هذه األزمة، هذا 
باإلضافة إلى األسلوب الرائع الذي قام 
النبي ژ بإدارة ه���ذه األزمة وذلك من 

خال القواعد التالية:
- الصبـر علـى االبتـاء والرجوع إلى اهلل سـبحانه 

وتعالى:
عدم االتهام إال من خال الدليل، ولذلك 
ذهب النبي ژ إلى زوجته وسألها: »أما 
بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا 
فإن كنت بريئة فسيبرئك اهلل، وإن كنت 
قمت بذنب فاستغفري اهلل وتوبي إليه، 
فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى 
اهلل، تاب اهلل عليه«... فردت عائشة على 
النبي ژ وعلى أهلها بقولها: »اني واهلل 
لقد علمت لقد سمعتم هذا احلديث حتى 
استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت 
لكم اني بريئة واهلل يعلم اني بريئة ال 
تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر 
واهلل يعلم أني بريئة لتصدقوني، واهلل ما 
أجد لكم مثا إال قول أبي يوسف )فصبر 
جميل واهلل املستعان على ما تصفون(، 
فالرسول ژ قرر قاعدة هنا أنه ال ميكن 
اتهام املرأة إال بالدليل، واملتهم بريء حتى 
تثبت إدانته خصوصا في أعراض النساء، 
ولذلك أنزل اهلل س���بحانه وتعالى في 
سورة النور والتي نزلت بها براءة أمنا 
عائشة رضوان اهلل عليها )والذين يرمون 
احملصنات ثم لم يأتوا بأربعة ش���هداء 
فاجلدوهم ثمانني جلدة وال تقبلوا لهم 

شهادة أبدا، وأولئك هم 
الفاس���قون(، فاملتهم 
ب���ريء حت���ى ثبت 
إدانته، وفي حق املرأة 
يجب اإلتيان بأربعة 
شهود شاهدوا واقعة 
الزنا بأم أعينهم وإال 

فالقصاص.
ـ الشـورى على مستوى 

األسرة:
 البن���اء األس���ري 
يجب أن يتضمن أمر 
الشورى، فالرسول ژ 
أمره في أمور الدنيا كله 
ش���ورى بني أصحابه 
وأسرته وهذا من سر 
قوته ژ، ففي حادثة اإلفك ش���اور ژ 
أقرب الناس إليه، ففي احلديث الصحيح... 
»فدعا رسول اهلل ژ، علي بن أبي طالب 
وأس���امة بن زيد )رضوان اهلل عليهم(، 
حني استلبث الوحي، يستأمرهما في فراق 
أهله، فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالذي يعلم من 
براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من 
الود، فقال: يا رسول اهلل أهلك وال نعلم 
إال خيرا، وأما علي بن أبي طالب � رضي 
اهلل عنه � فقال: يا رسول اهلل لم يضيق 
اهلل عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل 
اجلارية تصدقك »...فدعا رسول اهلل ژ 
بريرة، فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء 
يريبك، قالت بريرة: ال والذي بعثك باحلق 
إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من 
أنها جارية حديثة السن تنام عن عجني 
أهلها فتأت���ي الداجن � املاعز � فتأكله...، 
وسأل أيضا زينب بنت جحش، فقال يا 
زينب ماذا عملت أو رأيت فقالت، يا رسول 
اهلل أحمي سمعي وبصري وما عملت إال 
خيرا..«. وهكذا رس���خ رسول اهلل مبدأ 
املشورة والقرار اجلماعي باألخص فيما 
يخص هدم أو بناء األسرة أو اتخاذ قرار 

رئيسي في أسرته.
ـ حماية النسيج االجتماعي من الفتنة والدمار:

القائد احلاذق يحافظ على بناء مجتمعه 
باألخص في أوقات األزمات واالبتاءات، 
فهذه األزمة � حادثة اإلفك � عصفت مبجتمع 
املدينة وصالت وجالت بني أروقتها وبني 
رجالها ونسائها وأصبحت مصدر فتنة 
ومعول هدم ولكن هيهات هيهات أن يحدث 
ذلك ورس���ول اهلل ژ موجود بحكمته 
وقيادته الفاعل���ة واحلاذقة، ففي حديث 
اإلفك »...قام رس���ول اهلل ژ وهو على 
املنبر: يا معشر املسلمني من يعذرني من 
رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فواهلل 
ما علمت على أهلي إال خيرا، ولقد ذكروا 
رجا ما علمت عليه إال خيرا وما كان يدخل 
على أهلي إال معي، فقام س���عد بن معاذ 
رضوان اهلل عليه، فقال: يا رس���ول اهلل 
أنا أعذرك منه إن كان من األوس ضربت 
عنقه، وإن كان من أخواننا من اخلزرج 
أمرتنا ففعلنا أمرك، فقام سعد بن عبادة 
وهو س���يد اخلزرج وكان قبل ذلك رجا 
صاحلا، ولكن احتملته احلمية، فقال لسعد 
كذبت لعم���ر اهلل ال تقتله وال تقدر على 
قتله، فقام أسيد بن خضير وهو ابن عم 
سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة كذبت 
لعمر اهلل لنقتلنه، فإنك منافق جتادل عن 
املنافقني، فتناور احليان األوس واخلزرج 
حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول اهلل قائم 
على املنبر فلم يزل رسول اهلل يخفضهم 
حتى سكتوا وسكت... »، فالقائد ال يضع 
أحكاما أوقات األزمة باألخص التي تدمر 
نسيجه االجتماعي وقوته املجتمعية سواء 
السياسية أو االقتصادية وهذا مبدأ رائع 
في إدارة األزمات فإيثار النفس واحلفاظ 
على املنظمة والهدف األساسي للمجتمع 
هو األسمى حتى لو نال من القائد ما نال 

من أذى.
ـ درء املفاسد أولى من جلب املصالح:

وهذه القاعدة استنتجها شيخ اإلسام 
ابن تيميه من واقع حادثة اإلفك وهي قاعدة 
جليلة في السياسة الشرعية وفي اإلدارة 
العامة للدولة، فبعد نزول الوحي وبراءة 
عائشة رضوان اهلل عليها، ونص القرآن 
على جلد من ق���ال باإلفك، قام النبي ژ 
بجلد كل من مسطح ابن أثاثة، وحسان 
بن ثابت، وحمنة بنت جحش، ولكنه ترك 
عبداهلل بن أبي ابن سلول ولم يجلدة، وقال 
العلماء ان عبداهلل بن ابي ابن سلول قائد 
قومه وكاد أن ميلك على املدينة لوال قدوم 
الرسول ژ أفقده هذا املنصب، ورجع في 
معركة أحد بثلث اجليش فأي حد يقام عليه 
يعني ثورة كبيرة في املدينة وهي التي 
ما زالت تعيش التعصب القبلي، فجلدة 
صحيح أنه قد يحقق مصلحة ش���رعية 
ولكنه قد يسبب حربا أهلية في املدينة 
الرسول  تأكل األخضر واليابس، فتركه 
ژ من أجل احلفاظ على مجتمعه وحتى 
يرتقي الصحابة في مفاهيمهم العقائدية 
والش���رعية فيتركوا تعصبهم لقبائلهم 
وأسرهم لصالح الدين، وهذا أمر يتطلب 
وقتا حتى ينض���ج ويتثبت هذا املفهوم 
التربوي العظيم، ودرء املفاسد أولى من 
جلب املصالح قاعدة يغفل عنها كثير من 
القادة ومن رؤساء املؤسسات واملنظمات 
وتتسبب غالبا في فشلهم باألخص عند 

إدارة األزمات.
)يتبع غدا(

بقلم:  د.وليد عبدالوهاب احلداد

ق���ال تقرير بي���ت االس���تثمار العاملي 
»جلوبل« حول نش���اط التداول في سوق 
الكوي���ت لألوراق املالية خال أغس���طس 
املاضي، ان نش���اط السوق ش���هد تباينا 
خال الش���هر، حيث شهدت قيمة األس���هم املتداولة في 
سوق الكويت لألوراق املالية ارتفاعا بلغت نسبته %11.5 
لتصل إلى 802.1 مليون دينار بينما ش���هد عدد األسهم 
املتداولة انخفاضا كبيرا بلغت نس���بته 26% ليصل إلى 
4.7 مليارات سهم، مشيرا الى انه في جلسة 17 أغسطس 
املاضي ارتفعت قيمة األسهم املتداولة في السوق لتصل 
إلى 78.2 مليون دينار، كما ارتفعت كمية األسهم املتداولة 

في 9 أغسطس بالغة 414.4 مليون سهم.

التداول حسب نوع المستثمر 

وأشارت »جلوبل« الى أن قطاع األفراد مازال ميثل أكبر 
القطاعات املتعاملة في سوق الكويت لألوراق املالية، حيث 
استحوذ على 40.6%  من إجمالي قيمة األسهم املشتراة 

و43.7% من إجمالي قيمة األسهم املبيعة.
ومقارنة بالشهر السابق، تراجعت حصة املستثمرين 
األفراد من إجمالي األسهم املشتراة بنسبة 4.1% خال شهر 
أغسطس كما تراجعت  حصتهم من إجمالي قيمة األسهم 

املباعة بنسبة 5.1%، واشترى املستثمرون األفراد أسهما 
بقيمة 326.0 مليون دينار، كما باعوا أسهما تقدر بقيمة 
350.4 مليون دينار، ليصبحوا بذلك املستثمرين األكثر 

بيعا، ببيع ما قيمته 24.3 مليون دينار.
وفيما يتعلق بقطاع الشركات واملؤسسات، فقد استحوذ 
على 23.3% من إجمالي األس���هم املش���تراة و28.9% من 
إجمالي األس���هم املبيعة، واش���ترى القطاع أسهما تبلغ 
قيمتها  186.6 مليون دينار في حني باع أسهما تبلغ قيمتها 
 231.4 مليون دينار، وكان أكثر بيعا لألسهم، حيث باع 

ما تبلغ قيمته 44.9 مليون دينار.
 وشهد نشاط الشراء في قطاع الشركات واملؤسسات 
زيادة عالية بنس���بة 25% خال ش���هر أغسطس بينما 
ازداد نشاط البيع بنسبة 101.5%، وكان قطاع الشركات 
واملؤسسات أكثر بيعا لألسهم  في أغسطس بعدما كانوا 

أكثر شراء كل شهر خال العام 2010.
اما بالنسبة لصناديق االستثمار وحسابات العماء، 
فقد استحوذتا على 9.8% و26.2% على التوالي من إجمالي 
األسهم املشتراة، كما استحوذتا 8.6% و18.9% على التوالي 

من إجمالي األسهم املبيعة خال شهر أغسطس.
وتغير النشاط التداولي لقطاع صناديق االستثمار في 
شهر أغسطس إلى أكثر شراء بعدما كان أكثر بيعا خال 

مايو � يوليو 2010، حيث اشترى أسهما تقدر بقيمة 79.0 
مليون دينار في حني باع أسهما تقدر بقيمة 68.8 مليون 

دينار، بصافي شراء ما تبلغ قيمته 10.1 مايني دينار.
اما قطاع حسابات العماء، فقد شهد زيادة في نشاط 
الشراء بنسبة 19.8% فيما شهد انخفاضا في نشاط البيع 
بنسبة 15.4%، حيث اشترى قطاع حسابات العماء أسهما 
بقيمة 210.5 مايني دينار في حني باع أسهما تقدر بقيمة 
151.4 مليون دينار، ليصبح أكثر ش���راء، إذ اشترى ما 
قيمته 59.1 مليون دينار. وفيما يتعلق بنشاط التداول 
حسب جنسية املس���تثمر، كان املستثمرون الكويتيون 
أكبر املتعاملني في س���وق الكويت لألوراق املالية خال 
شهر أغسطس، حيث استحوذوا على 90.9% من إجمالي 
األسهم املشتراة، و90.5%من إجمالي األسهم املبيعة، وكانوا 
أكثر ش���راء لألسهم  خال شهر أغسطس، حيث اشتروا 
ما قيمت���ه 728.9 مليون دينار في ح���ني باعوا ما يقدر 
بقيمة 726.1 مليون دينار، بصافي شراء ما يبلغ قيمته 
2.8 مليون دينار. وارتفعت قيمة األسهم التي اشتراها 
املستثمرون الكويتيون خال شهر أغسطس بنسبة %11.1 
عن القيمة املس���جلة خال شهر يوليو والبالغة 656.0 
مليون دينار، أما من جهة األسهم التي باعوها فقد ازدادت 

قيمتها بنسبة 11.4% على أساس شهري.

»ڤيڤا« تساهم في الحملة الوطنية لمرض السرطان

»جلوبل« : الكويتيون أكبر المتعاملين 
في البورصة خال أغسطس

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية )ڤيڤا( عن مساهمتها 
 ،)CAN( في احلملة الوطنية التوعوية ملرض السرطان
التي أطلقها صندوق مرضى السرطان التابع للجمعية 
الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان. وأوضحت الشركة 
في بيان صحافي أن مساهمتها ستكون عبر تقدمي خدمة 
اإلنترنت الس���ريعة والتي تصل إلى 21.6 ميغابايت في 
الثانية، وذلك لربط ما يزيد على 310 شاشات تلفزيونية 
موزعة على أكثر من 64 مستشفى ومستوصفا تابعني 
لوزارة الصحة في مختلف مناطق الكويت بشبكة واحدة 
عبر هذه اخلدمة. وسيتم بث رسائل توعوية صحية عبر 

هذه الشاشات بشكل دوري، وذلك للتوعية من األمراض 
وكيفية الوقاية منها وخاصة مخاطر مرض الس���رطان 
وأعراضه وحث الناس على إجراء الفحوصات الضرورية 
والدورية. وبينت الشركة أن هذه املساهمة تأتي في إطار 
أهداف خطتها اإلس���تراتيجية للمسؤولية االجتماعية، 
وفي خطوة منها لتعزيز هذه األهداف في خدمة املجتمع 
الكويتي.  اجلدير بالذكر أن »ڤيڤا« متتلك أحدث وأفضل 
ش���بكة اتصال من تقنيات اجلي���ل الثالث املتطورة في 
الكويت، وقامت مؤخرا بتجربة شبكة اجليل الرابع في 

مؤمتر صحافي خال شهر رمضان املبارك.

عبر خدمة اإلنترنت السريعة

استحوذوا على 90.9% من إجمالي األسهم المشتراة و90.5% من المبيعة

 »UPS«و »TNT«أجيليتي« و«
تدعم جهود إغاثة منكوبي فيضانات باكستان

قام قادة القطاع اللوجيس���تي عامليا شركة 
 »UPS« وش���ركة »TNT« أجيليتي« وش���ركة«
بتوفير دعم لوجيس���تي وتخزيني وتوصيل 
عاجل مل���واد اإلغاثة الضرورية للمنكوبني في 
باكس���تان جراء األمطار الغزيرة والفيضانات 
التي ضربت الباد مؤخرا، وتسببت في تشريد 
املايني الذين تقطعت بهم السبل، وال يستطيعون 
احلصول على الغذاء والضروريات األساسية 

الازمة حلياتهم.
وقالت ش���ركة أجيليتي في بيان صحافي 
إن الش���ركات الثاث ش���كلت فريق الطوارئ 
اللوجيس���تية LET’S وهي وحدة مشتركة بني 
هذه الشركات، لدعم جهود اإلغاثة اإلنساني����ة 
 LET’S خال الكوارث الطبيعية، وتعمل وحدة
جنبا الى جنب مع برنامج األمم املتحدة العاملي 
للغذاء، وهو اجلهة الت���ي تعمل على مكافحة 
اجلوع عامليا، باإلضافة الى تنسيق االستجابة 
اللوجيس���تية للمجتمع اإلنس���اني في أوقات 

الكوارث.
وتعليق���ا عل���ى ه���ذه املبادرة ق���ال املدير 

اللوجيس���تي في برنامج الغذاء العاملي مارتن 
أولسن: »لقد اس���تطاع برنامج الغذاء العاملي 
الغذائية الضرورية  اإلم��������دادات  إيص�����ال 
الى 3 مايي����ن شخ�����ص في باكستان خال 
الشهر األول للكارثة، ويطمح الى زيادة اإلمدادات 
الى ضعف الرقم املذكور خال ش���هر سبتمبر 

اجلاري.
وقد قامت وحدة LET’S املكونة من »أجيليتي« 
و»TNT« و»UPS« بتوفير مرافق تخزين على 
امت���داد 8 آالف متر مربع في مناطق »مولتان« 
و»بيشاور« و»إسام آباد« باإلضافة الى توفيرهم 

فرق دعم في عدة مناطق اخرى.
من جانبه، قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في »أجيليتي«: »في مواجهة مثل هذا 
الدم���ار من الضروري لعمليات اإلغاثة ان تتم 
بسرعة وكفاءة عالية، فاخلدمات اللوجيستية 
تلعب دورا رئيسيا في وصول املساعدات الى 
املناطق  العائات املتض���ررة، وخصوصا في 
النائية، والتي هي مبنزلة حتد حقيقي في ظل 

الوضع الراهن«.

وّفرت مرافق تخزين على امتداد 8 آالف متر مربع وحاويات مبردة لتخزين األدوية

عمران: »وزارة النفط« ترعى مؤتمر ومعرض 
تكنولوجيا األنابيب أكتوبر المقبل

يقام تحت رعاية وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل

أعلنت شركة بروميديا العاملية 
عن االنتهاء من جميع االستعدادات 
الفتتاح مؤمتر ومعرض الكويت 
األول لتكنولوجيا األنابيب أكتوبر 
املقب���ل وذلك حتت رعاية وزير 
النفط ووزير اإلعام الشيخ احمد 

العبداهلل.
وبهذه املناس���بة ق���ال مدير 
التسويق واإلعام في »بروميديا 
العاملية« جمال عمران ان رعاية 
وزارة النفط لهذا احلدث والذي 
يق���ام للمرة األولى في الكويت، 
ميثل إبراز دور الكويت احلضاري 
أمام العالم في االهتمام مبثل هذه 
امللتقيات العاملية، والذي يتمثل 

في إقامة تلك األحداث الهادفة إلثارة مواضيع علمية مهمة. 
وأوضح عمران في بيان صحافي أمس أن املؤمتر سيناقش عدة 
مواضيع مهمة تتعلق بتكنولوجيا تصنيع األنابيب بجميع أنواعها، 
م���ن تصميم وبناء خطوط األنابيب احلديثة، إعادة تأهيل وصيانة 
األنابيب، نظم املعلومات اجلغرافية وتطوير قواعد البيانات، حماية 

التآكل ونظم الرصد، املعايير واللوائح العاملية وإدارة املخاطر.

»األولى للوساطة«: السوق يصعد على وقع النتائج اإليجابية 
المتوقعة للربع الثالث.. والسيولة تتجه لألسهم الثقيلة

قالت شركة األولى للوساطة في 
تقريرها األس���بوعي ان املعطيات 
املرصودة ح���ول قيم التداول في 
سوق الكويت لألوراق املالية التي 
برزت في األسبوعني األخيرين من شهر رمضان واستمرت 
في االرتفاع األسبوع املاضي، استطاعت إعطاء مؤشرات 
عن عودة النش���اط الى السوق في مرحلة ما بعد عيد 
الفطر، وبدء موجة جديدة م���ن االرتفاعات مصحوبة 
بأخب���ار ايجابية عن خطة تنموي���ة مليارية ووصول 
هيئة ملراقبة أس���واق املال، حيث يبدو أن شبه اجماع 

تشكل على أسماء املعينني فيها. 
ورغم اقتصار جلس���ات مل األسبوع املاضي على 3 
أيام فقط، إال أن السيولة املتدفقة جتاوزت 175 مليون 
دينار، بارتفاع ما يزيد على 15 مليون دينار عن تداوالت 
األسبوع املاضي )4 أيام عمل(، وضعف ذلك عن تداوالت 

االسبوع قبل املاضي )5 أيام عمل(.
وقال التقرير ان حركة السيولة املتزايدة في السوق 
تدل على إقبال املستثمرين على الشراء، اذ صاحبت هذه 
احلركة ارتفاعات في املؤشرين السعري والوزني، ويظهر 
أن أس���هم القطاع البنكي هي األكثر استفادة من األموال 
الداخلة، حيث ارتفعت معظمها في سيناريو متكرر منذ 
شهر تقريبا، إضافة الى أسهم الشركات القيادية، وهو أمر 
يكشفه الصعود القوي عند 457.43 في املؤشر الوزني 

الذي يتأثر ارتفاعه باألسهم ذات األوزان الثقيلة. 
وأشار التقرير الى عوامل عدة صاحبت حركة النشاط 
على اسهم البنوك، منها املؤشرات االيجابية عن متويلها 

للشركات التنموية املزمع اطاقها في خطة التنمية مقابل 
ضمانات حكومية وبأسعار فائدة السوق، باإلضافة الى 
تردد أخبار غير رس���مية عن اس���تحواذات على نسب 
في ملكي���ات بعض البنوك، وبيع أص���ول في أخرى، 
رغم بقاء هذه األخبار في دائرة الش���ائعات، آخذا بعني 
االعتب���ار أن بعض البنوك حتتاج الى رفع رأس���مالها 
في الفترة املقبلة، أي أن االس���هم محملة بتكلفة على 
االستثمار ستظهر عند استدعاء زيادة رؤوس األموال 
كما تش���ير بعض التقارير اخلاصة في اتفاقية بازل 3 
الى ان البنوك الكويتية تستطيع وبشكل سلس تنفيذ 
بنود هذه االتفاقية، مما يعني قابلية البنوك ملا يسمى 

بالضغوط هي األفضل في املنطقة.
وكان للتوقعات بأن تأتي بيانات الشركات في الربع 
الثالث من هذه السنة ايجابية مقارنة مع الربعني األولني 
وبنتائج السنة املاضية، أثر في حتريك عجلة األسهم 
الراك���دة، خصوصا في القطاع البنكي حيث يتوقع أن 
يحرر جزءا من املخصص���ات املالية احملجوزة ملقابلة 
مخاطر ائتمانية سابقة والحقة، إضافة إلى بدء احلكومة 
في تغطية شريحة اكبر من املتعثرين األفراد عن سداد 
ديونهم للبنوك بعد توس���يع قاعدة املس���تفيدين من 

صندوق املتعثرين وزيادة رأسماله. 
من ناحية أخرى، أعطى وصول هيئة لس���وق املال 
زخما اضافيا لاستثمار، حيث تفاءل كثيرون بأن تقضي 
هذه الهيئة على محاوالت االلتفاف على حقوق األقلية 
في الس���وق، وإعادة ضبط حركة الت���داول ومراقبتها 
بشكل يضمن وصول املعلومات بشكل متوازن وفي آن 

واحد جلميع املتعاملني باألوراق املالية، وكان واضحا 
االجماع في األوس���اط االقتصادية والسياس���ية حول 
األس���ماء التي مت تعيينها للمهم���ة اجلديدة في الهيئة 
حديث���ة الوالدة، حيث لم يصدر أي تصريح أو موقف 
معارض للتعيينات، على عكس ما يجري في مؤسسات 

حكومية أخرى.
وعل���ى صعيد التداوالت، حققت جميع املؤش���رات 
ارتفاعات حيث كان مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية 
السعري أغلق عند مستوى 6838.7 نقطة مرتفعا بواقع 
81.6 نقطة وبواقع 1.2% عن االسبوع السابق فيما اغلق 
املؤشر الوزني عند مستوي 457.43 نقطة مرتفعا 7.03 

نقاط وبواقع %1.56.
من جهة أخرى، لفت تقرير »األولى للوساطة« إلى 
انه فيما يتعلق مبعامل انتشار السوق بلغ عدد األسهم 
املرتفعة في تعامات األسبوع املاضي 71 سهما مقابل 61 
في األسبوع الذي سبقه، فيما بلغ عدد األسهم املتراجعة 
45 سهما مقابل 53 في الفترة نفسها من األسبوع قبل 
املاضي، فيما استقر 96 سهما من دون تغيير مبا فيها 
االس���هم املوقوفة عن التداول وبلغت عدد األسهم غير 

املتداولة 66 شركة.
وقد شهدت االقفاالت اليومية األسبوع املاضي فارقا 
محدود بني قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها 
في نهاية يوم اخلميس إلى 16 مليون دينار كما وصل 
العرض إلى أعلى مستوى خال ذات اجللسة حيث بلغ 
81.1 مليون دينار، وسجل خال نفس اجللسة أدنى طلب 

عندما بلغ 65 مليون دينار.

مدفوعًا بالتداول النشط على أسهم البنوك وتفاؤاًل بتشكيل هيئة أسواق المال

تقـارير

جمال عمران


