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جانب من توقيع االتفاقية

ميثم الشخص جاسم السعدون

منصور املوسى

استوديوهات »ام جي ام« الشهيرة
تعلن خروجها من اإلفالس

الصين تستعرض قوتها التجارية بالسعودية

لبنان يسجل رقما قياسيًا في عدد الوافدين

منطقة الخليج تستعيد العافية في 2010

»اتصاالت« تتحالف مع 6 مشغلين إقليميين
لتنفيذ مشروع كابالت أرضية

دبي تنفي تلقيها عرضًا لبيع أصول مالية

»المستشارون« تنجز تحديث نظام  الجودة 
اإلدارية لـ »تعاونية عبداهلل السالم والمنصورية«

»المركزي«: نمو عرض النقد في نوفمبر %0.9

رويترز: استعرضت الصني قوتها التجارية في العاصمة السعودية 
الرياض االحد املاضي من خالل مئات من الشركات الصينية التي 
تدفقت على املدينة للمش���اركة في معرض جتاري دولي. وافتتح 
نائب املفاوض التجاري الصيني تشونغ تشوان ووزير التجارة 
السعودي عبداهلل علي رضا معرض السلع الصينية الذي يعرض 
منتجات أكثر من 250 شركة صينية. ويعتزم البلدان زيادة حجم 
املبادالت التجارية بينهما بنس���بة 50% من مستويات 2008 التي 

كانت تبلغ 40 مليار دوالر.
وقال رئيس مجلس األعمال السعودي الصيني ورئيس الغرفة 
التجارية بالرياض عبدالرحمن اجلريس���ي جلمهور املعرض »في 
مطلع العام امليالدي اجلاري قررت حكومتا البلدين )الس���عودية 
والصني( من خالل اللجنة السعودية الصينية املشتركة للتعاون 
االقتصادي والفني رفع حجم التبادل التجاري بني البلدين الى 70 

مليار )مليار دوالر أميركي( بعد خمس سنوات«.

بيروت � أ.ف.پ: استقبل لبنان أكثر من مليوني وافد حتى نهاية 
نوفمبر 2010 وهو رقم قياسي وطني على الرغم من التوتر السائد بني 
املعسكرين السياسيني اخلصمني والذي يهز البلد منذ أشهر، بحسب 
ارقام لوزارة الس���ياحة. وعدد الوافدين الذي بلغ مليونني و15 ألفا 
و755 بزيادة 17.6% مقارنة مع الفترة نفسها في 2009، ميثل »رقما 
قياسيا تاريخيا« بحسب النشرة االسبوعية لبنك عودة التي تنشر 

األرقام. ويقدر عدد سكان لبنان بحوالي أربعة ماليني نسمة.

دبي � أ.ف.پ: ثبتت منطقة اخلليج خالل العام 2010 مسارها 
االقتصادي االيجابي مع عودة أسعار اخلام الى مستويات مرتفعة 
وفي ظل توقعات بنمو متني، اال ان وثائق ويكيليكس حملت لها 
في نهاية العام تطورا محرجا كشف عن حدة مخاوفها من اجلار 
االيراني لدرجة دعوة بعضها ضمنا الى ضربه. وأسعار اخلام التي 
تدور حاليا حول مستوى 90 دوالرا، تؤدي إلى تكديس الفوائض 
في ميزاني���ات دول مجلس التعاون اخلليجي، اي الس���عودية 
واإلمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، التي متلك 
مجتمعة 45% من االحتياطات النفطية املثبتة في العالم إضافة 
الى خمس احتياطات الغ���از. وقال احمللل واالكادميي اإلماراتي 
عبداخلالق عبداهلل لوكالة فرانس برس »هناك شعور بان املنطقة 
متكنت من اس���تعادة توازنها املالي واالقتصادي خصوصا مع 
ارتفاع أسعار النفط الى ما فوق 85 دوالرا، والعام 2011 سيكون 

عام عودة النشاط االقتصادي الى اخلليج«.

أعلنت ش���ركة اتصاالت اإلماراتية عن حتالفها مع ستة مشغلني 
اقليميني لتنفيذ أكبر مش���روع كابالت أرضية في املنطقة، وهؤالء 
املشغلون هم: موبايلي من السعودية، واألردنية لالتصاالت، وحتالف 
مدى وزين )األردن(، واملؤسسة السورية لالتصاالت، وشركة سوبر 
أونالين إحدى ش���ركات مجموعة توركس���يل التركية. وأوضحت 
الش���ركة في بيان صحافي ان املش���روع ميثل أطول شبكة شاملة 
للبنية التحتية لالتصاالت األرضية في الش���رق األوس���ط، والتي 
يصل طولها إلى 7750 كيلومترا ذهابا وإيابا، وسوف ميتد مشروع 
من إمارة الفجيرة في اإلمارات إلى إسطنبول في تركيا، وصوال إلى 
أوروبا، وسيعمل مبثابة بوابة لتوصيل خدمات االنترنت إلى ملياري 
ش���خص في املنطقة. ومن املنتظر أن يتم إطالق عمليات املشروع، 
الذي وصلت قيمة االستثمار فيه إلى حوالي نصف مليار دوالر، في 

الربع الثاني من العام 2011.

دبي � د.ب.أ: نفى محافظ مركز دبي املالي العاملي، وعضو اللجنة 
العليا للسياسة املالية في دبي أحمد الطاير، ما تداولته بعض التقارير 

اإلعالمية حول تلقي دبي عروضا لبيع أي من أصولها املالية«.
وأكد في بيان اصدره املكتب اإلعالمي حلكومة دبي مساء أمس االول 
»نفيه القاطع ملا أوردته جهات إعالمية عن تلقي بورصة دبي عرضا 
لشراء حصتها في بورصة لندن«، مؤكدا أن »بورصة دبي ال تعتزم 

في الوقت الراهن التخلي عن استثماراتها في بورصة لندن«.
وأشار الطاير في البيان الذي تلقت وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 
نسخة منه إلى أن بورصة دبي أمتت بنجاح األسبوع املاضي مجموعة 
من الصفقات تصل قيمتها اإلجمالية إلى 1.1 مليار دوالر ضمن عملية 

تسديد مبكر وإعادة متويل جزئية لتسهيالت بنكية.

جنحت جمعية ضاحية عبداهلل السالم واملنصورية للعام الرابع 
على التوالي في حتديث أنظمة اجلودة اإلدارية لتتوافق مع متطلبات 
املواصفة العاملية ISO9001:2008 اجلديدة، حيث قامت شركة املستشارون 
العامليون لالستشارات االقتصادية واإلدارية والتدريب، بتسليم شهادة 
نظ���ام اجلودة اإلدارية ISO9001:2008 إل���ى جمعية ضاحية عبداهلل 

السالم واملنصورية.
وبهذه املناسبة أكد رئيس مجلس إدارة اجلمعية أحمد الرشيد أن 
جتديد الشهادة يعكس مدى التزام إدارة اجلمعية بتطبيق كافة معايير 
اجلودة اإلدارية املعترف بها عامليا وحرصها على احملافظة على ثقة 
املساهمني واملستفيدين مبا يضمن رفع مستوى اخلدمة ورضاء العمالء 
بشكل مستدام، مشيرا إلى أن اجلمعية تخضع للتدقيق الدوري للوقوف 
على مدى تطبيقها ملواصفات اجل���ودة اإلدارية، باإلضافة إلى خبرة 
إدارة اجلمعية في إجراء تدقيق داخلي ذاتي بشكل دوري لكافة فروعها 
وإداراتها وفقا لبرنامج سنوي معد مسبقا بالتنسيق مع »املستشارون 
العامليون« وذلك بغرض الكشف عن أي خلل وتصحيحه، فضال عن 

بناء خطط وقائية متنع وقوع أي أخطاء مستقبال.

كونا: أظهرت االرقام الصادرة امس عن بنك الكويت املركزي ان عرض 
النقد باملفهوم الواسع »ن 2« واصل منوه في شهر نوفمبر املاضي بنسبة 

0.9% مقارنة بشهر اكتوبر السابق ليبلغ 25434.1 مليون دينار.
وقالت ادارة البحوث االقتصادية في بنك الكويت املركزي في تقرير 
خ����اص ل� »كونا« ان ودائع القط����اع اخلاص لدى البنوك احمللية بلغت 
حوالي 24638.3 مليون دينار في نوفمبر املاضي، حيث ارتفعت الودائع 
بالدينار بنسبة 0.6%، في حني ارتفعت الودائع بالعمالت االجنبية بنسبة 

5% لتصل الى 2125.3 مليون دينار.
واوضح التقرير ان اجمالي ارصدة مطالب البنوك احمللية على البنك 
املركزي بالدينار واملتمثلة في سندات »املركزي« حافظت على مستواها 
للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر عند مستوى 1344 مليون دينار. 
واش����ار الى ان اجمالي امليزانية املجمعة للبنوك بلغ في نهاية نوفمبر 
املاضي حوالي 41606.4 مليون دينار بارتفاع نس����بته 0.6% عن الشهر 
السابق، مبينا في الوقت نفسه ان صافي املوجودات االجنبية للبنوك 

احمللية ارتفع بنسبة 0.5% ليصل الى حوالي 4323.2 مليون دينار.
وبني التقرير ان ودائع االجل لدى البنك املركزي ارتفعت في ش����هر 
نوفمبر بنس����بة بلغت 10% لتبلغ 1599.6 مليون دينار مبينا ان ودائع 
غير املقيمني بالدينار انخفضت بنسبة 0.2% لتصل الى 3013.6 مليون 
دينار، في حني ارتفعت ودائع غير املقيمني بالعملة االجنبية بنس����بة 
1.3% لتصل الى 2421.6 مليون دينار. واضاف ان ارصدة التس����هيالت 
االئتمانية النقدية املس����تخدمة للمقيمني انخفضت بنسبة 0.1% خالل 
نوفمبر لتصل الى 25073.4 مليون دينار في حني ارتفع متويل الواردات 
الكويتية في الشهر ذاته بنس����بة 2.1% ليصل الى 249.5 مليون دينار 

مقارنة بالشهر السابق.

»إنفوسنتر« بدأت استعداداتها لتنظيم
3 معارض تكنولوجية في آن واحد 

انفوكونكت ومع����رض انفوبيز، 
وذلك حتى تك����ون التكنولوجيا 
بجميع تطبيقاتها واستخداماتها 
مجتمعة في مكان، ويتضمن معرض 
انفو كونكت جميع اجهزة وبرامج 
وملحق����ات وخدم����ات الكمبيوتر 
والهواتف النقالة وخدمات االنترنت، 
أما معرض انفوبيز للحلول املتكاملة 
فهو مع����رض متخصص بعرض 
اخر م����ا توصلت إليه تكنولوجيا 
املعلومات واحللول املتكاملة لقطاع 
األعمال من نظم وبرامج وتطبيقات 
ونظ����م الش����بكات واالتصاالت، 
وبالنس����بة الى مع����رض املباني 
الذكية واألمن والسالمة فيتضمن 
النظم االلكترونية احلديثة للمباني 
احلديثة ومعدات األمن والسالمة. 
وتشارك في املعارض الثالثة كبرى 
الش����ركات املتخصصة وشركات 
صناع����ة تكنولوجي����ا املعلومات 
واالتص����االت التي تع����رض آخر 

التطورات في هذه الصناعة.

قال رئيس مجلس االدارة في 
شركة انفوسنتر لتنظيم املعارض 
واالستشارات التسويقية منصور 
حسن املوس����ى ان الشركة بدأت 
استعداداتها لتنظيم وإقامة أكبر 
جتمع لتكنولوجيا املعلومات في 
الكويت وذلك على ارض املعارض 
الدولية في مشرف خالل الفترة من 

30 يناير حتى 5 فبراير 2011.
واضاف املوس����ى في تصريح 
صحافي ان التجمع التكنولوجي 
الكبير هو عب����ارة عن 3 معارض 
تقام في الوقت نفسه وهي: معرض 
انفوكونكت االستهالكي، ومعرض 
انفوبيز للحلول املتكاملة لقطاع 
االعمال، ومع����رض املباني الذكية 
واألمن والسالمة، وستشغل القاعات 
أرقام 5 و6 و7 في ارض املعارض 
الدولية مساحة 12 ألف متر مربع. 
وأوض����ح أن أهمية ه����ذا املعرض 
تنبع من حجم املشاركات سواء من 
داخل او خارج الكويت منها جهات 
حكومية وخاصة بينها ش����ركات 
عاملية معروف����ة في عالم صناعة 
التكنولوجي����ا، موضحا أن نحو 
120 شركة وجهة حكومية تشارك 
في هذا املعرض الذي تتسع دائرة 
املشاركة اخلارجية واحمللية فيه 
عاما بعد اخر، وهو األكبر من نوعه 
في الكويت من حيث عدد وحجم 
ونوعية اجلهات املشاركة وكذلك 
عدد الزوار. وبني ان ما مييز الدورة 
احلالية من املع����رض هو اضافة 
مع����رض تكنولوجيا نظم املباني 
الذكية الذي خصصت له مساحة 
خاصة ب����ه باالضافة الى معرض 

»مؤسسة البترول« توقع عقداً مع مؤسسة ڤيتنام الوطنية

على كونها أحد أهم املستهلكني 
في العالم ملنتج زيت الغاز ذي 
املنتج  الكبريت  املستوى عالي 

في الكويت. 

الواعدة حيث تعتبر  اآلسيوية 
ڤيتنام أحد املنافذ اإلستراتيجية 
للم���واد الهيدروكربوني���ة في 
منطقة الشرق األقصى، عالوة 

مؤسسة ڤيتنام الوطنية للبترول 
)Petrolimex( في حتقيق أهداف 
العاملي لزيادة  التسويق  قطاع 
حصتها التسويقية في األسواق 

قام وف���د رفيع املس���توى 
الوطنية  من مؤسس���ة ڤيتنام 
للبت���رول )Petrolimex( يضم 
كال من نائب املدير العام جنيان 
كوانغ كييان، ونائب مدير إدارة 
تس���ويق املنتجات تران تيان، 
ولونغ نيجوك تانغ ولونغ لي 
هانغ من إدارة التسويق بزيارة 
ملؤسسة البترول الكويتية، وذلك 
لتوقيع عقد استيراد زيت الغاز 

ملدة عام. 
وكان ف���ي اس���تقبال الوفد 
العضو املنتدب للتسويق العاملي 
عبداللطي���ف احلوطي وكل من 
نائب العضو املنتدب لتسويق 
املشتقات الوسطى وزيت الوقود 
واملنتج���ات اخلاصة يوس���ف 
القبندي، ومدير مبيعات املشتقات 
الوسطى أنور املعتوق ورئيس 
فريق مبيعات املشتقات الوسطى 

عبداللطيف املخيزمي.
التعاقد مع  وتكمن أهمي���ة 

وقفها عن التداول ينعكس سلباً على السوق.. ومجالس إداراتها »سعيدة« بذلك

السيف: البورصة تدرس إنشاء سوق ثالث
للشركات المتعثرة في 2011.. وتعديل قواعد اإلدراج

اقتصاديون: توقعات متفائلة للبورصة في 2011
التي سجلها في 2009 مشيرا إلى 
أن هذا املؤشر »يعكس حالة األسهم 
الكبيرة التي تعكس هوية السوق«. 
وأشاد الشخص مبكاسب القيمة 
الرأسمالية للسوق الكويتية خالل 
2010. وقال إن القيمة الرأسمالية 
للس����وق بدأت مبستوى 30.238 
مليار دينار )107 مليارات( دوالر 
ف����ي بداية عام 2010 ووصلت في 
نهاية تداوالت األسبوع املاضي الى 
36.719 مليار دينار وهو ما يشير 
إلى أن هناك مكاس����ب في القيمة 
الرأسمالية للس����وق تقدر بأكثر 
من ستة مليار دينار. ووصف هذه 
املكاسب بأنها »ممتازة في ضوء 
الضبابية التي حتيط بآثار األزمة 

العاملية على السوق الكويتي«.
وع���ن صفق���ة »زي���ن« قال 
الش���خص إنه إذا مت���ت صفقة 
زين فسيدخل الكويت أكثر من 
ثالثة مليارات دينار من اخلارج 
وبافتراض أن ثلث هذا املبلغ فقط 
سيدخل الس���وق فهذا يعني أن 
مليار دينار سوف يعاد استثمارها 

في السوق مرة أخرى.

تضطلع بتنفيذه. وأشار إلى أن 
مستقبل حركة بورصة الكويت 
سيرتبط بشكل كبير على املدى 
القصير بتط���ورات صفقة زين 
التي تسعى من خاللها مؤسسة 
اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت( 
لشراء 46% من أسهم زين من خالل 
جتمع تقوده مجموعة اخلرافي 
الكويتية في صفقة تقدر قيمتها 
بأقل من 12 مليار دوالر. وتوقع 
أن يكون أداء السوق إيجابيا في 
2011 ألنه أصبح انتقائيا »مبعنى 
أن الشركات التي ما تسوى )ذات 
القيم���ة املتدني���ة( تفقد قيمتها 
التي تسوى )ذات  والش���ركات 
األداء اجليد( تأخذ قيمة مضاعفة.. 
وهذا االجتاه االنتقائي معناه أنه 
ال يوجد خوف على السوق في 

.»2011
وقال مدير االستثمار واحمللل 
املالي في ش����ركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( ميثم الشخص إن 
املؤشر الوزني وصل في نهاية 2010 
إلى مستويات تفوق ما كان عليه 
في 2008 أي انه عوض كل اخلسائر 

وقال السعدون: »نحن بالفعل 
دخلنا في منطقة تطبيق قانون 
هيئة سوق املال« قبل أن يكون 
القانون نافذا بش���كل كامل كما 
هو متوقع ف���ي 2011 »وهذا هو 
التداول الصحي«. ومن املقرر أن 
يكتمل تنفيذ قانون هيئة سوق 
املال في الكويت في الثالثة أشهر 
األولى من 2011 بعد أن يتم اصدار 
الئحته التنفيذية وتش���كيل ما 
يحتاجه من جلان ومؤسس���ات 

بدء تنفيذ قانون هيئة سوق املال 
الذي أدى إل���ى تراجع كبير في 
الذي  الوهمي  عمليات »التداول 
كان يحدث في اللحظات األخيرة« 
والذي أدى أيض���ا إلى إضعاف 
التي  املفتعلة  عمليات املضاربة 
كانت تهدف فقط لرفع األسعار.
ويفرض قانون هيئة سوق 
املال عقوبات مش���ددة على من 
يقوم���ون مبثل ه���ذه العمليات 

الوهمية.

لكنه أوضح أن هذا الضعف 
لم مينع وجود حالة من الرواج 
»االنتقائي« الذي أصاب أس���هم 
بعض الش���ركات التشغيلية أو 
ذات الطبيعة اخلاصة والذي لم 

ينسحب على مجمل السوق.
من جانب���ه قال رئيس مركز 
الشال لالستشارات االقتصادية 
جاسم السعدون إن حركة السوق 
في 2010 اتس���مت بتناقض بني 
ق���راءات املؤش���رين الس���عري 
والوزني، فقد تراجع األول بينما 
ارتفع الثاني بشكل كبير. وقال 
إن هذا التباين يظهر أن »السوق 
أصبح انتقائيا يكافئ الشركات 
امللتزمة ويعاقب الشركات التي 

تراهن فقط على املضاربة«.
 وقال الس���عدون »املستثمر 
وصل ملرحلة أنه بات مييز بني 
الورقية )الوهمية(  الش���ركات 

والشركات احلقيقية«.
وأشار الس���عدون من مركز 
الشال إلى أن أحد أسباب تدني 
قيم الت���داول اليومية في 2010 
السيما في ش���هور الصيف هو 

الكويت � رويترز: كان األداء 
العامة  الس���مة  املتواضع ه���و 
والرئيسية التي غلبت على أداء 
بورصة الكويت في 2010 لكن آفاق 
العام اجلديد تبدو مشرقة بفعل 
عدد من العوامل، أهمها بدء تنفيذ 
خطة التنمية احلكومية وارتفاع 
أسعار النفط واستعداد كثير من 
أسهم الشركات لالنطالق من جديد 

بعد أن بلغت القاع.
وقال اقتصاديون ومحللون 
ل� »رويت���رز« إن أداء البورصة 
في 2010 لم يكن كله عثرات بل 
تضمن أيضا بعض اإليجابيات 
التي رمبا لم جتد طريقها للظهور 
نظرا لتواضعها واختفائها وسط 

جو عام من التراجع.
إدارة  وقال رئيس مجل���س 
املجموعة املالية الكويتية حسني 
العتال إن أكبر دليل على ضعف 
أداء الس���وق خالل 2010 هو أن 
ثلث الشركات املدرجة تقريبا يتم 
تداول أس���همها بأقل من القيمة 
االسمية وهي 100 فلس للسهم 

الواحد.

حني ورود اإليضاحات التي يتم نشرها 
بالسوق«.

وأكد أن إدارة السوق ال توقف التداول 
إال بناء على »مخاطبات رسمية.. وال نطبق 
قرارات وقف التداول إال بناء على أسس 
قانونية واضحة حتى ال يتضرر أحد«.

وحول إمكانية وقف التداول قبل حكم 
احملكمة املرتقب اليوم في الدعوى التي 
رفعتها شركة الفوارس وهي مساهم في 
زين لوقف الفحص الفني الالزم المتام 
صفقة زين قال السيف »بشكل عام فإن 
حكم أي محكمة يكون في البداية شفويا 
وقد يصلنا بش���كل رسمي بعد أيام من 
صدوره، وإذا شعرت إدارة البورصة أن 
هناك من يستفيد من هذا احلكم قبل أن 
يصل البورصة بشكل رسمي فإنها توقف 
الت���داول أما إذا كان التداول طبيعيا فال 

داعي ملثل هذا اإلجراء«.
وأكد أنه عندم���ا يتم تطبيق قانون 
هيئة اسواق املال سوف يتم رفع حمل 
كبير يتعلق بالرقابة واإلشراف من على 
كاهل السوق حيث سيتولى هذا اجلانب 
أجهزة تابعة لهيئة  أسواق املال سيتم 
انشاؤها طبقا للقانون. وقال السيف إن 
ذلك »سيتيح للسوق التركيز على عمليات 
التطوير والتوسعة ودعم الشفافية في 
اكثر  التداول واإلدارج والعمل بش���كل 

احترافية«.

القواعد احلالية ل���إدراج والقيام برفع 
رأسمال ش���ركات »مركونة على الرف« 
والوصول برأس���مالها للح���د املطلوب 
لإدراج مع تغيير أغراضها األساس���ية 
ثم إدراج هذه الشركات دون أن متتلك من 

املقومات ما يؤهلها لهذه اخلطوة.
وقال ان التعديل اجلديد سوف يأخذ 
في االعتبار أن متر ثالث س���نوات على 
األقل على تأس���يس الشركة برأسمالها 
الكامل قبل أن يتم إدراجها بالسوق وإن 
إدراج الشركات يجب أن يتم طبقا لقواعد 

تتسم باالحترافية.
وح���ول االنتقادات الت���ي توجه من 
بعض الصحف الكويتية إلدارة السوق 
لعدم اقدامها على وقف تداول أسهم زين 
يوم اخلميس املاضي عندما ترددت أنباء 
عن تخفيض شركة اتصاالت االماراتية 
للنسبة الراغبة في ش���رائها من أسهم 
زين من 46% إلى 40% فقط، قال السيف 
إن التداول على أس���هم زين خالل األيام 
املاضية كان طبيعيا »ولم جند ما يدعونا 
الى وقف التداول«. وذكر أن هناك قواعد 
يتم االحت���كام إليها في مثل هذا القرار. 
وأضاف »دورنا رقابي. إذا رأينا أن هناك 
من يستفيد من أي خبر ينشر حول شركة 
ما فإن اإلدارة القانونية تقّيم املوقف ويتم 
االتصال بالشركة املعنية واالستفسار 
منها واذا تأخر الرد يتم وقف التداول إلى 

املساهمني بشكل رس���مي.. وبشكل أقل 
في الرقابة من خ���الل تداول كامل وهم 

يتحملون املسؤولية«.
وأكد السيف أن كثيرا من قواعد اإلدراج 
احلالية أضرت بالسوق وأن االستراتيجية 
اجلديدة سوف تتضمن تعديل هذه القواعد 
بحيث يتم التأكد من أن الشركة الراغبة 
في اإلدراج لديها استراتيجية ووضوح 
في الرؤية وحتقق اضافة فعلية لالقتصاد 

الوطني.
وانتقد السيف قيام البعض باستغالل 

األساسي للش���ركة وقدرة الشركة على 
تغطية اخلسائر ومعدل تداول أسهمها.

وأوض���ح ان���ه »إذا عدلت الش���ركة 
»املتعثرة« وضعها ميكن أن تعود مرة 

أخرى للسوق الرئيسي«.
وأك���د أن وضع الش���ركات املتعثرة 
السيما الشركات التي هبط سعر سهمها 
دون 100 فلس يؤثر س���لبا على مؤشر 
البورصة بش���كل كبير، مبينا أنه إذا مت 
رفع هذه الش���ركات من املؤشر فسوف 
يتعدل وضع املؤش���ر ويصبح التداول 

في السوق أكثر تفاؤال.
وقال الس���يف »هدفنا ليس معاقبة 
املس���اهمني. ب���دال من وقف الش���ركات 
»املتعثرة« نوجهها إلى الس���وق الثالث 
حتى ال حترم املساهمني من التداول، مبينا 
ان الشركات التي لديها مشاكل يتم وقفها 
وهو ما ينعكس س���لبا على املساهمني 
بينما اإلدارة التنفيذية للشركات سعيدة 
وتأخد رواتب ورمبا تتالعب باألصول 

وليست عليها رقابة.
ومضى قائال »هذه الش���ركات سوف 
تنتقل الى السوق الثالث حيث ستكون 
هناك عملي���ات بيع وش���راء«. واعتبر 
أن فكرة هذا الس���وق أفض���ل من ترك 
املس���اهمني يتبادلون أس���هم الشركات 

خارج البورصة.
وق���ال »ه���ذه فرصة لتبادل أس���هم 

الكويت � رويت���رز: قال املدير العام 
لسوق الكويت لألوراق املالية حامد السيف 
امس إنه يجري حاليا دراسة إنشاء سوق 
ثالث بجوار السوقني الرسمي واملوازي 
يكون على منط أسواق »خارج املقصورة« 

لتداول أسهم الشركات املتعثرة.
وأوضح السيف في مقابلة مع »رويترز« 
أن هذا السوق سيكون أكثر مرونة ليتم 
من خالله تداول أسهم الشركات املتعثرة 
بدال من إيقاف اس���همها عن التداول كما 

هو معمول به حاليا.
وقال إن السوق املقترح قد يرى النور 
في 2011 وسيكون مفتوحا حتى للشركات 
اجلديدة الراغبة في جتريب التداول قبل 
أن تتحول للسوق الرسمي، مبينا أن هذا 
املقترح يأتي ضمن استراتيجية ستعرض 
على اجلهات املعنية في البورصة لدراستها 

بشكل تفصيلي في يناير املقبل.
وهبطت أس���عار أسهم 86 شركة من 
أصل 212 شركة مدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية دون القيمة االسمية للسهم 
وهي 100 فل���س وذلك طبق���ا لبيانات 
بورص���ة الكويت عل���ى االنترنت حتى 

إغالق امس.
وأشار السيف إلى أنه سيتم حتويل 
الشركات »التي لديها مشاكل« إلى السوق 
اجلديد املستهدف بناء على أكثر من معيار 
منها حتقيق الربحية وااللتزام بالنشاط 

التداول على سهم »زين« خالل األيام الماضية كان طبيعيًا ولم نجد ما يدعونا إلى وقفه

حامد السيف

لوس أجنيليس � أ.ف.پ: اعلنت استوديوهات مترو-غلودوين-ماير 
)ام جي ام( ان خطة اعادة الهيكلة التي اقرها القضاء مطلع ديسمبر 

دخلت حيز التنفيذ االن وانه بات بامكانها انتاج االفالم مجددا.
وفي بيان قال مديرا الش���ركة اجلديدان غ���اري باربر وروجير 
بيرتب���اوم ان »ام جي ام« خرجت من مرحل���ة تعتبر من االصعب 
في تاريخها«. وتنص خطة اعادة الهيكلة التي اقرتها مطلع الشهر 
اجلاري محكمة التفليس���ات في منهاتن في نيويورك على استبدال 
دائني الشركة خمس���ة مليارات دوالر من الديون والفوائد بغالبية 
رأس���مال الشركة. من جهة اخرى جمعت الشركة 500 مليون دوالر 

لتمويل انتاجات جديدة للسينما والتلفزيون.


