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وحرص احلكومة على دعم احلياة املعيشـــية للمواطنني اال ان 
التطورات السياســـية في املنطقة انعكســـت سلبا وبقوة، على 

السوق الكويتي السباب:
  أوال: عدم االســـتقرار السياسي في املنطقة يحد من التدفقات 
االســـتثمارية وفي الوقت نفســـه يؤدي الـــى تدهور في اصول 

الشركات جراء تدهور اسواق املنطقة.
  ثانيا: علـــى الرغم من 
التي  املاليـــة  الفوائـــض 
حتققهـــا ميزانيات الدول 
اخلليجية جراء االرتفاعات 
الكبيرة السعار النفط اال ان 
هذه الفوائض لم تنعكس 
بشكل واضح وسريع على 
حجم االنفاق الرأســـمالي 
احلكومـــي خاصـــة فـــي 
الكويت التي تشهد طفرة 
في الفوائض املالية وبطئا 
شـــديد فـــي انفاقها على 
التنموية، األمر  املشاريع 
الذي ينعكس على مختلف 
القطاعـــات االقتصاديـــة 

سلبا.

٣٫٣ ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشركات العقارية على املركز الرابع من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٢٧٫٧ مليون سهم نفذت من خالل ٣٨٣ صفقة 

قيمتها ٢٫٤ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشـــركات االســـتثمارية في املركز اخلامس من 
حيث القيمة، اذ مت تداول ١٦٫٤ مليون ســـهم نفذت من خالل ٣١١ 

صفقة قيمتها ١٫٤ مليون 
دينار.

  انهيار نفسي

  ما حدث في البورصة 
امـــس من تدهـــور حاد 
لالســـعار يعكس الواقع 
النفســـي املتدهور ايضا 
املتداولني جراء  ألوساط 
األوضـــاع السياســـية 
احمليطـــة باملنطقة، في 
الوقـــت نفســـه يعكس 
الواقـــع االقتصادي في 

البالد.
االســـتقرار    فرغـــم 
البالد  السياســـي فـــي 

 البورصة تنهار متأثرة بتفاقم األوضاع السياسية بالمنطقة
  .. وغياب حكومي واضح عن دعمها 

 استحوذت قيمة تداول اسهم ٨ شركات والبالغة 
٢٣ مليون دينار على ٦٨٫٤٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بنك اخلليج، برقان، 

بيتك، بنك بوبيان، زين، االفكو، لوجستيك.
ــتحوذت قيمة تداول سهم «بيتك» البالغة ٥٫٤    اس

ماليني دينار على ١٦٪ من القيمة االجمالية.
  باســــتثناء ارتفاع مؤشر قطاع التأمني مبقدار 
١٤٫٣ نقطة، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات 
اعالها قطاع البنوك مبقدار ٤٠٣٫٣ نقاط، تاله قطاع 
اخلدمات مبقدار ٣٨٤ نقطة، تاله قطاع الشــــركات 

غير الكويتية مبقدار ١٦٩٫٨ نقطة.  ت 
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  ثالثـــا: الغيـــاب الواضـــح من 
احلكومة لدعـــم البورصة والذي  
كان يجـــب ان تكون حاضرا امس 
ملنع التدهور احلاد للسوق خاصة 
ان احملفظة الوطنية التي اسستها 
احلكومـــة من ابـــرز اهدافها منع 
التقلبات احلادة للسوق اال ان عدم 
قيامها بأي دور أمس يثير تساؤالت 
كبيرة حول طبيعة قراراتها وما إذا 

كانت فنية أم سياسية.
  رابعا: التدهور احلاد للســـوق 
الســـعودي لعب دورا أساسيا في 

الضغوط النفسية وبالتالي التدهور احلاد للسوق.
  خامســـا: في ظل استمرار االوضاع السياســـية السلبية في 
املنطقة والتي يتوقع ان تتفاقم، فإن األســـواق اخلليجية يتوقع 

ان تواصل تدهورها.

  آلية التداول

  باســـتثناء ســـهم البنك التجاري الذي حافظ على سعره في 
تداوالت متواضعة، فقد هوت اسعار اسهم البنوك بفعل عمليات 
البيع امللحوظة التي تظهر اجواء اخلوف التي تســـود اوســـاط 
املتداولني على الرغم من ان البنوك ُتعد اكثر االســـهم أمانا اال ان 
املخاوف من استمرار هبوط السوق تدفع املتداولني للبيع للحد 
من اخلســـائر، والالفت لالنتباه الهبوط امللحوظ الســـهم البنك 
الوطنـــي وبيتك وبنك برقان والبنك املتحد على الرغم من النمو 
اجليد في ارباح البنوك فضال عن اقتراب موعد انعقاد اجلمعيات 

العمومية لها وحصول املساهمني على توزيعات جيدة.
  هوت ايضا اســـعار اسهم الشركات االســـتثمارية بشدة في 
تداوالت متواضعة، فاغلب االسهم التي شملها التداول تراجعت 
باحلد األدنى معروضة دون طلبات شـــراء في تداوالت ضعيفة 
خاصة اسهم الشـــركات املرتبطة بصفقة زين في مقدمتها سهم 

االستثمارات الوطنية الذي يتوقع ان يواصل الهبوط.
  وتراجعـــت ايضا اســـهم الشـــركات العقارية فـــي تداوالت 

ضعيفة.

  الصناعة والخدمات

  تراجعت ايضا اســـهم الشـــركات الصناعية خاصة التي لها 
ارتباط بصفقة زين في مقدمتها ســـهم اســـمنت بورتالند الذي 
انخفض باحلد األدنى معروضا دون طلبات رغم عمليات الشراء 

النسبي على السهم.
  وسجلت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية هبوطا ملحوظا اال 
ان الالفت لالنتباه االنخفاض احملدود لسهم زين، فيما سجل سهم 
لوجستيك ارتفاعا في سعره بدعم من العقد الذي حصلت عليه 
الشركة من اجليش االميركي بقيمة ١٥٧ مليون دوالر وقد استحوذت 
قيمة تداول اســـهم ٨ شـــركات على ٦٨٫٤٪ من القيمة االجمالية 

للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٣ شركة. 

 هشام أبوشادي
  هوت اسعار االسهم في سوق 
الكويت لالوراق املالية في اول يوم 
تداول امس بعد عطلة طويلة نسبيا 
شهدت فيها املنطقة احداثا سياسية 
دفعت االسواق اخلليجية لهبوط 
حاد، االمر الذي اصاب االوســـاط 
االســـتثمارية احمللية باالحباط، 
خاصة ان ذلك تزامن مع شائعات 
عديدة حول صفقة «زينـ  اتصاالت» 
خالل العطلة ما بني تفاؤل األوساط 
االستثمارية باعالن واضح حول 

مصير الصفقة بعد ان انتهت اول من امس املهلة اخلاصة بانهاء 
االتصاالت االماراتية الفحص النافي للجهالة بنهاية شهر فبراير 
املاضي وفقا لتصريح سابق لرئيس مجموعة اخلرافي ومخاوف 
من عدم امتامها، اال انه لم يعلن اي من الطرفني ما يحدد مستقبل 
الصفقة، لكن مع نهاية تعامالت امس اعلنت شركة االستثمارات 
الوطنية انه نظرا النقضاء املهلة اخلاصة بعمليات الفحص النافي 
للجهالة بنهاية شـــهر فبراير املاضي فإن الشركة تنهي االلتزام 
اخلاص مع شركة االتصاالت االماراتية ببيع ٤٦٪ من زين، لكن 
من الواضح انه كان هناك توقعات بهذا االعالن قبل ان تكشـــف 
عنه الشركة، االمر الذي ساهم بشكل كبير في هبوط السوق الذي 
وصل ملستويات لم يشـــهدها في بدايات االزمة العاملية، بل انه 
وصل ملستوى ما كان عليه املؤشر العام للسوق في عام ٢٠٠٤، 
لذلك فإنه يتوقع ان يواصل السوق اجتاهه النزولي لكن بوتيرة 
اقل مقارنة بأمس، اال ان اسهم الشركات املرتبطة بالصفقة والتي 

كان متوقعا ان تستفيد منها ستواصل الهبوط بشدة.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشـــر العام ١٥٩٫٧ نقطة ليغلق على ٦٣٢١٫٤ نقطة 
بانخفاض نســـبته ٢٫٤٦٪، كذلك انخفض املؤشر الوزني ١٤٫٠٥ 

نقطة ليغلق على ٤٣٨٫٩٧ نقطة بانخفاض نسبته ٣٫١ نقاط.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ١١٧ مليون سهم نفذت من خالل 

٢٦٧٠ صفقة قيمتها ٣٣٫٦ مليون دينار.
  وجرى التداول على اســـهم ١١٣ شـــركة من اصل ٢١٦ شـــركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم ٤ شركات وتراجعت اسعار اسهم 
١٠٢ شـــركة وحافظت اسهم ٧ شركات على اسعارها و١٠٢ شركة 

لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشـــاط من حيـــث القيمة، اذ مت تداول 
٢٥٫٦ مليون ســـهم نفـــذت من خالل ٧٠٩ صفقـــات قيمتها ١٦٫٧ 

مليون دينار.
  وجاء قطاع الشـــركات اخلدماتية في املركز الثاني من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٣٦ مليون ســـهم نفذت من خالل ٨٨٥ صفقة 

قيمتها ٩ ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات الصناعية املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٧٫٩ ماليني ســـهم نفذت من خالل ٣٠٢ صفقة قيمتها 

 انخفاض 
محدود لسهم 
«زين» وهبوط 
حاد لألسهم 
المرتبطة به 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

  ٨ شركات
  على ٦٨٫٤٪ 

  من القيمة اإلجمالية 

(سعود سالم)   تدهور مؤشرات السوق  

 المؤشر ١٥٩٫٧ نقطة وتداول 
١١٧ مليون سهم قيمتها 

٣٣٫٦ مليون دينار 

 انخفاض 

 أميركا: موقع بايدو الصيني
  «سوق سيئة السمعة»

 انضمام «طيران الشرق األوسط» اللبنانية 
إلى تحالف «سكاي تيم» العالمي 

 واشنطنـ  رويترز: وضعت الواليات املتحدة مجددا محرك البحث 
الصيني بايدو في قائمتها السنوية «لألسواق سيئة السمعة» للمنتجات 
املقلدة واملقرصنة مما يعزز آمال مجتمع األعمال األميركي في إجراء 
يتخذه الكونغرس بحق «مواقع اإلنترنت املارقة». وقال مكتب املمثل 
التجاري األميركي إن بايدو هو أكبر مثال بارز على خدمات اإلنترنت 
التي توجه املشترين إلى منتجات مخالفة مخزنة في مواقع استضافة 
لطرف ثالث. وأضاف انه جرى تصنيف بايدو في اآلونة األخيرة كأكثر 

املواقع زيارة في الصني  ومن بني أكبر عشرة مواقع في العالم.
  وأطلق مكتب املمثل التجاري األميركي القائمة السنوية لألسواق 

ومواقع اإلنترنت سيئة السمعة قبل موعدها املعتاد بشهرين.
  وقال إنه سينشر اآلن القائمة بشكل منفصل وليس ضمن تقرير 
سنوي أوسع نطاقا عن سرقات حقوق امللكية الفكرية على مستوى 
العالــــم في نهاية ابريل. من جهة أخرى منحت الســــلطات األميركية 
االثنني شركة «نوبل اينرجي» النفطية اول ترخيص للحفر في خليج 
املكسيك منذ البقعة النفطية، وذلك بعد ثالثة أشهر على انتهاء تعليق 
التنقيــــب عن احملروقات في املياه العميقــــة في املنطقة. وقال مكتب 
إدارة وتنظيم موارد الطاقة في احمليطات ان املجموعة طلبت ترخيصا 
حلفر آبار في االمتياز رقم ٥١٩ من حقل ميسيسيبي كانيون على بعد 
حوالي ١١٠ كلم جنوب ســــواحل لويزيانا. وصرح مدير اإلدارة مايكل 
برومويتش بأن «الترخيص منح لسبب بسيط هو ان الشركة العاملة 
برهنت بنجاح على انها تستطيع احلفر في املياه العميقة وانها قادرة 

على احتواء انفجار حتت البحر اذا وقع». 

 بيروت ـ د.ب.أ: وقعت شـــركة طيران الشـــرق األوسط (اخلطوط 
اجلوية اللبنانية) االثنني املاضي، في مبنى اإلدارة العامة للشركة في 
بيروت، اتفاقية لالنضمام الى حتالف «ســـكاي تيم» العاملي لشركات 
الطيران، الذي يتيح لعمالء الشركات األعضاء فيه االستفادة من شبكة 
عاملية موســـعة. وكان من بني احلاضرين حفل التوقيع وزير األشغال 
العامة والنقـــل في حكومة تصريف األعمال غازي العريضي، ورئيس 
مجلس اإلدارة واملدير العام لشركة امليدل إيست محمد احلوت، ورئيس 

مجلس إدارة حتالف «سكاي تيم» ليو فان وايك.
  ويوفر حتالف «سكاي تيم» العاملي لشركات الطيران، لعمالء الشركات 
األعضاء، نظاما عامليا يزيد على ١٢٥٠٠ رحلة يومية باجتاه ٨٩٨ وجهة 
في ١٦٩ بلدا و«امليدل إيســـت» هي العضو الثاني في منطقة الشـــرق 
األوسط الذي ينضم إلى هذا التحالف والذي سيدخل حيز التنفيذ في 
٢٠١٢ وقـــال العريضي بعد التوقيع «لبنان بلد صغير بني دول عمالقة 
جذب العمالقة واهتم به الكل، حتى في أزماته وفي أيام استقراره كان 
الدولة الصغيرة اجلاذبة للدول الكبيرة». وأضاف العريضي «في لبنان 
شركة صغيرة قياسا على الشركات العمالقة املوجودة بيننا اليوم، هذه 
الشركة هي الـ «ميدل ايست»، كنت وال أزال اسميها دائما أم املؤسسات 
الوطنية قياســـا على الشركات الكبيرة املوجودة ، هي شركة صغيرة 
جدا». وقال رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لشركة «الشرق األوسط» 
محمد احلوت إن الشركة اختارت االنضمام الى حتالف «سكاي تيم» يقينا 
منها بأنه باالحتاد ميكن مواجهة التغيرات احلاصلة في عالم الطيران 

إضافة الى منافسة الناقالت العاملية واحتادات الطيران. 

 «اإليكونومست»: أسعار الغذاء في العالم
  تشهد ارتفاعاً لم يسبق له مثيل منذ ١٩٨٤ 

البيئي)  بإلغاء فكـــرة (الوقـــود 
املســـتخرج من زيت الذرة، إذ ان 
الكثير من املزارعني بدأوا بالتفكير 
في بيع املنتجات الزراعية لشركات 
تعنى بهذا الوقود بدال من توجيه 
االنتـــاج الى الســـوق الغذائي ما 
حدا باالسعار الى االرتفاع. ودعا 
احلكومات االوروبيـــة الى زيادة 
اإلنفاق على البحوث العلمية التي 
تعنى بالزراعة كما فعلت البرازيل 
التي ســـجلت جناحا ملحوظا في 
زيـــادة إنتاجها الزراعي من خالل 

ابتكار طرق جديدة للزراعة.
  وقال ان إنفاق مليار دوالر على 
الزراعية سيوفر للعالم  البحوث 
فوائد كبيرة من خالل زيادة االنتاج 
واستقرار األســـعار في املستقبل 
داعيـــا الدول الغنيـــة الى متويل 
املعاهد العلمية السيما في تطوير 
الســـلع التي تشهد ضغطا كاألرز 
والقمح والذرة. ويحذر الكثير من 
املراقبني من ان ارتفاع اسعار السلع 
الغذائية سيؤدي الى أزمة غذائية 
عاملية في املستقبل القريب تؤثر 
على كل الدول ســـواء املصدرة أو 
الدول  املستوردة، وستتأثر فيها 

الفقيرة بشكل مباشر. 

لكن رئيس الدورة احلالية ملجموعة 
الفرنسي  الرئيس  العشرين  دول 
نيكوال ساركوزي دعا في االجتماع 
االخير الـــى ضبط تلك الصفقات 

التي وصفها «بالشريرة».
  وأضاف ان احللول املطروحة 
ملعاجلة األزمة الغذائية تكمن في 
حترير التجارة بني الدول املستوردة 
واملصـــدرة مع خفـــض التعريفة 
والضرائب على املواد الغذائية من 
قبل احلكومات وإنشاء صناديق 
سيادية تختص فقط بتطوير القطاع 

الزراعي في الدول الفقيرة.
  وذكر التقرير ان حال آخر يكون 

اخلاصة بهم فقفزت االسعار بشكل 
لم يسبق له مثيل منذ ١٩٨٤.

  وأضـــاف ان هناك عوامل غير 
مباشـــرة أدت الى ارتفاع أسعار 
الغذاء منها ضعف الدوالر األميركي 
وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، 
حيث ان الســـلع الغذائية ترتبط 
بقوة بأســـعار النفط، ألن معظم 
املخصبات الزراعية تستخرج منه. 
وقال التقريـــر ان بعض املراقبني 
يلوم املضاربني في أسواق السلع 
الذين ال يهمهـــم غير الربح اآلتي 
من وراء تلك الصفقات، مضيفا ان 
الدليل على ذلك غير قوي حتى اآلن 

 قال تقرير اقتصادي متخصص 
إن أسعار الغذاء حول العالم تشهد 
ارتفاعا لم يسبق له مثيل منذ ثالثة 
عقود، متوقعا أن يستمر ذلك في ظل 
جفاف محصول القمح في الصني 

في املوسم الزراعي احلالي.
  وأوضح التقرير الذي نشرته 
مجلة (االيكونومست) البريطانية 
في عددها االخير ان أسعار الغذاء 
املرتفعة أدت خالل السنوات األربع 
املاضية الى ازدياد عدد الفقراء الذين 
ال يجدون قوت يومهم، مضيفة ان 
دول مجموعة العشـــرين الكبرى 
الغذائي على رأس  وضعت األمن 
قائمة املواضيع التي يجب مناقشتها 
العام احلالي. وذكر ان هناك أسبابا 
مؤقتة تؤدي الى ارتفاع االسعار 
حاليا منها اجلفاف الذي تشـــهده 
روسيا واالرجنتني والفيضانات 
التي ضربت أجزاء من كندا ومعظم 
احملاصيل في باكستان إضافة الى 
القيود التي تفرضها بعض الدول 
الزراعية على التصدير بهدف صيانة 
محاصيلها في السوق احمللي. وقال 
ان تلـــك االســـباب أصابت الدول 
املستوردة للغذاء «بهلع الشراء» 
إلعادة تكوين احتياطيات احلبوب 


