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استمرار تأخر الشركات في إعالن بيانات 2010 عامل ضغط إضافي

»بيان«: التذبذب الكلمة العليا في أداء البورصة
بفعل التأثيرات السياسية اخلارجية والداخلية

السوق، حيث تضع الدراسة 
تصورا شامال عن القطاعات 
اجلديدة التي ستتم إضافتها 

والقطاعات التي ستحذف.
وعلى صعيد أداء السوق، 
فقد شهد أداء غلب عليه طابع 
التذبذب، حيث شهد عمليات 
ش����راء واس����عة ومضاربات 
إيجابية تركزت على األسهم 
العادي����ة والرخيصة، وهو 
ما مكن����ه من تس����جيل أداء 
إيجابي في بعض اجللسات، 
غير أن العوامل السلبية التي 
شهدها السوق، وعلى رأسها 
األوضاع السياسية العربية، 
وبوادر اخلالف بني السلطتني 
التش����ريعية والتنفيذي����ة، 
تس����ببت بدورها في ظهور 
حركة بيعية كان تأثيرها هو 
األقوى، إذ شملت طيفا متنوعا 
من األسهم تضمن العديد من 
األسهم القيادية، السيما لقطاع 

البنوك.
من جهة اخرى، اس����تمر 
تأخر إعالن الشركات املدرجة 
ع����ن نتائجها للعام 2010 في 
تشكيل عامل ضغط إضافي 
على املتداولني، مس����اهما في 
سيادة حالة من احلذر بينهم، 
إذ لم يعلن من هذه الشركات 
حتى منتصف اخلميس املاضي 
إال 44% تقريبا من إجمالي عدد 
الشركات املدرجة، رغم قرب 
انتهاء املهلة القانونية لإلفصاح 

عن النتائج السنوية.

في هذا الشأن خالل األسبوع 
احلالي. وعلى صعيد منفصل، 
التنفيذية  الالئحة  مت نش����ر 
لقانون هيئة سوق املال رقم 
7 لع����ام 2010 ف����ي اجلريدة 
الرس����مية وقد أعلنت الهيئة 
أنها س����تعمل خالل عام من 
تاري����خ نش����ر الالئحة على 
إعداد ترخيص لشركة عامة 
تتملك البورصة، على أن تكون 
البورصة شركة مساهمة عامة 
يتمل����ك 50% منها املواطنون 
عن طري����ق اكتتاب عام، وال� 
الباقية تطرح في مزاد   %50
علني بني الشركات املدرجة في 
السوق، وفي السياق نفسه، 
الفنية لسوق  اللجنة  رفعت 
الكويت ل����أوراق املالية إلى 
جلنة السوق دراسة جديدة 
تتعلق بإعادة هيكلة قطاعات 

التقرير األس����بوعي  قال 
لش����ركة بيان لالستثمار ان 
سوق الكويت لأوراق املالية 
شهد خالل األسبوع املاضي 
جملة من األحداث السياسية 
واالقتصادي����ة الكبيرة، التي 
أثرت على أدائه بشكل واضح، 
وعل����ى رأس تل����ك العوامل، 
املنعطف احلرج الذي اتخذته 
األحداث السياسية في بعض 
العربية بش����كل عام،  الدول 
ودول املنطقة بشكل خاص.

ول����م تقتص����ر التأثيرات 
السياس����ية عل����ى األحداث 
اخلارجية فحسب، وإمنا كان 
الداخلي  السياس����ي  للحراك 
تأثيره الكبير أيضا، حيث شهد 
بدايات ملشهد جديد من اخلالف 
التشريعية  الس����لطتني  بني 
والتنفيذية، وذلك بعد إعالن 
بع����ض نواب مجل����س األمة 
عن نيتهم لتقدمي استجواب 
ضد س����مو رئي����س مجلس 
ال����وزراء ونائبه للش����ؤون 

االقتصادية.
ولم تغب األخبار االقتصادية 
ذات التأثير على السوق عن 
املشهد خالل األسبوع املاضي، 
حيث حفل بظهور عدة أخبار 
من أهمها موافقة اللجنة املالية 
البرملانية على مشروع اخلطة 
التنموية الثانية، وإحالته إلى 
مجلس األمة متهيدا للتصويت 
عليه، وفي ذات السياق، أصدر 
املجلس األعل����ى للتخطيط 
تقريرا األسبوع املاضي، قال 
فيه ان أجهزة وزارات الدولة 
تواجه خل����ال إداريا واضحا، 
ص����ار يلقي بظالل����ه ويؤثر 
سلبا على اإلنتاجية واألداء 
احلكومي، مشيرا إلى أن هذا 
األمر انعكس سلبا على أوضاع 
بيئ����ة االس����تثمار واألعمال، 
ومن جهته، أكد محافظ بنك 
الكوي����ت املركزي أن مجلس 
الوزراء حسم آلية متويل خطة 
التنمية لصالح البنوك احمللية، 
مشيرا إلى أن البنوك تعتبر 
هي أساس التمويل، كما أوضح 
أن »املركزي« سيقدم تقريره 
النهائ����ي إلى مجلس الوزراء 

أعلن���ت ش���ركة »اس���يكو« 
للصناعات عن رعايتها ألنشطة 
»الشهر البيئي« الذي تقيمه الهيئة 
العامة للبيئة ومجموعة »إدارة« 
حتت عنوان »التأثير في نوعية 
احلياة«، والذي سينطلق برعاية 
النائ���ب األول لرئي���س مجلس 
الدفاع ورئيس  الوزراء ووزير 
املجلس األعلى للبيئة الش���يخ 
جاب���ر املبارك في الفترة من 23 

اجلاري إلى 24 ابريل املقبل.
وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
مديرة العمليات بشركة »اسيكو« 
م.غص���ون غس���ان اخلالد في 
تصريح صحافي، إن هذه املشاركة 
تهدف إلى تعريف الزوار مبزايا 
منتجاتنا وصداقتها للبيئة ودعم 
هذا احلدث ملا له من أهمية على 
الصعيد احملل���ي والعاملي، كما 
قمنا بإعداد نشرة تعريفية عن 
منتجاتنا وكيف تعتبر صديقة 
للبيئة باإلضافة إلى تقدمي بعض 

الهدايا خالل هذه األنشطة.
الكويت  ان  وأضافت اخلالد 
تش����جع وتدعم احلف����اظ على 
البيئ����ة، وذلك من خالل تنظيم 
األنشطة واحلمالت املختلفة عن 
طريق اجلهات الرسمية أو عن 
طريق الش����ركات اخلاصة التي 
تدعم بدورها كذل����ك احملافظة 
عل����ى البيئة، مش����يرة إلى أن 
هناك ازديادا في عدد الشركات 
التي جعلت احملافظة على البيئة 
جزءا من سياساتها العامة، مؤكدة 
حرص »اسيكو« على تفعيل هذه 
السياسيات واحلمالت التثقيفية 
من خ����الل املؤمترات والندوات 
وتكريس����ها من خ����الل جهات 
التعليم لننش����ئ األجيال على 

هذا النهج.
وأوضحت اخلالد قائلة: »اننا 
نعيش في بلد مصدر للنفط، إذ ان 
تشغيل املصافي النفطية لها أثر 
كبير على البيئة ملا يصدر عنها 
من ثاني أكسيد الكربون وغيره 
من الغازات السامة، إضافة إلى 
االنبعاثات الناجتة من الصناعة 
والسيارات في الشوارع«، الفتة 
إل���ى أن »اس���يكو« وهي عضو 
في املجل���س األميركي للمباني 
الصديقة للبيئة، حرصت في هذه 
املسألة على إنتاج مواد تساهم 
في احل���د من مخاط���ر التلوث 
وتكون صديق���ة للبيئة، ومنها 
منتجات اخلرسانة اخللوية مثل 
الطابوق، وهي منتجات عازلة 
للحرارة خفيفة الوزن ومقاومة 
للحري���ق، تعمل عل���ى توفير 
استهالك الطاقة صيفا وشتاء، كما 
حرصت الشركة على البناء بنظام 
أسيكو الذي يعتبر أيضا صديقا 
البيئة، وسريع البناء، ويوفر في 
التكلفة واأليادي العاملة، ويوفر 

استهالك الطاقة.

»أسيكو«
ترعى أنشطة 
»الشهر البيئي«

م.غصون اخلالد

قالت الشركة االولى للوقود 
انها قبلت طالبات من خريجي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
من أج���ل تدريبهن على األعمال 
املكتبية وكذلك التدريب امليداني 
في دائرة املالية واالستثمار في 
الش���ركة حس���ب تخصصهن، 
وذلك إلتاحة الفرصة لهن لصقل 
مواهبهن واالستفادة عمليا وعلميا 
من خ���الل جتاربه���ن وعملهن 
اليومي واالحت���كاك باملوظفني 
أصحاب اخلبرات في مجال العمل 

احملاسبي.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي انه يتم تدريب الطالبات 
من خالل جدول زمني مت إعداده 
خصوصا لتغطية احتياجاتهن 
العملية والفنية وال تتجاوز فترة 
التدريب امليداني شهرين، الفتة 
ال���ى انها اتخذت ه���ذه املبادرة 
انطالقا من مبدأ تشجيع الكوادر 
الوطنية ودعمها فنيا وتأهيلها 

للعمل في القطاع اخلاص.
كما حت���ث الش���ركة األولى 
للوقود املتدربات على بذل اجلهد 
والوقت في س���بيل خلق مسار 
وظيفي ممتاز لهن في مؤسسات 
القطاع اخلاص، وتساعد الشركة 
املتدربات على أن مييزوا أنفسهن 
من خالل اكتساب مهارات جديدة 
وعمل مسار مميز لهن في احلياة 

واملستقبل العملي.

»األولى للوقود« 
تشارك في تدريب 

طلبة »التطبيقي«

السلة االقتصادية
بقلم: د. وليد عبدالوهاب الحداد

qualitykw60@hotmail.com

عوامل بناء الثقة
في املجتمع الكويتي )1 ـ 3(

بناء الثقة هي القاعدة التي تنطلق منها 
املجتمعات في تنميتها وتطويرها وتقدمها، فأي 

مجتمع يفقد أفراده الثقة في أنفسهم يعني 
سقوطهم في الهاوية وعدم قدرتهم على اإلجناز، 

ولقد أصبح موضوع بناء قاعدة من الثقة 
لدى األفراد منهجا علميا يدرس في املدارس 
واجلامعات والدورات التدريبية، ومن األسئلة 
التي دائما تخطر على بالي، هل فقد املجتمع 

الكويتي ثقته بنفسه؟ هل من أسباب تأخرنا عن 
التنمية والتطور هو فقداننا هذا العامل املهم؟ 
ملاذا أصبحنا نسمع كلمات مثل ديرة بطيخ؟ 

ويذهب أوالدنا إلى مجلس األمة ليوزعون 
البطيخ على أعضاء مجلس األمة والوزراء؟ ملاذا 
أصبحنا نسمع كلمات مثل: ماكو فايدة، وعمرنا 

ما نتصلح...الخ.
وهذا ما دعاني إلى كتابة هذه املقالة املهمة، 

فالثقة بالنفس هي شعور الفرد بقدرته على 
اإلجناز وحتقيق النتائج مبا حباه اهلل من 

تعليم وخبرات وثقافة، ووجودها يعني االتزان 
والقدرة على اكتساب اخلبرات احلياتية، وتعلم 

املهارات واإلبداع، ووضوح الرؤية، والقدرة على 
التعامل مع اآلخرين وكسبهم، وتوصيل مبادئك 

وأفكارك، كما تعطينا التميز والتنافس على 
املقاعد األولى في املسابقات وغيرها من التنافس 

االقتصادي واالجتماعي والقدرة على حتقيق 
األرقام املتفوقة واملتميزة في جميع وشتى 

مجاالت احلياة، كما إن الثقة بالنفس تنشلك من 
براثن العجز والسلبية والهزمية النفسية.

أدوات الثقة في النفس:
ـ اإلميان باهلل واالستعانة به:

من أهم أدوات الثقة في النفس والتي يوفرها 
لنا ديننا اإلسالمي العظيم بقول اهلل تعالى )ان 
تنصروا اهلل ينصركم(، )من عمل صاحلا من 
ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون(، 
يقول مونتغري في كتابه احلرب عبر التاريخ 
»أهم مميزات اجليوش اإلسالمية لم تكن في 

املعدات أو التسليح أو التنظيم، بل كانت الروح 
املعنوية العالية« وعندما سأل هرقل قائدي 

جيشه بعد هزمية معركة اليرموك والتي كانت 
جميع املؤشرات في صالح الروم من عدد 

وعدة وذخيرة قتالية ملاذا انهزمتم ألم تكونوا 
أكثر منهم وأكثر تسليحا، فرد عليه القادة: هم 
يصلون ونحن ال نصلي، هم يصدقون ونحن 

نكذب، هم ال يشربون اخلمر ونحن نشرب 
اخلمر..، ولقد ضرب الصحابة أروع األمثلة في 

ثقتهم بأنفسهم عندما نشروا هذا الدين في 
شتى أنحاء األرض.

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية
فإن فساد الرأي أن تترددا

ـ ابدأ والهدف واضح في ذهنك:
قدرتنا على التخطيط وبناء األهداف يحددان 

مدى جناحنا أم ال، فجميع الدراسات املعاصرة 
تدل على أن أهم أسباب النجاح لكثير من قادة 

عصرنا وغيرهم، قدرتهم على إدارة ذواتهم 

ووضعهم ألهداف واضحة لعملهم وحلياتهم، 
فقدرتك على بناء اخلطط واألهداف حتدد مدى 

جناحك وقصص التخطيط في القرآن كثيرة 
منها قصة يوسف گ، وأيضا هناك قصص 
خلطط وإستراتيجيات رائعة نفذت في وقتنا 

املعاصر، مثل إستراتيجية 2020 ملاليزيا.
:Career Planning ـ ضع خطة وظيفية

هذه اخلطة من شأنها أن حتقق الشيء الذي 
حتب أن تعمله، وتعزز من قدراتك املهنية، وهذه 

من شأنها أن تعطيك الثقة الكاملة في العمل 
والنفس، وأعتقد أنه آن األوان أن ندّرس أوالدنا 
في اجلامعات كيف يخططون حلياتهم الوظيفية، 
وآن األوان أن ننشأ وحدات للتخطيط الوظيفي 

في جميع مؤسسات الدولة.
ـ ضع لنفسك إيرادا ماليا تعيش به بسعادة:

ينسى الكثير في خضم العمل اليومي والعالقات 
االجتماعية العميقة واملكثفة في املجتمع الكويتي 

واالجتاه للسلوك اإلسرافي والتبذير أن يضع 
الفرد لنفسه إيرادا ماليا يحقق به أحالمه 

ويعيش به بسعادة.
فقد ورد في احلديث الصحيح أن سعد بن أبي 

وقاص وهو مريض في فراشه يتوقع املوت قال 
للنبي ژ: »أتصدق بكل مالي؟، قال: ال، قال: 
أتصدق بنصف مالي؟، قال: ال، قال: أتصدق 

بثلث مالي؟، قال ژ: الثلث والثلث كثير، إنك 
إن تذر أهلك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس«، ولقد كان أغلب الصحابة 

يعملون لكسب عيشهم وجزء كبير من الـ 10 
املبشرين باجلنة كانوا يعملون في التجارة.

فيجب علينا التوفير وبناء اخلطط االستثمارية 
والبعد عن السلوك اإلسرافي والتبذيري، من 

أجل أن نبني قاعدة مالية تساعدنا على السعادة 
في هذه احلياة والثقة بالنفس.

ـ عش متفائال: التفاؤل قاعدة أساسية في 
ديننا، يقول النبي ژ: »تفاءلوا باخلير جتدوه«، 
وعندما جاء سهيل بن عمرو موفدا عن الكفار، 

تفاءل النبي ژ باسمه وقال: سهل أمركم.
عش حياتك مبا فيها وال تخف من ساكنيها

 وال تستسلم وتيأس وتنهزم وكن أنت البطل 
فيها

وقال الشاعر:
ذئبا ــاس  ــن ال كـــان  إن 

ـــد فيها أنــت األس ــن  ك
ــا حــرب كـــانـــت  وإن 

حاميها تكون  أن  عليك 
سلما كـــانـــت  وإن 

ــا ــه ــادي ــــت ب ــن أن ــك ف
فلو كانت الكرامة أو املعرفة

فيها الرأس  مرفوع  فمت 
وال تنظر إلى األمس بحسرة

إليها سأكون  غدا  قل  بل 
مرة كانت  مهما  فاحلياة 

يحليها ما  فيها  ستجد 
ويجعل تبتسم  ويجعلك 

فيها لــك  طريقا  األمــل 

بقيم���ة 300 دينار ش���هريا، 
بهدف دع���م العمالة الوطنية 
وتش���جيعهم على االنخراط 
في القطاع اخلاص واحلد من 
التضخم احلكومي في أروقة 
األجهزة احلكومية والى دراسة 
منح األطباء العاملني في القطاع 
اخلاص أيضا عالوة تشجيعية 
جدي���دة تقارب املبل���غ الذي 
يصرف للمهندس���ني، مشيرا 
الى ان هذا القرار أثار نوعا من 
االحتجاج من حملة املؤهالت 
الفنية األخرى التي لم يشملها 
القرار. وبني القناعي في تصريح 
صحاف���ي أن اعتراض جمعية 
القرار يستند  احملاسبني على 
الى مجموعة من األسباب، أهمها: 
أن إقرار كادر املهندسني األخير 
بالقطاع احلكومي يخالف كل 
التوجيهات لتشجيع وتوجيه 
العمالة الكويتية للعمل بالقطاع 
التنمية  اخلاص وأولها خطة 
وبرامج التخصيص وتخفيف 
األعباء عن موازنة الدولة، كما 
ان إقرار بدل املهندسني بالقطاع 
اخلاص األخير جاء كمحاولة 
لتصحيح اخلطأ عبر حتميل 
أعب���اء مالية إضافية ونتيجة 

»احملاسبني«: منح بدل للمهندسني
بـ »اخلاص« غير عادل لبقية التخصصات

لضغوط على الدولة.
وأضاف ان القرار األخير لم 
يراع مساواة جميع الكويتيني 
ومن كل التخصصات بالبدل 
اإلضاف���ي للعامل���ني بالقطاع 
العالوة  اخلاص املضاف على 
االجتماعية وع���الوة األطفال 
املنصوص عليها بقانون دعم 

العمالة الوطنية.
وق���ال د.القناع���ي: »إننا 
نس���جل حتفظنا الشديد على 
القرار األخير  ما اشتمل عليه 
من مخالف���ة صريحة ملبادئ 
العدالة واملساواة بني املواطنني 
واالفتقار إلى املعاملة باملثل لكل 
التخصصات عبر تش���جيعها 
للتوجه للقطاع اخلاص لتخفيف 
األعباء عن القطاع احلكومي، و 
نناشد مجلس الوزراء مراجعة 
قراره األخير بتمييز تخصص 
الهندس���ة ع���ن التخصصات 
املهنية األخرى والتي على رأسها 
احملاسبة والتدقيق والقانون 
والصيدلة وبقية التخصصات 
الفنية التي يحتاج إليها القطاع 
الكويتية  العمالة  اخلاص من 
والتي تفرضها كذلك قوانني دعم 

العمالة بالقطاع اخلاص«.

وجه رئيس مجلس اإلدارة 
جلمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية د.رشيد القناعي الشكر 
الى مجلس الوزراء على قراره 
اخلاص بتكليف برنامج إعادة 
هيكلة القوى مبنح املهندسني 
الكويتيني العاملني في القطاع 
ب���كل تخصصاتهم  اخل���اص 
الهندس���ية عالوة تشجيعية 

د.رشيد القناعي 

نسبة القيمة السوقية لكل قطاع إلى السوق

عمليات شراء 
واسعة ومضاربات 

إيجابية تركزت
على األسهم العادية 

والرخيصة


