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 الصخب السياسي وهيئة أسواق املال وتعميم «املركزي» 

 «األولى للوساطة»: ٣ عوامل وراء اللون األحمر للبورصة
الذي زاد من الضغوط السلبية على 
السوق، حيث كان من الواضح ان 
النفس التشاؤمي هو من يتحكم في 
قرارات املستثمرين إلى حد كبير، 
مضيفة ان احلركة املركزة من قبل 
املستثمرين على معظم القطاعات 
التشـــغلية، مبـــا فيهـــا البنوك 
انسحبت بالتدريج خالل تداوالت 
الشهر اجلاري، إلى حد الضعف 
لبعضها، رغم استمرار تدخالت 
التي مازالت  الوطنيـــة  احملفظة 

موجهة بقرارات استثمارية. 
  ولفتت «األولى للوســـاطة» 
إلى أن من االعتبارات الرئيسية 
وراء انحسار مستويات السيولة 
املتداولة مرحلة الترقب للنتائج 
الفصلية نصف السنوية للشركات، 
حيث جـــرى التقليد لدى عموم 
التوقيت،  املســـتثمرين في هذا 
التحرك ببـــطء على بناء املراكز 
االستثمارية، ومع تنامي التوقعات 
بتأخر انطالق قطار اعالن غالبية 
الوحدات املدرجة لبياناتها املالية 
نصف السنوية، وفضل العديد من 
املستثمرين االحتفاظ بالسيولة 
في جيوب عميقـــة موقتا حتى 
تظهر بعض االشارات املشجعة، 
خصوصا مع وجود مخاوف من ان 
تكون االرقام املالية نصف السنوية 
دون الطموح تكرارا لســـيناريو 

الربع االول.
  ولفتت «األولى للوساطة» الى 
ان الغياب الواضح لصناع السوق، 
خاصة احملفظة الوطنية، ساهم في 
تعميق املخاوف لدى املستثمرين، 
حيث التزمـــوا باحلذر والتروي 
حتـــى تنجلي الصـــورة امامهم 
اكثر. خصوصا في ظل األحداث 
السياسية االقليمية التي ال تقل 
الداخل مع اختالف  سخونة عن 

االعتبارات.
  وقالـــت «األولى للوســـاطة» 
ان غالبية املجاميع االستثمارية 
الكبـــرى فضلـــت الدخـــول في 
نـــادي املراقبني ملجريات األمور، 
محجمة بذلك عن توسيع عملياتها 
الشـــرائية، بدال من التحرك على 
اسهمها كصناع سوق لها، وهو ما 
قلل من عوامل الدعم الفني السهم 
هذه املجاميع وشركاتها التابعة، 
صاحبه فـــي املقابل عمليات بيع 
بهدف جلني األرباح او لوقف نزيف 
اخلسائر املتواصل لبعض االسهم، 
خاصة اسهم الشركات التي حظيت 

بدعم من املجاميع التابعة لها.  

  وذكرت ان عدم التقاطع على 
تفســـير واضح للعديد من بنود 
الالئحة التنفيذية في وقت تظل 
فيه البنية البشرية غير مكتملة 
لهيئة أسواق املال دفع املستثمرين 
وحتديدا الصناديق إلى تقليص 
تعامالتها في البورصة مخافة ان 
يكونوا عرضة للمساءلة القانونية 
الالئحة كما  ملجرد عدم فهمهـــم 
ينبغي، كما ســـاهم تعميم بنك 
الكويت املركزي االخير بخصوص 
دعوة الشركات االستثمارية لفض 
الرقابة عبر حتديد انشطتها وحتديد 
اختياراتها من حيث التبعية للهيئة 
أو «املركزي» فـــي زيادة ضعف 
االقبال لدى املستثمرين اقله في 

الوقت الراهن.
  واشارت «األولى للوساطة» إلى 
ان سوق الكويت لألوراق املالية 
واصل االسبوع املاضي تراجعاته 
القويـــة، مدفوعـــا مبوجة البيع 
التي تركزت في أسهم الشركات 
الرخيصة بشكل خاص مع استمرار 
الســـيولة  الواضح في  الضعف 
املالية املوجهـــة للبورصة األمر 

 قالت شركة األولى للوساطة 
املالية في تقريرها االسبوعي، ان 
مؤشرات سوق الكويت لألوراق 
املالية اعطت لالسبوع الثالث على 
التوالي مؤشرات عدة على ضعف 
شهية املستثمرين، وتراجع القوة 
الشرائية، خصوصا فيما يتعلق 
بكتلة االسهم القيادية، وهو ما اذكى 
حالة استمرار انحسار مستويات 
السيولة املوجهة إلى السوق، إلى 
معدالت ميكن وصفها بالهزيلة اذا 
ما قورنت بسوق بحجم بورصة 

الكويت. 
  وبينت «األولى للوساطة» ان 
عمليات التباين والتذبذب التي 
الكويت منذ بداية  ميزت سوق 
شهر مايو أعادت تكرار النظرة 
إلى غياب احملفزات الرئيســـية 
الستعادة احلركة النشطة وتعزيز 
آفاق الدعم املمكنة مستقبال، ما 
أدى إلى رسم درجة معينة من 
عدم االرتياح لدى املستثمرين 
بشـــأن جدوى تعميق قراراتهم 
الشرائية إلى معدالت اعلى، وشمل 
ذلك قطاع البنوك الذي تعرضت 
غالبية وحداته إلى تباين وتذبذب 
واضحني فـــي تداوالتهم معظم 

جلسات االسبوع الفائت.
  وافادت «األولى للوســـاطة» 
بان السوق عانى خالل االسبوع 
انخفـــاض حاد في  املاضي من 
مستويات السيولة املوجهة اليه، 
وذلك نظرا لعـــزوف الكبار من 
صناع السوق عن التداول عبر 
الصناديق واحملافظ االستثمارية، 
خصوصا مع الصخب السياسي 
الذي زاد من احمرار املؤشرات، 
مبينة ان املخاوف من استمرار 
االشتباك السياسي بني مجلس 
األمة واحلكومة، واحلديث املتزايد 
عن تظاهـــرات منظمة، زاد من 

املخاوف لدى املستثمرين.
  وبينت «األولى للوســـاطة» 
ان استمرار ســـخونة الساحة 
السياسية، وما قد يترتب على 
ذلك من تداعيات ســـلبية على 
الســـوق اقربها غـــض الطرف 
التدخـــل احلكومي  عن معطى 
الســـوق ولو من باب  الصالح 
الدفع السريع بتحسني معطيات 
الدورة االقتصادية، وابعدها خطة 
التنمية من حيث تأخير جدولها 
الزمني، شجع اكثر على تكثيف 
عمليات البيع، التي لم تخل من 

عمليات بيع عشوائية.

  ضمن إطار خططه التسويقية 
املباشــــر  التواصل  إلى  الراميــــة 
البنك  والسريع مع عمالئه أعلن 
التجاري الكويتي عن اطالق صفحته 
الرســــمية على مواقع الـ «الفيس 
بــــوك» و«توتيــــر» و«يوتوب»، 
وذلك لتوسيع وسائل اتصاله مع 
العمالء من خالل شبكات التواصل 
االجتماعي التي أثبتت أنها من أجنح 
سبل التواصل بني جميع الشرائح 
العمالء  في املجتمع عموما، ومع 

على وجه اخلصوص.
  وبهذه املناســــبة، قالت املدير 
اإلعــــالن  إدارة   - التنفيــــذي 
والعالقــــات العامــــة فــــي البنك 
التجاري أماني الورع: «ال شك أن 
التجاري يسعى دوما إلى مواكبة 
التطورات وتوظيف التكنولوجيا 
في خدمة العمالء، ولهذا كان البد 
من اتخاذ هذه اخلطوة الهامة من 
إطالق هذه الصفحات واستخدامها 
العمالء،  كصلة وصل مباشر مع 
والتواجد بالقرب منهم خللق قنوات 
تواصل مباشرة بني البنك والعميل، 
بحيث تكون مصدرا تعريفيا ميكن 
للعميل من االطالع على آخر األخبار 
والتحديثات ألنشــــطة ومنتجات 
وخدمــــات البنك من خالل قنوات 
التواصــــل، واضافــــت الورع في 
تصريح صحافي بالقول: «سيكون 
هنــــاك فرصة كبيرة الســــتقبال 
استفســــارات ومقترحات عمالء 
البنك التجاري الكرام حول خدماتنا 
بشكل مستمر وفي أي وقت عبر 
املواقع اإللكترونية ســــعيا  هذه 
منه لالرتقاء مبســــتوى خدماته 
مبا يســــتجيب لتطلعات العمالء 
وحتقيــــق أهدافهــــم»، موضحة 
أن حســــاب البنك التجاري على 
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 «اجلمان»: القلق والترقب يقودان السوق للتراجع
والســـعري ١٫٩١ و١٫٥٧٪ على 
التوالي، وذلـــك على خلفية 
القلق والترقب من املتغيرات 
السياســـية خالل األســـبوع 
املاضـــي، والتـــي انعكســـت 
بالتبعية على أداء سوق الكويت 

لألوراق املالية.
  وتوقع «اجلمان» أن يستمر 
األداء املتذبذب املائل إلى الهبوط 
خالل األسبوع اجلاري نظرا 
لعدم التوقع ملستجدات إيجابية 
سواء اقتصادية أو غيرها، وذلك 
باســـتثناء ما يتردد بقوة عن 
تدخل احملفظـــة الوطنية في 
تداول البورصة، والتي انتشلت 
املؤشر السعري من انخفاض 
فاق ٥٦ نقطة خالل تداول يوم 
اخلميس ٢٦ اجلاري إلى ارتفاع 
مبقدار ٤٫٥ نقاط عند اإلقفال، 
وفي حال جتدد تدخل احملفظة 
الوطنية - وبشكل ملحوظ - 
األسبوع اجلاري سيغير املسار 

الطبيعي الهابط للبورصة. 

اجلمـــان  مركـــز  قـــال    
لالستشـــارات االقتصادية ان 
مؤشـــره للثقة تراجع مبعدل 
٠٫٨٥٪ لألســـبوع املنتهي في 
٢٦ مايو اجلـــاري إلى ٦٩٫٠٥ 
نقطة، وذلك مبقدار ٠٫٥٩ نقطة، 
وقد جاء هذا التراجع بالتوازي 
مع انخفاض املؤشرين الوزني 

 أماني الورع 

 فهاد املطيري

 qualitykw٦٠@hotmail.com السلة االقتصادية 
 بقلم: د.وليد عبدالوهاب الحداد 

 عزيزي أوباما.. اإلرهاب لن يتوقف 
  إال بالقضاء على جذور املشكلة

 بداية البد أن نذكر أننا ضد اإلرهاب وقتل 
املدنيني من أجل حتقيق أهداف سياسية، 

فهذا مناقض لإلسالم وتعاليمه وللجوانب 
اإلنسانية، وما حدث من قتل لالبرياء في 

الواليات املتحدة الدولة احلليفة لنا نحن ضده 
جملة وتفصيال.

  ولكن من باب «صديقك من صَدقك ال من 
صدَّقك».. فإن قتل بن الدن لن يوقف 

اإلرهاب، إذ البد من القضاء على أصل املشكلة 
التي تتمثل في أن العالم اإلسالمي على مدى 

قرون كان هو مصدر الثروات في العالم 
ويتمتع مبوارد طبيعية ال حدود لها باإلضافة 

إلى املوقع اجلغرافي املتميز واآلثار من 
احلضارات اإلنسانية على مدى الدهر، ولكن 
العالم اإلسالمي بعد ضعفه وقيام االستعمار 

األوروبي والغربي باحتالله وجعله مصدرا 
للثروات الطبيعية لهذه الدول ومص جميع 
ثرواته بصورة غير إنسانية وبشعة وتركه 

للتخلف وعدم اإلنفاق عليه اصبح يعاني من 
الفقر واجلهل وضعف التعليم، بل إن املجاعات 

والكوارث اإلنسانية تقبع أغلبها في العالم 
اإلسالمي والعربي.

  ويكفي أن نعرف أن في العالم العربي فقط 
يوجد ١٠٠ مليون أمي و١٠٠ مليون أخرى ال 
عمل لهم.. فمن يصدق أن دولة مثل مصر 

والعراق واملفروض أن تصدرا إلى العالم أجمع 
مواد غذائية تقومان باستيراد املواد الغذائية 

مثل القمح والذرة وغيرهما، فالواليات املتحدة 
بدال من تصدير تقنية الزراعة ومساعدة مصر 

على بناء أمنها الغذائي تقوم بتصدير القمح 
لها، ويكفي أن نعلم أن دول شمال أفريقيا 

وحدها تستورد ١٠ مليارات دوالر سنويا من 
القمح من الواليات املتحدة فقط.

  لقد قامت الواليات املتحدة ببناء أوروبا بعد 
احلرب العاملية الثانية وبناء اقتصادياتها 

واليابان وكوريا اجلنوبية وغيرها، ولكنها 
امتنعت عن العالم العربي واإلسالمي ألسباب 
معروفة، إذ يجب أن تكون هذه الدول سوقا 
لها وغير مطلوب تطورها، ويكفي أن نعرف 
أن السجائر بعد منعها من الواليات املتحدة 

بشتى الطرق أصبحت مبيعاتها ٢٠٪ في 
الواليات املتحدة و٨٠٪ في الدول النامية، فأي 
أخالقيات يتحدث عنها الغرب؟! فاملنع يجب 

أن يطول اجلميع وقس على ذلك جميع السلع، 
فعندما كنت طالبا في الواليات املتحدة رغبت 
في توريد سيارتي األميركية من الكويت إلى 

الواليات املتحدة، فكان اجلواب املنع البات ألن 
السيارات التي صدرت لنا ال تتمتع مبواصفات 

تقليل تلوث البيئة واملفروضة على سيارات 
الواليات املتحدة.

  لقد قامت الواليات املتحدة ولألسف الشديد 
بدعم األنظمة الدكتاتورية والتسلطية في 

العالم العربي مادامت حتقق أهدافها وليذهب 
العالم العربي والدول النامية إلى اجلحيم من 
انتهاكات حلقوق اإلنسان وفساد ال محدود، 

ويكفي أن نعرف أن أكثر الدول فسادا في 
العالم دول عربية واجتاه الواليات املتحدة 

اآلن إلى تأييد الثورات العربية، فهذا ما مت إال 
بعد أن أحرج الشباب العربي بثوراته الواليات 

املتحدة وأنظمتها الدكتاتورية احلليفة.

  ومن مسببات اإلرهاب والكراهية، الدعم 
الالمحدود الذي تقدمه الواليات املتحدة إلى 

إسرائيل، فالدولة اليهودية ودعايتها اإلعالمية 
كانت تنادي بانتهاك احلقوق اإلنسانية 

لليهود على مدى التاريخ في أوروبا وغيرها، 
ولألسف اآلن عندما حتققت الدولة لها 

أصبحت هي التي ينتهك حقوق اإلنسان 
فهي متنع الفلسطينيني من الرجوع إلى 

بلدهم وأراضيهم ومساكنهم وتقوم بقتل 
األطفال األبرياء في املظاهرات وجترد النساء 
الفلسطينيات من ثيابهن بحجة التفتيش، بل 
تهني رئيسهم بتفتيشه على حواجز احلدود 
ومتنع املساعدات الغذائية عن الفلسطينيني، 

وعندما عرضت اجلامعة العربية مشروع 
السالم عليها مقابل أراضي ١٩٦٧ احملتلة قامت 

برفض السالم.
  لقد قام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بإهانة 
رئيس الواليات املتحدة وأعطاه درسا في 
التاريخ عندما نادى بدولة فلسطينية على 

حدود ١٩٦٧، ولألسف تقوم الواليات املتحدة 
بوقف أي مشروع يدين الدولة اليهودية 

النتهاكات السالم واحلقوق اإلنسانية وحتى 
تقارير وجلان األمم املتحدة مرفوضة لدى 
الواليات املتحدة إذا كانت تدين إسرائيل.. 
اللوبي اليهودي لألسف الشديد قد خطف 

القرار األميركي ولن يعود القرار األميركي إلى 
موضوعيته إال في حالة التخلص من هيمنة 

هذا اللوبي على القرار السياسي األميركي فيما 
يخص الشرق األوسط.

  باختصار عزيزي أوباما.. الواليات املتحدة 
بحاجة إلى رؤية جديدة وإستراتيجية مختلفة 

للقضاء على اإلرهاب في الشرق الوسط 
ولوقف مد الكراهية للواليات املتحدة، تتمثل 

في البناء االقتصادي ومساعدة هذه الدول في 
األساسيات ومتكينها من استغالل مواردها 

وتوفير الغذاء والصناعات األساسية لشعوبها 
أي مشروع «مارشال» حديث ينقل هذه 

الدول من وضعها االقتصادي البئيس إلى 
وضع الرفاهية االقتصادية وليس بالطبع 

مطلوبا منكم أن تعملوا على التنفيذ بقدر ما 
ان املطلوب هو التحفيز والتوجيه واملساعدة 

التكنولوجية.
  وأيضا مطلوب وقف دعم األنظمة االستبدادية 

والدعم احلقيقي للدميوقراطية، والسياسة 
احلالية التي أعلنتها جيدة واملطلوب التطبيق 

احلقيقي وعدم التأخر ألسباب مصلحية.
  وأخيرا أن تكونوا جادين في إلزام الدولة 

اليهودية باملواثيق الدولية وااللتزام احلقيقي 
بالسالم ومنع االنتهاكات اإلنسانية ومنع 

وقف سبل العيش أمام الفلسطينيني 
وإعطاؤهم حقوقهم في الرجوع إلى ديارهم، 

ومنع أي محاوله لتهويد القدس وإعالنها 
عاصمة إلسرائيل، او ملنع املسلمني من الصالة 

في املسجد األقصى، وأي قرار من هذا فإنه 
يعني احلرب على العالم اإلسالمي على مدى 

التاريخ.
  فعزيزي أوباما.. األخذ بهذه الرؤية اجلديدة 

في سياستكم وإستراتيجيتكم في الشرق 
الوسط والعالم اإلسالمي، يضمن لكم انتهاء 

اإلرهاب وصداقة العالم العربي واإلسالمي لكم. 
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 أعلنت الهيئة العامة للصناعة 
انها باشرت منذ أوائل ابريل املاضي 
باتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة 
للتأكد من خلو املنتجات اليابانية 
املستوردة من التلوث اإلشعاعي 
نتيجة انفجار املفاعل النووي في 

فوكوشيما. 
  وقالت الهيئة في بيان صحافي 
ان هــــذا اإلجــــراء يشــــمل جميع 
املنتجات املدرجة ضمن نظام تأكيد 
الوطنــــي (KUCAS) من  املطابقة 
أجهزة كهربائية وسيارات وإطارات 
وزيوت وأصباغ واسمنت، اضافة 
الى اآلالت الصناعية التي تشملها 
التصاريح املمنوحــــة للمصانع 
الوطنية. وأفــــاد نائب مدير عام 
الهيئــــة للمواصفــــات واخلدمات 
الفنية فهاد املطيري بأن تعليمات 
صدرت لشركة الفحص والتفتيش 
العامليــــة املعتمدة من قبل الهيئة 
تقضي بفحص املنتجات املدرجة 
ذات املنشــــأ الياباني قبل شحنها 
من اليابان او من اي مصدر آخر.  
وأضاف املطيري ان الهيئة العامة 
للصناعة قامت بتاريخ ٩ اجلاري 
بتزويد مفتشيها في جميع املنافذ 
اجلمركية للكويت بأحدث أجهزة 
جايجر كاونتر عالية احلساسية 
لكشف اي اشــــعاعات ضارة في 
املوانئ بالنسبة للمنتجات اليابانية 
غير املصحوبة بشهادة خلوها من 
اإلشعاع من اجلهات املعتمدة في 
البلدان املصدرة، وســــيتم رفض 
وإعادة تصدير اي إرساليات يثبت 
الكشف وجود تلوث إشعاعي فيها، 
حيث أكدت الهيئة ان هذا اإلجراء 
مؤقت بحيث ســــيتم رفعه حاملا 
تنتهي حالة اخلطر وتقدم احلكومة 

اليابانية ما يثبت زواله. 

 الغياب الواضح 
لصناع السوق خاصة 

احملفظة الوطنية 
ساهم في تعميق 

املخاوف لدى 
املستثمرين 


