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 هل يهدد ارتفاع اليورو التعافي االقتصادي؟! 
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عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinicsp

عيادة الطب العام والباطنية

25QÉæjOjO

 ثقة المستثمرين في الخليج إلى أعلى مستوياتها 
 دبي ـ رويترز: أظهر مســـح صدرت نتائجه أمس وشـــمل 
شـــركات تتوقع إيرادات وهوامش ربح أعلى أن ثقة أصحاب 
األعمال في دول اخلليج العربية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها 
منذ أكتوبر عام ٢٠٠٨. واظهر املســـح الذي أجراه بنك «اتش.
اس.بي.سي» في أواخر سبتمبر أن ٤٥٪ من املشاركني توقعوا 
حتسن األعمال بشكل عام ارتفاعا من ٤١٪من قبل. وقال املدير 
االقليمي لألعمال املصرفية التجارية في بنك «اتش.اس.بي.سي» 

الشرق األوسط ساميون فوجان جونسون في بيان «حالة التفاؤل 
في املنطقة زادت باطراد منذ أن بلغت أدنى مستوياتها خالل 
العام». وشهدت اقتصادات دول اخلليج العربية وهي السعودية 
واإلمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين تراجعا شديدا في 

أعقاب األزمة املالية العاملية وانخفاض أسعار النفط.
  لكن ظهرت دالئل على االنتعاش في األشهر القليلة املاضية 
مع ارتفاع في أســـعار النفط إلى نحو ٧٨ دوالرا للبرميل من 

٣٢ دوالرا في ديســـمبر إلى جانب حتسن طفيف في االقتصاد 
العاملي. وأظهر االستطالع كذلك أن ٣٤٪ من املشاركني توقعوا 
منو اإليرادات في الربع األخير من العام ارتفاعا من ٢٩٪ توقعوا 
ذلك في الربع الثالث. وتوقع ٣٠٪ من املشاركني ارتفاع األرباح 

في بقية العام في حني توقع ١٣٪ انخفاضها.
  وأجري املسح الفصلي الذي شـــمل ١٦٤١ مشاركا من دول 

اخلليج العربية في الفترة بني ٢٧ و٣٠ سبتمبر. 

 فرانكفورتـ  د.ب.أ: تراجع سهم مصرف «دويتشه بنك» األملاني 
بأكثـــر من ٣٪ امس على الرغم من اعالن اكبر بنك في املانيا انه 
يتوقع حتقيق زيادة اكبر من املتوقع في االرباح الصافية للربع 
الثالـــث من هذا العام. وقال البنك ومقره فرانكفورت في تقرير 
اولي ان االرباح الصافية للربع الثالث من العام ستصل الى ١٫٤ 
مليار يورو (٢٫١ مليار دوالر)، فيما بلغت االرباح الصافية للبنك 
٤١٤ مليون يورو في الفترة نفســـها مـــن العام املاضي. وبلغت 
ارباح البنك قبل احتساب الضرائب ١٫٣ مليار يورو خالل االشهر 

الثالثة املنتهية في سبتمبر. 

 ٧٥٫٦١ دوالرًا
   للنفط الكويتي 

 كونـــا: ارتفع ســـعر برميل 
النفط الكويتي مبقدار ٢٩ سنتا 
ليستقر عند مستوى ٧٥٫٦١ دوالرا 
في تعامالت امس االول مقارنة 

بتعامالت االثنني املاضي.
النفط منذ    وتشهد اســـعار 
بداية االســـبوع املاضي ارتفاعا 
الى  مســـتمرا يعزوه احملللون 
انخفاض سعر الدوالر في االسواق 

العاملية. 

 ارتفاع اليورو يهدد التعافي االقتصادي الوليد في أوروبا  ارتفاع اليورو يهدد التعافي االقتصادي الوليد في أوروبا 
 ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» 
البريطانية ان فرنسا اعطت اشارة 
واضحة الى ان ارتفاع اليورو يشكل 
تهديدا للتعافي االقتصادي الهش 
لالقتصاد األوروبي وال ميكن حتمله 

اطول من ذلك.
  ونقلــــت الصحيفة عن هنري 
غواينو مستشار الرئيس الفرنسي 
نيكوال ســــاركوزي قوله ان بلوغ 
اليــــورو مســــتوى ١٫٥٠  ســــعر 
دوالرا ســــيكون كارثة لالقتصاد 

األوروبي.
  وكان اليورو قد سجل منذ مارس 
املاضي ارتفاعا بنسبة ١٥٪ باملعيار 
التجاري اي ما يعادل ارتفاعا في 
اسعار الفائدة بستة ارباع نقطة 
مئوية. ويوم الثالثاء املاضي تأرجح 
لفترة قصيرة عند ١٫٥٠ دوالر قبل 
ان يتراجع نتيجة مخاوف من تدخل 

السلطات النقدية في أوروبا.
  واضافت الصحيفة ان اكثر ما 
يقلق صانعي السياسة األوروبيني 
هو ارتفاع اليــــورو مقابل اليوان 
الصينــــي. وكانت بكني قد ربطت 
عملتها بقوة بالدوالر الضعيف منذ 

اكثر من عام محققة ميزات اضافية 
لصادراتها. وفي ســــبتمبر وحده 
حققت زيــــادة في احتياطياتها بـ 
٦٨ مليار دوالر نتيجة االبقاء على 
انخفاض قيمــــة عملتها. ويجري 
استثمار معظم هذه االحتياطيات 
اجلديدة في سندات منطقة اليورو 

األمر الذي رفع قيمته اكثر.
  وقالت وزيرة املالية الفرنسية 
كريستني الغارد انه امر ال يطاق 
ان تدفع اوروبا ثمن العالقة غير 
الســــليمة بني الواليــــات املتحدة 
والصني. وجدير بالذكر ان الفائض 
التجاري الصيني مع اوروبا بلغ في 

العام املاضي ١٦٩ مليار يورو.
  وتقول الصحيفــــة ان اوروبا 
واليابان هما الكتلتان الوحيدتان 
اللتان تقفان موقف املتفرج بينما 
يســــمح اآلخرون لقيمة عمالتهم 
او يتخذون خطوات  باالنخفاض 
عمليــــة لالبقاء علــــى انخفاض 
البرازيل  ســــعر صرفها. وكانت 
احــــدث الدول التي تدخلت لوقف 
صعود الريال بعد ان ســــجل منذ 
مارس ارتفاعا بنسبة ٤٢٪ مقابل 

الدوالر.
  وفيما تتدخل سويسرا بشكل 
علني لالبقاء على انخفاض قيمة 
عملتها، عملت كندا ونيوزيلندا على 
اطالق حملة كالمية لوقف ارتفاع 
عملتيهما، بينما جلأت بريطانيا 
والسويد الى اتخاذ اجراءات خفية 

لتخفيض عملتيهما.
  ومــــع قيام كوريــــا اجلنوبية 
وتايلنــــد وتايــــوان والفلبــــني 
واندونيسيا وروسيا بشراء الدوالر 
للحد مــــن ارتفاع عمالتها حذرت 
الصحيفة من ان ذلك سيطيل امد 
اخللل في التوازن الذي أفضى الى 
فقاعة االئتمانات في ٢٠٠٧/٢٠٠٤ 
وبالتالي الى األزمة املالية الراهنة، 
وأوضحت الصحيفة ان تكديس 
االحتياطيــــات يغذي فــــورة في 
األصول ألنه يولــــد فائضا كبيرا 
في السيولة وانخفاضا في عائدات 
السندات العاملية، ودعت الصحيفة 
آسيا الى اجراء تخفيضات كبيرة 
على ســــعر صرف عمالتها مقابل 
العمالت الغربية من اجل تصحيح 

هذا النظام. 

 ٢٫١ مليار دوالر
  أرباح «دويتشه بنك» 

 «الكويتية للمقاصة» تقدم خدمات
  «مقاصة أون الين» لمتداولي البورصة

خدمة االكتتـــاب عن املتداولني 
في زيادة رأســـمال الشـــركات 
الكويتية  املدرجة بالبورصـــة 
وذلك لتوفر على العميل عناء 
الذهاب للشركة وانتظار الدور 
وحاالت السفر والظروف املختلفة 
التي قد تواجه املتداول فتمنعه 
من االكتتاب. وقال ان املقاصة 
ميكن ان تكتتب للمتداول الواحد 
في اكثر من اكتتاب في الوقت 
نفسه وبأمر واحد وذلك مقابل 
١٠ دنانيـــر لالكتتـــاب عنه في 
كل شـــركة. يذكر ان البورصة 
الكويتية وّقعت االسبوع املاضي 
مع «ناســـداك او ام اكس» على 
اتفاق لتطوير آليات السوق عبر 
مراحل تبدأ العام املقبل من اجل 
جعل البورصة الكويتية محط 
أنظـــار املســـتثمرين احملليني 

واألجانب. 

عبر االنترنـــت وكذلك االطالع 
على كشوفات التداوالت اليومية 
واألسبوعية اخلاصة بكل عميل 
اضافة الى توفير خدمات الدفع 

عبر خدمات (كي نت).
  واشـــار الى توفير املقاصة 

 كونا: اعلنت الشركة الكويتية 
للمقاصة عن بداية تطبيق نظام 
ام  او  التداول اجلديد (ناسداك 
اكس) بالشـــراكة مع البورصة 
السويدية وهو النظام اخلاص 
بتقدمي خدمـــات «مقاصة اون 
الين» اجلديدة التي تربط ثالثي 
اطراف السوق (شركات الوساطة 
واملقاصة والبنوك) الكترونيا.

العام  املدير    وقال مســـاعد 
املســـاعد في الشركة الكويتية 
للمقاصة طالل الغامن في ورشة 
عمل لتقدمي اخلدمات اجلديدة 
ان املقاصة استهدفت عبر هذه 
اخلدمات تقليـــل الضغط على 
مبنى ســـوق الكويت لألوراق 
املالية (البورصة) وعلى مكاتب 

الوساطة.
  واضاف الغامن: ان اخلدمات 
ستوفر عمليات فتح احلساب 

 طالل الغامن


