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»الوطني«: الدوالر يواصل تقدمه مقابل العمالت 

بدعم من تفاؤل »االحتياط الفيدرالي«

»أنظمة الكمبيوتر« تحصد جائزة عالمية
في تقديم الخدمات التقنية للقطاع اإلسالمي

 أرض المعارض الدولية تشهد اليوم
افتتاح معرضي »الخريف للعطور والساعات«

»بروة القطرية« تسدد قرضًا بـ 700 مليون دوالر

السعودية تتبنى ميزانية قيمتها 144 مليار دوالر

الدوالر يواصل تقدمه مقابل العمالت الرئيسية

)سعود سالم(توفيق اجلراح وعدنان احلداد خالل املؤمتر الصحافي

غير متوقع بنس����بة 1.8% خالل 
الش����هر املاضي متأثرا بارتفاع 
كبير ومفاجئ في تكاليف الطاقة، 
متجاوزا بذلك توقعات املراقبني 
االقتصاديني بأكثر من الضعف، 
فق����د ارتفعت أس����عار الس����لع 
اإلنتاجية األساسية، التي ال تشمل 
الطعام والطاقة، بنسبة %0.5، 
التوقعات،  متجاوزة هي أيضا 
إال أن الكثي����ر من االقتصاديني 
قالوا إن الصعود املفاجئ ملؤشر 
الس����لع اإلنتاجية والناجم عن 
االرتفاع احلاد لتكاليف الطاقة ال 
يعكس ضغوطا تضخمية واسعة 
النطاق، بالنظر إلى كون االقتصاد 
اليزال مكبال بوجود فائض من 
الطاقة اإلنتاجية. باإلضافة إلى 
ذلك، قال رئيس مجلس االحتياط 
الفدرالي، بن برنانكي، إن االقتصاد 
األميركي يعمل بدرجة تقل كثيرا 
عن إمكانيات����ه احلقيقية، األمر 
الذي يعني أن من غير املرجح 
املدى  أن يصبح مش����كلة على 

القصير.

اجتماعات مجل���س االحتياطي 
الفيدرالي التي تواصلت على مدى 
يومني، صوت املجلس باإلجماع 
لصالح اإلبقاء على سعر الفائدة 
ضمن نطاق 0% إلى 0.25%، وصرح 
املجلس بأن من املرجح أن تظل 
األوضاع االقتصادية احلالية تبرر 
اإلبقاء على أس���عار الفائدة عند 
املتدنية االستثنائية  املستويات 
»لفترة أطول«، إال أن املجلس أعاد 
النظر في تقييمه العام لالقتصاد 
األميركي وجاء هذا التقييم أكثر 
تفاؤال بعض الشيء بشأن سوق 
الوالي���ات املتحدة.  ف���ي  العمل 
باإلضافة إلى ذلك ركز املجلس في 
تصريحاته على عزمه وقف معظم 
برامج دعم السيولة التي استحدثها 
املالية، وذلك  في مواجهة األزمة 

في أوائل سنة 2010.
وأشار »الوطني« الى أن مؤشر 
أسعار السلع االستهالكية ارتفع 
بنس����بة 0.4% في شهر نوفمبر 
بالتوافق م����ع التوقعات، وقفز 
مؤشر السلع اإلنتاجية بشكل 

والتسهيالت البنكية.
وعن التقييم العقاري قال 
اجل���راح ان املرحل���ة املقبلة 
ستشهد أهمية كبيرة للتقييم 
العقاري، الفتا إلى أن التقييم 
بالكوي���ت ليس له مس���طرة 
واضحة ويتم من خالل جهات 
إما متساهلة إلى ابعد احلدود 
أو متشددة مشيرا الى ان احتاد 
العقاريني يس���عى لتنظيم 10 
دورات تدريبية للمقيمني أجنز 
منها اثنتني بالتعاون مع وزارة 

التجارة والصناعة.
وردا عل���ى س���ؤال حول 
االقتراحات بإنش���اء محفظة 
عقاري���ة حكومي���ة من خالل 
الهيئة العامة لالستثمار لشراء 
العقارية وتنش���يط  األصول 
الس���وق العقاري قال اجلراح 
التدخل احلكومي مطلوب  ان 
باعتبارها من متلك »الكاش« 
وتهيمن على الوضع االقتصادي 
بالكويت بشكل كامل وخلقت 
املن���اخ املناس���ب للمضاربني 

نتيجة احتكارها لألراضي.
واضاف ال يفترض باحلكومة 
تطوير العقارات وعليها أن تترك 
ذلك للقطاع اخلاص، مضيفا 
أن القطاع النفطي ومؤسسات 
أخرى بحاجة إلى مكاتب إدارية 
ملاذا ال تستأجرها من القطاع 
أو تش���تريها؟ وذكر  اخلاص 
انها بدال من ان تشتري عقارات 
وتستثمر في طوكيو وأوروبا 
عليها ان تس����تثمر في الكويت 
وخاصة في املكات����ب اإلدارية، 
موضحا ان القطاع اخلاص توسع 
في بناء املكاتب اإلدارية متاشيا 
النهج احلكوم����ي والرغبة  مع 
األميرية بتحويل الكويت ملركز 
مالي عاملي من اجل اس����تيعاب 
الشركات األجنبية التي ستدخل 

الكويت.

عمر راشد 
وصف رئيس مجلس اإلدارة 
والعض���و املنتدب في ش���ركة 
مجمع���ات األس���واق التجارية 
الكويتية ورئيس احتاد العقاريني 
توفيق اجلراح مبادرات القطاع 
اخلاص مع احلكومة باملثل القائل 
»شاورهم وخالفهم« وذلك على 
أساس أن القطاع اخلاص يتقدم 
باملبادرات أمام احلكومة دون أن 

يجد آذانا مصغية.
وأضاف في مؤمتر صحافي، 
أمس، مبناس���بة افتتاح مؤمتر 
العقار الثان���ي 2009 الذي يقام 
اليوم وتنظمه مجموعة اخلليج 
للمعارض حتت رعاية الش���يخ 
احمد الفهد أن التأزمي السياسي 
وراء الركود في القطاع العقاري 
وأن الشركات باتت بحاجة ملحة 
إلى العمل على ضخ الس���يولة 
والعمل على ضخ س���يولة غير 
مباش���رة من خالل العمل على 
استئجار مكاتب من قبل القطاع 
احلكومي لألبراج املوجودة في 

الكويت. 
وفي رده عن قانون االستقرار 
املالي، أشار اجلراح إلى أن القانون 
ولد ميتا للشركات، مستدركا أن 
الشركات بحاجة إلى سيولة تعزز 

أوضاعه في الفترة املقبلة. 
ولفت الى أن القانونني 8 و9 
للسكن اخلاص حدت من قدرة 
القطاع اخلاص على لعب دوره 
بفاعلي���ة كمس���تثمر ومطور، 
مبينا أن احتاد العقاريني يترقب 
النطق باحلكم  حتديد جلس���ة 
في احملكمة الدستورية في مدى 
دستورية القانونني 8 و9 للسكن 

اخلاص.
وحول أوضاع السوق العقاري 
في الوقت احلالي قال ان معدل 
التداول في السكن اخلاص شهد 
حتس���نا واضحا وكذلك العقار 

البنوك مشيرا الى أن عدد األبراج 
اإلدارية ف���ي الكويت 10 أبراج، 
الفتا إلى أن احلكومة لو استمرت 
في خططها السابقة واستفادت 
من حجم االستثمارات الضخمة 
العراقي  النفط���ي  القط���اع  في 
والش���ركات األجنبي���ة القادمة 
للمنطقة الحتجنا املزيد واملزيد 

من املكاتب اإلدارية.
وعبر عن تفاؤله بالعام اجلديد 
2010 خصوصا بعد انفراج أزمة 
»دب���ي« و»جلوبل«، مؤكدا دور 
القطاع العقاري في حتسني املناخ 
االقتصادي بالكويت معتبرا انه 
االب���ن البار ال���ذي ميرض وال 

ميوت.
وأش���ار إلى أن بنك الكويت 
املركزي ق���ام بتوجيه احلكومة 
لض���رورة اإلنفاق الرأس���مالي 
وتفعيله وس���معنا كالما طيبا 
من احلكومة بهذا الش���أن ولكن 
تبقى مخاوفنا من أن احلكومة 
خالل الس���نوات املاضية كانت 
ترصد ميزانيات جيدة لإلنفاق 

الرأسمالي ولكنها لم تكن تنفق 
منها سوى 30 الى %40.

وقال ان الشركات بحاجة إلى 
برنامج جلدولة الديون القدمية 
من قبل البنوك مقابل حصولها 
على أس���عار فائدة ثابتة مقابل 
الودائ���ع احلكومية، مضيفا أن 
قانون تعزيز االستقرار املالي ولد 
ميتا بالنسبة للشركات ومفيد 

جدا للبنوك. 
ولفت إلى أن س���عر اخلصم 
يحدده البنك املركزي وفقا ملا يراه 
مناسبا بالنسبة لقضية توطني 
الدينار والتضخم، الفتا إلى أن 
احلكومة تضع أموالها لدى البنوك 
التي بدورها تضع لدى »املركزي« 

وحتصل على فوائد.
الودائ���ع  إل���ى أن  وأش���ار 
احلكومية لدى البنوك زادت بشكل 
كبير مقابل تراجع للتسهيالت 
االئتمانية، مضيفا أنه في دول 
أخرى تعاقب البنوك بدفع فوائد 
ل� »املركزي« مقابل ودائعها نتيجة 
القروض  السنوات األخيرة من دخول أسواق عجزها ع���ن تق���دمي 

جديدة في منطقة جنوب ش����رق 
آسيا والتي تعتبر من أكثر األسواق 
التنافسية في العالم، حيث قامت 
بتنفيذ مجموعة من املشروعات 
في ماليزيا والفلبني بينما يتوقع 
أن تشهد أنش����طة الشركة املزيد 
من التوس����ع في هذه األس����واق 

مستقبال.
وأوضح أن أهمية هذه النوعية 
من اجلوائز تأتى من كونها نتاج 
عملية استقصاء وتصويت ملجموعة 
كبي����رة من العمالء م����ن البنوك 
واملؤسس����ات املالية اإلس����المية 
لصالح مجموعة ITS عبر موقع 
خاص للقائمني على املؤمتر وهو 
ما يضيف لها املزيد من املصداقية 

ويرفع من قيمتها.

حتت رعاية وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد 
الطبطبائي تش����هد أرض املعارض الدولية مبشرف 
اليوم الثالثاء افتتاح معرضي اخلريف للعطور 2009 
والساعات 2009 مبش����اركة ما يزيد على 140 شركة 
ومؤسسة ووكيال محليا ودوليا للعطور والساعات. 
وقد استقطب معرض اخلريف للعطور نحو 110 شركات 
محلية ومؤسسة ووكيل عطور محليا ودوليا وهي 
مشاركة قياس����ية لم يحققها املعرض من قبل طوال 

فترة إقامته التي تعود إلى نحو 37 عاما.
وقد جنح معرض اخلريف للعطور في جذب كل 
الش����ركات ووكالء أشهر ماركات العطور العاملة في 
الكويت وأصبح املعرض مهرجانا كبيرا يدفع قطاع 
العط����ور وأدوات التجميل الى ال����رواج واالنتعاش 
القياس����ي. ويقام معرض اخلريف للعطور برعاية 
كل من: أتليه اجنلوس وشركة معهد وصالون حنان 

دشتي، الشركة العربية الدولية للعود، مؤسسة أجمل 
العاملية وأطياب اخلزامي وشارمل باريس للتجميل 
وبودي سنتر برفيوم وشركة أصغر علي والرصاصي 
دبي وزهور الريف ودار الطيب وأطياب املسرة وجرين 

الين وعرب ليمتد جروب.
وتستعرض الشركات املشاركة اكبر تشكيلة من 
العطورات الغربية الفرنسية واالسبانية واالجنليزية 
واالملانية واألميركية، الى جانب اكبر تش����كيلة من 
العطور واخللطات الشرقية والبخور وأدوات التجميل 
واالكسسوارات ولوازم جتهيز الصالونات. ويتزامن 
افتتاح معرض اخلريف للعطور مع انطالق انشطة 
معرض الساعات 2009 الذي تقيمه أيضا شركة معرض 
الكويت الدولي حيث استقطب املعرض للمشاركة فيه 
أكثر من 30 شركة ومؤسسة ووكيال ألشهر ماركات 

الساعات العاملية.

دبي � رويترز: قالت شركة بروة العقارية القطرية 
امس إنها سددت قرضا مجمعا قيمته 700 مليون 
دوالر. وقالت بروة في بيان مبوقع بورصة قطر 
على االنترنت »يأتي هذا اإلعالن ليؤكد األس���س 
الصلبة التي تستند إليها بروة وقدرتها على الوفاء 
بالتزاماتها رغم األزمة املالية العاملية وتداعياتها 
عل���ى القطاع العقاري فيم���ا تواصل بروة إجناز 

مشاريعها العقارية العمالقة التي تلعب دورا حيويا 
في بناء قطر املستقبل«. ورتب القرض عن طريق 
بي.ان.بي باريبا وجيه.بي مورجان وس���تاندرد 
تش���ارترد وبنك اخلليج الدولي، كانت احلكومة 
أمرت في يناير بروة التي متلك عقارات في باريس 
وسويسرا وبريطانيا باالندماج مع الشركة القطرية 

لالستثمارات العقارية.

الرياض � أ.ف.پ: تبنت السعودية امس ميزانية 
هي االكبر في تاريخها مع انفاق يبلغ 144 مليار 
دوالر، وامنا مع عجز قيمت���ه 18.7 مليار دوالر، 
حس���بما اف��ادت ق��ناة االخبارية الس���ع��ودية 
الرسمية. وذكرت القناة ان املوازنة حتدد االنفاق 

العام ب� 540 مليار ريال )144 مليار دوالر( بينما 
تتوقع اي���رادات ب� 470 مليار ريال )125.3 مليار 
دوالر(، وبالتال���ي يبلغ العج���ز 70 مليار ريال 
)18.7 مليار دوالر(. وهي اكبر ميزانية في تاريخ 

السعودية.

أعلن����ت مجموع����ة أنظم����ة 
 ITS العاملية املتكاملة  الكمبيوتر 
حصولها على جائزة عاملية جديدة 
مؤكدة مرة أخرى متيزها في تقدمي 
اخلدمات واحللول التقنية للقطاع 
املالي اإلسالمي، حيث كرم املنتدى 
 2009 KLIFF املصرفي اإلسالمي
العاصمة  ف����ي  الذي عقد مؤخرا 
 ITS املاليزية كواالملبور مجموعة
لتميزها في مجال تقدمي اخلدمات 
واحلل����ول للبن����وك واملصارف 

اإلسالمية.
وفي هذا السياق قال العضو 
 ITS املنتدب واملدير العام ملجموعة
خالد الس����عيد ان اجلائزة متثل 
إضافة جديدة للمجموعة السيما 
إنها تعد من اجلوائز املميزة في 
مجال املال والتمويل اإلسالمي وهي 

المنصوري: ال تأثير كبيرًا ألزمة 
ديون دبي  على اقتصاد اإلمارات

أبوظبي ـ وكاالت: قال وزير االقتصاد بدولة االمارات 
العربية املتحدة سلطان املنصوري امس إن الدولة لن تغير 
ــات االقتصادية لعام 2010 نتيجة ألزمة ديون دبي  التوقع

التي لن يكون لها »انعكاس هائل« على االمارات.
ــواق العاملية يوم   وكانت دبي أحدثت صدمة في األس
25 نوفمبر املاضي عندما طلبت جتميد ديون قيمتها 26 
ــة ووحدتيها العقاريتني  ــار دوالر ترتبط بدبي العاملي ملي
ــون دبي بنحو 100  ــس. ويقدر إجمالي دي ــل وليمتل نخي
مليار دوالر. وردا على سؤال عما إذا كانت االمارات بحاجة 
ــل قال املنصوري: »ال أعتقد  خلفض توقعاتها للعام املقب
ذلك نظرا حلجم املسألة«، واضاف قائال للصحافيني على 
ــش مؤمتر »إذا نظرت لألمر فليس له حقيقة انعكاس  هام

هائل على االقتصاد الكلي لدولة االمارات«.
ومضى الوزير قائال »إذا نظرت إلى ما يحدث في شتى 
ــألة دبي العاملية تبدو  أنحاء العالم وديون الدول. فإن مس
ــاد مثل اقتصاد  ــا يتعلق بتأثيرها على اقتص أصغر فيم
دولةاالمارات«. ومن املتوقع أن تطلب مجموعة دبي العاملية 
املثقلة بالديون من دائنيها الرئيسيني امس مزيدا من الوقت 
لسداد قروضها لكن دون إعالن حاسم بشأن فرص استرداد 

مستحقاتهم كاملة.

الوفد الكويتي يشارك في االجتماع
لواندا )انغوال( ـ كونا: وصل وفد الكويت الى العاصمة 
ــاء اول من امس للمشاركة في اعمال  االنغولية لواندا مس
ــاع الوزاري العادي الـ 155 ملنظمة الدول املصدرة  االجتم
للنفط )أوپيك( املقرر عقده اليوم في مركز املؤمترات وسط 

العاصمة االنغولية ويستمر يوما واحدا.
ــتقبال الوفد الكويتي الذي تترأسه ممثلة  وكان في اس
الكويت في »أوپيك« سهام الرزوقي نيابة عن وزير النفط 
الكويتي ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل كبار املسؤولني 

في منظمة »أوپيك« ووزارة النفط االنغولية.
ويتوقع أن يركز وزراء نفط املنظمة خالل محادثاتهم في 
املؤمتر على ضرورة ابداء بعض الدول االعضاء في املنظمة 
التزاما اكبر باحلصص االنتاجية املقررة لها السيما في ظل 
مخاوف من ان يؤدي عدم التزام بعض الدول باحلصص 

االنتاجية املقررة الى تدهور االسعار.
ــت منظمة أوپيك قد توقعت في تقريرها الدوري  وكان
ــمبر اجلاري ان تكون العوامل االساسية من  لشهر ديس
العرض والطلب املؤثرة في السوق النفطية ضعيفة خالل 
الفصلني املقبلني لكنها توقعت في الوقت ذاته ان تتحسن 
في النصف الثاني من العام املقبل بحسب ما يعكسه الطلب 

على نفط »أوپيك«.

دبي � رويترز: ق����ال مصدر مصرفي إن مجموعة 
دبي العاملية التي تواجه إعادة هيكلة ديون بقيمة 22 
مليار دوالر أبلغت الدائنني بأن إجمالي ديونها يبلغ 
40 مليار دوالر وانها ستطرح مقترحا لتعليق املطالبة 

بسداد ديون في منتصف يناير املقبل.
وشرحت »دبي العاملية« وضعها املالي للدائنني في 
الوقت الذي تسعى فيه إلعادة هيكلة ديون مرتبطة 
بها وبوحدتي نخي����ل وليمتلس العاملية العقاريتني 
التابعتني لها، وقال مصدر مصرفي اطلع على العرض 
»يرغبون في طرح املقترح في منتصف يناير حتى 

يبدأ سريانه في نهاية الشهر.
وأضاف املصدر قائال »األمر أقرب إلى منوذج ودي 
من إعادة الهيكلة، وتس����عى دبي العاملية للعمل مع 
املقرضني من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفني«، 
مضيف����ا »هذه هي املرة األول����ى التي يطرحون فيها 

أرقاما«.
وقالت »دب����ي العاملية« في ع����رض للدائنني إن 
»نخيل« عليها التزامات بقيمة تسعة مليارات دوالر، 
وجتنبت دبي العاملية العجز عن سداد صكوك بقيمة 
4.1 مليارات دوالر كانت »نخيل« قد أصدرتها بعدما 
حصلت املجموعة على مساعدة بقيمة عشرة مليارات 

دوالر من أبوظبي.
وكان متحدث باسم دبي العاملية قال إن املجموعة 
اململوكة للحكومة لم تطلب جتميد سداد ديون خالل 

اجتماع مع الدائنني في دبي أمس.
وقال املتحدث إن االجتماع كان لبحث سبل املضي 
قدما مضيفا أن األس����ئلة التي طرحها الدائنون على 

املجموعة كانت »بناءة«.
وقال املتحدث إن على الدائنني تشكيل جلنة ملباشرة 
املراحل التالية من احملادثات إذ يسعى اجلانبان إلى 
ايجاد حل ملشكلة الديون مشيرا إلى الدين املقرر إعادة 

هيكلته وتقدر قيمته مببلغ 22 مليار دوالر.
وقال »ينبغي عند مرحلة ما تعيني جلنة تنسيق 
ملناقشة القضايا مع جلنة كبار الدائنني املؤلفة من ستة 
بنوك. ولن تقدم مجموعة دبي العاملية أي مقترحات 
ملموس����ة الرجاء س����داد ديون تبلغ 22 مليار دوالر 
خالل اجتماع مع دائنيها امس في خطوة من املرجح 
أن تثير قلق املستثمرين الذين لم يحصلوا على أي 
معلومات خالل االسابيع املاضية. وكان من املتوقع أن 
تطلب الشركة الرئيسية لدبي املثقلة بالديون والتي 
حتتاج العادة هيكلة جتميد سداد الديون رسميا خالل 
اجتماعها مع نحو 90 دائنا في مجمع مركز التجارة 
العامل����ي في دبي. لكن دبي العاملية خيبت التوقعات 
بقولها إن االجتماع الذي سيستغرق ساعتني لن يقدم 

سوى نظرة على اوضاعها املالية.
وصدمت دبي االس����واق العاملية يوم 25 نوفمبر 
حينما طلبت ارجاء سداد ديون تبلغ 26 مليار دوالر 
مرتبطة بدبي العاملية ووحدتيها العقاريتني ليمتلس 
ونخيل. وقدمت امارة أبوظبي مساعدة مالية قدرها 
عش����رة مليارات دوالر لدبي � وهي ثالث مس����اعدة 
تقدمه����ا لها هذا العام � مما جنبها العجز عن س����داد 
مدفوعات س����ندات اسالمية مببلغ4.1 مليارات دوالر 
أصدرتها نخيل ووفر متويالت تكفي خلدمة القروض 

حتى أبريل.

كونا: يجتم����ع وزراء منظمة 
الدول املص����درة للنفط )أوپيك( 
اليوم في انغوال وس����ط دعوات 
بااللتزام باحلصص التي قررتها 

املنظمة في اجتماعات سابقة.
الع����ام املاضي خفضت  وفي 
أوپيك من انتاجها 4.2 ماليني برميل 
يوميا بعد ان تراجعت االسعار من 
مستوياتها التاريخية التي وصلت 
اليها في يوليو 2008 عندما وصلت 
الى147 دوالرا للبرميل لتتراجع 
بعدها الى م����ا فوق ال� 30 دوالرا 

بقليل.
 ويقول اخلبراء ان تخفيضات 
أوپيك هذه ساهمت ضمن عوامل 
اخرى في رفع االسعار من جديد 
لتتراوح حاليا بني 70 و80 دوالرا 
للبرميل وهو النطاق السعري الذي 
صرحت اكثر م����ن دولة من دول 

أوپيك بانها راضية عنه.
وخ����الل االي����ام املاضية عبر 
اكثر من وزي����ر من وزراء أوپيك 
عن رغبتهم في حتقيق درجة اكبر 
من االلتزام، وقد قال وزير النفط 
ووزير االعالم الكويتي الشيخ احمد 

العبداهلل االحمد الصباح في التاسع 
من الشهر اجلاري »ان ما يزعجنا ان 
هناك زيادة في املعروض« مضيفا 
ان ما هو مطلوب من دول أوپيك 
هو املزيد من االلتزام باحلصص 

املقررة من قبل.
وبني العبداهلل ان اخر البيانات 
تشير الى ان درجة التزام أوپيك 
بحصصها احملددة تبلغ 60% في 
حني يطمح ال����ى ان تكون درجة 

االلتزام اعلى من %65.
وقال خبراء كويتيون ل� »كونا« 
ان املطلوب في اجتماع أوپيك املقرر 
غدا ليس اتخاذ ق����رارات جديدة 
بشان االنتاج وامنا تاكيد االلتزام 

بالقرارات السابقة.
وقال العضو السابق في املجلس 
االعلى للبت����رول خالد بودي انه 
من املستحيل الوصول الى درجة 
التزام من قبل اعضاء أوپيك بنسبة 
100% مبينا ان هناك مشاكل فنية 
واسبابا موضوعية تعوق االلتزام 

الكامل بحصص االنتاج.
هذا وقد قالت منظمة أوپيك امس 
ان متوسط اسعار سلة خاماتها 

القياس����ية ارتفع قليال الى 71.78 
دوالرا للبرميل يوم اجلمعة 71.77 

دوالرا يوم اخلميس املاضي.
هذا وقال قال عبداهلل البدري 
األمني العام ملنظمة البلدان املصدرة 
للبت����رول )أوپيك( ام����س إنه ال 
يتوقع أن تغير أوپيك املستويات 
املستهدفة إلنتاجها في اجتماعها 

اليوم.
 وأبلغ الصحافيني »بالنسبة 
لهذا االجتماع.. ال تغيير.. هناك 
توافق آراء على عدم اجراء تغيير«، 
واضاف: »إذا نظرت إلى السعر فإنه 
مريح جدا. إذا نظرت إلى العوامل 
األساسية فإن املخزونات متيل إلى 
االرتفاع وعلينا العمل على خفضها 
إلى مستويات معقولة«، وأضاف 
البدري أن مستوى يغطي 52 يوما 

من الطلب اآلجل يعد معقوال.
كما قال وزير البترول بدولة 
االم����ارات العربية املتحدة محمد 
بن ظاع����ن الهاملي امس انه يود 
ان يرى التزام����ا اكبر من جانب 
اعضاء أوپيك مبستويات االنتاج 

املستهدفة.

في الوقت نفسه تعد مبثابة دافع 
لنا من أجل االستمرار في حتقيق 

املزيد من اإلجنازات.
وأضاف ان ITS متكنت خالل 

االس���تثماري والتجاري ولكن 
املكاتب اإلدارية هي التي تشهد 
أزمة حقيقية حيث انخفضت بها 
األسعار بنسبة تصل إلى %30، 
متوقعا اس���تمرار هذا التراجع 
نتيج���ة لزي���ادة املعروض من 
الفترة  املكاتب اإلدارية خ���الل 

املقبلة.
وأشار إلى أن السوق العقاري 
شهد بوادر انفراج عقب صدور 
احلك���م لصالح بي���ت التمويل 
الكويت���ي، معربا ع���ن أملة في 
صدور حكم احملكمة الدستورية 
بإلغ���اء القانون���ني، مضيفا ان 
القطاع اخلاص لدية قدرات كبيرة 
لالس���تثمار في السكن اخلاص 

يقيدها القانون.

أجواء التأزيم 

واضاف أجواء التأزمي عرقلت 
توجه احلكومة بالتحول ملركز 
مال���ي وانخف���ض الطلب على 
املكاتب االداريه وحاليا تتعرض 
الشركات العقارية لضغوط من 

قال تقرير بنك الكويت الوطني 
ان الدوالر األميركي واصل تقدمه 
مقابل العمالت الرئيس���ية على 
القادم مدعوما  مدى األس���بوع 
باللهجة املتفائلة ملجلس االحتياط 
الفيدرالي الذي عبر عن تفاؤله 
باس���تقرار االقتص���اد، وقد بدأ 
اليورو األس���بوع عند مستوى 
1.4615 دوالر وارتفع ليصل إلى 
1.4685 دوالر ي���وم االثنني، إال 
أنه تراجع على مدى األس���بوع 
وانخفض إلى 1.4605 دوالر قبل 
أن يقفل على 1.4338 دوالر مساء 

اجلمعة املاضي.
وأوضح »الوطني« في تقريره 
األسبوعي ألسواق النقد األسبوعي 
أن اجلنيه االسترليني كان أداؤه 
أكثر تذبذبا من أداء اليورو، حيث 
افتتح صباح االثنني بسعر 1.6262 
دوالر ومتك���ن من الصعود إلى 
1.6411 دوالر يوم األربعاء املاضي، 
إال أن���ه فقد الزخم فهبط ليصل 
إلى 1.6053 دوالر يوم اخلميس 
املاضي ويقفل في نهاية األسبوع 

على 1.6161 دوالر.
وبني الوطني ان الني الياباني 
اتخذ خط���ا موازيا ألداء اليورو 
وانحصر تداول���ه ضمن نطاق 
90.37 و88.12 مقاب���ل ال���دوالر 
قبل أن يقفل في نهاية األسبوع 
على 90.49 دوالرا مساء اجلمعة 
املاض���ي، وج���اء أداء الفرن���ك 
السويسري مماثال ألداء العمالت 
الرئيسية األخرى وسجل تراجعا 
صافيا ملحوظ���ا بحلول نهاية 

األسبوع.
وذكر التقرير انه بعد انتهاء 
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