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خبراء كويتيون: الصعود الحالي للنفط مؤقت
وسقف الـ 100 دوالر بعيد جداً

بش���كل رمبا ال يعبر عن واقع 
السوق. وأضاف ان هذه االحداث 
الى حد كبير بإعالن  ارتبطت 
ف���ي الوصول  العراق رغبته 
الى مستويات 12 مليون برميل 
يوميا في غضون 7 او 8 سنوات 
لكن اخلبراء شككوا كثيرا في 
امكان الوصول الى هذا املستوى 

في هذه الفترة الزمنية.
وأكد بودي ان النفط ثابت 
ومستقر خصوصا مع حتسن 
أوضاع االقتصاد العاملي والذي 
بدا واضحا في تعافي البورصات 

العاملية في الوقت احلالي.
وأشار الى ان املؤشرات كلها 
تدل على ارتفاع استهالك النفط 
ف���ي الس���نوات املقبلة وحتى 
السيارات الكهربائية التي اعلن 
عنها سابقا ثبت انها لن تؤثر 
كثيرا في استهالك النفط فلن 
تصل هذه النوعية من السيارات 
إال الى 10% من سوق السيارات 

في عام 2020.
وأوض���ح ان اخلوف حاليا 
ليس من تراجع النفط بل من 
االرتفاع بش���كل كبير ومبالغ 
فيه، الفتا الى ان الوضع احلالي 
للسوق يشير الى قوة وثبات 
النفط، مستبعدا ان يكون هذا 
البرد  االرتفاع بس���بب عامل 

وحده.

انتاج أوپيك وارتفاع اإلنتاج 
العراقي بش���كل الفت وزيادة 
إنتاج روس���يا أيضا وغيرها 

من الدول خارج أوپيك.
واستبعد حدوث تدهور في 
األسعار متوقعا ان تبقى خالل 
عام 2010 في مستويات يصل 
متوسطها بنهاية العام الى 85 
دوالرا للبرميل وذلك في ضوء 
املؤشرات احلالية عن مستويات 

النمو في الدول الكبرى.
الس���ابق في  ام���ا العضو 
املجلس األعلى للبترول خالد 
بودي فقال ان النفط يشهد حاليا 
فترة من القوة واالستقرار في 
األسواق العاملية وذلك رغم ما 
مر به خالل الفترة املاضية من 
احداث جعلت األسعار تتراجع 

بوش بأوضاع اكثر صعوبة في 
هذا امللف« مؤكدا ان سوق النفط 
لو تأثر بهذا امللف فعليا لرأينا 
األسعار تصل بسهولة الى 100 
دوالر للبرميل ولكن الس���وق 
يرى ان الوضع حاليا غير مقلق 

بالدرجة الكافية«.
م���ن ناحيته، اك���د اخلبير 
النفطي موس���ى معرفي انه ال 
يوجد تفسير منطقي لالرتفاع 
احلالي سوى موجة البرد في 
أمي���ركا وأوروب���ا، مؤكدا ان 
االرتفاع احلالي مؤقت وال ميكن 

توقع استمراره فترة طويلة.
وأضاف معرف���ي ان هناك 
من يتوقع ان تتراجع األسعار 
عن مستوياتها احلالية بدرجة 
كبيرة بسبب وجود فائض في 

املضاربني يزيدون من عمليات 
الشراء بداية من اآلن ألن اسعار 
النفط قد تتحرك قبل شهر او 
شهرين من وقوع احلدث وهي 
املدة الكافي���ة لوصول النفط 

املشترى الى املستهلك.
البذالي ان يكون  واستبعد 
لتداعيات احلالة السياس���ية 
بني ايران والدول الغربية على 
خلفية امللف النووي اإليراني 
تأثير حالي على اسعار النفط، 
مؤكدا انه رغم حالة االنسداد 
السياسي احلالية فان الوضع 
مرشح لالنفراج خصوصا لو 
تدخلت اطراف أخرى للتوسط 

بني الطرفني.
وذكر »انن���ا مررنا في عهد 
الرئيس األميركي السابق جورج 

اكد خبراء كويتيون  كونا: 
ان املستويات التي وصلت اليها 
اسعار النفط والتي تخطت 83 
دوالرا امس األول مؤقتة ولها 
اسبابها املوسمية، مؤكدين ان 
الوصول الى سقف ال� 100 دوالر 

بعيد جدا في الوقت احلالي.
 وأوضح���وا في تصريحات

ل� »كونا« أمس ان السعر املتوقع 
خالل الفترة املقبلة سيتراوح 
بني 70 و80 دوالرا وقد يرتفع 
عن ذل���ك قلي���ال او ينخفض 
قليال لكن هذا املستوى سيظل 
مس���يطرا على االسعار بشكل 
كبير خصوصا ان )أوپيك( ترى 
فيه س���عرا عادال للمستهلكني 

واملنتجني.
النفط���ي  وق���ال اخلبي���ر 
الهندس���ة  والدكتور في كلية 
الكويت  والبترول في جامعة 
طالل البذال���ي ان موجة البرد 
التي تض���رب أميركا وأوروبا 
حاليا واالدع���اءات األميركية 
األوروبية بتحسن االقتصاد هما 
الرئيسيان لالرتفاع  السببان 

احلالي ألسعار النفط.
وأضاف ان املضاربة تلعب 
دورا مهما ف���ي هذا االطار الن 
الى استمرار  التوقعات تشير 
موجة البرد خالل يناير احلالي 
وفبراير املقبل وهو ما يجعل 

السعر المتوقع خالل الفترة المقبلة سيتراوح بين 70 و80 دوالرًا

د.خالد بودي موسى معرفي د.طالل البذالي

»مؤسسة البترول« تعلن أسعار 
جديدة لغاز البترول المسال النفط الكويتي يستقر عند 79.04 دوالرًا

وسلة »أوپيك« ترتفع لـ 79.64 دوالراً
)كونا(: قالت مؤسسة البترول الكويتية أمس ان 
سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 22 سنتا ليستقر 
عند مستوى 79.04 دوالرا في تعامالت أول من امس 

مقارنة بتعامالت الثالثاء املاضي.
ويعزو اخلبراء االرتفاع احلالي ألس����عار النفط 
العاملية الى موجة البرد التي جتتاح أوروبا وأميركا 
باالضافة الى اسباب اخرى اهمها تراجع سعر الدوالر 

مقارنة بسعر صرف الدوالر.
وتش���هد اسعار النفط في الوقت احلالي حالة من 
االس���تقرار وتبقى في مستوى جيد بسبب انخفاض 
سعر الدوالر في االسواق العاملية ودخول املضاربني 
الى اسواق النفط مرة اخرى خصوصا مع بقاء العوامل 
االساس���ية للس���وق من عرض وطلب واحتياطيات 
على حاله���ا تقريبا. كما قالت منظمة أوپيك أمس إن 
متوسط أسعار سلة أوپيك القياسية واصل االرتفاع 
ليصل إلى 79.64 دوالرا للبرميل أمس األول من 79.12 
دوالرا يوم الثالثاء. على صعيد متصل، تراجع النفط 
عن 83 دوالرا للبرميل أمس منخفضا بذلك عن أعلى 
مستوى في 15 شهرا سجله أمس األول بعدما أثارت 
بوادر تش���ديد للسياسة النقدية في الصني املخاوف 

بشأن الطلب.

وجتاهل اخلام نبأ ارتفاع مخزونات النفط األميركية 
يوم األربعاء مواصال صعوده للجلسة العاشرة على 
التوالي مبكاسب تقترب من 11 دوالرا وسط توقعات 
ب����أن درجات احلرارة ش����ديدة االنخفاض في أجزاء 
كبيرة من الواليات املتحدة س����تنال في نهاية األمر 

من املخزونات الوفيرة.
لكن البنك املركزي الصيني فاجأ األس����واق برفع 
سعر الفائدة في مزاد على أذون ألجل ثالثة أشهر ما 
اعتبرته السوق عالمة على تشديد السياسة ولتشهد 
أسعار السلع األولية تراجعا على نطاق واسع. وينظر 
إلى اقتصاد الصني سريع النمو وتعطشها للنفط كأحد 
األسباب الرئيسية الرتفاع أسعار اخلام إلى أكثر من 
مثليها في ال� 12 ش����هرا األخيرة رغم استمرار تأثير 
األزمة االقتصادية. وتراجع اخلام األميركي تس����ليم 
فبراير 45 س����نتا إلى 82.73 دوالرا للبرميل أي دون 
أعلى مستوى في 15 شهرا 83.52 دوالرا الذي سجله 

يوم األربعاء.
وهبط مزيج برنت في لندن 44 س����نتا إلى 81.45 
دوالرا. وق����ال محلل����ون إن التدفقات االس����تثمارية 
للصناديق في مطلع العام اجلديد قد تكون مسؤولة 
جزئيا أيضا عن ارتفاع األسعار في اآلونة األخيرة.

الخام األميركي يتراجع لـ 82.73 دوالراً

»أوابك«: تحقيق االستقرار في السوق النفطية
مرهون بتالزم أمن اإلمدادات والطلب خالل 2010

الكويت � أ.ش.أ: أكدت منظمة االقطار العربية املصدرة للبترول »اوابك« ومقرها الكويت 
أن حتقيق االس����تقرار في السوق النفطية ال يكون اال من خالل تالزم امن االمدادات وامن 

الطلب اللذين ميثالن وجهني لعملة واحدة هي امن الطاقة.
 وقالت االمانة العامة للمنظمة في افتتاحية نشرتها الشهرية الصادرة أمس انها تتابع 
عن كثب كل التطورات في الس����وق النفطية وما يتعلق بها وتأمل ان يحمل عام 2010 في 

طياته بوادر االنف����راج والتعافي الكامل لالقتصاد العاملي بعد االزمة التي عصفت 
به، االمر الذي سيصاحبه حتقيق ما هو متوقع لكل املؤشرات في السوق 

النفطية.
 واوضحت أن »ذلك سينعكس دون ادنى شك بشكل ايجابي 

على اقطارنا االعضاء التي تسعى جاهدة الى توظيف عائداتها 
النفطية للدف����ع بعجلة التنمية ف����ي بلدانها نحو االمام 

والى توفير االمدادات النفطية الالزمة للدول املستهلكة 
بأسعار مقبولة لطرفي املعادلة النفطية وهذا االمر ال 
يتأتى اال عبر مواصلة تعزيز احلوار بني الدول املنتجة 

واملستهلكة للنفط«.
 واضافت أن العام املنصرم شهد الكثير من التطورات 
وكان له بصماته الواضحة على السوق النفطية »ولنبدأ 
عاما جديدا نتمنى ان يحوي في طياته مؤشرات اكثر 

ايجابية في هذه السوق«.
 واشارت الى أن عام 2009 اتسم بانخفاض كل املؤشرات 

الرئيسية في الس����وق النفطية نتيجة لألزمة االقتصادية 
العاملية التي عصفت باالقتصاد العاملي بش����كل عام وبالسوق 

النفطية بش����كل خاص. وبينت أن االقتصاد العاملي اليزال يترنح 
حتت وطأة اعمق انكماشا واوسع انتشارا منذ عام 1940 فقد انكمش اداء 

االقتصاد العاملي خالل عام 2009 مبعدل 1.1% واقتصادات الدول الصناعية بشكل 
خاص مبعدل 3.4% على الرغم من ظهور بعض بوادر انتهاء ازمة الركود االقتصادي.

 وقالت إنه للمرة االولى منذ اوائل عام 1980 ينخفض الطلب العاملي على النفط لعامني 
متتاليني اذ بلغ عام 2009 مستوى 84.3 مليون برميل يوميا مسجال بذلك انخفاضا بنسبة 
1.6% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.3% خالل عام 2008 كما انخفضت االمدادات النفطية ايضا 

بنسبة 1.7% لتصل الى 84.5 مليون برميل يوميا.
 وذكرت »اوابك« انه على الرغم من االجتاه الصعودي الذي اتخذته اسعار سلة خامات 
اوابك منذ نهاية عام 2008 فان متوس����طها السنوي لعام 2009 انخفض مبقدار 33 دوالرا 

ليصل الى 61 دوالرا للبرميل مقارنة مع 94.4 دوالر للبرميل عام 2008.
 واكدت أن قرارات اوابك التي اتخذت على مدار عام 2009 بش����أن االبقاء على احلصص 
االنتاجية عند مستويات العام السابق الذي شهد اكبر خفض في احلصص وصل الى 4.2 

ماليني برميل يوميا كان لها دور مهم في احلفاظ على االستقرار في السوق النفطية.
 واشارت الى أن من اهم االنعكاسات السلبية لذلك االنخفاض الكبير في اسعار النفط 
على االقطار االعضاء في اوابك، التدني امللحوظ في قيمة صادراتها النفطية التي 
بلغ����ت 277 مليار دوالر عام 2009 مقارنة بحوالي 585 مليار دوالر عام 
2008 اي بنسبة انخفاض قاربت 50% مبينة أن انخفاض االسعار 
كان له االثر الواضح على مجال االستثمار في املشاريع النفطية 

وعمليات متويلها.
 واضافت أن االستثناء الوحيد لتلك االنخفاضات هو 
االرتفاع في املخزون التجاري بالدول الصناعية الذي 
بلغ اعلى مس����توى له في نهاية الربع الثالث من عام 
2009 وهو 2774 مليون برميل أي ما يكفي الستهالك 
61 يوما وهو معدل جتاوز املتوسط املسجل للخمس 

سنوات املاضية بنسبة %10.
 واك����دت أن حالة عدم اليقني الس����ائدة حاليا من 
املتوقع ان تلقي بظاللها على السوق النفطية خالل عام 
2010 وأن جتعل من التوقعات بشأن التطورات في هذه 
الس����وق حتديا كبيرا مشيرة الى تقديرات منظمة أوپيك 
التي تتوقع ارتف����اع الطلب العاملي على النفط مبعدل 500 
الف برميل يوميا في عام 2010 ليصل الى 84.3 مليون برميل 
يوميا مقارنة مبتوس����ط منو بلغ 1.6 مليون خالل فترة السنوات 

اخلمس السابقة حلالة الكساد.
 وتوقعت أن يش����هد االقتصاد العاملي منوا مبعدل 2.3% في عام 2010 مقارنة 
بانكم����اش بلغ 1.1% في عام 2009 وفي نفس الوقت يتوقع أن يرتفع املعروض النفطي من 
خ����ارج أوپيك مبقدار 300 ال����ف برميل يوميا ليصل الى ما يقل قليال عن 51 مليون برميل 
يوميا في عام 2010 ما يعني أن الطلب املتوقع على نفط وسوائل الغاز من أوپيك في عام 

2010 لن يتجاوز 33 مليون برميل يوميا.
 ولفتت الى أن الظروف املناخية والسياسات احلكومية واملشاكل التقنية غير املتوقعة 
وحاالت عدم اليقني التي تؤثر في االمدادات النفطية من خارج أوپيك والبيئة االقتصادية 

الراهنة والتقلبات في اسعار النفط ستظل مؤثرة في تلك التوقعات.

صندوق إماراتي يعتزم استثمار
5.2 مليارات دوالر في إندونيسيا

دبي تقر موازنة 2010 بعجز 1.6 مليار دوالر

سورية تحتل المرتبة الـ 11 بين
الدول العربية في حجم الودائع المصرفية

جاكرتا � رويترز: قال رئيس هيئة االستثمار في 
اندونيسيا ان شركة الشرق االوسط للفحم االماراتية 
تعتزم استثمار 5.2 مليارات دوالر في مشاريع للبنية 

التحتية في اقليم كاليمانتان الشرقية.
وأضاف جيتا ويرجاوان ان املش����اريع املزمعة 
في االقليم الواقع في جزيرة بورنيو تتضمن خطا 
للسكك احلديدية بطول 140 كيلومترا ومحطة لتوليد 
الكهرباء بقدرة 1400 ميغاوات تعمل بالفحم ومصهرا 

لاللومنيوم.
وأكد ويرجاوان اخلطط االستثمارية في رسالة 
نصية بالهاتف احملمول إلى رويترز قائال »فيما يتعلق 

مبشروع السكك احلديدية فإن عملية تسوية االرض 
مت االنتهاء منها في االشهر املاضية وسيوضع حجر 

االساس في مارس«.
وقال ويرجاوان ان من املتوقع ان تكتمل املشاريع 
ف����ي غضون االعوام الثالث����ة او االربعة املقبلة ألن 
املس����تثمرين تلقوا تعهدات بالتمويل من بنوك في 
الشرق االوسط ولديهم التكنولوجيا الالزمة للتنفيذ. 
وإقليم كاليمانتان الشرقية غني باملوارد الطبيعية 

وبه احتياطيات كبيرة من الفحم ومعادن اخرى.
وحترص اندونيس����يا على اجت����ذاب املزيد من 

االستثمارات االجنبية من الشرق االوسط.

دبي � أ.ف.پ: اعلنت حكومة دبي أمس موازنة العام 
2010 التي تتوقع عجزا قدره ستة مليارات درهم )1.6 
مليار دوالر(، حسبما افاد بيان رسمي نقلته وكالة 
انباء االم����ارات. وتتوقع املوازنة ايرادات تصل الى 
29.4 مليار درهم )ثمانية مليارات دوالر( مع تراجع 
بنس����بة 12% عن ايرادات موازنة 2009. كما تتوقع 
انفاقا يبلغ 35.4 مليار درهم )9.63 مليارات دوالر(، 

اي مع انخفاض بنسبة 6.5% مقارنة موازنة العام 
املاضي. وذكر مدير دائرة املالية في دبي عبدالرحمن 
الصال����ح ان 30% من االنف����اق، اي 1.9 مليار دوالر، 
سيخصص لالنفاق االستثماري احلكومي من اجل 
»تطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية وفقا 
للخط����ط املوضوعة«. وميثل العج����ز 2% فقط من 

اجمالي الناجت الداخلي لإلمارة.

دمش���ق � كونا: ذكر تقرير رسمي أمس ان 
سورية احتلت املرتبة ال� 11 بني الدول العربية 
في حجم الودائع املصرفية مبصارفها التجارية 
لع���ام 2008 حيث وصل اجمال���ي الودائع الى 
1.221 ترلي���ون ليرة اي ما يعادل نحو 26.574 

مليار دوالر.
وأضاف التقرير ان نسبة الودائع املصرفية 

السورية لم تتجاوز 20.40% مقارنة بإجمالي 
حجم الودائع املصرفية في الدول العربية حيث 

بلغت قيمتها نحو 1.104 ترليون دوالر.
وأشار إلى احتالل سورية املرتبة ال� 13 في 
قائمة القروض والتس���هيالت االئتمانية التي 
منحتها الدول العربي���ة حيث وصلت قيمتها 

نحو 21.397 مليار دوالر.

لن���دن � رويترز: أبقى بن���ك اجنلترا املركزي 
نطاق برنامجه لش���راء األصول دون تغيير عند 
200 مليار جنيه استرليني )319 مليار دوالر )كما 
ترك أسعار الفائدة في بريطانيا عند 0.5% امس 

في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.
وكان بعض أعضاء جلنة السياسة قد أشاروا 
إلى أن من املرجح أن تظل أسعار الفائدة ونطاق 
البرنامج دون تغير حتى فبراير على األقل حيث 
ستتوافر عندئذ لديهم التوقعات اجلديدة للنمو 

والتضخم وتنتهي عمليات شراء األصول.
وتوقع خبراء اقتصاديون هذا القرار باإلجماع 

في مسح أجرته رويترز قبل عيد امليالد.
وأطلق بنك اجنلترا في مارس برنامج التيسير 
الكمي الذي يس���تخدم نق���ودا مطبوعة جديدة 
لش���راء أصول مالية في محاولة غير مس���بوقة 
لتعزيز االقتصاد الذي تضرر جراء أزمة االئتمان 

العاملية.
وبدأت تظهر عالمات عل���ى تعافي االقتصاد 
حاليا حيث تشهد أسعار املساكن ارتفاعا وتشير 
االستطالعات إلى انتعاش في النشاط االقتصادي 
مما يش���ير إلى أن اجنلترا قد خرجت من الركود 

خالل الربع األخير من العام املاضي.

»إنجلترا المركزي« يثبت الفائدة عند %0.5

توقعات بارتفاع معدالت نمو االقتصاد 
األلماني بنسبة 2.1% في 2010

..واحتماالت بزيادة حاالت 
إفالس تجار السيارات في ألمانيا 

األرجنتين تحاول إقالة محافظ البنك 
المركزي في نزاع بشأن الديون

برل����ني � د.ب.أ: توق����ع معهد أبحاث االقتصاد ف����ي أملانيا )دي.
آي.دبليو( زيادة معدالت منو االقتصاد األملاني بنس����بة 2.1%، من 

إجمالي الناجت احمللي خالل العام احلالي 2010.
كانت التقديرات السابقة للمعهد اشارت إلى منو االقتصاد األملاني 
بنس����بة 1.3% فقط في العام اجلديد، في حني توقعت معاهد أبحاث 

اقتصادية أخرى حتقيق نسبة منو تتراوح بني 1.2 و%1.9.
وح����ول أداء االقتص����اد األملاني خالل العام املقب����ل 2011، توقع 
املعهد امس أن تصل معدالت النمو إلى 1.8%، بفضل االس����تقرار في 

ديناميكية األداء.

برلني � د.ب.أ: توقعت الرابطة املركزية لصناعة الس���يارات 
في أملانيا أن ي���ؤدي انخفاض مبيعات الس���يارات خالل العام 
احلالي 2010، إلى زيادة عدد حاالت إفالس جتار الس���يارات في 

البالد بنسبة %20.
وقال روبرت رادماخر، رئيس الرابط���ة، لصحيفة »برلينر 
تسايتوجن« في عددها الصادر أمس اخلميس، إن التقديرات تشير 
إلى وصول عدد حاالت إفالس جتار الس���يارات خالل 2010، إلى 
1200 حالة. في الوقت نفسه، توقعت الرابطة أن تتراوح مبيعات 
سيارات الركوب في أملانيا خالل العام اجلديد، بني 2.7 و2.8 مليون 

سيارة، بانخفاض قدره مليون سيارة عن العام املاضي.

بوينس ايرس � رويترز: حاولت رئيس����ة االرجنتني كريستينا 
فرناندي����ز امس االول إرغام محاف����ظ البنك املركزي في البالد على 
االستقالة في نزاع حول استخدام مليارات الدوالرات من احتياطيات 

العملة االجنبية لسداد التزامات الديون املرتفعة.
وامتنع مارتن ريدرادو � الذي رفض أن يستقيل وقال إن الكونغرس 
فقط هو الذي يس����تطيع إقالته � عن تسليم 6.6 مليارات دوالر من 
االحتياطيات رغم صدور قرار رئاسي باستخدامها في خدمة ديون 
في وقت ارتفع فيه العجز املالي. وانخفضت كل من السندات والعملة 
واألس����هم االرجنتينية بعد أن ألقت األخبار ظالال من الشك بشأن 
سعي البالد الستعادة ثقة املستثمرين والعودة إلى سوق السندات 
العاملية من خالل اصدار جديد للمرة االولى منذ تخلفها عن س����داد 
ديون ضخمة في 2001-2002. وقال وزير االقتصاد االرجنتيني امادو 
بودو في مؤمتر صحافي »ريدرادو قاد البنك املركزي واليوم انتهى 
ذلك الدور«. واضاف بودو أن كل ما فعلته رئيسة االرجنتني هو أنها 

قبلت عروضا سابقة من ريدرادو لالستقالة حينما تشاء.

ارتفاع أسعار المنازل 
البريطانية %1 

عروض في اللحظة 
األخيرة لشراء »ساب« 

لندن � رويترز: قالت هاليفاكس 
لالقراض العقاري امس إن أسعار 
املنازل البريطانية ارتفعت للشهر 
السادس على التوالي في ديسمبر 
وزادت 1% ليصل إجمالي نس����بة 
إلى 9.4% منذ املستوى  الصعود 

املنخفض الذي سجل في ابريل.
 وقياسا إلى الفترة ذاتها قبل 
ع����ام ارتفعت األس����عار 1.1% في 
األشهر الثالثة حتى ديسمبر وهي 
أول زي����ادة من نوعها منذ مارس 

.2008
 وفاجأ حتسن أسعار املنازل على 
مدى العام األخير كثيرا من املعلقني 
الذين توقعوا استمرار التراجعات 
التي شهدها 2008 وكانت في خانة 
العشرات، لكن هاليفاكس متسكت 
بتوقعاتها الستقرار األسعار على 

مدى 2010.

س����توكهولم � د.ب.أ: ذك����رت 
تقارير إخبارية امس أن مجموعتني 
سويديتني جتهزان عرضني لشراء 
شركة صناعة السيارات السويدية 
املتعثرة )ساب( في اللحظة األخيرة 
إع����الن مجموع����ة جنرال  وقبل 
التي متتلك  موتورز األميركي����ة 

ساب إغالقها.
كانت جنرال موتورز قد أعلنت 
الشهر املاضي اعتزامها إغالق ساب 
بعد الفشل في العثور على مشتر 
لها، وقالت التقارير إنه من املقرر 
أن يجتمع مجل����س إدارة جنرال 
موتورز في وقت الحق في مقرها 
مبدين����ة ديترويت األميركية بعد 
انتهاء املوعد النهائي لتلقي عروض 
شراء ساب. وذكرت صحيفة داجينز 
إنداستري االقتصادية اليومية في 
السويد أنه إلى جانب املجموعتني 
السويدينت اللتني تعتزمان التقدم 
بعرض لشراء ساب تدرس شركة 
سبايكر كارز الهولندية املتخصصة 
في صناعة الس����يارات الرياضية 
تقدمي عرض جديد لش����راء ساب 
بعد رفض جنرال موتورز عرضها 

السابق في ديسمبر املاضي.

موجة البرد واالدعاءات األميركية - األوروبية بتحسن االقتصاد سببان رئيسيان الرتفاع األسعار

كونا: اعلنت مؤسس��ة البترول الكويتية أمس عن اسعار 
جدي��دة لغاز البترول املس��ال )البروبان والبيوتان( للش��هر 

اجلاري.
وقالت املؤسسة في بيان ان سعر غاز البروبان سيباع ب� 
740 دوالرا للطن املتري الواحد خالل الشهر اجلاري بزيادة 
تبلغ حوالي 20 دوالرا مقارنة بس��عره في ش��هر ديسمبر 

املاضي، حيث بلغ 720 دوالرا للطن املتري الواحد.
وكان س��عر البروبان بلغ في شهر نوفمبر املاضي 660 
دوالرا للط��ن املت��ري الواحد. واوضحت املؤسس��ة ان غاز 
البيوتان س��يباع ب��� 735 دوالرا للطن املت��ري الواحد في 
الش��هر اجلاري بارتفاع يصل الى حوالي خمس��ة دوالرات 

مقارنة بسعره في الشهر املاضي.
وكان س��عر البيوتان وصل ايضا الى حوالي 660 دوالرا 

للطن املتري الواحد في شهر نوفمبر املاضي.
وترجع اسباب ارتفاع سعر غاز البترول املسال )البروبان 
والبيوت��ان( ال��ى ارتفاع اس��عار النفط العاملية واس��تمرار 
محافظته��ا على مس��تويات جيدة خالل الش��هور املاضية 
رغم تداعيات االزم��ة املالية العاملية وتأثيراتها على االوضاع 

النفطية وفي كل املجاالت االقتصادية.
يذك��ر ان غاز البت��رول املس��ال )البروب��ان والبيوتان( 
يس��تعمل في اس��تخدامات عديدة مهمة الس��يما في مجال 

الطبخ وانتاج املواد البتروكيماوية.


