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الرئيس سامبي: جزر القمر «عذراء خام» تحتاج 
لمن يكتشف كنوزها ونعّول على جهود الكويت

النفط الكويتي ينخفض لـ ٧٨٫٧ دوالرًا
الكويتـ  كونا: قالت مؤسسة 
البترول الكويتية ان سعر برميل 
النفط الكويتي انخفض مبقدار 
١٫٥٣ دوالر ليستقر عند مستوى 
٧٨٫٧٥ دوالرا في تعامالت امس 
االول مقارنة بتعامالت االثنني 

املاضي.
ورغم هذا االنخفاض اال ان 
اسعار النفط التزال في مستواها 
اجليد حيث تشـــهد حالة من 
الى  االرتفاع يعزوها اخلبراء 
موجة البرد التي جتتاح اوروبا 
واميركا اضافة الى اسباب اخرى 
اهمها تراجع سعر الدوالر مقارنة 

بسعر صرفه.
النفـــط  وتشـــهد اســـعار 
فـــي الوقت احلالـــي حالة من 
االستقرار وتبقى في مستوى 
جيد بســـبب انخفاض ســـعر 

الدوالر في االســـواق العاملية 
ودخول املضاربني الى اسواق 
النفط مرة اخرى خصوصا مع 
بقاء العوامل االساسية للسوق 
من عرض وطلب واحتياطيات 

على حالها تقريبا.
الى  وتسعى دول «أوپيك» 
ابقاء ســـعر برميل النفط بني 
٧٠ و٨٠ دوالرا من اجل حتقيق 
التوازن بني مصالح املنتجني 
الذين يحتاجون بصفة مستمرة 
الى متويل االنفاق على تطوير 
النفطية  واكتشـــاف احلقول 
اجلديدة ومصالح املستهلكني 
الذيـــن يعانـــون فـــي الوقت 
احلالي تراجعا اقتصاديا كبيرا 
املالية  بسبب تداعيات األزمة 

العاملية.
الســـعر احلالي  ويعتبـــر 

الكويتي داخل  النفط  لبرميل 
النطـــاق املســـتهدف من قبل 
دول «أوپيـــك» وهو في وضع 
جيد مقارنة باملستوى املتدني 
الذي وصل اليه في بداية العام 
املاضي ٢٠٠٩ عندمــا وصل الى 
ما يقـارب ٣٢ دوالرا للبرميل 
نزوال من مستوى ١٣٦ دوالرا 
الـــذي وصل إليه فـــي يوليو 

.٢٠٠٨
كما انخفضت اسعار العقود 
اآلجلة للنفط اخلام األميركي 
فـــي التعامـــالت االلكترونية 
لبورصـــة ناميكس امس اكثر 
من دوالر لتنزل دون ٨٠ دوالرا 
ان اظهر تقرير للصناعة  بعد 
زيادة مفاجئـــة في مخزونات 
الواليات املتحدة من املقطرات 
فـــي مخزونات  وقفزة كبيرة 

البنزين.
وهبط اخلـــام االميركي ما 
يصل إلى ١٫٠١ دوالر وبلغ سعر 
عقود النفط اخلـــام االميركي 
اخلفيف لتسليم فبراير ٧٩٫٨٥ 
دوالرا للبرميـــل منخفضا ٩٤ 
سنتا بعد هبوطه ١٫٧٣ دوالرا 
عند التســـوية امس األول الى 

٨٠٫٧٩ دوالرا.
وهبط ســـعر عقود مزيج 
النفط اخلام برنت ٨٨ ســـنتا 

الى ٧٨٫٤٢ دوالرا للبرميل.
واظهـــرت بيانات نشـــرها 
البتـــرول االميركي في  معهد 
وقـــت متأخر امـــس األول ان 
مخزونات الواليات املتحدة من 
النفط اخلام زادت ١٫٢ مليون 
برميل االسبوع املاضي مسايرة 

تنبؤات احملللني.

وقـــال تقريـــر املعهـــد ان 
مخزونات املقطرات التي تشمل 
زيـــت التدفئة ســـجلت زيادة 
مفاجئة قدرها ٣٫٦ ماليني برميل 
على الرغم من شدة البرد مخالفة 
تنبؤات احملللني بهبوط قدره 
١٫٨ مليـــون برميل، وارتفعت 
مخزونات البنزين ٦٫٨ ماليني 
برميل متجاوزة كثيرا تنبؤات 
احملللني بزيادة قدرها ١٫٢ مليون 

برميل.
كما قالت منظــمة «أوپيك» 
أمس ان متوســــط اسعار سلة 
املنظمة القياسية تراجـــع الى 
٧٩٫٠٨ دوالرا للبرميـــل امس 
األول مـــن ٨٠٫٢٩ دوالرا يوم 
االثنـــني املاضي وتضم ســـلة 
«أوپيك» ١٢ نوعـــا من النفط 

اخلام.

فواز كرامي
وصف رئيس دولة جزر القمــــر املتحدة أحمد عبداهللا 
ســــامبي دولته وثرواتها بأنها «عذراء خام» حتتاج الى من 

يكتشف كنوزها ويستفيد منها.
وأضاف على هامش حفل عشاء أقيم على شرفه في قاعة 
الراية امس األول، قائال ان اللقاء يجمعنا مع أناس نفتخر 
بهم على ارض الكويــــت الغالية املضيافة، ونحن في جزر 

القمر حكومة وشعبا نعول على جهودكم الكثير.
وقال سامبي ان ما يقوي اقتصاد جزر القمر تلك املشاريع 
القوية واجلادة التي ستحرك العجلة االجتماعية وستوفر 
الوظائف للشــــباب، كما ان جزر القمر تؤمن بأن لالقتصاد 
دورا اساســــيا في بناء الدولة القوية، مشيرا الى ان دولته 
ينقصها الكثير من املشاريع التي ان أقيمت فستعطي الربح 

للمستثمر والشعب.
وأضاف سامبي ان دولته تخلصت من االحتالل وأصبحت 
اكثر أمانا واستقرارا وذات طبيعة وبنية حتتية تساعد على 
سهولة االســــتثمار فيها، كما ارتأت الدولة ان تعيد النظر 
في قوانينها االقتصادية الســــابقة حتى قامت بتسهيل تلك 
االجراءات التي تخدم املستثمر العربي الذي مت وضعه في 

الواجهة الكتشاف مستقبل جزر القمر الواعد.
من جانبه رحب رئيس مجلس ادارة شــــركة «كومورو 

غولف القابضة» الشيخ صباح جابر مبارك الصباح بالرئيس 
أحمد عبداهللا سامبي رئيس دولة جزر القمر العربية، والذي 
كانت له بصمات واضحة فــــي حتريك عجلة االقتصاد في 
دولة جزر القمر منذ الفترة األولى لتســــلمه رئاسة الدولة 
واستقطاب رؤوس األموال والعديد من املستثمرين إلقامة 
مشاريع استثمارية ناجحة في اجلزر وفي مختلف القطاعات 
وهذا ما ملســــناه حقيقة عندما قررنا البدء باالستثمار في 

جزر القمر.
وأضاف قائال انه ساهم من خالل طرحه الشفاف واملبسط 
ملفهوم االستثمار في تذليل الكثير من الصعاب التي كانت 
ميكن لها أن تعترض عملية االستثمار في اجلزر السيما فيما 
يخص العديد من قوانني االستثمار في البلد، باالضافة الى 
منحه صالحيات كثيرة مكنتنا من تنفيذ العديد من املشاريع 
والتفكير في مشــــاريع أخرى مستقبال، نأمل فيها أن نراكم 
معنا كمستثمرين كويتيني في جزر القمر لتتعرفوا على هذا 
البلد وعلى الفرص االستثمارية الكثيرة التي يحتضنها، انه 
حقا ومن خالل جتربتنا فيه كمستثمرين بلد االستثمارات 
الناجحة، وقدم لنا الكثير من أجل إجناح استثماراتنا السيما 
في ظل األزمة العاملية والصعاب التي تعترض االســــتثمار 

في مختلف بلدان العالم.
وفي نهاية حديثه شــــكر صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد وولي عهده األمني سمو الشيخ نواف األحمد 
على إتاحة هــــذه الفرصة لاللتقاء بوفد جزر القمر املتحدة 
كذلك إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
علــــى الدعم الــــذي قدمه أثناء زيارته جلــــزر القمر ووزير 

اخلارجية.
يذكر ان جزر القمر املتحدة عرضت ١٢ مشروعا في غرفة 
جتارة وصناعة الكويت أمس على هامش ملتقى االستثمار 
القمري االول دراســــات املشــــاريع اجلاهزة للتنفيذ، أولها 
مشــــروع «كورنيش غراند كومور» في العاصمة موروني 
والذي سيتضمن فندقا عامليا من فئة األربع جنوم ومجمع 
شقق فندقية ومكاتب للشركات مع قاعة للمؤمترات ومركز 
اعمال ومركز تســــوق يحتوي على سوبر ماركت ومطاعم 
ومقاه ومحالت جتارية ومالعب اطفال ومرفأ سياحي صغير. 
باالضافة الى مشــــروع «جنة القمر» وهو األضخم ويرنو 
الى تطوير مدينة سياحية ســــكنية متكاملة على مساحة 
١٢٦٨ هكتارا. وتخلل املشاريع وجود فنادق بفئة ٥ جنوم، 
فندق ٤ جنوم، مشــــروع طبي خاص، مصنع امللح، مصنع 
االسمنت، مشروع بطاقات الكهرباء املدفوعة مسبقا، ومزرعة 
البقر ومركز لتجميع احلليب، واملنازل اخلضراء الصديقة 
للبيئة، وســــوق اخلضار، مشروع مركز اتصال، ومشروع 

النقل البحري.

خالل حفل عشاء على شرفه مع الوفد المرافق:

(محمد ماهر).. ومرحبا بـ الشيخ صباح جابر مبارك الصباح الرئيس سامبي مستقبال ناصر الساير

«باركليز كابيتال» توصي ببيع 
سندات «نخيل» عند المستويات الحالية

«بهارتي» تواصل مساعيها للتوسع في الخارج

انكماش االقتصاد األلماني ٥٪ في ٢٠٠٩

دبيـ  األسواق.نت: أوصت «باركليز» املستثمرين 
ببيع سندات «نخيل» عند املستويات احلالية بعد 
ارتفاعها بنسبة ٧٥٪ عن ادنى مستوياتها القياسية، 
وذلك بعد ان عرضت «دبي العاملية»، الشــــركة األم 
لنخيل، على حملة السندات منحهم قيم استرداد أقل 
من االسعار احلالية. وقال محللون في الشركة من 
بينهم علياء مبيض وميلينا النيفا «إن ما قد يحصل 
عليه حملة ســــندات «نخيل» قد يكون بنسبة من 
٤٠٪ إلى ٥٠٪ من قيمتها، لذلك ننصح ببيع سندات 

«نخيل» ٢٠١٠-٢٠١١ عند املستويات احلالية».
وكانت حكومة دبي قد أعلنت مسبقا عن سعيها 
لتجميد سداد ديون على «دبي العاملية» من ضمنها 
«نخيل»، ثم قالت انها تســــعى العادة هيكلة ديون 
بقيمة ٢٦ مليار دوالر. وأكد محللون في «بي ان بي 
باريبا» واملجموعة املاليــــة «هيرمس» ان «نخيل» 
قد تســــدد ٧٠ سنتا على الدوالر من قيمة السندات، 

على أن تصدر أوراق مالية جديدة إلعادة هيكلة ما 
تبقى من الديون. ووفقا حملللي «باركليز كابيتال» 
الذين التقوا مبســــؤولني من أبوظبــــي فإن «الدعم 
املادي الفعلي من أبوظبي هو اخليار الوحيد املتاح 
لدبي حاليا». واضافوا أن «رســــالة أبوظبي كانت 
واضحة: ١٠ مليارات دوالر لدعم مجموعة دبي العاملية 
ليست شيكا على بياض». وأكدوا أن «املطلب املهم 
ألبوظبي هو التوصل الى اتفاق مع الدائنني قبل ابريل 
٢٠١٠، وحتديد املصادر احملتملة للعائدات التي ميكن 
االستفادة منها لتسديد الديون، مبا في ذلك مبيعات 
محتملة لألصول». واوصت «باركليز كابيتال» بشراء 
سندات منطقة جبل علي احلرة و«انداستريال بارك» 
اململوكة لـ «دبي العاملية»، مشــــيرا الى ان الشركة 
قادرة على االيفــــاء بديونها دون اللجوء إلى اعادة 
الهيكلة، وقالت انها تفضل الســــندات الصادرة عن 

شركة موانئ دبي العاملية.

 نيودلهي ـ رويترز: أسســــت 
شركة االتصاالت الهندية الرائدة 
بهارتي ايرتل وحدة جديدة إلدارة 
توســــعها في اخلارج مما ينبئ 
بأن طموحاتهــــا للنمو لم متس 
رغم فشــــلها مرتني في التوصل 
إلى صفقة مع ام.تي.ان اجلنوب 
افريقيــــة. وبعد يــــوم من اتفاق 
الشركة على شراء حصة مسيطرة 
في وريد تليكوم بنغالدش، قالت 
بهارتي إن رئيسها التنفيذي مانوج 
كوهلي سيرأس مجموعة العمليات 

الدولية اجلديدة والتي ستركز على 
األســــواق الناشئة خارج جنوب 

آسيا.
وقــــال العضــــو املنتدب لدى 
توروس إلدارة األصول ر.ك. جوبتا 
«بنغالدش كانت اخلطوة األولى 
وبتعيني مانوج رئيسا للنشاط 
الدولــــي فإنهم يعطون إشــــارة 
واضحة بأن عمليات اســــتحواذ 

أخرى في الطريق».
وقال جوبتا الذي يدير صندوقه 
نحو ٤٢٠ مليــــون دوالر وميلك 

أسهما في بهارتي «السوق الهندية 
بصدد التشبع وفرص النمو تصبح 
محدودة ويجب على بهارتي أن 
تتفقد أســــواقا أقل تطورا حيث 

نسب االنتشار متدنية».
ويقول مصرفيون ومحللون إن 
افريقيا والشرق األوسط تلوحان 
كأكثر الوجهات احتماال لبهارتي 
وإن زيــــن الكويتيــــة وميليكوم 
انترناشــــونال الســــويدية التي 
تعمل في األسواق الناشئة هدفان 

محتمالن.

أملانياـ  أ.ف.پ: أفادت أرقام مؤقتة نشرها مكتب 
اإلحصاءات «ديستاتيس» بأن أملانيا سجلت تراجعا 
نسبته ٥٪ في اجمالي الناجت الداخلي في ٢٠٠٩، في 
أســــوأ انكماش منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية، 
وتأتي هذه النتيجة مطابقــــة لتقديرات احلكومة، 
وذكر املكتب بان االقتصاد االوروبي االول ســــجل 

منوا نسبته ١٫٣٪ في ٢٠٠٨.
 واكد رئيس املكتب روديريش ايغيلير في مؤمتر 
صحافي ان «تراجع االقتصاد سجل بشكل رئيسي 

في فترة الشتاء في نهاية ٢٠٠٨ وبداية ٢٠٠٩».
 وتشــــهد االرقام على شدة األزمة. فقد تراجعت 
الصــــادرات ١٤٫٧٪ علــــى مدى عام واالســــتثمارات 

الصناعية ٢٠٪، حسب املكتب نفسه.
 وقد ضرب االنكماش القطاع الصناعي، لكن قطاع 
العقارات الذي ساعدته خطة اإلنعاش احلكومية حد 
من خسائره (-٠٫٧٪) بينما كان استهالك العائالت 
الذي شجعه تخفيض أسعار الشراء، الداعم الوحيد 
لالقتصاد (+٠٫٤٪).  وسعى وزير االقتصاد راينر 
برودرلي الى تشــــجيع األملان، مؤكدا ان األسوأ قد 
مر، وقــــال ان «ما يثير االرتيــــاح خصوصا هو ان 
سوق العمل صمد بشكل يثير الدهشة»، وقال احمللل 
االقتصادي في «آي.إن.جي بنك كارسنت بريزسكي» 
بأملانيا «نأم أن تكون هذه (البيانات) أخر ما يذكرنا 
بحــــدة الركود» الذي تعرض لــــه االقتصاد األملاني 

العام املاضي.

وأضــــاف «الركود أصبح قصة األمس، أما قصة 
اليوم فهي اســــتمرار التعافي»، وخرجت أملانيا من 
أسوأ فترة ركود لها منذ عقود لتسجل منوا بنسبة 
٠٫٤٪ في األشــــهر الثالثة املنتهية في نهاية يونيو 
وســــط توقعات بأن تعافي البالد قد بدأ يستجمع 
قوته هذا العام. وأشار مكتب اإلحصاء االحتادي إلى 
أن الصادرات تراجعت العام املاضي بنسبة ١٤٫٧٪ 
بعد وضع املتغيرات املوسمية في احلساب في حني 
تراجع اإلنفاق االستثماري للشركات األملانية بنسبة 
٢٠٪ وسجل اإلنفاق االستهالكي منوا طفيفا مبعدل 

٠٫٤٪ خالل العام املاضي.
وقال رئيس مكتب اإلحصاء االحتادي رودريش 
إيجلير أثناء إعالن بيانات التضخم «نظرا العتمادها 
على التصدير فإن أملانيا تضررت بشدة من األزمة 

االقتصادية العاملية».
كان محللــــون يتوقعــــون أن ينكمش االقتصاد 
األملاني خــــالل العام املاضي بنســــبة ٤٫٨٪ بعد أن 
منا بنسبة ١٫٣٪ في عام ٢٠٠٨ ومنوه بنسبة ٢٫٥٪ 

خالل ٢٠٠٧.
ولكن البيانات الصادرة اليوم تشــــير أيضا إلى 
حتسن أداء االقتصاد األملاني مع االقتراب من نهاية 
العام املاضي حيث قال بريزسكي إنه يتوقع اإلعالن 
عن منو االقتصاد بنسبة ٠٫٢٪ خالل الربع األخير من 
العام املاضي بعد منوه مبعدل ٠٫٧٪ خالل الربع الثالث 
ومبعدل ٠٫٤٪ خالل الربع الثاني من العام املاضي.

أعلنت تفضيلها لسندات «موانئ دبي»

أفريقيا والشرق األوسط أكثر الوجهات احتماًال لتوسعها

األسوأ له منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية

«دويتشه» تستحوذ على حصة األغلبية 
في ثاني أكبر شركة لقطارات البضائع اإليطالية

ارتفاع الناتج الصناعي البريطاني

أملانياـ  د.ب.أ :أعلنت «شركة دويتشه» بان األملانية العمالقة للسكك 
احلديدية أمس استحواذها على حصة االغلبية في ثاني أكبر شركة 

لقطارات البضائع اإليطالية نورد كارجو.
وذكرت الشركة األملانية أن شــــركة «دويتشه بان شينكر ريال» 
التابعة لها رفعت حصتها في نورد كارجو من ٤٩٪ إلى ٦٠٪، مشيرة 

إلى أن عدد العاملني في الشركة اإليطالية يصل إلى ٢٠٠ موظف.
وذكرت شينكر ريال فرعها في إيطاليا «دي بي شينكر ريال إتاليا» 
سيدير الشركة اإليطالية ليصبح ثاني أكبر شركة خلدمات نقل البضائع 

بالسكك احلديدية في إيطاليا بعد شركة «إتاليان ريال وايز».

لندن ـ رويترز: أظهرت بيانات رســـمية امـــس ارتفاع الناجت 
الصناعي في بريطانيا بوتيرة أسرع قليال من املتوقع في نوفمبر 
حيث طغت قفزة في استخراج النفط والغاز على أداء أضعف من 
املتوقـــع للصناعات التحويلية. وقال مكتب االحصاءات الوطنية 
إن النـــاجت الصناعي ارتفع ٠٫٤٪ في نوفمبر مقارنة مع انخفاض 
بلغ ٠٫١٪ في أكتوبر ولتبلغ نسبة االنخفاض السنوي ٦٪، وكان 
احملللون توقعوا زيادة شهرية قدرها ٠٫٣٪. ومن املرجح أن تدعم 
هذه االرقام توقعات أن يكـــون االقتصاد البريطاني قد خرج من 
الركود في نهاية الســـنة املاضية بعد ١٨ شهرا من االنكماش وهو 
التراجع األكثر حدة خالل ٥٠ عاما على األقل. ويعود ارتفاع الناجت 
الصناعي في األســـاس إلى زيادة قدرها ٧٫٢٪في استخراج النفط 
والغاز وهي أكبر زيادة شـــهرية منذ سبتمبر ٢٠٠٨ وجاءت بعد 
انتهاء أعمال صيانة أثرت ســـلبا في األشهر السابقة. وساهم هذا 
بواقع ٠٫٩ نقطة مئوية في الناجت الصناعي لشهر نوفمبر وإن حد 
من تأثيره انخفاض ناجت املرافق ٣٫٥٪ مقارنة مع الشهر السابق. 
وعلى غير املتوقع لم يظهر ناجت الصناعات التحويلية منوا للشهر 
الثانـــي على التوالي مما نتج عنه انخفاض ســـنوي قدره ٥٫٤٪، 
وأبطلت انخفاضات في إنتاج االسلحة واآلالت واألغذية واملشروبات 
والتبغ أثر زيادات في انتاج السيارات والطائرات. ومع ذلك منت 
الصناعات التحويلية في األشهر الثالثة حتى نوفمبر ٠٫٣٪ مقارنة 
مع األشـــهر الثالثة السابقة وهي أسرع وتيرة ارتفاع منذ مارس 

٢٠٠٨ وأول قراءة ايجابية منذ ابريل ٢٠٠٨.


