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تقدم في خدمات االتصاالت بالكويت

برنانكي: مجلس االحتياط  األميركي يحقق
 في تعامالت البنوك الكبرى المساعدة لليونان 

الكويت في المرتبة الـ 65 عالمياً في مؤشر تطور في خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

االقتصاد األميركي يسجل تحسنًا في الربع األخير من 2009

صندوق النقد الدولي: دعم 
المنتجات البترولية بدأ باالرتفاع

انتعاش النفط فوق 78 دوالرًا 
للبرميل مع تراجع الدوالر

6.3 مليارات إسترلينية خسائر
 »لويدز« البريطاني عن 2009

لندنـ  كونا: أعلن بنك »لويدز« 
البريطاني عن خسائر بقيمة 6.3 
مليارات جنيه استرليني خالل عام 
2009 امام تراكم الديون املعدومة. 
وأكد بيان نشــــره البنك امس ان 
األرباح التي حققها خالل عام 2009 

بلغت مليار جنيه استرليني.
وبلــــغ اجمالي خســــائر بنك 
»لويــــدز« حتى الوقــــت احلاضر 
جراء الديــــون املعدومة 24 مليار 
جنيه استرليني يتأتى أغلبها من 
بنك »هاليفاكس« االســــكوتلندي 
الذي استحوذ عليه »لويدز« في 
يناير 2009. وأوضح ان نســــبة 
اخلسائر التي مني بها البنك لعام 
2009 انخفضت مبقدار 21% مقارنة 
بالعام الذي سبقه ومن املتوقع ان 
تبقى نسبة اخلسائر خالل العام 
احلالــــي 2010 في هــــذه احلدود. 
وارتفــــع اجمالي مدخــــول البنك 

بنسبة 12% ليبلغ 23.9 مليار جنيه 
فيما انخفضت التكاليف بنســــبة 
5%. ومتتلك احلكومة البريطانية 
نسبة 41% بعد أن كانت متتلك نسبة 
43% ومتكنت من توفير رأسمال 
بقيمة 22.5 مليار دوالر في نهاية 
عام 2009. وكان بنك »برويال بانك 

اوف سكوتالند« الذي تبلغ حصة 
احلكومة البريطانية فيه نسبة %84 
أعلن يوم امس عن خسائر بقيمة 3.6 
مليارات دوالر خالل عام 2009 فيما 
أعلن بنك »باركليز« خالل األسبوع 
املاضي عن حتقيق أرباح بقيمة 11.6 

مليار جنيه استرليني.

مسح لـ »رويترز«: إنتاج »أوپيك« في فبراير سيقفز إلى أعلى مستوى له في 14 شهرًا

24.9% انخفاض صادرات الكويت لليابان من النفط

بريطانيا ستتبنى عملة اليورو »ذات يوم«

استبيان: أسعار المنازل في بريطانيا »تفقد زخمها«
لندنـ  كوناـ  وكاالت: أظهر استبيان امس أن أسعار 
املنازل في بريطانيا تراجعت في فبراير اجلاري للمرة 
األولى خالل 10 أشهر بسبب موجة الطقس السيئ 
التي أثرت ســــلبا على التعامالت العقارية. وأشار 
االستبيان الذي أجرته املجموعة املالية الوطنية الى 
أن متوسط قيمة العقار انخفض بنسبة 1% مقارنة 
مع شهر يناير ليصل الى 161.320 جنيها استرلينيا. 
اال أن معدل الزيادة السنوية ارتفع الى 9.2% بسبب 
تراجع األسعار بشكل أسرع العام املاضي. وتعتبر 
املقارنة بني متوسط األسعار كل ثالثة أشهر مؤشرا 
الجتاهات أســــعار املنازل. وارتفع متوسط أسعار 
املنازل بنسبة 1.6% خالل األشهر الثالثة التي متتد 
حتى فبراير لكنه تراجع مقارنة بشهر يناير الذي 
سجل صعودا بنسبة 2% بعدما بلغ ذروة االرتفاع 
بنسبة 3.7% في سبتمبر. وفاجأت أسعار العقارات 
العديد من املعلقني بعدما احتفظت بارتفاعها النسبي 
خالل النصف الثاني من عام 2009. وقال االستبيان 
انه من الصعب قياس ما اذا كان تراجع األسعار في 
فبراير »ظاهرة عابرة مؤقتة« أو بداية الجتاه نزولي 

جديــــد. وأضاف ان هناك أدلة تظهرها مجموعة من 
املؤشرات بأن الســــوق العقاري رمبا يكون قد فقد 
زخمه في أوائل عام 2010. وأشار استبيان املجموعة 
املالية الوطنية الى ان ضعف زيادات دخل األســــر 
وارتفاع البطالة نســــبيا رمبا يكونان سببني لكبح 

جماح أسعار العقارات.
مــــن جهة أخرى قال وزير التجــــارة البريطاني 
بيتر ماندلســــون أمس ان بريطانيا ستتبنى عملة 
اليــــورو »ذات يوم«، إال انه اقــــر ان ذلك لن يحدث 
في وقت قريب. وقال ماندلسون في إحدى جامعات 
باريس ان »منطقة اليورو متلك حاليا مصرفا مركزيا 
موحدا وسياســــة وعملة نقدية موحدة اعتقد اننا 
ســــنكون جزءا منها ذات يوم«. وقال »ال تسألوني 
متى ســــيحدث ذلك. ورغم انــــه لن يحدث في وقت 
قريب اال انه سيحدث«. وشغل ماندلسون منصب 
املفوض التجاري السابق لالحتاد األوروبي. وجاءت 
تصريحات ماندلسون عقب كلمة دعا فيها الى قيادة 
اقتصادية أقوى وأســــلوب أكثــــر ابتكارا في القيام 

باألعمال واالستثمار في أوروبا.

طوكيــــو ـ كونــــا ـ رويتــــرز: 
اليابانية امس  اعلنت احلكومــــة 
النفطية  عن انخفاض الصادرات 
الكويتية من النفط اخلام بنسبة 
24.9% في شــــهر يناير من العام 
املاضي الى 7.74 ماليني برميل او 
250 الف برميل في اليوم مسجلة 
بذلك انخفاضا للشهر الثاني على 

التوالي.
وبهذا اخلصوص، ذكرت وكالة 
املوارد الطبيعية والطاقة ـ وهي 
وحــــدة تابعة لــــوزارة االقتصاد 
والتجارة والصناعة اليابانيةـ  في 
تقرير اولي لها، ان امدادات النفط 
من الكويت شكلت نسبة 6.1% من 
النفط اخلام الياباني في شهر يناير 
مقارنة بنسبة 8.8% في الشهر ذاته 
من العام املاضي وبنسبة 7.7% في 

شهر ديسمبر 2009.
وشهدت اليابان في الشهر ذاته 
ارتفاعا فــــي اجمالي وارداتها من 
النفط اخلام بنســــبة 7.6% على 
اساس سنوي الى 126.60 مليون 

العربية املتحدة بـ 23.86 مليون 
برميل )770 الــــف برميل يوميا( 

منخفضة بذلك بنسبة %2.5.
 مــــن جهة أخرى أظهر مســــح
لـ »رويترز« أمس ارتفاع امدادات 
نفط أوپيــــك في فبراير إلى أعلى 
مســــتوى لها في 14 شهرا بقيادة 
اجنوال والسعودية وهو ما ميثل 
تراجعا في درجــــة التزام أعضاء 
اإلنتــــاج  املنظمــــة مبســــتويات 
املســــتهدفة. وأفاد املســــحـ  الذي 
شمل شركات نفطية ومسؤولني 
من أوپيك ومحللنيـ  بأن االمدادات 
من 11 عضوا في املنظمة يشملهم 
نظام احلصص اإلنتاجية ـ وهي 
جميع الدول باســــتثناء العراق ـ 
بلغت في املتوسط 26.80 مليون 
برميل يوميا ارتفاعا من املتوسط 
املعدل لشهر يناير والبالغ 26.69 
مليون برميل يوميا. وأشار املسح 
إلى أن نسبة تقيد أوپيك بخفض 
االمدادات املتفق عليه بلغت %53 

مقارنة مع 56% في يناير.

برميــــل )اي 4.08 ماليني برميل 
يوميا( في اول مكســــب لها خالل 

16 شهرا.
كما زاد عدد الشحنات القادمة 
اليها من الشــــرق االوسط بواقع 
7.4% الى 112.13 مليون برميل )3.62 
ماليني برميل يوميا( لتشكل نسبة 
88.6% من اجمالي الشحنات مسجلة 

بذلك انخفاضا بنسبة 0.1% مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي.

يذكــــر ان اململكــــة العربيــــة 
السعودية التزال اكبر مورد نفطي 
لليابان وقد ارتفعت وارداتها بنسبة 
6.2% مقارنــــة بالعام املاضي الى 
37.36 مليون برميل )1.21 مليون 
برميل يوميــــا( تليهــــا االمارات 

واشنطنـ  كونا: أعلن تقرير أورده صندوق النقد الدولي أمس عن 
ارتفاع دعم المنتجات البترولية مجددا عقب االنخفاض الذي شــــهده 
والذي أتى متزامنا مع انخفاض أســــعار النفط في النصف الثاني من 

عام 2008.
وأكــــد التقرير الذي اتى تحت عنوان »دعم المنتجات البترولية.. 
مكلف وغير منصف ومرتفع« »انه من الضروري إصالح إطار السياسة 
العامة لتحديد وتثبيت أســــعار المنتجات البترولية من اجل خفض 

العبء المالي لهذا الدعم باإلضافة الى التصدي لتغير المناخ«.
وأشار الى انه في عام 2003 بلغ الدعم االستهالكي العالمي للمنتجات 
البترولية ما يقارب 60 مليار دوالر ومن المتوقع ان يصل الى ما يقارب 
250 مليار دوالر في عام 2010 مضيفا ان »السلع المدعومة والتي تم 
فرض ضرائب عليها مــــن المتوقع ان تكون اكبر وان تصل الى 740 

مليار دوالر في 2010 او 1% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي«.
من جانب آخر، أظهرت إحصاءات حكومية أمس ان االقتصاد األميركي 
سجل حتسنا في الربع الرابع من عام 2009 بزيادة بلغت نسبتها %5.9 

وهي أعلى من تلك التي كانت متوقعة في يناير واملقدرة بـ %5.7.
وأشــــارت وزارة التجارة األميركية في تقريــــر لها الى ان الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي زاد في الربع الثالث من عام 2009 من %2.2 
الى معدل سنوي نســــبته 5.9% في الربع الرابع. وأوضحت الوزارة 
ان هذه الزيارة تعكس في املقام األول »مساهمات ايجابية من جانب 

االستثمارات اخلاصة والصادرات ونفقات االستهالك الشخصي«.

ســـنغافورةـ  رويترز: انتعشت اســـعار العقود اآلجلة للنفط 
اخلام األميركي امس فوق 78 دوالرا للبرميل بعد هبوطها أكثر من 
2% اليوم الســـابق، وقد القت دعما من تراجع الدوالر لكن حد من 

مكاسب السوق املخاوف بشأن حالة االقتصاد األميركي.
ويتركز اهتمام املستثمرين اآلن على طائفة من البيانات األميركية 
التي ستصدر في وقت الحق من اليوم لتقييم مدى صحة اقتصاد 

أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبلغ سعر عقود النفط اخلام األميركي اخلفيف لتسليم ابريل 
78.53 دوالرا للبرميل مرتفعا 36 ســـنتا مع انتظار املســـتثمرين 
تقارير اقتصادية عن النـــاجت احمللي اإلجمالي للربع الرابع وثقة 
املســـتهلكني لشـــهر فبراير ومبيعات املنازل القائمة لشهر يناير 

والتي ستذاع في وقت الحق من اليوم.
وارتفع سعر عقود مزيج النفط خلام برنت في لندن 33 سنتا 

الى 76.62 دوالرا للبرميل.
ويوم اخلميس هبطت اسعار النفط 1.83 دوالر متأثرة سلبيا 
بتزايد املخاوف بشـــان االنتعاش االقتصـــادي إضافة الى القلق 
بخصوص أزمة ديون اليونان وآثارها على االقتصادات في منطقة 

اليورو.
وأظهرت بيانات يوم اخلميس املاضي ان الطلب على مجموعة 
واســـعة من السلع األميركية املعمرة تراجع على غير املتوقع في 
يناير كانون الثاني بينمـــا ارتفعت ثانية طلبات إعانات البطالة 
االسبوع املاضي، األمر الذي ينبئ بأن اقتصاد أكبر مشتر للنفط 

في العالم تراجع خطوة الى الوراء.

واشـــنطن د.ب.أ: قال رئيس مجلس 
االحتياط االحتـــادي )البنك املركزي( 
األميركـــي بن برنانكي اول من امس إن 
املجلس يحقق حاليا فيما إذا كانت البنوك 
األميركية الكبرى مثل جولدمان ساكس 
قد ساعدت اليونان في إخفاء العجز املالي 
لديها خالل العقد املاضي.وأضاف برنانكي 
في شهادته أمام جلنة الشؤون املصرفية 
في مجلس الشـــيوخ األميركي »نبحث 
حاليا عن عدة أسئلة تتعلق بجولدمان 
ســـاكس وشـــركات أخرى واتفاقيات 

املشتقات املالية بينها واليونان«.
يواجـــه جولدمان ســـاكس وبنوك 
استثمار أخرى باستخدام أدوات مالية 
معينة ملساعدة اليونان في إخفاء العجز 
الكبير في ميزانيتها والذي أدى الكشف 
عنه إلى دخول منطقة اليورو إلى أسوأ 
أزمة فـــي تاريخها.وقـــال برنانكي إن 

مجلـــس االحتيـــاط 
االحتادي وهيئة سوق 
املال حتـــاول معرفة 
ما إذا كانـــت اتفاقات 
البنوك  املشتقات مع 
الكبرى ســـاعدت في 
إخفاء املشكالت املالية 
التي تواجهها اليونان. 
وأضاف »بوضوح، فإن 
اســـتخدام مثـــل هذه 
األدوات بطريقة تؤدي 
بشكل متعمد إلى ضرب 
استقرار شركة أو دولة 

هو أمر غير بناء«.
وتواجه أثينا التي تتعرض بالفعل 
النتقادات عنيفة بســـبب العجز الهائل 
في ميزانيتها، ضغوطا إضافية من قبل 
املفوضية األوروبية في اعقاب التقارير 

الصحافية التي أشارت 
اتفاقات تبادل  إلى أن 
أبرمتها  التي  العمالت 
اليونـــان  حكومـــة 
مع بنـــك »جولدمان 
ســـاكس« األميركـــي 
عام 2001 ساهمت في 
إخفـــاء بعض الديون 
اليونانية  احلكومية 
أعـــني املفوضية  عن 

األوروبية.
مـــن جهـــة أخرى 
أظهرت بيانات نهائية 
امس أن معدل التضخم 
في منطقة اليورو ظل محدودا في يناير 
املاضي، مما عـــزز التوقعات بأن البنك 
املركزي األوروبي ســـيبقي على أسعار 
الفائدة دون تغيير ألشهر مقبلة، إذ مازال 

انتعاش االقتصاد هشا.
وأكد مكتب احصاءات االحتاد األوروبي 
)يوروستات( تقديراته السابقة بأن مؤشر 
أسعار املستهلكني في منطقة اليورو التي 
تضم 16 دولة ارتفع مبعدل ســـنوي %1 
باملقارنة مع 0.9% في ديسمبر. وأظهرت 
البيانات كذلك أن معدل التضخم الشهري 
بلغ -0.8% في يناير متمشيا مع التوقعات 
في استطالع أجرته »رويترز«. ونزلت 
أسعار املالبس واألجهزة املنزلية ومعدات 

االتصاالت والفنادق واملطاعم.
ولكن أسعار الطاقة التي تنخفض 
منذ فترة طويلة وتدفع التضخم للهبوط 
ارتفعت في يناير مبعدل شهري %2.1 
ومبعـــدل ســـنوي 4%.ويريد املركزي 
األوروبي أن يبقي على مستوى التضخم 
دون 2% على أساس سنوي في األجل 

املتوسط.

طبقا ملـــا ورد في تقرير حديث، 
فالكويـــت تقوم بتقدمي البعض من 
أهم وأكثر األسعار انخفاضا اخلاصة 
النقالة  الثابتة والهواتف  بالهواتف 
وخدمات اإلنترنت واســـعة النطاق 
الدخل  وذلـــك كجزء مـــن نســـبة 

القومي.
وجاءت الدولة اخلليجية في املرتبة 
الرابعة في القائمـــة العاملية والتي 

نشرها االحتاد الدولي لالتصاالت.
وذكر التقرير الذي صدر باســـم 
»قياس مجتمع املعلومات 2010 »أن 
األسعار انخفضت في جميع أنحاء 
العالـــم دون أســـعار اإلنترنت ذي 
النطاق العريض حيث اليزال خارج 

متناول العديد من الدول الفقيرة.
وقـــد أظهـــرت أن تكلفة خدمات 
التكنولوجيا واملعلومات في الكويت 
تعادل 0.37% من الدخل لعام 2009، 
وهي الدراســـة التي توضح مالمح 
التصنيفات احلديثة ملؤشر التطور 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

لعـــدد 159 دولـــة طبقا ملســـتوى 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لديهـــا، باملقارنة مـــع 0.80% للعام 
الســـابق في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
وقد حصلت اإلمارات على املرتبة 
22 كأفضل قيمة نقدية )0.87% من 
الدخل( بينما جـــاءت البحرين في 
املرتبة 26 والسعودية 37 وعمان 45 

وقطر 63 )2.42% من الدخل(.
في حني احتلت مـــاكاو، الصني 
املرتبـــة األولى في انخفاض القيمة 
بنسبة 0.23% من الدخل القومي بينما 
كانت النيجر األعلى في القيمة بنسبة 

تفوق %67.
وقد أظهر أيضـــا تقرير االحتاد 
الدولي لالتصاالت أن تكلفة خدمات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد 
انخفضـــت في جميع البلدان الـ 161 
املدرجة في ســـعر سلة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ما بني العامني 
2008 و2009 مع حدوث انخفاض في 

املتوسط بنسبة %15.
ومع ذلك كانت البحرين من الدول 
القليلة والتي تشهد زيادة في األسعار 
ـ باالرتفاع من 0.78 إلى 0.87% من 

الدخل القومي.
النطاق  وقد أظهـــرت خدمـــات 
العريض الثابتة أعلى هبوط لألسعار 
عامليا بنسبة 42%، باملقارنة مع 25 
إلى 20% في خدمات الهواتف النقالة 

والثابتة.
وبالنسبة للوضعية العامة فقد 
جاءت اإلمـــارات كأفضل أداء لدولة 
خليجية وفي املرتبة 22 في مؤشر 
فـــي خدمـــات تكنولوجيا  التطور 
البحرين  املعلومات واالتصـــاالت. 
جاءت ثانية فـــي املرتبة 33 بينما 
قطر 45 والســـعودية 52 والكويت 
املراكز اخلمسة األولى  65، مكملني 
في املنطقة.وذكر التقرير أن البلدان 
التي أحـــرزت تقدما بارزا في مجال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
في العام املاضي شمل قطر واململكة 

العربية السعودية. 
وأضـــاف أن البلدان التي حققت 
حتســـينات أكبر فـــي املنطقة دون 
استخدام مؤشر تكنولوجيا املعلومات 
البحريـــن  واالتصـــاالت شـــملت 

واإلمارات. 
وقد صرح سامي البشير املرشد، 
مدير قطـــاع االتصاالت في االحتاد 
الدولي لالتصاالت »ويؤكد التقرير أنه 
على الرغم من االنكماش االقتصادي 
األخير، إال أن االستفادة من خدمات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد 
استمرت في النمو في جميع أنحاء 
العالم«، وأضاف أنه في عام 2010، 
يتوقع االحتاد الدولي لالتصاالت أن 
عدد االشـــتراكات اخللوية املتنقلة 
سيرتفع وصوال إلى خمسة مليارات 

دوالر. 
كما ذكر »أنه في الوقت ذاته، يجد 
التقرير هبوطا في أســـعار خدمات 
االتصـــاالت ـ وهو تطور مشـــجع 

للغاية«.

صادرات اخلام الكويتي لليابان تتراجع

ضعف دخل األسر يفقد العقارات البريطانية زخمها

توقعات بإبقاء »المركزي األوروبي« على أسعار الفائدة دون تغيير إذ مازال انتعاش االقتصاد هشًا 

تكلفة خدمات التكنولوجيا والمعلومات محليًا تعادل 0.37% من الدخل لـ 2009

زوجة ابن مادوف تسعى لتغيير
 اسم عائلتها تفاديًا لإلحراج

الذهب يتجاوز 1110 دوالرات 

نيويورك ـ رويترز: ترغب واحدة من أفراد عائلة 
برنــــارد مادوف رجل املال الذي أدين في اكبر عملية 
احتيال في وول ســــتريت في تغيير اســــمها األخير 
»لتجنــــب مزيد من اإلحــــراج والتحرش والتعرض 
للمخاطر«. وأشــــارت تقارير إعالمية محلية الى ان 
اســــتيفاني مادوف املتزوجة من مــــارك ابن مادوف 
طلبت مــــن احملكمة العليا في نيويورك إذنا لتغيير 
اسمها األخير الى مورجان وقدمت كذلك طلبني مماثلني 

لطفليها الصغيرين.
وجاء في وثائق محكمة قدمت يوم األربعاء »في 

ديســــمبر 2008 تقريبا، تلقت )اســــتيفاني مادوف( 
تهديدات بالقتل وتهديدات أخرى في حق عائلة مادوف«. 
وقالت األوراق »بالرغم من ان هذه التهديدات اعتبرت 
ال أساس لها، تخشى )استيفاني مادوف( على سالمتها 

وسالمة طفليها«.
وكان مادوف )71 عاما( قد اعترف بأنه مذنب في 
مارس املاضــــي بضلوعه في أكبر عملية احتيال في 
االســــتثمارات في وول ستريت تصل قيمتها الى 65 
مليار دوالر ويقضي اآلن عقوبة بالسجن تصل الى 

150 عاما.

لندن ـ رويترز: ارتفعت أسعار الذهب في أوروبا 
امس بدعم من انتعاش اليورو أمام الدوالر بعد تراجعها 
في اجللسة السابقة لكن املتعاملني توخوا احلذر قبل 
بيانات اقتصادية أميركية. وبلغ سعر الذهب للمعامالت 
الفورية 1111.80 دوالرا لالوقية )االونصة( مقارنة مع 
1104.70 دوالرات في أواخر التداول في نيويورك اول 
من أمس، وصعد ســــعر الذهب في العقود األميركية 

اآلجلة تسليم أبريل في بورصة كومكس للسلع في 
نيويورك 4.20 دوالرات إلى 1112.70 دوالرا.

وحذت الفضة حذو الذهب وارتفعت 16.13 دوالرا 
لالوقية من 16.04 دوالرا أمــــس، كما صعد البالتني 
الــــى 1536 دوالرا لالوقية مــــن 1529 دوالرا، وارتفع 
ســــعر البالديوم إلى 425.50 دوالرا من 420 دوالرا 

لالوقية.

بن برنانكي


