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)محمد ماهر(أجهزة سيمنز اجلديدةأحمد مرحبا وأحمد شاهازاد وسيد أحمد في جانب من الدورة التدريبية

احمد اخلالد

أعلن بي����ت التمويل الكويتي 
)بيتك( ان حجم إنفاق البنك في 
سوق التجزئة احمللي خالل الربع 
األول من العام احلالي بلغ أكثر من 
120 مليون دينار. وقال مس����اعد 
املدير العام للقطاع التجاري في 
»بيت����ك« احمد اخلال����د في بيان 
صحافى أم����س ان »بيتك« جنح 
في كسب ثقة املتعاملني في السوق 
مبن فيهم العمالء واملوردون أفرادا 
وشركات، مؤكدا قدرة البنك على 
تنمية حصته السوقية وتعزيز 
عالقاته مع مختلف الشرائح مبا 
يضمن التوسع في اخلدمة على كل 
املستويات. وأضاف ان سوق متويل 
االفراد من املتوقع أن يشهد تطورات 
ايجابية خالل املرحلة املقبلة إذا ما 

يصحبه تنش����يط عمليات البيع 
والش����راء والتبادالت في السلع 
املختلفة. وقال اخلالد ان »بيتك« 
يقدم مجموعة كبيرة من املنتجات 
واخلدمات التي حتظى برضا وطلب 
شرائح عديدة من العمالء تتوافق 
مع احتياجاتهم وتشمل مختلف 
املج����االت تقريبا. وذكر أن البنك 
يواص����ل تعزيز عالقات التعاون 
مع اجلهات ذات العالقة بأعماله 
وخدماته سواء كانت من القطاع 
اخلاص أو احلكومة ويسعى الى 
التنس����يق مع جميع الهيئات في 
التي تش����ملها  مختلف املجاالت 
خدماته اضافة إلى نحو خمس����ة 
آالف م����ورد وتاجر م����ن القطاع 

اخلاص.

مت إقرار وتنفيذ عدد من املشاريع 
الكبرى املعلن عنها والتي من شانها 
حتريك عجلة السوق وإحداث رواج 

»بيتك« أنفق 120 مليون دينار
في سوق التجزئة المحلي بالربع األول

»الدرة للخدمات البترولية« تتفاوض 
مع شركات أجنبية للدخول في مشاريع محلية

محمود فاروق
أكد رئيس مجلس اإلدارة في شركة الدرة للخدمات 
البترولية صقر الشرهان أن الشركة جتري مفاوضات 
حاليا مع عدة شركات أجنبية للدخول في مشاريع 
خدمات احلقول الذكية واملشاريع متوسطة احلجم 
للخدمات الهندسية والتوريد واإلنشاء مع شركة نفط 

الكويت وشركة البترول الكويتية الوطنية.
واض����اف في تصريحات عل����ى هامش اجلمعية 
العمومية للش����ركة أم����س أن إدارة خدمات حقول 
النفط في الشركة متكنت من احلصول على أربعة 
تصنيف����ات فرعية من قبل ش����ركتي نفط الكويت 
والشركة الكويتية لنفط اخلليج في قطاع الصحة 
واألمن والبيئة )HSE(.  وأكد أن املؤشرات اإليجابية 
لالقتصاد الكلي خالل عام 2010، تدفع الشركة نحو 
توسعة نطاق نشاطها، خصوصا أن متويل القطاع 
النفطي يحتفظ بإمكانيات النمو املطلوبة عند مستوى 

أسعار النفط بحدود 80 دوالرا أميركيا.
وقال ان الشركة تسير بخطى ثابتة نحو حتقيق 

األهداف التي أنشئت من أجلها حيث حققت ارتفاعا 
في نسبة إجمالي الربح بلغ 30% عن العام املنصرم، 
باإلضافة إل����ى خفض املصاريف مبا نس����بته %14 
وحققت ربحا صافيا في عام 2009 بقيمة 1.1 مليون 
دينار، من خسارة قدرها 4 ماليني في عام 2008 مما 
ينعكس على القيمة الدفترية للسهم حيث ارتفع من 
100 فلس إلى 104 فلوس في 2009. وحول اخلطط 
املستقبلية ل� »الدرة« أفاد بأن الشركة تعكف حاليا 
على مراجعة إس����تراتيجيتها للسنوات املقبلة مبا 
يت����واءم مع التغيرات اإلقليمية واالقتصادية وذلك 
باالس����تعانة بخبرات مكتب استشاري عاملي، كما 
تتواص����ل اجلهود لتحقيق التكامل بني الش����ركات 
التابعة لتطوير مستوى اخلدمات املقدمة وحتقيق 

كفاءة أعلى على صعيد إدارة املصروفات. 
هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية للشركة على 
كافة البنود الواردة في جدول األعمال التي ابرزها 
املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 

عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009. 

برعاية وحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 

»بريتيش بتروليوم« ستضع »غطاًء جديدًا« لوقف التسرب في الـ 72 ساعة المقبلة

انطالق مؤتمر الفرص االستثمارية 
الخليجية ـ التركية سبتمبر المقبل 

بدء التحقيقات في كارثة تسرب النفط مع تواصل 
جهود السيطرة.. وأوباما يريد تشديد القانون

السفير التركي وعدنان احلداد 
هيوسنت � أ.ف.پ: أعلن املدير 
البريطانية  النفط  العام لشركة 
»بريتي����ش بترولي����وم« توني 
هايوارد ان الشركة تستعد لوضع 
»غطاء جديد« ملنع تسرب النفط 
الناج����م عن انفج����ار في منصة 
نفطي����ة ف����ي خليج املكس����يك، 
اصغر حجما م����ن الغطاء اآلخر 
الذي اضطرت الى رفعه. وأضاف 
الغطاء  ان  هايوارد للصحافيني 
اجلديد سيثبت فوق مكان التسرب 
الرئيسي على عمق 1500 متر »في 
الساعات ال� 72 املقبلة«، وكانت 
الشركة علقت آمالها على وضع 
الغط����اء وهو على هيئة قبة من 
احلديد الصلب يبلغ علوه 12 مترا 
ووزنه 100 طن تقريبا حملاصرة 
النفط الذي يتسرب مبعدل 800 
الف ليتر ف����ي اليوم في اخلليج 
عل����ى بعد 80 كلم من س����واحل 

لويزيانا.
النفطي����ة  اال ان املجموع����ة 
اضط����رت يوم الس����بت املاضي 
الى ازالة الغطاء بس����بب وجود 
بلورات ش����بيهة ببلورات الثلج 
التي تكونت نتيجة تفاعل الغاز 
واملاء داخل الغطاء مما يجعله من 
دون فائدة، واعتبر خبراء الشركة 
ان الغطاء اجلديد األصغر حجما 
لن يطرح هذه املشكلة. من جهة 
أخرى، بدأت الشركة أمس االول 
بضح مواد كيميائية مفرقة في 
مكان التس����رب مباشرة، وقامت 
اذرع آلي����ة حتت املاء بضخ هذه 
املاء بواسطة أنبوب طويل وصل 
الى قاع احمليط. من جهته أعلن 
جون كاري املتحدث باسم بريتيش 
بتروليوم ان السلطات الفيدرالية 
واحمللية »أعطت موافقتها أمس 
للمحاولة الثالثة من مواد التفريق 
حتت املاء«، موضحا ان التجربة 
ستتواصل طيلة 24 ساعة سيتم 
بعدها اجراء تقييم جديد للوضع. 
من جهة أخري تبذل »بريتيش 
بترولي����وم« جه����ودا متواصلة 
الحتواء التسرب النفطي الضخم 
من بئر في خليج املكسيك فيما 

لم تواج����ه املصارف التركية أي 
مشاكل كبيرة، مبينا أن الصادرات 
التعاون  ل����دول مجلس  التركية 
اخلليجي قد حققت ارتفاعا ملحوظا 
خالل العامني 2007 و2008، ففي 
العام 2007 بلغت قيمة الصادرات 
التركية إلى اإلمارات أكثر من 3.2 
مليارات دوالر أو ما نس����بته %3 
من إجمال����ي الصادرات التركية، 
كم����ا بلغت ص����ادرات تركيا إلى 
الس����عودية 1.4 مليار دوالر، كما 
شهد العام 2008، طفرة هائلة في 
الصادرات التركية لدول مجلس 
التعاون اخلليجي، إذ ارتفعت هذه 
الكويت بنس����بة  إلى  الصادرات 
177%، وإل����ى قط����ر 203%، وإلى 
اإلمارات بنسبة 210%، لتحتل بذلك 
قمة مستقبلي الصادرات التركية 
متقدمة في ذلك على أملانيا، ويعد 
هذا حتوال تاريخيا في العالقات 
التركية اخلليجية عامة والكويتية 

بشكل خاص.

الترك����ي رجب طي����ب أردوغان 
ومبشاركات واس����عة من الدولة 
التركية مشيدا بالعالقات التجارية 
التركي����ة � اخلليجي����ة على كل 

الصعد. 
واكد احل����داد على ان املؤمتر 
هو االول من نوعه الذي يقام على 
مستوى اخلليج العربي وسوف 
يجمع رجال االعمال واالقتصاد 
من كل الدول اخلليجية فاملؤمتر 
سيعزز عالقات تركيا االقتصادية 
مع دول اخلليج واستغالل الفرص 
االستثمارية فيما بينهما، معتبرا 
أن مناخ تركيا االس����تثماري هو 
األفضل في العالم حاليا بعد األزمة 
العاملية التي أثرت في دول العالم 

اقتصاديا وماليا.
وبني ان تركيا قامت بإصالحات 
البيئة االستثمارية خالل السنوات 
الس����بع املاضي����ة، لتزيل جميع 
املعوقات التي تواجه االستثمارات، 
خصوصا في قطاع املصارف، حيث 

ق����ال رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة مجموعة 
الراية عدنان احل����داد إن مؤمتر 
الف����رص االس����تثمارية س����وف 
القادم  ينطلق في شهر سبتمبر 
برعاية وحضور رئيس الوزراء 
الترك����ي رجب طي����ب اردوغان 
واملؤمت����ر س����يقام بالتعاون مع 
احتاد غرف دول مجلس التعاون 
اخلليجي وبالتعاون ايضا مع هيئة 
االستثمار التركية التابعة لرئاسة 
مجلس الوزراء التركي، جاء هذا 
بعد االتفاق مع الس����فير التركي 

على موعد وانشطة املؤمتر.
وصرح الس����فير التركي لدى 
الكويت حليم اديتو باننا نرحب 
بالتعاون مع شركائنا اخلليجيني 
وخاصة الكويت التي تعتبر سباقة 
في مد جس����ور التعاون ولها من 
التي تصب في  الكثير  املبادرات 
صال����ح الش����عوب فاجلمهورية 
التركية تفكر جديا في لعب دور 
حيوي في املنطقة، يرتكز على إقامة 
عالقات اقتصادية وجتارية ومالية 
قوية تلبي احتياجات ش����عوب 
املنطقة وتقوم على أسس قوية 
ومتينة ومرنة في الوقت نفسه مع 
دول اخلليج خاصة والدول العربية 
بصفة عامة ويهدف هذا املؤمتر إلى 
فتح آفاق جديدة من االس����تثمار 
االقتصادي والتجاري بني الكيانني 
في عدد من القطاعات االقتصادية 
واالستثمارية والتجارية والعقارية 
والصناعية والزراعية والصحية 
والتعليمية وسيقام املؤمتر في 
شهر سبتمبر املقبل في العاصمة 
التركية اس����طنبول حتت رعاية 
وحضور رئيس مجلس الوزراء 

استعد مسؤولون لبدء التحقيقات 
في أس����باب الكارثة البيئية التي 
ستخلف تداعيات سياسية طويلة 
املدى. هذا وقد تكون لكارثة التسرب 
الهائل والذي يلقي بنحو خمسة 
آالف برمي����ل من النفط يوميا في 
مياه خليج املكسيك، تداعيات بالغة 
على جهود التنقيب عن البترول 
عل����ى الس����واحل األميركية التي 
أيدها الرئيس ب����اراك اوباما قبل 

عدة شهور.
وستبحث جلنة الطاقة مبجلس 
الشيوخ أيضا قضية التنقيب عن 
النفط على الس����واحل األميركية 
في واشنطن، خالل اجللسة التي 
ستعقدها لسماع شهادة المار ماكاي 
رئيس »بريتيش بتروليوم أميركا« 
ومسؤولني من شركتني أخريني هما 
»ترانس أوشن« التي منحت امتياز 
»ديب ووتر هورايزن« للش����ركة 
البريطانية، وشركة هالي بيرتون 
التي قامت ببعض اخلدمات مثل 
تدعيم البئر باخلرس����انة. وتأمل 
»بريتي����ش بتروليوم« في نهاية 

األمر أن تتمكن م����ن إغالق البئر 
غزي����رة التدفق عبر بئر بديلة قد 
يس����تغرق إمتام أعمال فيه قرابة 
الشهرين. في الوقت نفسه، أعلنت 
»بريتيش بتروليوم« أنه في حال 
فش����ل القمع األصغر في احتواء 
التدفق النفطي، فقد حتاول س����د 
الصمام املانع لالنفجار بإقحام قطع 
صغيرة من إطارات قدمية ومطاط 

في فوهته لوقف التدفق.
البيت األبيض  ق����ال  هذا وقد 
إن الرئيس األميركي باراك أوباما 
يرغب في أن ترسل إدارته مشروع 
قانون إلى الكونغرس لتشديد سقف 
تعويضات حوادث تسرب النفط، 
وسيوفد أوباما أيضا وزير الطاقة 
ستيفن تشو ومسؤولني آخرين 
من إدارته وعلماء من احلكومة إلى 
هيوستون هذا األسبوع »إلجراء 
حوار واس����ع« مع مسؤولني من 
شركة بي.بي بشأن حلول محتملة 
في مواجهة املخ����اوف من كارثة 
بيئية واقتصادية جراء بقعة النفط 

الضخمة في خليج املكسيك.

نظمت دورة لموظفيها للتعريف باألجهزة الجديدة

»عبدالعزيز سعود البابطين« تطلق مجموعة جديدة 
من أجهزة اتصاالت »سيمنز جيجاست«

العبد اهلل: ال حاجة لعقد اجتماع طارئ لـ »أوپيك«
نظرًا لتحسن األسواق المالية العالمية

رويترز:  قال وزير النفط واالعالم الش����يخ أحمد 
العبد اهلل امس إنه ال حاجة ألن تدعو منظمة البلدان 
املصدرة للبترول »أوپيك« لعقد اجتماع اس����تثنائي 
قبل اجتماعها املقرر في أكتوبر املقبل نظرا لتحسن 
األسواق املالية العاملية عقب املوافقة على حزمة انقاذ 

بقيمة تريليون دوالر ملنطقة اليورو.
وقال للصحافيني عند سؤاله إن كانت أوپيك ستدعو 

الجتماع طارئ: »ملاذا؟!.. األوضاع تتحسن«.
وتوصل االحتاد األوروبي في مطلع األسبوع ألكبر 
حزمة انقاذ للنظام املالي منذ دفع انهيار بنك ليمان 

براذرز في 2008 الواليات املتحدة للتحرك.
وارتفعت أسواق األسهم العاملية أمس االول بفضل 
االتفاق بينما قفزت أسعار النفط مبا وصل إلى 3.40 

دوالر قبل أن تغل����ق مرتفعة 1.69 دوالر عند 76.80 
دوالر. وفي وقت سابق من هذا األسبوع قال الشيخ 
أحمد العبداهلل إن أجراس االنذار ستدق في أوپيك  إذا 

تراجعت أسعار النفط إلى 65 دوالرا للبرميل.
وأضاف أن ذلك املستوى سيضطر أوپيك التخاذ 
اجراء. وليس من املقرر أن جتتمع أوپيك بشكل رسمي 
قبل أكتوبر وأبقت املنظمة على مستويات امداد النفط 

املستهدفة مستقرة منذ أواخر 2008.
وكان األم����ني العام ألوپيك عبداهلل البدري توقع 
أمس االثنني أن تعاود أس����عار النفط االرتفاع فوق 
مستوى 80 دوالرا بفضل خطة االنقاذ لكنه حذر من 
تقلبات حادة في األس����عار في الوقت الذي يواصل 

االقتصاد العاملي طريقه نحو التعافي.

نظمت شركة عبدالعزيز سعود 
البابط���ني، بالتعاون مع ش���ركة 
س���يمنز هوم اند اوفيس كوميو 
ينكيشن ديفايسز دورة تدريبية 
جلميع املوظفني العاملني بالشركات 
املوزع���ة ألجهزة االتصال املنزلي 
س���يمنز، ح���ول أساس���يات بيع 
املنتجات اجلدي���دة، حتت عنوان 
»سيمنز أجهزة االتصال املنزلي.. 
أحدث التقنيات واملوديالت« وذلك 
مبناس���بة طرح مجموعة جديدة 
م���ن أجهزة االتصال من س���يمنز 
جيجاست. حضر الدورة املدير العام 
التنفيذي لشركة عبدالعزيز سعود 

البابطني واوالده لألجهزة الكهربائية 
احمد مرحبا والرئيس التنفيذي ل� 
»سيمنز � الشرق األوسط«، أحمد 
شاهازاد، ومدير املبيعات سيد حماد 
أحمد. وفي هذا االطار قال مرحبا: 
تعد اجهزة االتص���ال املنزلي من 
سيمنز جيجاست فخر الصناعة 
األملانية العريقة، مما حفظ لها حصة 
عالية من س���وق اجهزة االتصال 
املنزلي محليا وعامليا، وموزعونا هم 
شركاؤنا في النجاح وحرصنا على 
لقائهم يأتي من منطلق رغبتنا في 
توسيع آفاق العمل معهم للوقوف 
على آخر متطلبات السوق احمللي 

حيث يعم���ل موظفو املبيعات في 
الشركات املوزعة في احتكاك مباشر 
مع عمالئنا الكرام. من جانبه، قال 
شاهازاد ان مبيعات شركة سيمنز 
تعد هي األولى في أوروبا كما أن 
منتجاتها تع���د الثانية عامليا من 
حيث حجم املبيعات والتي بلغت 
العام املاضي نحو 140 مليون وحدة 
من منتجاتها. واضاف ان الشركة 
تعمل في 5 قارات ونحو 70 دولة، 
وان السوق الكويتي الواعد يعد من 
اهم اسواق منطقة الشرق األوسط 
بالنسبة لشركة سيمنز. يذكر ان 
ال���دورة اقيمت في جو إيجابي لم 

يخ���ل من التفاعل ب���ني احلضور 
وادارة الش���ركة وقد اشرف مدير 
قسم التسويق في الشركة قصي 
حديفي على التدريب الذي تضمن 
شرحا ألحدث التقنيات احلديثة من 
سيمنز. اجلدير بالذكر أن أجهزة 
االتصال املنزلي حتتوي على أحدث 
املتط���ورة مثل مراقبة  التقنيات 
الغرفة، حيث يقوم اجلهاز باالتصال 
بك تلقائي���ا عند وجود اي ضجة 
في الغرفة كدخول احد الغرباء او 
عند بكاء االطف���ال، باالضافة الى 
تقني���ات األمان العالية حيث تقل 
إش���ارة البث بشكل تدريجي كلما 

اقتربت السماعة من القاعدة لتصل 
لدرجة صفر عند وضع السماعة 
على القاع���دة وتعتبر هذه امليزة 
من أهم ميزات األمان التي تطابق 
معايير االمان العاملية املتقدمة في 
تقليل االنبعاثات املضرة بجس���م 
اإلنس���ان، ومن املي���زات األخرى 
إمكانية ربط جهاز التلفون األرضي 
بسماعة بلوتوث والتجول بحرية 
في أنحاء املنزل ونقل األرقام من 
املوباي���ل إلى الهات���ف عن طريق 
البلوتوث، إضافة إلى شاشة »تي 
اف تي« املستخدمة في أفضل أجهزة 

املوبايل في العالم.

النفط الكويتي إلى 77.9 دوالرًا
كونا: قالت مؤسس���ة البترول الكويتية ان سعر برميل 
النفط الكويتي ارتف���ع 1.58 دوالر في تعامالت امس االول 
مقارنة بتعامالت يوم اجلمعة املاضي ليستقر عند مستوى 

77.90 دوالرا.
ويأتي االرتفاع بعد تراجع استمر ثالثة ايام في االسبوع 
املاضي َفَقد خاللها سعر برميل النفط الكويتي ثمانية دوالرات 
كاملة بسبب ازمة الديون اليونانية واخلوف من امتدادها الى 
دول اوروبية اخرى باالضافة الى ارتفاع سعر صرف الدوالر 

االميركي امام اليورو االوروبي كنتيجة لنفس االزمة.

»السكب« تربح مليون دينار 
اعتمد مجلس ادارة ش���ركة الس���كب الكويتية  البيانات 
املالية املرحلية للش���ركة للفترة املنتهية في 31 مارس 2010 
حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق مليون دينار ارباحا 
مبا يعادل 8.67 فلس���ا للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 577 الف 
دين���ار مبا يعادل 5.06 فلوس للس���هم للفترة املناظرة من 

العام املاضي.

58 ألف دينار أرباح »دار الثريا«
اعتمد مجلس ادارة ش���ركة دار الثريا العقارية البيانات 
املالية املرحلية للش���ركة للفترة املنتهية في 31 مارس 2010 
حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ 58 ألف 
دينار ما يعادل 0.4 فلس للس���هم مقارنة مع خسارة بلغت 
417.7 الف دينار مبا يعادل 2.851 فلس للسهم للفترة املقارنة 

من العام املاضي.

5.2 ماليين دينار أرباح »المباني«
اعتمد مجلس ادارة شركة املباني البيانات املالية املرحلية 
للش���ركة للفترة املنتهية في 31 م���ارس 2010 حيث جاءت 
نتائج أعمال الش���ركة لتحقق ربحا بلغ 5.2 ماليني دينار ما 
يعادل 10.46 فلوس للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 4.7 ماليني 
دينار ما يعادل 9.49 فلوس للسهم للفترة املقارنة من العام 

املاضي.

»المال« تخسر 1.4 مليون دينار 
أعلنت شركة املال لالستثمار أنها حصلت على موافقة بنك 
الكويت املركزي على بياناتها املالية املرحلية للفترة  املنتهية 
في 31 مارس 2010 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق 
خسائر بلغت 1.4 مليون دينار ما يعادل 2.66 فلس للسهم، 
مقارنة مع خس���ائر بلغت 961.3 الف دينار مبا يعادل 1.92 

فلس للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

24 ألف دينار أرباح »منافع«
أعلنت شركة منافع لالستثمار أنها حصلت على موافقة 
بنك الكويت املركزي عل���ى بياناتها املالية املرحلية للفترة 
 املنتهية في 31 مارس 2010 حيث جاءت نتائج اعمال الشركة 
لتحقق ربحا بلغ 24 الف دينار مبا يعادل 0.12 فلس للسهم 
مقارنة مع رب���ح بلغ 93.9 ألف دينار مبا يعادل 0.47 فلس 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

1.1 مليون دينار أرباح »التقدم التكنولوجي«
أعلنت شركة التقدم التكنولوجي  أن مجلس االدارة اعتمد 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة املالية املنتهية في 31 
مارس 2010 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا 
بلغ 1.1 مليون دينار ما يعادل 9.27 فلوس للسهم مقارنة مع 
ربح بلغ 900 الف دينار ما يعادل 7.51 فلوس للسهم للفترة 

املناظرة من العام املاضي.

اليونان تطلب قسطًا أول من المساعدة بـ 20 مليار يورو
أثينا � أ.ف.پ: طلبت اليونان أمس السداد الفوري 
لعش����رين مليار يورو هي القس����ط االول من خطة 
املساعدة التي اقرها لها االحتاد االوروبي وصندوق 
النقد الدولي، في ظل مناخ من عدم الثقة يسود االسواق 

رغم االتفاق التاريخي لدعم منطقة اليورو.
وبعثت وزارة املال اليونانية برسالة الى املفوضية 
االوروبية والبنك املركزي االوروبي وصندوق النقد 
الدولي طالبة س����داد 20 مليار يورو في اطار خطة 
بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثالثة اعوام اقرت 
نهائي����ا اجلمعة. واكدت الوزارة ان عملية الس����داد 
هذه »يجب ان تكون فورية«، ويش����كل هذا القسط 
بارقة امل لليونان التي اقرت في نهاية ابريل بعدم 
قدرتها على سداد تسعة مليارات يورو، هي عبارة 
عن قروض الزامية تستحق في 19 مايو، في ضوء 

ارتفاع معدالت الفوائد في االسواق.
وفي مقابل ه����ذه القروض، تعه����دت احلكومة 
االش����تراكية اليونانية بتنفيذ خطة تقشف قاسية 

لتقليص عجزها الع����ام الذي ناهز 14% من اجمالي 
الناجت الداخلي في العام 2009، لكن هذه اخلطة تثير 
اس����تياء عارما في البالد رغم ان غالبية اليونانيني 
ابدوا حتى اآلن موافقتهم عليها. ودعت النقابات الى 
تظاهرة جديدة اليوم فيما تبنت احلكومة مشروعا 
الصالح رواتب التقاعد يلحظ خفضها بنس����بة %7 
بحلول العام 2015، وتخش����ى احلكومة اضطرابات 
جديدة بعد اضراب عام االربعاء الفائت والذي شهد 
مقتل ثالثة موظفني في حريق اندلع في احد املصارف. 
وتشكل اليونان اختبارا بالنسبة الى دول اوروبية 
اخرى دعتها املفوضية االوروبية الى تقليص عجزها 
املرتفع الذي يؤثر سلبا في استقرار منطقة اليورو، 
واذا كانت البورصات انتعشت االثنني في ضوء االتفاق 
التاريخي لدعم منطقة اليورو والذي ميكن ان تصل 
قيمت����ه الى 750 مليار يورو، فان احلذر خيم عليها 
الثالثاء فيما تراجع س����عر صرف اليورو الى 1.27 

دوالر بعدما ارتفع االثنني الى 1.30 دوالر.


