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المرزوق: 22.6 مليار دينار مديونية 164 شركة بنهاية 2009
منى الدغيمي ـ شريف حمدي 

استعرض املدير العام لشركة 
املثن����ى لالس����تثمار عبدالعزيز 
املرزوق مجموعة من اإلحصائيات 
ملستوى أداء سوق الكويت لألوراق 
املالية فترة األزمة وفترة ما بعد 
األزمة، مش����يرا إلى أن اقل نقطة 
وصل إليها السوق كانت في مارس 
2009 ثم أخذ السوق منحنى ايجابيا 
ليصل إلى أعلى نقطة في سبتمبر 

 .2009
وأضاف خ����الل امللتقى الثاني 
الذي  املاليني  للشركات واحملللني 
عقدته شركة املثنى لالستثمار أمس 
وينتهي اليوم ويضم مس����ؤولني 
من ع����دد من الش����ركات املدرجة 
الس����تعراض أوضاعهم احلالية 
واملستقبلية أن حجم الودائع لدى 
القطاع املصرفي ارتفع مبعدل %2 
في نهاي����ة 2009 ليصل إلى 26.2 
مليار دينار الفتا إلى أن ذلك يعني 
الفرص االستثمارية وضيق  قلة 
القنوات أمام الشركات متوقعا أن 
يذهب جزء كبير منها إلى س����وق 

األسهم عاجال أو آجال.
وأوضح أن ذه����اب 1.6 مليار 
دينار من ودائع البنوك لس����وق 
األس����هم كاف لتغيي����ر األوضاع 
احلالية بصفة كلية، مش����يرا إلى 
أن حقوق املس����اهمني في القطاع 
املصرفي زادت بنسبة 12% في حني 
أن إجمالي مديونية 164 ش����ركة 
أعلنت ميزانياتها في 31 ديسمبر 
2009 بلغ 22.6 مليار دينار نصفها 
ال����ى قطاع البنوك  تقريبا يعود 
والذي يق����در بنحو 10.4 مليارات 

دينار.
وأوضح في ذات الس����ياق أن 
القيمة السوقية لهذه الشركات تقدر 
بنحو 30.1 مليار دينار، معتبرا أن 
ذلك مؤشر ايجابي يعكس استقرارا 

نوعيا للسوق.
إلى أن مكرر األرباح  وأش����ار 
للقطاع����ات املدرج����ة ليس على 
املس����توى املأمول حيث ان هناك 
نحو أربعة قطاعات جاءت نتائجها 

املالية محملة بخسائر.
القيمة  إلى  أنه بالنظ����ر  وزاد 
الدفترية لألس����هم املدرجة تكون 
األوضاع أكثر اتزانا حيث بلغ مكرر 
القيمة الس����وقية في الربع األول 
من العام احلالي 1.5% مقابل %1.3 
في 2009 مبينا أن قطاع االعذية 
يعد األفض����ل نظرا ملالءته املالية 
وتدفقاته النقدية في حني جاء قطاع 
االس����تثمار في مؤخرة القطاعات 
نظرا الرتفاع حجم مديوناته إلى 
حقوق املساهمني حيث بلغ حجم 
املديونية إلى حقوق املس����اهمني 
71% بينما حل قط����اع العقار في 
املرتبة الثانية بنسبة 68% وقطاع 
الصناعة في املركز الثالث بنسبة 
49.5% بسبب انكشافه على السوق 
من خالل احملافظ املس����تثمرة في 

قطاع األسهم املدرجة.
وقال املرزوق ان حركة تداول 
الس����وق كانت في قن����اة ضيقة 
جدا ما بني 7 آالف و8 آالف نقطة 
لفترة طويلة، مشيرا الى أن الكمية 
املتداولة خالل األزمة مثلت %80 
أكثر من الكمية املتداولة قبل األزمة 
التي كانت في حدود 454 مليون 
سهم مت تداولها من 1 مارس 2009 
إلى نهاية العام مقابل 252 مليون 

سهم مت تداولها خالل األزمة.
وبني أن الس����يولة في السوق 
ترتفع في أوقات معينة وذلك تبعا 
لراحة املس����تثمر، مشيرا إلى أن 
ثقة وراحة املستثمر أحد مفاتيح 
تعافي السوق. وعن تعافي السوق 
قال املرزوق انه مازال متواضعا، 
الفتا إلى أن قطاع االستثمار حتسن 

بنسبة %20.

المحفظة االستثمارية لـ »المثنى«

واس����تعرض املرزوق منوذج 
محفظ����ة اس����تثمارية أعدت من 
قبل ش����ركة املثنى لالستثمار في 

األسهم خالل العام احلالي بعائد 
على االستثمار بنسبة 4.7% حيث 
تستهدف استثمار 10% في القطاع 
املصرفي و5% في قطاع االستثمار 
و5% في القطاع العقاري و15% في 
القطاع الصناعي و20% في قطاع 

اخلدمات و20% للكاش.
وأشار الى أن رؤوس األموال 
خ����الل األزم����ة فضل����ت اللجوء 
لالستثمار في الشركات الصغيرة 
واملتوسطة، الفتا الى أن املجموعة 
املشتركة استطاعت أن حتقق أعلى 
مع����دل للنمو خ����الل وقت األزمة 
من خالل منو بلغ 180% تلتها منا 
القابضة ثم اسمنت بورتالند ودانة 

الصفاة الغذائية.

»رأس الخيمة«

من جهته، كش����ف املدير العام 
لش����ركة رأس اخليم����ة لصناعة 
األسمنت األبيض واملواد اإلنشائية 
فاه����م آل عبداهلل ع����ن أداء أهم 
املؤش����رات اخلاص����ة باألرب����اح 
التشغيلية وصافي األرباح خالل 
العام احلالي إلى غاية عام 2013، 
متوقعا أن تبلغ األرباح التشغيلية 
نحو 121 ملي����ون درهم في 2010 
وحوالي 162 مليون درهم في 2011 
ونحو 187 مليون درهم خالل العام 
2012 ونحو 200 مليون درهم في 
2013. وعن صافي أرباح الشركة قال 
انه من املتوقع أن حتقق الشركة 
86 مليون درهم خالل العام 2010، 
ونحو 124 مليون درهم في 2011 
وحوال����ي 150 مليون درهم خالل 
في 2012 ونحو 153 مليون درهم 

في 2013.
وأش����ار إلى أن الشركة متتلك 
3 مصانع هي: مصنع االس����منت 
الوحيد لالسمنت  املنتج  األبيض 
األبيض في اإلمارات، والذي ينتج 
550 طنا سنويا من االسمنت عالي 
اجلودة، مشيرا إلى أنه يتم تصدير 
نح����و 65% من إجمال����ي اإلنتاج، 
في حني يس����تهلك السوق احمللي 
النسبة الباقية، أما املصنع الثاني 
فهو مصنع النورة إلنتاج اجلير 
احل����ي واملطفي، وينتج نحو 140 
ألف طن سنويا، وتستهدف الشركة 
الوص����ول باإلنتاج إلى نحو 340 
ألف طن سنويا خالل نهاية العام 
احلال����ي، ويصدر نح����و 88% من 
إجمالي اإلنتاج، أما املصنع الثالث 
اخلاص بإنتاج الطابوق فهو ينتج 

65 ألف طابوقة يوميا.
عب����داهلل  آل  واس����تعرض 
إستراتيجية العمل للشركة خالل 
الفترة املقبلة، حيث أكد أن شركة 
رأس اخليمة لصناعة االس����منت 
األبيض ملتزمة التزاما تاما بتلبية 
طلب العمالء من خالل االبتكارات 
القيمة املضافة ملنتجاتها  وزيادة 
وخدماته����ا لتلبي����ة االحتياجات 
احملددة لكل املستخدمني. وقال أن 
الشركة تسعى للتطوير املستمر 
وذلك من خالل توسيع رقعة السوق 
وبناء شراكات إستراتيجية إقليمية 
عاملية، وتأسيس مكاتب تسويق 
في دول مختلفة إضافة إلى زيادة 
التنوع في املواد اإلنشائية، وتصنيع 
منتجات جديدة توفي مبتطلبات 
السوق، واالرتقاء في جودة املنتج 

إلى أعلى املستويات.

نشاط الشركة الحالي

وحول نشاط الشركة احلالي 
وتوقعاتها املستقبلية على املديني 

املتوسط والطويل، قال: كان لألزمة 
االقتصادية العاملية األثر السلبي 
غير املسبوق على جميع قطاعات 
اإلنتاج، وخصوصا صناعة املواد 
اإلنشائية بجميع تنوعاتها، ومع 
ذلك فقد اس����تطاعت املجموعة أن 
تقلل من آثار تلك األزمة وذلك من 
خالل تنويع املنتج خلدمة مجاالت 
البحث  أكثر، االستثمار في قسم 
والتطوير بغرض رفع مس����توى 
اجلودة بأقل التكاليف، دراس����ات 
مكثفة بخصوص الوقود البديل، 
تطوير أسطول متكامل من وسائل 
النقل للس����يطرة عل����ى متقلبات 

السوق.
ولفت إلى أن الش����غل الشاغل 
لدى الشركة يتمثل في خلق طلب 

إدارة املجموعة في الربع األول من 
2009 بتنفيذ خطة توسعة طموحة 
غير مسبوقة من خالل تنويع املنتج 

متزايد في السوق، وذلك في محاولة 
آثار األزمة االقتصادية  لتخفيف 
العاملي����ة. وبناء على ذلك، بادرت 

خلدمة مجاالت أكثر.
وأشار إلى أن الشركة واجهت 
مشاكل في توصيل املنتج للمستهلك 
نظرا العتمادها بنسبة كبيرة على 
التصدير، حيث بادرت بتأسيس 
أسطول خلدمة أغراض التصدير، 
كما تسعى الشركة إلى استخدام 
الغ����از كبديل للوقود، إضافة إلى 
س����عيها إلى لتركيب خط تعبئة 
بكلف����ة قدرها 12 ملي����ون درهم، 
متوقعا االنتهاء منه في أغسطس 
املقبل، معتبرا شهر أغسطس هو 

شهر االجنازات.
ولفت إلى أن إجمالي مبيعات 
الش����ركة بل����غ 293 مليون درهم 
بنهاية 2009، متوقعا أن تصل إلى 
336 مليون دره����م بنهاية 2010، 

و448 مليون دره����م بنهاية 2011 
ونحو 494 مليون درهم في نهاية 
2012 ونحو 512 مليون درهم في 

نهاية 2013.

»المباني«

من جانبه، كش����ف مدير عام 
شركة املباني خالد بن سالمة عن 
عزم الشركة تأسيس شركة عقارية 
بالتعاون مع شركة اجنازات للعمل 
في الدمام بالسعودية وأبوظبي على 
ان تكون حصة املباني في حدود 
40%، كما أعلن عن توجه لتأسيس 
شركة متخصصة في عمليات النقل 
والتخزين برأسمال 30 مليون دينار 

سيتم الكشف عنها قريبا.
وأكد أن الوضع املالي للشركة 
جيد، الفتا الى انه وخالل الفترة 
األخيرة مت سداد الكثير من الديون 
التي كانت تؤثر على الوضع العام 

للميزانية.
وبني أن الشركة متتلك محفظة 
أسهم في عدة شركات مشيرا الى 
إمكانية تس����ييل بعضها في حال 
احلاجة الى ذل����ك خاصة في ظل 

صعوبة عمليات التمويل.
وزاد أن هناك بعض الصناديق 
االستثمارية تنتهي في عامي 2011 

و2012.
وفيما يتعلق بتوسعات الشركة، 
قال بن سالمة ان الشركة كانت لديها 
خطة استثمارية طموحة في كل من 
البحرين ومصر ولكنها تراجعت 
عنها بس����بب عدم احلصول على 
قرض لتنفيذ هذه اخلطة، مشيرا 
الى  أن السوق املصري واعد وأن 
الش����ركة تترقب الدخول في هذا 

السوق الواعد في اقرب وقت.
وذك����ر أن الش����ركة تع����د من 
كبرى الشركات املساهمة الرائدة 
الى  العقاري، وتهدف  القطاع  في 
أن تكون رائدة في مجال التطوير 
العقاري التجاري في منطقة الشرق 
األوس����ط من خالل تنفيذ خطتها 
التوسعية التي تتضمن عددا من 

املشاريع املستقبلية.
املباني  وأض����اف أن ش����ركة 
العقاري����ة تعم����ل ف����ي قطاعات 
العقاري  التطوير  رئيس����ية هي 
واإلنشاءات وإدارة املشاريع وإدارة 
املجمعات التجارية، باإلضافة الى 

االستثمار.
وأكد أن الشركة حريصة على 
تنوع عملها خللق منظومة متكاملة 
عبر االستثمار في شركات اخرى 
كشركة الري لوجستيكا التي متتلك 
فيها ما نسبته 50% من رأسمالها 
البالغ 30 مليون دينار، اضافة الى 
مساهماتها في شركة اجناز مباني 
العقارية والتي تساهم فيها بنسبة 
40% من رأسمالها البالغ 25 مليون 

دينار.
وأشار بن سالمة الى أن الشركة 
تتميز برؤيتها وخطتها بعيدة املدى 
وتنوع استثماراتها واداراتها ذات 
اخلبرة الطويلة في مجال التطوير 
التدفقات  الى  العقاري، باالضافة 
النقدية وما تشكله من قيمة مضافة 

ملساهميها وللمستثمرين.
وتط����رق ب����ن س����المة خالل 
مش����اركته الى مش����اريع وفرص 
اس����تثمار قصي����رة ومتوس����طة 
وطويلة األجل سواء في الكويت 
أو في منطقة الشرق األوسط، مؤكدا 
التي حققتها  املالي����ة  النتائج  ان 
الشركة تدل على قوة مركزها املالي 
وما متتع به من اس����تقرار وقدرة 

التوسع في مشاريعها وخططها 
املستقبلية.

وفيما يتعلق مبجمع األڤنيوز 
قال انه استطاع ان يشكل اضافة 
مهمة لالقتصاد الوطني وللسياحة 
في الكويت وهو ما يعكس رؤية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد بتحويل الكويت الى مركز 
مالي وجتاري اقليمي، مشيرا الى 
ان سموه افتتح األڤنيوز عام 2007 
ومت افتتاح التوسعة الثانية عام 

.2008
وأش����ار الى ان عدد زواره بلغ 
الع����ام املاض����ي 21 ملي����ون زائر 
م����ن مختلف الش����رائح واألعمار 
واجلنسيات من مقيمني وسياح، 
الفتا الى انه اصب����ح أحد املعالم 
املهمة ف����ي الكويت التي يحرص 

ضيوفها على زيارته.
وبني بن سالمة أنه بدأ العمل 
الثالثة واألخيرة  بتنفيذ املرحلة 
منذ أكتوبر 2009 وستستكمل في 
ابريل عام 2012، الفتا الى ان تكلفة 
البناء تصل الى 150 مليون دينار، 
علما أن املشروع ميتد على مساحة 
تبلغ 100 ال����ف متر مربع، وتبلغ 
مساحة البناء 420 الف متر مربع، 
باإلضافة الى ان مس����احة مواقف 
ألف  السيارات تقدر بنحو 3500 

متر مربع.
وفيما يتعلق باملرحلة الرابعة 
ذكر أن الش����ركة بانتظار املوافقة 
الرسمية من مجلس الوزراء، بعد 

رفعه من قبل املجلس البلدي. 

»القرين للبتروكيماويات «

أما مدير االستثمار في شركة 
القرين للبتروكيماويات علي حسن 
فقال ان الشركة ال تواجه اي قيود 
في عملها داخل الكويت حيث تتوافر 
املواد األولية التي تعمل بها الشركة 
اال ان مشكلة التمويل التي تواجه 
كل الشركات املوجودة قد تسبب 
لنا بعض املشاكل، مشيرا الى ان 
عدم توافر االراضي الالزمة إلقامة 

املشاريع ايضا من املعوقات.
ولف����ت الى ان اس����تراتيجية 
الش����ركة ترتكز على املش����اريع 
البتروكيماوية واملنتجات النهائية، 
مشيرا الى ان الشركة تركز على 
التع����اون اخلليجي  دول مجلس 
وشمال افريقيا. وأشار حسن الى 
الطاقة  تنبؤات لوكالة معلومات 
تش����ير الى ان سعر برميل النفط 
سيكون في حدود 80 دوالرا للبرميل 
خالل 2010 و82 دوالرا في عام 2011، 
وهو ما سيوفر اداء جيدا ومتماسكا 
لصناعة البتروكيماوات خالل هذه 

الفترة.
وق����ال انه في ح����ال تراجعت 
البتروكيماويات سيكون  اسعار 
الوضع بالنس����بة لنا غير مقلق 
نظرا ألن الش����ركة تتمتع مبيزة 
مهمة مقارنة ب����دول اخرى وهي 
انخفاض تكلف����ة انتاج املنتجات 

البتروكيماوية.
وأوضح حسن ان الشركة تخطط 
لعملية اندماج بني ايكويت وتيكو 
وتكس خاص����ة ان هناك ملكيات 
متداخلة بني هذه الشركات، مشيرا 
الى ان حجم اإلنتاج املتوقع بعد 
عملية الدمج نح����و 200 طن من 
العطريات واالولفينات، مبينا ان 
هناك خططا تهدف الى نقل مشاريع 
الشركة الى شركة البترول املتحدة 
وهي شركة قيد التأسيس لتحويلها 

الى منتجات نهائية.
وذكر حسن ان القيمة الدفترية 
لسهم الش����ركة تقدر ب� 162 فلسا 
حتى نهاية ديس����مبر 2009، وان 
قيمة املوجودات حتى نهاية 2009 
تقدر ب� 191 مليون دينار حيث زادت 
املوجودات 300 الف دينار في الربع 
األول من عام 2010، مش����يرا الى 
ان مع����دل الديون بل����غ في الربع 
االول 0.04 مقاب����ل األصول وهو 
ما يدل عل����ى متانة الوضع املالي 

للشركة.

آل عبداهلل: 86 مليون درهم األرباح المتوقعة لـ »األسمنت األبيض« العام الحالي
بن سالمة: »المباني« تدرس تأسيس شركة عقارية تعمل في السعودية وأبو ظبي بالتعاون مع »إنجازات«

حسن: إستراتيجية »القرين للبتروكيماويات« ترتكز على المنتجات النهائية والتركيز على أسواق الخليج وشمال أفريقيا

في الملتقى الثاني لشركة المثنى لالستثمار وبمشاركة مسؤولين في بعض الشركات المدرجة

المرزوق: االنحراف المعياري للسوق في الربع األول %9.9

»المثنى للوساطة« تسعى إلى دخول السوق األميركي 2011

ق��ال املرزوق فيما يتعلق مبعدل املخاطرة في الس��وق في تصريح 
صحاف��ي على هام��ش امللتقى ان االنحراف املعياري للس��وق ش��هد 
انخفاضا مستمرا من 2008 إلى غاية الربع األول من 2010، حيث سجل 
9.9% خ��ال الربع األول من الس��نة احل��الية مق����ارنة ب� 15% ف���ي 
2009وب� 18% في 2008، مشيرا إلى أن هذا يعتبر مؤشرا ايجابيا ويعكس 
أن السوق دخل مرحلة من االستقرار. و أوضح أن الذي سيدفع السوق 
إل��ى التعافي هو خروج الس��يولة من ودائع البنوك إلى س��وق الكويت 
لألوراق املالية، مؤكدا أن هذا مفتاح حتس��ن السوق . وأضاف أن حجم 
الودائع في الس��وق ميثل 26 مليار دينار، الفت��ا إلى انه لو أن 5% منها 
يرجع إلى السوق ستصبح هناك مستويات أسعار مختلفة.  وتابع: لو أن 
1.3 مليار دينار تخرج من البنوك وتوجه إلى الس��وق سترتفع مكررات 
األس��عار وستدفع الس��وق للتحس��ن وذلك عن طريق زيادة السيولة. 

وعن مدى خضوع التداول في الس��وق الكويتي حلكم اإلش��اعات، قال 
املرزوق ان ثقة املس��تثمر هي الداعم الوحيد الستقرار السوق، مشيرا 
إلى أن مقياس التذبذب بدأ يتقلص نسبيا.  و أشار في السياق ذاته الى 
أن الهدف الرئيس��ي من امللتقى هو منح فرصة للمس��تثمر ألن يلتقي 
مباشرة الشركة وال يكون ضحية لإلشاعات. ودعا الشركات ألن تتحلى 
أكثر بالش��فافية وتنظم مؤمت��را صحافيا دوريا لدحض أي إش��اعات 
يروجها الس��وق. وبخصوص معيار احلوكمة ودوره في دعم الشفافية 
لدى الشركات والتخفيف من وطأة اإلشاعات على السوق، قال املرزوق 
من اجليد أن تكون احلوكمة معيارا إلزاميا وصادر من هيئة أسواق املال 
أو م��ن وزارة التجارة أو من البنك املركزي، مؤكدا على ضرورة متابعة 
تطبيق معايير احلوكمة وأن يك��ون هناك مدقق خارجي للحوكمة على 

غرار املدقق اخلارجي للبيانات املالية.

ق��ال مدير عام ش��ركة املثنى للوس��اطة هاش��م احلنيان ان 
الشركة تسعى الى افتتاح فرع للوساطة املالية للنساء باملشاركة 
مع بيت التمويل الكويتي، فيما تسعى الشركة الى دخول السوق 
االميركي خال العام 2011 بجانب التوسع في االسواق اخلليجية 

ثم االسواق االسامية مثل ماليزيا وباكستان وايران.
واضاف ان الش��ركة توفر لعمائها خدمات الوس��اطة املالية 
املتعددة واملنتجات االس��تثمارية املتنوعة الح��دى اكبر قواعد 

املستثمرين في القطاع املالي احمللي، الفتا الى ان الشركة تهدف 
الى بناء اكبر ش��بكة وس��اطة خليجية لاس��واق املالية احمللية 
والعاملية باستخدام احدث الوسائل التقنية والكوادر املتخصصة 
ف��ي تقدمي خدماته��ا، وانها تطمح الى ان تكون احد املس��اهمني 
الرئيس��يني في نشر وترسيخ الثقافة املالية االسامية وذلك عن 
طري��ق ابتكار وتطوي��ر املنتجات املالية املتوافقة مع الش��ريعة 

االسامية.

اليونان تلتزم بإعادة مبالغ  القروض إلى الجهات الدائنة
مدريد � د.ب.أ: أكد رئيس الوزراء 
اليوناني، جورج باباندريو التزام 
بالده بإعادة مبالغ القروض التي 
حصلت عليها من اجلهات الدائنة. 
وقال باباندريو لصحيفة »ألباييس« 
االسبانية في عددها الصادر أمس 
»لم نحص����ل على ه����ذه األموال 
كهدايا، وكل ما كن����ا بحاجة اليه 
هو احلصول على قروض نسددها 
في توقيتات الحقة وسنضطر إلى 
سداد الفائدة بسعر أعلى من معظم 

الدول األوروبية األخرى«.
واعترف رئي����س الوزراء بأن 
النقاش حول تقدمي املس����اعدات 
لليونان أضر بالعالقات بني أثينا 
وبرلني وأش����ار إلى وجود حالة 
من العداء في ظل انتشار األحكام 
املسبقة على اجلانبني ولكنه أعرب 
عن تفاؤله بإمكانية عودة العالقات 
إلى طبيعتها بني البلدين والتخلص 

من األضرار التي أصابتها.
ووصف باباندريو عالقته مع 

املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
بأنها »طيبة ومستقيمة«، وأضاف 
»لقد قلت للمستش����ارة إن خطر 
انتقال األزمة املالية قائم في حال 
عدم تعاملنا معها بسرعة، ولكن 
من ناحية أخرى أتفهم وجهة نظر 
املستش����ارة بأن التعامل السريع 
س����يؤدي إلى مش����اكل سياسية 
داخلي����ة ويخالف الدس����تور في 

الوقت نفسه«.
وأوض����ح باباندريو أن األزمة 
املالية حدثت بس����بب سوء قيادة 
أثينا مليزانية الدولة باإلضافة إلى 
عدم وج����ود آلية في دول منطقة 
اليورو لكشف مثل هذه املخالفات.  
ال����وزراء حديثه  واختتم رئيس 
للصحيفة بقوله إن األزمة ساهمت 
في كشف النقاب عن نقاط الضعف 
في منطقة الي����ورو وأكد أن هذه 
األزمة كان ميكن أن حتدث في أي 
دولة أخرى مبنطقة اليورو ولكنها 

أصابت هذه املرة »اليونان«.

حجازين: أزمة اليورو ستؤثر سلبًا على العالقات األوروبية ـ العربية
بروكس��ل � كونا: أعرب االم��ني العام لغرفة 
التج��ارة العربي��ة � البلجيكية � لوكس��مبورغ 
املش��تركة قيصر حجازين امس ع��ن قلقه من 
»التأثيرات الس��لبية« لازمة املالي��ة في منطقة 
الي��ورو عل��ى العاق��ات التجارية ب��ني االحتاد 

االوروبي والدول العربية. 
وق��ال حجازين في مقابلة م��ع وكالة االنباء 
الكويتية )كونا( ان االحتاد االوروبي يعد الشريك 
التج��اري االول لعدد من ال��دول العربية اال ان 
تراجع النمو االقتصادي االوروبي س��يؤدي الى 
تراج��ع الطلب على النفط وهو من اهم الس��لع 
التي يس��توردها االحتاد االوروب��ي من الدول 

العربية. 
واش��ار الى ان »الدول العربي��ة تبيع النفط 
بالدوالر لكنها تشتري السلع االوروبية باليورو 
اضاف��ة ال��ى ان التراج��ع االخي��ر في اس��عار 
النفط ووصوله الى حوال��ي 70 دوالرا للبرميل 

س��يؤثر س��لبا على البرامج االقتصادية للدول 
العربي��ة وعلى عاقاته��ا االقتصادية مع الدول 

اخلارجية«. 
واض��اف ان��ه من جه��ة اخرى قد يس��اعد 
التراجع في قيمة الي��ورو الصادرات االوروبية 
الى ال��دول العربية« موضح��ا ان هبوط اليورو 
مقابل الدوالر يرجع الى غياب سياس��ة اوروبية 

اقتصادية ومالية مشتركة بني الدول االعضاء.
ووصف املس��ؤول االقتص��ادي توقع بعض 
التقاري��ر والتحالي��ل االقتصادي��ة ب��� »زوال 
الي��ورو« بأنه »امر مبال��غ فيه وال اعتقد ان ذلك 

سيحصل«. 
واوضح االمني الع��ام لغرفة التجارة العربية 
� البلجيكية � لوكس��مبورغ املشتركة ان »فشل 
التعام��ل م��ع االزم��ة املالي��ة الراهن��ة في دول 
منطقة اليورو هو بسبب االختافات السياسية 

واالقتصادية بني الدول االعضاء«. 

الصين واليابان
 وكوريا الجنوبية إلقامة 

منطقة للتبادل الحر
سيئول � أ.ف.پ: اتفق وزراء 
التج���ارة في كوري���ا اجلنوبية 
العمل  والصني والياب���ان على 
على اقامة منطقة للتبادل احلر 
تضم الدول الثالث، بحسب اعالن 
مش���ترك نش���ر امس في ختام 

اجتماع في سيئول.
وقال االعالن ان الوزراء الثالثة 
اكدوا ان دراسة حول قابلية تنفيذ 
هذا التجمع التجاري ستوضع من 
االن حتى عامني، واضاف االعالن 
»نؤكد مجددا اهمية وضع اطار 
استثماري ثالثي سيؤدي الى مزيد 
من تعزيز الشراكة االقتصادية 

بني الدول الثالث«.
وكان الرئيس الكوري اجلنوبي 
الى  لي ميونغ-باك دعا الصني 
العمل على التوصل التفاق للتبادل 
احلر في املنطقة. وجتري سيئول 
وطوكي���و مفاوضات منذ 2004 

للتوصل الى اتفاق مماثل.

بريطانيا: 300 ألف موظف حكومي 
سيخسرون وظائفهم نتيجة التقشف

لندن ـ عاصم علي
بدأ وزراء بريطانيون حتقيقا في كيفية تسريب خطاب ملكة البالد 
اليزابيث الثانية في افتتاح البرملان اجلديد الثالثاء املقبل، والذي يضع 
اخلطوط العريضة لعمل احلكومة، الى صحف يوم األحد، وهو ما يعتبر 
خرقا كبيرا ألن اخلطاب كان على مر التاريخ »س����را« شديد احلماية 
بني احلكومة وقصر باكنغهام، جاء ذلك فيما أظهرت بعض التفاصيل 
املسربة الى صحيفة »ذي صنداي تاميز« ان سياسة التقشف احلكومية 
خلفض نس����بة عجز املوازنة والدين العام ستؤدي خالل سنوات الى 
خسارة نحو 300 ألف موظف حكومي وظائفهم، وبينهم آالف من رجال 
الشرطة واملدنيني واملس����اندين لعملهم، كما وضعت تقديرات اخرى 
لنتائج سياس����ة التقشف احلكومية التي ستخفض 6 مليارات جنيه 
م����ن عجز املوازنة، عدد املوظفني الذين سيخس����رون وظائفهم خالل 
سنوات من هذه السياسة عند 700 ألف، وستطول هذه السياسة وزارة 
اخلارجية البريطانية التي ستقفل بعضا من مكاتبها في اخلارج بعد 
اقتطاع موازنتها لهذه السنة. وكانت حكومة ديڤيد كامرون وشريكه 
نيك كليغ أجرت تدقيقا في انفاق احلكومة األسبوع املاضي أظهرت ان 
املسؤولني احلكوميني في عهد العمال أنفقوا سنويا 125 مليون جنيه 
على سيارات األجرة و320 مليونا على الفنادق و70 مليونا على تذاكر 
الطائرات، و580 مليونا على اثاث املكاتب ومليارا على الدعاية و700 
مليون على الترويج واإلعالم، وس����تخفض احلكومة هذه املصاريف 

الى حد كبير للسيطرة على عجز املوازنة والدين العام.

علي حسنخالد بن سامةفاهم آل عبداهللعبدالعزيز املرزوق
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