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تأكيدًا لما انفردت به »األنباء« أمس

»سايبم« تفوز بعقد من »نفط الكويت«
رويترز: تأكيدا ملا انفردت به 
»األنباء« امس قال متحدث باسم 
شركة نفط الكويت ان الشركة 
منحت عق���دا بقيمة 261 مليون 
دينار ما يع���ادل 895.4 مليون 
دوالر لشركة سايبم اإليطالية 
خلدمات حقول النفط لبناء محطة 

غاز.
وق���ال املتح���دث ان احملطة 
ستكون لديها طاقة ملعاجلة نحو 
125 مليون ق���دم مكعبة يوميا، 
واضاف ان احملطة ستقام في غرب 
الكويت وستعالج الغاز الطبيعي 

من 4 مراكز جتميع.

»االستثمارات«: إحجام الجهات الحكومية 
عن الشراء وراء خسائر السوق

قال تقرير شركة االستثمارات الوطنية عن اداء 
سوق الكويت لألوراق املالية خالل االسبوع املاضي 
املنتهي في 17 اجلاري انه بنهاية تداول االسبوع 
بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات املدرجة 
في السوق الرسمي 30.705.2 مليون دينار بانخفاض 
قدره 541.5 مليون دينار وما نسبته 1.7% مقارنة 
مع نهاية االسبوع املاضي البالغة 31.246.7 مليون 
دينار وارتفاع قدره 20.4 مليون دينار وما نسبته 

0.1% عن نهاية عام 2009.
وارجع أس���باب تعزيز قي���م النقد الى توزيع 
ارباح شركة زين خالل االسبوع املاضي ووصول 
بعض هذه االرباح واس���تثمارها في الس���وق من 
قبل مجموعة من املستثمرين ما عزز قيم التداول، 
لكن وسط اقتراب موعد اعالنات النصف األول من 
العام احلالي وتخوف بعض الكتل االس���تثمارية 
من بعض اعالنات الش���ركات املدرجة واالشاعات 
التي حتوم حولها، هذا كله اثر بش���كل كبير على 
السوق وعكس سلوكا انتقائيا في اسلوب التداول 
خصوصا في االبتعاد عن بعض الش���ركات التي 
حتوم حولها اشاعات غير جيدة مقترنة باعالناتها 
املرحلية املقبلة. باالضافة الى امتناع بعض الشركات 

احلكومية عن االس���تثمار ودعم الس���وق بالرغم 
من وصول اسعار بعض السلع االستثمارية الى 
مستويات نعتقد انها مغرية، مما ولد نفسا سلبيا 
جتاه االستثمار في السوق وأدى الى موجات بيع 
متفاوتة وقوية في بعض األوقات أدت الى نزول 
أسعار بعض السلع القيادية والتشغيلية على حد 
سواء، باالضافة الس���تغالل بعض املتداولني لهذا 
النزول بهدف املضاربة العنيفة على بعض األسهم 

السائلة في السوق.
وبش���كل عام أوضح التقرير انه في ظل توقع 
توافر قيم النقد بش���كل اكبر خالل الفترة املقبلة 
فإن الس���وق س���يأخذ منحى ايجابيا في التداول 
وسط حالة من التخطيط املتوسط والبعيد املدى 
التخاذ قرارات استثمارية مهمة خالل الفترة املقبلة 
خصوصا تلك املتعلقة بأهم مجاميع االس���تثمار 
وصناع السوق في سوق الكويت لألوراق املالية، 
الفتا الى وجود فرص استثمارية نادرة جدا مغرية 
لالستثمار على مستوى متوسط وطويل األمد في 
الس���وق خصوصا تلك الشركات التشغيلية التي 
وصل معدل عائد توزيعاتها لنس���ب فاقت ال� %10 

على مستوى سنوي.

الوضع المالي إلسبانيا أرخى بثقله على قمة الدول الـ 27 في بروكسل

قادة أوروبا يتفقون على التشدد في ضبط الموازنات

بروكسل � وكاالت: اتفق قادة دول االحتاد األوروبي 
أمس على تنسيق أفضل لسياساتهم االقتصادية والتشدد 
في مراقبة املوازنة املشتركة وذلك خصوصا عبر فرض 

عقوبات جديدة محتملة ضد الدول األكثر مديونية.
واعتب���ر رؤس���اء دول وحكومات ال���دول ال� 27 في 
االحتاد األوروبي خالل اجتماعهم أمس في بروكسل أن 
»تعزيز تنس���يق السياسات االقتصادية يشكل أولوية 
عاجلة وأساسية«، في الوقت نفسه وافقوا على إخضاع 
مشاريع موازناتها الوطنية في ربيع كل سنة للدراسة 
على املس���توى األوروبي اعتبارا م���ن 2011 قبل ان يتم 

إقرارها في البرملانات الوطنية.
ومت االتفاق أيضا على إمكانية فرض عقوبات جديدة 
»تدريجية« ضد الدول التي ال حتترم معايير االستقرار، 
او على العكس تقدمي »حوافز« مالية للدول التي تنجح 
في احترامها، وبالتوازي مع هذا تفاهم القادة على ضرورة 
التشدد في ضبط املوازنة املش���تركة في اوروبا والتي 
تتجسد في معاهدة االستقرار وصادقوا بذلك على قرار 

مبدئي اتخذه سابقا وزراء مالية الدول األعضاء.
هذا، ومت االتفاق من حيث املبدأ على تشديد الضوابط 
على موازنات الدول األوروبية وتنس���يق سياس���اتهم 
االقتصادية بشكل أفضل، ولكن املخاوف احملدقة بالوضع 

املالي السبانيا فرضت ثقلها على مداوالت القمة.
وقد دعا رئيس البرملان األوروبي جيرزي بوزيك زعماء 
االحتاد األوروبي لالنتهاء من تش���كيل االحتاد النقدي 

للكتلة األوروبية املكونة من 27 دولة، وقال ان »االزمة 
االقتصادية تؤثر علينا جميعا وستؤثر القرارات التي 
نتخذها الي���وم على األجيال القادمة وأكثر من ذلك فان 
اوروبا في وضع أسوأ من الواليات املتحدة او األسواق 

الناشئة«.
هذا واجتمع القادة حتت ضغوط متزايدة بسبب استمرار 
الوضع االقتصادي الهش في االحتاد، فبعد اليونان أتى 
دور اس���بانيا التي يزيد وزنها االقتصادي في االحتاد 
األوروبي أضعافا مضاعفة عن وزن اليونان، األمر الذي 

يعكس حجم املخاوف املتعلقة باستقرارها املالي.
في الوقت نفس���ه أعربت السويد ولوكسمبورغ عن 
حتفظهما ازاء اقتراح فرنسي أملاني بإلغاء حقوق الدول 
ذات سياسات املوازنة املتساهلة في التصويت في االحتاد 

انضمام إستونيا لمنطقة اليورو
بروكسلـ  د.ب.أ: أعطى قادة االحتاد األوروبي 
الضوء األخضر النضمام استونيا ملنطقة اليورو. 
وقال ديبلوماسيون إن رؤساء دول وحكومات 
االحتاد األوروبي وافقوا على أن تستخدم استونيا 
اليورو مع بداية العام املقبل، وستكون استونيا 

هي العضو رقم 17 في نادي دول اليورو.

األوروبي، اذ اعتبرتا انه سيستدعي اجراء طويال لتعديل 
معاهدة لشبونة. وأعلن رئيس وزراء السويد فريدريك 
راينفلد »انا أؤيد ان نس���تخدم النظام كما هو موجود 
اآلن«، اما رئيس وزراء لوكس���مبورغ جان كلود يونكر 
فاعتب���ر »في املبدأ ليس لدي اي اعتراض على االقتراح 
لكنه سيستدعي تعديل معاهدة لشبونة وهو ليس ممكنا 

برأيي على املدى القصير او املتوسط«.
ويخضع األوروبيون لضغوط ليظهروا مبظهر املتحدين 
بينما وضعهم االقتصادي اليزال هشا، وبعد اليونان، باتت 
اس���بانيا تثير املخاوف في األسواق، وحتدثت الصحف 
األملانية واالس���بانية عن خطة يجري التحضير لها ملد 

يد العون املالي السبانيا.
وأك���دت صحيف���ة »إل ايكونوميس���تا« االقتصادية 
االس���بانية أن »فنيي االحتاد األوروبي وصندوق النقد 
الدولي ووزارة اخلزانة األميركية« يعملون على »بلورة« 
خطة ملساعدة اسبانيا لتجنيبها ازمة »سيولة«، وذلك عبر 
توفير قروض تتراوح بني 200 و250 مليار يورو، ولكن 
مدريد وبروكسل سارعتا الى نفي صحة هذه املعلومة.

وإزاء أزمة الديون العامة التي تعصف مبنطقة اليورو 
يعتزم القادة إرسال رسالة قوية تعكس تصميمهم على 
حتس���ني »احلوكمة االقتصادية« األوروبية اي تنسيق 
السياس���ات االقتصادية الوطنية، وهم يعتزمون أيضا 
التعهد بإجراءات لتعزيز »شرعة االستقرار« التي حتدد 

اطر سياسات املوازنات في االحتاد األوروبي.


