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إن اق���رار قانون هيئة 
الكويتي  امل���ال  أس���واق 
يعتب���ر اجنازا ويش���كل 
منعطفا في تاريخ الكويت 
االقتصادي خاصة انه جاء 
في وق���ت تداعيات األزمة 
املالية العاملية واملمارسات 
اخلاطئة بس���وق الكويت 
املالي���ة وظهور  لألوراق 
الكثير من املشاكل وعدم 
وجود ش���فافية ووضوح 
البيع  في معظم تعامالت 
والش���راء لألس���هم وقد 
س���بقتنا معظم الدول في 
إنشاء هيئات لسوق املال 

وخاصة دول اخلليج العربي، ولذلك صحيح 
جاء متأخرا ولكن جاء مبيزة وهي االستفادة 
من خبرات وممارس���ات واجنازات الهيئات 
األخرى ومعرفة العيوب واملزايا التي جاءت 
بعد نش���أة وبدء عمل هذه الهيئات، وأعتقد 
أن احملك اآلن هو تش���كيل الهيكل التنظيمي 
وعضوية مجل���س املفوضني واختيار ذوي 

اخلبرة العملية وليس األكادميية.
وقد اطلعت على تشكيل الهياكل التنظيمية 
وعضوية بعض هيئات سوق املال بدول اخلليج 
العربي لالسترشاد واملقارنة حسب املعلومات 
املتوافرة لدي وأولها هيئة سوق املال اإلماراتي 
وهو يتكون من مجلس ادارة مكون من وزير 
االقتصاد )الرئيس( � وكيل وزارة املالية )نائب 
الرئي���س( � محافظ البنك املركزي )عضوا( 
� وكي���ل مس���اعد وزارة االقتصاد )الرئيس 
التنفيذي( � مدير دائرة املالية )عضوا( � وعدد 
)2( أعضاء من ذوي املؤهالت واخلبرات في 
مجال االقتصاد واالستثمار ويتكون الهيكل 
التنظيمي للهيئة من )3( قطاعات رئيسية 
وهي: قط���اع للخدمات االدارية واملس���اندة 

وقطاع للشؤون القانونية 
والبحوث ومن بني وحداته 
التنظيمية قسم االفصاح 
وحوكمة الشركات وقطاع 
شؤون التراخيص والرقابة 
وهنالك وح���دة تنظيمية 
لتقيي���م وادارة املخاط���ر 
تابعة مباش���رة للرئيس 
التنفيذي. أما هيئة سوق 
املال الثانية فهي في سلطنة 
عمان ويتكون مجلسها من 
التجارة والصناعة  وزير 
)الرئي���س( � وكيل وزارة 
االقتصاد )نائب الرئيس( 
� الرئيس التنفيذي � مدير 
عام س���وق األوراق املالي���ة )عضوا( � مدير 
عام ب���وزارة التجارة )عضوا( � ممثل البنك 
املركزي)عض���وا( � الرئيس التنفيذي لبنك 
ظفار )عضوا( � ش���ريك تراوزر اند هاملتر 
)عضوا( � نائب الرئيس التنفيذي لش���ركة 
خاصة )عضوا( وأما الهيكل التنظيمي لهيئة 
أسواق املال العماني فيتكون من )4( قطاعات 
رئيس���ية وهي قطاع الرقاب���ة على عمليات 
التأمني � قطاع الرقابة على عمليات السوق 
والشركات ويتضمن وحدة تنظيمية الدارة 
املخاطر � قطاع التشريع والتطوير � والقطاع 
األخير هو الشؤون االدارية واملالية وهنالك 
وحدة تنظيمية هي مركز حوكمة الشركات 
وهي تابع���ة للرئيس التنفيذي بالهيئة. أما 
هيئة اس���واق املال الكويتي فسيتم تشكيل 
مجلس مفوضي الهيئة وعددهم )5( متفرغني 
من ذوي اخلب���رة والتخصص وذوي صلة 
بعمل الهيئة، ورئيس البورصة يتولى عمل 

املدير التنفيذي للهيئة.
yahoo.com@abumishari1
www.kuwaiticonsultant.com

هيئات سوق المال بدول الخليج العربي
عضويتها وهيكلها التنظيمي

بقلم: د.عبداهلل فهد العبدالجادر

معظم أسواق الخليج المجاورة كانت أفضل أداء

»بيان«: فقدان الثقة وغياب عوامل الدعم الداخلية 
جعال السوق يخالف اتجاه أسواق األسهم العالمية

ق���ال تقري���ر 
ش���ركة بيان 
ر  س���تثما لال
حول األداء األس���بوعي لسوق 
الكوي���ت ل���ألوراق املالي���ة ان 
السوق اظهر متاسكا نسبيا في 
اليومني األخيرين من األسبوع 
املاضي، واستطاع أن يحقق بعض 
املكاسب التي خففت بدورها من 
إذ  حدة خسارته األس���بوعية، 
كان الس���وق قد خسر مع نهاية 
اجللس���ة الثالثة من األس���بوع 
ما نس���بته 1.67% جلهة املؤشر 
السعري و2.88% للمؤشر الوزني، 
وذلك مقارنة بإقفاالت األسبوع 

املاضي.
 واش���ار التقرير الى انه مع 
ارتفاع املؤش���رين في جلستي 
األربعاء واخلميس، وصلت نسبة 
خسارتهما لألسبوع إلى %0.85 
و1.65% عل���ى الترتيب، ليكون 
بذلك األسبوع املاضي هو اخلامس 
الذي يتراجع فيه  التوالي  على 
السوق، فمع فقدان الثقة وغياب 
عوامل الدع���م الداخلية، خالف 
السوق اجتاه أس���واق األسهم 
العاملية التي شهد أغلبها ارتفاعات 
خالل األسبوع املاضي، كما سجل 
سعر برميل النفط منوا ملحوظا 
بتجاوزه مستوى ال� 77 دوالرا.

 واشار الى ان معظم أسواق 
اخلليج املجاورة كانت أفضل أداء 
من السوق احمللي، إذ واصل كل 
من السوق السعودي وبورصة 
قطر منوهما لألسبوع الثالث على 
التراجعات  التوالي، فيما كانت 
املس���جلة في األسواق األخرى، 
باستثناء سوق دبي املالي، أخف 
حدة من خسارة سوق الكويت 

لألوراق املالية.
م���ن جه���ة أخرى، اس���تمر 
التحسن النسبي في مستويات 
التداول خالل األسبوع املاضي، 
إذ بلغ املتوس���ط اليومي لقيمة 
الت���داول 33.52 ملي���ون دينار 
بارتفاع نسبته 23.32% عن معدل 
القيمة في األسبوع السابق، في 
حني زاد متوس���ط عدد األسهم 
املتداولة بنس���بة 5.82% ليصل 

إلى 186.13 مليون سهم.
الت���داوالت  وعل���ى صعيد 
اليومية، تذبذب السوق الكويتي 
خالل جلس���ة يوم األحد ضمن 
نطاق ضيق، وسط تراجع ملحوظ 
لكل من الكمي���ة والقيمة وعدد 
الصفقات، ليغلق على تباين في 
أداء املؤشرين السعري والوزني، 
حيث ارتفع األول بنسبة طفيفة 
جدا بلغت 0.03%، بينما سجل 
الثاني تراجعا نسبته 0.12%، وفي 

ف���كان قطاع اخلدم���ات، والذي 
أغلق مؤشره عند 14.444.0 نقطة 
مس���جال تراجعا بلغت نسبته 

.%0.07
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر 
قطاع البنوك مع نهاية األسبوع 
عند مستوى 9.111.0 نقطة مرتفعا 
بنسبة 0.40%، فيما سجل مؤشر 
قطاع التأمني منوا نسبته %0.22 

مع إغالقه عند 2.409.0 نقطة.

مؤشرات التداول

التداول  ارتفعت مؤش���رات 
الثالثة خالل األسبوع املاضي، 
حيث منت كمية األسهم املتداولة 
في السوق بنس���بة 5.82% عن 
األس���بوع الس���ابق لتصل إلى 
930.67 ملي���ون س���هم، بينما 
زادت قيمة األسهم املتداولة خالل 
األسبوع بنسبة بلغت %23.32 
لتصل إلى 167.58 مليون دينار، 
كما ارتفع عدد الصفقات املنفذة، 
حيث شهد األسبوع املاضي إبرام 
186.13 صفقة بنمو نسبته %6.24 

عن األسبوع الذي سبقه.
 أما جلهة املتوسطات اليومية، 
فقد بل���غ معدل قيم���ة التداول 
اليومي خالل األس���بوع املاضي 
33.52 مليون دينار مرتفعا من 
27.18 مليون دينار في األسبوع ما 
قبل السابق، في حني زاد متوسط 
حجم التداول من 175.90 مليون 
س���هم ليصل إلى 186.13 مليون 
سهم، بينما بلغ املتوسط اليومي 
املنفذة 3.632  لعدد الصفق���ات 
صفقة مقارنة ب���� 3.419 صفقة 

في األسبوع قبل املاضي.

تداوالت القطاعات

على صعيد تداول القطاعات، 
شغل قطاع العقار املركز األول 
جلهة حجم التداول خالل األسبوع 
إذ بلغ عدد األس���هم  املاض���ي، 
املتداولة للقطاع 309.76 ماليني 
سهم شكلت 33.28% من إجمالي 
تداوالت السوق، فيما شغل قطاع 
االستثمار املرتبة الثانية، حيث 
بلغت نس���بة تداوالته %21.01 
من إجمالي السوق، إذ مت تداول 

195.54 مليون سهم للقطاع.
أما من جهة قيم���ة التداول، 
فقد شغل قطاع اخلدمات املرتبة 
األولى، إذ بلغت نسبة تداوالته 
إلى السوق 32.21% بقيمة إجمالية 
بلغت 53.98 مليون دينار، وجاء 
قطاع البنوك في املرتبة الثانية، إذ 
بلغت نسبة تداوالته إلى السوق 
29.60% وبقيمة إجمالية 49.60 

مليون دينار.

اليوم التالي، تراجع السوق بشكل 
محدود خالل الساعة األولى من 
فترة التداول، إال أنه انحدر بعدها 
بقوة لينهي اجللسة على خسارة 
الوزني وصلت  كبيرة للمؤشر 
نسبتها إلى 2%، فيما شهد املؤشر 
السعري تراجعا بنسبة %1.33.

وعزا التقرير ذلك الى سيطرة 
عمليات البيع على حركة الغالبية 
العظم���ى من األس���هم التي مت 
الس���وق  التداول عليها، وتابع 
مساره الهابط في اليوم الثالث 
إال أنه أخذ يقلص من خسارته 
اليومي���ة في الس���اعة األخيرة 
من جلس���ة التداول التي أنهاها 
املؤش���ر الس���عري على تراجع 
بنس���بة 0.38%، في حني سجل 
الوزني انخفاضا بلغت نسبته 
0.78%، ثم بدأ السوق بالتماسك 
يوم األربعاء، حيث تذبذب خالل 
التداول وأغلق، مبساعدة  فترة 
الدقائق األخيرة، على  تداوالت 

مكس���ب يومي للمؤشر الوزني 
بنسبة 0.62%، كما متكن السعري 
من اإلغالق على منو بلغت نسبته 

.%0.21
 ولف���ت التقري���ر الى متكن 
الس���وق من حتقيق مكاس���ب 
إضافية في آخر جلسات األسبوع، 
والتي تراجع في بدايتها ثم عكس 
اجتاهه ليتحرك فوق مس���توى 
اليوم السابق مقفال على منو يومي 
بنسبة 0.62% للمؤشر السعري 

و0.65% للمؤشر الوزني.
وبذلك أنهى املؤشر السعري 
تداوالت األسبوع منخفضا بنسبة 
0.85% بعد أن أغلق عند 6.583.1 
نقطة، بينما أقفل املؤشر الوزني 
يوم اخلميس عند 399.87 نقطة، 
بخسارة نسبتها 1.65% عن إغالق 

األسبوع الذي سبقه.
وعلى صعيد األداء منذ بداية 
العام، تراجع املؤش���ر السعري 
دون مستوى إقفال العام املاضي 

بنسبة 6.03%، فيما تقلصت نسبة 
منو املؤشر الوزني من بداية العام 

إلى %3.66.

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات سوق 
املالية تراجعا  الكويت لألوراق 
في مؤش���راتها بنهاية األسبوع 
املاضي، فيما منا مؤشرا القطاعني 

الباقيني.
وجاء قطاع العقار في مقدمة 
القطاعات التي سجلت انخفاضا، 
حيث أقفل مؤشره عند 2.364.2 
نقطة خاس���را بنس���بة %2.30، 
تبعه قطاع االستثمار في املركز 
الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 
2.23% بعد أن أغلق عند 4.785.6 
نقطة، ثم قطاع األغذية في املرتبة 
الثالثة، والذي انخفض مؤشره 
بنسبة 0.97%، مقفال عند 4.529.8 

نقطة.
 أما أقل القطاعات خس���ارة 

قال التقرير ان القيمة الرأس��مالية لس��وق 
الكويت لألوراق املالية تراجعت بنس��بة %1.64 
خالل األسبوع املاضي لتصل إلى 29.70 مليار 
دينار بنهاية تداوالت األسبوع، حيث انخفضت 
القيمة الرأسمالية جلميع قطاعات السوق باستثناء 
قطاع التأمني، والذي ارتفعت قيمته الرأسمالية 
بنسبة بلغت 0.25% لتصل إلى 279.40 مليون 
دينار من جهة أخ��رى، تصدر قطاع اخلدمات 
الئح��ة القطاعات اخلاس��رة، إذ نقصت قيمته 

الرأسمالية بنسبة بلغت 3.53% بعد أن وصلت إلى 
7.76 مليارات دينار جاء بعده قطاع االستثمار 
الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.65 مليار 
دينار مسجال تراجعا بنسبة 3.12%، وحل قطاع 
العقار في املرتبة الثالثة بانخفاض نسبته %1.76 
لتصل قيمته الرأس��مالية إلى 1.64 مليار دينار 
هذا، وكان قطاع البنوك أقل القطاعات انخفاضا، 
إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 11.18 مليار دينار 

بنسبة تراجع بلغت %0.08.

تراجع القيمة الرأسمالية للسوق %1.64

تقـرير

»األولى للوساطة«: تكثيف عمليات البيع
يستهدف دفع الحكومة لـ »نجدة« السوق

أش����ارت ش����ركة األولى 
املالي����ة في  للوس����اطة 
الى  تقريرها األسبوعي 
أن التراجعات التي شهدها سوق 
الكويت لألوراق املالية في بداية 
األسبوع املاضي عكست إشارات 
غير مبش����رة حول مس����تويات 
املقاومة  املمكنة وحواجز  الدعم 
املأمولة لتعامالت الفترة املقبلة. 
فقد تراجع املؤشر السعري لسوق 
الكويت لألوراق املالية األسبوع 
املاضي بواقع 56.7 نقطة ليستقر 
عند مستوى 6583.1 نقطة، فيما 
القيمة السوقية نهاية  تراجعت 
تعامالت األسبوع بواقع %1.74 
)543 ملي����ون دين����ار( مقارنة 
باألس����بوع قبل املاضي لتستقر 

عند 30.644 مليار دينار.
وأشار التقرير الى أن التراجعات 
ترافقت مع نشاط عمليات البيع 
من قبل بعض احملافظ املالية، األمر 
الذي يشير إلى احتمال أن تكون 
عمليات البيع تهدف إلى االحتفاظ 
بالسيولة ريثما يستقر السوق 
نسبيا، أو أن تكون هناك عمليات 
ضغط متعمد لدفع احلكومة إلى 
التدخل بفاعلية أكبر في س����وق 
املال، خاص����ة أن عمليات البيع 
استهدفت أس����هما استفادت من 
توزيعات نقدية جيدة لشركة زين 
مع وجود بعض احملاوالت لصد 
ه����ذا الضغط والعمل على إعادة 

التوازن واألسعار إلى مستويات 
ما قبل إيقاف سهم زين.

والحظ التقري����ر وجود هذه 
احملاوالت في اليومني األخيرين من 
تداوالت هذا األسبوع وخصوصا 
يوم اخلميس الذي شهد عمليات 
شراء على بعض األسهم، ما أدى 
إلى ظهور اللون األخضر ملؤشر 
املالية  الكويت لألوراق  س����وق 
بقيادة »زين« الذي قاد املؤش����ر 
إلى 40 نقطة صعودا. ومنذ بداية 
األسبوع فاقت كمية وقيمة العرض 
بكثير الطلب، حيث ان الرغبة في 
الش����راء كانت غير متوافرة في 
ظل الغموض ال����ذي كان يحيط 
بالسوق واخلوف من املجهول، لكن 
ابتداء من يوم الثالثاء املاضي بدأ 
الفارق يتضاءل ليتساوى الطلب 
في نهاية األس����بوع مع العرض 
الش����راء مع  الرغبة في  لوجود 

حتسن وضع بعض األسهم. 
التقرير أن تش����هد  وتوق����ع 
التداوالت مزيدا من الضغط على 
حركة املؤشرين السعري والوزني، 
بعد أن سجل املؤشر العام للسوق 
خالل تعامالته األسبوع املاضي 
أدنى مستوى له منذ مارس 2009، 
الذي شهد تسجيل املؤشر أدنى 
مس����توى له عل����ى اإلطالق منذ 
بداية األزمة عن����د 6376 نقطة. 
وبني التقرير أن أكثر من معطى 
قد يدعم النظرة السلبية لسوق 

الكويت ل����ألوراق املالية واألداء 
القريبة  التداوالت  الضعيف في 
ما لم يستجد ما يغير هذه احلالة 
بقوة. وأشار الى أنه من مسببات 
األداء الضعيف للسوق غياب أي 
آفاق ملعاجلة األزمات املستحكمة 
في الكثير من الشركات املدرجة، 
واملخاوف من أن خسائر السوق 
في األسابيع املاضية ستجر املزيد 
من التعقيدات بس����بب اخلسائر 
التي تتراكم في ميزانيات شركات 
كثيرة يرتبط نشاطها بأداء السوق 
بشكل وثيق. وذكر التقرير بعض 
األس����باب اخلاصة التي ساعدت 
ف����ي الهب����وط، منها: اس����تمرار 
التكهنات الغامضة التي تلف ملف 
»أجيليتي« منذ فترة طويلة، من 
دون أن يقاب����ل ذلك توضيحات 
من مجلس إدارة الش����ركة خالل 
اجلمعية العمومية األخيرة. وأشار 
الى إنه من االعتبارات التي قادت 
أيضا إلى تراجع أداء السوق ردة 
الفعل بعد قراءة املشهد السياسي 
وإمكانية أن ينمو جيل كامل من 
االس����تجوابات دون أن يتقاطع 
إلى  ولو بعضه����ا م����ع احلاجة 
البورصة،  تعزيز االستقرار في 
في وقت تتالش����ى التوقعات ان 
تخرج احلكومة على السوق كما 
لم تفعل من قب����ل بضخ بعض 
السيولة، ولو من جيب احملفظة 

الوطنية الضيق في األساس.

كندا تدعو مجموعة العشرين 
لخفض العجز المالي إلى النصف

واش��نطن � أ.ش.أ: دعا رئيس وزراء كندا س��تيڤن هاربر قادة دول 
مجموعة العش��رين إلى االتفاق على خفض العجز املالي للنصف بحلول 
ع��ام 2013 خالل اجتماع قمة املجموع��ة الذي من املقرر عقده في مدينة 

تورنتو الكندية األسبوع القادم.
ونقلت وكالة )كيودو( اليابانية عن مسؤول كندي قوله »انه يأمل في 
أن يتم احراز تقدم حول استحداث لوائح أكثر شدة على املؤسسات املالية 
فيما يتعلق بس��يولة وفاعلية رأس املال عندم��ا يجتمع قادة اقتصادات 

مجموعة العشرين في تورونتو األسبوع املقبل«.
يشار إلى أن قمة مجموعة دول العشرين ستعقد في تورنتو بكندا يومي 
26 و27 يونيو اجلاري ويتضمن جدول أعمالها اس��تعراض املستجدات 
في االقتصاد العاملي خاصة ما يتعلق مبشكالت املديونية العامة في عدد 
من الدول املتقدمة واصالح النظام املالي العاملي وإصالح املؤسسات املالية 
الدولية، باإلضافة إلى عدد م��ن القضايا األخرى املتعلقة بإعانات الطاقة 

وشبكات األمان املالي العاملي.

مجلس الوزراء اللبناني يقّر  
أول موازنة عامة منذ 2005

بيروت � أ.ف.پ: أقر مجلس الوزراء اللبناني مساء أول من أمس 
املوازنة العامة للدولة لس��نة 2010 التي بلغت قيمتها حوالي 20 ألف 
ملي��ار ليرة لبنانية ما يع��ادل 13 مليارا و333 مليون دوالر بعد عدة 
أش��هر من التأخير، وهي املوازنة االولى التي يتم إقرارها منذ العام 
2005. وأعل��ن وزير اإلعالم طارق متري اث��ر اجتماع احلكومة في 
بيان ان املجلس »أقر املوازنة العامة للعام 2010 وس��يحال املشروع 
الى مجلس النواب«. وكانت وزيرة املال ريا احلسن قدمت في ابريل 
مشروع املوازنة، مش��يرة الى ان مجموع االعتمادات امللحوظة فيه 
بلغ 18652 مليار ليرة باملقارنة مع 16305 ألف مليار في مشروع العام 
2009 الذي لم يقر، اي بزيادة قدرها 2347 مليار ليرة، وما نس��بته 
14.39%. إال أن مجلس الوزراء ادخل خالل مناقش��ته للمشروع في 
جلس��ات عدة تعديالت رفعت قيمة االعتم��ادات الى حوالي 20 ألف 

مليار دوالر.
وأوضح املستش��ار في وزارة املالية نبي��ل ميوت لوكالة فرانس 
برس السبت ان املوازنة وضعت على أساس »اعتماد نسبة منو تبلغ 
4.5%«، مشيرا الى انها نس��بة »متحفظة اعتمدتها وزارة املال، فيما 

كل املؤشرات تدل على نسبة منو متوقعة اكبر بكثير«.
وأضاف ان »العجز اإلجمالي املتوقع إلنفاق الدولة بشكل عام يتوقع 
ان يسجل نسبة 10% من إجمالي الناجت احمللي. وإذا كانت نسبة النمو 
اكبر، تنخفض نسبة العجز«. وقدر صندوق النقد الدولي نسبة النمو 
املتوقع��ة في لبنان للعام 2010 بأكثر من 8% وقد بلغت نس��بة عجز 
الدولة 9% في نهاية 2009. وأقرت املوازنة في وقت بدأت التحضيرات 

إلعداد مشروع موازنة 2011.

تريشيه: لن نسمح بانهيار اقتصادات أوروبا  
وباروزو يؤكد: اليورو لن يموت 

عواصم � وكاالت: قال رئيس 
البنك املركزي االوروبي جان كلود 
تريش����يه ان اوروبا لن تس����مح 
بانهيار اضع����ف أعضائها حتت 

عبء ديونها. 
واستبعد تريشيه احتمال أال 
تستطيع اليونان او إسبانيا او 

البرتغال سداد ديونها.
وقال في مقابلة ستنشر اليوم 
»لن نسمح بحدوث ذلك. لم نخلق 
معاهدة ماستريخت لكي نرجع 

عندئذ للوراء مرة اخرى«. 
ودافع تريشيه مجددا عن قرار 
البنك املرك����زي االوروبي إعادة 
شراء س����ندات حكومية الشهر 
السندات  املاضي لتهدئة اسواق 
وخفض تكاليف اإلقراض لليونان 
بالدي����ون وغيرها من  املثقل����ة 
األعضاء املثقلني باملشاكل املالية 

في منطقة اليورو.
 وقال »الوضع كان مأساويا، 
الفتا الى أن اوروبا في بؤرة أزمة 

في ذلك الوقت«.
وتس����ببت اخلط����وة املثيرة 
للجدل بإعادة شراء ديون حكومية 
ف����ي إح����داث ش����قاق عميق بني 
املركزي االوروبي  البنك  قيادات 
وسط حتذيرات من مخاطر على 

االستقرار.
ب����دوره أكد رئيس املفوضية 
االوروبي����ة جوزيه ب����اروزو ان 
اليورو ال ميكن ان ميوت ألنه »من 

أقوى العمالت في العالم«.

وعندما سئل حول احتمال أال 
تصمد العملة االوروبية املوحدة 
إزاء غياب التماسك والتوافق بني 
اليورو،  اقتصادات دول منطقة 
أجاب باروزو »اني ال أشاطر هذا 
الرأي«. واكد »ان اليورو هو من 
أقوى العمالت في العالم وثاني 
عملة« عاملية، مضيفا انه لو نظرنا 
الى أسس االقتصاد االوروبي »لدينا 
مس����توى دين اقل من الواليات 
املتح����دة واليابان«. واقر رئيس 
املفوضية االوروبية بأن »مشاكل 
ب����رزت في بع����ض دول منطقة 
)اليورو( لكن من مصلحة جميع 
اعضاء منطقة اليورو والدول التي 
ال تش����كل جزءا منها، ان يكون 
اليورو قويا ويتمتع مبصداقية«.

ولفت باروزو الى »تصميم القادة 
االوروبيني على بذل كل املساعي 
الضرورية للمحافظة على استقرار 
اليورو«. وعبر عن ارتياحه لقدرة 
اوروبا »على تبني تدابير ليس 
لتعزيز ميثاق االستقرار فحسب 
بل ايضا لدفع تصحيح امليزانيات 
واإلصالحات البنيوية وشفافية 
النظام املصرفي قدما«. واقر في 
الوقت نفسه بأن االحتاد االوروبي 
كان »يستطيع التحرك من قبل« 
األزمة، معتبرا انه من »الس����هل 
التحليل بعدها«. واضاف »وجدنا 
أنفسنا امام وضع غير مسبوق 
للعملة املوحدة مع هجمات السوق 
على ديون بعض الدول التي هي 

في موقع أكثر هشاشة«.

وزراء طاقة »آبك« 
يبحثون التسرب النفطي وتأمين اإلمدادات

فوكوي: رويترز: عقد وزراء الطاقة من دول منتدى اسيا واحمليط 
الهادي للتعاون االقتصادي »آبك« اجتماعا أمس لبحث قضايا في 
قطاع الطاقة متتد من مخاطر التس���رب النفطي الى بدائل مصادر 

الطاقة التقليدية.
وعقد االجتماع في فوكوي بشمال غرب اليابان في حني تتزايد 
بواعث القلق في القطاع من أن التسرب النفطي في منصة احلفر 
ديبووتر هورايزون التابعة لشركة بي.بي في خليج املكسيك ميكن 
ان يرفع التكاليف ويؤخر املش���روعات اجلديدة ويؤدي لتشديد 

اللوائح التنظيمية لعمليات التنقيب البحرية.
وقال وزير الطاقة الفلبيني خوسيه ايبازيتا ان بالده ستعقد 
اجتماعا هذا االس���بوع مع الشركات التي تنقب عن النفط والغاز 
لديها لتقييم اجراءات الس���المة بعدما دفع اكبر تسرب نفطي في 
تاري���خ الواليات املتحدة الدول االس���يوية الى النظر في املخاطر 

احملتملة من حوادث مشابهة. 
وقال ايبازيتا لرويترز في مقابلة اليوم السبت ان من املقرر عقد 
االجتماع ملراجعة اللوائح التنظيمية منتصف االسبوع اجلاري. 
واض���اف انه لن يكون هناك أي اثر على املش���روعات احلالية في 
الفلبني. واضاف على هامش اجتماع آبك »سنعقد اجتماعا ألصحاب 
الشأن هذا االسبوع ملناقشة االجراءات احلالية بشأن كيفية التعامل 
مع مثل هذه االمور«. وتابع »ال توجد لدى أحد فعليا التكنولوجيا 
بشأن كيفية الس���يطرة على مثل هذه االوضاع في املياه العميقة 
ولذلك أظن انه سيكون علينا ان نعرف من متعاقدي اخلدمة لدينا 
� وخاصة شيفرون وش���ل � الذين يقومون بعمليات حفر نشطة 

وينتجون الغاز فعليا«.
وقال نائ���ب وزير الطاقة األميركي دانيي���ل بومنان في ختام 
مؤمتر آبك انه ال يوجد قلق كبير بشأن االمداد النفطي على املدى 

القصير بعد التسرب.

»بريتش بتروليوم« تولي 
مديرها اإلداري مسؤولية   

ملف التسرب النفطي
أكدت  أ.ش.أ:   � واش��نطن 
شركة النفط البريطانية العمالقة 
)بريتش بتروليوم( أن مديرها 
التنفيذي »توني هيوارد« سلم 
مهام تس��يير ملف التس��رب 
النفطي في خليج املكسيك إلى 
املدير اإلداري في الشركة »بوب 

دادلي«.
اإلذاع��ة  وذك��رت هيئ��ة 
البريطانية »بى بى سي« أمس 
أن هذا القرار جاء بعد يوم واحد 
من انتقادات الذعة تعرض لها 
هيوارد خالل جلسة استجواب 
أم��ام جلنة تابع��ة للكونغرس 
األميركي. وق��د تولى هيوارد 
مهام اإلش��راف عل��ى جهود 
مكافح��ة التس��رب النفط��ي 
الثمانية  على مدى األس��ابيع 

املاضية.

»سيتي جروب« تسعى لجذب 3 مليارات دوالر 
نيوي���ورك � د.ب.أ: ذكرت تقارير إخبارية أن 
مجموعة سيتي جروب املصرفية األميركية العمالقة 
تسعى إلى جمع أكثر من 3 مليارات دوالر إضافية 
لصناديق التحوط وشركات االستثمار املالي التابعة 
لها رغم أن الكونغرس األميركي يدرس حاليا حظر 
امتالك البنوك لصناديق التحوط أو االستثمار فيها. 
ونقلت وكالة بلومبرج عن مس���ؤولني في شركة 

»س���يتي كابيتال أدفيسورز« التابعة للمجموعة 
املصرفية وتدير صناديق حتوط تصل أصولها 
إلى نحو 14 مليار دوالر إنها تسعى إلى جمع 1.5 
مليار دوالر لش���ركة االستثمار املالي التابعة لها 
و750 مليون دوالر لصناديق التحوط خالل العام 
احلالي. كما تعتزم الشركة جمع مليار دوالر إضافية 

العام املقبل لصالح صناديق التحوط.


