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األسواق  تعاني 
االقتصادي���ة ف���ي 
العالم من تداعيات 
منطقية وواقعية هي 
في حقيقتها نتيجة 
ألزم���ة اقتصادي���ة 
مالي���ة عاملي���ة من 
العيار الثقيل تنتشر 
وتتوس���ع لتضرب 
بقوة واقعية جميع 
القطاعات بشكل لم 
تستثن أي من دول 
العالم وخاصة الدول 
األوروبية واألميركية 
وتستحق بجدارة أن 
توصف بكونها كارثة 

القرن اجلديد، كما أطلق عليها الباحثون 
واحملللون االقتصاديون.

وقد شكلت هذه الظاهرة الغريبة بحد 
ذاتها حدثا إعالميا مرئيا ومسموعا بال 
من���ازع وإن نتائج هذه األزمة لم تكن 
محسوبة، وواهم من يعتقد أن آثارها 
انتهت فقد ضاعت مقدرات عدد كبير من 
الدول بل ان عددا آخر اليزال يفتش عن 
اقتصادات بات ترميمها أشبه بترميم 

ابريق من الزجاج.
وما يثير فضولي كمستشار قانوني 
ومحلل اقتصادي ذلك التكتم اإلعالمي 
الشديد من قبل القوى العاملية املسيطرة 
على معظم وس���ائل اإلع���الم العاملية 
والتي تعتبر مكموشة باملنطق العام 
ومسيطرا عليها بش���كل خاص وفي 
العالم  الدنيوية والتي توهم  احلدود 
بأن اقتص���ادات العالم قد تعافت وأن 
الرخاء ق���ادم وأن األزمة االقتصادية 
ليست سوى منعطف بسيط لتشكل 
ثورة اقتصادية يتجه من خاللها العالم 
الى الرخ���اء وانعدام البطالة وارتفاع 

مستوى الدخل وانعدام الفقر.
كالم ليس سوى تركيب من أحرف 
فالبطالة في ارتفاع مستمر، والشركات 
تتزاحم على الصلح الواقي من اإلفالس، 
والبنوك الصغرى تقف بالصف على 
أبواب االحتادات وبطبيعة احلال فإن هذا 
التكتم لم يكن عفويا بل كان مبيتا ومع 
سبق اإلصرار سعيا لتحقيق هدف محدد 

»أصبح يعرفه القريب والبعيد«.
واألمر لم يكن باجلديد فقد سبق أن 
تكتمت تلك املؤسسات على ما حصل من 
ضربات تعد قاصمة لالقتصاد األميركي 
وبالتحديد بعد عام 2000 وعلى الرغم 
من ذلك جند وس���ائل اإلعالم الغربية 
تدافع وتضع احلجج والبراهني وتذكر 
مبآثر املاضي والغرض واضح وجلي 
واملتمثل في اكتساب الوقت والتفتيش 
عن احللول براحة بال دون أي ضغوطات 
والتفتيش عن كنوز مهجورة ال حراس 
عليها وثروات ميكن معها مقاس���مة 

الشريك ملجرد دخول احلبيب. 
فإذا قارنا الوضع مبا هو عليه بني 
تلك الدول وم���ا حصل بالفقاعة التي 
انفجرت في دبي وما أصاب اقتصادها 
من وعكة طفيفة ندرك أن االعالم سالح 
ذو حدين. خطير الى درجة اإليهام مبا 

هو عكس الصواب.
ففي الفترة من 11 س���بتمبر 2001 
وحتى 11 سبتمبر 2002 انهارت وأفلست 
مجموعة كبيرة من الشركات األميركية، 
قدرت ب� 60 ألف شركة وقد مت تسريح 
ماال يقل عن 140 أل���ف عامل أميركي 
في تل���ك الفترة وفقا لتقرير صحيفة 
»وول ستريت جورنال« وعلى الرغم 
ال���ى الصفحات  من ذل���ك وبالعودة 
االقتصادية في تلك الفترة وفي قراءة 
متأنية جلميع وسائل اإلعالم املرئية 
نرى أنه مت التطرق الى املوضوع من 
مقاربة س���طحية وكأن األمر عرضي 
أو أن األمور حتت الس���يطرة وهنالك 
من يتحكم في مفاتي���ح اللعب كذلك 
التعتيم والتكتم عن حاالت اإلفالس على 
املستوى الشخصي والتي سجلت في 
نفس الفترة رقما قياسيا لإلفالس بلغ 
391 ألف حالة إفالس وبخسائر تصل 
إلى 8.6 تريليونات دوالر وذلك وفقا 
ملعطيات الحتاد أسواق املال الدولي .. 
وهنا نبني بعض ما جرى من كوارث 
حلت باالقتصاد األميركي بعد عام 2000 
م ولغاية اإلعالن الرس���مي عن األزمة 

املالية العاملية املتفشية.
وفي 2001 سجلت شركة »يو. أس. 
أير ويز« طلبا إلش���هار اإلفالس علما 
أن أصوله���ا تقدر بنحو  7.81 مليارات 
دوالر مقابل ديون بلغت قيمتها  7.83 
مليارات دوالر وهي سابع شركة طيران 
أميركية ،  كما انها تشغل املكانة رقم 
 14  في قائمة كبرى ش���ركات الطيران 
العاملية وتخدم أكث���ر من  200  موقع 
داخل الواليات املتحدة وتنظم رحالت 
جوية للمكس���يك وكندا   ودول منطقة 
الكاريبي  واعترف مسؤول الشركة بان 
خسائرها بلغت مليارا ونصف املليار 

دوالر في  2001.
وفي يناير من 2002 أعلن عن إفالس 
الشركة العمالقة األميركية املتحكمة في 
الطاقة »إنرون والتي تربعت على عرشها 
في والية تكس���اس لتدير دفة النفط 
وما يتبع النفط من طاقة كهربائية هي 
عصب الصناعة األميركية بل االقتصاد 

األميركي بشكل عام.

كم���ا ش���هد عام 
الكثير  2002 توقف 
من شركات الطيران 
العم���ل، فقد  ع���ن 
توقفت شركة طيران 
أميركية هي »ميد. 
إيرالين���ز«،  واي. 
عن العمل وسرحت 
جمي���ع موظفيه���ا 
البال���غ عددهم ألفا 
موظف  وسبعمائة 
وقال مسؤولو شركة 
دلتا إيرالينز ثالث 
أكبر شركة طيران في 
العالم إنه من احملتمل 
أن تستمر الشركات 

في تسريح أعداد من املوظفني.
وعلى الرغم من هذه احلوادث اجلسام 
وغيرها حاولت الصحف العاملية إظهار 
أن املوضوع ال يتعدى مشاكل اقتصادية 
اعتيادي���ة، إال أن األم���ر لم يكن كذلك 
على اإلطالق ولم يكن بإمكان أصحاب 
القرار التكتم على ما يجري من انهيار 
اقتصادي إلى ما ال نهاية، ألن املصاب 
جلل والعالم يتجه الى الهاوية وكأن 
سيارة من دون سائق تتجه الى الهالك 

والكل يقول ما سبب األزمة؟!
وانتقل���ت الع���دوى الى فرنس���ا 
والشركات املفلسة خالل 12 شهرا من 
العاملية 53640  املالي���ة  إعالن األزمة 
ش���ركة وهو أعلى مستوى في عشرة 
أعوام وأسرع وتيرة منذ 2002 ولكن 
اإلعالن الفرنسي لم يسكت على الرغم 
من احلضر، فالناس أصبحوا في ضائقة 
وأصبح الصراخ سيد املوقف خاصة 
أن وعود س���يد اإلليزيه ذهبت أدراج 
الرياح وحتطمت طموحاته على أعتاب 

هذه األزمة.
كم���ا أعلنت حوالي 1010 ش���ركات 
يابانية إفالسها قبل نهاية عام 2008 
وقد اضطرت هذه الشركات للقيام بهذه 
اخلطوة ألسباب عدة على رأسها تأثرها 

باألزمة االقتصادية.
ف���ي ابريل 2009 أعلنت اثنتان من 
كبرى شركات صناعة اإللكترونيات في 
العالم، »توشيبا« و»سوني أريكسون«، 
عن خفض اآلالف من قواهما العاملة 
بتأثير األزمة االقتصادية الطاحنة التي 
أدت النكماش حاد في س���وق العمل 

بجميع أنحاء العالم.
وملواجهة ه���ذه التداعيات الكبيرة 
املتمثل���ة في أكبر عملي���ات اإلفالس 
واخلس���ائر الهائلة لكبرى مؤسسات 
العالم االقتصادي الرأسمالية فان هناك 
كوارث مالية واقتصادية ال تطول مالكي 
هذه الشركات واملؤسسات فحسب وإمنا 
قد طالت ولألسف اجلماهير الكادحة:

لذلك فإن الصرخة األولى صدرت 
من رئيس البنك الدولي في ابريل 2009 
بعد تعرض أكثر من 90 مليون إنسان 
في العالم للفقر هذا العام بسبب األزمة 
العاملية وإن أكثر من ثلثهم بشرق أوروبا 
وآسيا الوسطى، متوقعا أن يصل عدد 
اجلياع إلى مليار جائع على مستوى 
ال���ى هذا التصريح  العالم وبالعودة 
اخلطير الذي ينذر بالفعل الى كارثة 
دولية نرى وسائل اإلعالم تبسط األمور 
وكأن صاحب هذا التصريح انس���ان 

عادي أو باحث.
وحني نتكلم عن احلل لألزمة املالية 
العاملي���ة، فإننا نتكلم ع���ن منظومة 
اقتصادية متكاملة ومرتبطة احلوادث، 
وال نزعم أن احلل يكمن في ملسة عصا 
سحرية وإمنا يقدم االقتصاد احللول 
وأنظمة العمل التي باإلمكان تطبيقها 
تدريجيا للوصول للحالة املثلى للبشرية 
في اجلانب االقتصادي، ان احللول التي 
وضعت مؤخرا تزي���د الطني بلة مثل 
إغراق األسواق باملال، فهذا خطأ وخطر 
فادح يؤدي الى القضاء على ما تبقى 
من منظومات اقتصادية ما يعني انه 
أحد أس���باب االضطراب الذي عصف 
باألزمة بعد أن هدأت العاصفة نسبيا 
لذلك البد من تقليل الكتل املالية بشكل 
تدريجي واالعتماد على النقد املغطى 
بالذهب ومن األفضل أن يتحول على 
األقل اخلزين النقدي االستراتيجي إلى 
نقود ذهبية وف���ي التجربة املاليزية 
مثال عملي عل���ى ذلك، ألن وجود كم 
هائل لألموال يولد جوانب سلبية في 
التعامالت املالية ومنها توس���ع غير 
مسيطر عليه للمضاربات في األسواق 
املالية مبا في ذلك تلك التي جتري عبر 
االنترنت على حساب املعامالت املالية 
احلقيقية، وكذلك فإن هذه املضاربات 
تؤدي إلى صفق���ات ال تقدم أي قيمة 
مضافة في األسواق كذلك البد من جلم 
جماح البنوك التي تطل برأس���ها عبر 
القروض غير املدروسة والعمل على حث 
املصارف الصغيرة لالندماج باملصارف 
الكبيرة. وأخيرا البد من وسائل اإلعالم 
العمل على وضع  املرئية واملسموعة 
الصور في مكامنها واطالع الرأي العام 
على حقيقة األم���ور وتصويبها رمبا 
يكون في ذل���ك جدوى ويصبح الفرد 
عنوان التحمل والصب���ر بدال من أن 
يكون قنبلة موقوتة تنفجر عند أول 
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إعالم األزمة في العالم.. أم أزمة اإلعالم؟

رأي اقتصادي بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة

»الوطني«: استمرار التقلبات في األسواق العالمية
والدوالر المستفيد األول واليورو ألدنى مستوياته

قال بنك الكويت 
ال��وط��ن��ي في 
ت�����ق�����ري�����ره 
عن  األسبوعي 
أسواق النقد العاملية ان العزوف 
عن املخاطرة اليزال يشكل أبرز 
العاملية  املالية  سمات األسواق 
ال��دوالر األميركي هو  والي��زال 
املستفيد األول من هذا العزوف 

كونه عملة املالذ اآلمن.
فقد هبط الي���ورو إلى أدنى 
مستوياته منذ 5 أسابيع ليصل 
إلى 1.2660 يوم اجلمعة مقارنة 
ب� 1.2923 في بداية األسبوع إثر 
املركزي  البنك  أبداها  مالحظات 
األوروب���ي مفادها التوجه نحو 
االس���تمرار في تطبيق سياسة 
نقدي���ة غي���ر متش���ددة خالل 
القادمة وتوفير سيولة  األشهر 
غير محدودة للبنوك بعد نهاية 

.2010
ومت تداول اجلنيه االسترليني 
ضمن نط���اق 1.5707 � 1.5460، 
مدعوما بأرقام اقتصادية أفضل 
من تل���ك التي كان���ت متوقعة 
أما  اململك���ة املتحدة،  القتصاد 
الني اليابان���ي، فقد راوح أعلى 
مس���توياته منذ 15 عاما مقابل 
العملة األميركية وبلغ 84.87 ينا/ 
دوالرا، األمر الذي عزز املخاوف 
م���ن حدوث تباط���ؤ وانكماش 

للنشاط االقتصادي.
ومن ناحية أخرى، اس���تفاد 
الفرنك السويسري من عزوف 
املستثمرين عن املخاطرة وجرى 
تداول���ه ضمن نط���اق 1.0255 
� 1.0465، بينم���ا ش���هد الدوالر 
األسترالي يوم اجلمعة تداوالت 
بسعر 0.8840 وهو أدنى مستوى 
له خالل األسبوع بعد تداوالت 
بسعر 0.9080 في وقت سابق من 
األسبوع، متأثرا بزيادة عزوف 

املستثمرين عن املخاطرة.

البطالة

ارتفع خالل األسبوع املاضي، 
وبش���كل غي���ر متوق���ع، عدد 
األميركيني الذين تقدموا بطلبات 
جديدة للحصول على تعويضات 

الضريبي التشجيعي في أبريل 
املاضي فراغا واضحا في سوق 
العق���ار وأدى إل���ى انخف���اض 
البناء  املبيعات وتراجع نشاط 
داخل السوق األميركي، ومع أن 
عمليات إنشاء املساكن اجلديدة 
سجلت ارتفاعا خالل هذه الفترة، 
إال أن هذا التحسن اليزال طفيفا 
للغاية وج���اء دون املتوقع في 
يوليو املاض���ي، بينما انخفض 
عدد تصاريح بناء املس���اكن في 
املس���تقبل إلى أدنى مستوياته 
منذ أكثر من عام، األمر الذي يدل 
على مدى بطء مس���يرة تعافي 

هذا القطاع.
وارتفع عدد عمليات بدء بناء 
املساكن إلى 546.000 وحدة في 
شهر يوليو، مقارنة باملتوقع البالغ 
560.000 وحدة، وبانخفاض بلغ 
7% عن مستواه في يوليو 2009، 
وقد انخفض عدد تصاريح البناء 
اجلديدة، الذي يعتبر مؤشرا على 
حجم عمليات البناء في املستقبل، 
بنسبة 3.1% ليصل إلى 565.000 
وحدة خالل الشهر املاضي، وهو 
أدنى مس���توى لهذا املؤشر منذ 

مايو 2009.

اإلنتاج الصناعي

س���جل اإلنتاج الصناعي في 
الواليات املتحدة في يوليو املاضي 
منوا يعادل ضعف املعدل الذي 
كان متوقعا من قبل االقتصاديني، 
األمر الذي يدل على أن واحدا على 
األقل من قطاعات االقتصاد اليزال 
يتقدم على الرغم من ضعف قطاع 
اإلسكان وسوق العمل، فقد قفز 
اإلنتاج الصناعي بنسبة 1% خالل 
الشهر املاضي، مستفيدا بشكل 
رئيسي من إنتاج السيارات الذي 

سجل ارتفاعا حادا بلغ %9.
وارتفعت في الشهر ذاته أسعار 
الس���لع اإلنتاجية في الواليات 
املتحدة وذلك للمرة األولى منذ 
4 أش���هر، بتأثير ارتفاع أسعار 
الطعام والس���لع االستهالكية، 
وارتفع مؤش���ر أس���عار السلع 
اإلنتاجية بنسبة 0.2% متوافقا 

في ذلك مع توقعات السوق.

التأمني ضد البطالة حيث وصل 
هذا العدد إلى أعلى مستوياته 
منذ تسعة أش���هر، فقد ارتفع 
عدد الطلبات ب� 12.000 ليصل 
التعديل  إلى 500.000 )بع���د 
ألخذ العوامل املوس���مية بعني 
االعتبار(، وهو أعلى مستوى 

لهذا املؤشر منذ منتصف نوفمبر 
املاضي، ومقارنة بالتوقعات بأن 
يبلغ هذا العدد 476.000 مطالبة، 
علما بأن عدد الطلبات كان قد 
بلغ 488.000 طلبا في األسبوع 
السابق، ويرى احملللون أن هذا 
العدد يج���ب أن ينخفض إلى 

أقل من 450.000 قبل أن يكون 
باإلمكان تفس���يره بأنه يشكل 
دليال على حدوث ارتفاع قابل 

لالستمرار في عدد العاملني.

ضعف سوق اإلسكان

انتهاء فت���رة االئتمان  ترك 

..والبنك ينظم لعمالء »الذهبي« أمسية
في معرضي بياجيه وكورلوف اليوم

أعلن بنك الكويت الوطني عن تنظيمه اليوم 
أمسية راقية للتسوق لعمالء حساب الذهبي في 
معرضي بياجيه وكورلوف اجلديدين اللذين مت 
افتتاحهما مؤخرا في 360 مول.  واوضح البنك 
في بيان صحافي أن هذه الفرصة تتيح أمام عمالء 
حساب »الذهبي« االس��تمتاع مبشاهدة أحدث 
املعروضات والتشكيالت التي تطرحهما هاتان 
العالمتان التجاريتان الفاخرتان واالستفادة من 
اخلصم احلصري لدى معرضي بياجيه وكورلوف 
على مش��ترياتهم من الس��اعات واملجوهرات 
واإلكسسوارات، واخلصم اخلاص على املجوهرات 
املاس��ية، باالضافة الى عرض مجموعة خاصة 
ومح��دودة من مجوهرات بياجي��ه خالل هذه 

األمسية املخصصة لعمالء »الذهبي«.

اجلدير بالذكر ان حساب الذهبي املخصص 
لعم��الء »الوطني« من ذوي الدخل املرتفع دأب 
على الدوام على توفير أفضل املنتجات واخلدمات 
املعدة لتلبية احتياجات هذه الشريحة املميزة من 
العمالء ومنحهم كل االهتمام الالزم عبر تخصيص 
مسؤول مصرفي شخصي لرعاية وإدارة جميع 
تعامالتهم املصرفية عالوة على ما يوفره لهم من 

عروض مجزية ومزايا تفضيلية مغرية.
وميكن أن يستفيد من عروض ومزايا هذا 
احلساب جميع العمالء الذين يتمتعون بأرصدة 
مالية بقيمة 30 أل��ف دينار أو أكثر في أي من 
حس��ابات الوطني أو الصناديق االستثمارية، 
أو الذين يقومون بتحويل رواتبهم التي تعادل 

1500 دينار أو أكثر.

الشمالي يبحث المشاريع االستثمارية
 المستقبلية في جمهورية بنين

مسيرة الطيران االقتصادي في السعودية على المحك
دبي � األس����واق نت: لم ميض 
على ظهور الطيران االقتصادي في 
اململكة العربية السعودية إال حوالي 
أربع س����نوات، ورغم هذه الفترة 
القصيرة فإن الشركتني العاملتني 
في هذا املجال واجهتا العديد من 

العراقيل في مسيرة منوهما.
 وجاءت األزم����ة االقتصادية 
العاملي����ة لتوجه ضرب����ات قوية 
الطي����ران االقتصادي  لش����ركات 
جعلها عرضة لالنهيار، ولم تخرج 
اخلطط اإلستراتيجية والسياسات 
التسويقية لهذه الشركات من نطاق 
الورق، بسبب صعوبة ترجمتها 

في الظروف احلالية.
األمر الذي يدفع إلى التساؤل 
حول مس����تقبل الطيران اخلاص 
باململكة؟ مالمح املس����تقبل بدأت 
بالظهور مع إعالن شركة طيران 
»سما« عن توقيف جميع رحالتها 
بشكل مؤقت بسبب ارتفاع التكلفة 
التشغيلية. وهذه هي املرة األولى 

اجلوية املجدولة داخل السعودية 
انطالقا من مطار امللك خالد الدولي 

بالعاصمة الرياض.
وتأسس����ت الشركة عام 2007 
وأقلعت أول رحلة جتارية لها في 
25 فبراير من العام نفسه، وهي 
القابضة  الوطنية  تابعة للشركة 
للخدمات اجلوية »ناس القابضة«، 
وتقدم خدماتها إلى 11 وجهة داخل 
الس����عودية و12 وجهة دولية في 

منطقة الشرق األوسط.
وحتى اآلن لم تعلن »ناس« عن 
إيقاف تام جلميع رحالتها على غرار 
»سما«، غير أنها أوقفت في يونيو 

بعض رحالتها الداخلية.
وهن����اك الكثير م����ن املطالب 
املشتركة التي تبدأ بإفساح املجال 
أمامهما لتسيير رحالت إلى وجهات 
عدة وعدم حتديد أسعار التذاكر، 
باإلضافة إلى مس����اعدتها في بيع 
احلكومة وقودا بسعر ما يتم بيعه 

للخطوط احمللية.

»البترول العالمية« توقع إتفاق 
بناء مصفاة في إندونيسيا 

جاكرتا � رويترز: قالت شركة 
برتامينا االندونيسية إنها وقعت 
اتفاقا مبدئيا مع شركة البترول 
العاملية لبناء مصفاة جديدة في 
اندونيسيا بطاقة 200 إلى 300 
أن  ألف برميل يوميا. وذكرت 
املصفاة اجلديدة ستساعد في 
خفض شحنات الوقود املتجهة 
إل���ى أكبر مس���تورد للبنزين 
ووقود الديزل في آس���يا، وال 
تستطيع املصافي القائمة تلبية 
الطلب في اندونيسيا صاحبة 
أكبر اقتصاد في جنوب شرق 
آس���يا حيث لم يتم إنشاء أي 
مصفاة جديدة منذ 1995. وكان 
وزير الصناعة االندونيسي م.س 
هدايت قال الش���هر املاضي إن 
مؤسس���ة البت���رول الكويتية 
ستستثمر بني ثمانية وتسعة 
ملي���ارات دوالر لبناء املصفاة 

اجلديدة.

التي تتخذ فيها الشركة هذه اخلطوة 
منذ بدء أعمالها بعد حصولها على 
تصريح من هيئة الطيران املدني في 
شهر مايو 2007، إذ تسير رحالت 

مبعدل 164 رحلة أسبوعيا.
وواجه قطاع الطيران االقتصادي 
ف����ي الس����عودية معوق����ات عدة 
بسبب أس����عار الوقود واحملطات 

اإللزامية.
وعولت الشركات على تخفيض 
أس����عار الوقود من قبل احلكومة 

الس����عودية، لكن ارتفاع األسعار 
تسبب في حتقيقها خسائر جمة.

وتعمل في السعودية شركتان 
خاصتان للطيران االقتصادي هما: 
»سما« و»ناس« اللتان تتخذان مدن 
الرياض والدمام مراكز تشغيلية 

لعملياتهما.
وتعد »ناس« أول شركة طيران 
تعمل بنظام الطيران االقتصادي 
في اململكة، بعد فوزها في املنافسة 
على تصريح لتش����غيل الرحالت 

طيران »سما« توقف رحالتها بسبب الخسائر
الس��عودية � أ.ف.پ: أعلنت شركة »سما« للطيران االقتصادي وقف 
جميع رحالتها اعتبارا من اليوم بسبب »اخلسائر العالية« التي منيت بها، 
مشيرة الى انها س��تعمل على حتويل ركاب الرحالت امللغاة الى خطوط 
جوية اخرى. وقال بروس آشبي الرئيس التنفيذي للشركة في بيان »لم 
يتم اتخاذ هذا القرار بس��هولة ولكن مت اقراره بعد مضي عدة اشهر من 
البحث عن بدائل جتنبنا وقف عمليات التشغيل، ولألسف اصبح هذا هو 

اخليار الوحيد املتبقي امامنا«.

جمهورية بنني � كونا: وصل وزير املالية 
مصطفى الشمالي الى جمهورية بنني يرافقه 
وفد من الهيئة العامة لالستثمار لبحث املشاريع 
االستثمارية املستقبلية التي يسعى القطاع 

اخلاص لالستثمار بها في جمهورية بنني.
وكان في استقباله لدى وصوله الى مطار 
بنني الدولي امس االول وزير خارجية بنني 
جان ماري ايهوزو ووزي���ر املالية في بنني 
ادريس داوودا وسفير الكويت لدى ليبيريا 
واحملال لدى جمهورية بنني الس���فير سعد 

العسعوسي.
واشاد الوزير الشمالي في تصريح لدى 
وصول���ه بالعالقات املتميزة ب���ني الكويت 
وجمهورية بنني، مؤكدا ان هذه الزيارة تأتي 
اس���تكماال للزيارة التي قام بها سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناص���ر احملمد الى 

جمهورية بنني العام املاضي.
واوضح ان هناك الكثير من املشاريع التي 
يس���عى القطاع اخلاص لالس���تثمار بها في 
جمهوري���ة بنني، وقال الوزير الش���مالي ان 
الكويت ستقوم بافتتاح سفارتها في جمهورية 

بنني في القريب العاجل.
من جهته اش���اد الس���فير العسعوس���ي 
بالعالق���ات املتميزة بني الكويت وجمهورية 
بن���ني واجلهود التي تبذلها حكومة الرئيس 
توم���اس بوني يايي لتطوير البنى التحتية 

واملشاريع التي تسعى حكومته الجنازها.

العبداهلل: الكويت تخطط 
لتطوير مشاريع  بقطاع النفط 

بقيمة 35 مليار دوالر
رويترز: قال وزير النفط واإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل في مقابلة مع صحيفة »ذا 
الكويت ستعكف  إن  ناشونال« اإلماراتية 
على تطوير مش���روعات في قطاع النفط 
تقدر قيمتها بحوال���ي 35 مليار دوالر في 

إطار خطتها الرباعية لتنمية القطاع.
العبداهلل إن هذه االس���تثمارات  وقال 
ستشمل بناء مصفاة رابعة لتكرير النفط 
في الكويت وتطوير املصافي الثالث القائمة 
مما سيرفع الطاقة اإلنتاجية وميكنها من 
إنتاج أنواع خفيفة من الوقود ضمن مشروع 

الوقود النظيف في الكويت.
وسيرفع املشروع طاقة اثنتني من املصافي 
الث���الث القائمة من 730 ألف برميل يوميا 
إلى 800 ألف برميل يوميا، وأبلغ الش���يخ 
أحمد الصحيفة أن املش���روعني الكبيرين 
سينفذان في مدة »ال تقل عن أربع او خمس 

سنوات«.

»موديز« تخفض تصنيف سندات البحرين 
إلى A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة

دبي � رويترز: خفضت وكالة 
موديز للتصنيف���ات االئتمانية 
تصنيف أدوات الدين احلكومية 
البحريني���ة بالعمل���ة احمللية 
 »A3« إلى والعمالت األجنبي���ة 
وعزت ذلك إل���ى تدهور املرونة 
املالية للدولة اخلليجية للوفاء 
بالتزام���ات محتمل���ة للقط���اع 

املصرفي.
وقالت الوكال���ة في بيان إن 
متوسط سعر النفط الذي حتتاجه 
البحرين لتحقي���ق التوازن في 
ميزانيتها ارتفع ارتفاعا ملموسا 
في الس���نوات األخي���رة مما ال 
يتيح مجاال كبيرا أمام احلكومة 

للمناورة.
وأضافت »أدى هذا إلى جانب 
املستوى املتواضع نسبيا لألصول 
املالية الرسمية إلى حدوث فارق 
بني املرون���ة املالي���ة للحكومة 
ومرونة نظرائها، مضيفا ان هذا 
التراجع في املرونة املالية يضيف 
حتدي���ات محتملة أم���ام الوفاء 
بااللتزام���ات النابعة من القطاع 
املالي البحريني وهو كبير نسبيا 

مقارنة مع موارد احلكومة«.
ومنحت كل من ستاندرد آند 
بورز وفيتش البحرين تصنيف 

)A( طويل األجل، ونظرة موديز 
املستقبلية سلبية للقطاع املصرفي 
البحريني أما نظرتها املستقبلية 
للتصنيف السيادي للبحرين فهي 

مستقرة.
وقالت موديز إن حس���ابات 
البحرينية تشير  العامة  املالية 
إلى أن سعر النفط الالزم لتحقيق 
التوازن في امليزانية ارتفع إلى 
حوال���ي 80 دوالرا للبرميل في 
2008 م���ن حوالي 30 دوالرا في 
2004 بينما مازالت قدرة احلكومة 
على توس���يع قاعدة االيرادات 

محدودة.
وقال محللون إنه ال يبدو أن 
البحرين تواج���ه خطر حدوث 
خفض آخر في تصنيفها قريبا 
لكن سيكون عليها اآلن دفع عالوة 
س���عرية أعلى للمستثمرين إذا 

قررت بيع أدوات دين جديدة.
التنفيذي  الرئي���س  وق���ال 
ومدير الصناديق لدى جلف مينا 
لالستثمارات البديلة هيثم عرابي 
»أثر )هذا اخلفض في التصنيف( 
سيكون زيادة تكاليف االقتراض 
مس���تقبال بالنس���بة لس���ندات 
البحرين السيادية مما يرفع معيار 

تسعير سندات الشركات«.

تقرير


