
 35  اقتصاد  السبت ١٥ يناير ٢٠١١  

 النفط يتراجع بعد رفع االحتياطي 
اإللزامي للبنوك الصينية

  
  لندنـ  رويترز: تراجعت أسعار النفط امس بعدما رفعت 
الصني االحتياطي اإللزامي للبنوك مبقدار ٥٠ نقطة أساس 

اعتبارا من فبراير لكبح جماح التضخم.
  وهذه سابع مرة ترفع فيها الصني االحتياطي اإللزامي 
منذ أوائل ٢٠١٠ وقد أثارت تكهنات بأن إقبال بكني على شراء 
السلع األولية والنفط قد ينحسر. وتراجعت عقود اخلام 

األميركي اخلفيف ١٫١٠ دوالر إلى ٩٠٫٣٠ دوالرا للبرميل. 
  واستقر عقد مزيج برنت خام القياس األوروبي تسليم 
فبراير عند ٩٨٫٠٦ دوالرا للبرميل قبيل انتهاء تداوله بنهاية 
جلسة امس، وتراجع عقد مارس الذي سيصبح عقد أقرب 
استحقاق يوم اإلثنني ١٦ سنتا إلى ٩٧٫١٣ دوالرا للبرميل.

  وقال يوجني فاينبرج احمللل لدى كوميرتس بنك «كان 
متوقعا على نحو واسع أن حتاول الصني تشديد القاعدة 
النقدية بشكل أكبر. ليس مفاجئا في الواقع أنهم يحاولون 
كبح القوة الدافعة لالقتصاد». وأضاف «السوق استوعبت 
عاملا مثاليا. ورغم أن هذه اخلطوة لم تكن مفاجئة إال أنها 

قد تغير املعنويات وتدفع إلى جني أرباح». 

 البنك الدولي يتوقع ٤٫٣٪ نموًا اقتصاديًا في الكويت خالل ٢٠١١
 مدفوعاً باالستثمارات الحكومية الضخمة والقدرة الشرائية العالية محلياً 

 بن برنانكي يتوقع نمو االقتصاد األميركي 
من ٣ إلى ٤٪ في ٢٠١١ 

 «جائزة أوروبا» تمنح لميركل لجهودها
  في دعم تماسك االتحاد األوروبي

 صندوقان قطري وفرنسي يستثمران في «ألتيس» 
 باريـــس ـ رويترز: قالت صحيفة ال تريبيون 
الفرنسية امس ان شركة ألتيس الفرنسية للرقائق 
االلكترونية حصلت على اســـتثمارات بنحو ٥٠ 
مليون يورو (٦٥٫٧٠ مليون دوالر) من صندوقني 

سياديني قطري وفرنسي.
  وبيعت الشركة التي كانت مملوكة فيما سبق 
الي.بي.ام وانفنيون في اغسطس الى يزيد الصابغ 
املسؤول في احلكومة الفرنسية الذي ميتلك أيضا 
شركة صغيرة الستشارات تكنولوجيا املعلومات 

هي ســـي.اس لالتصاالت. وذكرت الصحيفة أن 
صندوق االستثمار االستراتيجي الفرنسي استثمر 
٢٠ مليون يورو بينما استثمرت شركة ديار القطرية 
وهي الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادية 

في قطر نحو ٣٠ مليونا.
  ولم يتسن االتصال مبتحدث باسم الصندوق 
الفرنسي للتعقيب. ويسعى الصندوق الى تقدمي 
املساندة للشركات الصغيرة التي حتظى بأهمية 

استراتيجية لفرنسا. 

 الذهب يتراجع دون ١٣٧٠ دوالرًا لألوقية
ـ رويتـــرز: انخفضت   لندن 
أســـعار الذهب في أوروبا أمس 
بعد ان رفع البنك املركزي الصيني 
اإللزامي للبنوك ٥٠  االحتياطي 
نقطة أساس ومع ضعف الطلب 
على املعدن النفيس بعد مبيعات 
قوية لسندات برتغالية وإسبانية 
أثرت ســـلبا على األسعار. لكن 

يقول محللون انه من املرجح ان 
يواصل الطلب الفوري على الذهب 
في آسيا دعم املعدن األصفر مع 
إقبال املشـــترين الصينيني قبل 
رأس الســـنة الصينية اجلديدة 

في فبراير.
  وجرى تداول الذهب في السوق 
الفوريـــة عنـــد ١٣٦٨٫٤٥ دوالرا 

لألوقية (األونصة) مقابل ١٣٧٢٫٧٥ 
دوالرا عند إغالق نيويورك أول 
من أمـــس بعد ان هبط في وقت 

سابق الى ١٣٦٥٫٣٣ دوالرا.
  ونزل سعر الذهب في العقود 
األميركية اآلجلة تسليم فبراير 
١٨٫٨٠ دوالرا لألوقية الى ١٣٦٨٫٢٠ 

دوالرا لألوقية. 

 واشـــنطنـ  د.ب.أ: قـــال رئيس مجلـــس االحتياطي االحتادي 
األميركـــي، بن برنانكي، في تصريحـــات أدلى بها في منتدى عام 
بشـــأن إقراض املشـــروعات الصغيرة اول من أمس، إن االقتصاد 
األميركي يحقـــق تعافيا قويا وتوقع أن ينمو مبعدل يتراوح بني 

٣ و٤٪ في عام ٢٠١١.
  وأوضح خالل ندوة في مقر املؤسســـة االحتادية للتأمني على 
الودائع مبدينة ارلينجتون في والية فيرجينيا: «نالحظ أن االقتصاد 

يكتسب قوة ويبدو أفضل في األشهر القالئل املاضية».
  وأضـــاف: «نعتقد أن معـــدل منو من ٣ إلى ٤٪ لــــ ٢٠١١ يبدو 
معقوال». ووسط نسبة بطالة تصل حاليا إلى ٩٫٤٪، فإن توقعات 
بن برنانكي مبعدل النمو «لن تقلص البطالة بنفس الوتيرة التي 
نريد أن منضي بها، لكن بالتأكيد سيكون جيدا أن نرى االقتصاد 
ينمو. ويعني ذلك املزيد من املبيعات والكثير من األعمال للشركات 

من جميع األحجام». 

 شركة تركية تفوز بعقد بناء محطة 
كهرباء بالعراق بقيمة ٤٤٥ مليون دوالر

  
  بغداد ـ د.ب.أ: قال مسؤول بوزارة الكهرباء العراقية 
امـــس إن الوزارة وقعت عقدا مع شـــركة تركية لتنفيذ 
مشـــروع بناء محطة كهربائية تعمل بالغاز في مدينة 
كربالء بطاقة ١٢٥٠ ميغاوات وبتكلفة ٤٤٥ مليون دوالر 

على أن تنفذ خالل عامني.
  وقال مصعب سري املتحدث باسم الوزارة لـ «د.ب.أ» 
إن «وزارة الكهرباء أبرمت اول من أمس عقدا مع شركة 
شارلك التركية لتنفيذ مشروع محطة اخليرات الغازية 
في محافظة كربالء بقيمة ٤٤٥ مليونا و٥٠٠ ألف دوالر 
وبطاقة اجمالية ١٢٥٠ ميغاوات تضم عشر وحدات توليد 

للطاقة».
  وأوضح أن احملطة ستزود بالوقود عن طريق االنابيب 
من احلقول النفطية القريبة من موقع احملطة فيما سيوفر 
املشروع عند انطالقه ٥٠٠ فرصة عمل ملواطني محافظة 

كربالء. 

 برلني ـ د.ب.أ: كرمت إحدى 
العاملة  اجلمعيات األوروبية 
على تعضيد التماسك بني دول 
االحتاد األوروبي املستشارة 
األملانية أجنيــــال ميركل على 
جهودهــــا االســــتثنائية من 
أجل تقوية العالقات بني دول 
االحتــــاد. وقــــدم ممثلون عن 
جمعية كودينهوف كاليرجي 
األوروبيــــة اخلميس املاضي، 
ميداليــــة اجلمعية مليركل في 
مقر املستشــــارية فــــي برلني 
وأثنوا على مساعيها في دعم 

اســــتقرار وتأمني مستقبل ما 
أسموه «املشروع األوروبي».

  وقالــــت ميركل إن اجلائزة 
متثل دافعا لها على االستمرار 
في هــــذا الطريق، وأكدت على 
أنها ستتخذ إجراءات ضرورية 

إلنقاذ اليورو من أزمته.
  ومتنح هذه اجلمعية جائزتها 
التــــي يطلق عليهــــا «جائزة 
أوروبا» كل عامني لشخصيات 
أوروبية أسدت خدمات جليلة 
لدفع عملية االحتاد بني الدول 

األوروبية قدما. 

 بن برنانكي

 أجنيال ميركل 

 برنار مادوف

 سعوديون يسعون لبناء منتجع سياحي يضم ١٤٧٧ منزال وفندقا في مدينة استابونا االسبانية 

 قاضٍ أميركي يأمر باإلفراج عن ٧٫٢ مليارات دوالر
  وإعادتها إلى عدد من ضحايا مادوف 

 ديبلوماسيون يشكون إلغاء حساباتهم المصرفية في الواليات المتحدة
 واشنطنـ  يو.بي.آي: اشتكى ديبلوماسيون 
في العديد من الدول إلى مسؤولي احلكومة 
االميركيــــة من قرار بنــــوك أميركية إغالق 
حسابات بعثاتهم الديبلوماسية والصعوبة 
التي يواجهونها فــــي محاولة العثور على 

تسهيالت مصرفية جديدة.
  وذكرت شبكة «بلومبرغ» األميركية ان 
وكيل وزارة اخلارجية األميركية للشؤون 
اإلدارية باتريك كينيدي واملسؤول في وزارة 
اخلزانة مارك بونســــي اجتمعا مع حوالي 

٢٠٠ ديبلوماسي اول من أمس.
  وقــــال كينيــــدي بعد اللقــــاء انه أعطى 
الديبلوماسيني خيارات عدة إال أنه لم يكشف 

ما هي.
  وقال سفراء من جنوب افريقيا واملغرب 

ومصر وإيران للصحافيني انهم لم يتمكنوا 
من العثور على بنوك بديلة بعد أن أعلنت 
بنوك أميركيــــة بينها «جي بــــي مورغان 
تشيس وشركاه» إغالق حساباتهم ألسباب 

لم توضحها.
  وفي حني لم تذكــــر أي من هذه البنوك 
سبب إغالق حسابات الديبلوماسيني األجانب 
إال أن سفير مصر لدى األمم املتحدة ماجد 
عبدالعزيز أشار إلى قواعد فيدرالية أميركية 
أكثر صرامة فيما يتعلق بتبليغ املصارف 

عن أنشطتها.
  ويخطط مصرف «جي بي مورغان تشيس» 
في ٣١ مارس إلغالق القسم الذي يقدم خدمات 
مصرفية للديبلوماسيني املقيمني في واشنطن 

ونيويورك واحلكومات األجنبية.

  ووجه املصرف مؤخــــرا خطابا موجزا 
إلى عمالئه من الديبلوماســــيني يقول فيه 
«نقترح أن تقوموا بفتح حساب مصرفي لدى 
مؤسسة مالية أخرى والبدء فورا باستخدامه 

لتقليص أي تعطيل».
  ومتثل هذه اخلطوة آخر اخلطوات التي 
قامت بها مؤسســــات ماليــــة أميركية ملنع 

خدماتها املصرفية للبعثات األجنبية.
  ففي نوفمبر قام «بنك أوف أميركا» بوقف 
٥ حسابات لسفارة أنغوال في واشنطن وأبلغ 
العديد من املصارف األميركية املســــؤولني 
األميركيني بأنه ينــــوي التوقف عن تقدمي 

اخلدمات املصرفية للديبلوماسيني.
  ونقلت صحيفة «واشــــنطن بوســــت» 
األميركية عن نائب مســــاعد وزير اخلزانة 

األميركية لالســــتخبارات والتحليل ماثيو 
ليفت قولــــه «أعتقد أن هــــذا األمر يرتبط 
بشــــكل كبير باحلملة العامة على التمويل 

غير املشروع».
  وأعرب ديبلوماسيون أميركيون وأجانب 
للصحيفة عن اعتقادهم بأن املصارف حتاول 
املرتفعة ملراقبة  التكلفة  ببســــاطة جتنب 
احلسابات بحثا عن إشارات لعمليات تبييض 

أموال أو أنشطة إرهابية.
  وقالت الصحيفــــة ان املصارف واجهت 
ضغوطا كبيرة من مشرعني ومنظمني ماليني 
فيدراليني لضمان عدم مســــاعدة املصارف 
لزعماء أجانب وممثليهم في القيام بعمليات 
تبييض أموال لتحقيق مكاسب غير مشروعة 

حول العالم.

 واشـــنطن ـ يو.بـــي.آي: حكم قاض أميركي امـــس باإلفراج عن
٧٫٢ مليارات دوالر وإعادتها إلى عدد من ضحايا رجل األعمال األميركي 
برنار مادوف الذي حكم عليه بالســـجن ١٥٠ عاما بعدة تهم أبرزها 
االحتيال. وذكرت شبكة «سي إن إن» األميركية ان القاضي بورتون 
ليفالند حكم امـــس بأن يفرج إيرفينغ بيـــكار الوكيل الذي عينته 
احملكمة إلعادة األموال التي ســـرقها مـــادوف إلى أصحابها عن ٧٫٢ 

مليارات دوالر من أمواله التي وضعت احملكمة يدها عليها.
  وهذه األموال تعود إلى املستثمر جيفري بيكوير الذي توفي عام 
٢٠٠٩ وحققها من خالل اســـتثمارات مع مادوف على مدى العقدين 
املاضيني وكانت زوجته باربرا بيكوير وافقت على دفعها للضحايا 

بعد تسوية مع بيكار في ١٧ ديسمبر٢٠١٠.
  وقال بيكار لـ «ســـي إن إن» «هذا األمر مناســـب متاما وصحيح 

ومفيد للضحايا».

  وأشار بيكار في وثائق احملكمة إلى أن جيفري بيكوير هو أبرز 
املستفيدين من نظام بونزي الذي أداره مادوف وقال انه سحب منه 
٧٫٨ مليارات دوالر منذ سبعينيات القرن املاضي وأنه وزوجته كانا 

على علم باحتيال مادوف وهو أمر نفته الزوجة.
  وقدم أكثر من ١٥٤٠٠ شـــخص طلبات للحصول على تعويضات 
عن خســـائر تعرضوا لها بسبب نظام بونزي غير ان ١٠ آالف منها 
رفضـــت في حني مت التأكد من صحة طلبـــات لتعويضات بقيمة ٦ 

مليارات دوالر.
  وكان مادوف حكم في ٢٩ يوليو بالســـجن ١٥٠ عاما لتورطه في 

اكبر  قضية احتيال في التاريخ.
  وأدين مادوف بـ ١١ تهمة وجهت إليه من بينها االحتيال وشهادة 
الزور وتبييض األموال في القضية التي احتال فيها على عدد كبير 

من املؤسسات والشركات مبليالرات الدوالرات. 

 سعوديون يبنون «قرية خاصة» في إسبانيا
 تراجع محدود ألسهم «سوليدير» نهاية األسبوع

 كشفت صحيفة «يورو ويكلي 
نيوز» اإلسبانية، اول من أمس، 
أن أثرياء سعوديني ينوون بناء 
منتجع سياحي ضخم يضم ١٤٧٧ 
منزال وفندقا، وملعب «جولف» 
شرق مدينة «إستابونا»، مشيرة 
إلى أنه منتجع خاص يقع على 
مساحة ٦٠ هكتارا (نحو ٦٠٠ ألف 
متر مربع). وأضافت الصحيفة 
أن األثرياء السعوديني اشتروا 

األرض عام ١٩٧٨، وأعلنوا في 
عام ٢٠٠٨ عن نيتهم بناء منتجع 
التصاريح  خاص، وينتظرون 
الالزمة لبدء العمل. وســــينفق 
األثرياء في بداية املشروع نحو 
١٨ مليــــون يورو (٨٧٫٨ مليون 
التحتية  البنى  ريال) لتشييد 
والطــــرق، غيــــر أن التصميم 
النهائي لــــم يظهر بعد وتقول 
الصحيفة: إن «مجلس املدينة» 

سيوافق على املشروع بسرعة 
ألنه ســــيوفر فرصــــا وظيفية 
كبيرة للسكان احملليني، آملني 
أن يبدأ العمــــل فيه عام ٢٠١٢. 
وتشتهر «إستابونا» القريبة من 
«ماربيــــا»، الواقعة على البحر 
األبيض املتوســــط، بطبيعتها 
اخلالبة وشواطئها التي يقصدها 
السياح من جميع أنحاء العالم، 

ويبلغ عدد سكانها ٦٠ ألفا. 

 بيروتـ  يو.بي.آي: أظهر تقرير 
لبورصة بيروت ان أسعار أسهم 
شركة سوليدير العقارية شهدت 
تراجعا في نهاية االسبوع املالي 
احلالي امس قياســـا الى نهاية 

االسبوع املالي املاضي.
  وبلغ سعر سهم «سوليدير» 
من فئة «الف» في نهاية االسبوع 
املالي امس ١٨٫٩٥ دوالرا بينما كان 
سعره في نهاية االسبوع املالي 

املاضي ١٩٫٢٩ دوالرا.
  وكان الســـهم من فئة «الف» 
وصل إلى أدنى سعر له في اكتوبر 
عام ٢٠٠٢ حيـــث مت التداول به 
بحدود أربعـــة دوالرات ووصل 
إلى السعر عينه في سبتمبر عام 
٢٠٠١ ووصل في ٢٠٠٨ إلى أعلى 
سعر يصله وهو ٣٩٫٨٠ دوالرا. اما 
السهم الواحد من الفئة «ب» فقد 
سجل اليوم ١٨٫٩٩ دوالرا بينما كان 
سعره في نهاية االسبوع املالي 

املاضي ١٩٫٣٩ دوالرا .
  وكان سعر سهم «سوليدير» 
من فئة «ب» سجل في سبتمبر 
أدنى  أربعة دوالرات وهو   ٢٠٠١
سعر وصل اليه منذ طرح أسهم 
سوليدير في السوق املالية عام 
١٩٩٤ وصـــل في ٢٠٠٨ الى أعلى 

سعر له وهو ٣٩٫٦٨ دوالرا.
  وبلغ عدد األسهم املتداولة لـ 
«سوليدير» من فئة «الف» امس 
٢٣٦٩٠ ســـهما قيمتها ٤٤٨٦٤٩ 
دوالرا بينمـــا كان عدد األســـهم 
املتداولة من فئة «الف» في نهاية 
االســـبوع املالي قيمتها ٦٤٤٧١٢ 
دوالرا . كما جـــرى امس تداول 
١٢٤٠٥ سهما من فئة «ب» بقيمة 
٢٣٤٨٠٨ دوالر بينمـــا مت امـــس 

املاضي تداول ٨٦٤٠ سهما.
  وطرحت «سوليدير» أسهمها 
في السوق املالية عام ١٩٩٤ بسعر 

١٠ دوالرات للسهم الواحد.
  وأعلنـــت «ســـوليدير» ان 
أرباحها الصافية بعد احتساب 
الضريبة عام ٢٠٠٩ بلغت ١٨٢٫٢ 
مليون دوالر بينما كانت قبل 
احتساب الضريبة ٢١٤٫٩ مليون 
دوالر بينمـــا كانت أرباح عام 
٢٠٠٨ بلغـــت ٢١٤٫٣ مليـــون 
دوالر (١٨٢٫٧ مليـــون دوالر 
بعد احتســـاب ضريبة الدخل 
البالغة قيمتهـــا ٣١٫٦ مليون 
دوالر) بزيادة بلغت ١٨٪ عن 

أرباح عام ٢٠٠٧. 

 على أرض تبلغ مساحتها ٦٠٠ ألف متر مربع

 كونا: توقع تقرير البنك الدولي ان يشـــهد االقتصاد 
الكويتي منوا بنسبة ٤٫٣٪ خالل العام احلالي ٢٠١١ واملقبل 
مدفوعا باالستثمارات احلكومية الضخمة والقدرة الشرائية 

العالية محليا.
  واظهرت ارقام تقرير البنك الدولي (االفاق االقتصادية 
العامليـــة لعام ٢٠١١) ان النمـــو االقتصادي املتوقع لدول 
مجلس التعاون اخلليجي خالل العامني احلاليني سيكون 
عند مســـتوى ٣٫٥٪ باســـتثناء الدول التي قامت بضخ 
استثمارات حكومية كبيرة كالكويت واالمارات والبحرين. 
وذكر التقرير ان استمرارية التعافي االقتصادي في منطقة 
اخلليج ترتبط بصورة رئيسية باستقرار اسواق النفط 
العامليـــة والوضع املالي العاملي فضال عن نســـب النمو 

املتوقع حتقيقها في هذه الدول.
  وبني ان اسعار النفط شهدت ارتفاعا خالل العام املاضي 
مبعدل ١٧ دوالرا للبرميل بسبب الطلب الكبير على الطاقة 
من االسواق الناشـــئة حيث ارتفعت عائدات النفط على 
منطقة الشرق االوسط وشـــمال افريقيا خالل هذا العام 
بنســـبة ٢٨٪ لتصل الى ٥٧٥ مليار دوالر من ٤٥٠ مليار 
دوالر فـــي عام ٢٠٠٩ مبينا ان هذا االرتفاع ســـاعد دول 
املنطقة على حتســـني ماليتها العامة. وتوقع التقرير ان 
حتقق الكويت منوا ايجابيا عن العام املاضي بحوالي ١٫٩٪ 
بعد ان بلغت نســـبة النمو حوالـــي ٤٪ عام ٢٠٠٩ عازيا 
التراجع في نســـب النمو خـــالل العام املاضي في معظم 

منطقة اخلليج الى االنكماش االقتصادي الذي يعاني منه 
شـــركاء املنطقة التجاريون سواء في اوروبا او الواليات 

املتحدة األميركية.
  وكشفت ارقام تقرير البنك الدولي عن وصول نسبة 
النمو االقتصادي في االحتاد االوروبي خالل العام ٢٠١٠ 
الى ١٫٧٪ مدفوعا بالنمو القوي لالقتصاد االملاني ومتراجعا 
في الوقت نفسه من ١٫٤٪ التي استطاع حتقيقها في عام 
٢٠٠٩. واظهـــرت االرقام الصادرة عـــن البنك ان تدفقات 
رؤوس االموال الصافية الى منطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا بشكل عام شهدت ارتفاعا بنسبة ١٫٢٪ خالل عام 
٢٠١٠ بواقع ٣٢٠ مليون دوالر لتصل الى ٢٥٫٨ مليار دوالر 
مقارنة بعام ٢٠٠٩. ورجح التقرير ان تبقى اسعار النفط 
بني ٧٠ و٩٠ دوالرا للبرميل خالل الفترة املقبلة مع استعداد 
الدول املصدرة للنفط (أوپيك) لتغطية اي زيادة للطلب 
في اسواق الطاقة العاملية، مؤكدا في الوقت نفسه ان العام 
٢٠١٠ شـــهد زيادة في قيمة التحويالت املالية في املنطقة 
بنســـبة ٥٫٣٪ لتصل الى ٣٥٫٥ مليار دوالر. وكان البنك 
الدولي اصدر يوم امس تقريره عن التوقعات االقتصادية 
للعامني ٢٠١١ و٢٠١٢ توقع فيه ان تشـــهد منطقة الشرق 
االوسط وشـــمال افريقيا منوا بنسبة ٤٫٣٪ وان تواصل 
االسواق الناشئة قيادتها للتعافي االقتصادي، متوقعا ان 
تســـاهم هذه الدول بنصف الناجت االجمالي العاملي خالل 

العامني املقبلني. 


