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 بسبب مظاهرات االحتجاج وإيقاف التداوالت ألول مرة منذ ٢٠٠٦

 ٦٧ مليار جنيه خسائر البورصة المصرية

 رشاد جناحي

 خسائر كبيرة في البورصة املصرية 

 .. والجنيه المصري ألدنى مستوى
  أمام الدوالر خالل ٦ سنوات

 «انفجار صغير» في فندق بمنتجع دافوس

 ساركوزي: أنا وميركل لن نتنازل أبدًا عن اليورو

 الحكومة األميركية قد تبيع حصتها 
في «جنرال موتورز» في غضون عام

 العراق يمنح «هيونداي» صفقة 
كهرباء بقيمة ٢١٩ مليون دوالر

 القاهرةـ  يو.بي.آي: واصل اجلنيه املصري 
تراجعه أمام الدوالر األميركي في سوق صرف 
ــتمرار  ــس اخلميس نتيجة الس ــالت ام العم
ــهد مصر  الطلب على العملة األميركية، وتش
لليوم الثالث على التوالي مظاهرات هي األولى 
من نوعها منذ تولي الرئيس املصري حسني 
ــو ٣٠ عاما تطالب  ــارك حكم البالد قبل نح مب

بإصالحات سياسية واقتصادية جذرية. 
ــركات الصرافة  ــعبة ش   وصرح رئيس ش
باحتاد الغرف التجارية بالقاهرة محمد األبيض 
في تصريحات لـ«يونايتد برس» انترناشونال 
ــراء  ــعر الدوالر األميركي بلغ عند الش ان س
ــات وهو  ــع ٥٫٨٦ جنيه ــات وللبي ٥٫٨٤ جنيه

أعلى سعر وصله منذ ٦ سنوات.
ــعر الدوالر    وعزا األبيض االرتفاع في س
إلى زيادة الطلب من مستثمرين ومستوردين 

نتيجة للتراجع احلاد للبورصة املصرية.
  وأشار األبيض إلى أن ارتفاع الدوالر أدى 

إلى زيادة باقي العمالت العربية واألجنبية أمام 
العملة احمللية منذ بداية تعامالت امس بعكس 
ــدوالر الصعود  ــذي بدأ فيه ال ــس االول ال أم

خالل منتصف التعامالت.
ــة املصرية قد  ــرات البورص   وكانت مؤش
ــوم ٦٪ بعد  ــدى بداية تعامالت الي ــت ل تراجع
ــهم القيادية من  ــى األس ــعة عل مبيعات واس
ــبب مخاوف من عدم  ــتثمرين أجانب بس مس

االستقرار السياسي في البالد.
  وكانت البورصة املصرية شهدت األربعاء 
ــهم لدى إغالق  املاضي انخفاضا جماعيا لألس
ــار جنيه من قيمتها  ــالت لتفقد ٢٩ ملي التعام
ــوائية من  ــوقية متأثرة بعمليات بيع عش الس

مستثمرين أفراد.
  وقال خبراء في السوق ان االنخفاض جاء 
نتيجة للمخاوف لدى حاملي األسهم من حملة 
ــر منذ ثالثة  ــتمرة في مص االحتجاجات املس

أيام ضد نظام الرئيس مبارك. 

 دافوسـ  أ.ف.پ: وقع انفجار صغير مجهول 
املصدر في فندق مبنتجع دافوس السويسري 
حيث يعقد حاليا املنتدى االقتصادي العاملي 

الذي يجمع نخبة رجال االقتصاد واالعمال 
والسياسة كما اعلنت الشرطة، مؤكدة عدم 

وقوع اصابات.

ــاركوزي في منتدى  ــي نيكوال س ــوس ـ أ.ف.پ: اكد الرئيس الفرنس  داف
ــارة األملانية اجنيال ميركل لن  ــنوي انه هو واملستش دافوس االقتصادي الس

يتنازال ابدا عن اليورو.
ــمعتم؟ ابدا  ــيدة ميركل لن نتنازل ابدا هل س ــال: اؤكد لكم انني والس   وق
ــاركوزي من بعض عناوين الصحف التي تكهنت  ــخر س عن اليورو، ابدا. وس
ــاالت مرت واليورو مازال باقيا، مكررا  ــل ايام باختفاء اليورو، وقال ان املق قب
امام اجلمهور أولويات رئاسته الفرنسية ملجموعة العشرين. واضاف الرئيس 
ــألة  ــألة عملة وليس فقط مس ــت مجرد مس ــي ان قضية اليورو ليس الفرنس
اقتصادية بل انها قضية هوية ورسالة اليورو واضحة جدا، وفي غاية األهمية 

ان نكون على موعد الدفاع عنها. 

التنافسية.
  وقـــال جناحـــي: متر هذه 
الـــدول مبنعطفات وتغيرات 
أوجدهـــا البحث عن التغيير 
من اجـــل التنميـــة والعدالة 
االجتماعية وحتسني أوضاع 
املجتمع مـــن جميع النواحي 
في ظل وجود أزمة مالية وفي 
ظل وجود تطورات متسارعة 
يعمل العالم اجمع على إيجاد 

العام واخلاص، تدفق املعلومات 
ونقل املعرفة: تعزيز الشبكات، 
واالستثمار في طاقات الشباب 
والتعليم وتعزيـــز االتصال، 
التشـــريعية وســـيادة  األطر 
القانون: نهج موحد لتيســـير 
االستثمار وفرص التكامل املالي 
لإلصالح. واالستدامة: التحول 
في النموذج بني الطاقة، والزراعة 
املستدامة وإعادة حتديد القدرة 

حلول ناجعة لها.
  وأكد ان العدالة االجتماعية 
البناء والتنســـيق  والتعاون 
املتواصل بـــني جميع قطاعات 
املجتمع قادرة على إيجاد سبل 
حلل املشاكل الطارئة سواء على 
املستوى االجتماعي واالقتصادي 

وتالفي التراكمات املجتمعية.
  وأضـــاف جناحـــي ان دول 
الشـــرق األوســـط وشـــمال 

أفريقيا لديها مـــن اإلمكانيات 
والطاقات لتحقيق النمو والبد 
مـــن االســـتفادة القصوى من 
هذه اإلمكانيات وأيضا العوملة 
وتبادل اخلبرات، وخلق منوذج 
خاص بهذه الدول ينبع من أفكار 
املستنيرين واملثقفني والعلماء 
ويقوم علـــى التنبؤ باملخاطر 
ووضع السياسات االقتصادية 
الكفيلة باملواجهة القادرة على 
إدارة األزمات الطارئة وفق منهج 
سليم يراعي جميع أفراد املجتمع، 
مشيرا إلى إن دول شمال افريقيا 
اســـتطاعت رغم األزمة املالية 
حتقيق منو اقتصادي نسبي بني 
الدول املختلفة نتيجة لتفعيل 
سياسات وسن قوانني من شأنها 
تعديل األوضـــاع االقتصادية 

واالجتماعية.

 يشـــارك بيـــت أبوظبـــي 
لالستثمار في االجتماع السنوي 
للمنتدى االقتصادي العاملي في 
دافوس ـ سويسرا والذي بدأت 
أعماله حتت شـــعار «معايير 
مشـــتركة للواقع اجلديد» في 
الفترة من ٢٦ الى ٢٨ من يناير 
اجلاري، ويشارك فيه أكثر من 
٢٥٠٠ من القادة في العالم من 
صناع القـــرار ورجال األعمال 
البنوك وجمعيات  ورؤســـاء 
املجتمـــع املدني مـــن أكثر من 
١٠٠ دولة ورجال اإلعالم، وميثل 
بيت ابوظبي لالستثمار وفد من 
اإلدارات التنفيذية يترأسهم رشاد 
يوسف جناحي العضو املنتدب 

لبيت ابوظبي لالستثمار.
  وبهذه املناسبة قال جناحي: 
نسعى وبكل طاقة للوصول الى 
املنارات الهادية الى حتقيق النمو 
والتقدم على جميع املستويات 
وعليه نحرص على التواجد في 
املنتديات العاملية التي ميكن من 
خاللها رؤية تبادل األفكار وطرح 
املشكالت دون مواربة والبحث 
عن ســـبل وحلول نستخلص 
منها ما يتالءم مع اإلمكانيات 
إمكانية تنفيذه  ويتناسب مع 

في مجتمعاتنا.
  ويشارك رشاد جناحي في 
جلسة عمل تبحث أوضاع دول 
حوض البحر األبيض املتوسط 
وشمال أفريقيا وملناقشة البنية 
التحتية للمستقبل: تدفق الطاقة، 
واملشاريع التي على املستوى 
اإلقليمي والشراكات بني القطاعني 

 ديترويت ـ رويترز: قالت صحيفة وول ستريت جورنال امس االول 
نقال عن مســــؤول باخلزانة االميركية انه من املنتظر ان تبيع احلكومة 
االحتادية حصتها الكاملة في شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات 
في غضون عام. واضافت الصحيفة ان توقيت بيع حصة احلكومة في 
جنرال موتورز يعتمد على اداء الشــــركة في العام املقبل. وفي السابق 
ابلغ مسؤول باخلزانة «رويترز» ان احلكومة االحتادية تريد التخلص 
من حصتها في جنرال موتورز بحلول انتخابات الرئاسة االميركية التي 
ستجرى في نوفمبر ٢٠١٢. وفي ٢٠٠٩ خضعت جنرال موتورز لعملية 
اشهار افالس رعتها احلكومة التي قامت بتملك حصة قدرها ٦٠٫٨ ٪ في 
الشركة، وفي نوفمبر املاضي عادت جنرال موتورز لتصبح شركة عامة 

بعد طرح عام اولي قياسي جمعت فيه ٢٣٫١ مليار دوالر. 

 بغدادـ  رويترز: قالت وزارة الكهرباء العراقية انها منحت عقدا بقيمة 
٢١٩ مليون دوالر لشركة هيونداي لالعمال الهندسية واالنشاءات الكورية 

اجلنوبية لتركيب اربعة توربينات غاز في بغداد.
  وقال مدير االســــتثمارات والعقود بالوزارة ليث املأموري ان الطاقة 
االنتاجية االجمالية للتوربينات ستبلغ ٥٠٠ ميغاوات وسيجري تركيبها 

خالل ١٨ شهرا في محطة القدس لتوليد الكهرباء في بغداد.
  واوضح املأموري ان مجلس الوزراء وافق على طلب الوزارة االربعاء 

املاضي منح عقد التركيب للشركة الكورية.

 القاهرةـ  رويترز: عصفت احتجاجات ألوف 
املصريني بالبورصة لتغرق األسهم في خسائر 
غير معتادة منذ ســـبتمبر ٢٠٠٨ لتفقد السوق 
٦٧ مليار جنيه مبا يعادل ١١٫٤٥ مليار دوالر من 
قيمتها خالل ساعات، ويطالب احملتجون بإنهاء 
حكم الرئيس حســـني مبارك املستمر منذ ٣٠ 
عاما، وحتدث خبراء من البورصة عن ضرورة 

أن توضح السلطات الصورة للمستثمرين.
  وقد هوى املؤشر الرئيسي للبورصة املصرية 
أكثر من ٩٫٥٪ فيما هبط املؤشر الثانوي أكثر 
من ١٥٪، وأوقفت البورصة املصرية التداوالت 
ملـــدة ٤٥ دقيقة أمس في أول خطوة من نوعها 

منذ عام ٢٠٠٦.
  وعلق مديـــر العالقات العامة في البورصة 
هشـــام ترك أن اإليقاف يأتي بعد االنخفاضات 
احلادة التي شهدتها األســـهم واملؤشرات منذ 
جلســـة أمس األول، وفقد املؤشـــر الرئيسي 
للبورصة املصرية منذ أمس أكثر من ١٢٪ فيما 
هبط املؤشر الثانوي أكثر من ٢٠٪ بعد خروج 
آالف املصريني إلى الشوارع مطالبني بإنهاء حكم 
الرئيس حســـني مبارك املمتد منذ ٣٠ عاما في 

احتجاجات غير مسبوقة.
   وقال محسن عادل العضو املنتدب لشركة 
بايونير إلدارة صناديق االستثمار: «قرار سليم 
ولكنه متأخر، كان البد أن يتخذ أمس، البد من 
إلغاء العمليات التي متت على األســـهم أمس 

واليوم»، وتابع «الغـــرض من اإليقاف إعطاء 
الفرصة للمستثمرين للتفكير بترو».

  وخرج ألوف املصريني إلى الشـــوارع يوم 
الثالثاء املاضي في احتجاجات استمرت حتى أمس 
وأخذوا يرددون هتافات تطالب بإنهاء حكم مبارك 
وأخرى ضد جنله جمال الذي يعتقد كثيرون أنه 

يجري إعداده لتولي الرئاسة مستقبال.
   وانخفض سهم اوراسكوم تليكوم ٨٫٩٪ إلى 
٣٫٦٠ جنيهات وفقد سهم البنك التجاري الدولي 
١١٫٣٪ إلى ٣٥٫٥١ جنيها فيما نزل سهم أوراسكوم 

لالنشاء ١٢٪ إلى ٢٢٤ جنيها.
   وهوى ســـهم املجموعة املالية ـ هيرميس 
١٣٪ إلى ٢٧٫٠٧ جنيها وسهم حديد عز ١٥٪ إلى 
١٥٫٦ جنيها وســـهم طلعـــت مصطفى ١٨٪ إلى 
٦٫١٥ جنيهات، وهبط سهم القابضة الكويتية 
١٤٫٥٪ إلى ١٫٢٥ دوالر وأســـمنت سيناء ١٥٫٧٪ 

إلى ٤٢٫٤١ جنيها.
   ونزل ســـهم املصرية للمنتجعات ١٦٪ إلى 
١٫٥٢ جنيه وسوديك ٢١٪ إلى ٧٥ جنيها والقلعة 

١٩٪ إلى ٦٫٧٠ جنيهات.
  وقال العضو املنتدب لشركة املصريني في 
اخلارج إلدارة احملافظ املالية عيسى فتحي «البد 
ان توقف اجللسة لنهاية اليوم حتى خروج قرار 
رئاســـي يقول لنا ماذا يحدث بالبالد، الوضع 
خطير جدا، البد من إجراء سياسي سليم، يجب 

التدخل، أموال املصريني أخذت في التبخر». 

 المقام في دافوس ويشارك فيه أكثر من ٢٥٠٠ من القادة في العالم

 «بيت أبوظبي لالستثمار» يناقش المشكالت
  االقتصادية في المنتدى االقتصادي العالمي

 الصين تسرع جهودها الستكمال مشروع
  بناء قاعدة لتخزين احتياطي النفط الخام

 طوكيوـ  كونا: ذكرت صحيفة 
تديرهـــا احلكومة الصينية ان 
الصني وهي اكبر مستهلك للطاقة 
في العالم ستسرع جهودها هذا 
العام الستكمال املرحلة الثانية 
الوطني لبناء  من مشـــروعها 
قاعدة لتخزين احتياطي النفط 

اخلام.
  ووفقــــا للصحيفة «تشــــاينا 
دايلــــي» قالــــت اإلدارة الوطنية 
الصينيــــة للطاقة فــــي تقريرها 
الســــنوي للعام ٢٠١١ «ســــنقوم 
بتسريع وتيرة البناء في املشروع 
مع ضمان جودته بهدف تشغيله 

في اقرب وقت ممكن».
التابعــــة    وأضافــــت اإلدارة 
للجنة الصينية العليا للتخطيط 
االقتصادي والتنمية انها ستعزز 
رقابتها على املشــــروع لضمان 
تشــــغيل امني لقواعــــد تخزين 

االحتياطي النفطي.
  ونقلــــت الصحيفة عن املدير 
السابق لإلدارة الصينية للطاقة 
زانغ غيباو قوله ان «بناء قواعد 
في الصني لتخزيــــن االحتياطي 

النفطــــي اليزال جاريــــا وقد مت 
اســــتكمال املرحلــــة األولى من 
املشروع باإلضافة إلى بدء البناء 
فــــي قاعدتني من القواعد التابعة 

للمرحلة الثانية».
اقترحت في  الصــــني    وكانت 
العــــام ٢٠٠٤ برنامجا إلنشــــاء 
النفط  قواعد لتخزين احتياطي 
االستراتيجي واخذ هذا املشروع 
بعدا جديدا العام ٢٠٠٧ مع إعالن 
املركز الوطني الصيني الحتياطي 
النفط عزمه تسريع عمليات البناء 
لقواعد تخزين النفط فيما ينقسم 
املشــــروع إلى ثالث مراحل يقع 

انشاؤها على امتداد ١٥ عاما.
  ونفذت املرحلــــة األولى التي 
تضم أربع قواعد الحتياطي النفط 
االستراتيجي في أربع مدن ساحلية 
منــــذ أواخر العــــام ٢٠٠٨ بقدرة 
تخزينية تناهز ١٢٠ مليون متر 
مكعب أي مــــا يعادل ١٤٠ مليون 

طن من النفط.
  وأوضحت شــــركة «تشاينا 
ناشيونال بتروليوم كورب» وهي 
اكبر شرطة للطاقة في الصني في 

مذكرة بحثية انه «من املتوقع أن 
الثانية بحلول  تنتهي املرحلــــة 
قــــدرة تخزينية  العام ٢٠١٢ مع 
تناهــــز ٣٧٫٥٣ مليــــون طن من 
النفط االحتياطــــي» فيما تتألف 
هذه املرحلــــة الثانية من ثماني 

قواعد.
  وبحسب الصحيفة ستستكمل 
الصني املرحلة الثالثة من املشروع 
بحلول العام ٢٠٢٠ لتنشــــأ بذلك 
وحدة تخزين ملا يعادل واردات ١٠٠ 
يوم من النفط والتي قد تتجاوز 
٨٠٠ مليون طــــن، وقد أصبحت 
الصني مســــتوردا صافيا للنفط 
منذ ١٩٩٣ وارتفع حجم وارداتها 
من النفط بشكل سريع منذ ذلك 

احلني.
  وجتدر اإلشارة إلى ان واردات 
الصني من النفط بلغت ٢٣٩ مليون 
طن في ٢٠١٠ بزيادة ١٧٫٥٪ مقارنة 
مبا كانت عليه فــــي ٢٠٠٩ وفقا 
الصــــادرة عن اجلمارك  لألرقام 
الصينيــــة فيما بلغــــت وارداتها 
النفطية ٥٥٪ من إجمالي استهالكها 

العام للنفط العام املاضي.  

   واشـــنطن ـ أ.ف.پ: اتخذ االحتياطي 
الفيدرالي األميركي االربعاء قرارا باإلبقاء 
على ترســـانته من أدوات دعم النهوض 
االقتصادي األميركي رغم حتسن األوضاع 

االقتصادية.
    واختتمت جلــنة الســياسة النقدية في 
املركزي األميــركي أمس اجتماعا  البنك 

عقدته مبقر املؤسسة في واشنطن.
    ويقوم قـــادة االحتياطـــي الفيدرالي 
بصورة خاصة باستعراض برنامج إعادة 
شراء كميات اضافية من سندات اخلزانة 
األميركية الذي أطلقته جلنة السياســـة 

النقدية في نوفمبر.
    ومن املتوقع على ضوء التصريحات 
األخيرة الصادرة عن بعض املسؤولني ان 
الفيدرالي  اللجنة عزم االحتياطي  تؤكد 
على إعادة شراء سندات بقيمة ٦٠٠ مليار 

دوالر حتى نهاية يونيو.
    والهدف األخير من هذا البرنامج هو 
دعم االنتعاش االقتصادي من خالل حتفيز 
استهالك األســـر واستثمارات الشركات، 
وذلك بفضل انخفاض معدالت الفائدة على 
املدى البعيد الذي ســـينتج عن عمليات 

إعادة الشراء تلك.
    ومن املتوقع إبقاء معدل الفائدة الرئيسي 
للبنك املركزي ضمن هامش ٠ الى ٠٫٢٥٪ 

الذي حدد له قبل اكثر من شهرين، اذ لم 
يبد االحتياطي الفيدرالي أي نية برفعه 

في املستقبل املنظور.
    ويشكل االجتماع أيضا مناسبة إلعادة 
توزيع األدوار ضمن جلنة السياسة النقدية 
عمال بنظـــام التداول الســـنوي املطبق 
على رؤساء الفروع احمللية لالحتياطي 

الفدرالي.
    ومن بني هؤالء املسؤولني، سيكون من 
حق تشالز ايفانز (شيكاغو) وتشالز بلوسر 
(فيالدلفيا) وريتشـــارد فيشر (داالس) 
ونارايانا كوشـــرالكوتا (مينيابوليس) 
التصويت على البيان اخلتامي لالجتماع 

سواء لتأييده او لرفضه.
    وبعدما كان بلوسر وفيشر معارضني 
بشدة لبرنامج اعادة شراء سندات اخلزينة، 
عمدا في الفترة األخيرة الى تعديل موقفهما 
وقد تتـــم املصادقة على البيان اخلتامي 

باإلجماع ألول مرة منذ ديسمبر ٢٠٠٩.
    ومن احملتمل ان يكشـــف النص عن 
«تصور للوضع االقتصادي أفضل بقليل» 
منه خالل االجتماع السابق للجنة السياسة 
النقدية في ديســـمبر، بحسب توقعات 

محللي مصرف دويتش بنك.
    إال انه سيشير الى فكرة ان االنتعاش 
االقتصادي لم يترســـخ بعد بشكل كاف 

يبعث األمل في تسجيل تراجع حقيقي في 
معدل البطالة في املستقبل القريب.

    ورأى معهد «كونفرنس بورد» اخلاص 
للدراســـات ان االنتعـــاش االقتصـــادي 
«سيســـتمر على وتيرته عام ٢٠١١» غير 
ان االقتصاد األميركي يبقى عرضة «لرياح 
قوية غير مؤاتية على املدى املتوسط».

    اما سوق العقارات والسكن التي انطلقت 
منها األزمة االقتصادية، فالتزال ضعيفة 
للغايـــة فيما يعتبر نهوضها أساســـيا 

لتحقيق انتعاش دائم.
    وأصدرت وزارة التجارة االربعاء أرقاما 
كشفت عن تدني مبيعات املنازل اجلديدة 
في ٢٠١٠ الى مستوى قياسي، ما يعطي 

فكرة عن اجلهود التي التزال مطلوبة.
    ويبدو ان النمو االقتصادي تســـارع 
بشكل كبير في الفصل الرابع من السنة 
املاضيـــة، مدعومـــا بزيادة االســـتهالك 

والصادرات.
    ويتوقع احملللون ان تبلغ هذه النسبة 
٣٫٧٪ بوتيرة ســـنوية في اول تقديرات 
رسمية إلجمالي الناجت الداخلي ستصدر 
اجلمعة، غيـــر ان العديد مـــن اخلبراء 
االقتصاديني واملسؤولني في االحتياطي 
الفيدرالي يستبعدون ان يستمر االرتفاع 

خالل العام ٢٠١١.  

 االحتياطي الفيدرالي
  يبقي على ترسانة دعم االقتصاد األميريكي


