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األزمة في مصر تدفع أسعار النفط والذهب إلى االرتفاع 
هونغ كونغ ـ أ.ف.پ: قفزت أسعار النفط الى 100 دوالر للبرميل 
الواحد امس بسبب مخاوف املستثمرين من تبعات االضطرابات في 

مصر بينما سجلت معظم أسواق املال في آسيا تراجعا.
وتأثرت أســـواق املال اآلســـيوية جزئيا بالتراجع الذي سجلته 
بورصة نيويورك وول ستريت نتيجة االضطرابات في مصر واألرقام 

املتعلقة باالقتصاد، لكن أسعار النفط والذهب سجلت ارتفاعا.
واقفل مؤشـــر نيكاي في طوكيو على تراجع نســـبته 1.18% اي 
122.42 نقطـــة عند 10237.92 نقطة بينما انخفض مؤشـــر بورصة 
ســـيدني »اس اند بي/ايه اس اكس 200« 0.44% ليقفل عند 4753.9 

نقطة بتراجع قدره 21 نقطة.
وفي هونغ كونغ انخفض املؤشر 0.72% او 169.68 نقطة ليبلغ 
23447.34 نقطة بينما تراجعت بورصة سيول 1.81% )38.14 نقطة( 

لتصل الى 2069.73 نقطة.
وانخفضت بورصـــة ويلينغتون 2% الـــى 3338.74 نقطة بعد 
خسارتها 13.90 نقطة بينما تراجعت بورصة مانيال 2.24% او 88.87 

نقطة الى 3881.47 نقطة.
ووحده مؤشـــر شـــنغهاي »اندكس روز« ارتفع 1.38% او 37.94 
نقطة ليبلغ 2790.69 نقطة خصوصا بسبب مكاسب حققتها شركات 

النفط ومناجم الذهب.
وارتفعت أســـعار النفط خصوصا بسبب االضطرابات في مصر 

التي ميكن ان تؤثر على اإلمدادات عن طريق قناة السويس.
وارتفع ســـعر برميل النفط اخلفيف )اليت سويد كرود( تسليم 
مارس 16 ســـنتا ليبلغ 89.50 دوالرا في مداوالت بعد ظهر امس في 

آسيا.
أما سعر البرنت نفط بحر الشمال تسليم مارس ايضا فارتفع 13 

سنتا ليصل الى 99.55 دوالرا للبرميل الواحد.
وقال بن ويســـتمور اخلبير االقتصادي لدى البنك االســـترالي 
»ان ايه بي« في ملبورن ان »ارتفاع األســـعار هذا يعكس التوتر في 
مصر واحتمال حصول مصاعب )على مســـتوى العرض( بســـبب 

قناة السويس«.
مـــن جهته، رأى توم بنتز من »بي ان بي باريبا« ان نحو مليون 
برميل نفط متر يوميا عبر قناة السويس. وقال »هناك توتر بخصوص 
العـــرض وذلك ميكن ان يؤثـــر على اوروبا اكثر مـــن تأثيره على 

الواليات املتحدة«.
وبلغ الفارق بني البرنت ونفط نيويورك مســـتوى ال ســـابق له 
في األيام االخيرة بسبب حجم مخزون اخلام في مستودع كاشينغ 

في اوكالهوما.
ويعزز ارتفاع األســـعار التوقعات ببلوغ سعر برميل النفط الـ 

100 دوالر مما يهدد االنتعاش االقتصادي في العالم.
وقالت شارون زولنر كبيرة االقتصاديني في مجموعة »ايه ان زد 
بنك« في ويلينغنت لوكالة داو جونز انه الى جانب املخاوف من قطع 
اإلمدادات في قناة السويس، هناك »مخاوف اكبر من انتقال االضطرابات 

الى دول اخرى في الشرق األوسط مبا في ذلك السعودية«.
وأضافـــت »اذا حـــدث ذلك فـــإن كل الرهان على أســـعار النفط 

ستسقط«.
وفي طوكيو، سجلت الشركات اليابانية املعرضة مباشرة لنتائج 

التحركات في مصر خسائر كبيرة.
ومن بني الشركات التي تكبدت خسائر نيسان موتور التي علقت 
اإلنتاج في مصنعها قرب القاهرة لهذا االسبوع على األقل وتوشيبا 

التي تستعد لبناء مصنع النتاج التلفزيونات في مصر.

وكشـــفت ارقام اخرى ســـجلت فـــي اليابان عـــن تناقضات في 
النتائج.

فقد سجل اإلنتاج الصناعي اكبر ارتفاع خالل 11 شهرا في ديسمبر 
بينما حققت شـــركة الطيران »انا« ارباحا صافية بلغت 457 مليون 

دوالر خالل 9 اشهر وحتى ديسمبر.
وفي اجلانب الســـلبي، أعلنت هوندا موتور ان ارباحها الصافية 
خالل األشهر الثالثة التي انتهت في ديسمبر انخفضت بنسبة %40 
عما كانت عليه قبل عام، لكنها أوضحت انها تتوقع ان ترتفع األرباح 

الصافية على مدى عام بنسبة %97.5.
ولم يساعد األداء الضعيف لوول ستريت )انخفض 0.41% االسبوع 
املاضي بعد 8 اسابيع من التقدم( اسواق آسيا اذ ساد شعور بخيبة 
األمل من التقارير عن ارباح امازون ومايكروسوفت وفورد موتور 

كو.
ومع ذلك قال مستثمرون انهم ال يشعرون بأي خوف من تطور 
الوضع في مصر، مما سمح لبورصة هونغ كونغ بتعويض بعض 

خسائرها في النهار.
واخيرا، بقي ســـعر اليورو عند 1.3610 دوالر بعد ظهر امس في 

طوكيو بعدما تراجع الى 1.3569 دوالر في املبادالت األولى.
وقد اغلق على 1.3609 في نيويورك مساء اجلمعة املاضي متراجعا 

بسبب تصاعد التوتر في مصر.
وانخفض سعر اليورو الى 111.58 ينا من 111.72 ينا.

أما سعر الدوالر فقد بلغ 82.05 ينا مقابل 82.09 ينا اجلمعة.
واخيرا اغلق سعر الذهب في هونغ كونغ على 1334.30-1333.30 
دوالرا لالونصة، مسجال ارتفاعا عن سعره اجلمعة )1315.50-1314.50 

دوالرا( على خلفية اضطرابات مصر ايضا.

طائرات عسكرية أعادت طلبتنا في الكليات العسكرية المصرية

»موديز« تخّفض تصنيف مصر االئتماني إلى »بي.ايه.2«

»الكويتية«  تعلن اكتمال عودة مواطنينا من مصر وتشغيل نصف أسطولها لذلك

النشاط االقتصادي في مصر: الزراعة الناجي الوحيد 
والسياحة والمال أبرز القطاعات المتضررة

حراسة مسلحة على أبوابها.
الشـــهود ان بعض  واضاف 
الشركات األجنبية بدأت في إجالء 
أفراد مـــن طواقمها أو عائالتهم 
إيطالي في شركة  وقال موظف 
ايني النفطية اإليطالية إن زوجته 
الثالثة ســـيغادرون  وأبنـــاءه 
وســـيبقى هو. وفي تقرير يوم 
قالــــت وكالــــة فيتش  اجلمعــــة 
للتصنيف االئتماني انها ال تتوقع 
أن تتغير توقعات االقتصاد الكلي 
بدرجة كبيرة بسبب االحتجاجات 
وأشــــارت إلــــى ان االقتصاد كان 
ينتعش بشــــكل جيد ويسير في 
الطريق الصحيح لتحقيق معدل 

منو يبلغ نحو 6 %.

موديز تخفض 

وخفضت موديز انفستورز 
سرفيس التصنيف االئتماني 
ملصر أمس بسبب مخاوف بشأن 
أوضاعها املالية وقالت إن خفض 
التصنيــف درجــة واحدة إلى 

)بي ايه 2 ( من )بي ايه 1(.
وتغييـــر توقعها للتصنيف 
إلى ســـلبي يرجع إلـــى تنامي 
املخاطر السياسية بشكل ملموس 
والقلق من أن رد احلكومة على 
االضطرابات املتصاعدة قد يقوض 
األوضاع املالية الضعيفة بالفعل 

في البالد.

الزراعة:

يبدو حتى اآلن ان االحتجاجات 
السياسية تتركز في املدن الكبيرة 
فلم يتأثر الريف بدرجة تذكر وهو 
ما يعني أن القطاع الزراعي رمبا 

يعمل بشكل طبيعي.

أو تعطيل النشـــاط في املناطق 
الكبرى  املـــدن  الصناعية قرب 
وأغلقـــت املصانع فـــي املنطقة 
الصناعية في السادس من أكتوبر 
على مشارف القاهرة ووضعت 

إغالق البورصة اليوم ايضا. 

الصناعة:

قال شهود لرويترز إن تدهور 
الوضع األمنـــي أدى إلى إغالق 

منها عاد وفتح بالتدريج. 
من جانب آخر أغلقت البنوك 
والبورصة املصرية األحد بسبب 
الوضع األمني وقال مسؤولون 
إنها ستظل مغلقة اليوم. كما تأكد 

11.59 مليار دوالر. 

قطاع التجزئة والتجارة!

اغلب املتاجر كانت مغلقة في 
القاهرة األحد املاضي لكن الكثير 

أكبر  اإلجمالي. والقطـــاع من 
مصادر العملة الصعبة للبالد 
وفي السنة املالية التي انتهت 
30 يونيو املاضي حقق قطاع 
السياحة املصري إيرادات قدرها 

عطالتهم.
ويوفر قطاع السياحة فرصة 
عمل واحدة من بني كل ثماني 
البالد ويحقق  فرص عمل في 
أكثر من 11% من الناجت احمللي 

القاهرةـ  رويترز: جنحت قوات 
اجليـــش واملواطنون العاديون 
في وقف نهب املتاجر واالحياء 
السكنية في املدن املصرية، وفيما 
يلي نظرة على قطاعات االقتصاد 

املصري:

في قطاع المواصالت واالتصاالت

قال مسؤول من قناة السويس 
لرويترز إن القناة تعمل بشكل 
طبيعي. كما أعلنت الهيئة العامة 
ملوانئ البحر األحمر ان عشـــرة 
موانئ حتت سلطتها منها ميناء 
الســـويس تعمل بشكل طبيعي 
ولم تتلق السلطات أي إلغاءات 
من سفن تتجه إلى مصر. وأكدت 
مصادر أخرى أن املوانئ تعمل لكن 

حظر التجول أبطأ احلركة.
وعلى صعيد خطوط الطيران 
الداخلي والقطارات فإنها مازالت 
تعمل لكن املسؤولني طلبوا من 
إلى محطات  الوصـــول  الركاب 
القطار واملطارات قبل بدء حظر 
التجول في الساعة الثالثة عصرا 

بالتوقيت احمللي.
الطيران  لكن بعض شركات 
األوروبية ألغت الرحالت الدولية 
إلى القاهرة وبعضها اآلخر منها 
رحالت مصر للطيران واصلت 
العمـــل غير أن رحالتها تأخرت 

في بعض األحيان.
بيد أن شهودا قالوا لرويترز 
إن قطارات مترو األنفاق تعمل 
في القاهرة لكنها ال تتوقف في 

ميدان التحرير.
وفـــي هذه االثنـــاء، تتحرك 
السيارات في شـــوارع القاهرة 
لكـــن حركـــة املـــرور محدودة 
واجليـــش يحول الطرق ويعيد 
بعض األشخاص أدراجهم حتى 
في غير أوقـــات حظر التجول. 
والطرق السريعة داخل املدينة 

مفتوحة.
الهاتف  كذلك عادت خدمـــة 
احملمـــول للعمل بعد أن توقفت 
في بعض مناطق البالد ملدة يوم 
لكن خدمة الرسائل النصية لم 
تعد واالنترنت متوقفة في جميع 

ارجاء البالد.

في قطاع السياحة:

ألغـــت شـــركات أوروبية 
رحـــالت للقاهـــرة وعرضت 
الواليات املتحدة وتركيا إجالء 
رعاياهما الراغبني في مغادرة 
مصر ونصحت حكومات أخرى 
مواطنيها مبغـــادرة البالد أو 
جتنب السفر إليها إذا أمكنهم 

ذلك.
لكن بعض الرحالت السياحية 
مازالت تصل إلى ساحل البحر 
األحمر وقالت متحدثة باســـم 
شركة توماس كوك إن الشركة 
نقلـــت مجموعـــة جديدة من 
السياح من أملانيا أمس األول. 
وقالت وكالة السياحة الروسية 
إن 40 ألف روسي في منتجعات 
لـــن يقطعوا  البحـــر األحمر 

االرتقاء بالعالقات الكويتية واملصرية املتميزة.
وبني احلمد ان الرســــالة حتمل في طياتها كذلك دعوة 
موجهــــة الى وزير اخلارجية املصــــري لزيارة الكويت في 
الوقت الذي يراه مناســــبا، وذلك ليتسنى للكويت ومصر 
االنطالق بالعالقات الثنائية الى آفاق ارحب حتقيقا لرؤى 

القيادتني احلكيمتني وآمال الشعبني الشقيقني. 

ووزير اخلارجية الكويتي الشيخ د. محمد الصباح الى وزير 
اخلارجية املصري أحمد أبوالغيط. واوضح السفير احلمد ان 
الرسالة تتضمن تهنئة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء 

الى أبو الغيط مبناسبة توليه مجددا وزارة اخلارجية.
واضاف ان الرسالة تتضمن كذلك تطلع الشيخ د محمد 
الصباح للعمل مع نظيره املصري جتاه كل ما من شــــأنه 

أعلن رئيس مجلس االدارة العضو املنتدب في مؤسسة 
اخلطــــوط اجلوية الكويتية حمد الفــــالح أمس عن توقف 
رحالت الكويتية االضافية املتجهة الى القاهرة وذلك بناء على 
تعليمات وزارة اخلارجية الكتمال عدد املواطنني الكويتيني 

واملقيمني العائدين الى البالد واكتفاء احلاجة لذلك.
وقال الفالح لـ »كونا« ان الكويتية كانت على امت االستعداد 
في تقدميها العون واملســــاعدة وتســــهيل تأمني عودة كل 
املواطنني واملقيمني الى البالد حيث مت تشغيل نصف اسطول 
الكويتية لذلك الغرض مثمنا التوجيهات السامية لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح وحرصه الشديد على تسهيل 

عودتهم بأسرع وقت ممكن.
وأعرب عن شكره اجلزيل لوزارة اخلارجية والقائمني 
عليها واعضاء سفارة الكويت في القاهرة وموظفي الكويتية 
سواء في مكتب القاهرة او املقر الرئيسي في الكويت على 
اجلهود الطيبــــة واملميزة التي قاموا بها طوال فترة اجالء 

املواطنني واملقيمني في مطار القاهرة الدولي.
وعبر عن تقديره لشركة اخلطوط الوطنية على الدور 
الذي قامت به في تعاونها في اعادة املواطنني واملقيمني في 
مصر. وكانت قد وصلت الى البالد طائرات النقل العسكرية 
التابعة للقوة اجلوية الكويتية قادمة من مصر امس األول 
وعلى متنها الطلبة العســــكريون املوفدون للدراســــة في 

الكليات واملعاهد العسكرية املصرية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع لـ »كونا« ان ارســــال طائرات 
النقل العســــكرية العادة الطلبة العسكريني الدارسني في 
مصر يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الســــمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح األحمد اثر تطورات 

األحداث التي متر بها مصر.
من جانبه، قال ســــفيرنا لدى القاهرة د. رشــــيد احلمد 
أمس انه نقل رســــالة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء 

وردتنا هذه الكلمات الصادقة باللهجة 
املصرية احملببة ألهل الكويت وكل العرب 
متضمنة رسالة صادقة تعبر عن مشاعر 
الكثيرين جتاه الشقيقة الكبرى مصر في 

هذه األيام الصعبة:
ربنا يحميكي يا مصر

قولوا آمني
بس والنبي يا مصريني
خذوا بالكو من بلدكم..
كويتي.. لكني حزين..

أصلها مش بلدكو وحدكو
أصل انتو..

باملدارس علمتونا..
وباملساجد أّميتونا..
وباملالعب دربتونا..

وباملستشفى عاجلتونا..
وملا صدام غدر بينا.. 

ده انتوا بوالدكم فديتونا..
عملتو كل حاجة لينا..

وادي مصر اليوم حزينة..
اصل ما ينفعش مصر تتحرق..
ده معناها ان الفرحة تتسرق..

تاريخي وتاريخك يتسرق..
والنبي يا مصري.. دمعتي بتجري

اوعى مصر تتسرق..
كويتي ودرست بجامعتك..

شربت من نيلك.. سهرت بطرقاتك..
وبحبك..

ده أنا لو عاوز أحلف.. أحلف بحياتك
زي ما أبوس تراب الكويت

برضه ترابك ابوسه
منتي محروسة

ملا انتي متبقيش محروسة
اّمال احملروسة  مني

كويتي بيحبك.. وحزين
يدعيلك بــــكالم رب العاملني: )ادخلوا 

مصر إن شاء اهلل آمنني(
ربنا يحميكي يا مصر.. قولوا آمني

رسالة من قلب كويتي إلى قلب كل مصري

..و آخر يقرأ الصحيفة ويدخن الشيشة مصريون يتبضعون من أحد أسواق القاهرة

)أ.پ( سياح كنديون ينتظرون دورهم للمغادرة من مطار القاهرة 


