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اهتمام من »فيس بوك« و»غوغل« لالستحواذ على »تويتر«
نيويورك ـ رويترز: أفادت صحيفة وول ستريت 
جورنال بأن »غوغل« و»فيس بوك« وشركات أخرى 
جتــــري محادثات على مســــتوى مســــؤولني صغار 
لالســــتحواذ على »تويتر« مت خاللهــــا تقدير موقع 

االنترنت مبا يصل إلى عشرة مليارات دوالر.
وفي ديسمبر جمع »تويتر« متويالت بقيمة 200 
مليــــون دوالر في صفقة قدرت قيمة املوقع عند 3.7 
مليارات دوالر. وبلغ عدد مشتركي املوقع الذي يسمح 
للمســــتخدمني ببث رســــائل قصيرة ملجموعات من 
املتابعــــني 175 مليونا في ســــبتمبر املاضي. وقالت 
»وول ســــتريت جورنال« على موقعها االلكتروني 

إن مسؤولني تنفيذيني في »تويتر« أجروا محادثات 
»على مستوى مســــؤولني صغار« مع مسؤولني من 
»فيس بوك« و»غوغل« في الشــــهور األخيرة بشأن 
اســــتحواذ محتمل على »تويتر«. وأضافت نقال عن 
مصــــادر مطلعة قالت الصحيفة إن شــــركات أخرى 
أيضا عقدت محادثــــات مماثلة. وقال التقرير »األمر 
الغريــــب هو األموال التي تقــــول مصادر مطلعة إن 
املناقشات مع عدة شــــركات مهتمة على األقل دارت 
حولها وهي تقييم يقدر بحدود ثمانية إلى عشــــرة 
مليارات دوالر«. وقالــــت الصحيفة إن احملادثات لم 
تتوصل لشيء حتى اآلن وإن »غوغل« و»فيس بوك« 

محادثات تم خاللها تقدير الموقع بـ 10 مليارات دوالر

أحد العمال في مصانع تبييض األرز

استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة في »عربي القابضة«

10.2 ماليين دينار خسائر »أنوفست« عن 2010

اقتطاعات مهمة في الميزانية األميركية

ارتفاع أصول الصناديق االستثمارية
في الخليج 9% خالل 2010

أعلنــــت شــــركة مجموعة 
عربــــي القابضــــة ان مجلس 
ادارتهــــا وافــــق على قبول 

املقدمة من فيصل  االستقالة 
الزامل، وافادت الشركة على 
موقــــع البورصـــــــة بأنه مت 

تعيني العضو االحتيــــاطي 
الطيــــار بدال من  عبدالعزيز 

العضو املستقيل.

أعلنت شركة انوفســــت عن اعتماد مجلس 
ادارتها البيانات املالية السنوية للشركة للسنة 
املالية املنتهية في 2010/12/31، حيث حققت خسائر 
بلغت 10.2 ماليني دينار بواقع 35.9 فلسا للسهم 
مقارنة بأرباح بلغت 3.3 ماليني دينار بواقع 11.8 
فلسا للسهم، وافادت الشركة على موقع البورصة 

بأن اجمالي املوجودات املتداولة بلغت 30.1 مليون 
دينار واجمالي املطلوبات املتداولة 21.2 مليون 
دينــــار، كما بلغ اجمالي حقوق املســــاهمني 60 
مليون دينار، لذا اوصى مجلس ادارة الشــــركة 
بعدم توزيع ارباح عن الســــنة املالية املنتهية 

في 2010/12/31.

واشـــنطنـ  ا.ف.پ: كشف اجلمهوريون امس 
عن خطة تتضمن اقتطاعـــات مهمة في ميزانية 
الواليات املتحدة خصوصا في مجاالت املساعدات 

اخلارجية والبحث العلمي والبيئة.
وتستثني االقتطاعات التي تصل الى 58 مليار 
دوالر، الپنتاغون وكذلـــك البرامج االجتماعية، 
في وقت وصلت معه الديون االميركية الى 1400 

مليار دوالر.
ونشـــرت جلنة مجلس النواب املكلفة باعادة 
توزيع املصاريف الفيدرالية االميركية 70 بندا ينوي 
اجلمهوريون في مجلس النواب الذي يسيطرون 
عليه بحثها. وتدخل االقتطاعات املقترحة ضمن 
مشروع قانون امليزانية لتمويل احلكومة حتى االول 

من اكتوبر التي ستحل محل امليزانية املؤقتة التي 
ينتهي العمل بها في الرابع من مارس املقبل.

وقـــد يتم تبنـــي اخلطة في مجلـــس النواب 
االســـبوع املقبل. وفي حال اقرت، فقد تواجه مع 
ذلك معارضة اقوى في مجلس الشيوخ حيث مازال 

الدميوقراطيون يحتفظون باالغلبية.
ومن بني االقتطاعات املقترحة، يريد اجلمهوريون 
خصوصا توفير 899 مليون دوالر في برامج الطاقة 
النظيفة. ويستهدفون ايضا البحث العلمي بحيث 
ســـيقتطع من ميزانية مكتب العلوم في وزارة 
الطاقة 1.1 مليار دوالر. وستحســـم من املساعدة 
الغذائية في اخلارج 544 مليون دوالر والوكالة 

االميركية للبيئة 1.6 مليار.

ارتفعـــت أصـــول صناديق 
االســـتثمار فـــي دول املجلس 
التعاون اخلليجي بنســـبة %9، 
أي ما يعـــادل حوالي 2.3 مليار 
دوالر، فـــي الفترة من 29 يناير 

إلى 20 يونيو 2010.
جاء ذلك في دراسة صناديق 
االستثمار لدول مجلس التعاون 
اخلليجي 2010، صدرت عن بنك 
أبوظبي الوطني. وأشارت الدراسة 
إلى أن »األسواق العاملية للخدمات 
املصرفية اإلسالمية، وفقا إلجمالي 
األصول املتوافقة مع الشـــريعة 
اإلسالمية شـــهدت منوا يقدر بـ 
25% فـــي الفترة مـــن 2007 إلى 
2008، وســـاهم وجود مؤشرات 
إسالمية في هذا النمو، حيث أدت 
إلى تقليل الكلفة للمســـتثمرين 
الراغبـــني فـــي االســـتثمار في 
املنتجـــات واخلدمات املصرفية 

املتوافقة مع الشريعة«.
وأوضحـــت الدراســـة، التي 
تخصص فصال خاصا للمعايير 
أن »املؤشـــرات  واملؤشـــرات، 
ستلعب دورا مهما في مستقبل 
االســـتثمارات في دول مجلس 

التعاون اخلليجي«.
ولفتت إلـــى أن قيمة أصول 
صناديق االستثمار العاملية بلغت 
21.4 تريليـــون دوالر أميركـــي 
بنهايـــة يونيو 2010، أي بزيادة 
قدرها 5.4% عن الفترة نفســـها 
من عام 2009، وفقا ملعهد شركات 

االستثمار.
أما األصول فمازالت أقل بنسبة 
18% مقارنة بأعلى مســـتوياتها 
في عام 2007، حني بلغت 26.15 

تريليون دوالر، ويرجع االنتعاش 
النســـبي في أصـــول صناديق 
االســـتثمار إلى ارتفاع أســـعار 
األسهم العاملية في 2010 مقارنة 

بـ 2009.
 وقدمـــت الدراســـة، التـــي 
تتألف من 227 صفحة، بيانات 
وحتليـــالت مفصلـــة عن قطاع 
صناديق االستثمار املتنامي في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
حيث أظهـــرت أن دولة اإلمارات 
تضم عددا كبيرا من شركات إدارة 
األصول، لكنها تقوم بتأســـيس 
عدد كبير من هذه الصناديق في 

أسواق خارجية.
إلى ذلك، شهد قطاع صناديق 
االستثمار نشـــاطا ملحوظا في 
عـــام 2010 اســـتجابة ملتطلبات 
املستثمرين، ومت إطالق عدد من 
صناديق االستثمار اجلديدة، مثل 
صندوق بنك أبوظبي الوطني، ون 
شـــير داو جونز لدولة اإلمارات 
25 )املتداول في أسواق املال( في 
ســـوق أبوظبي لألوراق املالية، 
وهو أول صندوق اســـتثماري 

متداول )ETF( في املنطقة.
املقابـــل ارتفعت أصول  في 
صناديق االستثمار العاملية إلى 
21.4 تريليون دوالر أميركي )%5.4 
سنويا( في نهاية النصف األول 
للعام 2010، والتي تضم 68820 
صندوقا من 39 دولة، وفقا لبيانات 

معهد شركة االستثمار.
النســـبي  ويرجع االنتعاش 
ألصول صناديق االستثمار إلى 
ارتفاع أســـعار األسهم العاملية 

مقارنة بعام 2009.

ومازالت األصول أقل بنسبة 
18% مقارنة بأعلى مســـتوياتها 
في عام 2007، حني بلغت 26.15 

تريليون دوالر أميركي. 
وانخفضت أصول الصناديق 
العامليـــة مبعـــدل 6.9% بنهاية 
النصف األول من عام 2010، ووفقا 
ملعهد شـــركات االستثمار بلغت 
قيمـــة التخارجات من صناديق 
االستثمار حول العالم 92 مليار 
دوالر أميركـــي في الربع الثاني 
من عام 2010، )فيما كان إجمالي 
التخارجات 103 مليارات دوالر 
أميركي في الربع األول من عام 
2010(، وذلك الســـتمرار تدفق 
األموال علـــى الصناديق طويلة 
األجل وتخارجها من الصناديق 

قصيرة األجل.
كما شهدت صناديق أسواق 
املال تخارجات منذ الربع األول 
من عام 2009 بســـبب انخفاض 
معدل الفائـــدة الذي يقترب من 
الصفـــر. وباملقارنة مـــع الربع 
األول، انخفضت أصول صناديق 
االستثمار في األسهم، لكن األصول 
مازالـــت مرتفعة على أســـاس 

سنوي.
وارتفعت أصول الصناديق 
االستثمارية من نهاية عام 2009 
إلى نهاية الربع الثاني، وتشير 
الدراسة إلى أن صناديق االستثمار 
الكويت شـــهدت تخارجات  في 
صافية بلغت قيمتها 603 ماليني 
دوالر أميركـــي فـــي الفترة من 
29 يناير إلـــى 20 يونيو 2010، 
وكان االنخفـــاض ملختلف فئات 

الصناديق االستثمارية.

»االستثمارات الوطنية«: البطء في إعالنات األرباح
السنوية ساهم في الحذر والترقب

قال التقرير األسبوعي لشركة 
االستثمارات الوطنية ان مؤشر 
NIC50 أقفل بنهاية تداول األسبوع 
املاضي عند مســـتوى 5.407.9 
نقاط بانخفاض قدره 9.6 نقاط 
وما نسبته 0.2% مقارنة بإقفال 
األســـبوع قبل املاضي والبالغ 
5.417.5 نقاط وانخفاض قدره 
60.6 نقطة وما نسبته 1.1% نقطة 
عن نهاية عام 2010 وقد استحوذت 
أسهم املؤشـــر على 80.3% من 
اجمالي قيمة األسهم املتداولة في 

السوق خالل األسبوع املاضي.
وأقفـــل املؤشـــر الســـعري 
للســـوق عند مستوى 6.738.9 
نقاط بانخفاض قدره 35.6 نقطة 
وما نسبته 0.5% مقارنة بإقفال 
األســـبوع قبل املاضي والبالغ 
6.774.5 نقاط وانخفاض قدره 
216.6 نقطة وما نسبته 3.1% عن 

نهاية عام 2010.
أما املؤشـــر الوزني للسوق 
فقد أقفل عند مســـتوى 474.9 
نقطة بانخفاض قدره 1.8 نقطة 
وما نسبته 0.4% مقارنة بإقفال 
األســـبوع قبل املاضي والبالغ 
476.6 نقطـــة وانخفاض قدره 
9.3 نقاط وما نســـبته 1.9% عن 

نهاية عام 2010.

القيمة السوقية

انه بنهاية  التقرير  وأوضح 
تداول األســـبوع املاضي بلغت 
الرأســـمالية  الســـوقية  القيمة 
للشـــركات املدرجة في السوق 
الرسمي 35.804.8 مليون دينار 
قـــدره 121.7 مليون  بانخفاض 
دينار وما نسبته 0.3% مقارنة 
مع نهاية األسبوع قبل املاضي 

والبالغة 35.926.4 مليون دينار 
وانخفـــاض قدره 557.3 مليون 
دينار وما نسبته 1.5% عن نهاية 

عام 2010.
وذكر التقرير ان سوق الكويت 
لألوراق املاليـــة أنهى تعامالته 
األسبوع املاضي على تراجع في 
أدائه وذلك باملقارنة مع أدائه في 
األسبوع املاضي حيث انخفضت 
املؤشـــرات العامـــة املوزونـــة 
 )NIC50 الســـعري ـ الوزني ـ(
بنسب بلغت 0.5% و0.4% و%0.2 
على التوالي وكذلك األمر بالنسبة 
الى مســـتوى املتغيرات العامة 
)املعدل اليومي للكمية املتداولة 
ـ املعدل اليومي لعدد الصفقات 
ـ املعدل اليومي لقيمة التداول( 
والتي تراجعت بنسب بلغت %46 
و30% و27% على التوالي، وبلغ 

واحدة عن اقفال األسبوع املاضي، 
ولالستدالل فإن متوسط التداول 
اليومي يبلـــغ 15 مليون دينار 
بإزالة اثر تداوالت السهم وحده 
وبالتالي فهي عند مســـتوياتها 
الدنيا، وهو ما يســـلط الضوء 
نحو الركود الذي أصاب حركة 
التعامالت وذلك على الرغم من 
بدء استجابة األسواق اإلقليمية 
والعامليـــة مـــن حيـــث تأثرها 
بالتطورات السياســـية الراهنة 
خاصة لألسواق اخلليجية التي 
انتعاشا نسبيا مؤخرا،  شهدت 
ولذلـــك فإنه من املســـتبعد ان 
يعـــزو ذلك الركـــود املصاحب 
الى األحداث اإلقليمية  للتراجع 
وحدها دون غيرها من املؤثرات 
حيث ان انعكاساتها بتداعياتها 
احلالية قـــد أخذت حاصلها من 

اليومي للقيمة  متوسط املعدل 
املتداولة 24 مليون دينار خالل 
األسبوع باملقارنة مع متوسط 33 

مليون دينار لألسبوع قبله.
ولألسبوع الثاني على التوالي 
تتواصل فيه مؤشـــرات السوق 
ومتغيراته بالتراجع وان كان ذلك 
اكبر منه من ناحية  االنخفاض 
التداول  تقلص نشـــاط وقيمة 
الى ان تكون خســـائر بالنسبة 
الى املؤشـــر العام الذي استقر 
املائة  على نزول بنسبة نصف 
علما ان متوسط التداول اليومي 
لهذا االسبوع والبالغ 24 مليون 
دينار قد اشـــتمل على تداوالت 
غير اعتيادية شهدها سهم بنك 
الوطني والذي شـــكل  الكويت 
وحـــده اكثر من ثلـــث اجمالي 
التداول فيما تراجع سعره بوحدة 

حيث تأثر بعض السلع املرتبطة 
بشكل مباشر، ولهذا باعتقادنا ان 
البطء في عملية اعالنات األرباح 
السنوية خاصة للسلع الرئيسية 
قد ساهم في احلذر والترقب وهو 
ما ادى الى سير بعض الشائعات 
السلبية بخصوص مستويات تلك 
األرباح، ومن ناحية اخرى انتظار 
حســـم اجتاه صفقة استحواذ 
اتصاالت اإلماراتيـــة على زين 
وكذلك إعادة الهيكلة التنظيمية 
والتشريعية على السوق من خالل 
إقرار الالئحـــة التنفيذية لهيئة 
ســـوق املال وسريانها املتوقعة 
خالل أســـابيع قليلة وكل تلك 
املتغيرات قـــد أدت الى تفضيل 
التريث واالحتفاظ بالســـيولة 
الى حني اتضاح الصورة بصفة 

عامة.

تداوالت غير اعتيادية على »الوطني« 

ارتفاع أسعار األرز يهدد السكان األكثر فقرًا 
في آسيا وأفريقيا بأزمة غذائية

نيويورك ـ أ.ف.پ: ارتفعت 
اسعار االرز بعدما بقيت العام 
املاضي في منـــأى عن الزيادة 
املسجلة في اسعار املواد الغذائية 
في االسواق، مما يهدد السكان 
االكثر فقرا في آســـيا وافريقيا 
بأزمـــة غذائية، حســـبما قال 
خبراء. بينما ســـجلت اسعار 
ارتفاعا بلغت  القمح والشعير 
نسبته نحو 50% في 2010 في 
بورصة شيكاغو للمواد األولية، 
تراجعت اســـعار األرز 4% في 

الفترة نفسها.
ويجري تبادل االرز في هذه 
البورصـــة حاليا بأقل من 350 
دوالرا للطن مقابل سعر قياسي 
بلغ نحو 550 دوالرا في ابريل 

.2008
وحتدثت منظمة االمم املتحدة 
لألغذية والزراعة )فاو( عن االمر 
نفســـه. فبينما ارتفع مؤشرها 
الى  الغذائية  املـــواد  ألســـعار 

مستوى قياسي، مازال سعر طن 
االرز الذي قـــدر بـ 542 دوالرا 
كسعر وســـطي في يناير اقـل 
بـ 45% من الرقم القياسي الذي 

سجله في مايو 2008.
وقال خبير االقتصاد الزراعي 
في مكتب غلوبال اينسايت جون 
كروز في مذكرة ان الفارق بني 
الزيادة احلالية الكبيرة السعار 
املنتجات الغذائية واالضطرابات 
املرتبطة باجلوع في 2008 هو 
ان »اسعار االرز لم ترتفع الى 

هذا احلد«.
وهذه النقطـــة مهمة جدا اذ 
ان االرز يشكل الغذاء االساسي 
ألكثر من ثالثة مليارات شخص 
في العالم اي حوالى نصف سكان 
االرض، حســـب املعهد الدولي 

لألبحاث حول االرز.
وقالت اخلبيرة االقتصادية 
في الفاو كونسبســـيون كالبي 
»اجلميع في آسيا يأكل االرز«. 

واضافت ان »سكان االرياف في 
افريقيا ميكنهـــم االعتماد على 

منتجات محلية«.
لكنهـــا اوضحت انه »عندما 
ترتفع االســـعار الدولية يتأثر 
سكان املدن اكثر، مما يشكل خطرا 
على الصعيد السياســـي ألنهم 

مييلون اكثر الى االحتجاج«.
وخالفا للزراعات االخرى التي 
تضررت جراء موجات جفاف او 
فيضانات، لم يتعرض االرز ألي 

كارثة مناخية كبرى.
لذلـــك كان املخـــزون كافيا 
العام املاضي لتلبية االحتياجات 
العاملية وســـمح حتى بزيادة 
املخزونات. وعلى الرغم من ذلك 
انهت االسعار العام املاضي على 

ارتفاع.
وفي يناير ســـجلت زيادة 
نسبتها 10% في مؤشر شيكاغو 
لتقترب من اعلى املستويات التي 

سجلتها خالل عام واحد.

يشكل الغذاء األساسي ألكثر من 3 مليارات شخص في العالم   ماركت: ارتفاع تكلفة التأمين على 
ديون السعودية لخمس سنوات 

تركيا تسعى إلقامة 12 مفاعاًل نوويًا 
لتوليد الكهرباء حتى عام 2023

 لندن ـ رويترز: ارتفعت تكلفة التأمني على ديون السعودية من 
التخلف عن السداد أمس 19 نقطة أساس مقارنة مع سعر إقفال أمس 
األول بعد تواتر أنباء غير مؤكدة عن اعتالل شديد في صحة العاهل 

السعودي امللك عبداهلل وتردد شائعة عن وفاته.
ولم يتسن على الفور االتصال مبسؤولني سعوديني للتعليق، وقال 
مصدر في الســـعودية إن امللك عبداهلل على قيد احلياة والشائعات 

عن وفاته غير صحيحة.
ووفقا ملؤسســـة ماركت ارتفعت مبـــادالت االلتزام مقابل ضمان 
اخلاصة بديون السعودية خلمس سنوات إلى 128 نقطة وهو أعلى 

مستوى منذ يوليو 2009.
وفي وقت ســـابق اليوم ارتفعت مبـــادالت االلتزام مقابل ضمان 
اخلاصة بديون السعودية خلمس سنوات نقطتي أساس عن سعر 

إقفال أمس األول.
وقفز سعر مزيج برنت خام القياس األوروبي في العقود اآلجلة 
إلى 102.88 دوالر للبرميل وهو أعلى مســـتوى في أســـبوع قبل أن 

يتراجع إلى 102.23 دوالر.

أنقرة ـ أ.ش.أ: عقد في أنقرة أمس األول مؤمتر حول استخدامات 
الطاقة النووية في تركيا بالتعاون بـــني احلكومة التركية ووكالة 

الطاقة الذرية التابعة ملنظمة التنمية والتعاون االقتصادي.
 وقال وزير الطاقة واملوارد الطبيعية تانر يلديز أمام املؤمتر إن 
تركيا تطمح إلـــى إقامة ثالثة مجمعات و12 مفاعال نوويا حتى عام 
2023.  وأضاف أن تركيا بدأت مع روسيا مشروعا إلقامة أول مفاعل 
نووي إلنتاج الطاقة في مرســـني بجنـــوب البالد، كما تتفاوض مع 

اليابان إلقامة املفاعل الثاني في سينوب بشمال البالد.
 من جانبه أشار املدير العام لوكالة الطاقة الذرية التابعة ملنظمة 
التنمية والتعاون االقتصادي لويس ايتشافاري إلى أن الدول األعضاء 
باملنظمة تغطي 20% تقريبا من احتياجاتها من الطاقة من املفاعالت 

النووية.
 وأوضح أن هناك 441 مفاعال نوويا نشـــطا في أنحاء العالم وأن 
مخزون اليورانيوم يكفي لتغطية احتياجات دول العالم ملدة 300 عام، 
وسيصل عدد املفاعالت الى مايقرب من 1500 مفاعل في عام 2050.

 وقد عقد املؤمتر حتت عنوان »إدخال التقنية النووية الى قطاع 
الطاقة في تركيا« تزامنا مع زيارة ايتشـــافاري لتركيا لبحث سبل 

التعاون مع تركيا في مجال الطاقة النووية. 
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»فيتش« تثبت تصنيفها االئتماني لـ »كيوتل« القطرية 
عند الدرجة +A مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتــــت وكالــــة »فيتــــش« 
للتصنيفات االئتمانية تصنيفها 
االئتماني للعمالت األجنبية على 
املدى الطويل الصادرة من قبل 
شركة اتصاالت قطر )كيوتل( 
عنــــد الدرجة +A مــــع نظرة 
مستقبلية مستقرة، كما ثبتت 

تصنيفهــــا االئتماني لبرنامج 
GMTN املالي الصادر عن شركة 
كيوتل انترناشــــيونال املالية 

.A+ احملدودة عند الدرجة
التصنيفات،  وتعكس هذه 
وفقا لبيان صادر عن »فيتش«، 
التي تتمتع  املتانة االئتمانية 

بهــــا الشــــركة بســــبب متانة 
العملياتية  وقــــوة عالقاتهــــا 
واإلســــتراتيجية مع احلكومة 
القطرية املالكــــة حلصة %55 
من أســــهم الشــــركة بشــــكل 
مباشر أو من خالل هيئة قطر 

لالستثمار.


