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 السياحة اإلسبانية تنتعش على خلفية ثورات الشرق األوسط
 مدريدـ  ا.ف.پ:  تشتهر شواطئ الكناري 
والباليار االســـبانية بكونها وجهة مميزة 
ودافئة للسياح خالل فصل الشتاء، وهذا 
العام تشـــهد تدفق أعداد غير متوقعة من 
الســـياح الذين اضطروا لتعديل مشاريع 
عطلهم على خلفية الثورتني الشـــعبيتني 

املصرية والتونسية.
  يعتبر هذا األمر حظا غير متوقع لصالح 
اسبانيا التي كانت قد تراجعت في ٢٠١٠من 
املرتبة الثالثة في الئحة الوجهات السياحية في 
العالم، لتحل في املرتبة الرابعة وقد تخطتها 

الصني.
  وتعاني اسبانيا بشكل خاص من املنافسة 
السياحية املصرية  املنتجعات  الشديدة مع 
على البحر األحمر وشواطئ البحر املتوسط 
التونسية، التي تقدم عروضا بأسعار أفضل 
والتي ال تتطلب رحلة جوية أطول للقادمني 

من أملانيا أو بريطانيا.
  لكن الثورة التي انفجرت في تونس بداية 
يناير املاضي ومن ثم تلك التي هزت مصر، قلبتا 
مشاريع عدد كبير من السياح الذين وجدوا 
أنفسهم يتوجهون إلى اسبانيا، خصوصا إلى 

أرخبيل الكناري قبالة املغرب.
  وخالل شهر يناير املنصرم، زار اسبانيا 
٢٫٦٦ مليون سائح أي بزيادة بلغت ٤٫٧٪ 
مقارنة بيناير ٢٠١٠ باإلضافة إلى أنها األولى 
من نوعها منذ ١٨ شـــهرا، بحســـب وزارة 

السياحة.
  واعتبرت جزر الكناري الوجهة األولى مع 
٨٦٦٤٧٦ سائحا، أي بزيادة بلغت ٨٫٨٪ مقارنة 
بيناير ٢٠١٠، كذلك شهدت منطقة ڤالنسيا على 

البحر املتوسط قفزة سجلت ٢٠٪.
  وفي هـــذا الصدد، علق وزير الســـياحة 
االسباني ميغيل سيباستيان قائال: «استفدنا 
بشكل أو آخر من األزمة التي حلت في كل من 
مصر وتونس، إذ انها جعلت السياح يغيرون 
وجهة أسفارهم مسقطني هذين البلدين من 

حساباتهم».
  واضاف: «لكنه ال يجب أن يكون هذا هدفنا، 
فسياستنا تقتضي بتعزيز منافستنا، خصوصا 
في األسواق السياحية املستقبلية التي تشكلها 

روسيا والصني والهند».
  وتنتظر وكاالت الســـفر ٣٠٠ ألف سائح 
إضافي في جزر الكناري خالل فصل الشتاء 

الذي ينتهي أواخر أبريل املقبل، بحســـب ما 
تفيد احلكومة احمللية.

  شـــواطئ الباليار على البحر املتوســـط 
تســـتفيد أيضا من هذا الوضـــع القائم، مع 
منتجعات ســـياحية تقدم عروضا وخدمات 
مماثلة لتلك التي تقدم على الشواطئ املصرية 

أو التونسية.
  أما بالنسبة إلى مدير «توماس كوك» ثاني 
أهم وكالة ســـفر أوروبيـــة، ماني فونتيال ـ 
نوفويا، فإن «أكثر البلدان التي استفادت من 
الوضع املصري هي اســـبانيا، حيث سجلت 
احلجوزات في الباليار ارتفاعا بنسبة ٣٠٪ 
مقارنة بالعام املاضي، باإلضافة إلى اليونان 

مع زيادة بلغت ٢٠٪».
  ويشير محرك البحث اإللكتروني «ويتش 
بادجيـــت دوت كوم» إلى زيـــادة كبيرة في 
عمليات البحث عن رحالت إلى اسبانيا، في 
حني تراجعات الطلبات على تونس بنسبة 

٥٠٪ ومصر بنسبة ٣٠٪.
  والزيادة األكبر والتي سجلت ٢٢٪ طالت خالل 
يناير املاضي الرحالت املتوجهة إلى برشلونة، 
تتبعهــــا الرحالت إلى جزيــــرة تينيريفيه في 

الكناري مع زيادة بنسبة ١٢٪.
  من جانبه، يشدد مدير عام «توريسبانيا» 
وهو اجلهاز املكلف الترويج للسياحة االسبانية 
في اخلارج، ألفارو بالنكو، على أن اسبانيا 
«استعارت» هؤالء السياح من مصر وتونس، 
والبد من اكتساب والئهم، الفتا الى أن «هؤالء 
هم سياح ما كانوا ليختاروا اسبانيا كوجهة» 
في ظروف أخرى، «لذا علينا أن نبني لهم ان 

اسبانيا وجهة قريبة وموثوق بها».
  وعلى الرغم من هـــذه النتائج اإليجابية 
املســـجلة، يعبر بعض أصحاب الفنادق عن 
قلقهم إزاء عدم االســـتقرار والعنف اللذين 
يسجالن في عدد من البلدان العربية، كذلك 
يخشون من ارتفاع أســـعار بطاقات السفر 
املرتبطة باالرتفاع الكبير في أسعار النفط.

  وفي هذا الســـياق، اشـــار املتحدث باسم 
احتاد الفنادق في مايوركا في جزر الباليار، 
خوان أنطونيو فوستر، إلى أنه «في اقتصاد 
عاملـــي مترابط قد يهدد عدم االســـتقرار في 
حوض البحـــر األبيض املتوســـط بتبعات 
اقتصادية سلبية مع ارتدادات على السياحة 

في اسبانيا». 

 دراسة سويسرية تتوقع وصول االستثمارات اإلسالمية
  إلى ٣ تريليونات دوالر بحلول ٢٠١٦

 كونا: توقعت دراسة مشتركة بني 
بنك «كريدي سويس» السويسري 
وجامعة زيوريخ وصول االستثمارات 
التي تعتمد على االقتصاد االسالمي 
الى ٣ تريليونات دوالر بحلول عام 
٢٠١٦ اي ثالثة اضعاف ما هي عليه 

اآلن.
  وقال الشق العلمي من الدراسة 
برئاسة مدير معهد نظريات االقتصاد 
بجامعة زيوريخ بروفيسور ارنست 
فيهـــر «ان التدين لـــه تأثير كبير 
على العمـــل االقتصـــادي اذ كلما 
كان الشـــخص متدينـــا كلما كان 
عقابه للسلوك االقتصادي اجلائر 
قاسيا على املشاركني اآلخرين في 

السوق».
  واضافت الدراسة «أن تلك النتيجة 
قد تكون مفاجئة للباحثني مبجال 
االقتصاد في الدول غير االسالمية 
ولكنها منطقية للباحثني في االقتصاد 
االســـالمي حيث يراعي هذا النوع 
من االقتصـــاد العدالة في التجارة 

ونظم املعامالت املالية واالستثمارات 
ويحرم الربا واملضاربة غير اآلمنة 
ومتويل املشـــروعات التي تتنافى 
مع القيم االسالمية بل يحرص على 

العدالة االقتصادية».
  كما اعرب الباحثون في الدراسة 
عن دهشـــتهم ملا وصفوه بالرابط 
القـــوي بني األهـــداف االقتصادية 
والدينية والتي تتم مكافأتها بأرباح 
قوية، مشـــيرة الـــى أن االقتصاد 
االسالمي من اسرع قطاعات السوق 
منوا في اآلونة األخيرة حيث منا هذا 
القطاع بنسبة ٢٦٪ خالل الفترة بني 
٢٠٠٤ و٢٠٠٩ مـــن حجم التعامالت 
االستثمارية واالقتصادية في السوق 
وبحوالي ٨٢٢ مليار دوالر حتى نهاية 
عام ٢٠٠٩، كما صمدت االستثمارات 
االسالمية امام عاصفة األزمة املالية 

واالقتصادية العاملية عام ٢٠٠٧.
  وذكرت الدراسة ان االستثمارات 
االسالمية قد حتولت منذ انطالقها 
من توجه شعبي لم تتقبله غالبية 

احلكومات بشـــكل تلقائي اذ كانت 
تعتقـــد ان هذا النوع من االقتصاد 
اليها ســـلبيات بسبب  ســـيجلب 
تعارض اصول هـــذا االقتصاد مع 
قواعد الرأسمالية السائدة في الدول 

الصناعية الكبرى.
  اال ان التحـــول الكبير في هذا 
املوقف وفق الدراسة كان بسبب 
االقبال املتزايد على املعامالت وفق 
الشريعة االسالمية فكان الزما ان 
يواكب هذا الطلب عروضا مناسبة 
من املؤسسات املالية ليمتد االقبال 
على االقتصاد االسالمي في الدول 
االسالمية بل وخارجها أيضا حتى 
باتت منتجات االقتصاد االسالمي 
جزءا من عروض الكثير من البنوك 
العامليـــة واالقليميـــة باعتبارها 
«شريان الذهب» سواء في الدول 
االسالمية أو غيرها من دول العالم 
بعد ان تعززت القناعة بأن االقتصاد 
االسالمي بات جزءا ال يتجزأ من 

عالم املال على الصعيد الدولي. 

 قطر: بإمكان «أوپيك» والمنتجين 
المستقلين توفير إمدادات نفط كافية 

 بريطانيا تهدد بترك «الفاو» 

 الدوحةـ  رويترز: قال وزير الطاقة القطري محمد 
صالح الســــادة امس انه ال مبرر ملستويات التوتر 
املرتفعة في سوق النفط وان بامكان أوپيك واملنتجني 

املستقلني توفير امدادات كافية للسوق.
  وأدى القلق بشــــأن تعطل االمــــدادات في ليبيا 
الرئيس  بســــبب االحتجاجــــات احملتدمــــة ضــــد 
معمر القذافي الى ارتفاع اســــعار النفط االســــبوع

املاضي الى اعلى مستوياتها في عامني ونصف العام. 
من جهة اخرى، أفادت صحيفة «صنداي تاميز» بأن 

شركة جلينكور  السويسرية لتجارة السلع األولية 
جتري محادثات مع صناديق ثروة سيادية في الصني 
وقطر الستقطاب مستثمر رئيسي قبل اإلدراج املزمع 

ألسهمها في بورصة لندن.
  وقالت الصحيفة إن جلينكور جتري محادثات مع 
مؤسسة االستثمار الصينية وجهاز قطر لالستثمار. 
ومن جهة أخرى قالت صحيفة «صنداي تليغراف» 
إن إدراج أسهم جلينكور ميكن أن يجري في غضون 

أسبوع بدءا من ١٨ ابريل. 

 لندن ـ رويترز: قالــــت بريطانيا أمس األول انها 
ميكن ان تترك إحدى وكاالت األمم املتحدة التي تكافح 

اجلوع ما لم حتسن أداءها «غير الفعال».
  ويأتي التهديد باالنسحاب من منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة (الفاو) في أعقاب مراجعة بريطانية 
ملساعدة خارجية أمرت بها احلكومة االئتالفية التي 
تولت الســــلطة منذ تسعة أشهر والتي تدير واحدة 

من اكبر ميزانيات املساعدة في العالم.
  وعلــــى النقيض فــــإن احلكومة التــــي يتزعمها 
«احملافظني» قالت انها ســــتزيد مــــن دعمها لبرنامج 

األغذية العاملي الوكالة الشــــقيقة للفاو التي اتســــم 
اداؤها بالفاعلية.

  ويقدم برنامج األغذية العاملي مســــاعدة غذائية 
طارئــــة بعد حروب او كــــوارث طبيعية فيما تعمل 
الفاو على مدى طويل أكثر وتساعد دوال في حتسني 

ممارستها الزراعية والتغذية.
  وقالت وزارة التنمية الدولية انها ســــتركز على 
التعامل مع سوء التغذية وضمان ان أشخاصا أكثر في 
دول فقيرة لديها ما يكفي من الطعام في وقت يتسبب 

فيها ارتفاع أسعار الغذاء في صعوبات للماليني. 

 ارتفاع التضخم في الكويت لـ ٥٫٢٪ على أساس سنوي  

 السعودية قد تلجأ إلى االحتياطيات لتمويل الخطة التنموية 

 انخفض على أساس شهري بنسبة ٠٫٣٪ 

ان  البيانــــات  املاضيــــني قالــــت 
مجموعة املواد الغذائية انخفضت 
بنســــبة ٠٫٨٪ ومجموعة الكساء 
و«ملبوســــات القــــدم» انخفضت 
بنسبة ١٫١٪ وانخفضت مجموعة 
سلع وخدمات اخرى بنسبة ٠٫١٪ 
حني جاء االنخفاض في مجموعة 
التعليميــــة والصحية  اخلدمات 
بنسبة ٠٫١٪. وأوضحت ان معدل 
التضخم ملجموعة النقل واملواصالت 
ارتفع بنسبة ٠٫٣٪ في يناير املاضي 
مقارنة بديســــمبر املاضي بينما 
سجلت مجموعة املشروبات والتبغ 
انخفاضا بنسبة ٣٫١٪ نتيجة التأثير 
املزدوج للمجموعات الفرعية في 
هذه املجموعة حيث انخفضت أسعار 
املشروبات بنسبة ٤٪ وانخفضت 
مجموعة منتجات التبغ بنسبة ١٫١ 
٪. وأشارت إلى ان سبب التراجع 
في معدل التغيير الشهري للتضخم 
خالل شهر يناير عائد إلى تراجع 
أسعار خمس مجموعات رئيسية 
وارتفاع مجموعتني رئيســــيتني 

واستقرار مجموعة واحدة.  

ارتفعت مجموعة سلع وخدمات 
أخرى بنسبة ٣٫٢٪ وانخفض معدل 
املشــــروبات والتبغ بنسبة ٣٫٧٪ 
بينما جــــاء االرتفاع في مجموعة 
النقل واملواصالت بنسبة ١٫٤٪ عن 

شهر يناير من عام ٢٠١٠.
  وعن مقارنــــة معدل التضخم 
لشــــهر يناير مع شــــهر ديسمبر 

التعليمية والصحية بنسبة ٣٫٩٪ 
مقارنة بشهر يناير عام ٢٠١٠ بينما 
انخفضت هذه املجموعة مقارنة 
بشــــهر ديســــمبر املاضي بنسبة 

.٪٠٫١
  وبينت ان معدل مجموعة سلع 
ارتفع بنســــبة  وخدمات منزلية 
٤٫٣٪ على أساس سنوي في حني 

انخفضت بنسبة بلغت ٠٫٥٪ خالل 
يناير والشاي والقهوة انخفضت 
بنسبة ٠٫٢٪ والفواكه واخلضراوات 

التي انخفضت بنسبة ٦٫٧٪.
  وذكرت ان مجموعة الكســــاء 
و«ملبوسات القدم» سجلت ارتفاعا 
بنسبة ٤٫٥٪ على أساس سنوي 
في حني ارتفعت مجموعة اخلدمات 

 كونا: أظهرت بيانات رسمية ان 
معدل التضخم في الكويت ارتفع 
في شــــهر يناير املاضي بنســــبة 
٥٫٢٪ مقارنة مع الشهر نفسه من 
العام املاضي «على أساس سنوي» 
بينما انخفض بنسبة ٠٫٣٪ مقارنة 
بشهر ديسمبر املاضي «على أساس 

شهري».
   وقالــــت بيانات تقرير اإلدارة 
املركزية لإلحصاء الشهري اخلاص 
بـ «كونا» الصادر أمس حول معدل 
التصخــــم في الكويــــت ان الرقم 
العام ألسعار املستهلك  القياسي 
في شــــهر يناير املاضي بلغ ١٤٦ 

نقطة.
القياســــي  الرقم  ان    وأضافت 
العام لشهر ديسمبر املاضي بلغ 
١٤٦٫٤ نقطة وان أكثر املجموعات 
ارتفاعا هي مجموعة املواد الغذائية 
لشهر يناير املاضي التي بلغت ٩٫٦٪ 
مقارنة مع الفترة املماثلة من عام 
٢٠١٠ رغم ان هذه املجموعة شهدت 
انخفاضا في ثالث مجموعات فرعية 
متمثلة بالســــكر ومنتجاته التي 

 دبيـ  رويترز: قال وزير املالية 
السعودي إبراهيم العساف أمس 
إن بالده قد تلجأ إلى االحتياطيات 
لتمويل القــــرارات التنموية التي 
أصدرها العاهل الســــعودي امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود 
األسبوع املاضي والهادفة للتعامل 
مــــع الضغــــوط االجتماعية في 

اململكة.
  وعاد امللك عبداهللا إلى اململكة 
يوم األربعاء املاضي بعد ثالثة أشهر 
قضاها أثناء عالجه باخلارج، وأعلن 
لدى عودته عن إعانات للمواطنني 
السعوديني بقيمة ١٣٥ مليار ريال 
مبا يعــــادل (٣٦ مليار دوالر) في 
محاولة واضحة لعزل اململكة عن 
موجة االحتجاجات الشعبية في 

إنشــــاء صناديق عقارية جديدة 
ملساعدة السعوديني في احلصول 
على قــــروض ســــكنية وهي من 
القضايا امللحة في السعودية التي 
يبلغ عدد سكانها ١٨ مليون نسمة. 
وقال العســــاف «أود أن أشير إلى 
مبادرتني من الصندوق ستساعدان 
للحصول علــــى القروض، األولى 
الترتيبــــات لإلقراض  هي وضع 
للشقق السكنية، واملبادرة الثانية 
هي برنامج لضمان القروض من 
املؤسسات املالية اخلاصة مبعنى 
أن املواطن يتقدم للبنوك بضمان 
من خالل صندوق خاص ينشــــأ 
أو يقتطع من هــــذا املبلغ بحيث 
يضمن القرض أو جزءا من القرض 
للبنك وهذا ميكن من إقبال البنوك 

عنها في ديسمبر تعتزم السعودية 
إنفاق ٥٨٠ مليــــار ريال في ٢٠١١، 
وتشمل قرارات العاهل السعودي 

املنطقة.
  وقــــال العســــاف لتلفزيــــون 
«العربية» «هذه القرارات ستصرف 
من خالل امليزانية العامة للدولة 
ونظرا لكبر حجم هذه املبالغ قد 
نحتاج إلى السحب من االحتياطي 
لتغطيتها»، مضيفا أن تلك القرارات 
ســــتعزز الثقة فــــي أكبر اقتصاد 

عربي.
  وعززت السعودية احتياطياتها 
األجنبية خالل السنوات املاضية 
بفضل اســــتمرار ارتفاع أســــعار 
النفط، وبلغت االحتياطيات ١٫٦٥ 
تريليون ريال مبــــا يعادل (٤٤٠ 
مليار دوالر) بنهاية ديسمبر وفقا 

للبنك املركزي.
  ومبوجــــب املوازنة التي أعلن 

على اإلقراض وتكون التكلفة على 
أقل عندمــــا يكون هناك  املواطن 

ضمان للقرض».
  وتفادت السعودية حتى اآلن 
موجة احتجاجات شعبية ضد الفقر 
والفساد والقمع اندلعت في الوطن 
العربــــي وأدت لإلطاحة بحاكمي 
تونس ومصر وانتقلت إلى البحرين 
وليبيا. كانت السعودية تعهدت 
بإنفاق ٤٠٠ مليار دوالر حتى ٢٠١٣ 
لتحديث البنية األساسية وأطلقت 
خطة لبناء خمس مدن اقتصادية 
وصناعية لتوفير وظائف جديدة 
إال ان عددا من الشــــركات العاملية 
انسحبت من مشروعاتها باململكة 
نتيجة شح االئتمان خالل األزمة 

املالية العاملية.  

 إبراهيم العساف 

 المؤشر السعودي عند أدنى مستوى في ٩ أشهر 
 دبي ـ رويترز: تراجع املؤشر الرئيسي للسوق 
الســــعودي ألدنى مستوى في تســــعة اشهر امس 
وهبطت معظم بورصــــات اخلليج في ظل مخاوف 

من اتساع نطاق االضطرابات في املنطقة.
  وانخفض املؤشــــر الرئيســــي ٥٪ مسجال ادنى 
مســــتوى منذ الســــادس من يونيو حيث لم يتأثر 
املستثمرون بشكل يذكر بخطة انفاق اجتماعي قيمتها 
٣٧ مليار دوالر اعلنها العاهل الســــعودي األسبوع 
املاضي، بينما تراجع مؤشر سوق مسقط لألوراق 
املالية ٢٫٨٪ مســــجال ادنى مستوى في ٢٢ اسبوعا 
مع حتول االحتجاجات في مدينة صحار الصناعية 

الى صدامات دموية.
  وقال مدير الصناديق في املاســــة كابيتال أكبر 
نقوي: رمبا نكون اعتقدنا ان االسواق ستتلقى اعالن 

اخلطة التحفيزية بشكل إيجابي.
  وأضاف: لكن ما حدث يظهر ان حالة االســــتياء 
العامة تهيمن على املنطقة وبصرف النظر عما يعتقده 
الناس بأن االوضاع رمبــــا تصبح جيدة على االمد 
البعيد فإن االســــواق ال حتب الغموض ومثل هذه 

االوضاع تؤثر على الثقة.

  وبعدما اطاحت االحتجاجات برئيســــي تونس 
ومصر فإن ليبيا تشــــهد انتفاضــــة ومازالت هناك 
اضطرابات في البحرين في حني تشــــهد السعودية 

احتجاجات بسيطة.
  وسببت املخاوف من احتمال تفشي االضطرابات 
في السعودية موجة تهافت على البيع، ونظم شيعة 
سعوديون يوم اخلميس احتجاجا صغيرا في املنطقة 

الشرقية املنتجة للنفط.
  وهبطت اسهم اكبر ٢٥ شركة على قائمة املؤشر 
الرئيسي ومن بينها ســــهم مجموعة سامبا املالية 
الذي انخفض ٦٪ بينما تراجع ســــهم بنك الرياض 

٥٫٩٪ وسهم زين السعودية ١٠٪.
  وقال ماثيو ويكمان من املجموعة املاليةـ  هيرمس 
من الصعب العثور على مشترين لكن األمر ال يتطلب 
ضغوط بيع كثيرة لدفع السوق للهبوط نظرا لشح 
السيولة حاليا. وهبط مؤشر سوق دبي ٠٫٩٪ مسجال 

ادنى اغالق منذ ١٥ اغسطس املاضي.
  هذا وقد تراجع مؤشر دبي ٠٫٩٪ الى ٢٦٢٨ نقطة 
كما انخفض مؤشر بورصة قطر ٠٫٢٪ الى ٨١٩٤ نقطة 

فيما ارتفع مؤشر البحرين ٠٫٣٪ الى ١٤٣٧ نقطة. 


