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 قفزة قياسية لمؤشري البورصة متجاهلة االحتجاجات السياسية
  واقتراب نهاية الربع األول يدفع بعض المجاميع لتصعيد أسهمها

اســــتحوذت قيمة تداول سهم البنك   
الوطني البالغــــة ١٢٫٥ مليون دينار على 

٢١٫٨٪ من القيمة االجمالية.
استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة    
ــن القيمة  ــى ١٠٫٤٪ م ــار عل ــني دين ٣ مالي

اإلجمالية.
حققت مؤشرات جميع القطاعات    
ارتفاعا اعالهـــا البنوك مبقدار ٣٩٧٫١ 
نقطة تاله اخلدمات مبقدار ١٠٠٫٤ نقطة، 
تاله االستثمار مبقدار ٦١٫٨ نقطة، تاله 

الصناعة مبقدار ٥٧ نقطة.  ت 
را

ش
ؤ

م
و

 

خاصة الشركات االستثمارية 
والعقارية وبعض الشركات 
اخلدماتيـــة، أما على اجلانب 
الفني للسوق، فإنه يعد املبرر 
شبه الوحيد لصعود السوق 
والذي يكمن في وصول أسعار 
العديد من األسهم ملستويات 
متدنية قريبة ملستويات عام 
٢٠٠٦ االمـــر الذي دفع بعض 
املضاربني واحملافظ الستغالل 
تدني األسعار للمضاربة، حيث 
تركـــزت عمليـــات التصعيد 
امللحوظ على أسهم الشركات 
التشغيلية خاصة في قطاع 
البنوك االمر الذي يشير الى 
ان هناك توقعات بأن تشـــهد 
بعض األســـهم عمليات جني 
اليوم،  ارباح خالل تعامالت 
اال انه يتوقع ان يسود االجتاه 
الصعودي للسوق اغلب مراحل 
التداول خالل الفترة املتبقية 

مليون سهم نفذت من خالل ٨٥٤ 
صفقة قيمتها ٦٫٨ ماليني دينار، 
واحتل قطاع الشركات الصناعية 
القيمة،  الثالث من حيث  املركز 
اذ مت تداول ٤٦٫١ مليون ســـهم 
نفذت من خالل ٧١٥ صفقة قيمتها 
٤٫٩ ماليني دينار، وحصل قطاع 
الشركات االستثمارية على املركز 
الرابع من حيـــث القيمة، اذ مت 
تداول ٤٨٫٥ مليون سهم نفذت 
من خالل ٩٠٢ صفقة قيمتها ٤٫٣ 

ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات الصناعية 
فـــي املركز اخلامـــس من حيث 
القيمـــة، اذ مت تداول ٨٫٧ ماليني 
سهم نفذت من خالل ٣٦٤ صفقة 

قيمتها ٢٫٨ مليون دينار.

  مبررات الصعود

  عمليا ال توجـــد مبررات 
حقيقية ظهرت بني يوم وليلة 

للصعود القياســـي ملؤشرات 
السوق، فاالوضاع السياسية 
احمليطة باملنطقة لم تتغير، بل 
ان هناك احتجاجات داخلية، 
الوضـــع االقتصادي كما هو، 

تشدد البنوك في االقراض لم 
يتغير، ليس هناك قرارات من 
جانب احلكومة على املستوى 
االقتصـــادي، أوضـــاع أغلب 
الشركات من سيئ الى أسوأ، 

 هشام أبوشادي
  قفزت املؤشرات العامة لسوق 
الكويت لألوراق املالية ملستويات 
قياسية متجاهلة االحتجاجات 
السياســـية التـــي حدثت أول 
من أمس األمر الذي يشير الى 
ان هناك عـــدم اهتمام بجدوى 
االحتجاجات جتاه احلكومة فيما 
يعود السبب األساسي للمكاسب 
التي حققتها البورصة أمس الى 
عمليات الشـــراء النسبي على 
أغلب أسهم الشركات القيادية 
التي تراجعت في الفترة املاضية 
الذي  ملستويات متدنية، األمر 
حفـــز بعـــض املضاربني على 
املضاربة على أسهم الشركات 
الرخيصة خاصـــة ان اقتراب 
نهايـــة الربـــع األول من العام 
احلالي يدفع الصناديق واحملافظ 
املالية الكبيرة لتصعيد مراكزها 
املالية األساسية من جهة ومن 
جهة أخرى، قيام معظم املجاميع 
االســـتثمارية بتصعيد أسهم 
شركاتها لتحسني قيم أصولها، 
الربع  وبالتالي ميزانياتها في 
العام احلالي. ورغم  األول من 
املكاســـب امللحوظة ملؤشري 
ارتفاع  انه قابلها  إال  الســـوق 
نسبي في قيمة التداول، األمر 
الذي يشير الى استمرار ضعف 
التدفقات املالية للبورصة رغم 
العائد  الواضح في  االنخفاض 
الثابت على الودائع التي تشكل 
ضغوطا علـــى البنوك نتيجة 
الضعف الواضح في التسهيالت 
االئتمانيـــة للبنوك ألســـباب 
عديدة أبرزها عدم وجود فرص 
استثمارية جديدة للشركات في 
ظل البطء الواضح في مشاريع 
التنمية التي تواجه ٧٢٢ مشكلة 
على حد قول الشيخ أحمد الفهد، 

عمليات التصعيد التي شهدتها 
أغلب أســـهم الشركات التابعة 
ملجموعة مشاريع الكويت، كما 
حققت أغلب أســـهم الشركات 
التابعـــة ملجموعـــة اخلرافي 
ارتفاعا  في قطاع االســـتثمار 
في أسعارها بشـــكل متفاوت 
في تداوالت ضعيفة نســـبيا، 
وحققت أغلب أسهم الشركات 
ارتفاعا في أسعارها  العقارية 
في تداوالت مرتفعة على بعض 
األسهم، خاصة سهم أبيار الذي 

حقق ارتفاعا محدودا.
  وحقق سهم الوطنية العقارية 
ارتفاعا باحلـــد االعلى بعد أن 
وصل ملســـتويات متدنية لم 

يتوقعها أحد.

  الصناعة والخدمات

  حققت معظم أسهم الشركات 
الصناعية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت مرتفعة نسبيا على 
بعض األســـهم، خاصة ســـهم 
الذي  بوبيان للبتروكيماويات 
سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره 
بدعم من االرباح اجليدة، التي 
اعلنت عنها لفترة التسعة أشهر 
والبالغة ١٩٫٤ مليون دينار، كما 
حققت اغلب أســـهم الشركات 
التابعة ملجموعة اخلرافي ارتفاعا 
ملحوظا في أسعارها، خاصة 

سهم اخلليج للكابالت.
  كما حققـــت اغلب أســـهم 
الشركات اخلدماتية ارتفاعا في 
أسعارها في تداوالت مرتفعة 
على بعض األسهم الرخيصة.

  وقد استحوذت قيمة تداول 
أسهم ٨ شركات على ٥٢٫٨٪ من 
القيمة االجمالية للشركات التي 
التداول والبالغ عددها  شملها 

١١٣ شركة. 

باإلضافة إلى ان الضغوط املالية 
التي تواجهها الشركات، األمر 
الذي يحد من قدرتها في احلصول 
على تسهيالت ائتمانية جديدة 

في ظل أصولها الضعيفة.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة 
٨٠٫٩ نقطة ليغلق على ٦٢١٨٫٩ 
بارتفاع نســـبته ١٫٣٢٪ مقارنة 
بأول من أمس، كذلك ارتفع املؤشر 
الوزني ١٠٫٤١ نقاط ليغلق على 
٤٣٦٫٧٥ نقطة بارتفاع نســـبته 

٢٫٤٤٪ مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 
١٨٥٫٥ مليون سهم نفذت من خالل 
٣٤٨٤ صفقة قيمتها ٢٨٫٧ مليون 
دينار، وجرى التداول على أسهم 
١١٣ شـــركة من أصل ٢١٦ شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم ٧٧ 
شركة وتراجعت أسعار أسهم ١٤ 
شركة وحافظت أسهم ٢٢ شركة 
على أسعارها و١٠٣ شركات لم 

يشملها النشاط.
  وتصدر قطاع البنوك النشاط 
من حيث القيمـــة، اذ مت تداول 
١٨٫٥ مليون سهم نفذت من خالل 
٣٢٧ صفقـــة قيمتها ٨٫٩ ماليني 

دينار.
الشـــركات    وجـــاء قطـــاع 
اخلدماتية في املركز الثاني من 
حيث القيمة، اذ مت تداول ٦٠٫٢ 

على نهاية الربع االول من العام 
احلالي.

  آلية التداول

البنوك    قفزت أسعار أسهم 
ملستويات قياســـية لبعضها 
في تـــداوالت مرتفعـــة. فرغم 
التداوالت املنخفضة نســـبيا 
على ســـهم البنك الوطني، اال 
أنه حقق مكاسب سوقية جيدة، 
فيما ارتفع ســـهما بنك برقان 
والبنك املتحد باحلد االعلى، االمر 
الذي يشير الى رغبة واضحة 
الســـهمني. ورغم  في تصعيد 
التداوالت املرتفعة نسبيا على 
سهم البنك الدولي، اال انه حقق 
مكاسب تعتبر محدودة قياسا 
باملكاســـب التي حققتها أسهم 
البنوك، ولكن معروف ان آلية 
تداول سهم البنك الدولي تتسم 

بالتدرج في صعوده.
  وبدعم من صعود األســـهم 
القيادية، حققت أغلب أســـهم 
ارتفاعا  الشركات االستثمارية 
في أسعارها في تداوالت ضعيفة 
ملعظمها باستثناء بعض األسهم 
التي شهدت ارتفاعا نسبيا في 
تداوالتها كسهم ايفا، فيما انه 
رغم التداوالت احملدودة على سهم 
مشاريع الكويت، اال انه حقق 
ارتفاعـــا باحلد االعلى مطلوبا 
دون عـــروض، وذلك في اطار 

 صعود ملحوظ ألغلب 
أسهم الشركات 
التابعة لمجموعتي 
«الخرافي» و«المشاريع»

 استحواذ قيمة تداول 
أسهم ٨ شركات

  على ٥٢٫٨٪ من القيمة 
اإلجمالية

 (كرم ذياب) تفاؤل حذر يسود املتداولني 

 المؤشر ٨٠٫٩ نقطة وتداول 
١٨٥٫٥ مليون سهم قيمتها 

٢٨٫٧ مليون دينار

 ارتفاع 

 الرياض ـ رويترز: أعلن امللياردير السعودي 
األميـــر الوليد بن طالل امس أنه اســـتثمر ٥٠٠ 
مليون ريال في البورصة الســـعودية على مدى 
األسبوعني املنصرمني وانه مستعد الستثمار مبلغ 

مماثل مستقبال.
  وقـــال األمير الوليد خـــالل مؤتــمر صحافي 
بالعاصمة الســـعودية الريـــاض «االستثمارات 
توزعت على عـــدة قطـــاعات وتشـــمل القطاع 
واالتصـــاالت  والبتروكيماويـــات  املصرفـــي 

والتجزئة».
  وارتفعت األسهم الســـعودية نحو ١٥ ٪ هذا 
األسبوع بعدما خسرت مؤخرا نحو ٢٠ ٪ لتسجل 
أدنى مســـتوى في ٢٢ شهرا في الثاني من مارس 

بفعل مخاوف من امتداد االضطرابات التي اجتاحت 
املنطقة إلى اململكة.

  وكان وزير املالية ابراهيم العساف قال في وقت 
سابق من األســـبوع إن املؤسسة العامة للتقاعد 
نفذت عمليات شراء بسوق األسهم بعدما أصبحت 

األسعار مغرية للغاية.
  وقال األمير الوليد إنه على استعداد الستثمار 
٥٠٠ مليون ريال اضافية في الســـوق «حســـب 

الفرص االستثمارية املتاحة».
  وأضاف املستـــثمر الســـعودي الذي ميلك حصة 
في سيتي جــروب «انخـــفاض السوق غير مبرر 
ونحن مستمرون في الشراء» مضيفا: ان االقتصاد 

السعودي في وضع متني للغاية. 

 قّدم الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية فاروق الزنكي 
ورقـــة عمل في اليـــوم الثاني 
لفعاليات مؤمتر «سيرا» العاملي 
للبحث والطاقة رابطة كمبريدج 
في دورتـــه الثالثني الذي يقام 
الطاقة  حتت شعار «سياسات 
لعالم متغير» في مدينة هيوسنت 
مبشـــاركة ورعاية مميزة من 

مؤسسة البترول الكويتية. 
  جاءت ورقة العمل التي قدمها 
الزنكي حتت عنوان «دور الكويت 
الطاقة واالســـتدامة»،  أمن  في 
وركزت على اإلســـتراتيجيات 
الفعالـــة للتعامل مع  النفطية 
املتغيرات السريعة في األسواق 

النفطية.
  وخـــالل اجللســـة ناقـــش 
التـــي  املجتمعـــون اآلليـــات 
متكن شـــركات صناعة الطاقة 
العاملية مـــن التكيف مع عصر 
مليء باملتغيـــرات والتحديات 
ممثلة في التغيرات السياسية 
والتكنولوجية وتغيير املناخ 

للبحث والطاقة دانيال يرغني، 
كل من: رئيس شـــركة «هيس» 
العاملية جـــون هيس، ورئيس 
شـــركة امبيريـــال أويل جون 

مارش.
  وعلى هامش املؤمتر قامت 
مؤسســـة البتـــرول الكويتية 
برعاية حفل استقبال للمشاركني 
في املؤمتر حتت رعاية الرئيس 
التنفيـــذي للمؤسســـة فاروق 
الزنكي مت خالله االلتقاء ببعض 
الرئيســـيني  عمالء املؤسســـة 
وتبادل األحاديث حول املواضيع 

ذات االهتمام املشترك. 
  يذكـــر أن مؤمتر «ســـيرا» 
العديد من  العام  استقطب هذا 
الشخصيات العاملية املتخصصة 
فـــي العديـــد مـــن الصناعات، 
إضافة إلى شخصيات سياسية 
ومالية عامليـــة، وباحثون من 
رابطة (ســـيرا) وذلك للتعرف 
على اإلســـتراتيجيات النفطية 
واالستثمارات احلالية وتأثيرها 

في املستقبل املنظور. 

واالسعار، وذلك في ظل التراجع 
االقتصادي احلالـــي ومواجهة 
الطلب العاملي املستقبلي املتزايد 
على الطاقة والذي يصل إلى ٤٠٪ 
بحلول عام ٢٠٣٠، وما يقابله من 
ضرورة حتديث البنى التحتية 
لشركات صناعة الطاقة العاملية 

مستقبليا.
  وشـــارك في اجللســـة التي 
ترأسها رئيس رابطة كمبريدج 

ــركة «جي اس للهندسة  ــيئول ـ يو.بي.آي: أعلنت ش  س
ــي كوريا  ــاءات ف ــركة لإلنش ــث أكبر ش ــاءات» ثال واإلنش
ــة ٦٢٠ مليار وون اي  ــة امس عن الفوز بعقد بقيم اجلنوبي
ــتودع لتخزين الغاز  ــا يعادل ٥٥٧ مليون دوالر لبناء مس م

في الكويت.
ــة «يونهاب» عن  ــة األنباء الكورية اجلنوبي   ونقلت وكال
ــركة  ــه مبوجب االتفاق مع «ش ــا في بيان ان ــركة قوله الش
البترول الوطنية الكويتية» الذي تقدر قيمته بـ ٥٥٧ مليون 
ــتكمل شركة جي اس للهندسة بناء ١٠ مستودعات  دوالر س

للغاز املسال في الكويت في غضون ٤٠ شهرا.
ــار الى انه في اوائل األلفية اجلديدة حصلت شركة    يش
ــركة البترول الوطنية  ــة على عقود من ش جي اس للهندس
ــركة جي اس  ــر. وكانت ش ــآت تكري ــة لبناء منش الكويتي
ــآت بحرية خالل السنوات  ــعى الى بناء منش للهندسة تس

املاضية في اطار مساعيها لتنويع اعمالها. 

 مصنع جديد لقطر ستيل في ٢٠١٣
 الدوحةـ  رويترز: قالت «قطر ستيل» في بيان إنها 
وقعت عقدا مع «سيمنس فاي» لبناء مصنع جديد 
للصلب لتلبية الطلب املتنامي في قطر واملنطقة، 
وقال متحدث باســـم الشركة إن الطاقة اإلنتاجية 
للمصنع ستكون ١٫١ مليون طن من الصلب سنويا 
وإنه سيبدأ اإلنتاج في الربع األول من ٢٠١٣، لكنه 

امتنع عن ذكر القيمة اإلجمالية للمشروع.
  وقال إن املصنع ســـيبنى في مدينة مسيعيد 
الصناعية بجوار مصنع الشركة القائم الذي ينتج 

نحو مليوني طن من الصلب سنويا.
  واشترت قطر ســـتيل ـ إحدى وحدات شركة 
صناعـــات قطـــرـ العام املاضي حصـــة ٢٠٪ في 
شـــركة حديد اجلنوب السعودية لتلبية الطلب 
احمللي املتنامي وإمداد اليمن واألسواق األفريقية 
القريبة، وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي املسال 
في العالم، وأنشأت قطر مصنعا لأللومنيوم بقيمة 
٥٫٧ مليارات دوالر في ديسمبر ٢٠٠٩ مت افتتاحه 

العام املاضي. 

 مسؤول كبير: دبي ليست 
تحت ضغط لبيع أصول

 انطالق أنشطة أكبر معرض 
سياحي عالمي في برلين  «أوابك» والمركز الياباني 

للتعاون البترولي يوقعان 
مذكرة تفاهم 

 دبيـ  رويترز: قال الشيخ احمد 
بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة 
العليا للسياسة املالية في دبي امس 
ان دبي ـ التي توصلت شــــركتها 
الرئيسية التفاق إعادة هيكلة ديون 
قدرها ٢٥ مليار دوالر العام املاضي 
ـ ليست حتت ضغط لبيع أصول 
في ٢٠١١. وأضاف الشيخ احمد انه 
ال يوجد ما يستدعي ضخ مزيد من 
األموال في صنــــدوق دبي للدعم 
املالي لكنه أكد ان اإلمارة تقف وراء 

شركاتها.

 برلــــني ـ د.ب.أ: افتتــــح وزير 
االقتصاد األملاني راينر برودرليه 
امس في برلني معرض «اي تي بي» 

اكبر معرض سياحي في العالم.
  وقال برودرليــــه على هامش 
افتتاح املعرض ان بالده أصبحت 
في الوقت الراهن ثاني احب مقصد 

سياحي في اوروبا بعد إسبانيا.
  وأضاف الوزير األملاني املنتمي 
الى حزب وزير اخلارجية جيدو 
فيسترفيله الدميوقراطي احلر ان 
عبــــارة «صنع في أملانيا معروفة 
فــــي كل أنحــــاء العالــــم كمــــا ان 
عبارة العطلة فــــي أملانيا حتظى 
بشــــكل متزايد بتقدير على نفس 
هذا النحــــو». وأعرب الوزير عن 
اعتقاده ان شركات السياحة األملانية 
تقف العام احلالــــي «على أعتاب 
عام ناجح». وقــــال برودرليه ان 
شركات السياحة األملانية في الوقت 
احلالي في أعلى نشاطاتها باإلضافة 
الى تنامي قوة اجلذب ألملانيا عن 
طريق بعــــض األحداث مثل كأس 
العالم لكرة القدم للنساء ومسابقة 
األغنية التي تشارك فيها أكثر من 
٥٠ دولة من أوروبا ودول آسيوية 
مثل تركيا وإسرائيل، باالضافة الى 

دول في شمال أفريقيا.
الوزير األملاني بالده    ووصف 
بأنها بالد «ممتعة وهادئة وجديرة 

بالثقة». 

 اعلنت منظمة األقطار العربية 
املصــــدرة للبتــــرول (أوابك) عن 
اتفاقها مع املركز الياباني للتعاون 
البترولي، على املضي قدما نحو 
إقامة عالقات تعاون بينهما في مجال 
الصناعات البترولية الالحقة، حيث 
جتسد ذلك في قيامهما بالتوقيع 
على مذكرة تفاهم بهذا الشأن امس، 
في مقر األمانة العامة ملنظمة أوابك 
في الكويت، حيــــث مثل املنظمة 
األمني العام عباس علي النقي ومن 
اجلانب الياباني العضو املنتدب في 
املركز الياباني للتعاون البترولي 

موريهيرو يوشيدا.
  وقالت املنظمة في بيان صحافي 
ان هذه اخلطوة تاتي في إطار تدعيم 
وتوسيع نشــــاطات التعاون مع 
املؤسسات والهيئات الدولية املعنية 
بالطاقة بصفة عامــــة والبترول 

بصفة خاصة.
  وتضمنت مذكرة التفاهم توثيق 
عرى التعاون بــــني منظمة أوابك 
واملركز الياباني للتعاون البترولي 
من خالل تنفيذ حلقات دراســــية 
وورش عمل وبحوث ودراســــات 
مشتركة، وبرامج أخرى ذات صلة 

بالصناعات البترولية الالحقة. 

 ألمانيا تعتزم شن حملة توعية 
لصالح بنزين «ايه ١٠» المثير للجدل

 برلنيـ  د.ب.أ: تعتزم احلكومة األملانية واجلهات املعنية مثل قطاع 
السيارات وقطاع الوقود إنقاذ مشروع ايه ١٠ فائق النقاء وتوعية 
املاليني من أصحاب السيارات املترددين بشأن إمكانية استخدامهم 
هذا البنزين في سياراتهم بعد إضافة ١٠٪ من اإليثانول إليه وذلك 
بسبب االشتباه في أن هذا البنزين يتسبب في اإلضرار مبحركات 

سيارات بعينها.
  ورغم مقاطعة الكثير من املستهلكني في أملانيا لهذا البنزين الذي 
يعتقد أنه صديق للبيئة إال أن احلكومة أعلنت متســــكها مبشروع 
هذا البنزين وإضافة اإليثانول إليــــه، وجاء هذا اإلعالن عقب لقاء 
الوزراء املعنيني في أملانيا في «قمة الطاقة» في برلني لنظر ســــبل 

التعامل احلكومي مع أزمة بنزين ايه ١٠.
  وبعد أن تبادلت األطراف املعنية االتهامات فيما بينها على مدى 
األيام املاضية ظــــل حماة البيئة واملعارضة علــــى انتقاداتهم لهذا 
الوقود في حني أن شــــركات الوقود املعنية أعلنت عن رضاها عن 

خطط احلكومة.
  ومن املنتظر أن توفر محطات الوقود في أملانيا قوائم بالسيارات 
التي يصلح لها هذا البنزين، ويروج قطاع الوقود وشركات السيارات 
في أملانيــــا لهذا الوقود الذي تعلق عليه آمــــال عريضة في حماية 

البيئة.
  وأعلنت شركات صناعة السيارات وشركات استيرادها في أملانيا 
أن البيانات التي تصدر عنها بشأن مدى حتمل سياراتها لهذا الوقود 
ملزمة مما يعني أنها تتحمل نتيجة تعرض محركات هذه السيارات 
ألعطال جراء اســــتخدام هذا الوقود في حالة ما إذا كانت البيانات 

تؤكد حتمل السيارات لوقود ايه ١٠.
  كما يعتزم قطاع صناعة السيارات في أملانيا إنشاء موقع الكتروني 
خاص يستطيع أصحاب الســــيارات من خالله معرفة ما إذا كانت 
سياراتهم تتحمل هذا الوقود حيث سيتضمن هذا املوقع أرقام جميع 

السيارات في أملانيا. 
  كما تعتزم شركات صناعة الســــيارات األملانية وورش إصالح 
السيارات توعية أصحاب السيارات بشكل أفضل فيما يتعلق مبدى 

توافق محركات سياراتهم مع هذا النوع اجلديد من الوقود.
  وعن ذلك قال وزير البيئة األملاني نوربرت روجتن في برلني: «نحن 
على قناعة بأن محطة الوقود هي املكان الذي يجب أن يحصل فيه 

السائقون على معلومات أكيدة بشأن الوقود األمثل لسياراتهم».
  ودافع وزير البيئة عن طرح هذا النوع اجلديد من الوقود معتبرا 
إياه مساهمة في املزيد من حماية البيئة واملناخ وخفض استهالك 
الوقود، مضيفــــا: «ليس احلل أن نظل معتمدين على النفط.. نرى 

كل يوم القذافي الذي يقصف شعبه».
  وفي الســــياق نفسه قال وزير االقتصاد األملاني راينر برودرله: 
«أعتقد أننا قدمنا بهذا الوقود مساهمة كبيرة في خفض البلبلة بني 

أصحاب السيارات».
  وكان برودرله قد دعا في وقت سابق لـ «فترة الستعادة األنفاس» 

فيما يتعلق باعتماد بنزين ايه ١٠.
  ورحب نادي السيارات األملاني «ا دي ا تسيه» بتمسك احلكومة 
بهذا البنزين» في حني اعتبر أولريش كيلبر، نائب الكتلة البرملانية 
للحزب االشــــتراكي الدميوقراطي الذي يتزعم املعارضة األملانية، 

قمة الوقود فاشلة.

 خالل مشاركته في فعاليات مؤتمر «سيرا» العالمي

 الزنكي يستعرض جهود الكويت في استدامة الطاقة

 فاروق الزنكي

 األمير الوليد بن طالل 

 بقيمة ٥٥٧ مليون دوالر

 شركة كورية جنوبية تفوز بعقد
  لبناء منشأة لتخزين الغاز في الكويت

 بن طالل يستثمر ٥٠٠ مليون ريال في البورصة السعودية 

 زيادة مبيعات المنازل في أميركا مع تراجع األسعار
 واشنطنـ  د.ب.أ: أدى التراجع الثالث ألسعار 
املنازل في الواليات املتحدة خالل الســــنوات 
الثالث األخيرة إلى زيادة املبيعات مع اندفاع 
صائدي الصفقات إلى شراء املنازل قبل زيادة 
أسعار الفائدة على التمويل العقاري حتى إذا 
كان هناك احتمال حلدوث تراجع آخر في قيمة 
املنازل. وكان ارتفاع عدد حاالت أصحاب املنازل 
املمولة بقروض وسحب املنازل منهم قد أدى 
إلى انخفاض أسعار املنازل القائمة خالل يناير 

املاضي إلى ١٥٨٫٨ ألف دوالر للمنزل وهو أقل 
مستوى لها منذ ٢٠٠٢ بحسب احتاد املطورين 
العقاريني الوطني األميركي. في الوقت نفسه 
زادت املبيعات خالل يناير املاضي بنسبة ٢٢٪ 
منذ أكتوبر املاضي. وبدأت زيادة املبيعات مع 
بدء ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية 
بعد أن كانت قد وصلت إلى أدنى مستوى لها 

في نوفمبر املاضي.
  ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء االقتصادية 

عن مــــارك زاندي كبير خبــــراء االقتصاد في 
مؤسسة «موديز أناالتيكس» لالستشارات املالية 
القول إن «سوق العمل األميركية بدأ يتقدم وثقة 
املستهلكني تتحسن وحتى أسعار فائدة التمويل 
العقاري تزداد بعد أن كانت قرب أدنى مستوى 
لها في تاريخها». وتتوقع مؤسسة فاني ماي 
أكبر ممول عقاري في الواليات املتحدة استمرار 
تراجع أســــعار املنازل خالل العام احلالي مع 

ارتفاع مبيعاتها. 


