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لندن مأوى األثرياء العرب في ظل االضطرابات السياسية
الضطراب األوضاع السياسية 

في الشرق األوسط«.
وأضافت: »يشعر اخلليجيون 
ع���ادة بالس���عادة بالبقاء في 
بالدهم. لكننا نتلقى اتصاالت 
من 3 سعوديني في كل أسبوع 
ونصف، مقارنة باثنني آخرين 
)أي من جنسيات أخرى( منذ أن 

بدأنا هذا العمل ألول مرة«.
وباإلضافة إلى األثرياء من 
اخلليجيني، تقول رحمان إنها 
تتلقى استفسارات حول الهجرة 
أيضا م���ن مصر وباكس���تان 
وروسيا وكازاخستان وماليزيا 
وڤيتنام وإندونيسيا والصني.

الفترة التي يتعني على املستثمر 
قضاؤها ف���ي البالد للحصول 
على اإلقامة واجلنسية في حال 
بلغت استثماراته فيها حاجز ال� 
10 ماليني جنيه إسترليني )16 

مليون دوالر(. 
وأكدت كمال رحمان، وهي 
ش���ريكة في إحدى الش���ركات 
القانوني���ة املختصة مبتابعة 
ملفات ومعامالت الزبائن األثرياء، 
أنها ملست أيضا زيادة ملحوظة 
في عدد الراغبني بالهجرة إلى 
العرب،  أثري���اء  بريطانيا من 
القيود  »وذلك بسبب تخفيف 
املفروضة على القوانني، ونتيجة 

املزيد من فاحشي الثراء القادمني 
لالستثمار في بالده«.

وللتدلي���ل عل���ى ترحيب 
حكومة كاميرون بقدوم أصحاب 
املاليني هؤالء، تشير الصحيفة 
إلى اخلطط التي اعتزمت وزارة 
الداخلية البريطانية إماطة اللثام 
عنها أم���س، وترمي لتخفيف 
القيود املفروضة على تأشيرات 
دخول املستثمرين إلى بريطانيا 
ابتداء من الس���ادس من شهر 
أبريل املقبل. ومن التسهيالت 
التي ستعلن  واالس���تثناءات 
احلكومة البريطانية عنها جلذب 
املستثمرين األغنياء اختصار 

إلى »مستويات غير مسبوقة«. 
ونقلت الصحيفة عن رئيس���ة 
قسم الهجرة في شركة »بي دبلو 
سي« للمحاماة، جوليا أونسلو 
� كول، في بريطانيا قولها »إن 
هنالك ثمة زي���ادة كبيرة حقا 
ف���ي عدد األش���خاص املهتمني 
العربية  ال���دول  باالنتقال من 
إلى بريطانيا، وذلك منذ اندالع 
موجة القالقل في مصر في شهر 

يناير املاضي«.
وأضافت اخلبيرة القانونية 
قائلة: »لم أر مثل هذا األمر من 
العرب،  قبل قط في أوس���اط 
فاألشخاص الذين أحتدث إليهم 

قلقون حقا«. ونقلت الصحيفة 
ع���ن محام آخر قول���ه إن أحد 
زبائن���ه العرب خاطبه مؤخرا 
قائ���ال: »أود أن أقترع قبل أن 

أموت«.
ورأت الصحيفة أن »وصول 
هذا العدد من أثرياء العرب إلى 
بريطانيا، والتي تعاني منذ أكثر 
من عام���ني من أزمة اقتصادية 
خانقة مثل العديد من البلدان 
األخرى، يشكل بال شك مفاجأة 
سارة من مفاجآت الربيع العربي، 
وبالطب���ع لم تكن متوقعة من 
قبل رئيس الوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون »الراغب برؤية 

دب���ي � العربية.نت: ارتفع 
الذي���ن يفكرون  عدد األثرياء 
بالهجرة من الش���رق األوسط 
إل���ى بريطانيا بش���كل الفت 
لالنتباه، وذلك بسبب عاملني 
اثنني: أعمال العنف التي تشهدها 
املنطقة جراء الثورات الشعبية، 
والتسهيل املدروس واملخطط له 
لقوانني الهجرة البريطانية ملن 

هم من أصحاب املاليني.
فوفقا لصحيفة »فايننشال 
تاميز« البريطانية، وصل عدد 
املهتمني بالهجرة إلى بريطانيا 
العربية،  ال���دول  أثري���اء  من 
خصوصا اخلليجيني واملصريني، 

وقال البنك األسبوع املاضي إن 
اتفاقات إعادة الشراء تهدف إلبقاء 
أسعار الفائدة قصيرة األجل حتت 

السيطرة.
واس���تطرد رامز قائال »نعتقد 
البنوك س���تحتاج  بالتأكي���د أن 
بعض الس���يولة في الس���وق في 
األيام املقبل���ة ألن البنوك دخلت 
عندما باع املس���تثمرون األجانب 
أذون اخلزانة وكانت أمام البنوك 
احمللية فرصة الشراء بأسعار جيدة 
والدخول لذلك سيحتاجون لبعض 

السيولة قصيرة األجل«.
وأضاف »هذا تسهيل متوافر 
عند الطلب. رمبا ال يلمسه أحد. إنه 
موجود إذا احتاج البنك للسيولة«. 
وتاب����ع قوله إن البن����ك املركزي 
سيعلن حجم أذون اخلزانة التي 
سيعيد شراءها في يوم كل معاملة 
وإن جلنة السياسة النقدية بالبنك 
س����تحدد السعر كل 6 اسابيع في 

اجتماعاتها العادية.

دوالر ف����ي كل يوم من اليومني 
التاليني.

وتاب���ع أن البن���ك يقل���ص 
احتياطيات���ه لتغطية عجز في 
ميزان املدفوعات كإجراء مؤقت إلى 
أن يعود االقتصاد للوقوف على 
قدميه. ووفقا لإلحصاءات الرسمية 
تراجعت االحتياطيات بواقع 1.7 
مليار دوالر في فبراير إلى 33.3 
مليار دوالر واالحتياطيات غير 
الرس���مية بواق���ع 3.3 مليارات 
دوالر. وقال رامز »يتم استخدامه 
لتغطية عجز ميزان املدفوعات. 
إنه يعكس متام���ا ما يحدث في 
ميزان املدفوعات«. وقال رامز إن 
نظام إعادة ش���راء أذون خزانة 
أس���بوعيا في سوق النقد أعلنه 
البنك املركزي االسبوع املاضي 
سيضمن توافر السيولة للبنوك 
احمللية بعدما باع املس���تثمرون 
األجان���ب أذون اخلزان���ة أثناء 

االضطرابات السياسية.

أو من اجلنيه املصري لكنه أجل مدة 
التحويالت من املصريني  تسوية 
التي تتج����اوز 100 ألف دوالر إلى 

5 أيام بدال من اثنني.
وقال رامز إن هذا يهدف للسماح 
للسلطات بالتأكد من أن املعامالت 
»حقيقية« وإنه إجراء مؤقت فقط. 
لكن مصرفيني يقولون إن إطالة أجل 
مدة التسويات يهدف ملنح احلكومة 
الوقت للتحقيق في التحويالت من 
جانب مصريني مقربني من احلكومة 
التي أطيح بها للتأكد من أنهم لم 
يحصلوا على أموالهم بشكل غير 

قانوني.
وقال رامز إن البنك املركزي 
كان يس����تعد لتحويالت بني 8 
و10 مليارات دوالر من اجلنيه 
مباشرة بعد إعادة فتح البنوك 
في السادس من ابريل بعد إغالقها 
ألسبوع بسبب االضطرابات لكن 
لم يتم حتويل س����وى 1.7مليار 
دوالر في اليوم األول ونحو مليار 

هذا يعني أن البنك سيسمح للعملة 
بالهبوط خالل األشهر املقبلة إذا 
تراجع الطل����ب عليها أجاب رامز 

»نعم«.
ويقول محللون إن قيمة اجلنيه 
املصري تراجعت بالفعل بعد انهيار 
بعض األركان الرئيسية للطلب مبا 
فيها السياحة واالستثمار األجنبي 
خالل أسابيع من االحتجاجات التي 
أطاحت بالرئيس السابق حسني 

مبارك.
وخس����ر اجلني����ه 1.8% مقابل 
الدوالر منذ اندلعت االحتجاجات 
في 25 يناير. وتوقع اخلبير لدى 
املالية هيرميس محمد  املجموعة 
أبو باشا أن يتراجع اجلنيه � الذي 
أغلق أمس االول عند 5.924 جنيهات 
لل����دوالر � إلى 6.30 مقابل العملة 

األميركية بنهاية 2011.
ولم يفرض البنك املركزي اي 
قيود على حتويل املس����تثمرين 
األجانب أم����واال إلى خارج البالد 

القاهرة � رويترز: قال البنك 
إنه مس����تعد  املركزي املصري 
للسماح بهبوط تدريجي للجنيه 
املصري في األش����هر املقبلة إذا 
تراجع الطلب على العملة وإنه ال 

يستهدف سعر صرف محددا.
البنك  وقال نائ����ب محافظ 
اتفاقات  هش����ام رامز إن حجم 
إعادة شراء أذون اخلزانة يوم 
الثالثاء املقبل لتوفير س����يولة 
للبنوك احمللية سيتحدد في يوم 

املعاملة.
وأض����اف ف����ي مقابل����ة مع 
»رويترز« »سياستنا دائما هي 
أننا ال نستهدف أسعارا محددة 

للعملة. 
وأضاف »سياستنا دائما هي 
أننا نريد السوق.. نريد أن تعكس 

األسعار العرض والطلب«.
ومضى يقول »ما نحرص عليه 
بشدة هو السيولة في السوق«. 
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان 

هشام رامز

مليون دينار. 
وفي شهر فبراير، انخفضت 
قيمة األسهم املشتراة من قبل 
أما  الكويتيني بنس���بة 44 %، 
من جهة األس���هم املباعة، فقد 
انخفضت قيمة األسهم بنسبة 

47% على أساس شهري.
وانخفضت حصة مستثمري 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
م���ن إجمال���ي قيمة األس���هم 
املش���تراة إلى 2.1% من %2.7 
املسجلة خالل الشهر السابق، 
كما انخفضت قيمة األسهم التي 
اشتروها بنسبة 57% لتصل 
إل���ى 10.0 مالي���ني دينار، في 
حني شهدت قيمة األسهم التي 
باعوها انخفاضا بنسبة %24 
لتصل إلى 18.5 مليون دينار 
وأصبحوا أكثر بيعا لألسهم، 
حيث باعوا ما تبلغ قيمته  8.5 

ماليني دينار.

بنس���بة 44% وتراجع نشاط 
بيعه بنس���بة 37%، واشترى 
قطاع حسابات العمالء أسهما 
بقيمة 103.3 ماليني دينار في 
حني باع أسهما تقدر بقيمة 115.1 
مليون دينار، ليصبح أكثر بيعا 
لألسهم، بصافي قيمة بيع بلغت 

11.8 مليون دينار.
كان املستثمرون الكويتيون 
أكبر املتعاملني في سوق الكويت 
لألوراق املالية خالل شهر فبراير 
حيث اس���تحوذوا على %92 
من إجمالي األس���هم املشتراة، 
و86%من إجمالي األسهم املباعة، 
وكانوا أكثر شراء لألسهم  خالل 
شهر فبراير وللشهر الرابع على 
التوالي، حيث اشتروا ما تبلغ 
قيمته 437.1 مليون دينار في 
حني باعوا ما يقدر بقيمة 409.0 
ماليني دينار، ليصبحوا أكثر 
شراء بشرائهم ما قيمته 28.1 

عل���ى التوال���ي م���ن إجمالي 
األس���هم املشتراة، و8% و%24 
على التوالي من إجمالي األسهم 

املباعة خالل شهر فبراير.
صنادي���ق  قط���اع  وكان 
أكثر شراء خالل  االس���تثمار 
شهر فبراير وعلى مدار شهرين 
متتاليني، حيث اشترى أسهما 
تقدر بقيمة 47 مليون دينار في 
حني باع أسهما بقيمة 40 مليون 
دينار مس���جال صافي ش���راء 

مقداره 7.1 ماليني دينار.

نشاط التداول وفقًا لجنسية 
المستثمر

وفيما يتعلق بقطاع حسابات 
العمالء، فإنه على الرغم من أن 
القطاع ظل أكثر القطاعات شراء 
على مدار ستة أشهر متتالية، إال 
أنه شهد صافي بيع خالل شهر 
فبراير مع تراجع نشاط شرائه 

استحواذ القطاع على ما نسبته 
26% من إجمالي األسهم املشتراة 
و23% من إجمالي األسهم املباعة، 
وقد اشترى القطاع أسهما تبلغ 
قيمتها  124.9 مليون دينار في 
حني باع أس���هما تبلغ قيمتها 
 108.7 ماليني دينار وكان أكثر 
شراء لألس���هم، بصافي قيمة 
شراء بلغت 16.2 مليون دينار، 
وتراجع نشاط الشراء في قطاع 
الشركات واملؤسسات بنسبة 
42% خالل فبراير بينما تراجع 
نشاط البيع بنسبة 43%، كان 
أكثر  قطاع الشركات واألفراد 
شراء لألسهم على مدار خمسة 
أشهر متتالية خالل فترة الستة 
الس���ابقة منذ سبتمبر  أشهر 

 .2010
وجله���ة قط���اع صناديق 
االستثمار وحسابات العمالء، 
فقد استحوذ على 10% و%22 

قال التقرير الشهري لبيت 
االس���تثمار العاملي »جلوبل« 
ان نش���اط التداول في سوق 
الكويت لألوراق املالية ش���هد 
تراجعا كبيرا خالل شهر فبراير 

 .2011
واشار التقرير الى ان السوق 
ش���هد خالل الش���هر السابق 
انخفاضا حادا في إجمالي قيمة 
التداول بلغت نسبته 44% ليبلغ 
474.0 مليون دينار، في حني 
السهم  انخفض إجمالي كمية 
املتداولة بنسبة 59% وصوال 
إلى 2.5 مليار س���هم، وبلغت 
أعلى قيمة وكمية تداول لليوم 
الواحد خالل الشهر 52.4 مليون 
دينار و213.1 مليون سهم خالل 
جلس���تي 20 و21 فبراير على 

التوالي.
وق���ال التقري���ر ان قطاع 
أكبر  األف���راد م���ازال ميث���ل 

القطاعات املتعاملة في سوق 
الكويت لألوراق املالية، حيث 
استحوذ على 42%  من إجمالي 
قيمة األسهم املشتراة و44% من 

إجمالي قيمة األسهم املباعة.
وعل���ى الرغ���م م���ن ذلك، 
انخفضت حصة املستثمرين 
األفراد من إجمالي قيمة األسهم 
املشتراة بنس���بة 47% خالل 
ش���هر فبراير، كما انخفضت 
 حصته���م من إجمال���ي قيمة 
األسهم املباعة بنسبة 48%، وقد 
اشترى املستثمرون األفراد في 
شهر فبراير أسهما تقدر بقيمة 
198.6 ملي���ون دينار في حني 
باعوا أسهما تقدر بقيمة 210.4 
ماليني دينار، ليصبحوا أكثر 
بيعا لألسهم، حيث بلغ صافي 
قيمة البيع 11.9 مليون دينار.

وفيما يتعلق بقطاع الشركات 
واملؤسسات، اشار التقرير الى 

ذكرت ش���ركة االتصاالت املتنقلة )زين( انها تسلمت امس االول 
ردا من احد مفوضي حتالف »اململكة � بتلكو« باملوافقة على الشروط 

املقترحة وهي على النحو التالي:
الكفاالت: ستتم تس���وية وإنهاء الكفاالت ضمن اجراء نقل  ملكية األسهم واعادة هيكلة رأسمال شركة »زين � السعودية« 1
مبوجب اتفاقيات بني البائع واملشتري 
)املؤسسات املالية املستفيدة من تلك 

الكفاالت(.
قيمة العرض: سيتم سداد مبلغ  950 مليون دوالر نقدا بالتزامن 2

مع اجراءات نقل امللكية.
كما سيتم سداد مبلغ 250 مليون دوالر 
بواس���طة ش���ركة »زين � السعودية« 
باعتب���اره دينا عليها وذلك بعد اعادة 
هيكلة رأسمالها، وقد يتم استخدام هذا 
الدين بواسطة احدى املؤسسات املالية 
مقابل تعجيل س���داد قيمته ملجموعة 

»زين«.
الش���رط اجلزائي: متت املوافقة على قيمة الشرط اجلزائي  مببلغ وق���دره 20 مليون دوالر، يلتزم بدفعها الطرف الذي 3

يتراجع عن املضي في الصفقة.

فرانكفورت � د.ب.أ: أعلنت ش���ركة السيارات الرياضية الفارهة 
األملانية »بورشه« اول من امس زيادة مبيعاتها وأرباحها إلى مستويات 
قياسية خالل عامها املالي القصير من أغسطس إلى ديسمبر املاضيني 

في ظل الطلب العاملي القوي على السيارات الفارهة.
وذكرت »بورش���ه«، التي يوجد مقرها في مدينة شتوتغارت، أن 
أرباح تشغيلها زادت خالل تلك الفترة 
مبقدار 3 أمثال مستواها في الفترة نفسها 
قبل عام لتصل إل���ى 688 مليون يورو 
)963 ملي���ون دوالر( مقابل 227 مليون 
ي���ورو خالل الفترة نفس���ها من 2009. 
وزادت املبيعات بنس���بة 59% إلى 3.86 

مليارات يورو.
وق���ال ماتياس موللر رئيس مجلس 
إدارة »بورشه« إن »العام املالي القصير 
كان عاما ناجحا بصورة استثنائية من 
حيث املبيع���ات وإجمالي حجم األعمال 
واألرباح«. وزاد حجم مبيعات »بورشه« 
خالل هذه الفترة بنسبة 56.6% إلى 40446 
سيارة. وخالل الفترة من أغس���طس إلى ديسمبر املاضيني أنتجت 
»بورشه« 41949 س���يارة بزيادة نسبتها 18% عن الفترة نفسها من 
2009. وأدى األداء القوي للشركة إلى زيادة حجم قوة العمل لديها 

بنسبة 3.4% إلى 13159 عامال.

»زين«: حتالف »اململكة ـ بتلكو«
يوافق على الشروط املقترحة 

أرباح قياسية لبورشه األملانية 
للسيارات الفارهة

املركزي الياباني يضخ 5 تريليونات ين 
إضافية إلى أسواق املال

للشهر الرابع على التوالي وانخفاض حصة مستثمري دول مجلس التعاون اخلليجي 

»جلوبل«: الكويتيون األكثر نشاطًا في السوق  خالل فبراير
باستحواذهم على 42٪  من إجمالي قيمة األسهم املشتراة

طوكيو ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير إخبارية أن البنك املركزي الياباني 
ضخ دفعة نقدية جديدة إلى أسواق املال أمس قدرها 1.5 تريليون ين 
)18.5 تريليون دوالر( بعد ضخ 3.5 تريليونات ين )43 مليار دوالر( 
في األسواق املالية في وقت سابق من أمس للمساعدة في استقرار 

النظام املالي بعد الزلزال املدمر الذي ضرب البالد يوم اجلمعة املاضي 
وما تبعه من موجات مد عاتية )تسونامي( والكارثة النووية األسبوع 
املاضي. ووصل إجمالي السيولة النقدية التي ضخها البنك املركزي 

الياباني أمس إلى 5 تريليونات ين بحسب وكالة جيجي برس لألنباء. 
وكان البنك قد ضخ يوم االثنني املاضي 15 تريليونا ثم 8 تريليونات 
ين للمساهمة في إعادة االستقرار ألسواق املال. وأشار البنك إلى أن 

هذه السيولة هي األكبر التي يضخها البنك لدعم االستقرار املالي. 
ودخل اإلجراء الطارئ من جانب البنك املركزي الياباني يومه الثالث، 
حيث يحاول البنك مساعدة املؤسسات املالية في املناطق التي ضربها 

الزلزال على توفير األموال الضرورية في األسواق.

مجلس إدارة الشركة دعا إلى عقد جمعية عمومية في أسرع وقت

اخلدم���ات في عال���م الطيران 
وإبراز صورة مشرقة لقطاع 
الطيران الكويتي، وبهذا الصدد 
إدارة اخلطوط  فإن مجل���س 
الوطني���ة يتفهم ويأس���ف ملا 
قد يس���ببه ه���ذا الق���رار من 
عدم ارتياح لضيوفنا في ظل 
الظ���روف احلالي���ة الصعبة، 
مؤكدين حرصنا على إيضاح 
الصورة ملساهمينا وضيوفنا 
والرأي العام في مؤمتر صحافي 
س���يدعى له األس���بوع املقبل 
باإلضافة إلى اجتماع اجلمعية 
العمومية غير العادية والذي 
سيعلن عن توقيته في القريب 

العاجل«.

املستقبلية للشركة. وحتى ذلك 
احلني، ونظ���را للوضع املالي 
احلالي للش���ركة وعدم توافر 
أرضية مالئم���ة للعمل وفق 
أسس جتارية عادلة، ونتيجة 
لألوضاع اإلقليمية اقتصاديا 
وسياس���يا وأمنيا، وأثر ذلك 
على تسيير العمليات التجارية 
للخط���وط الوطنية، فقد قرر 
مجل���س اإلدارة تعليق كافة 
عمليات الشركة مع عودة آخر 
رحلة مجدولة إلى الكويت مساء 

امس 16 مارس 2011.
الش���ركة في  وأوضح���ت 
البيان قائلة: »يأسف مجلس 
إلى  األم���ر  اإلدارة لوص���ول 

هذا امل���دى ويعتذر من جميع 
األطراف املعنية بهذا الش���أن، 
فإنه يدعو ضيوف اخلطوط 
الوطنية حاملي تذاكر للسفر 
بعد تاريخ 16 مارس مبراسلة 
الش���ركة بش���أن مطالباتهم 
البري���د اإللكترون���ي  عل���ى 
claims@wataniyaairways.
com«. وأضافت الشركة: »اننا 
اليوم نقدر صعوبة هذا القرار 
على أسرة العاملني في اخلطوط 
الوطنية، ومساهمي الشركة، 
وضيوفنا الذين دعمونا وشهدوا 
معنا مرحلة فريدة في تاريخ 
الكويتية،  الطي���ران  صناعة 
س���عينا خاللها لتقدمي أفضل 

أعلنت اخلطوط الوطنية أن 
مجلس إدارة الش���ركة اجتمع 
أمس وق���رر تعلي���ق جميع 
عمليات الشركة مع عودة آخر 
رحلة مجدولة إلى الكويت مساء 

أمس.
الش���ركة في بيان  وقالت 
صحافي أمس إن مجلس اإلدارة 
اجتمع أمس ملناقشة األوضاع 
املالي���ة للش���ركة واخليارات 
املس���تقبلية ألدائه���ا في ظل 
الظروف واملعطيات احلالية، 
وقرر مجلس اإلدارة في اجتماعه 
إل���ى اجتماع جمعية  الدعوة 
عمومية غير عادية في أسرع 
وقت ممكن ملناقشة اخليارات 

سياستنا دائما هي أننا ال نستهدف أسعاراً محددة للعملة

رامز : املركزي املصري يسمح لسعر اجلنيه باالستجابة للطلب

»كيبكو«: قرار تعليق النشاط أمر مؤسف
اكدت شركة مشاريع الكويت )القابضة( »كيبكو« أن قرار شركة 
اخلطوط الوطنية بوقف نشاطها لن يفرض على شركة املشاريع 

أي ترتيبات مالية. وقالت شركة املشاريع إن »قرار شركة اخلطوط 
الوطنية لن يكون له أي ترتيبات على البيانات املالية للشركة 

خصوصا أن احلصة التي متتلكها الشركة في اخلطوط الوطنية 
حصة غير مؤثرة«. وعبرت شركة املشاريع عن أسفها لقرار 

اخلطوط الوطنية بوقف نشاطها وهي الشركة التي جنحت منذ 
انطالقها في بناء سمعة ممتازة ولكن الظروف املالية الصعبة دفعت 

بإدارة اخلطوط الوطنية التخاذ مثل هذا القرار.

»اخلطوط الوطنية« تعلق كافة عملياتها التشغيلية


