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اتسمت جلسة تعامالت أمس 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
األداء،  الواض���ح في  بالتذبذب 
مع جنوح إلى االنخفاض أغلب 
الوق���ت، وذلك على مس���توى 
املؤش���رين نتيجة اس���تمرار 
عمليات البيع التي شملت أسهما 
رخيصة وأخرى قيادية موزعة 

على جميع القطاعات.
البنوك دور  وكان لقط���اع 
كبير في الضغط على مؤشري 
الس���وق من خ���الل انخفاض 
أس���هم مثل اخلليج والتجاري 
والدولي، إضافة الى أسهم قيادية 
مثل سهم زين وأسهم رخيصة 
شهدت عمليات تصريف جلني 
األرباح منها متويل خليج وأبيار 
فضال عن بعض أسهم مجموعة 

املدينة.
واس���تمر األداء عل���ى هذه 
الوتيرة حتى منتصف اجللسة 
تقريب���ا إلى أن ب���دأت عمليات 
دخول على بعض األسهم البنكية 
منها الوطني وعدد من األسهم 
الرخيصة لتبدأ مرحلة تذبذب 
واضح ملؤشري السوق بني ارتفاع 
وانخفاض ولكن بقدر محدود، 
ال���ى أن جاءت  واس���تمر ذلك 
حلظات اإلقفال لتحسم األمر في 
اجتاه اإلغالق باللون األخضر 
من خالل عمليات شراء انتقائية 
ألسهم الوطني وبيتك األمر الذي 
قلص من خسائر مؤشر القطاع 
بشكل الفت فضال عن سهم زين 
الذي قلص خسائره وأقفل عند 
مستوى إغالقه السابق 880 فلسا 
بعد أن وصل الى مستوى 870 

فلسا خالل التعامالت.
واستمرت معدالت السيولة 
على انخفاضها الواضح نتيجة 
عدم وجود محفزات للش���راء 
وتراجع دعم املالك ألس���همهم 
رغم اقتراب الس���نة املالية من 
نهايتها، وهو ما وضح من ضعف 
كميات الت���داول، ومن املتوقع 
ان تستمر الس���يولة عند هذه 
املعدالت نتيج���ة اإلحجام عن 
الش���راء بكميات كبيرة فضال 
عن جتاهل الكثير من األس���هم 
املتداولة في الوقت احلالي لعدم 

قناعة املتداولني بها.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
بواق���ع 10 نق���اط ليغلق عند 
مستوى 5822.8 نقطة بارتفاع 
نس���بته 0.17% مقارنة بجلسة 
أول من أمس، وارتفع املؤش���ر 
الوزني مبقدار 1.31 ليغلق عند 
مستوى 406.73 نقاط بارتفاع 
نسبته 0.32% مقارنة باجللسة 

األخيرة.

وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 
115.2 مليون سهم نفذت من خالل 
1807 صفقات قيمتها 13.2 مليون 
دينار، وشهدت متغيرات السوق 
تباينا في األداء، حيث ارتفعت 
التداول بنسبة %0.09،  كميات 
وارتفعت الصفقات بنسبة %5.5، 
أما القيمة اإلجمالية فانخفضت 
بنسبة 11.3%، وجرى التداول على 
أسهم 109 شركات، ارتفعت من 
بينها أسهم 40 شركة وتراجعت 
أسهم 28 شركة واستقرت عند 
مس���تويات إغالقها السابق 41 
التداول  شركة، فيما لم يشمل 

أسهم 106 شركات.
وتص���در قط���اع اخلدمات 
النشاط من حيث القيمة، إذ مت 
تداول 20.3 مليون سهم نفذت 
من خالل 527 صفقة قيمتها 3.6 
ماليني دينار، وجاء قطاع البنوك 
في املركز الثاني من حيث القيمة، 
إذ مت تداول 3.6 ماليني سهم نفذت 
من خالل 123 صفقة قيمتها 3.3 
ماليني دينار، وجاء قطاع العقار 
في املركز الثالث من حيث القيمة، 
إذ مت تداول 43.7 ماليني س���هم 
نفذت من خالل 437 صفقة قيمتها 
2.4 مليون دينار، وجاء قطاع 
الصناعة ف���ي املركز الرابع من 
حيث القيمة، إذ مت تداول 12.3 
مليون سهم نفذت من خالل 267 
صفقة بقيمة 1.6 مليون دينار، 
وجاء قطاع االستثمار في املركز 
اخلامس من خالل تداول 26.6 
مليون سهم نفذت من خالل 347 
صفقة بقيمة 1.4 مليون دينار.

آلية التداول

تصدر قطاع البنوك القطاعات 
أمس من حيث استحواذه على 
القيمة بنس���بة 25%، وارتفع 
س���هم الوطني بواقع 20 فلسا 
بعد تداول 1.9 مليون سهم ليصل 
الى دينار و140 فلسا، وارتفع 
كذلك سهم بيتك بواقع 10 فلوس 
بعد تداول قرابة مليون س���هم 
ليصل الى مستوى 890 فلسا، 
الدولي بواقع 5  وتراجع سهم 
فلوس بعد تداول 310 آالف سهم 
ليصل الى مستوى 255 فلسا، 
وتراجع كذلك سهم برقان مبقدار 
5 فلوس ولك���ن بعد تداوالت 
محدودة ل���م تتجاوز 200 ألف 
س���هم، وتراجع سهم التجاري 
بواقع 20 فلسا بعد تداول 15 ألف 
سهم فقط، واستقرت باقي أسهم 
القطاع عند مستويات إغالقاتها 
السابقة بعد تداوالت محدودة 
عدا سهم األهلي الذي لم يشهد 

أي تداوالت في جلسة أمس.
تراجع ملحوظ على مستوى 
كمي���ات التداول ش���هده قطاع 

الشركات االس���تثمارية، حيث 
استحوذ القطاع على 10.6% من 
القيمة، وشهد سهم السالم تداوال 
أكثر من 5.7 ماليني سهم وارتفع 
باحلد األعل���ى بواقع 5 فلوس 
ليصل الى 91 فلسا في ظل الدعم 
الواضح الذي يشهده السهم في 
الوقت احلالي، وشهد سهم اكتتاب 
التابع لنفس املجموعة تداول 4.8 
ماليني سهم ولكنه تراجع بواقع 
0.5 فلس بسبب عمليات جني 
األرباح، وتراجع سهم ايفا بعد 

تداول 1.4 مليون سهم.
حتسن ملحوظ شهده قطاع 
الش���ركات العقارية في جلسة 
أمس واس���تحوذ من خالل هذا 
النشاط على 18.1% من إجمالي 
القيمة، وكان سهم أبيار األنشط 
من حيث التداول من خالل 21.5 
مليون سهم ولكن غلب عليها 
البيع أكثر من الشراء فتراجع 
السهم بواقع 0.5 فلس، وشهد 
سهم دبي األولى ارتفاعا مبقدار 
0.5 فلس بعد تداول أكثر من 8 
ماليني سهم، وواصل سهم رمال 
الثاني على  للي���وم  ارتفاعاته 
التوالي مبقدار 10 فلوس ليرتفع 
الى مستوى 275 فلسا بعد تداول 

قرابة 3 ماليني سهم.
غلب���ت عملي���ات الش���راء 
البيع في قطاع الشركات  على 
الصناعي���ة في جلس���ة أمس، 
حيث شهد سهم أنابيب ارتفاعا 
مبقدار 10 فلوس بعد تداول أكثر 
من 3 ماليني س���هم ليصل الى 
مستوى 144 فلسا، واستقر سهم 
الصناعات عند مستوى 255 فلسا 
بعد تداول 1.5 مليون سهم، فيما 
عادت عمليات التجميع على سهم 
املعدات بعد تداول قرابة مليوني 
سهم لترتفع قيمة السهم الى 52 
فلسا، كما شهد سهم الصلبوخ 
تداوالت نشطة بلغت 4.6 ماليني 
س���هم ليصل الى 52 فلسا بعد 

ارتفاعه بواقع فلس واحد.
حقق قطاع األسهم اخلدماتية 
ارتفاعا في جلسة أمس واستحوذ 
على أعلى نس���بة م���ن القيمة 
اإلجمالية بواقع 27.2%، وذلك 
جراء عمليات دخول على كثير 
من أسهم القطاع، خاصة سهم 
زين الذي بلغ���ت تداوالته 1.3 
مليون سهم بقيمة 1.17 مليون 
دينار، ولكنه استقر عند مستوى 
إغالقه الس���ابق، وارتفع سهم 
اجيليتي بعد تداوالت اقتربت من 
مليون سهم ليصل الى مستوى 
385 فلسا، وواصل سهم هيتس 
 5.1 الكبيرة من خالل  تداوالت 
ماليني سهم ولكنه استقر عند 

مستوى إغالقه السابق.
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نقاط ارتفاع املؤشر السعري 
بنسبة 0.17%، وارتفاع املؤشر 
الوزني 1.31 نقطة بنسبة %0.32.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 
13.2 مليون دينار.

شركات استحوذت أسهمها 
على 42.2% من القيمة اإلجمالية، 
واستحوذ سهم الوطني على 
15.9% من القيمة اإلجمالية 
للتداول.

قطاعات سجلت مؤشراتها 
ارتفاعات متفاوتة في جلسة 
أمس تصدرها قطاع اخلدمات 
بواقع 57.7 نقطة، فيما سجل 
قطاع غير الكويتي انخفاضا0 
بواقع 75.8 نقطة.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي

عمليات شراء انتقائية تدفع السوق لالرتفاع

املوظفون يرونها مرفوضة ويقررون االعتصام مرة أخرى خالل الشهر املقبل

العبدالعزيز يوافق على مطالب املعتصمني
في »املركزي« ويعدل سلم املكافآت 

الكويت  وافق محاف���ظ بنك 
املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
عل���ى بعض مطال���ب املوظفني 
املعتصم���ني أمس، بع���د أن أقر 
تعديل سلم املكافآت لتزيد املكافأة 
الدرجة »أ«  الش���هرية ملوظفي 
بنسبة 25% لتصبح 75%، وزيادة 
موظف���ي الدرجة »ب« بنس���بة 
25% لتص���ل املكافأة الش���هرية 
إل���ى 55% من إجمال���ي املكافأة 
الش���هرية، باإلضافة إلى زيادة 
موظفي الدرجة »ج« بنسبة %10 

لتصبح املكافأة الشهرية ملوظفي 
هذه الدرجة من الكويتيني حملة 
الدبلومات 25%، كما منح أيضا 
النسب  احملافظ املوظفني نفس 
الس���ابقة من املكافأة احلكومية 
املقدرة ب� 200 دينار شهريا، والتي 
هي حق لكل موظف كويتي في 

الدولة.
لكن املوظف���ني املعتصمني 
يرون أن هذه الزيادة مرفوضة 
وال تتناسب مع سقف مطالبهم 
وتطلعاتهم، حي���ث تنحصر 

زي���ادة موظف���و الدرجة »ج« 
بعد تعديلها فيما بني 60 و110 
دنانير، ويتطلع موظفو الدرجة 
»أ« إلى زيادة رواتبهم بحدود 
900 دينار بدال من هذه الزيادة 
الضعيف���ة التي لم تتجاوز ال� 

500 دينار.
أنه���م  املوظف���ون  وأك���د 
س���يعتصمون مرة أخرى خالل 
الش���هر املقبل للمطالبة بجميع 
حقوقهم وعلى رأسها إقرار املكافأة 
الش���هرية واحلكومية بالنسبة 

100% جلميع الدرجات الوظيفية، 
باإلضافة إلى متسكهم مبطالبهم 
بسرعة إقرار باقي املميزات والتي 
تس���اويهم بأمثالهم من موظفي 
ديون احملاسبة وهيئة أسواق املال 
واملمثلة في زيادة مكافأة نهاية 
اخلدمة من 10 أيام إلى 60 يوما، 
وزيادة البونص ثالثة أضعاف، 
فضال عن رفع العالوة السنوية 
من 14 دينارا إلى 40 دينارا كحد 

أدنى.
محمود فاروق  ٭

»hgمواشي« تفوز في الدعوى 
املقامة بسلطنة عمان  

التشكيك في أوروبا يعرض 
ماليني الوظائف للخطر

املطارات الفرنسية تشهد 
إضرابًا لليوم الرابع 

رئيس البنك املركزي األوروبي 
يحذر من امتداد أزمة اليورو عامليًا

انعقاد الدورة التاسعة للمجلس 
الوزاري العربي للكهرباء

األردن ينوي استيراد جزء من 
احتياجاته من الغاز املسال من قطر

إسبانيا تنجح في طرح سندات 
بقيمة 5.6 مليارات يورو 

أفادت ش���ركة نقل وجتارة املواش���ي بأنه صدر احلكم   
لصالح الشركة في االستئناف اخلاص بتعديل احلكم االبتدائي 
واحلكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 
 وإلزام املستأنفة � ش���ركة املجد للمواشي � بدفع 200 ريال 
عماني أتعاب محاماة ومصاريف االستئناف، قاضيا بقبول 

االستئناف شكال وفي املوضوع.

لندن � د.ب.أ: حذرت مجموعة من 20 ش����خصية اقتصادية 
بارزة في بريطانيا في خطاب مفتوح من تداعيات التشكيك في 

االحتاد األوروبي على االقتصاد في بريطانيا.
وقال املوقعون على اخلطاب الذي نش����ر مضمونه امس في 
صحيفة »ديلي تليغراف« إن نحو 3 ماليني وظيفة في بريطانيا 

ستصبح في خطر إذا غادرت بريطانيا قلب أوروبا.
ومن بني املوقعني على اخلطاب ريتشارد برانسون، رئيس 
شركة فيرجني للطيران واالتصاالت، ومايك ريك، رئيس مجلس 

إدارة شركة بريتيش تلكوم لالتصاالت.
ويأتي نش����ر اخلطاب بعد 10 أيام من فشل رئيس الوزراء 
البريطان����ي ديڤيد كاميرون خالل قمة بروكس����ل األخيرة في 
احلصول لبريطانيا على حق االعتراض على القواعد األوروبية 
اجلديدة التي يس����عى االحتاد األوروبي لتطبيقها على أسواق 
املال مما ينهي التعاون مع بقية دول االحتاد في إعداد معاهدات 
أوروبية جديدة تهدف للمزيد من االنضباط في موازنات الدول 
األعضاء باالحتاد. وبناء على ذلك فإن بريطانيا ستحتفظ فقط 
بصفة مراقب خالل املفاوضات التي جترى بني بقية دول االحتاد 
والرامية للتوصل لهذه االتفاقات. وأكد املوقعون على اخلطاب 
على ضرورة أن تعود بريطانيا مرة أخرى للمشاركة في عمليات 
اتخاذ القرار في أوروبا »فمن مصلحة بريطانيا أن يبقى اليورو« 
حسبما جاء في اخلطاب. كما رأى املوقعون أن السوق الداخلية 

في أوروبا متثل نصف التجارة البريطانية.

باريس � كونا: تسبب اإلضراب الذي نفذه العاملون بقطاع 
النقل في مطاري »ش���ارل ديغول« باريس و»ليون« لليوم 
الرابع على التوالي في تأخير وإلغاء عدة رحالت تزامنا مع 
عطالت نهاية العام. وذكرت شركة »ايه.دي.بي« املسؤولة عن 
ادارة املطارات في فرنسا في بيان ان املسافرين الى وجهات 
خارجية عبر مطار »شارل ديغول« يواجهون تأخيرا بنحو 
45 دقيقة عند نقاط التفتيش قبل صعود الطائرة فيما اضطر 
القائم���ون على مطار ليون الى الغاء نحو 20% من الرحالت 
بسبب اإلضراب الذي دخل يومه الرابع. واضافت ان عدة رحالت 
من مطار »تولوز« متت اعادة جدولتها في اليومني املاضيني 

في حني لم يتأثر مطار »اورلي« في باريس حتى اآلن.

لندن � أ.ش.أ: حذر رئيس البنك املركزي االوروبي ماريو 
دراجي من خطورة امتداد وتعميق أزمة الديون في منطقة 
اليورو الى مختلف انحاء العالم بحلول العام اجلديد خاصة 
بعد رفض بريطانيا املساهمة في متويل صندوق انقاذ الدول 

املتعثرة بصندوق النقد الدولي.
وقالت صحيفة »الغارديان« البريطانية � في سياق تقرير 
اوردته عبر موقعها االلكتروني � ان اقتراحا ملساعدة صندوق 
النقد الدولي ب� 200 مليار يورو اي ما يعادل 168 مليار جنيه 
استرليني لتمكينه من إنقاذ دول تعاني من مشاكل قد تعثر 
بعد ان أبلغ وزير املالية البريطاني جورج اوسبورن نظراءه 
وزراء املالية األوروبيني بأن بريطانيا لن تساهم في حصتها 

في الصندوق البالغة 25 مليار جنيه استرليني.
وتابعت ان رفض اوسبورن الذي كان متوقعا بشكل واسع 
جاء في وقت حذر فيه البنك املركزي االوربي من ان امتداد 
ازمة الديون ميكن ان يؤثر على دول اخرى مبنطقة اليورو 

وحتى الى مختلف انحاء العالم.
ونقلت الصحيفة عن دراجي قوله امام البرملان األوروبي 
في بروكس���ل »ان الضغوط في أس���واق السندات في الربع 
االول س���يكون بالغ األهمية إن لم يكن غير مسبوق فمئات 

املليارات من الديون جاءت من أجل التجديد«.

تشارك منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول، واملنظمة 
العربية للتنمية الصناعية والتعدين، واالحتاد العربي للكهرباء، 
واالس����كوا، كما يش����ارك وفد من البنك الدولي في اجتماعات 
املجل����س الوزاري العربي للكهرباء في دورته التاس����عة مبقر 
األمانة العامة للجامعة التي تعقد 22 ديسمبر اجلاري.  وصرح 
د.محمد بن إبراهيم التويجري � األمني العام املساعد للشؤون 
االقتصادية بأن املجلس سيناقش البنود املعروضة على جدول 
أعماله وأهمها متابعة نتائج وقرارات القمة التنموية االقتصادية 
واالجتماعية: الكويت )2009( وش����رم الشيخ )2011( واإلعداد 
للدورة الثالثة للقمة )الرياض 2013( حيث سيقترح املجلس 

موضوعا أو أكثر للعرض على القمة القادمة بالرياض.
وعلى صعيد محور أعم���ال املجلس، وهو الربط الكهربائي 
العربي ومس���تجداته، وأشار الى أنه وفي إطار متابعة املجلس 
لتنفيذ »دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغالل 
الغاز الطبيع���ي لتصدير الكهرباء«، واف���ق الصندوق العربي 
لإلمناء االقتص���ادي واالجتماعي على قيام���ه باجناز اجلزئني 
األول والثاني من الدراس���ة باالس���تعانة بأحد بيوت اخلبرة، 
كم���ا وافق البنك الدولي على متوي���ل وتنفيذ اجلزء الثالث من 
الدراسة. وسيطلع املجلس أيضا على آخر املستجدات اجلارية 
في مشروعات الربط الكهربائي العربي من خالل التقارير التي 
أعدتها هيئاته الث���الث )الثماني واخلليجي واملغاربي(، إضافة 
إلى التطورات اجلارية بشأن مشروع الربط املصري السعودي، 
ومشروع الربط الكهربائي لدول النيل الشرقي، ومشروع الربط 

بني السعودية واليمن. 
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

عمان � أ.ف.پ: قال وزير الطاقة والثروة املعدنية األردني 
قتيبة ابو قورة في تصريحات صحافية امس ان بالده تنوي 

استيراد جزء من احتياجاتها من الغاز املسال من قطر.
وقال ابوقورة لصحيفة »الرأي« اليومية احلكومية »هناك 
اتصال م���ع قطر لعقد اجتماع وزاري لتس���ريع االجراءات 
املتعلق���ة بإمكانية تزويد قطر لألردن بجزء من احتياجاته 

من الغاز الطبيعي املسال«.
وتوقع الوزير ان يتوج���ه وفد اردني لقطر خالل يناير 

املقبل لهذا الغرض.
وأوضح ان »قطر متتل���ك ثالث أكبر احتياطي من الغاز 
الطبيعي على مس���توى العالم، وصناعة الغاز املسال فيها 
متطورة الى حد كبير وتوجد طاقات انتاجية كبيرة ومهمة 
لتصدير الغاز املسال«، مشيرا الى انه »من هنا كان لألردن 
اهتمام ببدء املباحثات واملفاوضات مع قطر إلمكانية تزويدنا 
بالغاز«. واضاف ان »املس���اعي مع دولة قطر تأتي كمصدر 
آخر الس���تيراد الغاز الطبيعي الى جانب استمرار اتفاقية 

التزويد مع مصر«.
وكان الوزير األردني صرح بأن املخزون االستراتيجي من 
الطاقة بدأ باالنخف���اض وان بالده تبحث عن بدائل للطاقة 

بعد االنقطاعات املتكررة إلمدادات الغاز املصري.
وكانت إمدادات الغاز املصري للمملكة انقطعت بالكامل 
في 28 نوفمبر املاضي اثر تعرض خط األنابيب الذي يزود 
االردن وإس���رائيل بالغاز املصري العتداء، هو التاسع الذي 

يحصل خالل هذا العام.

مدريد � كونا: طرحت وزارة اخلزانة العامة االس���بانية 
امس س���ندات بقيمة 5.6 مليارات يورو مس���تحقة السداد 
بني 3 و6 اش���هر بنسب فائدة منخفضة جدا رغم التوقعات 
بتدهور األوض���اع االقتصادية للبالد وذل���ك في آخر مزاد 

حكومي للعام اجلاري.
وطرحت احلكومة سندات بقيمة 3.7 مليارات يورو مستحقة 
السداد في 3 اشهر بنسبة فائدة بلغت 1.8% محققة انخفاضا 
كبيرا مقارنة بنس���بة 5.2% املسجلة في املزاد االخير الذي 

اجري في شهر نوفمبر املاضي.
ومت ايضا طرح س���ندات بقيمة 1.9 مليار يورو مستحقة 
السداد في 6 اشهر مبعدالت بلغت 2.5% مقارنة بنسبة %5.3 

املسجلة في نوفمبر املاضي.
وتكون بذلك املرة الثالثة على التوالي خالل شهر ديسمبر 
اجلاري التي يحقق فيها املزاد جناحا يفوق توقعات احلكومة 
حي���ث كان من املتوقع ط���رح 4.5 مليارات يورو في الوقت 

الذي جتاوز فيه الطلب 18.4 مليار يورو.

انقسام مجلسي الشيوخ والنواب
في أميركا حول الضريبة على األجور

واشنطن � د.ب.أ: شهدت الواليات املتحدة مساء أمس األول 
أزمة تشريعية بسبب اخلالف بني مجلسي النواب والشيوخ 

حول مشروع قانون إللغاء تخفيضات ضريبة األجور.
فقد أعلنت األغلبية اجلمهورية في مجلس النواب األميركي 
اعتزامها التصويت امس ضد مشروع القانون الذي أقره مجلس 
الشيوخ األحد املاضي بدعم كبير من الشيوخ اجلمهوريني 

أيضا.
ويضيف هذا االنقسام بني اجلمهوريني أزمة جديدة للتوتر 
احلالي ب���ني اجلمهوريني والدميوقراطيني والذي دفع البالد 

إلى حافة اإلفالس املالي في الصيف املاضي.
ووفقا ملشروع القانون الذي تبناه مجلس الشيوخ فإنه 
س���يتم متديد تخفيضات ضريبة األجور ملدة ش���هرين ثم 
إلغاؤها العام املقبل في حني يطالب اجلمهوريون في مجلس 

النواب بتمديد التخفيضات ملدة عام كامل جديد.
ودعا ج���ون بوينر رئيس مجلس الن���واب )من احلزب 
اجلمه���وري( وغيره من القادة اجلمهوريني الكونغرس إلى 
مواصلة العمل خالل فترة عطالت عيد امليالد ورأس السنة 
حتى يتمكن من إصدار القانون املطلوب بتمديد التخفيضات 

الضريبية ملدة عام.
وق���ال النواب إن متديد التخفيضات ملدة ش���هرين فقط 

سيسبب ارتباكا للمسؤولني عن إعداد األجور.
كان من املقرر التصويت على مشروع القانون في مجلس 
النواب مساء أمس االول لكنه تقرر إحالته إلى إحدى اللجان 
التي س���تتولى مناقش���ته بعمق قبل طرحه للتصويت في 

املساء.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر السبت املاضي مشروع قانون 
بتمديد تخفيضات ضريبة األجور ملدة شهرين فقط مبا يتيح 
ألعضاء الكوجنرس واإلدارة األميركية الفرصة ملناقشة كيفية 

متويل هذه التخفيضات قبل متديدها لفترة أطول.
وقال بوينر إن حزبه سيرفض مشروع مجلس الشيوخ 
ويدعو إلى اجتماع مش���ترك من أج���ل بحث اخلالفات بني 

املجلسني.

منطقة اليورو تستنجد بالدول الغنية
وق���د زادت دع���وة ال���دول 
األوروبية للمساعدة الضغوط 
على الواليات املتحدة، أكبر دولة 
مشاركة في رأسمال صندوق النقد 

الدولي.
لكن واش����نطن تعذرت مرارا 
باملشكالت املالية التي تعاني منها 
موازنتها وبالديون التي تتحملها 
احلكومة األميركية، وقال يونكر في 
البيان إن االحتاد األوروبي »يرحب 
مبشاركة دول مجموعة العشرين 
وال����دول الغنية األخرى األعضاء 
بصندوق النقد الدولي في جهود 
حماية االستقرار املالي العاملي عن 
طريق مساهمتها في زيادة موارد 
الصندوق بحيث يستطيع متويل 

العجوزات«.
وتتطل����ع دول الي����ورو إل����ى 
التمويل األملاني للصندوق والذي 
س����يكون األكبر، وأش����ار يونكر 
التي  إلى »املس����ؤولية اخلاصة« 
تضطلع بها دول منطقة اليورو، 
وقال إن أملانيا سوف حتتاج إلى 
موافقة البرملان للمساهمة بنصيب 
األسد في جهود دعم النقد الدولي 
وستصل مساهمتها إلى 45 مليار 

يورو.

ستقدم لصندوق النقد 150 مليار 
يورو )195 مليار دوالر( كقروض 
إضافية لصندوق النقد الدولي.

وكان زعماء االحتاد األوروبي 
وافقوا ف����ي قمة عقدوها في وقت 
س����ابق من هذا الشهر على تقدمي 
200 مليار ي����ورو لتعزيز موارد 
صندوق النقد الدولي، ولم تستطع 
أوروبا الوص����ول إلى الهدف بعد 
رفض بريطانيا املش����اركة، ومن 
املتوقع أن تبلغ مشاركة بريطانيا 
في صندوق النقد 30 مليار يورو، 

طبقا حلجمها فيه. 
يش����ار إلى أن املوارد املتاحة 
للصن����دوق تبلغ حاليا نحو 250 
مليار يورو، وهذه هي املرة الثانية 
خالل عشرة أيام التي تختار فيها 
بريطانيا اخل����روج على التوافق 
األوروبي بعدما رفضت االنضمام 
إلى اتفاقية تعزي����ز قواعد عجز 

امليزانية بالدول األعضاء.
وقال متحدث باسم احلكومة 
البريطاني����ة إن »بريطانيا كانت 
ترغب دائما في بحث إمكانية زيادة 
موارد النقد الدولي لكن ملساعدته 
في القي����ام بدوره العاملي وكجزء 

من اتفاقية دولية«.

ضمن مس����اع حثيثة إلخراج 
منطقة اليورو من أزمة الدين، دعت 
أوروبا دول مجموعة العش����رين 
واالقتصادات األخرى الكبرى في 
العالم إلى تعزيز موارد صندوق 
النقد الدولي لكي يستطيع مساعدة 
دول منطق����ة اليورو املتعثرة في 
أعقاب رفض بريطانيا ضخ املزيد 
من األموال في الصندوق ملواجهة 

األزمة.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ 
ورئيس مجموعة اليورو جان كلود 
يونكر في بيان عقب مناقش����ات 
جرت بالهاتف ب����ني وزراء مالية 
منطقة اليورو لبحث القضية، إن 
بريطانيا »ستحدد مساهمتها خالل 
العام املقبل في إطار مجموعة الدول 

العشرين«.
وق����ال يونك����ر إن أربع����ا من 
دول االحت����اد األوروبي العش����ر 
غير األعض����اء في منطقة اليورو 
التش����يك والدمنارك  � جمهورية 
وپولندا والس����ويد � أشارت إلى 
رغبتها في املش����اركة في عملية 
تعزيز الق����درات املالية لصندوق 

النقد.
يذكر أن دول منطقة اليورو 

جان كلود يونكر


