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»الوطني«: االضطرابات السياسية باملنطقة ترفع مستويات التضخم بالشرق األوسط
الى طرق  اقتصادية والتوص����ل 
أخرى للتصدي ملستويات البطالة 
املرتفعة كما وافق����وا فيما بينهم 
على االخذ بعني االعتبار انضمام 
الص����رب احملتم����ل ال����ى االحتاد 
األوروبي كما أعادوا تعيني رئيس 
الوزراء البلجيكي السابق هيرمن 
فان رومبوي ليتولى مهام رئيس 
مجلس االحتاد االوروبي ملدة سنتني 
ونصف السنة وحيث ستتضمن 
مهامه كذلك بأن يترأس مؤمترين 
قمة جديدين يعقدان مرتني سنويا 
ملنطق����ة االحت����اد األوروبي التي 
تضم 17 دولة أوروبية. وسيقوم 
قادة 25 دول����ة أوروبية من أصل 
27 دولة بتوقي����ع اتفاقية نقدية 
أملانية يوم اجلمعة وذلك لتعزيز 
تدابير التقشف وجعلها أكثر حزما 
فض����ا عن تقليل حج����م الديون 
األوروبية. واستمرت مستويات 
البطال����ة باالرتفاع ف����ي اليونان 
واسبانيا على نطاق واسع حيث 
أن نصف الش����ريحة العمرية من 
السكان حتت سن ال� 25 عاما عاطلة 
عن العمل وه����و االمر الذي رفع 
من مستويات البطالة في منطقة 
االحتاد االوروبي الى مس����تويات 
قياسية منذ تأسيس االحتاد عام 
1999 فقد ارتفعت مستويات البطالة 
الى 10.7% خال شهر يناير وهو 
االمر الذي تسبب باحباط اجتماعي 
على طول منطقة الدول االوروبية 

االولى من هذا النوع والتي حصلت 
خال شهر ديسمبر املاضي.

ارتفعت مس����تويات  هذا وقد 
التضخم خال شهر فبراير خاصة 
أن االضطرابات السياسية القائمة 
في الشرق األوس����ط قد تسببت 
بارتفاع في أسعار النفط بالرغم 
من ان اقتصاد املنطقة يسير نحو 
فترة م����ن الركود االقتصادي فقد 
ارتفعت مس����تويات التضخم في 
املنطقة األوروبية الى 2.7% وذلك 
بعد أن تراجعت خال الشهر السابق 
طبقا للتوقعات الى ادنى مستوى 

لها خال 5 أشهر.
على صعيد آخ����ر وقع القادة 
األوروبيون في ج����دال ما بينهم 
خال األسبوع املاضي حول خلق 
التوازن الصحي����ح ما بني تدابير 
التقش����ف في املوازنة وبني إعادة 
إحياء النم����و االقتصادي املعدوم 
وذلك خال مؤمتر القمة األول منذ 
سنتني وذلك في أعقاب أزمة الديون 

السيادية األوروبية.
وبع����د أن ق����دم وزراء املالية 
األوروبي����ون موافقة مؤقتة على 
حزم����ة اإلعان����ة املالي����ة الثانية 
لليونان وبعد أن قدم البنك املركزي 
األوروبي متويات بفوائد قليلة 
وهو االم����ر الذي ه����دأ من توتر 
األوضاع في أس����واق الس����ندات 
يعمل الق����ادة األوروبيون ال� 27 
على التركي����ز للقيام بإصاحات 

اإلنفاق االس����تهاكي والذي ميثل 
حوالي 70% من اقتصاد الباد.

بينم����ا تراجع عدد األميركيني 
املتقدمني للمرة األولى للحصول 
على تعويضات البطالة وذلك الى 
أدنى مس����توى له منذ 4 سنوات 
وهو األمر الذي يشير الى إمكانية 
تعافي سوق العمل فقد تراجع عدد 
البطالة من  مطالبات تعويضات 
355.000 الى 351.000 مطالبة وهو 
العدد الذي لم تش����هده الباد منذ 
عام 2008 كما تراجع عدد االقاالت 
بسبب ثقة أرباب العمل باقتصاد 
الباد ومنوه. كما حصلت البنوك 
على مبلغ 530 مليار يورو من البنك 
املركزي االوروبي مع الطرح الثاني 
للتمويات ألجل ثاث سنوات خال 
األسبوع املاضي وهو األمر الذي 
يعزز التوقعات بأن ترتفع نسبة 
اإلقراض ما بني أصحاب املشاريع 
وبحيث ستقوم تكاليفها بتخفيف 

تأثيرات االزمة االوروبية.
وعلى مدى ش����هرين سيقوم 
البنك املركزي األوروبي بضخ ما 
يتجاوز التريليون يورو من األموال 
في النظام املالي مزيا بذلك مخاطر 

عدم القدرة على تسديد الديون.
وبالتالي فقد قام ما مجموعه 
800 بنك بأخذ القروض وحيث ان 
حجم الطلب قد فاق مقدار ال� 500 
مليار ي����ورو املتوقعة ومقدار ال� 
489 مليار املخصصة خال العملية 

حيال وض����ع االقتصاد األميركي 
بالرغم من النمو االقتصادي الذي 
شهدته الباد خال الربع الرابع من 
عام 2011 وبذلك فا ميكن معرفة ما 
إذا كان البنك االحتياطي الفيدرالي 
عازما على اعتماد سياسة تيسير 
نقدي اضافية. وشدد برنانكي على 
مخاوفه حيال مستويات البطالة 
بعيدة األمد حيث صرح بأن أولئك 
األشخاص الذين فقدوا وظائفهم منذ 
6 أشهر أو أكثر سيبدأون بفقدان 
مهاراتهم في العمل، مشيرا الى أن 
االحتياطي الفيدرالي يتخوف من 
التأثير الس����لبي لذلك األمر على 
توقعات النمو وليس من تأثيره 

على مستويات التضخم.
 في هذه األثناء حتسن االقتصاد 
األميركي بشكل فاق التوقعات خال 
الربع الرابع من عام 2011 خاصة 
وأن الشركات تعمل على إعادة جرد 
موجوداتها قبيل االرتفاع الوشيك 
في حجم الطلب فقد ارتفع الناجت 
احمللي اإلجمالي بنسبة 3.0% سنويا 
وهو االرتفاع األكبر له منذ الربع 
الثاني من عام 2010 وهو الذي فاق 

نسبة 2.8% املتوقعة.
باإلضافة الى ذلك ارتفع مستوى 
الدخل خال منتص����ف عام 2011 
بش����كل فاق التوقعات خاصة مع 
االرتف����اع احلاصل في مس����توى 
التوظيف وهو األمر الذي يعتبر 
مبثابة اعداد حلصول ارتفاع في 

أعلى مستوى له عند 1.3485 دوالر 
ليتراجع بعدها الى 1.3240 دوالر 
وليقفل األسبوع عند 1.32 دوالر.

أما اجلنيه االسترليني فقد متتع 
بأداء مختل����ف نوعا ما وذلك مع 
غياب حصول أي أحداث كبرى في 
السوق ومع عدم إصدار أي تقارير 
تتعل����ق باملعطي����ات االقتصادية 
احلالية فقد افتتح اجلنيه األسبوع 
عن����د 1.5875 دوالر وتراجع الى 
1.5800 دوالر ثم ارتفع ليصل الى 
1.5995 دوالر وليقفل األسبوع يوم 
اجلمعة عند 001.59 دوالر. وشهد 
الفرنك السويس����ري أداء مشابها 
ألداء الي����ورو حيث تراجع مقابل 
الدوالر األميركي من 0.8960 دوالر 
الى 0.9150 دوالر وليقفل األسبوع 

عند 0.91 دوالر.
وقد شهد زوج العمات الدوالر 
األميركي/ الني الياباني أس����بوعا 
هادئا حيث افتتح األس����بوع عند 
81.20 ينا/ دوالر وأقفل عند81.81 

ينا/ دوالر.
الذهب  من ناحية أخرى شهد 
أداء مضطربا له خال األس����بوع 
املاضي اذ تراجع يوم األربعاء عن 
مستوياته السابقة التي بلغت 1.790 
دوالر في السابق ليصل الى 1.688 
دوالر ليقفل األس����بوع عند 1.712 

دوالر.
وقد أعرب رئي����س الفيدرالي 
األميركي برنانكي عن عدم تفاؤله 

 قال بنك الكويت الوطني في 
تقريره األس����بوعي حول أسواق 
النقد ان األس����واق املالية شهدت 
أحداثا ال تع����د وال حتصى خال 
األسبوع املاضي مثل عملية إعادة 
التمويل التي قام بها البنك املركزي 
الى خطاب  األوروبي باإلضاف����ة 
رئي����س الفيدرالي األميركي الذي 
أدلى به أمام الكونغرس، فضا عن 
اجتماع القادة األوروبيني املنعقد 
خال األسبوع املاضي وفي غضون 
ذلك ارتف����ع حجم الطلب من قبل 
البن����وك األوروبية عل����ى عملية 
إعادة التمويل طويلة األجل التي 
البنك املركزي األوروبي  استهلها 
يوم األربعاء وهو األمر الذي عزز 
من الس����يولة ما ب����ني البنوك في 
املنطقة، م����ن ناحية أخرى أعرب 
برنانكي عن انه غير متفائل حول 

وضع االقتصاد األميركي.
ونظرا لألجواء السلبية املخيمة 
على املنطقة باإلضافة الى السيولة 
الوافرة املوجودة في األسواق املالية 
فقد شهدت أسواق العمات األجنبية 
الكثير من التقلبات خال األسبوع 
حيث ارتفع الدوالر مقابل معظم 
الرئيسية األخرى وكان  العمات 
التراجع األكبر مقابل الدوالر من 
نصيب اليورو وذلك بسبب حجم 
السيولة املضافة الى النظام البنكي 
فقد افتتح اليورو األس����بوع عند 
إلى  1.3450 دوالر وارتفع ليصل 

الدوالر يشهد أسبوعا ايجابيا مقابل العمات

)محمد ماهر( خالد الوقيان خال عمومية »الرؤيا لاستثمار واإلجارة« 

الغاء انشطة التمويل واالجارة 
وادارة احملافظ.

وذك���ر الوقيان ان الش���ركة 
ألغت بنود جدول اعمال اجلمعية 
العادي���ة بناء  العمومي���ة غير 
على رغبة املس���اهمني الى حني 
مخاطبة اجلهات الرسمية لتحويل 
الشركة من االستثمار واالجارة 
الى االستثمار فقط، وعليه فقد 
مت إلغاء اجلمعية العمومية غير 

العادية.
وارجع تأخير انعقاد عمومية 
الشركة الى هذا الوقت الى الروتني 
احلكومي الذي امتد حوالي العام 
جرت خاله خطابات بني البنك 
املركزي ووزارة التجارة وهيئة 
املال وعن أسباب تأخير  سوق 
إصدار امليزانية العمومية للشركة 
قال الوقيان ان الش���ركة قامت 
بتجميع بياناتها ومت إرسالها الى 
ان اإلجراءات  إال  املركزي  البنك 

مصادر الطاقة واستغال حقول 
الغاز من أجل تقليص استهاكها 

من النفط.
ورجحوا في حديثهم لصحيفة 
»الرياض« أن تستثمر أرامكو 125 
مليار دوالر في مش���اريع داخل 
وخارج اململكة في قطاع النفط 
والغ���از والبتروكيماويات على 

مدى السنوات اخلمس املقبلة.
ونقلت الصحيفة عن املستشار 
االقتصادي د.فهد بن جمعة قوله 
إن قيام اململكة بتطوير اجلزء غير 
املتنازع عليه من حقل غاز الدرة 
البحري يعتبر خطوة متقدمة، 

41 مليار جنيه استرليني خال 
هذه الس���نوات الث���اث، بينما 
مبقارنة بسيطة وبحساب معدل 
الفائدة الثابت ومقارنته مبعدل 
الفائدة املتوسط خال السنوات 
السابقة والذي يصل إلى %3.59 

445 ألف دينار خسائرها في 2010

الوقيان: مساهمو »الرؤيا لالستثمار«
رفضوا حتويلها إلى قابضة

منطقة اليورو تبتعد عن أزمة الديون

السودان يعتزم إنشاء مصنع سكر مبليار دوالر

بروكسل � أ.ف.پ: اعلن املسؤولون االوروبيون 
هذا االسبوع نهاية سنتني من مرحلة حادة في ازمة 
الديون ومن القلق بشان استمرارية منطقة اليورو، 
على الرغم من ان اليونان ستبقى بالنسبة الى االحتاد 

االوروبي مشكلة دائمة بحاجة الى ادارة.
واعتبر الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في 
ختام القمة االوروبية في بروكسل، وهي الثانية على 
التوالي التي لم تعق���د في جو متأزم ينبئ بنهاية 
العالم، »لم نخرج من االزمة االقتصادية، لكننا في 
صدد طي صفحة االزمة املالية« التي »كادت تطيح 

مبنطقة اليورو وكل اوروبا«.
من جهته، ردد رئيس االحتاد االوروبي هيرمان 
فان رومبوي كاما مماثا »ال اقول اننا خرجنا من 
املأزق، لكن هناك مفترقا في االزمة«، بينما حتدث 
رئيس املفوضية االوروبية جوزيه مانويل باروزو 

عن »تغير في مسار االمور«.
ومت في قمة بروكس���ل رفع احدى ورش العمل 
املتعلقة باعادة تكوين االحتاد النقدي الذي تأسس 
في 1999، مع التوقيع على معاهدة جديدة النضباط 
مالي مشدد ستلزم 25 دولة موقعة عليها � وحدهما 
بريطانيا واجلمهورية التشيكية امتنعتا عن املوافقة 
عليها � بتبني »قواعد ذهبية« بشأن توازن حساباتها 

العامة.
ولم تخف املستش���ارة االملاني���ة انغيا ميركل 
ترحيبها انها متكنت من اقناع اوروبا باالنضمام الى 
هذه اآللية التي وضعتها شرطا ملواصلة تضامنها 
املالي ملصلحة الدول التي تواجه صعوبات مالية.

وعلقت على ذلك بالقول انها »خطوة مهمة جدا 
نحو احتاد لاستقرار« ميهد قريبا ل� »عناصر االحتاد 

السياسي«.
ويفترض باملعاهدة املالية ان تطمئن االس���واق 

عبر جتنب تك���رار االنزالقات اخلطيرة في العجز 
املالي مستقبا.

اما املس���ار اآلخر للرد على االزمة، وهو آليات 
التضامن، فقد دخل مرحلة وضع اللمسات االخيرة 

عليه.
ومن اآلن وحتى نهاية الشهر اجلاري، تامل دول 
منطقة اليورو في اتخاذ قرار بزيادة موارد صندوق 
االستقرار املالي، من 500 الى 700 مليار يورو، شرط 

ان تزيل املانيا آخر حتفظاتها.
وسيسمح هذا االمر الحقا لصندوق النقد الدولي 
الذي ينتظر مبادرة مسبقة من االوروبيني، بزيادة 
وس���ائله اخلاصة الى 885 مليار دوالر )670 مليار 

يورو( بهدف التمكن من مساعدة االحتاد النقدي.
وفي االجمال، فإن شبكة االمان العاملية املتوافرة 
ملنطقة اليورو قد تستوعب في النهاية حوالي 1400 

مليار يورو.
وكل هذه العناصر التي يضاف اليها ضخ كميات 
ضخمة من السيولة من قبل البنك املركزي االوروبي 
لتفادي تباطؤ اداء النظام املصرفي، سمحت بتهدئة 

متنامية منذ نهاية 2011.
وفي سوق الديون العامة، تراجعت معدالت فوائد 
االقتراض اليطاليا واسبانيا، ابرز هدفني للهجمات 
العام املاض���ي، الى ما دون 5%، اي الى مس���توى 
اغس���طس 2011، وعادت البورصات االوروبية الى 

تسجيل زيادات كبيرة.
وقال مس���ؤول اوروبي رفيع املستوى، رافضا 
الكشف عن هويته »لم يعد احد يتحدث عن نهاية 
منطق���ة اليورو وال حتى عن خ���روج هذا البلد او 
ذاك منها«، مضيفا »لكن هذه السيناريوهات التي 
حتركت طيلة العام املاضي اس���اءت الى معنويات 
املستهلكني االوروبيني«، ما يلقي بثقله اليوم على 

السودان � رويترز: قال مسؤولون إن السودان 
يخطط لزيادة إنتاجه من الس���كر نحو 450 ألف 
طن س���نويا مبساعدة مصنع يتكلف مليار دوالر 
بهدف النهاء االعتماد على الواردات وبدء تصدير 

السكر بحلول 2014.
ويحاول الس���ودان خفض واردات���ه الغذائية 
التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتشكل عبئا على 

ميزانيته املتضائلة.
ويواجه الس���ودان أزمة اقتصادية بعد فقدانه 
ثاثة أرب���اع إنتاجه النفطي الذي ميثل ش���ريان 
احلياة لاقتصاد حني أصبح اجلنوب دولة مستقلة 

في يوليو. وتأتي زيادة إنتاج الس���كر على رأس 
األولويات حيث يعد أهم س���لعة غذائية لس���كان 

الباد البالغ عددهم 32 مليون نسمة.
والسودان من أكبر البلدان في قارة افريقيا إنتاجا 
للس���كر بعد جنوب افريقيا ومصر لكنه يحتاج 

الستيراد 400 ألف طن على األقل سنويا.
وقال حسن س���اتي املدير العام لشركة النيل 
األبيض للس���كر ل� »رويت���رز«: إنه بغية حتقيق 
االكتفاء الذاتي س���تفتتح الشركة مصنعا جديدا 
للسكر في ابريل بطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 150 

ألف طن سنويا.

»أرامكو« السعودية تستثمر 125 مليار دوالر 
في مشاريع نفط وغاز وبتروكيماويات

معدالت الفائدة املنخفضة في بريطانيا أدت 
إلى خسارة املودعني نحو 76 مليار إسترليني

الروتينية األخيرة تسببت في 
هذا التأخير، مشيرا الى ان اغلب 
اخلس���ائر احملققة خال السنة 
املالية املنتهية في 2010 هي عبارة 

عن مصاريف إدارية.
وق���ال الوقيان ان الش���ركة 
حققت خس���ائر قدره���ا 445.4 
الف دينار للع���ام 2010 مقارنة 
بخس���ائر قدرها 6 مايني دينار 
للعام 2009، مشيرا الى ان قيمة 
ارباح املساهمني تراجعت من 8.6 
مايني دينار للعام 2009 لتصبح 
8.3 مايني دينار للعام 2010 وبني 
ان آثار األزمة املالية التزال ماثلة 
حتى الي���وم فبينما بدت بعض 
االقتص���ادات وكأنها تتعافى ال 
تزال أزمات الديون األخيرة التي 
حل���ت ببعض الدول في منطقة 
الي���ورو كالبرتغ���ال واليونان 
التي ضرب  الطبيعية  والكارثة 
اليابان تلقي بظالها على األسواق 
العاملية وتس���بب زعزعة الثقة 

لدى املستثمرين.
واقرت العمومية العادية بنود 
جدول اعمالها التي تضمنت سماع 
تقريري مراقب احلسابات ومجلس 
االدارة للع���ام 2010 والتعام���ل 
م���ع اطراف ذات صل���ة واطفاء 
االحتياطي االختياري مببلغ 118.5 
الف دينار في اخلسائر املتراكمة 
واطفاء االحتياطي االجباري مببلغ 
118.5 في اخلسائر املتراكمة، كما 
مت الغاء جمي���ع البنود الواردة 
في جدول اعمال العمومية غير 

العادية. 
 ٭عاطف رمضان 

الس���عودية  ومؤش���ر على أن 
ماضية في تنويع مصادر الطاقة 
واستغال حقول الغاز من أجل 
تقليص استهاكها من النفط في 
قطاع الكهرباء والصناعة، ما يعزز 
صادراته���ا النفطية ويحقق لها 

عائدا مجديا على استثماراتها.
وأضاف: »أرامكو تعمل ضمن 
خطة استكش���افية وتطويرية 
للحقول لرفع إنتاجها من الغاز 
بحل���ول عام 2020 إلى 13 مليار 
قدم مكعبة قياس���ية من الغاز، 
ومن املتوقع أن تستثمر أرامكو 
125 مليار دوالر في مشاريع داخل 
وخارج اململكة في قطاع النفط 
والغ���از والبتروكيماويات على 
مدى السنوات اخلمس املقبلة«.
من جانب���ه، قال االقتصادي 
التقديرات  إن  د.سالم باعجاجة 
تش���ير إلى أن احتياطي اململكة 
من الغاز يبلغ 284 تريليون قدم 
مكعبة واململكة تعد رابع دولة في 
احتياطي العالم من الغاز، وأن 
هناك استثمارات كبيرة في الغاز 

تعد األكبر في العالم.
وذكرت وحدات أبحاث دولية 
أن اململكة والكويت تعمان على 
قدم وس���اق في خطط لتطوير 
املتن���ازع عليه من  اجلزء غير 
حقل غ���از الدرة البحري، حيث 
يتوقع استكمال األعمال الهندسية 
األساس���ية والتصميم بحلول 

يونيو.

فإن مجموع الفائدة يصل إلى 117 
مليار اس���ترليني وهو ما يزيد 
مبقدار 76 مليار جنيه استرليني 
عن املعدالت التي مت تقدميها عن 
الفترة من  البنوك خال  طريق 

مارس 2009 حتى اليوم.

أقرت العمومية العادية لشركة 
الرؤيا لاستثمار واإلجارة بنود 
جدول أعماله���ا في حني لم تقر 
العمومية غير العادية بنود جدول 
أعمالها التي تضمنت تغيير اسم 
الشركة إلى شركة الرؤيا القابضة 
وذلك ألن تغيير االسم يتضمن 
تغيير نش���اط أعماله���ا وإلغاء 

الرخصة االستثمارية.
العمومية بنس���بة  وعقدت 
حضور بلغت 99.9% وبحضور 
االدارة والعضو  رئيس مجلس 
املنتدب للش���ركة خالد الوقيان 
ال���ذي قال ان الش���ركة خرجت 
من حتت مظل���ة البنك املركزي 
وذلك النخفاض رأس���مالها عن 
15 مليون دينار مما يتطلب منها 

الري���اض � د.ب.أ: كش���ف 
اقتصادي���ون س���عوديون أن 
عماق إنت���اج النفط في العالم 
»أرامكو« ستستثمر 125 مليار 
دوالر في مشاريع داخل وخارج 
اململك���ة في قطاع النفط والغاز 

والبتروكيماويات.
وق���ال االقتصاديون إن قيام 
اململكة بتطوير اجلزء غير املتنازع 
عليه من حقل غاز الدرة البحري 
)يقع على احلدود املشتركة بني 
الكوي���ت والس���عودية( يعتبر 
خطوة متقدمة، ومؤش���ر على 
أن السعودية ماضية في تنويع 

لندن � أ.ش.أ: قالت دراس���ة 
نشرت في بريطانيا »إن معدل 
البنوك  ف���ي  الفائدة املنخفض 
البريطاني���ة وال���ذي يصل إلى 
0.5% منذ مارس 2009، قد أدى 
إلى خسارة املودعني في البنوك 
نحو 76 مليار جنيه استرليني من 

األرباح البنكية حتى اآلن«.
وجاء في الدراسة التي أعدتها 
»سيف أور سيفرز« أن هذا اجلهد 
� في إشارة إلى خفض معدالت 
الفائدة � من »بنك إجنلترا« بهدف 
إنقاذ االقتصاد يؤدي إلى خسائر 
مهولة للمودعني حيث ان معدل 
الفائدة املتدني هو األقل في تاريخ 
البنك املركزي في لندن الذي أنشئ 
عام 1694. وأشارت الدراسة إلى أن 
هناك تأثيرا واضحا على حسابات 
التوفير والتي تزيد على القروض 
من البنوك بنسبة 7 إلى واحد، 

واصفة إياه باملدمر.
وأوضحت أن مجموع اإليداعات 
في البنوك يبلغ 1.1 تريليون جنيه 
استرليني خال الفترة من مارس 
2009 حتى اليوم، وأن ذلك يعني 
أن أصحاب هذه احلسابات ربحوا 

30 مليار دوالر أموال إضافية لصندوق افتتاح أنشطة »منتدى جدة االقتصادي«
الثروة السيادية الصيني

جدة ـ أ.ش.أ: افتتح وزير التجارة والصناعة السعودي د.توفيق 
الربيعة أنشطة منتدى جدة االقتصادي 2012 الذي يعقد هذا العام حتت 
عنوان: »ما بعد اآلفاق.. اليوم نبني اقتصاد الغد« وذلك بحضور نحو 

3000 شخصية اقتصادية محلية وعاملية وأكثر من 50 متحدثا من 
داخل وخارج اململكة ملناقشة مستقبل االقتصاد السعودي واخلليجي، 

ويستمر 4 أيام. وقال الربيعة ـ في كلمة له ـ »ان اإلصالحات 
االقتصادية التي اتخذتها السعودية انعكست على البيئة االقتصادية 

املوجودة حاليا، حيث تشير اإلحصاءات إلى زيادة الناجت احمللي بنسبة 
28% عما حتقق في عام 2010 نتيجة منو القطاع البترولي بنسبة %40، 

وعلى صعيد التجارة اخلارجية بلغت اإليرادات 1300 مليار ريال، 
بزيادة 37% عن العام السابق، ويتوقع أن تزيد 14% في العام املقبل.

بكني ـ رويترز: قال مسؤول كبير ان مؤسسة االستثمار الصينية 
تلقت أمواال إضافية قدرها 30 مليار دوالر العام املاضي.

وامتنع جيسي وانغ نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة امس عن 
ذكر ما اذا كانت األموال اإلضافية ستستخدم في شراء أصول في 

أوروبا التي تعاني من أزمة ديون.
وقال ان الصندوق يدرس املخاطر واملزايا عندما يشتري أصوال 

وينطبق ذلك على أوروبا.
وقالت مصادر لـ »رويترز« في ديسمبر ان مؤسسة االستثمار 
الصينية ستتسلم مبلغا اضافيا نحو 50 مليار دوالر ملساعدتها 

على التحرك سريعا في عمليات شراء أصول خارجية.

»برقان« يعلن أسماء الفائزين 
بسحب حساب »يومي«

»احلفر الوطنية« تعاود 
نشاطها مجددًا في ليبيا

»مؤسسة البترول« تشارك 
في مؤمتر »سيرا« العاملي

أعلن بنك برقان امس عن أس����ماء الفائزين الثاثة 
في السحوبات اليومية على حساب يومي وقد فاز كل 

واحد منهم بجائزة قدرها 5000 دينار.
وكان احلظ في هذه الس����حوبات م����ن نصيب كل 
من: محمد ابراهيم النجران التويجري، ومختار سليم 

محمد س����ليم، وعذاري 
كاظم محمد الصالح. وقام 
بنك برقان بإعادة إطاق 
حساب يومي بحلة جديدة 
ومزايا متعددة جعلت من 
فتح احلساب والفوز فيه 
أكثر سهولة وسرعة. ومع 
الشروط واملزايا اجلديدة 
أصبح بإمكان العميل فتح 
حساب يومي والدخول في 
السحب مباشرة بعد 48 
ساعة من فتح احلساب.

قال رئيس مجلس اإلدارة لشركة الصفاة للطاقة 
القابضة ناصر الشرهان ان شركة »احلفر الوطنية 
� مصر« التي متتلك خمس���ة حف���ارات نفط أرضية 
تعمل في ليبيا، قد باشرت أربعة حفارات منها العمل 
فعليا. وأضاف الش���رهان في تصريح صحافي أنه 

يتوقع للحفار اخلامس 
أن يوضع ف���ي اخلدمة 
خال شهرين من تاريخه، 
مبينا أن الشركة بذلت 
جهودا كبيرة بالتعاون 
وبش���كل أساس���ي مع 
شركائها من أجل تأمني 
سامة احلفارات واملعدات 
في ليبيا وضمان سامة 
العمال والفنيني املشتغلني 
عليها، رغ���م الظروف 
األمني���ة الصعبة إال أن 
الشركة وبفضل من اهلل 

متكنت من احملافظة على سامة أصولها في ليبيا، 
ولي���س أدل من ذلك عودتها للعمل بعد فترة زمنية 

قصيرة من توقف احلرب في ليبيا.
وعما إذا كان يتوقع لش���ركة احلفر الوطنية أن 
حتق���ق نتائج مماثلة لتلك الت���ي حققتها في 2010، 
أوض���ح أنه من املتوقع أن تص���ل إلى 80 � 85% من 
مس���توى العام 2010 الذي بل���غ 16.9 مليون دوالر 
حيث ان ذلك مرتبطا باستقرار األوضاع األمنية في 
ليبيا. يذكر أن احلفارات كانت قد توقفت عن العمل 
مطلع مارس من العام املاضي 2011 بسبب الظروف 

األمنية السائدة آنذاك.

تشارك مؤسسة البترول الكويتية وللسنة الثانية 
على التوالي بوفد رفيع املستوى يترأسه العضو املنتدب 
للتخطيط عبداللطيف احلوطي ف����ي فعاليات مؤمتر 
»س����يرا« العاملي للبحث والطاقة رابطة كمبريدج في 
دورته احلادية والثاثني الذي سيقام حتت شعار »أمن 
الطاقة ومستقبل النمو االقتصادي« وتستمر أنشطته 
ملدة أربعة أيام متتالية في الفترة من 5 إلى 9 اجلاري، 
مبدينة هيوسنت بالواليات املتحدة األميركية. وسيشارك 
احلوطي نيابة عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة فاروق 

الزنكي في احللقة النقاشية الثانية.
من جهة اخرى، اعلنت مؤسسة البترول الكويتية 
اسعارا جديدة لغاز البترول املسال )البروبان والبيوتان( 
للش����هر اجلاري. وقالت املؤسسة في بيان صحافي ان 
غاز البروبان سيباع ب� 1.230 الف دوالر للطن املتري 
الواحد خال الشهر اجلاري مرتفعا 220 دوالرا مقارنة 
ب� 1.010 الف دوالر لش����هر فبراير املاضي. وأضافت ان 
غاز )البيوتان( سيباع ب� 1.180 الف دوالر للطن املتري 
الواحد خال مارس مرتفعا ب� 140 دوالرا مقارنة ب� 1.040 

الف دوالر للطن املتري الواحد خال الشهر املاضي.

ناصر الشرهان


