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النعيمي: سوق النفط مستقرة وبحالة جيدة وترقب لنتائج اجتماع المنظمة

العبداهلل : شبه إجماع داخل أوپيك لتثبيت اإلنتاج

مقر منظمة أوپيك

ڤيينا � كون���ا - رويترز: اعلن وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
ان هناك شبه اجماع داخل منظمة أوپيك 
باالبقاء على حصص االنتاج احلالية مع 
ابداء الت���زام افضل من قبل بعض الدول 
املقررة  االعضاء باحلص���ص االنتاجية 

لها.
 وقال في تصريح ل� »كونا« ان أوپيك 
تتجه خالل اجتماعه���ا الوزاري العادي 
ال� 154 املقرر عق���ده في ڤيينا اليوم الى 
احلفاظ على س���قف االنتاج مستبعدا ان 

تقوم املنظمة بخفض او رفع االنتاج. 
 واضاف انه سيتم حث الدول االعضاء 
على االلتزام مبا مت االتفاق عليه في السابق 
من حصص إنتاجي���ة مخفضة من اجل 
احملافظة على اس���تقرار السوق النفطية 
وحتقيق اس���عار مقبول���ة جلميع دول 

األوپيك.
 وردا على سؤال حول تقييمه ملستويات 
األسعار احلالية أعرب العبداهلل عن ارتياحه 
ملستويات االسعار احلالية واصفا اياها 
باملعقولة واملقبولة للمنتجني واملستهلكني 

على حد سواء.
 واش���ار الصباح الى وجود مؤشرات 
حول حتسن االداء االقتصادي العاملي بعد 
االزمة االقتصادية واملالية العاملية السيما 
في بع���ض القطاعات وخصوصا القطاع 
املصرفي في العالم وهو امر يبعث على 

التفاؤل واالرتياح.
 وحول امكانية زيادة الطلب على اخلام 
خالل املرحلة املقبلة قال الوزير الكويتي 
انه ال يتوقع ان يكون هناك طلب سريع 

في مقر املنظمة ملراجعة وضع الس���وق 
وتطورات العرض والطلب وحالة االسعار 
ورفع توصياته���ا الى االجتماع الوزاري 

املقرر اليوم. 
 وتوقع العبداهلل ان ترفع اللجنة توصية 
الى االجتماع الوزاري العادي تتعلق بابقاء 
سقف االنتاج وحث الدول االعضاء على 

االلتزام بحصصها االنتاجية.

 ومن جانبه قال وزير النفط السعودي 
علي النعيمي، أمس، إن سوق النفط في 
حالة جيدة وان املس���تهلكني واملنتجني 
على حد سواء سعداء باملستوى الراهن 

لألسعار.
 وق���ال النعيمي قبيل اجتماع منظمة 
البلدان املصدرة للبترول »أوپيك«: »السوق 
في حالة جيدة جدا، مستوى املعروض جيد 
والس���عر مناسب للجميع من مستهلكني 

ومنتجني«.
 وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت 
مخزونات النفط مرتفعة بدرجة كبيرة قائال 
»نعم انها مرتفعة بعض الشيء، لكني أرى 

وضع السوق احلالي جيدا ومستقرا«.
ورد النعيمي على سؤال عما إذا كانت 
أوپيك ستخفض إنتاجها قائال »مع سعر 
يتراوح بني 68 و73 دوالرا للبرميل ماذا 
نريد أكثر من ذلك؟ السعر يعجب اجلميع 
من مستهلكني ومنتجني«، وأبقت أوپيك على 
سقف إنتاجها املستهدف دون تغيير منذ 
أن أعلنت في أواخر العام املاضي خفضا 
قياسيا بلغ 4.2 ماليني برميل يوميا عن 

مستوى اإلنتاج في سبتمبر 2008.

ومفاجئ على البترول اال انه توقع ان يشهد 
الطلب على اخلام حتسنا ملحوظا خالل 

الربعني االول والثاني من العام املقبل.
 وتناول العب���داهلل دور املنظمة في 
اس���تقرار السوق النفطية وشدد في هذا 
االطار على اهمية دور أوپيك في املواءمة 
بني الع���رض والطلب على النفط اليجاد 
توازن في السوق النفطية وحتقيق اسعار 
مناسبة ومقبولة مبا يدعم النمو االقتصادي 

العاملي. 
 واكد ان أوپيك حريصة جدا على عدم 
احل���اق اي ضرر باالقتصاد العاملي الذي 
عانى جراء االزم���ة االخيرة موضحا ان 
القليلة  الس���نوات  املنظمة اثبتت خالل 

املاضية من خالل قراراتها التزامها بتلبية 
حاجة السوق املتنامية من اخلام واستقراره 
وحرصها الدؤوب على تفادي اي ازمة من 

شانها ان تضر باالقتصاد العاملي.
 وحول مدى تقييم���ه لتعاون الدول 
من خارج املنظمة قال ان استقرار السوق 
النفطية يظل مسؤولية مشتركة تقع على 
عاتق املنتجني واملستهلكني على حد سواء 
وليس على عاتق منظمة أوپيك وحدها.

 واوضح العب���داهلل ان جلنة مراقبة 
السوق الوزارية التي تضم في عضويتها 
كال من الكويت وايران ونيجيريا اضافة 
الى االمني العام ألوپيك الدكتور عبداهلل 
البدري ستعقد اجتماعا لها مساء اليوم 

العبيد: مجموعة شركات »براند« و»ريتش« 
و»رويال« حققت موقعًا متميزًا بفترة وجيزة

»ڤيڤا« تطالب بالمشاركة في عرض أجمل 
اللقطات على موقع الشركة التفاعلي

السميط: أرض المعارض تطلق غدًا الخميس
دورة جديدة لمهرجان رمضان والعيد

أقامت مجموعة شركات براند 
املتكاملة  للخدمات اإلعالمي���ة 
وريت���ش لإلعالنات اخلارجية 
وروي���ال للتصمي���م واإلنتاج 
الفن���ي غبقتها الس���نوية يوم 
السبت املاضي بحضور املدير 
العام عبد اللطيف العبيد الذي 
رحب بحضور الغبقة، واكد ان 
هذا اللقاء يهدف لتجديد روح 
األلفة والتواصل بني فريق عمل 
أسرة ومجموعة شركات براند 

وريتش ورويال. 
كم���ا هنأ العبي���د احلضور 
مبناس���بة حلول شهر رمضان 

املب���ارك في كلمة قال فيها: »أود أن أس���تغل هذه 
املناسبة الطيبة ألتوجه بالشكر والتحية إلى جميع 
موظفي مجموعة شركات براند وريتش ورويال ملا 
بذلوه في املاضي وما زالوا يبذلونه في احلاضر من 
جهود صادقة ومخلصة في سبيل االرتقاء بالشركة 
ومس���توى خدمة العمالء وأسلوب تنفيذ العمل 
حتى وصلنا إلى م���ا نحن عليه. لقد باتت وكالة 
براند اسما المعا في عالم اخلدمات اإلعالمية في 
سوق الكويت في وقت قياسي، كما ارتقت ريتش 

بخدمة العمالء الى مس���تويات 
عالي���ة من حس���ن التنس���يق 
والتنفيذ وشهدت اجنازات رويال 
على اب���داع املوظفني في العمل 
وتفانيهم في تق���دمي األفضل، 

واألفضل دوما«.
وأضاف العبيد: »أن حتقيقنا 
ما وصلنا إليه في يومنا هذا من 
جناح ومتيز ما هو إال انعكاس 
املثابرة واجلهد الكبيرين اللذين 
يواظب املوظفون على بذلهم على 
كل األصع���دة املهنية وعبر كل 
القنوات، لنفخر في النهاية بخدمة 
قائمة من العمالء املتميزين في 
الس���وق الكويتي، إن كان على مستوى القطاع 

اخلاص أو على مستوى القطاع احلكومي«.
واختتم العبيد: »ال يس���عنا في النهاية إال أن 
نشكر املولى عز وجل على روح األخوة السائدة 
بيننا وعلى طبيعة عالقاتنا املميزة مع عمالئنا، 
وأش���كركم جميعا على كل ما بذلتموه من جهود 
وعلى روح التعاون اخلالقة فيما بينكم، وندعو 
اهلل أن يحفظنا ويلهمنا طريق الصواب وأن يحفظ 

الكويت وشعبها من كل أذى«.

انتقل عبداهلل بطل »فيفا« 
إل���ى املرحل���ة النهائي���ة عبر 
التصويت ال���ذي مت من خالل 
www. املوقع االلكتروني للشركة
الرسائل  viva.com.kw أو عبر 

القصيرة على الرقم 525.
والذي كان في إطار احلملة 
التفاعلية التي أطلقتها »فيفا« 
أوائل الش���هر الفضيل، بهدف 
املشاركة في عمل اخلير والتمتع 
في صياغ���ة األحداث. علما ان 
مجريات ومراحل األحداث التي 
مر بها عبداهلل بطل VIVA )ذو 12 

ربيعا والعاشق لكرة القدم(.
الذي يؤمن بأن الشيء سيقف في وجه حتقيق 
طموحه، وهو الفوز وال شيء غيره. جاءت مطابقة 
لرغبة األغلبية املشاركة في التصويت، فهي التي 
حددت املرحلة التالية في اللعب. من جهة أخرى، 
أعربت مديرة العالقات العامة واالتصال في الشركة 
الكويتية لالتصاالت هند الناهض عن رغبة »فيفا« 

في زيادة التواصل واالنسجام 
بني زوار موقعها على االنترنت، 
عبر تش���جيع جميع الراغبني 
في عرض أحلى وأمتع األوقات 
لديه���م. إلى جان���ب اللحظات 
التي يرون فيها حدثا مهما في 
حياتهم، أو قصة يرغبون في 
تعريف اآلخرين بها، أومشهدا 
طريفا يدخل البهجة والسرور 
على كل من يشاهده أو يسمع 
به. وذلك من خالل تصوير ذلك 
احلدث، وحتميل���ه على موقع 
»تفاعل« على موقع VIVA على 

.www.viva.com.kw االنترنت
وأوضح���ت الناهض أنه بإمكان أي ش���خص 
املشاركة، من خالل حتميل فيلمه القصير لعرضه 
على موقع »تفاعل« ليكون هو بطل القصة. وقالت: 
 .VIVA �شاركنا بقصتك قد تكون البطل اجلديد ل«
فاحلياة ال قيمة لها إال إذا وجد فيها هدف، تسعى 

إليه بشجاعة وعزم.

تنطلق غدا اخلميس انشطة 
مهرجان رمضان والعيد 2009 
ال���ذي تقيمه وتنظمه ش���ركة 
الدولي على  الكوي���ت  معرض 
ارض املعارض الدولية مبشرف 
وتتواصل انشطته حتى 19 من 

الشهر ذاته.
وبهذه املناس���بة قالت مدير 
املعارض لدى ش���ركة معرض 
افنان السميط  الدولي  الكويت 
ان معرض رمضان والعيد دأبت 
الشركة على اقامته منذ ما يزيد 
على 15 عاما وقد اطلقت الشركة 
فكرته لتوفير االجواء الرمضانية 

احملببة لدى املواطنني وجذب زوار ارض املعارض 
اليها خالل الشهر الفضيل وقد القت الفكرة استحسانا 
وقبوال لدى الزوار والشركات املعنية منذ اقامة دورته 

األولى قبل نحو 15 عاما.
واضاف���ت ان فكرة املعرض 
تقوم على جم���ع اكبر عدد من 
الش���ركات املتنوعة االغراض 
واملختلفة املنتجات حتت سقف 
اللمسات  واحد واضافة بعض 
واالنشطة احملببة لدى املواطنني 
والتي اعت���ادت عليها في مثل 
هذا الوقت م���ن كل عام وبذلك 
تكون ارض املعارض قد عايشت 
املناسبات االجتماعية واستطاعت 
مواكبة متطلبات املواطنني في هذا 
الوقت من كل عام انسجاما مع 

اغراض الشركة واهدافها.
واش���ارت الى ان الدورة احلالية للمعرض قد 
جذبت للمشاركة اليها ما يزيد عن 170 شركة محلية 

ودولية متخصصة.

عبداللطيف العبيد

هند الناهض

أفنان السميط

حامت عمر األول من اليسار مع فريق طيران »اإلمارات« خالل الغبقة

حصدت جائزة أفضل خدمات طعام لناقلة جوية في الشرق األوسط لـ 2008

»طيران اإلمارات« تستعد لتسلم 28 طائرة 
بوينغ777 بقيمة 7 مليارات دوالر

استقرار صرف اليورو فوق 1.43 دوالر

»جنرال موتورز« تؤجل مجددًا 
قرارها بشأن مستقبل »أوبل«

نيوي���ورك � فرانكفورت � د.ب.أ: يعتزم مجلس إدارة مجموعة 
»جنرال موتورز« األميركية لصناعة السيارات تأجيل موعد اتخاذ 

القرار بشأن مستقبل شركة »أوبل« األملانية لصناعة السيارات.
وذكرت صحيفة »هاندلسبالت« األملانية الصادرة أمس استنادا 
إلى بيانات مصادر مطلعة على خطط املجموعة األميركية أنه 
م���ن املقرر اتخاذ القرار في موعد أقص���اه مطلع أكتوبر املقبل 

إلجراء املزيد من املراجعات الضرورية. 
وج���اء في تقرير الصحيفة أنه س���يتعني إجراء العديد من 
املناقشات واملباحثات حول مسألة أوبل اململوكة جلنرال موتورز. 
وذكرت الصحيفة أن جنرال موتورز تعتزم إنعاش أوبل مبوارد 
مالية من الواليات املتحدة ومساعدات من بعض الدول األعضاء 
في االحتاد األوروبي.  ووفقا لتقرير الصحيفة سيبحث مجلس 

إدارة جنرال موتورز مسألة مستقبل أوبل اليوم.
من جهة اخرى استقر سعر صرف العملة االوروبية اليورو امام 
الدوالر في مستهل التعامالت االوروبية صباح امس وسجل اليورو 

1.4337 دوالر وبلغت قيمة الدوالر 0.6973 من اليورو.

الذهب يتجاوز ألف دوالر لألوقية
بفضل استمرار ضعف الدوالر

لندن � رويترز: تخطى الذهب االثنني املاضي احلاجز النفس���ي 
ملستوى الف دوالر لألوقية )األونصة( بفضل موجة زخم السباب 

فنية فضال عن ضعف الدوالر.
وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1007.45 دوالرات وهو أعلى 
مستوى منذ مارس 2008 حني سجل مستوى قياسيا عند 1030.80 
دوالرا لالوقية. وبلغ سعر االوقية 1003.20 دوالرات باملقارنة مع 

993.85 دوالرا لألوقية عند االغالق في نيويورك أمس االثنني.
وسجل سعر الفضة أعلى مستوى في 13 شهرا عند 16.81 دوالرا 

وسجل 16.75 دوالرا مقارنة مع 16.29 دوالرا في نيويورك.
وارتفع سعر البالتني إلى 1270.50 دوالرا من 1255 دوالرا أمس، 
وبلغ سعر البالديوم 295 دوالرا لألوقية وهو أعلى مستوى منذ 
سبتمبر املاضي. وسجل البالديوم في أحدث تداول 294.50 دوالرا 

مقارنة مع 291.50 دوالرا في نيويورك أمس.

أحمد مغربي 
تستعد شركة طيران اإلمارات 
لتس���لم 28 طائ���رة بوينغ 777 
تزي���د قيمتها عل���ى 7 مليارات 
دوالر على مدى السنوات الثالث 
املقبلة لتصبح بذلك أكبر مشغل 
لطائرات البوينغ 777 في العالم، 
وتعد طيران اإلمارات أيضا الناقلة 
الوحيدة في العالم التي تشغل 
طائرات م���ن جميع فئات عائلة 
البوينغ 777 وهي 200، 300، 300 

ER وLR 200 وفئة الشحن. 
وذك���رت طيران اإلمارات في 
بي���ان صحافي وزعت���ه خالل 
الغبقة التي نظمتها أمس األول 
أنها انته���ت مؤخرا من حتديث 
طائراتها العاملة من طراز بوينغ 
777، حيث حتتوي جميعها حاليا 
على نظام املعلومات واالتصاالت 
والترفيه الرائد ice، الذي يوفر 

الدرجات  ف���ي جمي���ع  للركاب 
خيارات ال تضاهى من البرامج 
الترفيهية من خالل ما يصل إلى 
1200 قناة تعرض أحدث األفالم 
واملوسيقى واألغاني واأللعاب 

حسب الطلب. 
إلى أن  الش���ركة  وأش���ارت 
البوينغ 777 تعد أجنح طائرة 
ذات محركني في العالم، وقد قدمت 
طيران اإلمارات مساهمات مهمة 
إلجناح برنامج هذه الطائرة، من 
خالل كونها اآلن أكبر مشغل لهذا 
الطراز، ومن خالل التشاور مع 
بوينغ باستمرار وتزويد الشركة 
مبالحظات تقود إلى إجراء مزيد 

من التطوير والتحسني. 
وبينت الشركة انه مت تزويد 
طائرات البوينغ 777 ذات املدى 
الطويل بأحدث املنتجات اجلوية، 
التي تشمل األجنحة اخلاصة في 

التي  الدرجة األول���ى، واملقاعد 
تتحول إلى أس���رة مستوية في 
درجة رجال األعم���ال، واملقاعد 
العملي���ة املريحة ف���ي الدرجة 

السياحية.
وقال مدير العالقات اإلعالمية 
في طيران االم���ارات حامت عمر 
خالل الغبقة ان الناقلة حصدت 
جائزة »أفضل خدمات طعام لناقلة 
جوية في الشرق األوسط لعام 
2008« وذلك ضمن جوائز قراء 
مجلة باكس انترناشيونال 2008، 
الناقلة احلائزة  حيث جاء فوز 
العديد من اجلوائز العاملية نتيجة 
لتصويت قراء املجلة متفوقة بذلك 
على العديد من الناقالت األخرى 

التي تعمل في املنطقة. 
وتأت���ي اجلائ���زة املمنوحة 
للناقلة تقديرا خلدماتها املتميزة 

بناء على تصويت الركاب.

خّفضت تصنيف القوة المالية لـ »األهلي« وتراجع تصنيف إيداعات »األوسط« طويلة األجل من العملة المحلية

»موديز«: تصنيفات 3 بنوك تعكس األوضاع االئتمانية الضعيفة في الكويت
خفض تصنيف القوة المالية لـ »التجاري«.. والبنك يؤكد في بيان له احتفاظه بثاني أعلى تصنيف ائتماني بين البنوك

اصدرت وكالة »موديز« تصنيفات جديدة لثالثة بنوك محلية 
قالت انها تعكس االوض����اع االئتمانية الضعيفة في الكويت 
خالل االثني عش����ر شهرا املاضية واالداء الضعيف لبورصة 
الكويت على الرغ����م من تعاف متواضع في الربع الثاني من 
العام احلالي. وخفضت الوكالة تصنيف القوة املالية للبنك 
التجاري من C الى -C، كما خفضت تصنيف ايداعات البنك 
 Aa3 طويلة االجل من العملة احمللية ومن العمالت االجنبية من
ال����ى A1، واكدت تصنيف »برامي � 1« اليداعات العملة احمللية 
والعمالت االجنبية قصيرة االجل. وقالت الوكالة ان كل هذه 

التصنيفات حتمل نظرة مستقبلية سلبية.
واعربت »موديز« عن اعتقادها ان تصنيفات البنك تعكس 
الوضع احمللي اجليد للبنك ومعدالت رسملته القوية وقدرته 
على توليد الدخل، واضافت ان البنك التجاري يتمتع بتواجد 
قوي في س����وق اخلدمات املصرفية للشركات واالفراد وانه 
اذا ما ق����ام برد املخصصات التي مت تكوينه����ا الى االيرادات 
فستتوافر لديه القدرة على حتقيق املزيد من االرباح. واشارت 
الى ان املخصصات التي يقوم البنك بتكوينها مقابل محفظة 
القروض غير املنتظمة تؤدي الى بعض الضغوط على امليزانية 
العمومي����ة للبنك، اال ان نوعية اصول البنك التزال تتس����م 

بجودة عالية.
  +D واعطت الوكالة بنك الكويت والشرق االوسط تصنيف
للقوة املالية بعد ان كان -C، كما خفضت تصنيف ايداعات البنك 
 A1 طويلة االجل من العملة احمللية ومن العمالت االجنبية من
الى A3، لكنها ابقت على تصنيف »برامي � 1« اليداعات العملة 
احمللية والعمالت االجنبية قصيرة االجل، واش����ارت الوكالة 

الى ان هذه التصنيفات تفيد بنظرة مستقبلية سلبية.
واوضحت الوكالة ان هذه التصنيفات تعكس ضعفا يرجع 
الى ضعف الشروط االئتمانية والضغوط على جودة االصول 
الناجم����ة عن تكاليف االئتم����ان املرتفعة، كما تعكس تراجع 
مكاسب الس����وق والى التركيز على قطاع العقارات والبناء 
ال����ذي تعرض لضغوط متزايدة في االش����هر االخيرة، فضال 
عن االنكشاف غير املباشر لالوراق املالية من خالل القروض 
املستخدمة لالس����تثمار في االوراق املالية، وارجعت الوكالة 
النظرة املستقبلية السلبية الى توقعاتها باستمرار الضغوط 
على جودة االصول وتكلفة االئتمان. واش����ارت الوكالة الى 
تقارير ادارة البنك حول حتويله الى بنك اس����المي هذا العام 
وأن العملية تسير بأسرع من املتوقع وأن استجابة العمالء 
 D+ كانت ايجابية حتى اآلن. واوضحت الوكالة ان تصنيف
يعكس وضع البنك كس����ادس اكبر بنك في الكويت ومركزه 

الرأسمالي املريح والى تخفيضه للتكاليف.
كما خفضت الوكالة القوة املالية للبنك االهلي الكويتي من 
-C ال����ى +D وخفضت تصنيف ايداعات البنك طويلة االجل 
من العملة احمللية والعم����الت االجنبية من A1 الى A2 لكنها 
اكدت تصنيف »برامي � 1« اليداعات العملة احمللية والعمالت 
االجنبية قصيرة االجل. وقالت الوكالة ان كل هذه التصنيفات 

حتمل نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال����ت الوكالة ان البنك جنح على م����ا يبدو في احتواء 
انكشافه لتخلف الشركات عن السداد محليا واقليميا والتي 
كان بعضه����ا من اكبر عمالء البنك، واش����ارت الوكالة الى ان 
النظرة املس����تقبلية املس����تقرة للبنك تعززها رسملة كافية 

ومستويات دخل تشغيلي جيدة، لكنها حذرت من ان تصنيف 
البنك ق����د يتعرض لضغوط متزايدة اذا لم يتمكن البنك من 
ايقاف او عكس االجتاه الصاعد في مستويات القروض غير 

املنتظمة.
في س����ياق متصل، ذكر بيان للبنك التج����اري ان وكالة 
»موديز« اشادت في تقرير التصنيف الصادر مؤخرا بالبنك 
التجاري الكويتي بالنسب القوية التي تعكسها قاعدة البنك 
الرأسمالية والتي تعزز من قدرة البنك على مواجهة الضغوط 
الرأس����مالية التي قد يتعرض لها البنك.  كما ذكرت »موديز« 
ف����ي تقريرها أن »التجاري« يتمتع بتواجد قوي في س����وق 
اخلدمات املصرفية للشركات واألفراد على حد سواء، مبينة 
أنه في حالة قام البنك برد املخصصات التي مت تكوينها إلى 
اإليرادات ستتوافر لديه القدرة على حتقيق املزيد من األرباح. 
وقد أشارت »موديز« في تقريرها الى أن املخصصات التي يقوم 
البنك التجاري بتكوينها مقابل محفظة القروض غير املنتظمة 
تؤدي إلى بعض الضغوط على امليزانية العمومية للبنك، إال 
أن نوعية أصول البنك مازالت تتس����م باجلودة العالية. هذا 
وكان البنك التجاري الكويتي قد أعلن في بداية عام 2009 أنه 
سيقوم بتجنيب املخصصات الكافية خالل هذا العام وسيتبع 

سياسة متحفظة للتعامل مع األزمة املالية العاملية. 
وكما كان متوقعا، فق����د قامت وكالة التصنيف االئتماني 
»موديز« مبنح البنك التج����اري تصنيف C/A1- والذي جاء 
مواكبا للتطورات االئتمانية غير املواتية التي شهدتها الكويت 
خالل الع����ام املاضي والتي صاحبها أداء متواضع للس����وق 

الكويتي بجميع قطاعاته.

الكويت تحتل مرتبة متقدمة في تقرير »التنافسية العالمية«
جنيڤ � كونا: أكد املنتدى االقتصادي 
العاملي ان دول مجلس التعاون اخلليجي 
تعتلي مراكز متقدمة في التقرير السنوي 
للتنافسية العاملية. وجاء في التقرير 
الذي يعده املنتدى االقتصادي العاملي ان 
عددا من الدول العربية هي قطر ودولة 
اإلمارات والسعودية والبحرين والكويت 
وتونس احتلت مراكز في النصف األول 

من ترتيب جدول التنافسية العاملية.
ويعتمد احملققون في ترتيبهم هذا 
على دراس����ة حال����ة كل دولة من هذه 
الدول وفقا ل����� 12 معيارا من مقاييس 
التنافسية العاملية والتي تشمل جودة 
املؤسسات والبنية التحتية واستقرار 
االقتصاد ومدى استفادة أكبر عدد من 
املواطنني من التعليم األساسي والرعاية 
الصحي����ة القاعدي����ة والتعليم العالي 
والتكوين املهني وجودة سوق البضائع 
واخلدمات والس����وق املالي ومستوى 
التقدم التكنولوجي وحجم السوق ومدى 
قوة اإلبداع في النشاطات االقتصادية. 

ويقارن التقرير كذلك سهولة ممارسة 
األعمال التجارية ومؤش����رات احلرية 
االقتصادية وينظ����ر في العوامل التي 
تؤثر في النم����و االقتصادي. ومازالت 
سويسرا تتصدر دول العالم في جدول 
التنافسية العاملية منذ العام املاضي تليها 
الواليات املتحدة األميركية فسنغافورة 

والسويد والدمنارك.
وحتظ����ى االقتص����ادات األوروبية 
بنصيب األسد في املراكز ال� 10 االولى 
حيث تأت����ي بعد ذلك فنلن����دا وأملانيا 
وهولندا وتأتي اململكة املتحدة في املركز 
ال� 13. وحتتل الصني موقعا متقدما وسط 
ال� 30 االول بينما حتسن موقع البرازيل 

والهند فيما فقدت روسيا 12 نقطة.
وحتتل تش����يلي املرك����ز االول بني 
دول أميركا الالتينية تليها كوستاريكا 
والبرازي����ل. وتقدم����ت كل من جنوب 
افريقيا وموريشيوس وبوتسوانا الى 
مجموعة النصف االول من التصنيف 

التنافسي.


