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الكويت تستضيف ملتقى يناقش تحديات االقتصادات العربية
أ.ش.أ: تستضيف الكويت في 
مطلع شهر نوفمبر املقبل وملدة 
يومني ملتقى املال العربي ويتم 
خالله مناقشة التحديات التي 
تواجه االقتصادات العربية على 
خلفية االزم���ة املالية العاملية 
وتقيي���م نتائج ه���ذه االزمة 
 عل���ى االقتص���اد واملصارف
العالم  املالية في  واالس���واق 

العربي.
وصرحت مصادر كويتية 
»ا.ش.ا«  وكال���ة  ملراس���ل 
بالكوي���ت امس ب���ان امللتقى 
س���يناقش عدة محاور مهمة 
التي  ذات عالق���ة بالتحديات 

العربية  تواجهها االقتصادات 
على اثر االزمة املالية العاملية 
والتغيرات التي احدثتها على 
توجهات السياسات االقتصادية 
التحفيزية  واالستراتيجيات 
واالمنائي���ة وس���بل تطوير 
املالية  قواعد عمل االس���واق 
واملصرفية وتعزيز سبل الرقابة 
عليها ومدى احلاجة الى خلق 

مؤسسات عاملية جديدة.
واضافت املصادر أن امللتقى 
سيتناول كذلك مصادر التمويل 
احمللية والدولية والتداعيات 
املؤثرة الس���تمرار ش���ح تلك 
املص���ادر عل���ى العدي���د من 

الفترة  ف���ي  العربية  ال���دول 
املقبلة وم���دى احلاجة خللق 
مصادر متويل جديدة اضافة 
الى مواضي���ع مرتبطة بآفاق 
االس���تثمار االقليمي والعاملي 
واستراتيجيات عمل الصناديق 

السيادية في املرحلة املقبلة.
واعتبرت املصادر ان تنظيم 
ه���ذا امللتق���ى بات���ت حتتمه 
التحديات غير املسبوقة التي 
تواجه القطاع املالي واالقتصادي 
في العالم العربي، وتتمثل في 
اخلسائر التي جنمت عن االزمة 
املالية العاملية واصابت العديد 
من عمالء املصارف فضال عن 

احتماالت تباطؤ حركة املشاريع 
الربحية والتحوالت  وتراجع 
املتوقع���ة في االطر  اجلذرية 
القانوني���ة والرقابية للعمل 

املصرفي واالستثماري.
وذكرت املصادر أن ملتقى 
الكويت املالي العربي يكتسب 
اهمية خاصة من خالل محاوره 
التي تتناول الصناعة املصرفية 
واملالي���ة العربية والتحديات 
التي تواجهها بعد اخلس���ائر 
التي تكبدتها جراء االزمة املالية 
العاملية وانعكاساتها من خالل 

الركود االقتصادي.
وتتضمن مح���اور امللتقى 

اعادة بناء املستقبل في ضوء 
الدروس املستفادة من االزمة 
املالي���ة العاملية واالقتصادات 
العربية في مرحلة ما بعد االزمة 
العاملي  واجتاهات االستثمار 
واالقليمي ومرتكزات الصناعة 
املصرفية االسالمية في مرحلة 

ما بعد االزمة.
ان  الى  واش���ارت املصادر 
امللتق���ى س���يتضمن حلقات 
مناقش���ة وورش عم���ل حول 
بع���ض املواضي���ع وقالت ان 
نحو 600 شخصية من 25 دولة 
عربية ستشارك في اعمال هذا 

امللتقى.

خالل االحتفال بقدوم القنصل المصري الجديد الذي أقامته المجموعة

»اإلنماء األهلية« تنشئ مصنعًا لحديد التسليح 
في صحار العمانية بقيمة 16 مليون يورو

للمصنع في مرحلته األولى ستبلغ 
350 أل����ف طن س����نويا، وقابلة 
للزيادة إلى 500 ألف طن سنويا، 
الثانية  التوسع في املرحلة  بعد 
بعد سنتني من التشغيل الفعلي 

للمصنع.
وقال ان تكلفة إنشاء املصنع 
تصل إلى 16 مليون يورو ما عدا 
تكلفة اإلنشاءات. وأوضح أن البدء 
في انتاج املصنع سيكون في شهر 
س����بتمبر 2010. ومن املتوقع أن 
يتم تسويق نسبة 40% من إنتاج 
املصنع إلى السوق احمللية، بينما 
الباقي ونسبته  يخصص اجلزء 
60% للتصدي����ر إلى دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

لتوس����يع الش����راكة في أنشطة 
اخلدمات املالية والتمويل العقاري، 
الفتا إلى أن حجم التبادل التجاري 
بني البلدين يش����كل محورا مهما 

لدى اقتصاديهما.
وقد قام����ت مجموعة اإلمناء 
األهلية بالكويت في وقت سابق 
بتوقيع عقد إلنشاء مصنع حلديد 
التسليح في منطقة صحار التي 
تبعد 200 كيلومتر شمال مدينة 
مسقط عاصمة سلطنة عمان. وقع 
العقد الرئيس التنفيذي والعضو 
املنتدب للمجموعة عبد احملسن أبو 
احلسن مع ممثل شركة سي.في.

إس التركية. وأوضح عبد احملسن 
أبواحلس����ن أن الطاقة اإلنتاجية 

في مصر من خالل مساهماتها في 
أكثر من 400 شركة باستثمارات 
إجمالية تقارب نحو ملياري دوالر 
تتوزع بني مجاالت البنية األساسية 
واالستثمارات العقارية والصناعة 
والسياحة والتمويل واالتصاالت 

واملعلومات واخلدمات.
وقال ابواحلسن ان االستثمارات 
الكويتية تنوعت لتش����مل انتاج 
البرمجيات وتسويقها الى جانب 
السياحة وإقامة البنوك والفنادق 
واملطارات وبناء القرى السياحية 
وتقدمي خدمات السفر والطيران 
إضافة ال����ى تنمية قطاع الزراعة 
املصري. وق����ال ان التعاون بني 
القطاع اخلاص في البلدين يهدف 

الكويت، وذلك من خالل البعثات 
التعليمية من الدارسني الكويتيني 
الى مصر خالل فترة الثالثينيات 
من القرن املاضي، حيث ساهموا 
في عملية التنمي����ة في الكويت، 
مؤكدا ح����رص القيادة العليا في 
البلدي����ن على االرتقاء بالعالقات 
وشمولها مختلف املجاالت ومتنى 
للكويت املزيد من التقدم والرقي 
واالزدهار، ودوام الصداقة واالخاء 

بني البلدين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
املنتدب لشركة اإلمناء  والعضو 
األهلية عبد احملسن أبواحلسن ان 
االستثمارات الكويتية حتتل املرتبة 
الثانية بني االستثمارات العربية 

أقامت ش����ركة اإلمناء األهلية 
حفل استقبال وترحيب بالقنصل 
العام املصري اجلديد لدى الكويت 
السفير صالح الوسيمي بحضور 
الس����فراء والعاملني  لفيف م����ن 
بالسفارة املصرية وم.علي العلمي 
أمني عام مجلس اجلالية املصرية، 
وعدد كبير من االعالميني ورجال 

املجتمع املصري والكويتي.
وق����ال القنصل العام املصري 
الوسيمي: »نحن  السفير صالح 
كمصريني ال جند فرقا بني مصر 
والكويت من حيث التعامل وطيبة 
الش����عبني، ونعمل جاهدين على 
ازده����ار وتق����دم العالق����ات بني 

البلدين«.
الطبيعة اخلاصة  الى  وأشار 
للعالق����ات املصري����ة � الكويتية 
وقدمها وقوتها وأنها قائمة على 
احلب واالخاء والتعاون في جميع 
املج����االت وعل����ى كل األصع����دة 
ومش����هود بقوة ه����ذه العالقات 
سواء على املستوى احلكومي أو 
التقدم  الشعبي. متمنيا للكويت 
واالزدهار ودوام الفرحة في ظل 
قيادة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وولي عهده األمني 

الشيخ نواف األحمد.
وبني أن العالق����ات بني مصر 
والكوي����ت متميزة ومتش����عبة 
وراس����خة ألن هناك تعاونا على 
كل املس����تويات واألصعدة، وهي 
عالقة وثيقة بني البلدين وتشمل 
كل مج����االت التع����اون العلم����ي 
والتج����اري والثقاف����ي وغيرها، 
مشيرا الى أنها عالقات قوية ألن 
جذورها متتد الى ما قبل استقالل 

السفير صالح الوسيمي متوسطا مسؤولي شركة اإلمناء األهلية خالل حفل االستقبال

كمية األسهم المتداولة لقطاع االتصاالت الخليجي انخفضت %19.75

»جلوبل«: »زين« األكثر تداواًل.. تراجع تصنيف »اتصاالت«
ومجموعة االتصاالت السعودية األولى عربياً وإسالمياً وشرق أوسطياً

 في حني اعلنت »اي بي وايف« 
عن توقيعها اتفاقية استراتيجية 
مع شركة دو، لتزويدها بشبكات 
اتصاالت خاصة باالبراج الشاهقة 
في دولة االمارات العربية املتحدة، 
وتقدم دو خدم���ات االتصاالت 
السلكية والالسلكية في الدولة 
الى عدد من العمالء من املؤسسات 
الى  واالفراد وتسعى باستمرار 
توفير احللول املبتكرة وتعزيز 

قطاع االتصاالت.
 هذا وقد صرح مدير مسؤول 
في واحدة من شركتني هنديتني 
هما »BSNL« و»MTNL« لصحيفة 
ايكونوميك تاميز الهندية بانه من 
غير احملتمل ان تشارك الشركتان 
في صفقة مقترحة لشراء 46 % من 
اسهم شركة »زين« الكويتية تضم 
كونسورتيوم هنديا – ماليزيا 

بقيادة »فافاسي«.

املجموعة باملرتبة االولى جلميع 
دول منطقة الش���رق االوسط 
والعاملني العربي واالس���المي، 
وكذل���ك املرتب���ة اخلامس���ة 
اكبر  والعش���رين على الئحة 
100 شركة اتصاالت في العالم 
متقدمة من املرتبة اخلامس���ة 
والثالث���ني التي احرزتها العام 
املاضي، وذل���ك وفقا لنتائجها 
املالية الصادرة في ديسمبر من 

العام 2008.
 كما خفض���ت وكالة فيتش 
للتصنيف االئتماني تصنيفها 
االئتمان���ي ملؤسس���ة االمارات 
لالتصاالت )اتصاالت( من حيث 
عجز املصدر عن السداد على املدى 
 ،»A+« الى  »AA-« الطويل من
الوكالة تصنيف  كما اخرج���ت 
اتصاالت من السلبية ومنحتها 

نظرة مستقرة.

اس���تطاعت حتوي���ل الق���رض 
قصير االجل والبالغ قيمته 1500 
مليون ريال سعودي الى قرض 
متوس���ط االجل ملدة 4 سنوات 
وذلك بالش���راكه مع 4 مصارف 
محليه هي: سامبا، البنك االهلي، 
بنك الرياض، والبنك السعودي 

البريطاني )ساب(.
 بينم���ا كان س���هم ش���ركة 
االتصاالت املتنقلة )زين الكويت( 
اكبر املتراجعني خالل فعاليات هذا 
االسبوع بانخفاضه بنسبة %4.29 

ليغلق عند 1.400 دينار.
 وعن اخبار شركات القطاع 
ق���ال التقري���ر ان مجموع���ة 
االتصاالت الس���عودية احتلت 
مركزا متقدما على الئحة »جلوبال 
100« الكبر 100 شركة تعمل في 
مجال االتصاالت على مستوى 
العالم لعام 2009، حيث جاءت 

مليون سهم( و%27.56 )114.71 
ملي���ون دوالر( م���ن اجمال���ي 
املتداولة  كمية وقيمة االس���هم 
على التوالي. وقد انهى الس���هم 
املذكور االسبوع مرتفعا بنسبة 
0.92% ليغل���ق عند 10.95 ريال 

سعودي.
 كما تصدر سهم شركة احتاد 
اتصاالت )موبايلي( قائمة االسهم 
من حيث االرتفاع بصعوده بنسبة 
3.70% ليغلق عند 42.00 ريال 
سعودي وبعد ان اعلنت الشركة 
عن انتهائها من عقد اتفاق العادة 
جدولة التمويل االسالمي قصير 
االجل والتي كانت الش���ركه قد 
حصلت عليه العام املاضي ومت 
االفص���اح عنه بتاريخ 15 ابريل 
2008 بغرض االس���تحواذ على 
شركة بيانات االولى. ومبوجب 
هذا االتفاق تك���ون موبايلي قد 

ق�������������ال 
التقري�������ر 
االسب���وعي 
لشركة ب��يت 
االستثمار العاملي )جلوبل( حول 
قطاع االتص���االت اخلليجية ان 
مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت 
اخلليجي استطاع ان ينهي تداوالت 
االسبوع املاضي مسجال ارتفاعا 
هامش���يا بنسبة 0.26% وصوال 
الى مستوى 320.98 نقطة بعد 
تسجيل االسواق اخلليجية اداءا 
مختلطا حيث ارتفعت 4 من اصل 
7 اسواق، هذا وقد ارتفع اجمالي 
القيمة السوقية للقطاع مبقدار 
267.47 مليون دوالر وصوال الى 

104.16 مليارات دوالر. 
وقد ش���هد قطاع االتصاالت 
اخلليجي انخفاضا في انش���طة 
الت���داول هذا االس���بوع، حيث 
انخفضت كمية االسهم املتداولة 
الى  بنس���بة 19.75% وص���وال 
94.42 ملي���ون س���هم باجمالي 
قيمة ت���داوالت بلغ���ت 416.29 
ملي���ون دوالر اي بانخف���اض 
نسبته 9.29% مقارنة باالسبوع 
السابق. وقد استحوذت الكمية 
املتداولة لقطاع االتصاالت على ما 
نسبته 1.27% من اجمالي الكمية 
املتداولة في االسواق اخلليجية. 
بينما استحوذت القيمة املتداولة 
للقطاع على ما نس���بته %3.78 
من اجمالي القيمة املتداولة في 

االسواق اخلليجية. 
وتصدر سهم شركة االتصاالت 
املتنقلة )زين السعودية( قائمة 
االسهم من حيث الكمية والقيمة 
املتداولة هذا االسبوع مستحوذا 
على ما نسبته %41.72 )39.39 

103 أسهم متراجعة في سوق الكويت
مقابل ارتفاع 25 سهماً 
اوضح الت�قري��ر االس����بوعي 
لشركة بيت االستثمار العاملي 
)جلوب����ل( حول أداء س����وق 
الكويت لألوراق املالية انه وعلى 
الرغم من ارتفاع اسعار النفط مدفوعة 
بضعف الدوالر وارتفاع املشاعر اإليجابية 
جتاه انتعاش االقتصاد العاملي الذي بدوره 
سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، إال 
أن س����وق الكويت لألوراق املالية قد أنهى 
تداوالت األس����بوع على تراجع، حيث ان 
املستثمرين في حالة ترقب للنتائج املالية 
للش����ركات لتحديد تقييمات أسهمهم. فقد 
سجل مؤشر جلوبل العام لسوق الكويت، 
الذي يقوم بقياس أداء الس����وق بناء على 
طريقة الوزن الس����وقي لألسهم املدرجة، 
انخفاضا بنس����بة 2.85 % خالل األسبوع 
ليغلق عن����د 216.83 نقطة. هذا وقد بلغت 
مكاسب املؤشر منذ بداية العام وحتى اآلن 

وصوال إلى %5.04.
من جانب آخر، فقد املؤش����ر السعري 
لسوق الكويت لألوراق املالية 140.70 نقطة 
من قيمته أي منخفضا بنسبة بلغت %1.79 
ليغلق عن����د 7.707.90 نقطة هذا وبلغت 
القيمة الس����وقية 35.31 ملي����ار دينار، في 
حني مال معامل انتشار السوق بشدة نحو 
األس����هم املتراجعة وذلك مع انخفاض 103 
اس����هم مقابل ارتفاع 25 سهما من إجمالي 

157 سهما مت تداوله خالل األسبوع. 
وقد شهد نشاط التداول تراجعا خالل 
هذا األسبوع مقارنة مع األسبوع السابق، 
فقد تضاءل إجمالي كمية األسهم املتداولة 
خالل االسبوع بنسبة بلغت 13.07% وذلك 
بتداول 1.40 مليار سهم بإجمالي قيمة بلغت 
304.74 ماليني دينار )أي منخفضا بنسبة 
6.56% ع����ن إجمالي القيمة املتداولة خالل 

األسبوع السابق(. 
هذا وشهدت أسهم شركات قطاع االستثمار 
أعلى كمية تداول، حيث ش����كل القطاع ما 
نس����بته 32.82% من إجمالي كمية التداول 
األس����بوعي وذلك بتداول 459.94 مليون 
سهم من اس����هم القطاع. وقد تصدر سهم 
شركة الديرة القابضة قائمة الشركات األكثر 
تداوال خالل األسبوع من حيث الكمية ضمن 

القطاع وذلك بتداول 64.72 مليون س����هم 
من أسهمها. 

ه����ذا وأنهى الس����هم تداوالته منخفضا 
بنسبة 3.28% مغلقا عند سعر 0.118 دينار. 
من ناحية أخرى، شهدت أسهم قطاع البنوك 
أعلى قيمة تداول، حيث ش����كل القطاع ما 
نس����بته 33.18% من إجمالي قيمة التداول 
األس����بوعي وذلك بت����داول 101.10 مليون 
دينار. فقد س����اهم ارتفاع نشاط التداول 
على أسهم بنك الكويتي الوطني في ارتفاع 
نسبة استحواذ القطاع على هذه القيمة، فقد 
تصدر السهم قائمة الشركات األكثر تداوال 
من حيث القيمة بإجمالي قيمة بلغت 58.96 
مليون دينار هذا وأنهى الس����هم تداوالت 
األسبوع منخفضا بنسبة 4.69% مغلقا عند 

سعر1.220 دينار. 
وبني التقرير ان أداء السوق مال بصفة 
عامة نحو التراجع مع انخفاض 6 قطاعات 
مقابل ارتفاع قطاعني. حيث تصدر مؤشر 
جلوبل لقطاع االستثمار القطاعات املنخفضة 
فاقدا ما نسبته 4.6% من قيمته، فقد جاء سهم 
املجموعة الدولية لالستثمار األكثر تراجعا 
ضمن القطاع متراجعا بنسبة 14.29% مغلقا 
عند سعر 0.078 دينار، تبعه مؤشر جلوبل 
للخدمات منخفضا بنسبة 3.51%. هذا وشهد 
سهم شركة إيفا للفنادق واملنتجعات تراجعا 
بنس����بة 11.59%، كما أنهى السهم تداوالته 
مغلقا عند س����عر 0.610 دينار. هذا واحتل 
قطاع البنوك املرتبة الثالثة فاقدا ما نسبته 
2.94% من قيمته. حيث شهدت معظم األسهم 
ضمن القطاع تراجعا خالل األسبوع، حيث 
فقد كل من سهم بنك الكويت الوطني وسهم 
بيت التمويل الكويتي 4.69% و3.03% من 
قيمتهم على التوالي. من جهة أخرى، جاء 
مؤشر قطاع التأمني األكثر ارتفاعا محققا 
مكاسب بلغت نسبتها 0.3%. فقد جاء سهم 
ش����ركة وربة للتأمني األكثر ارتفاعا ضمن 
القطاع والسوق ككل متصدرا قائمة الشركات 
األكثر ارتفاعا خالل األس����بوع بإضافة ما 
نسبته 8.47% إلى قيمته مغلقا عند سعر 
0.320 دينار هذا وجاء مؤشر جلوبل لألغذية 
في املرتبة الثانية مرتفعا بنسبة هامشية 

بلغت %0.05.
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يقام 3 نوفمبر المقبل

على غرار ما هو قائم في االتحاد األوروبي

»أعيان العقارية« ترعى المؤتمر الفقهي الثالث 
للمؤسسات المالية اإلسالمية

العطية: وزراء مالية دول الخليج سيبحثون 
تأسيس بنك لالستثمار والتنمية

أعلنت شركة أعيان العقارية 
عن رعايته���ا للمؤمتر الفقهي 
املالية  الثال���ث للمؤسس���ات 
اإلسالمية، والذي تنظمه شركة 
شورى لالستشارات الشرعية 
في 3- 4 نوفمبر املقبل بالتعاون 
مع هيئة احملاسبة واملراجعة 
املالية اإلسالمية  للمؤسسات 
حتت رعاية فضيلة الشيخ أحمد 

بزيع الياسني. 
أدلى  جاء ذلك في تصريح 
به العض���و املنتدب والرئيس 
التنفيذي للش���ركة يوس���ف 
العمر مضيفا أن شركة أعيان 

العقارية تأمل أن تس���اهم مثل هذه املؤمترات 
اجلادة في تعزيز النظرة العامة اإليجابية إلى 
قوانني وأحكام االقتصاد اإلسالمي التي تبلورت 
لدى قطاعات كبيرة في الفترة األخيرة في ضوء 
األزم���ة املالية األخيرة وما أثبتته املؤسس���ات 
االقتصادية اإلسالمية من بعد نظر في االبتعاد 
عن بعض التعامالت املشبوهة مما جعل تأثرها 
باألزم���ة أقل بكثير من غيرها من املؤسس���ات 

التقليدية املالية. 
وأش���اد العمر بالدور الريادي الذي تضطلع 
به ش���ركة شورى لالستش���ارات الشرعية في 
تنظيم وعقد هذا املؤمتر الهام الذي يجمع كبار 
العلماء واملش���ايخ واملختصني في جميع فروع 
االقتصاد اإلسالمي، مثل د.علي القره داغي والشيخ 
عبداهلل بن منيع ود.يوسف الشبيلي ود.حسني 
حامد حسان وغيرهم الكثير، حتت سقف واحد 

ليتداول���وا في أه���م القضايا 
أمامهم في املؤمتر.  املطروحة 
وأضاف أننا نلتقي مع شورى 
في احلرص املشترك على نشر 
الثقافة االقتصادية اإلسالمية 
الصحيحة وتطويرها والنهوض 

بها في إطار معاصر.
يذكر أن شركة أعيان العقارية 
تأسست في 2004 وأدرجت في 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
في عام 2005. وتقدم الشركة 
العقاري  التطوي���ر  خدم���ات 
واملشاركة باالس���تثمار داخل 
الكويت وخارجها وإدارة أمالك 
ومشاريع الغير، إذ تولي دخول كبرى املشروعات 
التي تتنوع بني املدن السكنية واألبراج الفندقية 
واملكاتب واملجمعات التجارية وغيرها اهتماما 
كبيرا واضعة مجموعة من األهداف االستراتيجية 
التي تعزز ريادتها في أنشطة التطوير العقاري 

على مختلف األصعدة. 
وشركة شورى شركة غير ربحية ال تستهدف 
حتقيق أرباح ملالكها، بل يعاد تشغيل أرباحها في 
الشركة مرة أخرى بهدف تطوير أعمال الشركة 
على وجه اخلصوص. تقوم شركة شورى بتغطية 
اجلوانب الشرعية للمؤسسات املالية واالستثمارية 
والعقارية والتجارية والصناديق االستثمارية 
التي تعمل وفقا ألحكام الش���ريعة اإلسالمية. 
وتتألف الشركة من ثالث إدارات أساسية هي إدارة 
اإلسناد الشرعي وإدارة االستشارات الشرعية 

وإدارة الشؤون القانونية.

مسقط � رويترز: قال األمني 
العام ملجلس التعاون اخلليجي 
عبدالرحم����ن العطية إن وزراء 
مالية دول اخلليج أكبر منطقة 
مص����درة للنف����ط ف����ي العالم 
سيناقش����ون مقترحا إلنش����اء 
بنك تنمية إقليم����ي على غرار 
البنك األوروبي إلعادة االعمار 

والتنمية.
املالي����ة  وزراء  ويجتم����ع 
ومحافظو البنوك املركزية لدول 
اخلليج الست في مسقط لتحديد 
جدول أعمال قمة زعماء الدول في 

الكويت الشهر املقبل.
وص����رح العطي����ة للصحافيني ب����أن الوزراء 
سيناقشون رؤية قطر بشأن آلية مقترح إلنشاء 
بنك لالستثمار والتنمية على غرار ما هو قائم في 
االحتاد األوروبي، وأضاف أن البنك سيقدم متويال 

ملشروعات إقليمية، كما سيوفر 
التعاون  منحا خارج مجل����س 

اخلليجي.
وقال العطية إن دول مجلس 
التعاون اخلليجي فعلت ذلك من 
قبل بصورة فردية لكنها ستفعل 

ذلك اآلن معا.
وتابع يق����ول إنه لم يتحدد 
أي شيء حتى اآلن فيما يتعلق 
برأس����مال البن����ك املقترح لكن 
اليوم،  الوزراء سيبحثون ذلك 
وصرح بأنه على ثقة من تشكيل 
مجلس نقدي لدول اخلليج بحلول 

يناير2010.
وابلغ العطية الصحافيني قبيل اجتماع لصناع 
السياسات اخلليجيني في مسقط أن الوزراء سيعملون 
على تسريع خطى التكامل االقتصادي لدول مجلس 

التعاون اخلليجي وتذليل العقبات.

يوسف العمر

عبدالرحمن العطية


