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نائبة رئيس البنك الدولي تشيد 
بمستوى التعاون مع الكويت

تونسـ  كونا: أشادت نائبة رئيس البنك الدولي د.شامشاد اختار 
امس مبستوى التعاون القائم بني البنك والكويت السيما في مجاالت 
التعاون الفني واالستشارة مبا يعزز جهود التنمية املستدامة وبناء 
اقتصاد املعرفة في الكويت. جاء ذلك على هامش املؤمتر االقتصادي 
الدولي املنعقد حاليا في تونس حول »بناء اقتصادات املعرفة نحو 
احداث فرص العمل ورفع مســــتوى التنافســــية وحتقيق التنمية 
املتوازنة«، الذي تنظمه منظمة املؤمتر اإلسالمي للثقافة والتربية 
والعلوم )ايسيســــكو(. واكدت د.اختار فــــي تصريح لـ »كونا« ان 
»للبنك الدولي تعاونا وثيقا وبرامج مشتركة عديدة مع دول مجلس 
التعاون اخلليجي وفي مقدمتها الكويت«.واوضحت ان البنك »يقدم 
الدعم واالستشارة الفنية في عديد من املجاالت للكويت السيما في 
اطار التعاون الفني مبا يدعم اجلهود الكويتية الكبيرة املبذولة على 
مختلف األصعدة من اجل بناء اقتصاد املعرفة وتوظيفه على الوجه 
األفضل في مســــيرة التنمية الشاملة واملستدامة«. وحول النتائج 
املتوقعة لتأثير الوحدة النقدية اخلليجية املرتقبة على مســــتقبل 
التعــــاون بني البنك الدولي ودول مجلس التعاون اخلليجي عموما 
والكويت خصوصــــا امتنعت د.اختار عن اإلجابــــة قائلة ان »هذا 
املشروع مسألة تهم دول املجلس والبنك الدولي ال يعقب على مثل 

هذه املشاريع اإلقليمية للدول التي يحترمها«.

توقعات بتراجع تحويالت العاملين في دبي 
تربط لبنان ودبي روابط عاطفية ناجتة 
في معظمها عن عمل عشـــرات اآلالف من 
اللبنانيني في هذه االمارة، ومســـاهمتهم 
في توفير مقومـــات الصمود لبالدهم في 
وجـــه التحديات االقتصادية الكبيرة التي 
تواجههـــا، علما ان حتويـــالت اللبنانيني 
العاملني في اخلارج التي تفوق الســـبعة 
مليارات دوالر سنويا تعد من اهم املداخيل 
واكبر التحويالت لبلد في املنطقة من اخلارج، 
وظهرت مخاوف على العمالة اللبنانية في 
امارة دبـــي على غرار ما حصل بعد تفجر 
ازمة املال العاملية، ويتوقع خبراء ان تتراجع 
حتويالت اللبنانيني املقيمني في دبي وحدها 

فقط.
ووفقـــا لتحليل نشـــرة »ايالف«، فإنه 
كان تدفق اللبنانيني للعمل في دبي قد بدأ 
في سبعينيات القرن املاضي، وتكثف في 
التسعينيات مع بروز املشاريع الطموحة 
لتحويل دبي الى باريس الشرق، في حني 
كانت احلـــروب املتالحقة تعصف بلبنان، 
ومنـــذ العام 2000 وصعـــودا صارت دبي 
مقصد كل تاجر وحامل شـــهادة جامعية، 
يبحث عـــن متنفس عمل وفرصة للنجاح 
املهني وحتقيق الذات، وقد برز اللبنانيون 
خصوصا في دبـــي في قطاعات االعالنات 
واالعالم بعد متركـــز العديد من احملطات 
التلفزيونية واالذاعة فيها، فضال عن قطاعات 
الهندســـة العمرانية والتعليم واملقاوالت 

واعمال االدارة بأنواعها.
ومن هـــذا املنطلق، تظهـــر من بيروت 
في القراءات االولية مخاوف على العمالة 
اللبنانية في امـــارة دبي، وذلك على غرار 

ما حصل بعد تفجر ازمة املال العاملية، اما 
على املســـتوى املالي فيطمئن املصرفيون 
تباعا الى ان املصارف اللبنانية لم تقرض 
مؤسسات وشـــركات او تستثمر في دبي، 
مما يعني انه ال تأثير يذكر لالزمة املالية 
هناك على الوضع املالي في لبنان، كما ان 
ال استثمارات لبنانية في السوق العقاري 

االماراتي.
ويتوقع خبـــراء ان تتراجع حتويالت 
اللبنانيني املقيمني في دبي وحدها، وليس 
في كل االمـــارات، وان يكون هذا التراجع 
طفيفا، فال يلحق اذى فعليا بحجم وبنية 
التحويالت الى لبنان التي استقرت عند 7 
مليارات في 2009 بتراجع ال يتعدى %2.5 
عن 2008، وفق تقرير بنك عودة، ويتباهى 
هؤالء اخلبراء الذين يدورون في فلك املصرف 
املركزي ان لبنان اثبت قدرة على استشراف 
»االخطار« على تنوعها في االقتصاد العاملي 
وجتنبها، مما وفر له حصانة داخلية ومناعة 
في وجه االنهيارات وشظاياها، ندر وجودها 

في اي بلد آخر.
وفيما يشبه »شــــوفينية اقتصادية«، 
يقول هؤالء اخلبراء ان النتائج االقتصادية 
في املنطقة تؤكد انه ال بديل عن دور لبنان 
االقتصادي السياحي واملصرفي واخلدماتي 
في الشرق االوسط، وان التجارب االخرى 
التي نشأت في املنطقة خالل غياب لبنان 
عن دوره السباب امنية امنا كانت جتارب 
عارضة لم تــــؤد على رغــــم جناحها الى 
مصادرة الدور اللبناني، ويلفتون الى ان 
ديون لبنان املقسمة بني دين داخلي ودين 
خارجي ليست قابلة ألن تكون شبيهة بديون 

دول اخرى تتجه الى اعالن افالسها، لسبب 
بسيط واساسي، هو ان ديون لبنان منتجة 
وتتفاعل ضمن بيئة اقتصادية لبنانية قائمة 
بذاتها، ولديها قابلية جلذب االستثمارات 
ســــواء في قطاعات السياحة او اخلدمات 

املختلفة.
ويضيفون ان مصادر اموال عربية ودولية 
ستتوجه الى لبنان خالل املرحلة املقبلة، 
ألن قطاعه املصرفي اثبت مقدرة في االداء 
السليم وفي بنيته املوضوعية، وايضا ألن 
قطاعاته اخلدماتية والسياحية اعطت مثال 
عن حيويتها، واثبتـــت معجزة ان لبنان 
السياحي ليس بحاجة الى عملية تسويق 
بغية اعادة التذكير مبوقعه السياحي على 
اخلارطة االقليمية، فبمجرد ان تسكت املدافع 
فيه يأتي اليه الســـياح مبعدالت مرتفعة 
جدا، ومبجرد ان تصدر من واقعه السياسي 
اشارات اســـتقرار تأتي اليه االستثمارات 

لتستوطن فيه.
وفي ظل توقع استقرار سياسي وامني 
في لبنان، اقله على املدى املنظور، خصوصا 
بعد تأليف حكومة الرئيس سعد احلريري 
التوافقيـــة، يتوقع اقتصاديـــون ان تطرأ 
حاجة في بيروت الـــى خبرات عدد كبير 
من املقيمني في اخلارج اذا ارتفعت معدالت 

النمو االقتصادي الى اكثر من %7.
ويجمع اخلبـــراء، الذيـــن حتدثوا في 
بيروت عن ازمة دبي املالية، على ان االمارة 
تواجه حملة متصاعدة لهز الثقة في موقعها 
الذي صار محورا للخدمات وتبادل االفكار 
واملشاريع والطموحات الكبيرة، مبا يتفق 

مع كالم حاكمها الشيخ محمد بن راشد.

الهارون: المؤتمر الوزاري نجح في طرح تصّور
 الدول األعضاء حول أولويات العمل في 2010

وقال وزير جتارة بنغالديش 
فاروق خان أمــــام مؤمتر منظمة 
التجارة العاملية »نحتاج إلى دعم 
وتعاون مخلص من شركائنا من 
إلى  املتقدمة«، وفي إشارة  الدول 
قلق الــــدول النامية من احتماالت 
انســــحاب التكتــــالت التجاريــــة 
الرئيسية في العالم مثل الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي من جولة 
محادثات الدوحة طرحت تلك الدول 
رسالتها الواضحة حول الرغبة في 

امتام جولة الدوحة.
ورغم االلتزام املعلن من جانب 
الدول املشــــاركة في االجتماعات 
اتفاق  إلــــى  التوصل  بضــــرورة 
العام  العاملية  التجــــارة  لتحرير 
الدوحة مازالت  املقبل فإن جولة 
تسير على »نصل السكني«بعد أن 
فشلت الدول األعضاء في االلتزام 
السابقة في  املواعيد  بالعديد من 
ظل االختالفات احلادة بني الدول 
النامية واملتقدمة. وتضخمت تلك 
اخلالفات اآلن بسبب األزمة املالية 
التي اجتاحت العالم منذ 18 شهرا 
حيث وجدت الدول النامية نفسها 
في مواجهة تداعيات األزمة التي 
بدأت في الــــدول الغنية دون أن 
يتوافر لتلك الدول النامية املوارد 
املالية الالزمة لتخفيف تداعياتها 

كما فعلت أغلب الدول الغنية.
ويعقد املؤمتر الوزاري السابع 
للمنظمة في مقرها بجنيف على 
خلفية ظهور مؤشرات على تعافي 
االقتصاد العاملي من أسوأ موجة 
ركود يتعرض لها منذ ثالثينيات 

القرن العشرين.

اليوم  وقد شــــهدت محادثات 
األخير من اجتماعات وزراء املنظمة 
مناقشــــة دور املنظمة في إخراج 
االقتصاد العاملي من أسوأ موجة 
ركــــود يتعرض لهــــا منذ احلرب 
العامليــــة الثانية في ظل توقعات 
تكرار بعض الدول مثل روســــيا 
وإيران والعراق محاوالتها للحصول 
الدول األعضاء على  على موافقة 
انضمامها إلى املنظمة خالل اجتماع 

اليوم.
من ناحية أخرى يتوقف مصير 
جولة الدوحة التي تسعى الدول 
املقبل  العام  إلى إمتامها  األعضاء 
على مدى التوازن الذي ميكن أن 
يتوصل إليه الوزراء في اجتماع 
اليوم الذي يهدف إلى مراجعة أداء 
املنظمة بشكل عام دون أن تكون 
جولة الدوحة مدرجة بشكل رسمي 

على جدول أعماله.
وتلعب الدول النامية دور رأس 
الرامية  احلربة بالنسبة للجهود 
إلى إمتام جولة محادثات الدوحة 
لتحريــــر التجارة العاملية بنجاح 
بسبب خوف تلك الدول من احتمال 
إمكانية تأخير التوصل إلى اتفاق 
لتحرير التجارة العاملية أو حتى 
التخلــــي عنه متامــــا بعد نحو 8 
ســــنوات من املفاوضات املضنية 
الرامية إلى التوصل التفاق متعدد 

األطراف في هذا املجال.
وفي هــــذه احلالة ســــتصبح 
الدول الناميــــة مضطرة للتعامل 
مع نظام التجارة العاملية احلالي 
الذي حاولت تغييره خالل محادثات 

الدوحة عام 2001. 

جنيــــڤ ـ كونا: أعلــــن وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
أن املؤمتر الوزاري السابع ملنظمة 
التجارة العاملية الذي اختتم أمس 
أعماله جنح في طرح تصور الدول 
األعضاء  حــــول أولويات العمل 
في 2010 وفى مقدمتها العمل على 
الدوحة  االنتهاء من مفاوضــــات 
للتنميــــة. وأضاف الهــــارون في 
تصريح صحافي بعد اجتماعه أمس 
األول مع مدير عام منظمة التجارة 
العاملية باسكال المي، انه بحث معه 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك 
التعديالت  ومنها ضرورة عمــــل 
الالزمة في التشــــريعات اخلاصة 
بتحرير التجارة وفقا لقواعد منظمة 

التجارة العاملية.
وشدد على انه بحث مع المي 
أهمية إدخال اللغة العربية كلغة 
عمل رســــمية في منظمة التجارة 
العاملية والدعم القوى التي توليه 

الكويت لهذه القضية املهمة.
يذكــــر ان  الكويت تترأس في 
جنيڤ اللجنة املنبثقة عن مجلس 
الســــفراء العرب من اجل تفعيل 
هذه القضية. وكانت ســــكرتارية 
منظمة التجارة العاملية قد وزعت 
خالل املؤمتــــر مذكرة حول طلب 
اللغة  العربيــــة ادخال  املجموعة 
العربيــــة كلغة عمل رســــمية في 
العاملية. وحضر  التجارة  منظمة 
االجتماع سفير الكويت لدى االمم 
املتحدة بجنيڤ واملنظمات الدولية 

ضرار رزوقي.
من جهة اخــــرى اختتم أمس 
في جنيڤ وزراء جتارة وممثلو 
الدول األعضاء في منظمة التجارة 
العاملية آخر جلســــات اجتماعهم 
الوزاري األول منذ أربع ســــنوات 
ملراجعة أداء املنظمة في ظل توقعات 
باإلشارة إلى إحياء جولة الدوحة 
التجارة  من محادثــــات حتريــــر 
العاملية. وقد سيطرت على االجتماع 
التجارة  السابع ملنظمة  الوزاري 
العاملية دعوات الوزراء إلى ضرورة 
دخول الدول األعضاء في املنظمة 
وعددهــــا 153 دولة في مفاوضات 
ماراثونية بهدف التوصل إلى اتفاق 
لتحرير التجارة العاملية خالل العام 

املقبل.

في ختام االجتماع السابع وسط دعوة لتحرير التجارة العالمية

جورج تيانا احمد الهارون

 إقرار اللجنة المشتركة بمجلس األمة باتفاقية إصدار
 العملة الخليجية الموحدة سيفرز توازنًا القتصادات الخليج

محمود فاروق 
رأى اقتصاديون أن موافقة اللجنة املشتركة في مجلس األمة 
على اتفاقية إصدار العملة اخلليجية املوحدة يعد أمرا إيجابيا 
بالنسبة للكويت بش�كل خاص والدول اخلليجية بشكل عام، 
الس�يما بعد جتربة الكويت الناجحة في ربط عملتها بالدوالر 
التي أثبتت أنها كانت مضرة وس�اعدت على تقليص التضخم، 
وأوضحوا ان اخلطوة األولى التي متت أمس ستعقبها آثار مستقبلية 

جيدة ستعود على البالد بالنفع وذلك على الرغم من أن تطبيق 
االتفاقية قد يستغرق 10 س�نوات على حد قول محافظ بنك 

الكويت املركزي وليس كما يعتقد البعض.
واكدوا ان تطبيق االتفاقية والعمل بها سيحقق نتائج إيجابية 
على اقتصاديات دول اخلليج بشكل عام، ودعوا دول مجلس 
التع�اون اخلليجي إلى »حتديد الطريق�ة املثلى لربط العملة 
اخلليجية املوحدة بس�لة عمالت أو بالدوالر من خالل دراسة 

تقوم بها دولة محايدة حتى ال يترك املوضوع دون حتديد أهدافه 
الرئيسية واملرجوة منه«.

وتوقعوا بأن يتم إقرار االتفاقي�����ة بش�كل متكامل في 
القمة اخلليج���ية التي س�تعقد في الكويت خالل الش�هر 

اجلاري .
وعلى ذلك رصدت »األنباء« آراء سريعة لبعض االقتصاديني 

املتابعني للحدث، حيث جاءت اآلراء على النحو التالي: 

بداية شدد اخلبير االقتصادي فايز بودي على ضرورة قيام العملة اخلليجية املوحدة 
باتبـــاع املنهجية التي قامت بها الدول األوروبية لدى إصدارها عملتها املوحدة اليورو 

من حيث التدرج، مبينا ان العملة األوروبية كانت مرتبطة بعملة 
وهمية منذ زمن ولم تكن مرتبطة بالدوالر أو بسلة عمالت 

أخرى ولذلك كانت فاقدة لهويتها وسط العمالت 
األخرى، وأيد بودي اتفاقية إصدار العملة 

اخلليجية املوحدة وربطها بسلة من 
العمـــالت، واصفا ذلك بأنه »أكثر 

إيجابية ألن االرتباط بســـلة 
عمالت يخلق توازنا وثباتا 

للعملة اخلليجية مستقبال 
أكثر ممـــا لو ارتبطت 

بالدوالر«.
من جانبه رأى 
رئيـــس املؤمتـــر 
اإلقليمي للعمالت 
اخلليجـيــــــــة 
واخلبيـــر فـــي 
املـــال  اســـواق 
قتيبة  العربية 
أن  اجلناعـــي 
موافقـــة اللجنة 
املشتركة مبجلس 

اتفاقية  األمة على 
العملـــة  إصـــدار 

املوحـــدة يعـــد أمرا 
إيجابيا وإن »تسييس 

القضايا االقتصادية يعود 
بالضرر الكبير على املجتمع 

الكويتـــي، الن احلكومة يجب 
أن تتدخل من خـــالل آليات لدعم 

االقتصاد مبا يتناسب مع حجم التضخم 
في االقتصـــاد الوطني وحجـــم انخفاض 

العملة«.
وذكر أن إقرار العملة املوحدة يعد استراتيجيا لوضع 

الكويت املالي وأمنها االقتصادي، مبينا أن »ربط العملة بسلة عمالت أفضل من ربطها 
بالدوالر، ألن عملية اســـتيراد السلع غير املقومة بالدوالر ستؤدي الى وجود تضخم 

محلي، وستكون هناك ظاهرة الغالء املعيشي«.
بدوره، أيد رئيس مجلس ادارة شركة االستشارات 
االقتصادية جاسم النفيسي اتفاقية إصدار العملة 
اخلليجية املوحدة، والبعد عن العامل النفسي 
جتاه التمسك بالدينار كونه يعتبر من 
أعلى العمـــالت القوية واملرتفعة 
القيمة وسط العمالت العاملية 
الدوالر  مؤكدا أن »وضـــع 
حرج وضعيف في الوقت 
احلالي، إضافة إلى أن 
القروض على اخلزانة 
األميركية أصبحت 
مهولة جدا، ولذلك 
العملة  فإن ربط 
بســـلة العمالت 
بكثير«،  أفضل 
مشـــيرا إلى أن 
»الوقت احلالي 
هو املثالي لربط 
عمالت األنظمة 
االقتصادية بسلة 
العمالت في حال 
كانت هذه األنظمة 
مترددة بشـــأن ربط 

عمالتها«.
الســـياق ذاته   وفي 
كان قد صرح رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصبـــاح بانطالق عربة 
العملـــة اخلليجية املوحدة خالل قمة 
الكويت اخلليجية التي ستعقد خالل الفترة 
املقبلة، موضحا ان ارتباط العملة بسلة عمالت 

او عملة واحدة أمر فني متعلق بالنسب املالية.

اقتصاديون دعوا إلى تحديد الطريقة المثلى لتوحيد العملة وسط توقعات بإقرارها في قمة الكويت الخليجية 


