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نيودلهيـ  رويترزـ  وكاالت: 
وصل الى نيودلهي في ساعة 
مبكرة صباح اول من امس وزير 
النفط واالعالم الشــــيخ أحمد 
العبداهلل في زيارة رســــمية 
للهند تستغرق أربعة أيام يلتقي 
خاللها عددا من القيادات الهندية 
لبحث مسائل تتعلق بالتعاون 

في مجال النفط والطاقة.
ومن املقرر ان يلتقي الشيخ 
احمد العبــــداهلل نائب رئيس 
اجلمهوريــــة حامــــد انصاري 
ورئيــــس الــــوزراء مامنوهان 
سينغ ووزير البترول والغاز 
الطبيعي مورلي ديورا ووزير 

االعالم امبيكا سوني.
وســــيبحث الشــــيخ احمد 

العبــــداهلل مع اجلانــــب الهندي مواضيــــع تتعلق 
بزيــــادة الصادرات الكويتية مــــن النفط اخلام الى 
الهند وامكانية مســــاهمة الكويت في رفع مخزون 

النفط االستراتيجي للهند.
كما ستتطرق املباحثات الى امكانية قيام الكويت 

باالستثمار في عدد من مشاريع 
الطاقة واملصافي واالســــمدة 
الى  والبتروكيماويات اضافة 
تبادل اخلبرات واملعلومات في 

مجال ابحاث الطاقة والنفط.
هذا وقــــد ذكر العبداهلل أن 
منظمة البلدان املصدرة للنفط 
لــــن تغير حصصها  )أوپيك( 
اإلنتاجية خالل االجتماع املقبل 
املقرر عقده في 14 أكتوبر في 

ڤيينا.
وقــــال ردا على ســــؤال لـ 
»رويترز« عن النتائج املرجحة 
لالجتماع »ال زيادة. ال تغيير. 
ســــنبقي علــــى احلصص كما 

هي«.
وســــئل عما إذا كان راضيا 
عن املستوى احلالي ألســــعار النفط العاملية فقال 

»نعم«.
يذكر أن العبداهلل سيقوم خالل الزيارة بافتتاح 
مكتبة الشيخ صباح االحمد للثقافة العربية والتي 

حتتضنها اجلامعة امللية االسالمية في نيودلهي.

الشيخ أحمد العبداهلل

خادم الحرمين : لست قانعًا بما تم عمله حتى اآلن.. واأليام المقبلة تبشر بالخير

أثرياء آسيا يتركون عالمنا في جنازات فخمة
كواالملبور � رويت��رز: يزدهر الطلب على اجلنازات 
الفخم��ة في جنوب ش��رق آس��يا يحركه تزاي��د اعداد 

األثرياء باملنطقة.
م��ن نعوش مطلي��ة بالذهب قيمة الواح��د منها 100 
ال��ف دوالر ال��ى مواقع دفن يصل س��عرها الى مليون 
دوالر ينتقل عدد متزايد من األثرياء الى احلياة األخرى 

بأفضل ما يستطيع املال شراءه.
وق��ال او كوك هوي املس��ؤول في ش��ركة »إن.في« 
مالت��ي كوربوريش��ن بيره��اد وهي الش��ركة الوحيدة 
املس��جلة في البورصة في جنوب ش��رق اسيا خلدمات 
نقل املوتى »زبائننا يقولون لنا إن أحبابهم يس��تحقون 

االفضل في حياتهم وموتهم«.
وتوفر الشركة مجموعة من خدمات اجلنازات وتدير 
مقابر في ست دول هي ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا 

وڤيتنام وكمبوديا وتايوان.
وأغل��ب عمالئها البالغ عدده��م 100 الف من أصول 
صينية وهم اكثر من 40 مليون من سكان جنوب شرق 
اسيا. وميثل املس��لمون أغلبية السكان في املنطقة لكن 

دينهم يرفض اجلنازات الباذخة.
وقال مسؤولون بالش��ركة إن الطلب على اجلنازات 

الفخم��ة بني من ينح��درون من أص��ول صينية يتزايد 
خاصة في اندونيس��يا الت��ي توجد به��ا جالية صينية 
صغيرة لكنها ثرية وفي س��نغافورة حيث تدير الشركة 
مخزن��ا لرماد اجلثث التي يتم إحراقها قيمته 22 مليون 
دوالر. ومن بني املنتجات االكثر شعبية جرة حلفظ رماد 
املوتى مصنوعة من اجلاد الكندي وهو حجر كرمي ويبلغ 
سعرها 188 الف رجنيت ماليزي اي 60780 دوالرا بينما 

يبلغ سعر النعش املطلي بالذهب 388 الف رجنيت.
وتبدأ أس��عار الدفن العادي الذي توفره الش��ركات 

الصغيرة نحو أربعة آالف رجنيت.
 وتوج��د مواقع الدف��ن األعلى تكلف��ة التي توفرها 
الش��ركة على قمم التالل. وس��عر الواح��دة 1.6 مليون 
رجنيت ويش��تري الزبائ��ن األثرياء عادة ع��دة مواقع 

متجاورة ألفراد أسرهم.
وقال ك��وجن هون كوجن الرئيس التنفيذي للش��ركة 
الذي أسس��ها قبل 20 عاما إن فكرة إنشائها جاءت بعد 

أن طلب منه تولي إقامة جنازة أحد أقاربه.
وأض��اف »املقابر احمللية كانت تدار بش��كل س��يئ 
وغريب ففكرت مل��اذا ال ندير مقبرة مثل احلديقة حتى 

يقبل ابناؤنا على زيارتنا بعد رحيلنا«.

أكد خادم  ـ يو.بـــي.آي:  الرياض 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز انه ليس قانعا مبا مت عمله 
إلى اآلن مؤكدا أن األيام املقبلة تبشر 

باخلير.
وقــــال العاهل الســــعودي خالل 
تســــلمه التقرير السنوي السادس 
العربي  النقد  واألربعني ملؤسســــة 
الســــعودي الذي يستعرض أحدث 
التطورات االقتصادية في اململكة للعام 
املالي 2009 والربع األول من العام 
احلالي »إن شــــاء اهلل األيام القادمة 
أيام خير وبركة لوطنكم وشعبكم 
باالستقرار والهدوء والسكينة ومع 
هذا كله لسنا قانعني بالذي عملناه 
إلى اآلن وإن شاء اهلل األيام املقبلة 

تبشر بخير«.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي 
السعودي د.محمد بن سليمان اجلاسر 
استمر تأثر االقتصاد العاملي باألزمة 

العاملية خالل عام 2009 إذ سجل اإلنتاج العاملي للسلع واخلدمات 
انكماشا في عام 2009 بنسبة %0.6.

وقال اجلاســـر في كلمته امام امللك عبداهلل بن عبدالعزيز من 
الطبيعي أن يؤثر وسيتأثر اقتصاد اململكة مبا يجري من أحداث في 
منظومته االقتصادية فقد تراجع معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي 
باألسعار الثابتة للمملكة خالل عام 2009 إلى 0.6% مقارنة مع منو 
نســـبته 4.2% في العام السابق وحافظ القطاع غير النفطي على 
معدالت منو جيدة، حيث منا فـــي عام 2009 بنحو 3.8% مقارنة 

مع نحو 4.3% في العام السابق.
وأضاف »ســـاعد على تخفيف آثار األزمة املالية العاملية على 
اقتصادنا الوطني عوامل عدة من أهمها متانة القطاع املالي احمللي 
وزيادة اإلنفاق احلكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط اخلام 
حيث بلـــغ اإلنفاق نحو 596.4 مليار ريـــال في عام 2009 وتلك 
مستويات قياسية لم تسجل من قبل وسجل ميزان املدفوعات فائضا 

للعام احلادي عشر على التوالي بلغ نحو 85.4 مليار ريال.
كما ســـاهم القطاع النقدي واملصرفي في تعزيز هذه النتائج 
اجليدة من خالل توفيره السيولة املالئمة لتمويل النشاط االقتصادي 

حيث زاد عرض النقود خالل عام 2009 بنسبة %10.7.
وزاد اجلاسر: من التطورات اإليجابية تراجع مستويات التضخم 

احمللي مقاسا بالرقم القياسي العام 
لتكاليف املعيشة حيث بلغ في عام 
2009 نحو 5.1% مقارنة بـ 9.9% في 
العام السابق وتشير معظم البيانات 
االقتصادية املتوافرة حاليا إلى حتسن 
متوقع وملحوظ في األداء االقتصادي 
احمللي للعام احلالي على الرغم من 
التضخمية حيث  معاودة الضغوط 
ســـجل معدل التضخم في أغسطس 
املاضي نحو 6.1 % مقارنة مع الشهر 

نفسه من العام السابق.
ويؤكد التحسن منو الناجت احمللي 
احلقيقي للقطاع اخلاص مبتوسط 
5.1% في السنوات  سنوي نســـبته 
اخلمس املاضيـــة وزيادة الصادرات 
غير النفطية خالل الفترة نفسها مبا 
متوســـطة 14.6% كما حتسنت بيئة 
االســـتثمار في اململكـــة وتوج ذلك 
حصولها على املركـــز الثامن عامليا 
في مجال جذب االستثمارات األجنبية 
املباشـــرة وفقا لتقرير منظمة األمم املتحـــدة للتجارة والتنمية 

)االونكتاد(.
وأوضح أن اململكة ســـجلت املرتبة األولى عربيا وأحد املراكز 
العشـــرة األولى في ترتيب دول مجموعة العشـــرين وتعد تلك 
اإلشـــادة تقديرا من املجتمع الدولي جلهـــود اململكة في مكافحة 

جرميتي غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
ومن أبرز مؤشرات التنمية في اململكة كما قال اجلاسر أن بلغ 
إجمالـــي اإلنفاق احلكومي خالل الفتـــرة من عام 2006 إلى 2009 
نحـــو تريليوني ريال وبلغ اإلنفاق احلكومي في عام 2009 نحو 

596.4 مليار ريال وهو األعلى في تاريخ اململكة.
إال أن اجلاسر قال على الرغم من اإلجنازات اجليدة التي حتققت 
في الفترة املاضية إال أن التقديرات تشـــير إلـــى أن البطالة بني 

السعوديني بلغت نحو 9.6% في عام 2009.
وقال: ان متوسط منو االستهالك احمللي بلغ نحو 5.9% خالل 
األعوام اخلمســـة املاضية وهي نســـبة منو عالية مقارنة بنمو 
السكان وحجم الناجت احمللي مما يستدعي بحث أسباب الزيادة في 
االستهالك من النفط والغاز والعمل على ترشيده. في استعراض 
ألحدث التطورات االقتصادية في اململكة للعام املالي 2009 والربع 

األول من العام احلالي

في استعراض ألحدث التطورات االقتصادية في المملكة للعام المالي 2009 والربع األول من 2010

كيف تصبح المملكة العربية السعودية
 رائدة عالمياً في مجال المياه والطاقة المتجددة؟

ميدل إيس��ت � نيوز واير: من املتوقع 
ان تكش��ف دراس��ة جديدة عن توصيات 
بش��أن الكيفية التي ميك��ن من خاللها ان 
تصب��ح اململكة العربية الس��عودية رائدة 
ف��ي مجال املعرفة واالبت��كار فيما يتعلق 
باملي��اه والطاقة املتج��ددة. ويجري حاليا 
تنفي��ذ هذه الدراس��ة بواس��طة مجموعة 
االغر وذلك بالش��راكة مع منت��دى املياه 
والطاقة السعودي، وس��يتم الكشف عن 
تفاصيل ه��ذه الدراس��ة وتوصياتها من 
خالل تقرير يق��دم ويناقش خالل اليوم 
االول النعقاد املنتدى في الفترة من 3 الى 
6 اكتوبر بفندق جدة هيلتون، ويشار الى 
ان مجموعة االغر ه��ي مجموعة للتفكير 
االس��راتيجي ال ته��دف للربح وتعمل في 
اململكة العربية الس��عودية، وقد أنش��ئت 
ملعاجلة القضاي��ا الوطنية بهدف االنتقال 
الى االقتصاد القائم على املعرفة واملنافسة 
العاملي��ة م��ن خ��الل تصدي��ر التقنيات 
احلديثة. واملجموعة ش��ريك ف��ي العمل 
مع منتدى املياه والطاقة الس��عودي الذي 
يس��عى ليكون محفزا للتغيير واالبتكار 

في قطاعي املياه والطاقة.
وقد وص��ف د.عادل بش��ناق املنتدى 
بقول��ه: ان املنت��دى يلعب دورا رئيس��يا 
في اجلمع ب��ني اململكة وأصحاب االعمال 
احملليني والدوليني ملناقش��ة السياس��ات 
واالس��تراتيجيات التي ستحدد مستقبل 
العربي��ة  اململك��ة  الطاق��ة واملي��اه ف��ي 

السعودية.
واضاف قائال: في منتدى املياه والطاقة 

الس��عودي 2010 نتطلع إلى اجليل املقبل 
م��ن التنمية والتركيز عل��ى الطريقة التي 
ميكننا م��ن خاللها التكيف م��ع تغيرات 
الس��وق وحتقيق االزدهار املس��تدام من 

خالل املعرفة واالبتكار والتعاون.
ويعتبر منتدى املياه والطاقة السعودي 
هو أكبر جتمع لصناعة املياه والطاقة في 
اململك��ة العربية الس��عودية، وهو يجمع 
اجله��ات املعنية ف��ي اململكة الس��عودية 
والدولية الكتس��اب املعارف واالتصاالت 
والش��راكات الالزمة لتطوير األعمال في 
واحدة من أكبر أس��واق الطاقة واملياه في 

العالم.
ويتكون احلدث من منتدى استراتيجي 
عل��ى مدى ثالث��ة ايام، ومع��رض دولي، 
ويوم ش��ركة املي��اه الوطنية وجلس��ات 
تقنية تقودها أكادميية البشناق، باالضافة 
الى برنامج موسع للتواصل والتعارف مبا 
في ذلك جولة افتتاح املعرض وكذلك حفل 
االفتتاح، ومأدبتي شركتي مرافق وجنرال 
الكتري��ك للنف��ط والغ��از، باالضافة الى 
جلس��ة يوم االثنني املخصصة ملناقشات 
املائدة املس��تديرة، وايضا حفل العش��اء 
اخلاص باملنت��دى بعد حفل االفتتاح الذي 
تستضيفه اكوا باور انترناشيونال حيث 
س��يتم خالله توزيع اجلوائ��ز التقديرية 

اخلاصة باملنتدى.
وق��د أضيف ال��ى البرنام��ج اخلاص 
بالوفود املش��اركة في املنت��دى هذا العام 
زيارت��ان ال��ى موقعني صناعي��ني، حيث 
سيكون اخليار امام أعضاء الوفود لزيارة 

مش��روع محطة الش��عيبة لتحلية املياه، 
وه��و واحد م��ن اكبر مش��اريع محطات 
حتلي��ة املي��اه وانت��اج الطاقة ف��ي العالم 
اليوم. وستقوم باس��تضافة هذه الزيارة 
»اكوا باور انترناشيونال«، وستقدم ادارة 
احملطة عرضا عن احملطة مع تنظيم جولة 

في ارجائها للزوار.
اما اخلي��ار اآلخر، فهو زي��ارة جامعة 
امللك عب��داهلل للعلوم والتكنولوجيا، حيث 
س��يتم تنظي��م زي��ارة ألعض��اء الوفود 
املشاركة إلى محطة حتلية املياه باجلامعة، 
وكذل��ك زي��ارة املنش��آت األكادميية لهذا 

املرفق البحثي املتطور.
على  الزيارت��ان  هات��ان  وس��تقتصر 
أعضاء الوفود املشاركة في املنتدى فقط، 
لذا فإنه على االطراف االخرى التي ترغب 
في املش��اركة في هذه الزيارات التسجيل 

مبكرا.
ويناقش املنت��دى عدة موضوعات من 
بينها السياسات واملشاريع وآفاق املستقبل 
املستدام، مبادرات لدعم االبتكار، التعرف 
على اإلمكانات التكنولوجية، فرص الطاقة 
املتجددة، حلول ترش��يد الطاق��ة وإدارة 
الطلب، إدارة املوارد املائية، األدوات املالية 
لتطوي��ر التكنولوجيا، املي��اه املنتجة مع 
البترول والغاز: نفايات أم موارد؟ واخيرا 
العالقة مع املس��تهلك. وس��وف يصاحب 

املنتدى معرض يستمر ثالثة ايام.
وتنظ��م املنت��دى أكادميية البش��ناق 
ومجموع��ة CWC، حتت إش��راف وزارة 

املياه والكهرباء السعودية.

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

العبداهلل يبحث في الهند زيادة
الصادرات الكويتية من النفط الخام 

»األمم المتحدة«: دول عربية تعاني الفقر والعنف 
رغم تحقيق قفزات في تطوير الصحة والتعليم

مصر تقر خطة لتسوية النزاع على أرض مدينتي

طرح 200 مشروع في سورية خالل 
مؤتمر يعقد في الكويت الشهر المقبل

وكالة فيتش: ميزانية أبوظبي 
األقوى في العالم

دمشقـ  كونا: قال مدير عام هيئة االستثمار السورية د.احمد عبدالعزيز 
أمس ان عدد املشروعات التي ستعرض في مؤمتر »االستثمار في سورية.. 
واقع وآفاق« املزمع عقده بالكويت في الـ 21 من اكتوبر املقبل بلغ حتى 
اآلن 200 مشروع استثماري. جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده 
د.أحمد عبدالعزيز في اطار التحضير للمؤمتر املقرر ان تنظمه الهيئة 
بالتعاون مع مجلس االعمال الســــوري ـ الكويتي واجلالية الســــورية 
ومجلس رجال االعمال السوريني على هامش اجتماعات اللجنة السورية 
الكويتية العليا. واكد ان »بعض املشاريع املطروحة استراتيجية وحتقق 
فوائد اقتصادية تنعكس ايجابا على االقتصاد الوطني واملستثمرين«، 
مشيرا الى ان »املشاريع االستثمارية توزعت على وزارات النقل واالسكان 
والتعميــــر والنفط واالدارة احمللية ومحافظات احلســــكة ودير الزور 
وطرطوس وحلب والالذقية واملدن الصناعية«. وذكر د.أحمد عبدالعزيز 
ان »عدد املشــــاريع االستثمارية الكويتية املنفذة والتي قيد التنفيذ في 
سورية بلغت 30 مشروعا تبلغ كلفتها االجمالية التقديرية نحو 22.600 
مليار ليــــرة تتوزع على القطاعات الصناعية والســــياحية والتجارية 

واملصرفية وشركات التأمني«.

توقعت »فيتش« أن تســــجل أبوظبي هــــذا العام فائضا في املوازنة 
مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع مستوى العائدات، ورجحت أن ترتفع 
قيمة األصول السيادية للعاصمة بثبات في األعوام املقبلة مع فوائض 

املوازنة والنمو في عائدات العاصمة االستثمارية.
وثبتت الوكالة اول من امس التصنيف االئتماني املمنوح ألبوظبي 
عنــــد AA، كما ثبتت كذلــــك التقييم االئتماني لالئتمــــان قصير األجل 
لإلمارة عند F1+، ومنحت أبوظبي تقديرا مســــتقرا للنمو املستقبلي. 
وقال املدير لدى قسم التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي في 
الوكالة »تشالز سيفيل«: »إن مرونة التمويل بالنسبة للعاصمة إضافة 
إلــــى قوة موازناتها املالية هي ما أهلتهــــا لزيادة اإلنفاق بحوالي الثلث 
في 2009، في الوقت الذي تراجعت فيه عائدات العاصمة إلى النصف«. 
وتقــــدر الوكالة حجم األصول اخلارجية إلمــــارة أبوظبي بحوالي 280 
مليــــار دوالر )1.03 تريليون درهم( فــــي نهاية 2009، أي حوالي %200 

من إجمالي الناجت احمللي لإلمارة.

تحف »ليمان براذرز« الفنية
تجمع 12.3 مليون دوالر في مزاد

توقعات باستمرار نمو االقتصاد
األلماني خالل العام المقبل

األمم املتحدةـ  رويترز: قالت األمم املتحدة ان دوال 
عربية حققت قفــــزات في تطوير الصحة والتعليم 
لكن احلرب والبطالة وعدم كفاية املساعدات قوضت 
جهود حتقيق أهداف املنظمة الدولية ملكافحة الفقر 

بحلول عام 2015.
وشارك زعماء العالم في االجتماع السنوي للجمعية 
العامة لألمم املتحدة في نيويورك االسبوع املاضي 
لتقييم مــــدى التقدم الذي حققه العالم نحو الوفاء 
مبهلة األهداف الثمانيــــة حملاربة الفقر بحلول عام 
2015. وبينما تقول األمم املتحدة ان االزمة االقتصادية 
العاملية فــــي بعض احلاالت أخرجت جهود حتقيق 
أهداف التنمية في األلفية عن مســــارها فإن العالم 

العربي يواجه حتدياته اخلاصة به.
ووجد التقييم الصادر من األمم املتحدة واجلامعة 
العربية في الشهر املاضي ان أفقر الدول العربية مثل 
اليمن وتلك التي تعانــــي من الصراع العنيف مثل 

السودان والعراق والصومال واألراضي الفلسطينية 
من غير املرجح ان حتقق األهداف التي تتعلق بتقليل 

الفقر ووفيات األطفال واملرض وخالفه.
وتبدو الصورة متباينة بالنسبة للدول العربية 
ذات الدخل املتوســــط مثل األردن ودول في شمال 
افريقيا بينما الدول الغنية بالنفط في اخلليج مثل 
الســــعودية وقطر يتوقع ان حتقق معظم األهداف 

الثمانية.
وبينما يتوقع من الدول العربية ان تخفض الى 
النصف عدد األشخاص الذين يعيشون على أقل من 
1.25 دوالر يوميا مثلما ورد في أهداف األمم املتحدة 
اال انه يعتقد ان الفقر واجلوع ارتفعا في العديد من 
الدول العربية منذ عام 2005 مع ارتفاع اسعار الوقود 
والغذاء. ووجد برنامج التنمية التابع لألمم املتحدة ان 
»املنطقة العربية ككل لم تشهد تقدما مهما في خفض 

عدد االشخاص من ذوي الدخول الضئيلة«

القاهرةـ  رويترز: قالت احلكومة 
املصرية أمس إنها وافقت على خطة 
وضعتها جلنة قضائية لتسوية 
النزاع على أرض مشروع مدينتي 
الـــذي تعكف مجموعـــة طلعت 

مصطفى على تطويره.
الدولة  أن  وأضافت احلكومة 
املمنوح  العقد األصلي  ســـتلغي 
ملجموعة طلعـــت مصطفى أكبر 
شـــركة تطوير عقاري مســـجلة 
بالبورصـــة املصريـــة- لتنفيذ 
املشروع الذي تقدر تكلفته بثالثة 
مليارات دوالر وستعيد تخصيص 

األرض للشركة باألمر املباشر.

نيويورك ـ يو.بــــي.آي: جمع مزاد لبيع التحف 
الفنية التي ميلكها مصــــرف »ليمان براذرز« الذي 
انهار في الواليات املتحدة وأطلق إشارة بدء األزمة 

املالية العاملية مبلغ 12.3 مليون دوالر.
وذكرت شبكة »بلومبورغ« أن بعض أبرز الكنوز 
التي بيعت في املزاد الذي اســــتضافته دار سوثبي 

لوحة جلولي ميريتو بيعت مقابل مليون دوالر.
يشار إلى أن مصرف »ليمان براذرز« في نيويورك 
كان رابع أكبر مصرف اســــتثماري في العالم حتى 

15 ســــبتمبر عام 2008 حني أشهر إفالسه الذي كان 
األكبر في تاريخ الواليات املتحدة.

وتبلغ قيمة ديون املصرف حوالي 600 مليار دوالر 
وسيعود ريع املزاد لتسديد جزء من الديون.

وقد حقق املــــزاد مبلغا أكبر ممــــا كان يتوقعه 
املراقبــــون إذ كان يتوقــــع أن تصل األرباح إلى 8.8 
ماليــــني دوالر. ويقيم املصرف مــــزادا آخر في دار 
كريستي في لندن في 29 اجلاري وفي فيالدلفيا في 

7 نوفمبر املقبل.

برلنيـ  د.ب.أ:  أشارت توقعات اخلبراء االقتصاديني 
في أملانيا إلى اســــتمرار النمو االقتصادي في البالد 

خالل العام املقبل.
وفي حديثــــه مع املوقــــع االلكتروني لصحيفة 
»هاندلسبالت« األملانية أمس، قال كالوس تسيمرمان، 
رئيس املعهد األملاني ألبحاث االقتصاد »دي آي دبليو« 
إن »النمــــو الرائع الذي حدث في 2010 سيســــتمر 
مبستوى متباطئ خالل 2011 مع تقليص أعداد العاطلني 

عن العمل«.
وأضاف تســــيمرمان »اقتصاديا سيالحق احلظ 

احلكومة«.
اجلدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي رفع بقوة 

من توقعاته اخلاصة بنمو االقتصاد األملاني.
مــــن ناحية أخرى، نقلت مجلة »دير شــــبيغل« 
األملانيــــة الصادرة امس عن تســــيمرمان توقعاته 

لالقتصاد العاملي بتحقيق منو بنسبة 3.3% خالل عام 
2011 بعد التراجع الذي سجله خالل العام احلالي.

كانت توقعات خبــــراء املعهد األملاني في يوليو 
املاضي أشــــارت إلى حتقيق االقتصاد العاملي منوا 
بنســــبة 1.4% عن العام احلالي وســــيرتفع إلى %2 

خالل عام 2011.
ووفقا لتوقعات اخلبراء فإن أملانيا ستأتي على 
رأس مجموعة الدول الصناعية الكبرى التي حتقق 
منوا اقتصاديا خالل العام املقبل بفضل جناح الشركات 
األملانية في التصدير وكذلك زيادة الطلب في السوق 
احمللي. في سياق متصل، رفعت معاهد أملانية رائدة 
في مجال البحث االقتصادي من توقعاتها بشأن منو 
االقتصــــاد األملاني خالل عــــام 2011 إلى 3% أو أكثر 
مؤكدين استمرار االنتعاش االقتصادي خالل العام 

املقبل بشكل معتدل.

أكد أن »أوپيك« لن تغير الحصص اإلنتاجية خالل اجتماعها

تابوت مطلي بالذهب قدرت قيمته بـ 125 ألف 
دوالر تم عرضه في مركز ميموريال في كوااللمبور


