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جميلة جمال الدين وإحدى الطالبات املستفيدات من املنح الدراسية 

»بوبيان«: إلى أين يتجه سعر الذهب؟

مساهمون في »األبراج القابضة« ينذرون
مجلس اإلدارة الجديد قبل رفع دعاوى قضائية

قال تقرير وحدة البحوث والدراسات والتقارير 
في بنك بوبيان ان أسعار الذهب بلغت ارقاما قياسية 
جديدة ل���م تصلها من قبل ف���ي تاريخه منذ عرفه 
اإلنسان، ففي نهاية تداوالت آخر أيام الربع الثالث 
من العام احلالي وصل سعر األونصة )31.10 غراما 
عيار 24 قيراطا( إلى 1315.6 دوالرا أي ما يعادل 373 
دينارا تقريبا حسب سعر صرف الدينار مقابل الدوالر 
محققا مستوى قياسي جديد. وأشار التقرير الى ان 
املالحظة األبرز أن الذهب ارتفع خالل شهر سبتمبر 
وحده من 1246.5 دوالرا إلى 1315.6 دوالرا أي %5.5 
زيادة عن بداية الشهر ليحقق بذلك مكاسب بحوالي 
21% منذ بداية العام 2010.  وأكد التقرير ان الكثيرين 
يعتق���دون أن الذهب ماض إلى قم���م أخرى جديدة 
قبل نهاية هذا العام 2010 مستمرا في االرتفاع حتى 
بداي���ات 2011 ما لم حتدث تغيرات إيجابية واضحة 
على االقتصاد العاملي وبالذات في أميركا، تعيد إلى 
الدوالر بعضا من العافية ألن ضعفه ميثل أحد األسباب 
املهمة التي تقف وراء ارتفاع الذهب. ويطرح اجلميع 
منذ أشهر سؤاال واحدا على احملللني الدوليني وبيوت 
اخلبرة العاملية دون أن يجد أحد إجابة ش���افية له 
وهو الى أين يتجه سعر الذهب، متى سيتوقف عن 
الصعود أو يستقر؟ وهل سيستمر الصعود أم أنه 
يصنع فقاعة ضخمة قابلة لالنفجار في أي حلظة؟ 
وتناول التقرير حتليل وجهتي نظر مختلفتني للخبراء 
واحملللني حول العالم، األولى ترى أن أسعار الذهب 
مازالت أقل من السعر العادل إذا صح التعبير ويرون 
أن القمة يجب أن تك���ون عند 1600 إلى 1700 دوالر 
لألونصة، ب���ل ان هناك من يذهب إلى أبعد من ذلك 
بكثير فيتوقعون مضاعفة أس���عار الذهب عما هي 
عليه اآلن، معتبرين أن السعر احلالي يعادل 35% من 
القيمة الفعلية للذهب، وإن صدق حدسهم فهذا يعني 
ان س���عر الذهب ميكن أن يصل إلى مستوى يقارب 
3750 دوالرا لألونص���ة الواحدة.  أما الفريق الثاني 
من احملللني العامليني فيرى أن أسعار الذهب ترتفع 
وتتمدد بال مبرر لتش���كل فقاعة كبيرة ما تلبث أن 

تنفجر عما قريب لتعود أسعار الذهب إلى سابق عهدها 
ما بني 750 و950 دوالرا لألونصة. وبطبيعة احلال 
فكال الفريقني يسوق مبرراته وبراهينه على صدق 
رؤيته. ويذهب العديد من احملللني وبيوت اخلبرة 
العاملية إلى أن الذهب س���وف يستمر في الصعود 
إلى أن يحقق نفس معدالت وأسعار عام 1980م التي 
قفز فيها 1600% وهو أمر يبدو منطقيا من الناحية 
النظرية إذا ما قمنا مبقاربة األرقام ومعدالت الزيادة 
في الس���عر بني الفترتني اللتني سبقتا االرتفاع، أي 
العقد السابق لالرتفاع الكبير األول في بداية ثمانينات 
القرن املاضي )1970 � 1980( من ناحية ومن ناحية 
أخ���رى العقد األول من القرن احلالي )2000 � 2010( 
لنرى ما طرأ على السعر من تغيرات خالل الفترات 
التي س���بقت الصعود املفاجئ لألس���عار. وعموما، 
قال التقرير ان علينا أن نضع في االعتبار أن األمر 
مختلف عما حدث في عام 1980 ألن االقتصاد العاملي 
جملة قد تضاعف ست مرات عما كان عليه الوضع 
في 1980م، وعدد الس���كان كذلك قد تزايد وش���هدت 
الثالثني س���نة األخيرة تغييرات كبيرة جدا طالت 
كل نواحي احلياة من ط���ب، صناعة وتكنولوجيا 
ومبا في ذلك أيضا التطور الثقافي الذي طال معظم 
شعوب املعمورة بفعل العوملة. وبطبيعة احلال كل 
تلك التطورات أدت إلى زيادة الطلب على العناصر 
الطبيعية كلها ومنها الذهب بس���بب اس���تخداماته 
العديدة في الصناعة )صناعات أخرى ليست للزينة( 
بوجه عام، الطب التجميل، علوم الفضاء، الهندسة، 
وحتى األطعمة باهظة الثمن وغيرها الكثير. كل ما 
سبق من تغيرات شهدها العالم خالل الثالثني سنة 
املاضية، باإلضافة إلى زيادة عدد سكان األرض أدى 
إل���ى زيادة كبيرة في حجم الطل���ب على الذهب لم 
تقابلها ف���ي اجلانب اآلخر زيادة في اإلنتاج العاملي 
الذي كان س���نة 1980 ما يقرب من 1220 طنا ووصل 
في 2008 إلى 2260 طنا أي مبعدل زيادة مقداره %85 
فقط طوال الثالثني سنة املاضية )حوالي 2.8% سنويا 

تقريبا في املتوسط(.

قام مجموعة من املساهمني بتوجيه إنذار قضائي 
الى ش����ركة األبراج القابض����ة يطالبون فيه مجلس 
إدارة الش����ركة بكشف نسب ملكيات كبار املالك في 
الشركة، كما طالبوا باإلفصاح عن أسماء مجلس اإلدارة 
اجلديد، الفتة الى ان اجلمعية العمومية للش����ركة 
انعقدت بتاريخ 20 يوليو املاضي وانتخبت مجلس 
إدارة جديدا غير انها لم تبلغ إدارة البورصة لتقوم 
بدورها بتعديل بيانات اإلفص����اح وتعديل مجلس 

اإلدارة اجلديد.
وذكرت املصادر ان اإلنذار تضمن أيضا حث الشركة 
على إرسال البيانات املالية للجهات املعنية متهيدا 
لعودة السهم الى التداول، نظرا ألن توقفه أوقع بهم 
أضرارا جسيمة، كما وجهوا أيضا صورا من اإلنذار الى 
إدارة سوق الكويت لألوراق املالية ووزارة التجارة 

يطالبونهم بتفعيل الدور الرقابي على الشركة.

وكش����فت مصادر ل� »األنباء« عن ان اإلنذار ميهد 
لرفع دعاوى قضائية ضد الشركة من قبل املساهمني 
نظرا للخسائر الفادحة التي تكبدوها منذ صدور قرار 
إيقاف تداول س����هم الشركة من قبل ادارة البورصة 
لعدم التزام الشركة بتقدمي البيانات املالية خالل املهلة 
القانونية احملددة لذلك. وذكرت املصادر ان مجموعة 
املساهمني حددوا مهلة 5 أيام ملجلس اإلدارة اجلديد 
للشركة لتقدمي البيانات املالية للجهات املعنية ذات 
العالقة، وإال الشروع في اتخاذ اإلجراءات القانونية 
واملدنية واجلزائي����ة الكفيلة بحفظ حقوقهم وباقي 

املساهمني وفقا ألحكام القانون.
يذكر أن الش����ركة لم تقدم البيانات املالية إلدارة 
البورصة عن الفترات املالية املنتهية في 31 اكتوبر 
2009 و31 يناي����ر 2010 و30 ابريل 2010 و31 يوليو 

.2010

في تقرير أعدته وحدة البحوث والدراسات بالبنك حول اتجاهات أسعار الذهب عالميًا

يطالبونهم بكشف نسب كبار المالك

»االستثمارات« ترتب مع »المقاصة« آلية تجميع أسهم »زين«
احمد يوسف

علمت »األنباء« ان شركة االستثمارات 
الوطنية عقدت أمس اجتماعا موسعا 
الكويتية للمقاصة، وذلك  مع الشركة 
لترتيب فتح محافظ صغار العمالء ونقل 
شهادات األسهم ملن يحق لهم املشاركة 

في نسبة ال� 46% من أسهم »زين«.
وقالت املصادر ان هناك عدة اجتماعات 
ستعقد بني كل من الطرفني خالل الفترة 
املقبلة من اجل الوصول لعدة نقاط منها، 

بحث آليات تتعلق بنقل األس���هم املرهونة وأيضا 
كيفية فك تلك األسهم قبل إمتام الصفقة خاصة ان 

هناك مؤسسات وشركات ومستثمرين 
يرهنون كمية كبيرة من أسهم »زين«. 
وأشارت املصادر إلى ان االستثمارات 
الوطنية تعمل على التنسيق واملتابعة 
مع حملة اسهم »زين« الذين يحق لهم 
الدخول ضمن الصفقة لضمان اكتمال 

نسبة ال� %46.
وكانت الشركة قد ذكرت في بيان 
س���ابق: انه يحق حلملة األسهم حتى 
تاريخ 9/29 املشاركة في الدخول ضمن 
صفقة بيع ال� 46% لش���ركة االتصاالت اإلماراتية 

)االتصاالت(.

خطة التنمية كفيلة بإنعاش التسهيالت االئتمانية 
وإعادتها لسابق عهدها

أش��ار تقرير أعدته شركة بيتك لألبحاث والدراس��ات التابعة لبيت التمويل الكويتي 
»بيتك« عن القطاع املصرفي الكويتي، إلى أن وحدات هذا القطاع أظهرت بوادر انتعاش 
ايجابية اعتبارا من نهاية العام املاضي على الرغم من تداعيات األزمة املالية العاملية التي 
أثرت على هذا القطاع منذ النصف الثاني من 2008، مشيرا الى أن هذه املؤشرات جتلت 
في منو إجمالي موجودات القطاع بنحو 5% في نهاية النصف األول من 2010 لتصل الى 
نحو 41 مليار دينار. إضافة الى النمو امللحوظ في حجم الودائع في ذات الفترة بنسبة 
16.5% ليصل الى 28.4 مليار دينار. وذكر التقرير أن حجم التسهيالت االئتمانية املقدمة 
للقطاع اخلاص شهد منوا بلغت نسبته 2.8% مببلغ نحو 25 مليار دينار كما في يونيو 

املاض��ي، في وقت تواصل فيه البنوك جهودها لتس��وية أوض��اع قروضها. متوقعا أن 
يش��هد القطاع املصرفي انتعاشا ومعه سينمو االئتمان أيضا بحلول 2011 بفضل خطة 
اإلنفاق التنموية احلكومية. وذكر التقرير أن قطاع اخلدمات املالية اإلسالمية شهد منوا 
وانتشارا كبيرين خالل السنوات الست األخيرة، أدى بالتبعية الى توسع نطاق األصول 
املصرفية اإلس��المية في الكويت بزيادة بلغت 6.7% لتصل قيمتها الى 14.3 مليار دينار 
خ��الل النصف األول من العام احلالي، متثل 35.4% من إجمالي أصول القطاع املصرفي 
ككل، مش��يرا الى أن بيت التمويل الكويتي ميثل القوة الدافعة على هذا الصعيد بنسبة 

تبلغ 29.7% من إجمالي القطاع. وفيما يلي تفاصيل التقرير:

»بيتك ماليزيا« يقدم 10 منح دراسية للطلبة المتفوقين

واصل إجمالي موجودات القطاع 
املصرفي في الكويت تزايده ليصل 
إل����ى 40.9 مليار دينار بنس����بة 
س����نوية بلغت 4.9% في النصف 
األول من 2010، بعد أن بلغ %2.8 
كما في نهاية عام 2009 وذلك على 
الرغم من األزم����ة املالية العاملية 
التي أثرت على القطاع املصرفي 
الكويتي بشكل ملحوظ منذ النصف 

الثاني من عام 2008.
وفي الوقت نفسه، زاد إجمالي 
الودائع املصرفية في القطاع بنسبة 
س����نوية بلغت 16.5% ليصل إلى 
28.4 ملي����ار دينار ف����ي النصف 
األول من ع����ام 2010، أي بزيادة 
سنوية وقدرها 6.1% حتى نهاية 
عام 2009، وذلك بفضل السيولة 

احمللية املتوافرة.
وبالنس����بة للنم����و في قطاع 
التمويل، فقد بدأت التس����هيالت 
االئتمانية املقدمة للقطاع اخلاص 
مبعدل منو سنوي بلغ 4.9% في 
يناير عام 2010. ثم تضاءل معدل 
من����و التمويل تدريجيا بنس����بة 
س����نوية بلغت 2.8% مببلغ 24.9 
مليار دينار في يونيو 2010، والتي 
جاءت منخفضة من مستوى %6.1 

كما في نهاية عام 2009.
وفي الوقت الذي تواصل البنوك 
جهودها لتسوية أوضاع قروضها، 
يتوق����ع أن ينمو االئتمان ليكون 
أقوى مما سجله في النصف الثاني 
من عام 2010 مستمرا إلى نهاية عام 
2011، نظرا لالنتعاش املتوقع في 
معدل الناجت احمللي اإلجمالي في 
الكويت )2010 وما بعد 2.1%، و%3.5 
لعام 2011 وما بعده مقابل -%2.5 

سجلت في العام 2009(.
وفيم����ا يتعل����ق باملص����ارف 

أعلن بيت التمويل الكويتي املاليزي 
»بيتك ماليزيا« عن تعاونه مع جامعة 
ماليزيا اإلس���المية العاملي���ة، لتوفير 
التمويل الالزم للمنح الدراسية لطالب 
اجلامعة املتفوقني، ضمن برنامج »بيتك 
ماليزيا للمنح الدراسية« والذي يتم من 
خالله اختيار عدد من الطالب سنويا من 
العلمية وتقدمي  مختلف التخصصات 
املنح الدراس���ية لهم، تأكي���دا اللتزام 
البن���ك مبس���ؤوليته االجتماعية عبر 
دعم الكفاءات احمللية لدى املؤسس���ات 

التعليمية املختلفة.
وقال���ت الرئيس التنفيذي ل� »بيتك 
ماليزيا« جميلة جمال الدين في تصريح 
صحافي، ان »بيتك ماليزيا« الذي يساهم 
في دعم مختلف املؤسسات التعليمية 
والبحثي���ة في ماليزي���ا، ويتعاون مع 
جامعة ماليزيا اإلسالمية العاملية لتمويل 

برنامج بيتك ماليزيا للمنح الدراسية، 
حيث اختار البنك هذا العام عشرة طالب 
متفوقني من كليات احلقوق واالقتصاد 
والعلوم اإلدارية، لتلقي منح دراسية، 
في إطار جهودنا لتطوير قدرات الشباب 

الدارسني وحتقيق إمكاناتهم.
الدي���ن أن املنحة  وأوضحت جمال 
تتضم���ن مصاريف الدراس���ة والكتب 
وتوفير الس���كن إضافة الى مصروف 
ش���هري، بينما يراعى في االختيار أن 
يكون املستفيدون من هذه املنح متميزين 
علميا ومن بني ش���رائح غير القادرين 
ماليا، مش���يرة في ه���ذا الصدد الى أن 
»بيتك ماليزيا« يخطط لزيادة عدد املنح 
املقدمة ملؤسس���ات التعليم العالي في 
ماليزيا لتبني املواهب الشابة ورعايتها 
من أجل حتقيق التنمية املستدامة في 

ماليزيا واألقطار اإلسالمية. 

اإلسالمية، فقد باتت الكويت تفضل 
املالية اإلسالمية، فبني  اخلدمات 
عامي 2004 و2009، ش����هد حجم 
األصول املصرفية اإلسالمية في 
الكويت منوا مبعدل سنوي مركب 
قدره 22%. وحتى نهاية النصف 
األول من عام 2010، وتوسع نطاق 
األصول املصرفية اإلسالمية في 
الكويت بزيادة بنسبة بلغت %6.7 
لتصل قيمتها إلى 14.3 مليار دينار 
من 13.4 مليار دينار كانت سجلت 
حتى نهاية عام 2009 ومتثل %35.4 
من إجمالي األص����ول في النظام 

املصرفي ككل )2009: %33.1(.
ومن الواض����ح أن هذه القوة 
الدافعة قد جاءت من بيت التمويل 
الكويتي بنسبة )29.7%(، والذي 
يهيمن عل����ى القط����اع املصرفي 
اإلس����المي في الب����الد، تاله بنك 
بوبي����ان )2.9%( وبن����ك الكويت 

الدولي )%2.8(.

وأصبح����ت اخلدم����ات املالية 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
منافس����ا ال يس����تهان به لكل من 
البنوك وبيوت االستثمار التقليدية 
46.6%، ومن هن����ا فإن املصارف 
التقليدي����ة حتاول متلك حصص 

في البنوك اإلسالمية.
وفي س����بتمبر 2009، أعلنت 
أنها تخطط إلنشاء بنك  الكويت 
إس����المي جديد، هو بن����ك وربة 
الذي يتحضر لالنطالقة الفعلية 

حاليا.
ومتتل����ك هيئ����ة االس����تثمار 
إلى  الكويتية فيه حص����ة تصل 
24%. وحصل بنك الكويت والشرق 
األوسط )األهلي املتحد حاليا( على 
موافقة نهائي����ة من بنك الكويت 
املركزي للتحول بالكامل الى بنك 
إسالمي وبدأ البنك فعليا في مزاولة 
أعماله وفق الشريعة، ومن املتوقع 
أن تضم الساحة املصرفية الكويتية 

خالل الفت����رة املقبلة 5 مصارف 
إسالمية برأس مال إجمالي يتجاوز 
40% من إجمالي رأس املال املتوافر 
للقطاع املصرفي في البالد بشكل 
عام.  وقد بدأت بوادر إيجابية على 
االنتعاش في الظهور في النصف 
األول من عام 2010، على الرغم من 
أن عام 2010 س����يظل عاما صعبا 
بالنسبة للبنوك الكويتية التقليدية 
واإلسالمية على حد سواء، حيث 
تواصل البنوك جهودها لتسوية 

أوضاع قروضها.
ومن املتوقع أن يتزامن أقوى 
انتعاش للقطاع املصرفي بحلول 
ع����ام 2011 وفيه س����يطال الدعم 
النمو في حجم األصول والقروض 
نتيجة خطط احلكومة التنموية 
املختلفة في إطار حزمة احلوافز 
التي تصل قيمتها إلى 5 مليارات 
دينار والتي ستخلق فرص النمو 
للبنوك لتوسيع قروضها ومحافظ 

متويل املشاريع. ومع ذلك، فعلى 
املدى املتوس����ط ستبرز حتديات 
بالنس����بة للبنوك الكويتية منها 
ما يتصل بضبط جودة األصول، 
واحلفاظ على الرس����ملة اجليدة 

وحتسني إدارة املخاطر.
وأما العوامل التي من ش����أنها 
دع����م النمو على امل����دى الطويل 
إلى األمام ف����ي القطاع املصرفي 
الكويت  التقليدي واإلسالمي في 
فيمك����ن أن نوجزه����ا فيما يلي: 
األسس االقتصادية القوية: ومن 
هذا املنطلق ميكن أن تكون الكويت 
قادرة على االستثمار في االقتصاد 
في أوقات الضعف االقتصادي، إذا 
ما وجهت احلكومة جهودا إضافية 
لبناء أصولها األجنبية سواء داخل 
وخارج نطاق املنطقة اإلقليمية 
من أجل حماية مستقبل عائدات 

احلكومة على املدى الطويل.
تشجيع التنوع الدميوغرافي: إذ 
من املالحظ أن التركيبة السكانية 
في الكويت تش����مل نحو %26.7 
من مجموع الس����كان ممن هم في 
جيل الش����باب ضمن فئة ما دون 
15 سنة وما نس����بته 70.5% من 
السكان ضمن فئة 15 � 64 سنة من 
العمر وهذه النسب ستستمر في 
الدفع باجتاه الطلب على التمويل 

االستهالكي.  
مش����اريع البني����ة التحتي����ة 
الضخمة: كان����ت الكويت تعتزم 
استثمار 125 مليار دوالر تقريبا 
على مدى 4 سنوات في مختلف 
القطاع����ات االقتصادي����ة، وذلك 
كجزء من اجلهود املبذولة لتنويع 
اقتصادها بعيدا عن االس����تثمار 
في املج����االت املرتبط����ة بالنفط 

والغاز.

في تقرير »بيتك لألبحاث«: انتعاش متوقع للبنوك الكويتية في 2011 و14.3 مليار دينار أصول المصارف اإلسالمية

دراسة تحذر البنوك البريطانية
من الوقوف على شفا انهيار مالي ثان

لندن � كونا: حذرت مؤسس����ة االقتصادية اجلديدة أمس من 
ان وقوف أكبر البنوك البريطانية على شفا انهيار مالي ثان من 

شأنه اشعال فتيل ازمة مالية اخرى لدافعي الضرائب.
وحذرت املؤسس����ة في دراس����ة اكبر البنوك البريطانية من 
انها س����تواجه عجزا ماليا يقدر ب� 25 مليار جنيه اس����ترليني 
ش����هريا العام املقبل ما سيضطرها الى طلب املساع���دة والدعم 

من احلك��ومة.
وقدرت الدراسة ان ما ال يقل عن 1.2 تريليون جنيه استرليني 
ضخته����ا احلكومة في النظام البنك����ي موضحة ان هناك نقصا 
في املعلومات حول كيفية اس����تخدام االموال مع عدم وجود اي 
مؤشرات حول اي فوائد دفعت لدافعي الضرائب في الوقت الذي 
بقيت فوائد االقراض مرتفعة كما فش����لت سياس����ة التسهيالت 

على القروض.
ودعت الدراس����ة الى اجراء اصالح للقط����اع البنكي محذرة 
ف����ي الوقت ذاته من ان نتائج التحقيق����ات احلالية مثل اللجنة 
املس����تقلة للبنوك التي بدأت اعمالها اجلمعة املاضية س����تكون 

متأخرة جدا.

»أميركان سوسيولوجيكال«: قروض مجحفة 
لألقليات أذكت أزمة اإلسكان األميركية

في قطيعة مع الماضي.. سورية تسعى 
لتمويل من البنك الدولي

شيكاغو � رويترز: أفادت دراسة جديدة نشرتها 
مجلة أميركان سوسيولوجيكال ريفيو بأن قروضا 
مجحفة تستهدف أحياء األقليات العرقية أفضت إلى 
عمليات نزع ملكية واسعة النطاق مما أذكى أزمة 
اإلسكان األميركية. ويكون هذا النوع من القروض 
مجحفا في الرسوم وأسعار الفائدة وشروط السداد. 
وقال األستاذ بكلية ودرو ويلسون للعالقات العامة 
والدولية في جامعة برنستون وجيكوب رو دوجالس 
ميسي املرشح لنيل درجة الدكتوراه في دراستهما 

إن مناط����ق األقليات الفقي����رة أصبحت هدفا لتلك 
املمارسات في التسعينيات مع منو األوراق املالية 
املعززة برهون عقارية والتي س����محت للمقرضني 
بجم����ع القروض منخفضة وعالية املخاطر لبيعها 
في السوق الثانوية. وقاال في الدراسة إن املؤسسات 
املالية املرج����ح وجودها في مناطق األقليات متيل 
إل����ى أن تكون مجحفة ف����ي معامالتها مثل مكاتب 
الرهونات ومقرضي يوم تس����لم الراتب وخدمات 
صرف الشيكات التي »تفرض رسوما عالية وأسعار 

سورية � رويترز: قال رئيس هيئة تخطيط الدولة 
السورية عامر لطفي إن سورية تسعى للحصول 
على متويل للبنية التحتية من البنك الدولي وذلك 
في خروج على عقود من السياسات االقتصادية ذات 
النمط السوڤييتي والتي كانت تستبعد اللجوء إلى 
املؤسسات الدولية. واضاف أمس االول: اآلن بدأت 
املفاوضات بانتظار اكتشاف مشروع استراتيجي 
هام يحتاج الى متويل من اكثر من جهة ليكون البنك 
الدولي واحدا منها. وأضاف أن التركيز ينبغي أن 
يكون على البنية التحتية بغية تقليل الفوارق في 
التنمية بني املناطق السورية. وقال »غالبا ستكون 

هذه املش����روعات لها عالقة بالبنية التحتية، املاء، 
والكهرباء، والطرقات، والصرف الصحي«. وتظهر 
اخلطوة إق����رارا بضخامة التحديات التي تواجهها 
سورية التي حتتاج رسميا استثمارات بقيمة 85 
مليار دوالر في األعوام اخلمس����ة املقبلة فحسب 
إلصالح البنية التحتية املتداعية واحتواء ضعف 
التنمية. وقال لطفي »ال يوجد مش����روع مباشر مت 
متويله من البنك الدولي في آخر عشر سنني على 
األقل«. وتاب����ع أن »تخفيف الفوارق التنموية بني 
املناطق املختلفة في سورية يوجب علينا أن نركز 

على البنية التحتية«.
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