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 رئيس الوزراء األردني خالل جولته في املشروع  

 الصين تكتشف مكمن ذهب يحوي ١٠٠ طن
  بقيمة ٥٫٣ مليارات دوالر

 الخطوط السعودية تعتزم االنضمام
  ألحد تحالفات الطيران العالمية

ــعودية امس  ــاضـ  د.ب.أ: أعلنت اخلطوط اجلوية الس  الري
ــد التحالفات  ــى انضمامها إلى أح ــة تهدف إل أنها أعدت دراس
ــة الرائدة في مجال صناعة النقل اجلوي، مبا يحقق نقلة  العاملي

نوعية ويعزز تواجدها في شتى أنحاء العالم.
ــركة، خالد بن عبداهللا امللحم، في بيان    أوضح مدير عام الش
ــتراتيجية  ــوة تأتي في إطار اخلطة اإلس ــس أن «هذه اخلط ام
ــية العاملية في  ــى تعزيز مكانتها التنافس ــة الرامية إل للمؤسس

صناعة النقل اجلوي».
ــكاي  ــم ثالثة حتالفات عاملية تتمثل في «س ــاف أن أه   وأض
تيم» و«ستار أليانس» و«وان وورلد»، وهي تستحوذ على أكثر 
ــوي على النطاق  ــم الكلي حلركة النقل اجل ــن ٨٠٪ من احلج م

الدولي.
ــيكون  ــية س   وقال ان االنضمام إلى أحد التحالفات الرئيس
ــتخدام شبكات  ــعودية «عبر اس له أثر إيجابي على عمالء الس
شركات الطيران العاملية األعضاء في التحالف بطريقة ميسرة 

وسهلة، وبتكلفة أقل». 

التعليمي العضو في «تيكوم» 
لالستثمارات د.ايوب كاظم «ان 
بيئة األعمال واالبتكارات تعد 
من العوامل الرئيسية الواجب 
توافرها للنمـــو االقتصادي»، 
معربا عن األمل في ان تساعد 
اليوم «قـــادة هذا  مناقشـــات 
القطاع ومجتمع األعمال على 
حتديد بعض من اهم القضايا 
احليوية التي تدعم مســـتقبل 

دولة االمارات».
  واضاف كاظـــم «ان مبادرة 
ملتقى «قرية دبـــي للمعرفة» 
تأتي في اطار التزامها بتطوير 
املوارد البشرية في دولة اإلمارات 
واملنطقة لتشجيع احلوار واعتماد 
افضل املمارسات»، مضيفا «ان 
القرية ستواصل استضافة مثل 

هذه األنشطة التي توفر منصة 
للخبراء لتقدمي اإلرشادات لرجال 
األعمال والعاملني اجلدد في هذا 

املجال».
النصف  امللتقى    ويركز هذا 
ايجاد احللول  الســـنوي على 
ومناقشـــة القضايـــا املتعلقة 
اطـــار افضل  فـــي  باألعمـــال 
املمارسات العاملية وذلك ملساعدة 
ادارة عملياتها  الشركات على 

بشكل اكثر فاعلية.
  يذكر ان «قرية دبي للمعرفة» 
التـــي مت افتتاحهـــا عام ٢٠٠٣ 
تستضيف حاليا اكثر من ٤٥٠ 
مركزا مهنيا متخصصا في «تنمية 
املوارد البشرية» و«االختبارات 
املهنيـــة» و«التدريب االداري» 

و«اخلدمات االستشارية».  

ــاء الصني  ــت وكالة أنب ــني ـ رويترز: نقل  بك
ــينخوا» عن مسؤول قوله ان  اجلديدة لألنباء «ش
ــب تقدر احتياطياته  ــفت مكمنا للذه الصني اكتش

بنحو ١٠٠ طن في باوتو في منغوليا الداخلية.
ــي قوان  ــينخوا نقال عن هواجن تش   وقالت ش
كبير مهندسي فرقة الشرطة املسؤولة عن التنقيب 
عن املعادن إن املكمن يساوي نحو ٣٥ مليار يوان 

مبا يعادل ٥٫٢٥ مليارات دوالر.

ــق املكمن  ــأن عم ــم تذكر أي تفاصيل بش   ول
ــي والتكلفة احملتملة  ــار الزمن ــه أو اإلط أو ملكيت

الستخراج الذهب.
ــح  ــن تقرير لهيئة املس ــينخوا ع ــت ش   ونقل
ــي واملوارد  ــة لوزارة األراض ــي التابع اجليولوج
ــة ان إجمالي احتياطيات مكامن  الطبيعية الصيني
ــام ١٩٩٩ بلغ  ــفة في الصني بعد ع الذهب املكتش

١٨٣٠ طنا. 

 الصين مهددة بتداعيات الخلل في توازن االقتصاد العالمي 
 على الرغم من أن معدالت نموها االقتصادي جيدة 

 بكـــني ـ ا.ف.پ: افـــاد تقرير 
للبنك الدولي ـ نشـــر قبل قمة 
ملجموعة العشـــرين تهدف الى 
تفادي وقوع حرب عمالت ـ بأن 
االقتصاد الصيني سينمو بنسبة 
١٠٪ في ٢٠١٠ وآفاقه التزال جيدة 
اال انه معرض لعواقب اخللل في 

التوازن االقتصادي العاملي.
  وافاد التقرير الفصلي للبنك 
بأنه على الرغم من انتهاء اجراءات 
دعم الطلب الداخلي التي اتخذت 
بعد االزمة املاليـــة واالجراءات 
افراط  اجلديدة لتفادي حصول 
في منو قطـــاع العقارات «نرفع 
توقعاتنا للنمو الى ١٠٪ ملجمل 
العام ٢٠١٠» مقابل ٩٫٥٪ سابقا.

  وبلغ ارتفاع اجمالي الناجت 
الداخلي ١١٫٩٪ في الفصل االول 
و١٠٫٣٪ في الفصل الثاني و٩٫٦٪ 
في الثالـــث. وهو رقم «اليزال 
مرتفعا بشكل ملفت» بحسب 
البنك الدولـــي الذي اعتبر ان 
آفاق االقتصاد الصيني «التزال 

جيدة».
  ويتوقع البنك الدولي للعام 
٢٠١١ منوا بنسبة ٨٫٧٪ الجمالي 

الناجت الداخلي في الصني.
املعد    وقـــال لويس كويـــج 
الرئيســـي للتقرير للصحافيني 
«بعد النمو الكبير الذي الحظناه 

صادراتها.
  واضاف التقرير الذي نشر قبل 
اسبوع من قمة ملجموعة العشرين 
في سيؤول ستسعى الى تفادي 
وقوع «حرب عمالت» ان «فشال 
في اعادة تـــوازن منوذج النمو 
الصيني هـــو احد اكبر املخاطر 
على االمد املتوسط للصني نفسها 

ولالقتصاد العاملي ايضا».
  وتابع ان «تضافر فائض كبير 
في احلسابات اجلارية في بعض 
الدول من بينها الصني وعجز كبير 
في دول اخرى السيما الواليات 
املتحدة، يشكل مخاطر اقتصادية 
ومالية» ميكن ان تؤدي الى اتخاذ 

مؤخرا، علـــى الصني ان تنتقل 
بشـــكل ســـلس الى معدل منو 
ميكـــن احملافظة عليه بشـــكل 
اسهل في العام ٢٠١١ وعلى االمد 

املتوسط».
  وحذر البنـــك الدولي من ان 
«التباطؤ املتوقع للنمو الدولي 
ولالستيراد سيؤثر على االرجح 

على الصادرات الصينية».
  وشدد على احلاجة الى اعادة 
موازنة النمـــو باجتاه الطلب 
الداخلي في الوقت الذي تتهم 
فيه الواليات املتحدة واوروبا 
اليـــوان على  بإبقـــاء  الصني 
مستوى منخفض عمدا لتشجيع 

اجراءات «مثيرة للجدل».
  وتدخلت بعـــض املصارف 
املركزيـــة في االشـــهر املاضية 
خلفض سعر تداول عمالتها اال 
ان خبراء االقتصاد يخشون من 
ان تؤدي هذه االجراءات الى عودة 

الى احلمائية.
  وفي الصـــني «يفترض ان 
يستمر منو الفائض التجاري 
في ٢٠١١ وعلى االمد املتوسط»، 
بحســـب التقرير الذي اضاف 
ان «فائض احلسابات اجلارية 
سينمو بشكل اكبر على االرجح» 
بســـبب عائدات االستثمارات 
الصينيـــة في اخلـــارج التي 

ستشهد منوا متسارعا. 
  وكانـــت قمـــة وزراء مالية 
مجموعـــة العشـــرين اختتمت 
اعمالها في كوريا اجلنوبية في 
اواخر اكتوبـــر بنداء الى الدول 
للحد من اخللل في احلســـابات 

اجلارية.
الواليـــات املتحدة    واعلنت 
تأييدها لعـــدم تخطي عتبة الـ 

٤٪ الجمالي الناجت الداخلي.
  وفي الوقت الذي حتضر فيه 
احلكومة الصينية اهداف خطتها 
اخلماسية املقبلة (٢٠١١-٢٠١٥)، 
فإن احلاجة الى اعادة التوازن اكبر 
مما كانت في املاضي الن «االقتصاد 
فـــي االقتصاد  الصيني ودوره 
اكبر  العاملي وفائضه اخلارجي 
مما كان عليه قبل خمس سنوات»، 

حسب التقرير.
الدولي ان  البنـــك    واعتبـــر 
التضخـــم ضعيفة في  مخاطر 
الصني وذلك على الرغم من ارتفاع 
اسعار االستهالك بنسبة ٣٫٦٪ في 
ســـبتمبر وهو املستوى االعلى 

منذ عامني.
  وقال كويج «ال نعتقد ان هناك 
خطر تسارع للتضخم»، معتبرا 
ان نسبة تتراوح بني ٣٪ و٥٪ ال 
تطرح مشكلة «في سوق ناشئ 

مثل الصني». 

 «بيان القابضة» تستضيف
  رئيس الوزراء األردني  في «بوابة األردن» 

 معالم وتاريخ «مازدا»
  على طوابع بريدية يابانية 

 استضافت شركة بيان القابضة 
أمس رئيس مجلس الوزراء األردني 
سمير الرفاعي، في موقع مشروعها 
«بوابــــة األردن» الــــذي  يعد من 
املشاريع الرائدة في األردن، حيث 
انه جاذب للعديد من الشــــركات 
اإلقليمية والعاملية ويوفر بذلك 

فرص عمل اضافية.
  وقد رافق رئيس مجلس الوزراء 
األردني أمــــني عمان الكبرى عمر 
املعاني، وكان في استقبالهما كل 
من رئيس مجلس إدارة والعضو 
القابضة  املنتدب لشــــركة بيان 
إدارة شــــركة  ورئيــــس مجلس 
بوابــــة األردن وليــــد الصقعبي، 
ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل 
اخلليجي عصام جناحي، ونائب 
رئيس مجلس إدارة شركة بيان 
القابضة ونائب رئيس مجلس إدارة 
شركة بوابة األردن د.حيدر املجالي، 
ومن شركة احلمد للمقاوالت املنفذة 
للمشروع، رئيس مجلس اإلدارة 
نشــــأت ســــهاونة واملدير العام 

للشركة ثمني فاخوري.
  وقام رئيــــس مجلس الوزراء 
األردنــــي بجولــــة حــــول موقع 
املشــــروع لالطــــالع علــــى كافة 

مرافق املشروع املكون من برجني 
متعددي االستخدامات يربطهما 
مركز للتسوق يشمل أهم املاركات 
اإلقليميــــة والعاملية. وســــيوفر 
منطقة خدمات، ومكاتب للشركات 
اإلقليمية والعاملية التي تشــــغل 
أنشــــطتها فــــي األردن واملناطق 
املجــــاورة، باإلضافــــة إلى فندق 

خمسة جنوم.
  ومن املخطط االنتهاء من عملية 
التشــــطيب لبرج املكاتب ومركز 
التسوق، الذي انطلق عام ٢٠٠٥، 

في مطلع العام ٢٠١١.
  وتقدم رئيــــس مجلس إدارة 
املنتدب لشــــركة بيان  والعضو 
القابضة ورئيــــس مجلس إدارة 
شركة بوابة األردن، وليد الصقعبي 
الوزراء  بالشكر لرئيس مجلس 
األردني على هذه الزيارة، وأفاد 
في إطار حديثه بأن مشروع بوابة 
األردن يلتزم بأهدافه التي تسعى 
إلى دعم االقتصاد الوطني األردني 
وتوفيــــر املئات من فرص العمل 
باإلضافة إلى فتح املجال للعديد 
من األعمال مــــن كافة القطاعات 
لبدء أعمالها في جو عملي مجهز 
بكل مــــا تتطلبــــه أي بيئة عمل 

حضارية ومتطــــورة، مؤكدا أن 
بالفائدة  جناح املشــــروع يعود 
على الدولتني الشــــقيقتني وعلى 

املساهمني فيها.
  من جهته، قــــال نائب رئيس 
مجلس إدارة شركة بيان القابضة 
ونائب رئيس مجلس إدارة شركة 
بوابــــة األردن، د. حيدر املجالي: 
«يحظى مشروع بوابة األردن، منذ 
أن تفضل حضرة صاحب اجلاللة 
امللك عبداهللا الثاني املعظم بوضع 
حجر األساس له، باهتمام كبير من 
جاللته شخصيا ومن كافة اجلهات 
املعنية في القطاعني العام واخلاص 
وذلك ملا له من أهمية ليس فقط 

محليا وامنا أيضا اقليميا».
قــــال رئيس مجلس    بدوره، 
اإلدارة شركة احلمد للمقاوالت، 
نشأت السهاونة: «إن هذه الزيارة 
مهمة وتعبر عــــن دعم احلكومة 
واجلهات املعنية لهذا املشــــروع 
احلضاري ونحن ســــعداء بهذه 
اخلطوة ونتمنى من كافة املسؤولني 
دعم املشــــروع لتحقيــــق رؤى 
الثاني  امللك عبداهللا  وطموحات 
في دعم املشــــاريع االستثمارية 

العربية في األردن». 

 قدمت نقابـــة محرك مازدا 
باصدار طوابـــع بريدية تبرز 
معالم محركات مازدا وقد حملت 
الطوابع عنوان «تاريخ نقابة 
هيروشيما محرك مازدا» ـ مع 
موديل السيارة ـ وقد صممت 
وأصدرت من قبل مكتب شوقوكو 
االقليمـــي بشـــركة الشـــبكة 
البريديـــة اليابانية احملدودة 
(مكتب شوقوكو االقليمي شبكة 

البريد اليابانية).
  الطوابـــع متاحـــة علـــى 
االنترنت وفـــي جميع مكاتب 
البريد باستثناء مكاتب البريد 
التي لديها عقد في مناطق غرب 
اليابان حيـــث مرافق االنتاج 
للمازدا والية هيروشيما ومدينة 

هوفو في والية ياماقوشي.
النشـــر    وتبـــرز طوابـــع 
احملدودة صورا ملعالم سيارات 

مازدا من تاريخ الشركة البالغ 
 Go ٩٠ عاما تتراوح بني مازدا
وهي شاحنة ذات ثالث عجالت 
وجميع سيارات مازدا احلديثة 
املعروفة في اخلارج مبازدا ٥ 
التي طرحت للبيع في اليابان 
في الصيف ٢٠١٠ ويبني ورق 
الطابع ايضا مازدا شـــيناري 
التي  املفهوم اجلديد للسيارة 
تشـــير الى اجتاه املســـتقبل 

لتصميم مازدا.
  املدير العام للمكتب االقليمي 
شوقوكو شبكة البريد اليابانية 
قـــدم ورق   Masami Uemura
طوابع البريد للنشر احملدودة 
مع منوذج مصغر ملازدا ١٩٦٧ 
كوسومو سبورت/ ١١٠S أول 
انتاج ضخم ملاكينة دورانية 
في العالم، محركات السيارات 
الرياضية الى املدير التنفيذي 

وكبير اإلدارة في نقابة محرك 
مـــازدا Yuji Harada الذي قال 
إن: مـــازدا ممتنة وفخورة أن 
مكتب البريد االقليمي شوقوكو 
الياباني قد قـــرر اصدار هذه 
املميـــزة لالحتفال  الطوابـــع 
بتاريخ مازدا، مضيفا الطوابع 
تذكير مرحب بـــه لدعم قوي 
ومؤثر ملا تتمتع به مازدا في 
مجتمعاتها احمللية خصوصا 
انه اجـــرى  اكثر من تخطيط 
وتصميـــم للطوابـــع من قبل 
املوظفـــني في مكاتـــب البريد 
بالقرب من مرافق مازدا، وللتقدم 
فإن مازدا عازمة على اكمال بناء 
التي تبدو متعة في  املركبات 
القيادة، واحلرص على كسب 
بإلهام  العمـــالء، ونأمل  رضا 
املزيد من الناس إلحياء ذكرى 

سياراتنا العظيمة. 

 قرية دبي للمعرفة تستضيف جلسة
  «مستقبل اإلمارات في أيدي قادة األعمال» 

 دبـــيـ  كونـــا: أكـــد رئيس 
ومؤسس «مجموعة بن زايد» 
الشيخ خالد بن زايد آل نهيان 
على حاجة دولة اإلمارات للعمل 
على بيئـــة األعمـــال ومناذج 
احلوافز وذلك للمنافســـة في 
الســـباق العاملي الســـتقطاب 

الكفاءات.
  وجاءت تعليقات الشيخ آل 
نهيان خالل اجللسة احلوارية 
التي حملت عنوان «مســـتقبل 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
في أيدي قـــادة األعمال» التي 
استضافتها «قرية دبي للمعرفة» 
العضو في املجمع العلمي التابع 
لشركة «تيكوم» لالستثمارات 
والوجهة الرائدة اقليميا في ادارة 

املوارد البشرية.
  وشارك في هذه اجللسة نحو 
اكثر من ١٢٠ من كبار املوظفني 
والرؤساء التنفيذيني واملديرين 
وضمـــت قائمة املتحدثني فيها 
الوطني  العضو في املجلـــس 
االحتادي لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة جنالء العوضي ومدير 
«جالوب» د. احســـان عبداهللا 
واملؤسس والرئيس التنفيذي 
لشركة «ارامكس» فادي غندور 
وأدارها ايثني ترينور من «أي 
ترينور ميديا» واملراسلة اخلاصة 

لقناة «سي ان بي سي».
  مـــن جانبها ذكـــرت جنالء 
العوضي خالل اجللســـة «ان 
التحديات التي برزت بســـبب 
األزمة املاليـــة العاملية أنتجت 
حقبة جديدة أضحت احلاجة 
فيها واضحة لوضع أسس جديدة 
للنمو واالســـتدامة وهو األمر 
الذي ميكن حتقيقه عبر اعتماد 
الكفاءة املؤسساتية وأخالقيات 

العمل لدى الشركات».
  وقال املديـــر العام للمجمع 

 بدء نظر أكبر قضية احتيال
  في تاريخ الشركات الهندية 

 الجنيه المصري يهبط ألدنى مستوى 
في خمس سنوات أمام الدوالر 

 نيودلهــــي ـ د.ب.أ: بدأت إحدى احملاكم الهنديــــة امس االول نظر 
قضية التالعب في احلسابات والســــجالت املالية لشركة «سيستمز 
كمبيوتر سيرفسيز ليمتد» الهندية العمالقة املتخصصة في تكنولوجيا 
املعلومات حيث ميثل رئيسها املتهم أمام احملكمة في القضية املعروفة 
باســــم «إنرون الهند» في إشارة إلى شركة إنرون األميركية العمالقة 
التــــي كان انهيارها أكبر حالة إفالس في تاريخ الشــــركات األميركية 

والتي انهارت نتيجة فضيحة مالية كبرى.
  منحت احملكمة في مدينة حيدر أباد جنوب الهند مكتب التحقيقات 
املركــــزي الهندي الوقت الالزم لتقدمي شــــهود اإلثبات وقررت النظر 
في قضيــــة االحتيال التي تصل قيمتها إلى ٣ مليارات دوالر بصورة 
يومية ابتداء من ٨ نوفمبر اجلاري. ونقلت الوكالة الهندية اآلسيوية 
لألنباء عن «في.في الكشــــيمي نارايانا» نائب املفتش العام في مكتب 
التحقيقــــات القول إن املكتب قــــدم ١٠٠٠ وثيقة متعلقة بالقضية إلى 
احملكمة املتهم فيها الرئيس الســــابق للشركة «بي رامالينجا راجو» 
وتســــعة متهمني آخرين. وفقا خلبــــراء القانون فإن راجو (٥٦ عاما) 
يواجه عقوبة الســــجن ملدة تصل إلى ١٠ سنوات إذا أدين بتهم التأمر 
واالحتيــــال والتزوير. كانت احملكمة العليا في الهند قد ألغت مؤخرا 
كفالة راجو وأمرت احملكمة في حيدر أباد باالنتهاء من القضية بحلول 
٣١ يوليو املقبل. كانت احملكمة العليا في الوالية قد أفرجت عن راجو 

بكفالة بعد السجن ملدة ١٩ شهرا.
  ويخضع الرئيس السابق للشــــركة للعالج الطبي ولم يظهر في 

جلسات احملكمة. 

 القاهرةـ  رويترز: هبط اجلنيه املصري ألدنى مستوى في خمس 
ســـنوات أمام الدوالر أول من أمس إذ أقبل املستثمرون على بيع 
أذون اخلزانة املصريـــة في حتركات متعلقة بالتجارة في العملة 
بينما يشـــعر البعض بالقلق بســـبب عدم تصدي البنك املركزي 

للضغوط التي يواجهها اجلنيه.
  وقال محلل عمالت يقيم خارج مصر إن األجانب «يخشون من 

أن يكون اجلنيه املصري مير مبرحلة السقوط احلر».
  وأضاف «ال يأبهون بعدم ارتفاع العملة حني يتأكدون من حتقيق 
األرباح ولكن إذا اضطروا ملواجهة انخفاض ســـعر العملة فإنهم 

يصفون مراكزهم ويفرون».
  وتراجع اجلنيه إلى ٥٫٧٧٧ جنيهات للدوالر وهو أدنى مستوى 
اغالق للعملة املصرية منذ يونيو ٢٠٠٥ مقارنة مع ٥٫٧٧٤٥ جنيهات 

للدوالر يوم االثنني املاضي. 

 الكويت تستضيف اجتماعات لجنة التعاون المالي واالقتصادي 
ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية  

 يشارك وزراء املالية واالقتصاد بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في 
أعمال جلنة التعاون املالي واالقتصادي 
الســــادس والثمانني واملقرر عقدها في 

الكويت يومي ٥-٦ نوفمبر اجلاري.
  ويترأس االجتماعــــات وزير املالية 
ورئيس وفد الكويت مصطفى الشمالي، 
والذي يضم في عضويته عدد من كبار 
املســــؤولني فــــي وزارة املالية ووزارة 

اخلارجية.
املالية واالقتصاد    وسيبحث وزراء 
بــــدول مجلــــس التعــــاون عــــددا من 
املوضوعات االقتصادية من أهمها آخر 
التطــــورات املتعلقة باالحتاد اجلمركي 
اخلليجي والسوق اخلليجية املشتركة، 
وتقرير جلنة محافظي البنوك املركزية 
النقد بدول املجلس بشأن  ومؤسسات 
النقدي اخلليجي  العمل باالحتاد  سير 
والتطــــورات في مجال عمــــل املجلس 
النقدي، باإلضافة إلى االستثمار املشترك 

في مجالي الصحة والتعليم.
  كمــــا يتضمن جــــدول أعمال جلنة 
التعاون املالي واالقتصادي الـ ٨٦ متابعة 

القــــرارات االقتصادية للمجلس األعلى 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
التي لم يصدر بها قرارات تنفيذية من 

بعض الدول األعضاء.
  كما ســــيبحث الــــوزراء عــــددا من 
محاضر اللجــــان الفنية املختصة مثل 
جلنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك 
املال  املركزية، وجلنــــة وكالء وزارات 
واالقتصاد بدول املجلس، وجلنة االحتاد 
الســــوق اخلليجية  اجلمركي، وجلنة 
املشتركة، وجلنة نظام الهيئة القضائية 
االقتصادية، وجلنة تنسيق املساعدات 
االنســــانية لدول املجلس، وآخر ما مت 
التوصل اليه بشأن مشروع إنشاء سكة 

حديد دول مجلس التعاون.
  ويناقش وزراء املالية واالقتصاد في 
دول املجلس عددا من املوضوعات ومنها 
ورقة دولة االمــــارات العربية املتحدة 
حول حوكمة املنظمات والهيئات املالية 
والنقدية والتنفيذية، تسهيل عملية فتح 
فروع للشركات واملؤسسات اخلليجية 
فــــي دول املجلس، وآخر التطورات في 
الــــدول واملجموعات  مــــع  املفاوضات 

االقتصادية االخرى.
  وسوف ترفع قرارات جلنة التعاون 
املالي واالقتصادي الى االجتماع الوزاري 
القادم لوزراء اخلارجية بدول املجلس 
ومن ثم الرفــــع الى اجتماعات املجلس 
االعلى ملجلس التعاون على مستوى قادة 

دول املجلس في ديسمبر املقبل.
  ومــــن املقرر أن يعقــــد على هامش 
االجتماع عقد اجتماع مشترك مع محافظي 
مؤسســــات النقــــد والبنــــوك املركزية 
وبحضور املدير التنفيذي لصندوق النقد 
الدولي، وسوف يستعرض املجتمعون 
آخر التطــــورات املاليــــة واالقتصادية 
على املستويني االقليمي والدولي وذلك 
فيما يتعلق باالستقرار املالي والنقدي 
ومعاجلة االختالل في تقلبات أســــعار 
النفط واثرها على التنمية االقتصادية 

على دول املجلس.
  وســــيتم خالل االجتماع املشــــترك 
التوقيع على مذكرة تفاهم بني الكويت 
وصندوق النقد الدولي إلنشــــاء مركز 
التدريب االقتصادي واملالي بالشــــرق 
األوسط التابع لصندوق النقد الدولي.

 «االحتياطي  الفيدرالي» 
يقر خطة تحفيز اقتصادي 

بقيمة ٦٠٠ مليار دوالر
  

  واشـــنطن ـ د.ب.أ: قـــرر مجلـــس 
املركزي  الفيدرالي (البنك  االحتياطي 
االميركي) ضخ ٦٠٠ مليار دوالر جديدة 
في االقتصاد األميركي من خالل شراء 
سندات خزانة حكومية أميركية خالل 
الشهور املقبلة في إطار محاوالت املجلس 
إنعاش االقتصاد األميركي الذي يعاني 
من أسوأ أزمة له منذ الكساد الكبير في 

ثالثينيات القرن العشرين.
  ومتثل هذه اخلطة أول تدخل نقدي 
من جانب مجلس االحتياط االحتادي 
في االقتصاد األميركي منذ خطة اإلنقاذ 
املالي األولى التي قدمت في أعقاب تفجر 
األزمة املالية األميركية في خريف ٢٠٠٨ 
وتكلفت حوالي تريليون دوالر، ويأتي 
اللجوء إلى ضخ ســـيولة جديدة إلى 
االقتصاد بعد أن استنفد املجلس أداة 
سعر الفائدة الذي يقترب حاليا من ٠٪ 
دون أن يكون لذلك تأثير ملموس على 

أداء االقتصاد. 


