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)متين غوزال(مصطفى الشمالي مترئسا االجتماع جانب من اجتماع جلنة التعاون املالي واالقتصادي اخلليجية 

لقطة جماعية للفائزين بجوائز »تكرمي« للعام 2010

الشمالي: دول »التعاون« تقترب من التطبيق الكامل لالتحاد الجمركي
والكويت مستمرة في التوسع باإلنفاق الحكومي .. ونؤيد اندماج البنوك بالمنطقة

أكد خالل اجتماع لجنة التعاون المالي واالقتصادي 86 للدول الخليجية أن معدالت التضخم بالخليج »غير مقلقة«

االنتهاء من تعديالت قانون مكافحة اإلغراق

تفاصيل إنشاء صندوق استقرار مالي في االجتماع المقبل

فيما يتعل��ق بالتعريفة اجلمركية، أكد املزروعي ان 
هناك إجماعا مت االتفاق بشأنه في 2003، وهناك قانون 
جمرك��ي موح��د مت تطبيقه ب��ن دول املجلس، ونحن 
بدورنا نس��عى لبذل املزيد للحد م��ن الصعوبات التي 
تواجه عمل الس��وق اخلليجي املشترك. وعن موضوع 

إلغ��اء الضريب��ة على احلدي��د ب��ن دول املجلس، قال 
املزروعي ان هذا املوضوع سحب متاما من جدول أعمال 
االجتماع. وفيما يتعلق بقان��ون مكافحة اإلغراق، أفاد 
املزروعي بأن��ه مت االنتهاء من التعديالت على القانون، 

على أن يجري تطبيقه خالل الفترة القليلة املقبلة.

ق��ال املزروع��ي ان البحرين تقدم��ت بورقة عمل 
يج��ري العمل عل��ى دراس��تها وهي تتعلق بإنش��اء 
صندوق استقرار مالي، وسيتم توضيحها مفصلة في 
االجتماع املقبل، كما متت دراسة مقترحات دولة قطر، 
مؤكدا ان املس��اعي بن دول اخلليج مس��تمرة لتذليل 
املعوقات التي تواجه تنفيذ الس��وق اخلليجي املشترك 

واالحت��اد اجلمركي على حد س��واء، مبينا ان س��قف 
الطموحات مرتفع جدا لدفع السوق اخلليجي املشترك 
قدما، وأن هناك قرارات صدرت غطت جميع املجاالت 
ال� 10 املتعلقة بالس��وق اخلليجي املش��ترك، من خالل 
اللجنة املعني��ة بالتنفيذ واملتابعة، وهناك بعض األمور 
التي حتتاج إلى دفعة ومن املؤكد أنها ستلبي الطموح.

شعوب املنطقة وهو حتقيق التكامل 
االقتصادي. 

الدورة تكتسب  وزاد: ان هذه 
أهمي����ة خاصة حي����ث ان جدول 
أعمال هذا االجتماع يشتمل على 
العديد من املوضوعات ذات األثر 
االقتصادي الكبير والذي نأمل أن 
إلى  يتم االتفاق عليها والتوصل 
التوصيات املناسبة حيالها وذلك 
لرفعها إلى املجلس الوزاري والذي 
بدوره سيرفعها إلى املجلس األعلى 
في دورته ال� 31 والتي ستعقد في 

اإلمارات.
من جهت����ه، أكد األم����ن العام 
املساعد للشؤون االقتصادية في 
التعاون اخلليجي محمد  مجلس 
املزروعي أن االجتماعات استعرضت 
مس����يرة التكامل االقتصادي بن 
دول التعاون، مشيرا إلى أنه متت 
التوصيات  مناقشة مجموعة من 
منها توصي����ات اللجان الوزارية 
والفنية فيما يتعلق بعمل الشركات 
اخلليجي����ة ف����ي دول التع����اون، 
وتوصي����ات املديري����ن العام����ن 
للجمارك ف����ي دول املجلس مهما 
يتعلق باالحتاد اجلمركي والسوق 

اخلليجي املشترك. 
وأشار املزروعي في كلمته التي 
ألقاها نيابة عن األمن العام ملجلس 
العربية  ل����دول اخلليج  التعاون 
الى  العطية  عبدالرحمن بن حمد 
أن املتتبع ملسيرة مجلس التعاون 
منذ نشأته وللقرارات االقتصادية 
املتخذة يدرك وبصورة جلية ان 
جه����ودا بذلت واجن����ازات كثيرة 
حتققت حول الهدف املنش����ود إال 
إنه وفقا لتوجيه����ات وتطلعات 
ق����ادة دول املجلس نطمح للمزيد 
من التكامل والتنسيق في جميع 

األنشطة. 

التوجهات إلى برامج عمل وحتويل 
الطموحات إلى واقع ملموس وحشد 
الطاق����ات واإلمكاني����ات لتحقيق 
األهداف وإقامة تكتل اقتصادي قوي 
قادر على الوقوف أمام التكتالت 
العاملي����ة األخرى.  االقتصادي����ة 
وأضاف ان االجتماع املشترك الذي 
مت بن املجلس الوزاري واللجان 
الوزارية املختصة والذي عقد في 
جدة خالل شهر سبتمبر املاضي قد 
اعتمد العمل باملقاصة االلكترونية 
لتسوية الرس����وم اجلمركية بن 
الدول األعضاء على أن تقوم اللجنة 
مبراجعة س����نوية لتطوير آليات 
االحتاد اجلمركي، مشددا على ان 
هذا األمر سيكون محل اهتمام من 
قب����ل كل دول املجلس للوصول 
إلى احتاد جمركي حقيقي وفاعل 
حتى يت����م حتقيق ما تصبو إليه 

التعاون وما حتيط به من حتديات 
اهتموا بالعمل اجلماعي والتكامل 
االقتصادي وذلك لتحقيق مستقبل 

مشرق لشعوبنا«. 
ولفت إل����ى اإلجنازات الكبيرة 
التي حققها مجلس التعاون، معربا 
عن تفاؤله بتحقيق املزيد منها وذلك 
من خالل التنسيق والتشاور التام 
بن الدول األعضاء مبا يخدم ويحقق 
املصالح املشتركة، مشيرا الى أن 
اللقاءات املس����تمرة تعد وسيلة 
وأداة لتحقيق التعاون االقتصادي 
اخلليجي، ومتثل منبرا لتبادل اآلراء 
واألفكار ولطرح مواقف دولنا بكل 
وضوح وشفافية لبلورتها في خطة 
عمل وق����رارات جماعية لالرتقاء 

بالعمل االقتصادي. 
وأك����د ان اللجن����ة أخذت على 
عاتقها مسؤوليات جساما لترجمة 

تطور احلضارة اإلنس����انية التي 
ذابت فيه����ا كل احلواجز وحتول 
فيها العالم إلى وحدة متش����ابكة 
املصالح متصلة األطراف بفضل 
التطور العلمي. وتابع قائال: »اننا 
نعيش على أعتاب مرحلة جديدة 
تتضاعف فيها التكتالت االقتصادية 
واإلقليمية بشكل سريع وتتغير 
معها أمناط التنمية ولم يعد من 
املمكن إزاء ه����ذا التطور الوقوف 
موقف املتفرج على ما يحدث من 
تقدم هائل في هذا العالم املتجدد، 
بل من الطبيعي أن نسهم في هذا 
التط����ور وأن نكون جزءا من هذا 
املوكب املتس����ارع لنش����ارك فيه 
بإيجابية في صنع املستقبل، مبينا 
ان هذا األمر ل����م يغفل عنه قادة 
دول املجلس، حيث انهم بنظرتهم 
الثاقبة جتاه مستقبل دول مجلس 

محمود فاروق
املالي����ة مصطفى  أكد وزي����ر 
الشمالي ان هيئة السكك احلديد 
املزمع إنش����اؤها للربط بن دول 
مجلس التعاون اخلليجي حتتاج 
إلى مزيد من الدراسة ليتم تنفيذها 
فعليا، موضحا انها بحاجة إلى تغير 
مفهومها من هيئة عامة تشمل كل 
دول اخلليج إلى توزيع األدوار لكل 
دولة على حدة حسب ما تستخدمه، 
نافيا وجود أي معوقات أمام إمتام 
االحتاد اجلمركي اخلليجي، ومؤكدا 
االقتراب من التطبيق الكامل لالحتاد 
اجلمركي وسيتم العمل أوال على 

متكن التحاسب االلكتروني.  
وأضاف الشمالي في تصريح 
صحافي على هامش اجتماع جلنة 
التعاون املالي واالقتصادي 86 للدول 
اخلليجية، أن الكويت مستمرة في 
سياسة التوسع باالنفاق احلكومي 
عبر مش����اريع خطة التنمية في 
السنتن املاليتن احلالية واملقبلة، 
اندماج  معربا عن تأيي����ده فكرة 
البنوك في املنطقة لتشكيل كيانات 
اقتصادية أكبر قادرة على حتمل أي 
ازمات مستقبلية. وقال ان معدالت 
التضخم ف����ي دول التعاون »غير 
مقلقة« مشيرا إلى أنه مت استعراض 
مقترح البحرين إلنشاء صندوق 
املالي وتتم دراسته  لالس����تقرار 
وستتم مناقشته في االجتماعات 
املقبلة. وأكد في كلمته االفتتاحية 
ان تقدم األمم والش����عوب يرتبط 
باس����تمرار تقدمها ف����ي اجلوانب 
املالي����ة واالقتصادي����ة ومب����دى 
التطورات  قدرتها على مواكب����ة 
املتس����ارعة في هذا الشأن ولذلك 
كان من الطبيع����ي أن تولي دول 
املجل����س أهمية كبيرة للتحديات 
االقتصادية ف����ي هذه املرحلة من 

»المالية« و»صندوق النقد« يوّقعان اتفاقية إنشاء 
مركز التدريب االقتصادي للشرق األوسط بالكويت

الواليات المتحدة والصين تتحاشيان 
سجااًل بشأن السياسة االقتصادية 

مؤشر »الجمان« األسبوعي للثقة 
يرتفع بمقدار 0.24 نقطة 

محمود فاروق
وّقع��ت وزارة املالية الكويتية مع 
صندوق النقد الدولي اتفاقية النشاء 
مرك��ز التدريب االقتص��ادي واملالي 
للش��رق االوسط )سي اي اف( التابع 
للصن��دوق، حيث مث��ل وزير املالية 
ورئيس مجل��س ادارة الهيئة العامة 
لالستثمار مصطفى الشمالي اجلانب 
الكويتي في حفل توقيع االتفاقية في 
حن مثل الصندوق نائب املدير العام 

جون ليبسكي.
وقال الش��مالي في معرض كلمته 
الت��ي ألقاه��ا عق��ب توقي��ع اتفاقية 
معه��د التدري��ب التاب��ع لصن��دوق 
النقد الدولي، وال��ذي مقره الكويت، 
إن مش��اركة صندوق النق��د الدولي 

وممثليه في االجتماع احلالي تكتس��ب أهمية لدول 
مجل��س التعاون اخلليجي، م��ن خالل تعزيز أوجه 
التع��اون بن الصن��دوق ودول املجلس، خصوصا 
أن دول املجلس مقبلة على تطبيق االحتاد النقدي، 
وحتتاج في الفترة احلالية لالس��تفادة من خبرات 
وجتارب الصن��دوق مع التكت��الت اإلقليمية التي 

طبقت ذلك.
وأض��اف أن دور صندوق النق��د الدولي كبير 
م��ن خالل قيام��ه مبراجعة وإص��الح النظام املالي 
واالقتص��ادي العاملي، فضال عن مس��اعدة الدول 
املنخفض��ة واملتوس��طة الدخل في إع��ادة هيكلة 
اقتصاداته��ا الوطني��ة، الس��يما من خ��الل تبني 
السياس��ات االقتصادي��ة واملالي��ة املالئمة، وتقدمي 

القروض ملعاجلة العجز في ميزانياتها.
وأوض��ح أن صندوق النقد الدول��ي قام بإعداد 
وثيقتن مرجعيتن، األولى حول اآلفاق االقتصادية 
والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في مجال 
تطبيق السياس��ات، والثانية تطرقت إلى موضوع 
االحتاد النقدي في دول مجلس التعاون، والدروس 
املس��تفادة من أزمة منطقة اليورو، مبينا أن هاتن 
الورقتن ستحظيان بالعناية واالهتمام الالزمن من 
قبل ال��دول األعضاء في املجلس لالسترش��اد بها 
واالستفادة منها عند رسم السياسات االقتصادية.

وعب��ر عن تقديره لصن��دوق النقد الدولي على 
جه��وده احلثيثة الت��ي يبذلها في إع��داد التقرير 
الس��نوي لتقيي��م الوضع االقتص��ادي واملالي في 
ال��دول األعضاء وفق��ا للمادة الرابعة م��ن اتفاقية 
التأس��يس، مش��يرا إل��ى أن التقرير يع��د مرجعا 
أساس��يا لرس��م السياس��ة ملا ميثله من مصداقية 
وحيادية عالية لتش��خيص األوض��اع االقتصادية 
واملالية للدول، ويس��اعدها كذلك في تطبيق برامج 

اإلصالح االقتصادي لديها.
وتابع الشمالي مشيدا باملبادرات اإلقليمية التي 
أطلقه��ا الصندوق في الس��نوات املاضي��ة، والتي 

تهدف إلى تقدمي املس��اعدة الفنية للدول األعضاء، 
لالرتق��اء مبؤسس��اتها الوطنية العامل��ة في مجال 
السياس��ات االقتصادية الكلية، إضافة إلى مبادراته 
ملكافحة الفقر واإلرهاب، ومنها مبادرة إنشاء املركز 
اإلقليمي للمساعدات الفنية للشرق األوسط، وإنشاء 
مركز تعزيز القدرات املؤسسة في الدول األفريقية، 
إلى جانب إنش��اء صندوق املساعدة الفنية املتعلقة 
مبكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، وغيرها 

من املبادرات التي تسير في هذا االجتاه.
وق��ال إن الكويت، وانطالقا من دورها التنموي 
على املس��توى الدولي، وحرصا منه��ا على تعزيز 
مفهوم املشاركة الدولية في مواجهة كافة القضايا ال 
تألو جهدا في تقدمي الدعم واملساهمة لتلك املبادرات 
التي يقدمها صندوق النق��د الدولي، تعزيزا لدوره 
في تلك املج��االت، مضيفا أن توطيد وتعزيز أوجه 
التعاون مع الصن��دوق جعلتنا نقوم اليوم بتوقيع 
مذك��رة تفاهم حول إنش��اء مركز صن��دوق النقد 
الدولي اإلقليمي للتدريب االقتصادي في الكويت، 
وال��ذي يعد مركزا إقليمي��ا حيويا يعمل على خلق 
كوادر بش��رية ذات كف��اءة مهنية عالي��ة في دول 

املنطقة.
م��ن جانبه، ق��ال النائ��ب األول للمدي��ر العام 
للصندوق جون ليبسكي ان صندوق النقد الدولي 
ال يتوقع ان يهدد ارتفاع في اس��عار النفط التعافي 
االقتصادي العاملي وإنه س��يرقب ع��ن كثب جولة 

جديدة من سياسة التيسير النقدي االميركية.
واش��ار ليبس��كي على هامش اجتماع لصناع 
السياس��ات اخلليجين في الكوي��ت »ال.. يبدو في 
ظل املناخ احلالي ان اسعار الطاقة تتجاوب مع تعزز 
النمو«. وقال عندما سئل عن وجهة نظر الصندوق 
بش��أن جولة جديدة من عمليات ش��راء س��ندات 
اخلزانة االميركية س��يقوم به��ا مجلس االحتياطي 
االحت��ادي »البنك املركزي االميرك��ي« بقيمة 600 
ملي��ار دوالر »س��نراقب عن كثب ملعرف��ة اثر هذا 

التطور«.

10 مجاالت في جوائز »تكريم« لإلنجازات العربية لعام 2011

»الجودة لالستشارات«: عودة التعافي والثقة للسوق
قال التقرير األس����بوعي ملركز اجلودة 
لالستشارات اإلدارية ان سوق الكويت 
ل����أوراق املالية حافظ على مس����يرته 
االرتفاعية األسبوع املاضي ليستمر في 
اكتسائه باللون األخضر، حيث كسر حاجز 7100 نقطة ليصل 
إلى 7124 نقطة، وارتفع املؤشر الوزني بصورة متواضعة 
3.56 نقاط ليص����ل إلى 481 نقطة، وارتفع حجم الصفقات 
بنسبة 18.5% عن األسبوع املاضي لتصل إلى 33681، ومبعدل 
يومي 6736 صفقة يوميا، وارتفعت الس����يولة في السوق 
بنسبة 10%، لتصل إلى 313 مليون دينار ومبتوسط يومي 
62.6 مليون دينار. كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات 
املدرجة بقيمة 269 مليون دينار، لتصل إلى 36 مليار دينار، 

وارتفعت أيضا الكميات املتداولة بنسبة كبيرة 26.4%، لتصل 
إلى 2.3 مليار سهم، ومبعدل 471 مليون سهم يوميا.

واعتبر التقرير ان هذه األرقام تدل على تعافي السوق 
وعودة الثقة فيه، وأيضا بدء عودة رؤوس األموال لالستثمار 
مبا يوفر سيولة جيدة للس����وق لالنطالق إلى مستويات 
أكبر خالل األس����ابيع واألشهر القادمة وكسر حلاجز 7500 
نقطة وصوال إلى 8000 نقطة إذا استمرت األجواء التفاؤلية 

على ما هي عليه.
وعلى صعيد قطاعات السوق، فقد عاد قطاع االستثمار 
ليأخذ زمام القيادة منذ انهيار األسواق املالية وتبلغ قيمة 
تداوالته 85 مليون دينار، ثم قطاع البنوك 76 مليون دينار، 
ث����م قطاع اخلدمات بقيمة 72 ملي����ون دينار، ومما يعكس 

تغيير دراماتيكيا يدفع للتفاؤل بعودة قطاع االس����تثمار 
ألخذ دوره الريادي في السوق.

وأشار التقرير الى انه من األمور اإليجابية التي ساعدت 
السوق على اس����تمراره في اجتاهه الصعودي هو توقيع 
االتفاق املبدئي لصفقة »زين« بن مجموعة اخلرافي وشركة 
اتص����االت اإلماراتية، وأيضا اجتاه زين الكويت لبيع زين 
الس����عودية ملستثمرين آخرين، باإلضافة الى إعالن وزارة 
التجارة عن اجتاهها ألخذ إجراءات صارمة بحق الشركات 
املتخلفة عن تقدمي بياناتها املالية، وهي إحالتها إلى النيابة 
وإلغاء ترخيصها من باب احلفاظ على مصلحة املساهمن، 
وهذا اجتاه جيد إذا مت تطبيقه فإنه س����ينظف السوق من 

الشركات الورقية.

أعلن مؤخرا عن اطالق جوائز 
»تكرمي« لإلجنازات العربية لعام 
2011 رس����ميا، وقال ريكاردو كرم 
وهو أول القيمن على هذه املبادرة: 
»أردناها جسر تواصل مستمرا بن 
املميزين من العرب واليوم يشرفنا 
أن نش����ارك العال����م جناحاتهم«. 
واضاف أن مبادرة »تكرمي« حتتفل 
بكل مبدع في الفئات احملددة، على 
أن يكون ناشطا في قطاع األعمال 
أو امليدان االجتماعي، بارزا ومتفوقا 
في مضمار عمله، ضليعا في املجال 
الثقاف����ي، االجتماع����ي، العلمي، 
التربوي، اإلنساني، املدني أو قطاع 
األعمال. وبهذه املناسبة قالت مديرة 
قسم تطوير األعمال في »تكرمي« 
كلوديا برباري : »نشأت الفكرة التي 
أدت إلى إطالق مبادرة تكرمي من 
إرادة قوية واقتناع شديد بضرورة 
تغيير واقع األحكام املسبقة التي 

شوهت صورة العالم العربي«.
وأضاف����ت: »ال ته����دف ه����ذه 
املب����ادرة إلى نقل صورة واضحة 
وأكثر إيجابية عن الهوية العربية 
احلقيقية فحس����ب بل أن تصبح 
اليوم  مصدر وحي وإلهاما جليل 
وأبناء املس����تقبل«. ويأتي احلفل 
الس����نوي الذي ينظم كل عام في 

العرب����ي، جائزة تك����رمي لإلجناز 
التربوي، جائزة تكرمي للمبادرين 
الش����باب، جائزة تكرمي للتنمية 
البيئية املس����تدامة، جائزة تكرمي 
العلم����ي والتكنولوجي،  لإلجناز 
جائزة تكرمي لإلجناز الثقافي، جائزة 
تكرمي للقيادة الب����ارزة لأعمال، 
وجائزة تكرمي لتعزيز السالم، من 
جانبها، تطرقت مديرة التسويق في 

دولة مختلفة، لتتويج مبادرة تكرمي 
اآليلة إلى إلقاء الضوء على األعمال 
واإلجنازات العربية االستثنائية 
واالحتفال بها ف����ي إحدى الفئات 
العشر التالية: جائزة تكرمي لأعمال 
اإلنس����انية واخلدم����ات اخليرية 
للمجتمع، جائزة تكرمي المرأة العام 
العربية، جائزة تكرمي للمساهمة 
الدولية االستثنائية في املجتمع 

»تكرمي« جوال خوري بالتفصيل 
إلى األطر الصارمة والدقيقة لعملية 
اختيار املرشحن للجوائز وشددت 
على أنها تعمل بعيدا عن االنحياز 
أو التمييز، ومتنح حقوقا متساوية 
لدخول قائمة املرشحن بغض النظر 
عن اجلنس، العمر، االنتماء العربي 
واملعتقدات السياسية أو الدينية.

وستتولى جلنتان من خبراء 

يتمتعون بكفاءة عالية مهمة درس 
امللفات، حيث تستعرضها جلنة 
االختيار وتقوم بوضع قائمة أولية 
باملبدعن لكل فئة وتضم هذه اللجنة 
في عضويتها كال من: د.عليا البندري 
حمد من مصر، ود.ملا الس����ليمان 
من اململكة العربية الس����عودية، 
ود.فري����دة العالق����ي م����ن ليبيا، 
ود.عبدالرحمن عبداهلل العوضي 
من الكويت، ونهى احلجيالن من 
اململكة العربية السعودية، ودمبا با 
من موريتانيا، ود.سكينة بوراوي 
من تونس، ود.سلوى خوري من 
لبنان، ود.جميل كبارة من سورية، 
وبروفيسور طارق كتانة من لبنان، 
ود.مروان عورتاني من فلسطن، 
بروفيس����ور صفوان املصري من 
األردن. وفي مرحلة ثانية، يرسل 
التقرير النهائي إلى جلنة التحكيم 
الدولية، وعليها تقع مس����ؤولية 
اختيار املبدعن عن كل فئة. وقد 
ضمت هذه اللجنة في العام املاضي 
كال من صاحب السمو امللكي األمير 
احلسن بن طالل، د.بطرس بطرس 
غالي، د. مروان املعشر، وكارلوس 
غصن، أما بالنسبة للجنة التحكيم 
الدولية لعام 2011 فسيتم اإلعالن 

عن أعضائها في يناير 2011.

مصطفى الشمالي مصافحاً جون ليبسكي عقب توقيع االتفاقية

تقـرير

كيوتو اليابان � رويترز: تراجعت فيما يبدو الواليات 
املتحدة والصن خطوة عن انتقاد السياسات االقتصادية 
للبلد اآلخر لكن بكن أوضحت أنها مازالت قلقة بشأن 
أحدث خطوة أميركية لطبع مزيد من النقود. وجاءت 
النبرة األقل صداما بع���د اجتماع لوزراء مالية دول 
آسيا واحمليط الهادي الذين أعلنوا مساندتهم التفاق 
مجموعة العشرين الشهر املاضي على حتاشي حرب 
عمالت مع توخي احلذر إزاء تقلبات أسعار الصرف. 
ويأتي االجتماع الذي استضافته العاصمة اليابانية 
القدمية كيوتو وسط انتقاد متنام من عدد من الدول 
والسيما الصن وأملانيا للسياسة النقدية األميركية 
ومقترحاتها ملعاجلة اختالالت االقتصاد. لكن وانغ 
جون نائب وزير املالية الصيني أبدى بعض التأييد 
للتيس���ير الكمي من جانب الوالي���ات املتحدة لدعم 
اقتصادها. وأبلغ الصحافين »تعزيز االقتصاد األميركي 
سيكون له دور مهم في التعافي االقتصادي العاملي«. 
لكنه أضاف »في الوقت احلالي تثير سياسة التيسير 
الكمي بالفعل مخاوف االقتصادات الناشئة وسنواصل 
متابعة تطبيق تلك السياسة«. وفي إشارة واضحة 

إلى الواليات املتحدة التي أعلنت األسبوع املاضي أنها 
ستضخ 600 مليار دوالر إضافية في نظامها املصرفي 
حذر وانغ االقتصادات الرئيسية من االفراط في اصدار 
العملة. وحذر عددا من االقتصادات الرئيسية األخرى 
من أحدث اخلط���وات األميركية. من جهة أخرى قال 
الرئيس األميركي باراك أوباما ان منو عدد الوظائف في 
القطاع اخلاص شهد منوا متواصال على مدى األشهر 
العشرة املاضية على التوالي،  مشيرا إلى أن هذا يعنى 
أن القطاع اخلاص قد أضاف 1.1 مليون وظيفة لالقتصاد 
األميركي منذ يناير املاضي، منها 159 ألف وظيفة خالل 
أكتوب���ر املاضي. وقال أوباما في كلمة للصحافة من 
غرفة روزفيلت بالبيت األبيض اول من امس إن هذه 
نتائج مشجعة استنادا إلى تقرير الوظائف الشهري 
الذي تلقاه امس، مشيرا إلى أن الشركات قد أضافت 
أكثر من 100 ألف وظيفة في كل من شهري أغسطس 
وس���بتمبر أيضا، أي أن القطاع اخلاص شهد اآلن 4 
اش���هر من منو فرص العمل مبا يزيد على 100 ألف 
وظيفة ش���هريا، وهى أول مرة تشهد فيها الواليات 

املتحدة هذه الزيادة على مدى 4 أعوام.

األداء اإليجابي املستقبلي لسوق 
الكويت لأوراق املالية ما لم 

تطرأ متغيرات استثنائية.

الثقة وأداء املؤشرين  مؤشر 
الوزني والسعري.

ورجح »اجلمان« استمرار 

ق����ال مرك�����������ز اجل�م�ان 
لالستش���ارات االقتصادية ان 
مؤش���ره للثق���ة ارتفع خالل 
األسبوع املنتهي في 4 نوفمبر 
اجلاري مبقدار 0.24 نقطة أي 
مبعدل 0.5% عن نهاية األسبوع 

الذي سبقه.
واشار الى انه ورغم ارتفاع 
مؤش���ر الثقة، إال أنه جاء اقل 
الوزني  ارتفاع املؤشرين  من 
والسعري اللذين ارتفعا مبعدل 
0.8% تقريب���ا، مما قد يعطي 
مؤش���را أوليا باملبالغة، ولو 
بش���كل طفيف، ف���ي عمليات 
الشراء خالل األسبوع املاضي، 
حيث كان الفارق طفيفا ما بن 


