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الشيخة نوف سالم العلي

إحياء لتراث اآلباء واألجداد

»التجاري« يصدر رزنامة 2011
وأيضا املستقبل، الفتة الى ان 
ريش���ة الفنان فاضل أشكناني 
العادات  عكس���ت بعضا م���ن 
والتقاليد القدمية ألهل الكويت، 
وكذلك بعض األدوات البسيطة 
التي استخدمها الكويتيون في 
إلى بعض  املاضي، باإلضاف���ة 
التي  اليومية  جوانب احلي���اة 
عاش���ها األجداد واآلباء لتكون 

دوما حاضرة في األذهان.
واشارت الى ان »التجاري« 
مس���تمر في مس���يرته بإحياء 
التراث الكويتي القدمي، بإصداراته 
املميزة التي باتت وكأنها حلقة 
وصل بني اجليل القدمي واجليل 
احلديث، حيث أصبحت رزنامته 
العام  مرجعا ال ينتهي بانتهاء 
ملا تبرزه من صور جتسد عبق 

املاضي.

والعادات الكويتية، مشيرة إلى 
ان لوحات رزنامة 2011 اشتملت 
على صور لبعض األماكن القدمية 
واألسواق والباعة، لتبقى هناك 
صلة وصل بني احلاضر واملاضي 

اعلن البنك التجاري الكويتي 
ممثال في إدارة العالقات العامة 
عن إصدار رزنامة عام 2011، وقال 
البنك انه متاشيا مع سياسته في 
إحياء التراث الكويتي يحرص 
في إصداره لرزنامته السنوية 
على االقتباس من لوحات هذا 
التراث، وهي مسؤولية يتبناها 
البنك منذ وقت طويل ال تقل في 
أهميتها عن إبراز جوانب النهضة 

احلديثة واحلياة العصرية.
وبهذه املناسبة قالت رئيسة 
إدارة اإلعالن والعالقات العامة 
بالبنك الشيخة نوف سالم العلي 
الصباح، ان التجاري ينتهز قرب 
حلول العام امليالدي اجلديد2011، 
ليجدد عهده بتق���دمي رزنامته 
الس���نوية والتي تضم لوحات 
فنية تعبر ع���ن أمناط احلياة 

القاضي: قائمة المستقبل االقتصادي تخوض 
انتخابات الجمعية االقتصادية الكويتية غداً

أميركا تضع اللمسات األخيرة على تحقيق 
ضخم في جرائم استغالل أسرار مالية

الصراع السياسي والجريمة..
مزيج قاتل يهدد عاصمة باكستان المالية

دعت قائمة املستقبل االقتصادي التي تخوض 
االنتخابات القادمة للجمعية االقتصادية الكويتية 
املقرر اجراؤها غدا الثالثاء الى تفعيل الدور املهني 
للجمعية بحيادية وموضوعية تامة بعيدا عن 

أي مؤثرات تخل بالدور املنشود للجمعية.
وقال عضو قائمة املستقبل االقتصادية هشام 
القاضي في  تصريح صحافي ان املرحلة احلالية 
املهم���ة التي مير بها االقتصاد الوطني تتطلب 
مس���اهمة فاعلة من أبناء الكويت في املشاركة 
باآلراء العلمية املدروسة لدعم املسيرة االقتصادية 
في البالد خاصة في مرحلة تنفيذ خطة التنمية 
الوطنية الشاملة التي س���تكلف البالد مبالغ 
ضخمة، مضيفا بالقول: »نتطلع الى أن تعود على 
وطننا واألجيال القادمة بالنفع الكبير وأن يحقق 
هذا االستثمار الكبير اآلمال املنشودة والفرصة 
التاريخية التي تتوافر حاليا لوطننا الكويت، 
وأن القائمة رفعت شعار التغيير نحو األفضل 
إميانا منها بأهمية التغيير والتجديد في تطوير 

انشطة اجلمعية االقتصادية الكويتية«.
من جانبه قال عضو القائمة د.أحمد مروي 
الهدية ان االقتصاديني الكويتيني ميلكون من 
اخلبرات الوطنية الواسعة والعريقة التي تؤهلهم 
للمساهمة الفاعلة في خدمة وطنهم في جميع 
املجاالت وذلك انطالقا من تعاظم الدور االقتصادي 
في جميع مناحي احلياة وان املجتمع الكويتي 
اصبح ج���زءا من املنظومة العاملية التي تتأثر 
كثيرا باالحداث والتطورات االقتصادية سلبا 

وايجابا.
وب���ني ان القائمة تس���عى للحوار االيجابي 

ح���ول البرامج االقتصادي���ة الوطنية من قبل 
اخلبرات الوطنية املتخصصة واالستفادة من 
الدراس���ات العلمية في املجال االقتصادي من 
خالل املشاركة الفاعلة من قبل  اعضاء اجلمعية 
باملؤمترات العلمية احمللية والدولية مما يتطلب 
تفعي���ل العالقات مع اجلمعي���ات االقتصادية 
اخلليجي���ة والعربية والدولي���ة معه تعزيز 
العالقات مع اجلمعيات االقتصادية اخلليجية 
والعربية والدولية مع���ه تعزيز العالقات مع 
املؤسس���ات االقتصادية والوطنية بالقطاعني 

العام واخلاص.
اجلدير بالذكر ان قائمة املستقبل االقتصادي 
يش���كون من عدد من املتخصصني في املجال 
االقتصادي والذين ميلكون خبرات واسعة في 
مجال االختصاص وهم: د.أحمد مروي الهدية 
� تنمي���ة واقتصاد دولي وخب���رات اكادميية، 
عبدالعزيز محم���د الصبيحي � خبرات جتارة 
وإدارة استثمارات، فيصل تركي املتروك � أبحاث 
علمية وإدارية � صناعة نفط وغاز، كامل عبداهلل 
احلرم���ي � خبرات صناعية طاقة ونفط وغاز، 
محمد عبداحلميد العيسى � حتليل وإدارة أعمال، 
د.مصطفى يعقوب بهبهان���ي � اقتصاد عاملي 
وجتارة بينية خليجي���ة، نافل محمد الهذال � 
استشارات واستثمار دولي واعادة هيكلة، د.ندى 
س���لمان املطوع � الديبلوماسية االقتصادية � 
التوطن وأسواق العمل، هشام عبدالعزيز القاضي 
� استشارات اقتصادية وهندسية، نداء حسن 
املؤمن � استشارات واس���تثمار دولي وإعادة 

هيكلة.

ستريت، كشفوا معلومات سرية 
تتعلق بعملي����ات دمج في قطاع 
الصحة ملستثمرين حققوا منها 

ارباحا كبيرة.
ولم يعلق مكتب وزارة العدل 
في نيويورك ومكتب التحقيقات 
الفيدرالي وغولدمان ساكس على 

هذه املعلومات.

االرباح غير املشروعة من خالل 
كشف او استغالل معلومات سرية 
ال يفترض ان يعلمها غيرهم عن 
شركات مس����جلة في البورصة. 
ويسعى احملققون خصوصا الى 
معرفة ما اذا كان مصرفيون في 
غولدمان س����اكس، الذي يعد من 
اكبر بنوك االس����تثمار في وول 

نيوي����ورك � أ.ف.پ: تض����ع 
الس����لطات االميركية اللمس����ات 
االخيرة عل����ى حتقيق ضخم في 
جرمية اس����تغالل اس����رار مالية 
ميكن ان تكون االكبر في تاريخ 
البالد لتب����دأ على اثره مالحقات 
قضائية ميكن ان تزعزع الوضع 
املالي االميركي ال����ذي بالكاد بدأ 
يتعافى من االزمة وفقا لصحيفة 

وول ستريت جورنال.
وبعد االنتهاء م����ن التحقيق 
ال����ذي بدأ من����ذ ثالث س����نوات 
ب����ات بامكان القض����اء االميركي 
ومكت����ب التحقيق����ات الفيدرالي 
البورصة  )اف.ب����ي.اي( ومكتب 
املباش����رة باملالحقات  االميركية 
القضائية قب����ل نهاية العام، كما 
اكدت الصحيفة نقال عن مصادر 
قريبة من امللف. وفيما ميكن ان 
يك����ون اكبر حتقي����ق في جرائم 
استغالل اسرار مالية في تاريخ 
الواليات املتحدة يشمل التحقيق 
العشرات من املستشارين املاليني 
واحملللني واملصرفيني االستثماريني 
التحوط  والعاملني في صناديق 
الذين ميكن ان يكونوا السبب في 
جني عشرات ماليني الدوالرات من 

كراتشي � رويترز � مايكل جورجي: إذا أردت قياس 
مدى حدة النزاع السياس����ي في كراتشي العاصمة 
املالية لباكس����تان فما علي����ك إال إحصاء اجلثث في 
املش����ارح. ويقول العامل باملشرحة ميراج محسن: 
»يوجد بني 30 و30 جثة في بعض األسابيع عندما 
يقتل عضو بأحد األح����زاب أعرف ان احلزب اآلخر 

سيرد وقد يقع قتلى كثيرون آخرون«.
كان محسن يحمل بطاقة مرفقة بإحدى اجلثث في 
كراتشي التي تشتهر بعمليات القتل املستهدف الذي 
ينحى فيه ع����ادة بالالئمة على اعضاء من األحزاب 
السياس����ية املتنافس����ة، ووفرت جثة الرجل دالئل 
على اللحظات االخيرة في حياته قبل ان يقتل رميا 
بالرصاص في مؤخرة الرأس، فاألغالل مازالت في 
يديه والكدمات على العمود الفقري تشير الى تعرضه 

للتعذيب قبل املوت.
وفي بعض احلاالت، تثير كراتشي أسئلة بشأن 
استقرار باكس����تان أكثر إزعاجا من وضع املناطق 
احلدودية الشمالية الغربية التي تعتبر مركزا عامليا 

للمتشددين والتي متثل مبعث قلق كبير للغرب.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة ش����ؤون باكستان 
باملجموعة الدولية ملعاجلة األزمات س����امينا احمد 
ان التوتر السياس����ي هو اكبر خطر يتهدد كراتشي 
في الوقت احلالي خاصة اذا تعرض االئتالف احلاكم 
بإقليم السند الذي تتبعه املدينة لضغط شديد من 

شأنه ان يؤدي الى مزيد من العنف.
وأضافت: »كراتشي هي املركز املالي لباكستان. وإذا 

تراجعت كراتشي فستتراجع بقية البالد ايضا«.
وفي حني يس����تطيع اجلي����ش توجيه ضربات 
ملسلحي طالبان املرتبطني بالقاعدة فإن احتواء القوى 

التدميرية في كبرى املدن الباكستانية يبدو مستحيال، 
فالعصابات اإلجرامية واملافيا وأباطرة املخدرات وجتار 
األسلحة وأصحاب األراضي الشاسعة يدافعون بال 
رحمة عن مناطق نفوذهم وفي بعض احلاالت تتردد 

مزاعم عن ارتباطهم باألحزاب السياسية.
وتبدو كراتشي التي يسكنها 18 مليون نسمة مثل 
كثير من املدن الكبرى األخرى املكتظة بالسكان، لكن 
هؤالء املجرمني هم من يحتلون عناوين األخبار فيها، 
وقوة الشرطة التي تفتقر الى السالح والتمويل وال 
يتجاوز عدد أفرادها 33 ألفا ليست في وضع ميكنها 

من مواجهة هذا التحدي.
ولكراتش����ي تاريخ طويل من العن����ف العرقي 
والدين����ي والطائفي، غير ان مئات من حاالت القتل 
املستهدف العام احلالي أثارت مخاوف من تصاعد 
العنف وإيجاد أزمات جديدة حلكومة إس����الم آباد 

املدعومة من الواليات املتحدة.
ويقول مس����ؤولون ان كراتشي تسهم مبا يصل 
إلى 68% من اإلي����رادات اإلجمالية للحكومة و%25 
من الناجت احمللي اإلجمالي، ولدى اغلب الش����ركات 

األجنبية مقار هناك.
وتعني االضطرابات غالبا تعطيل الناجت الصناعي 
وتراجع فرص جذب املستثمرين األجانب وهي مهمة 
أصبحت ملحة بشكل أكبر منذ أثرت فيضانات الصيف 

بشدة على االقتصاد.
ولم تشهد كراتشي، الى حد كبير، هجمات واسعة 
النطاق للمتشددين التي عانت منها مناطق أخرى في 
البالد، لكن تلك الهجمات تقع بني احلني واآلخر مما 
يشير الى أن شبكة من اجلماعات املتشددة وجدت 

مالذا آمنا في املدينة.

براون تقاضى 100 ألف دوالر 
مقابل كلمة عن األزمة االقتصادية

 مدتها 50 دقيقة

ارتفاع غالء المعيشة في نيجيريا 
يخلق سوقًا رائجة للنقد المزّور

5.3 مليارات مشترك في الهاتف 
المحمول حول العالم بنهاية 2010

لندن � يو.بي.آي: بدأ رئيس الوزراء البريطاني السابق 
غوردون براون الس����ير على خطى سلفه توني بلير في 
مجال إلقاء اخلطابات مقابل املال وتقاضى 60 ألف جنيه 
إسترليني أي ما يعادل نحو 100 ألف دوالر للمرة األولى 
مقابل كلمة مدتها 50 دقيقة منذ رحيله عن الس����لطة في 
مايو املاضي. وقالت صحيفة »ميل أون صندي« امس إن 
براون الذي اختفى ع����ن احلياة العامة منذ ترك منصبه 
كان املتحدث الرئيسي في قمة عقدت في العاصمة الهندية 
نيودلهي عن األزمة االقتصادية العاملية وكسب مقابلها ما 

يعادل 1200 جنيه إسترليني في الدقيقة الواحدة.
وأضافت الصحيفة نقال عن مصدر مطلع »أن االختيار 
وقع على براون ليكون املتحدث الرئيسي في قمة نيودلهي 
بعد أن رفض وزير اخلارجية في حكومته السابقة ديڤيد 
ميليباند الدعوة وحصل على 60 ألف جنيه إس����ترليني 

مقابل كلمته«.

أبوجا � أ.ش.أ: أعلن املكتب الوطني لإلحصاءات في نيجيريا 
عن ارتفاع مستوى مؤشر غالء املعيشة للنيجيريني خالل النصف 
األول من شهر نوفمبر اجلاري الى 13.6% وذلك دون حساب كلفة 

اإلسكان واملواصالت.
وق���ال املكتب الذي يتبع احلكومة � في بيان صدر عنه أمس � 
ان مس���توى غالء معيشة النيجيريني كان قد سجل 13.4% خالل 
النص���ف الثاني من اكتوبر املاضي، وهو م���ا دفع بنك نيجيريا 
املركزي الى رفع س���عر الفائدة بواق���ع ربع نقطة مئوية بنهاية 
أكتوبر املاضي إلى 6.25% المتصاص السيولة النقدية من األسواق 
وتوجيهها صوب االدخار بدال من اإلنفاق االس���تهالكي، ومن ثم 

تقليل جانب الطلب.

الرياض � يو.بي.آي: كش����ف مدير مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد 
الدولي لالتصاالت س����امي البش����ير املرش����د عن أن عدد املشتركني في 
الهاتف اخلليوي حول العالم س����يبلغ نح����و 5.3 مليارات بنهاية العام 
احلالي، مش����يرا إلى أن عدد املشتركني في خدمات اجليل الثالث سيبلغ 

نحو 940 مليون مشترك.
وقال املرشد في تصريح نشرته صحيفة »الشرق األوسط« السعودية 
امس »إن التوقعات تشير إلى جتاوز مستخدمي اإلنترنت نحو ملياري 

مستخدم حول العالم منهم 1.2 مليار مستخدم في البلدان النامية«.
وأوضح املرش����د أن الوصول إلى شبكات الهاتف احملمول يصل إلى 
90% من س����كان العالم و80% من الس����كان الذين يعيشون في املناطق 

الريفية.

استئناف الرحالت الجوية
بين بغداد والدوحة اليوم

بغداد � أ.ش.أ: أعلنت وزارة النقل العراقية 
اس����تئناف أولى الرحالت اجلوية بني بغداد 

والدوحة اليوم االثنني.
وقال املتحدث باسم الوزارة عقيل كوثر � 
في تصريح له امس � »إن الوزارة اتفقت مع 
املسؤولني على إدارة ملف النقل اجلوى في 
قطر بعد انتهاء جميع اإلجراءات الفنية على 

استئناف الرحالت بني البلدين«.
وأضاف »أن واقع الرحالت اجلوية سيكون 
رحلة أسبوعيا بهدف تعزيز التعاون التجاري 
القطرية  واستقطاب الشركات االستثمارية 
إلى البالد«، مشيرا إلى أن الوزارة ستعتمد 
على الش����ركات اخلاصة في إعادة استئناف 

اخلطوط اجلوية مع دول العالم األخرى.
وكان����ت وزارة النقل العراقية أكدت أنها 
جتري مباحثات مكثفة مع اجلانب القطري 
الستئناف الرحالت اجلوية بني بغداد والدوحة 

بعد توقف دام أكثر من 20 عاما.

»المركزي«: ارتفاع عرض النقد بالمفهوم الواسع %0.2 
بالغاً 25207 ماليين دينار بنهاية أكتوبر

كون����ا � فواز كرامي: ق����ال بنك الكويت 
املركزي ان متوسط س����عر صرف الدوالر 
انخفض خالل شهر أكتوبر املاضي بنسبة 
1.5% ليصل الى 282.34 فلسا للدوالر مقارنة 
بشهر سبتمبر املاضي والبالغ عنده 286.78 

فلسا للدوالر.
وذكر تقرير إلدارة البحوث االقتصادية في 
البنك املركزي أمس ان عرض النقد باملفهوم 
الواسع )ن2( واصل ارتفاعه في نهاية أكتوبر 
املاضي بنسبة 0.2% عن شهر سبتمبر بالغا 
25207 ماليني دينار بزيادة عن شهر أكتوبر 

من العام املاضي بنسبة %1.9.
وأضاف التقرير ان ودائع القطاع اخلاص 

لدى البنوك احمللية بلغت حوالي 24408.7 
ماليني دينار في أكتوبر املاضي حيث ارتفعت 
الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.1% في حني 
ارتفعت الودائع بالعمالت األجنبية بنسبة 

2.1% لتصل الى 2024.6 مليون دينار.
وأوضح ان إجمالي أرصدة مطالب البنوك 
احمللية على البنك املركزي بالدينار الكويتي 
واملتمثلة في س����ندات »املركزي« حافظت 
على مس����تواها في الشهر املاضي دون أي 
تغير عن الشهر السابق بالغة 1344 مليون 
دينار وهو املس����توى ذاته للش����هر الثاني 

على التوالي.
وأشار الى ان إجمالي امليزانية املجمعة 

للبنوك بلغ في نهاية أكتوبر املاضي حوالي 
41373.8 مليون دينار مرتفعا بنسبة 0.6% عن 
الشهر السابق مضيفا ان صافي املوجودات 
األجنبية للبنوك احمللية ارتفعت بنسبة %5.6 

ليصل الى حوالي 4300.4 مليون دينار.
وبني ان ودائع األجل لدى البنك املركزي 
حافظت في شهر أكتوبر املاضي على مستواها 
في س����بتمبر والبالغ 1454.4 مليون دينار 
الفتا الى ان ودائع غي����ر املقيمني بالدينار 
الكويتي انخفضت بنس����بة 0.1% في شهر 
أكتوبر لتصل الى 2984.5 مليون دينار في 
حني انخفضت ودائع غير املقيمني بالعملة 
األجنبية بنس����بة 3.9% لتصل الى 2391.1 

مليون دينار.
واضاف ان أرصدة التسهيالت االئتمانية 
النقدية املس����تخدمة للمقيمني ارتفعت في 
ش����هر أكتوبر املاضي بنسبة 0.2% لتصل 
الى 25045.6 مليون دينار مرتفعة للشهر 

الثالث على التوالي.
وأفاد بأن متويل الواردات الكويتية في 
شهر أكتوبر ارتفع بنسبة 9.4% ليصل الى 
222.5 مليون دينار مقارنة بشهر سبتمبر 
املاضي الذي شهد انخفاضا كبيرا وصل 
الى 13.2% في حني بلغ متوس���ط اسعار 
الفائدة على س���ندات اخلزينة ملدة سنة 

واحدة %1.250.

انخفاض متوسط سعر صرف الدوالر مقابل الدينار %1.5

»الوطني«: الدوالر يعزز موقفه مقابل العمالت الرئيسية 
مع تجدد المخاوف بشأن ديون بعض الدول األوروبية وعزوف المتداولين عن المخاطرة

الدوالر يواصل ارتفاعه ويعزز من مكاسبه االسبوعية

ب�ن�ك تقــرير ق����ال 
الكويت الوطني 
ف����ي تقري����ره 
األسبوعي عن حالة أسواق النقد 
العاملية ان الدوالر نهض من جديد 
في أوائل األسبوع، بعد هبوطه إلى 
مستويات متدنية خالل األسبوعني 
السابقني، وعزز موقفه مقابل معظم 
العمالت الرئيسية على خلفية جتدد 
املخاوف بشأن ديون بعض الدول 
األوروبية وتزايد عزوف املتداولني 

عن املخاطرة.
وأش����ار الى أن األضواء خالل 
األسبوع تركزت على ايرلندا التي 
قد تلج����أ إلى االحت����اد األوروبي 
وصندوق النقد الدولي للحصول 
على ق����رض ينقذها م����ن أزمتها 

املالية. 
وبالنس����بة لليورو، فقد كان 
موقفه في مطلع األس����بوع هشا 
عل����ى خلفي����ة األخب����ار املتعلقة 
باألزمة االيرلندية، وتراجع بعد 
أن بل����غ مس����توى 1.3750 دوالر 
يوم االثنني، وهو أعلى مس����توى 
له خالل األسبوع، ليصل في اليوم 
التالي إلى 1.3448 دوالر وهو أدنى 
مس����توياته خالل األسبوع، غير 
أن العمل����ة األوروبية متكنت من 
استعادة بعض خس����ائرها على 
إثر اإلعالن ع����ن أرقام أفضل مما 
كان متوقع����ا عن وضع التضخم 
ف����ي دول منطقة اليورو، وأقفلت 
في نهاية التداول مس����اء اجلمعة 

بسعر 1.3670 دوالر.
كما قدم اجلنيه االس����ترليني 
أيضا أداء س����لبيا خالل األسبوع 
املاضي، فبعد أن افتتح األسبوع 
بسعر 1.6114 دوالر انخفض ليصل 
إل����ى 1.5840 دوالر يوم الثالثاء، 
لكنه ارتفع من جديد بعد اإلعالن 
عن بيانات تضخم قوية في اململكة 
املتحدة، ليقفل على 1.5980 دوالر 

في نهاية األسبوع. 
ولم يك����ن أداء الني الياباني 
مختلفا عن أداء العمالت الرئيسية 
الدوالر،  األخرى في مواجه����ة 
إلى 83.79  ارتفع ليصل  حيث 
ينا/ دوالر خالل األسبوع، وهو 
أعلى مستوى له منذ 5 أكتوبر 
املاضي، قبل أن يقفل في نهاية 

الشهر  التجارة في  سجله ميزان 
السابق، وكان سبتمبر هو الشهر 
األول منذ أبريل 2010 الذي جتاوزت 
فيه الصادرات الواردات.  وبالنسبة 
للفترة املقبلة، قد يجد املصدرون 
صعوبة ف����ي احملافظة على منو 
املبيعات ألن اليورو القوي يجعل 
البضائع األوروبية أكثر تكلفة وأقل 

جاذبية للمشترين الدوليني. 

التضخم عند أعلى مستوياته 

وقد س����جلت أس����عار السلع 
االستهالكية في أكتوبر املاضي أعلى 
نسبة ارتفاع منذ ما يقارب العامني، 
فقد ارتفع مؤش����ر أسعار السلع 
االستهالكية بنسبة 1.9% مقارنة 
مبستواه في أكتوبر 2009، وجاء 
هذا األداء متوافقا مع التقديرات. 
وارتفع املؤشر األساسي ألسعار 
السلع االس����تهالكية بنسبة %1.1 
مقارنة ب� 1% في الش����هر السابق، 
وهو بذلك ميثل أعلى معدل تضخم 

منذ نوفمبر 2008.
ومع أن هذا املعدل يبقى ضمن 
احلد املستهدف من قبل البنك 
املركزي األوروبي، وهو 2%، إال 
أن معدل التضخم قد ارتفع بشكل 
مطرد خالل األشهر املاضية، في 
النمو االقتصادي كان  أن  حني 
متواضعا خ����الل الربع الثالث 
من الس����نة، ومن غير املرجح 
أن يش����هد ارتفاعا كبيرا خالل 
األشهر املقبلة، األمر الذي يقود 
إلى االستنتاج بأن البنك املركزي 
األوروبي لن يعمد إلى رفع أسعار 
الفائدة في املستقبل القريب. كما 
ارتفع في أكتوبر املاضي، وبشكل 
غير متوقع، مع����دل التضخم 
ف����ي اململكة املتح����دة ومبعدل 
يفوق املستوى املستهدف، كما 
يتضح من األرقام التي أعلنها 
مكت����ب اإلحصائيات الوطنية، 
فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع 
االس����تهالكية ليصل إلى معدل 
سنوي يبلغ 3.2% للشهر املاضي، 
وهو مستوى يفوق ب� 1% املعدل 
املستهدف من قبل بنك إجنلترا 
والبالغ 2%، وأصبح املؤش����ر 
يتجاوز اآلن 3% في كل ش����هر 

منذ مارس املاضي.

ميزانيات دول منطقة اليورو لتصل 
إلى 6.3% من الناجت احمللي اإلجمالي 
في سنة 2009، أي ما يعادل ضعف 
احلد البالغ 3% واملستهدف من قبل 
االحتاد األوروبي، وميثل هذا الرقم 
اليورو  أكبر عجز منذ استحداث 
في س����نة 1999. وقد بلغ العجز 
بالنسبة لليونان 15.4% من الناجت 
احمللي اإلجمالي، وكان األعلى بني 
دول املنطقة، بينما احتلت ايرلندا 
املرتبة الثانية بعد اليونان مسجلة 
14.4% من الناجت احمللي اإلجمالي، 
وكان الترتيب األصلي هو فرض 
عقوبات اقتصادية على الدول التي 
يتجاوز حجم الديون والعجز لديها 
احلدود املقررة م����ن قبل االحتاد 
األوروب����ي، لكن ه����ذا اإلجراء لم 
يس����بق له أن اتخذ حتى اآلن ألن 
أعضاء االحتاد قد أدخلوا تعديالت 
كبيرة على القواعد املالية في سنة 
2005 وخففوا بذلك اجلزاءات التي 
تفرض ف����ي حالة العج����ز.  وقد 
ارتفعت الصادرات األوروبية في 
سبتمبر املاضي للشهر الثاني على 
التوالي مما يدل على أن الشركات 
في دول املنطقة قد استوعبت أثر 
تنامي قوة اليورو على مبيعاتها 
اخلارجية، فقد ارتفعت صادرات 
منطقة اليورو بنسبة 0.6% مقارنة 
مبستواها في سبتمبر وانخفضت 
وارداته����ا بنس����بة 2.5% فارتفع 
الفائض التجاري نتيجة لذلك ب� 
2.4 مليار يورو بعد العجز الذي 

هناك مفاجآت تذكر في هذا األداء، 
وقد ارتفع املؤشر بنسبة 0.2% عن 
مستواه في الشهر السابق ومقارنة 
بالتوقعات بأن تبلغ نس����بة هذا 
االرتفاع 0.3%. وكما حدث أكثر من 
مرة العام احلالي، حيث كان العامل 
الرئيسي للزيادة هو االرتفاع احلاد 
في أسعار الطاقة واملواد الغذائية، 
وإذا ما استثني هذان البندان فإن 
املؤشر األساس����ي ألسعار السلع 
االستهالكية ظل على حاله للشهر 

الثالث على التوالي. 
من جان����ب آخر، انخفض عدد 
عمليات بدء إنشاء املساكن اجلديدة 
في الواليات املتحدة خالل الشهر 
املاضي مقارنة بالتوقعات ليبقى 
هذا العدد عند أدنى املستويات التي 
وصل إليها أثناء فترة الركود، فقد 
انخفض عدد هذه العمليات بنسبة 
سنوية بلغت 519.000، أو -%12 
عن مس����تواه في الشهر املاضي، 
وهو أدنى مستوى يصل إليه هذا 
املؤشر منذ أبريل 2009، األمر الذي 
يدل على أن تخفيض نسبة الفائدة 
على الره����ون العقارية إلى أدنى 
مستوياتها على اإلطالق لم ينجح 
في تعزي����ز الطلب، كما يدل على 
محدودية قدرة السياسة النقدية 
ملجلس االحتياطي الفيدرالي على 
جتاوز الضرر الذي نتج عن فقاعة 

قطاع اإلسكان. 
وعلى صعيد اقتصادات منطقة 
اليورو، اتسعت فجوة العجز في 

التداول لألس����بوع على 83.55 
ينا/ دوالر، وكذلك كان الفرنك 
السويسري مائال للتراجع، حيث 
بدأ األسبوع بسعر 0.9810 دوالر 
وكاد يصل إلى خط التعادل مع 
العمل����ة األميركية، وأقفل على 

0.9925 دوالر.

ارتفاع مبيعات التجزئة

على صعيد التطورات اخلاصة 
باالقتصاد األميركي، اشار »الوطني« 
الى تسجيل مبيعات التجزئة في 
الواليات املتحدة ارتفاعا حادا في 
أكتوبر املاضي، محققة بذلك أداء 
إيجابيا للشهر الرابع على التوالي، 
فق����د ارتفعت مبيع����ات التجزئة 
بنسبة 1.2% مقارنة ب� 0.8% التي 
كانت متوقعة، وجاء هذا األداء، وهو 
األقوى منذ مارس املاضي، ليعكس 
زيادة قوية كبيرة في اإلنفاق مع 

بداية موسم التسوق واألعياد. 
الزيادة  أن  والحظ »الوطني« 
الكبرى في األرقام اخلاصة بالشهر 
املاضي كانت في قطاع السيارات 
حيث ارتفعت مبيعات السيارات 
وقطع غيارها بنسبة 5.0%، بينما 
ارتفعت مبيعات التجزئة األساسية 
والتي ال تشمل هذه البنود املتقلبة 

بنسبة %0.4. 
وعزز تقرير مؤش����ر أس����عار 
السلع االستهالكية لشهر أكتوبر 
االنطباع بوجود ضغوط تضخمية 
معتدلة ضمن االقتصاد ولم تكن 

خطأ كتابي يزيد حدة المنافسة
بين »بوينغ« و»إيرباص«

ــنطن ـ د.ب.أ: اتخذت املنافسة طويلة املدى بني شركتي  واش
ــات إعادة التزود  ــاص« و»بوينغ« فيما يتعلق بتوفير ناق »ايرب
ــبب  بالوقود في اجلو للقوات اجلوية األميركية منحا مختلفا تس
ــركة باالطاع على  ــمح لكل ش ــأ كتابي يس ــه هذه املرة خط في
ــأن مناقصات األخرى التي ينبغي ان يحيطها إطار  معلومات بش

من السرية.
ــغ« على معلومات تتضمن  ــي هذا اخلطأ ان تطلع »بوين ويعن
ــاص« وان تطلع  ــعار عن مناقصة »ايرب ــا ذات صلة باألس أرقام
الشركة األم اليرباص )ايدس( على نفس املعلومات بشأن مناقصة 
ــأن تلك املعلومات ان تدفع أيا من املتنافسني نحو  بوينغ، ومن ش

تعديل املناقصة ليصبح أكثر قدرة على املنافسة.


