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البنك الدولي ينشئ
أول صندوق إسالمي في واشنطن 

متحف إسباني يغلق أبوابه بسبب األزمة 

إمبراطور تكنولوجيا المعلومات الهندي
يقدّم ملياري دوالر للتعليم في القرى

أوباما يقرر إعادة حظر التنقيب
عن النفط في بعض المناطق البحرية 

البحرينـ  CNN: قال مسؤول 
في البنك الدولي الذي يتخذ من 
واشنطن مقرا له، إن مؤسسة 
الدولية قررت إنشاء  التمويل 
صندوق ائتماني إسالمي للمرة 
الواليـــات املتحدة  األولى في 

األميركية.
وقال االخصائي األول بالقطاع 
املالي في البنك الدولي ابام يومي 
العوضي لـ CNN بالعربية إن 
»الصندوق في طور اإلنشـــاء 
بالتعاون مع جهات مصرفية 
ومؤسسات إسالمية في الشرق 

األوسط«.
وأضاف، على هامش مشاركته 
في مؤمتر مالي بالبحرين، ان 
البنك الدولي يدرس إدخال هذا 

النوع مـــن الصناديق، ولكنه 
لم يحدد موعد اإلصدار وقيمة 
الصندوق الذي سيكون في بداية 

األمر اقل من مليار دوالر«.
وقال العوضي إن الصندوق 
»سيشمل مؤسســـات وأفرادا 
ودوال وســـيمول العديـــد من 
البنى  املشـــاريع خصوصـــا 
التحتيـــة وإذا مـــا مت ذلك فإن 
البنوك والصيرفة اإلســـالمية 
ســـتدخل في النظام املصرفي 
الدولي ألول مرة وتساهم في 

بناء االقتصادات العاملية«.
وأشار إلى أنه »إذا ما جنح 
املشروع ومت إنشاء الصندوق 
سيكون طفرة في العمل املصرفي 
اإلسالمي وبداية لعوملة البنوك 

اإلسالمية ومشاركتها الفعلية في 
التنمية االقتصادية العاملية«.

قــــال خالد  من جانب آخر 
احلمد املدير التنفيذي للرقابة 
املصرفية في مصرف البحرين 
البنــــك  »دور  إن  املركــــزي، 
الدولي مهم في تطوير العمل 
اإلسالمي ودخوله عالم الصيرفة 

العاملية«.
وأضاف »ان أي خطوة بهذا 
االجتاه ستعزز دور املصارف 
اإلسالمية وتشركها في متويل 
املشاريع العاملية بل ويجعلها 
عنصرا أساســـيا فـــي إصالح 
أي خلل فـــي النظام املصرفي 
العاملي واالستفادة من السيولة 

املالية«.

باريسـ  أ.ش.أ: اعلن متحف 
املّثال » ادواردو شيليدا« عن 
أمـــام اجلمهور  أبوابه  إغالق 
اعتبـــارا مـــن أول يناير 2011 
بســـبب األزمـــة االقتصادية 
الطاحنة التـــي يواجهها مثل 
جميع املتاحف اإلسبانية نتيجة 
للصعوبات الكبيرة التي تواجه 

االقتصاد اإلسباني.
صحيفـــة  وذكـــرت 

»ليبراســـيون« الفرنسية أن 
الذي  ادواردو شيليدا  متحف 
يحتضن أعمال املثال اإلسباني 
ادواردو شيليدا أصبح غير قادر 
على اســـتقبال الزوار بسبب 
الالزم بسبب  التمويل  نقص 
األزمـــة االقتصادية التي مير 

بها.
وأعلنت إدارة املتحف أنها 
ستظل مســـتعدة لتوقيع أي 

اتفاق مع احلكومة اإلسبانية 
من أجل التوصل إلى حل يحول 
دون إغالق املتحف أمام اجلمهور 

بحلول العام اجلديد.
وكان متحف ادواردو شيليدا 
قد اســـتقبل منذ افتتاحه عام 
2000 ما يقـــرب من 900 ألف 
ادواردو  النحات  زائر.. ويعد 
شـــيليدا من أهم فناني القرن 

العشرين في النحت.

نيودلهي ـ د.ب.أ: تعهد عظيم 
برميجي رئيس شركة تكنولوجيا 
املعلومات الهندية »ويبرو ليمتد« 
وامللياردير املعروف، بتقدمي مبلغ 
ملياري دوالر لتحسني مستوى 
التعليم األساســــي فــــي املناطق 

الريفية.
وقال رادها رادهاكريشنان من 
مؤسسة برميجي اخليرية: »جزء 
من التبرع الوقفي سيوجه لتعزيز 
العمل الذي نقوم به منذ عشــــر 
سنوات، وجزء آخر إلنشاء جامعة 

لتخريج متخصصني في التعليم 
والتنمية«.

الــــذي يحتل  وقرر برميجي 
املركز الثالث علــــى قائمة مجلة 
»فوربس« االقتصادية ألثرى أثرياء 
الهند بثروة تقدر بـ 17 مليار دوالر، 
حتويل 213 مليون من أسهم شركته 
ويبرو التي ميتلكها عدد محدود 
من األشخاص ويديرها هو بنفسه، 

للمؤسسة اخليرية.
وقالت املؤسسة إن قيمة هذه 
احلصة من األســــهم تبلغ 88.4 

مليــــار روبية )2 مليــــار دوالر( 
بسعر السوق.

ان  رادهاكريشــــنان  وقــــال 
مؤسســــة عظيم برميجي أنفقت 
خالل السنوات العشر املاضية ما 
يقدر بنحو 6 مليارات روبية على 
جهودها لرفع مســــتوى املدارس 

احلكومية في 14 والية هندية.
وقــــال برميجي: »لقد حفزتنا 
خبرتنــــا علــــى مدار الســــنوات 
العشــــر األخيرة لرفع مستوى 

مبادراتنا«.

ـ د.ب.أ: قـــال  واشـــنطن 
مسؤولون أميركيون إن إدارة 
الرئيس باراك أوباما قررت عدم 
السماح باستئناف التنقيب عن 
النفط في بعض مناطق خليج 
املكســـيك وسواحل احمليطني 
الهادي واألطلسي خالفا لقرار 
صدر منـــذ 9 أشـــهر في هذا 

املجال.
يحمي هذا احلظر سواحل 
واليـــة فلوريدا التـــي هددها 
التسرب النفطي الضخم الذي 

نتج عن انفجار إحدى منصات 
استخراج النفط تابعة لشركة 
النفـــط البريطانيـــة بريتش 
بتروليوم في خليج املكسيك 
في أبريل املاضي. كانت أغلب 
كميـــات النفط املتســـرب قد 
إلى سواحل لويزيانا  اجتهت 

وتكساس.
وقالت كني ساالزار وزيرة 
القرار  إن  الداخلية األميركية 
جزء من خطة خمسية للتنقيب 
عن النفط في الواليات املتحدة. 

اإلدارة األميركيـــة  وغيـــرت 
مواقفهـــا مـــن التنقيـــب عن 
النفط في أعقاب كارثة انفجار 
 منصة »ديب ووتر هورايزون«
التابعـــة لشـــركة بريتـــش 

بتروليوم.
قـــد أعلن قبل  أوباما  كان 
حادث املنصة بشـــهر تقريبا 
إلغاء احلظر الذي كان مفروضا 
منذ عقود علـــى التنقيب عن 
املناطق  النفط فـــي بعـــض 

البحرية.

دراسة: أفريقيا يمكن أن تحقق اكتفاء ذاتياً في الغذاء خالل 30 عاماً

افريقيا في قطاع الزراعة لكن نحو 
250 مليونا أي ربع ســــكان أفقر 
قارات العالــــم يعانون نقصا في 
التغذية. وارتفع العدد بواقع 100 

مليون منذ عام 1990.

وميكــــن أن حتــــدث التحول من 
مستورد يعاني نقصا في الغذاء 
إلى االكتفاء الذاتي في غضون جيل 

واحد«.
ويعمل نحو 70% من ســــكان 

كانكونـ  رويترز: قالت دراسة 
إن الدول االفريقية ميكن أن تنهي 
اعتمادها على واردات املواد الغذائية 
وتنتج ما يكفي للعدد املتزايد من 
ســــكانها في نحــــو 30 عاما رغم 
الضغــــوط اإلضافية التي ميثلها 

التغير املناخي.
أن  الدولية  الدراسة  وأضافت 
هنــــاك حاجة إلى إجــــراء أبحاث 
حول احملاصيل اجلديدة املقاومة 
للحرارة أو اجلفاف أو الفيضانات 
الدعم لصغار املزارعني  وحتسني 
الوطنيني  الزعماء  وزيادة إشراك 
في حتديد السياسات الالزمة في 
مختلــــف القطاعات من النقل إلى 

التعليم.
وجاء في دراسة دولية قادها 
كاليستوس جوما أستاذ التنمية 
الدولية في جامعة هارفارد »ميكن 
الفريقيا أن تطعم نفسها بنفسها. 

وقال جوما وهو استاذ للتنمية 
الدولية لـــــ »رويترز« إن االكتفاء 
الذاتي في املواد الغذائية سيتطلب 
حتوالت كبرى في السياسات التي 
أدت إلى االعتماد على املساعدات 
الغذائية والواردات في الكثير من 

الدول.
وقال في مقابلة أجريت بالهاتف 
عن الدراسة »التغير املناخي يجعل 
أكثر صعوبة«. وصدرت  الوضع 
الدراسة بالتزامن مع اجتماع لعدد 
مــــن زعماء الــــدول االفريقية في 
تنزانيا امس إلى جانب محادثات 
األمم املتحدة حول احلد من التغير 

املناخي في كانكون باملكسيك.
وتقول جلنة من علماء املناخ 
التابعني لألمم املتحدة أن ما يصل 
إلــــى 220 مليونا فــــي افريقيا قد 
يواجهون نقصا إضافيا في إمدادات 
املياه بحلول عام 2020، وتقول إن 

القــــارة تواجه املزيد من املوجات 
احلارة والفيضانات واالنهيارات 

الطينية والتصحر واجلفاف.
وأردف جوما قائال إن الدراسة 
التي صــــدرت بعنوان »احملصول 
الزراعي في  االبتــــكار  اجلديــــد. 
افريقيا« تدعو إلى مشاركة أكبر من 
الزعماء الوطنيني في حل املشكالت 
في قطاعات مثــــل املياه والطاقة 

والنقل واالتصاالت والتعليم.
وأضاف أن اجليش على سبيل 
املثال رمبا يرفض إذا طلب منهم 
وزير الزراعة شــــق طريق جديد 
حيوي لتوزيع الغذاء، وأردف قائال 
»لكن إذا طلب الرئيس أن يفعلوا 
ذلك فسينفذون. الرئيس هو القائد 
األعلى«. ومضى يقول إن األبحاث 
مبا في ذلك التعديل الوراثي رمبا 
تساعد في التوصل إلى محاصيل 

جديدة.

»بيان«: بورصة قطر األفضل أداءً خليجياً في نوفمبر 
األخبار المتباينة حول صفقة »زين ـ اتصاالت« دفعت السوق للتراجع خالل نوفمبر 

أهم أخبار األسواق خالل شهر نوفمبر
 أصدر ســـوق البحرين لـــألوراق املالية 
دليال عن »تعامالت األشـــخاص الرئيسيني 
في األوراق املالية املقبولة للتداول في سوق 
البحرين لألوراق املالية، ومت نشر هذا الدليل 
في اجلريدة الرسمية بتاريخ 4 نوفمبر2010 
على أن يبدأ العمل بهـــذا الدليل اعتبارا من 

األول من ديسمبر اجلاري.
 وافق��ت اجلمعية العمومية لش��ركة اخلليج 
للمخازن على تعديل االس��م التجاري للش��ركة 
م��ن »ش��ركة اخللي��ج للمخازن« إلى »ش��ركة 
مخازن � أجيليتي« وذلك خالل س��نة من تاريخ 

هذا القرار.
 نظم سوق البحرين لألوراق املالية بالتعاون 
مع مجموعة سيتي املصرفية ورشة عمل حول 
»الصناديق القابلة للتداول« وذلك بتاريخ 11 

نوفمبر 2010.
 مت توقيع اتفاقية بني ش��ركة الس��وق املالية 
الس��عودية وش��ركة »رسل لالس��تثمار« حول 
تطوير املؤشرات املالية، ومبوجب هذه االتفاقية 
س��يصبح بإمكان ش��ركة »رس��ل لالستثمار« 
القيام بتطوير مؤشرات مالية خاصة بها تتكون 

من معلومات السوق املالية السعودية.
 مت خالل الشهر إدراج أسهم شركة أملنيوم 
البحرين في بورصة البحرين حتت مسمى 

»ألبا«.
 أعلن سوق دبي املالي بتاريخ 28نوفمبر2010 
أنه مت تغيير اسم ورمز التداول اخلاص بشركة 
جيم��ا للمي��اه املعدني��ة )JEEMA( إلى ش��ركة 
اإلم��ارات للمرطب��ات ERC وذل��ك ب��دءا من 2 

ديسمبر 2010.

قـــال تقرير 
بيان  شركة 
لالستثمار ان 
خمسة من أسواق األسهم اخلليجية 
سجلت خسائر ملؤشراتها بنهاية 
نوفمبر املاضي، فيما متكنت بورصة 
قطر وسوق مسقط لألوراق املالية 
من تسجيل مكاســـب، وقد هيمن 
التراجع كذلك على نشاط التداول، 
إذ تراجع كل من كمية وقيمة التداول 
في أغلب األســـواق، وهو ما أسفر 
عن تراجع مجموع كل منهما على 
مستوى أسواق األسهم اخلليجية 
ككل، وقد تسببت تلك النتائج في 
انضمام ثالثة أســـواق جديدة إلى 
منطقة اخلسائر السنوية، والتي 
كان فيها ســـوق دبي املالي وحيدا 

بنهاية أكتوبر. 
وعلـــى صعيد أداء األســـواق، 
األفضل  قطـــر هي  بورصة  كانت 
بعد أن متكنت من شـــغل املرتبة 
األولى على املستوى الشهري، كما 
تصدرت أسواق األسهم اخلليجية 
في ثالثة من أسابيع نوفمبر، وقد 
تلقت بورصة قطر تأثيرا إيجابيا من 
نتائج الشركات املدرجة عن التسعة 
أشهر املنتهية عن العام 2010، والتي 
أســـفرت عن ظهور حركة شرائية 

على طيف متنوع من األسهم. 
من ناحية أخرى، تصدر سوقا 
اإلمارات الئحة األسواق املتراجعة 
والتي تصدرها ســـوق دبي املالي، 
متبوعـــا بنظيره ســـوق أبوظبي 
لألوراق املالية، وذلك حتت تأثير 
حركة بيعية ساهم فيها املستثمرون 
األجانب، وقد اتخذ مؤشرا السوقني 
اجتاها عاما هابطا شابته بعض أيام 
ســـجال فيها ارتفاعا، غير أن تلك 
األيام لم تكن كافية لعكس اجتاه 
املؤشرين. هذا وقد ترافق مع أداء 
السوقني تراجع ملموس في نشاط 
التداول من حيث الكمية والقيمة. 
وبني التقرير أن سوق الكويت 
لألوراق املالية، حل ثالثا بني األسواق 
املتراجعة، متأثرا بعوامل عدة على 
املتباينة واملتعلقة  رأسها األخبار 
بالصفقة املنتظرة، واخلاصة ببيع 
حصة من أسهم شركة االتصاالت 
املتنقلة )زين( إلى شركة اتصاالت 
اإلماراتية، وقد تأثر السوق باجتاه 
تلك األخبار سواء التي أفادت بأن 
الصفقة تســـير بخطـــى ثابتة أو 
أفـــادت بوجود عراقيل  التي  تلك 
محتملة قد تعوق إمتامها، وبخاصة 
في األســـبوع األخير والذي شهد 
دعوى قضائية بهدف وقف إجراءات 

الفحص النافي للجهالة. 
من ناحية أخرى، مازال املتداولون 
يترقبون القـــرار احلكومي والذي 
سيطرح رؤية احلكومة حول آلية 
متويل خطـــة التنمية، كما انتهت 
فترة اإلفصاح عن البيانات املالية 
للتسعة أشـــهر املنتهية من العام 
2010، حيث سجلت كل القطاعات 

أبوظبي لألوراق املالية الذي خسر 
مؤشره بنسبة %0.50.

وأشـــار التقرير الى أن أسواق 
األسهم اخلليجية شهدت انخفاضا 
لـــكل من مجموعـــي أحجام وقيم 
الشـــهر املاضي،  التداول خـــالل 
حيث نقص مجموع أحجام األسهم 
املتداولة جلميع األســـواق بنسبة 
بلغـــت 29.33% بعد أن بلغ 10.87 
مليارات ســـهم مقابل 15.38 مليار 
سهم في أكتوبر، كما تراجع مجموع 
قيم التداول بنسبة 21.36% بعد أن 
وصل إلـــى 18.84 مليار دوالر في 
نوفمبر مقابل 23.95 مليار دوالر 
في أكتوبـــر. وعلى صعيد الكمية 
املتداولـــة، تراجعت فـــي جميع 
األسواق باستثناء سوق البحرين 
لألوراق املالية، والذي سجل عدد 
األسهم املتداولة فيه خالل الشهر 
منوا نسبته 30.51%. من جهة أخرى، 
تصدر سوق الكويت لألوراق املالية 
األسواق التي ســـجلت انخفاضا، 
وذلك بعد أن نقص عدد األســـهم 
املتداولـــة فيه بنســـبة %36.81. 
فيما شغل سوق أبوظبي لألوراق 
املالية املرتبـــة الثانية، إذ تراجع 
حجم تداوالته خالل الشهر بنسبة 
بلغت 30.29%. في حني كانت املرتبة 
املالية  الثالثة من نصيب السوق 
السعودية، والذي انخفض حجم 
التداول فيها بنسبة بلغت %23.46. 
أما بورصـــة قطـــر، فكانت األقل 
تسجيال للخسائر، حيث وصلت 
نسبة تراجع الكمية املتداولة فيها 
إلـــى 2.35%. هذا وكان أكبر حجم 
تداول بني أسواق األسهم اخلليجية 
في الشهر املاضي من نصيب سوق 
الكويت لألوراق املالية، حيث بلغ 
4.34 مليار سهم، في حني جاء سوق 
دبي املالي ثانيا بحجم تداول بلغ 

2.59 مليار سهم.
 هذا وكانـــت أكبر قيمة تداول 
بني أسواق األسهم اخلليجية خالل 
الشهر املاضي من نصيب السوق 
املالية السعودية والتي بلغت 12.59 
مليار دوالر، فيما حل سوق الكويت 
لألوراق املالية ثانيا بقيمة تداول 

بلغت 2.68 مليار دوالر.

إلى مستوى 6.592.0 نقطة. 
وعلـــى صعيد أداء مؤشـــرات 
األسواق منذ بداية العام، قال التقرير 
ان عدد األســـواق التي متكنت من 
حتقيق مكاسب منذ نهاية عام 2009 
وصل إلى ثالثة أسواق مع نهاية شهر 
نوفمبر. هذا وقد شـــغلت بورصة 
قطر املرتبة األولى بني األســـواق 
التي حققت منوا، إذ وصلت نسبة 
ارتفاع مؤشرها إلى 17%. فيما متكن 
سوق مســـقط لألوراق املالية من 
شغل املرتبة الثانية بعد أن ارتفع 
مؤشره بنســـبة بلغت 3.50%، أما 
السوق املالية السعودية، فشغلت 
املرتبة الثالثة، إذ حقق مؤشـــرها 
منوا نسبته 3.21% مقارنة مع إقفاله 
فـــي نهاية 2009.  من جهة أخرى، 
عمق سوق دبي املالي من خسارته 
السنوية نظرا لألداء السلبي الذي 
شهده خالل الشهر املاضي، لتصل 
بنهايتـــه إلى 7.47%، ويكون بذلك 
أكثر األسواق تســـجيال للخسائر 
بني األسواق اخلليجية على املدى 
السنوي. جاء سوق الكويت لألوراق 
املالية ثانيا بتراجع نسبته %1.63، 
أما أقل األسواق انخفاضا فكان سوق 

انخفاضا نسبته 5.42% عن إقفاله 
في نهاية شهر أكتوبر املاضي.

 في حني جاء بعده نظيره سوق 
أبوظبي لألوراق املالية، والذي حقق 
مؤشره تراجعا نسبته 3.06% مقفال 
عند مستوى 2.729.87 نقطة، املرتبة 
الثالثة شغلها سوق الكويت لألوراق 
املالية، حيث حقق مؤشره خسارة 
بنهاية الشهر بلغت نسبتها %2.45 
بإغالقه عند مستوى 6.891 نقطة. 
فيما شغل سوق البحرين لألوراق 
املالية املرتبة الرابعة بإغالقه عند 
مســـتوى 1.437.94 نقطة مسجال 
انخفاضا نسبته 1.67%. هذا وكانت 
السوق املالية السعودية هي األقل 
تسجيال للخسائر الشهرية مع نهاية 
نوفمبر، حيث أغلق مؤشرها عند 
مســـتوى 6.318.50 نقطة بتراجع 
إقفال  نســـبته 0.56% مقارنة مع 
شـــهر أكتوبر.  في املقابل، جاءت 
بورصة قطر في طليعة األســـواق 
التي حققت منوا ملؤشـــرها، حيث 
وصل إلى 8.142.12 نقطة بارتفاع 
نسبته 4.44%، تبعه في املركز الثاني 
سوق مسقط لألوراق املالية الذي 
كسب بنسبة 0.59% بعدما وصل 

حتسنا في مجموع أرباح شركاتها 
باستثناء قطاع العقار.

أما الســـوق املالية السعودية، 
فكانت أقل االسواق تراجعا، وقد شهد 
السوق أداء إيجابيا في بداية الشهر 
متأثرا بتحرك أسعار النفط، وكذلك 
األداء اإليجابـــي لقطاع الصناعات 
القائد والذي تأثر  البتروكيماوية 
بدوره بقرار الصني بإلغاء رسوم 
إغراق كانت مفروضة على منتجات 
خاصة بشركات مدرجة فيه إال أن 
السوق شهد بعد ذلك غلبة التوجه 
البيعي وعمليات جني األرباح أفقدته 
مكاسبه والتي متكن من تسجيلها 

في بداية الشهر.

المؤشرات الرئيسية

وذكـــر التقرير أن خمســـة من 
أســـواق األســـهم اخلليجية أنهت 
تداوالت شهر نوفمبر محققة خسائر 
ملؤشراتها فيما منا مؤشري السوقني 
الباقيني، وكان سوقي اإلمارات هما 
األكثر تسجيال للخسائر الشهرية مع 
نهاية نوفمبر، إذ احتل سوق دبي 
املالي املركز األول بعدما أقفل مؤشره 
عند مستوى 1.668.82 نقطة مسجال 

باريس ـ أ.ف.پ: يرى خبراء انه منذ 
األزمــــة املالية فــــي 2008، أدرك أنصار 
تنظيم القاعدة ان االقتصاد الغربي بات 
أكثر ضعفا وكثفوا هجماتهم الرامية الى 

التسبب في إفالس أعدائهم.
وقال األميركي ديڤيد غرتنشتاين روس 
مدير مركز دراسة التطرف االرهابي في 
مؤسسة الدفاع عن الدميوقراطيات في مركز 
األبحاث في واشنطن انها »إستراتيجية 
الى اإلفالس«. واضاف  اجلروح املؤدية 
ان »أســــامة بــــن الدن يعتقــــد حقا انه 
ساهم في انهيار االحتاد السوفييتي في 
افغانســــتان ويهدف الى األمر نفسه مع 
الواليات املتحدة«، وربط احمللل األميركي 
بني »حربي العراق وأفغانســــتان اللتني 
تكلفان ثمنا باهظا جدا: فنفقات النزاعني 
واإلجراءات األمنية قضايا مشروعة يجب 

طرحها«.
وعلى الصفحــــة االولى من آخر عدد 

ملجلته االلكترونيــــة باللغة اإلجنليزية 
»اينســــباير« وضع تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب رقما بخط كبير: 4200 دوالر، 
وكانت تلك امليزانية الهزيلة للعملية التي 
أطلقوا عليها اسم »االستنزاف« املتمثلة 
في ارسال طرود مفخخة من صنعاء الى 
الواليات املتحدة عبر شركات أميركية لنقل 
البضائع. وقد مت اعتراض الطرود لكن 
انعكاسات العملية طالت القطاع برمته 
وأدت الى تدارس اجراءات أمنية إضافية 
مكلفة جدا، وأكد التنظيم »منذ البداية كان 
هدفنا اقتصاديــــا« و»إرغام الغرب على 
اتخاذ اجراءات أمنية فعالة لرصد عبواتنا 
سيشكل عبئا اقتصاديا ثقيال إضافيا في 
أنظمة اقتصادية هــــي أصال متداعية«. 
وأوضح ديڤيد غارنشــــتاين روس »لقد 
غيروا إســــتراتيجيتهم خالل السنوات 
االخيرة«، مؤكدا ان »اجلوانب االقتصادية 
في عملياتهم كانت دائما مهمة، لكنهم »منذ 

أزمة 2008 يركــــزون أكثر على هجمات 
أصغر علما ان انعكاســــاتها االقتصادية 
ســــتكون ملصلحة اإلرهابيني«، على حد 
تعبيره. ومن الطرود املفخخة الى عمليات 
االنتحاريني املعزولة واحملاوالت الفاشلة 
واالعتداءات غير املدبرة بدقة تزرع اخلوف: 
هذا ما يسميه تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب »استراتيجية ألف جرح: والهدف 
منها إرهاق العدو حتى املوت«. وقد وجد 
قادة القاعدة الذين يتعرضون الى قصف 
صاروخي من الطائرات االميركية من دون 
طيار على معاقلهم القبلية في باكستان 
والى املطاردة خــــالل تنقالتهم والذين 
تخضع شبكاتهم وحتويالت حساباتهم الى 
املراقبة، في هذه الهجمات على االقتصاد 
الغربي طريقة للتهديد وفرض وجودهم 
والبقاء بفاعلية على الســــاحة الدولية. 
وبإمكان التنظيم القيام بذلك خصوصا 
ان أنصاره وأتباعه وناشــــطيه ليسوا 

مضطرين، كما يرى خبراء وشرطيو العالم 
اجمع، ان يكونوا على اتصال مباشر معه، 
ويكفيهم تبني عملياتهم على االنترنت 

بعد تنفيذها حتى وان فشلت.
ويعتبــــر عبدالباري عطــــوان مدير 
صحيفة القدس العربي ومؤلف »تاريخ 
القاعدة السري« من الصحافيني القالئل 
الذي متكن مرارا من إجراء مقابلة مع أسامة 
بن الدن، وأوضح عطوان لـ»فرانس برس« 
»قال لي ان هدفه كان استدراج األميركيني 
الى األراضي العربية. لقد وقعوا في الفخ«. 
واضاف ان »ثمن حربهم على اإلرهاب منذ 
11 ســــبتمبر هائل، أنفقوا أمواال تساوي 
ما دفعوه الى املصــــارف«، واعتبر هذا 
االختصاصي ان »الهجمات على وسائل 
النقل اجلوي ليست جديدة وان تنظيم 
القاعدة كان دائما يستهدفها لبث الذعر 
والتأثير علــــى االقتصاد«. وتابع »انهم 

يحققون جناحا«.

تنظيم القاعدة يستهدف نقطة ضعف الغرب.. االقتصاد

حركة التداول خالل شهر أكتوبر
كمية التداول السوق

قيمة التداول الترتيبالتغير %)مليون سهم(
عدد الترتيبالتغير %)مليون دوالر(

التغير %الصفقات

-33.54%676.471-37.37%72.677.77-36.81%4.342.57سوق الكويت لألوراق املالية
-23.03%41.048.461-18.38%512.594.34-23.46%1.890.73السوق املالية السعودية

0.17%30.2811.172%30.51118.14%36.20سوق البحرين لألوراق املالية
-7.79%9.87269.722%21.519.03-2.35%141.94بورصة قطر

-13.92%5.59336.570%3287.29-14.41%217.90سوق مسقط لألوراق املالية
-22.12%749.587-37.43%4940.36-20.16%2.592.12سوق دبي املالي

-13.97%533.300-26.43%6798.14-30.29%1.645.55سوق أبوظبي لألوراق املالية
-22.58%1.315.283-21.36%18.835.07-29.33%10.867.02اإلجمالي

»هيئة االستثمار« والحكومة الفرنسية تبحثان
ضخ رأسمال بـ 981.8 مليون دوالر في أريفا

فقد تقدم احلكومة الفرنسية 
الكويتية  وهيئة االســـتثمار 
الشـــريحة األولى هـــذا العام 
ثـــم تتلوها املرحلـــة الثانية 
بقيمة 750 مليون يورو على 
األقـــل خالل ثالثة إلى ســـتة 
أشهر مبشـــاركة املستثمرين 
الصناعيـــني ميتسوبيشـــي 
الثقيلة والستوم  للصناعات 
وشـــركة املرافق الفرنســـية 
إي.دي.اف. وذكـــرت تقارير 
إعالمية فرنسية أن احملادثات 
مع قطر تعطلت بسبب طلب 
الدوحة متلك حصة مباشرة 
في أنشـــطة اريفا التعدينية، 
الســـتوم وإي. أن  ويعتقـــد 
دي.اف تعارضان مشـــاركة 
ميتسوبيشي. وذكرت صحيفة 
ليزيكو الفرنسية اول من أمس 
أن الكويت رمبا تتملك حصة 
5% في اريفا مقابل 500 مليون 

يورو.

مشاركة احلكومة الفرنسية في 
خطط اريفا جلمع ما يصل إلى 
ثالثة مليارات يورو من خالل 
زيادة رأس املال في الوقت الذي 
تزايدت فيه الشكوك حول قدرة 
احلكومـــة على إمتام الصفقة 

بنهاية العام احلالي.
»ال  صحيفتـــا  ونقلـــت 
تريبيون« و»لو فيجارو« عن 
الجـــارد قولها خـــالل مؤمتر 
صحافي »الدولة تدرس باهتمام 
املشـــاركة في زيادة رأسمال 

اريفا«.
وقالـــت »ال تريبيون« إن 
اململوكة بنسبة حوالي  اريفا 
90% للدولة ردت بتحفظ على 
تصريحات الجارد قائلة إنه لم 

يجر إخطارها بهذه اخلطط.
وقالت »فايننشال تاميز« 
نقـــال عن مصـــادر قريبة من 
املسألة إن جمع التمويل الريفا 

قد يتم على مرحلتني.

باريـــس ـ رويترز: ذكرت 
صحيفة »فايننشال تاميز« أن 
احلكومة الفرنسية دعت شركة 
الفرنسية  الهندسية  الستوم 
إلى املشـــاركة في زيادة رأس 
املال املزمعة لشركة اريفا لبناء 

املفاعالت النووية.
مـــن ناحية أخـــرى نقلت 
صحف فرنسية امس عن وزيرة 
االقتصاد كريســـتني الجارد 
قولها خـــالل مؤمتر صحافي 
إن احلكومة الفرنسية تدرس 
املشاركة في زيادة رأسمال اريفا 

اململوكة للدولة.
وقالت »فايننشال تاميز« 
إن احلكومة الفرنسية والهيئة 
الكويتية  العامة لالســـتثمار 
يبحثان ضخ رأسمال مبدئي 
بقيمة 750 مليون يورو )981.8 
مليون دوالر( في اريفا على أن 
الفرنسية  تستثمر احلكومة 
250 مليون يورو وتســـتثمر 

الهيئة اجلزء املتبقي.
التعليق  اريفـــا  ورفضت 
على هذه التقارير، ولم يتسن 
الوصول فورا إلى أي مسؤول 
في الســـتوم لإلدالء بتعليق. 
وكان باتريـــك كرون الرئيس 
التنفيذي اللستوم قد قال في 
نوفمبر إن الشركة لن تشارك 

في زيادة رأس املال املزمعة.
وتأتي التقارير بشأن احتمال 

تقــرير


