
 30  اقتصاد  الثالثاء ٧ ديسمبر ٢٠١٠ 
 بعد أن نّفذ العديد من األنشطة ذات الشأن المالي واالقتصادي

 الشراح: ٢٠١٠ عام حافل باإلنجازات لـ «اتحاد الشركات»

 رمضان الشراح

 قال أمني عام احتاد الشركات 
االستثمارية د. رمضان الشراح 
ان االحتـــاد قدم خالل عام ٢٠١٠ 
العديد من األنشطة واإلجنازات 
التي جاءت في مصلحة الشركات 
االستثمارية بشكل عام والشركات 
األعضاء بشـــكل خاص، حيث 
حفـــل هـــذا العـــام بالعديد من 
التي تعنى بالشأن  االقتراحات 
املالي واالقتصـــادي، ومن ذلك 
االقتراح املقدم ملجلس مفوضي 
هيئة أســـواق املال لتعزيز دور 
الالئحـــة التنفيذية التي يجرى 
العمل حاليا علـــى إعدادها من 
الهيئة، باالضافـــة الى عدد من 
املقترحات املتعلقة بقوانني مثل: 
قانون نســـب العمالة الوطنية، 
وقانـــون العمـــل فـــي القطاع 
األهلـــي، باالضافة الى إنشـــاء 
وحدة الشـــكاوى في الشركات 

االستثمارية وغير ذلك.
الشـــراح في تصريح    وأفاد 
صحافي بـــأن االحتاد يعمل من 
خالل مركز الدراسات االستثمارية 
واخلدمات املاليـــة كذراع مهني 
خدمة ألعضـــاء االحتاد، حيث 

قدم املركـــز العديد من الدورات 
والبرامج التدريبية وورش العمل، 
شارك فيها قرابة ٢٠٠ مشارك من 
الشركات األعضاء، وأن اجلهات 
التي قدمت تلك الدورات والبرامج 
العاليـــة ولها  متتـــاز باملهنية 
ارتباطات مع كبريات الشركات 

العاملية املتخصصة.
  وأوضـــح أن تلـــك الندوات 
التي قدمها االحتاد وصل عددها 
إلى ١٥ ندوة عامة وورشة عمل 
شارك في تقدميها متخصصون 

في مجاالت التمويل واالستثمار 
وكذلك القانون، مما أضفى بعدا 

مناسبا لها.
  وأكد أن االحتاد ال يألو جهدا 
فـــي متابعة عدد مـــن القضايا 
واملواضيع التي يطرحها أعضاؤه 

ويقدم الدعم املناسب حولها.
  واشـــار د. الشراح في ختام 
تصريحه الى أن االحتاد سينظم 
يوم ١٤ ديســـمبر اجلاري ندوة 
حول: «إعادة الهيكلة في املستقبل: 
دراســـة حالة للكويت» يقدمها 
مكتب الوقيان والعوضي والسيف 
 DLA ومكتب احملامـــاة الدولية
Piper وشركة «ارنست يونغ»، 
كما سيشارك راعيا في املؤمتر 
الدولي الرابع «اجتاهات»، الذي 
تنظمـــه كلية العلـــوم اإلدارية 
بجامعة الكويـــت يومي ١٥ و١٦ 
ديســـمبر اجلاري، ويقام حتت 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، حيث سيقدم 
أمني السر وعضو مجلس إدارة 
االحتاد بدر السميط ورقة عمل 
في املؤمتر حول: «تقييم الكويت 

كمركز مالي». 

 االتحاد نظم دورة حول التحليل المالي
ــات االستثمارية واخلدمات املالية    أعلن مركز الدراس
ــركات االستثمارية عن تنظيمه بدعم من  لدى احتاد الش
ــة الكويت للتقدم العلمي، برنامجا تدريبيا حول  مؤسس

«التحليل املالي».
  وذلك على مدار ٣ أيام في الفترة من ٢٨ – ٣٠ نوفمبر 

املاضي وبالتعاون مع معهد البحث الدولي. 
ــدم البرنامج احملاضر «Desmond Ryan» وذلك في    ق
قاعة اجلالبوت بغرفة جتارة وصناعة الكويت، من الساعة 
ــا إلى ٢:٣٠ ظهرا، باللغة اإلجنليزية، وقد مت  ٨:٣٠ صباح

تقدمي شهادات معتمدة للمشاركني.
  شارك في الدورة مرشحي عدد من الشركات االستثمارية، 
ــارات املالية الدولية، شركة االمتياز  هي: شركة االستش
ــركة الدولية للتمويل، شركة املستثمر  ــتثمار، الش لالس
ــركة املركز املالي الكويتي، شركة  الدولي لالستثمار، ش
أصول لالستثمار، بيـــت إدارة السيولة، شركة الكويت 
والشرق األوسط لالستثمار املالي (كميفك)، مجموعة عارف 
االستثمارية، شركة التسهيالت التجارية، شركة الوطني 
لالستثمـــار، شركـــة مشاريع الكويت االستثماريــة 
إلدارة األصــول (كامكـــو)، شركة املال لالستثمار، شركة 
ــركــــة بيان لالستثمار، شركة  متويل اإلسكـــان، ش
ــتثمـــار، ومؤسســـة اخلليــج  بيوع للتمويل واالس

لالستثمــار. 

 محمد العمر يكرم رئيس االحتاد العاملي للسكري 

 أشاد رئيس االحتاد الدولي 
للســـكري د.جني كلود مبانيا 
بالدور االجتماعي الذي يضطلع 
به بيت التمويل الكويتي (بيتك) 
وما يقدمه من دعم في املجاالت 
الصحية باعتبارهـــا من أهم 
القطاعات اخلدمية التي يحتاجها 

اإلنسان في أي بلد بالعالم
  واشـــار إلى أن هـــذا الدور 
صنع مـــن «بيتـــك» منوذجا 
القطاع  مثاليا يجسد مشاركة 
اخلاص ويضيف إلى رصيده من 
النجاح والتميز على املستوى 
العاملي واالقليمي، مشيرا الى ان 
االتفاقية املوقعة بني اجلانبني 
للتنسيق والتعاون في مجاالت 
مكافحة السكري هي األولى من 
نوعها على مســـتوى املنطقة 
والعالم ويجب أن تكون محل 
اعتزاز وتقدير للقطاع اخلاص 
الكويتي وبشكل خاص البنوك 

واملؤسسات املالية. 
  وأكد رئيس االحتاد الدولي 
للسكري في تصريح صحافي 
خالل زيارة لــــ «بيتك» التقى 
التنفيذي  الرئيـــس  خاللهـــا 
محمد ســـليمان العمـــر أن ما 
قدمه «بيتك» من خطوات جادة 
ومشاريع مهمة ملكافحة أمراض 
السكري ستساهم في التقليل 
مـــن تفاقم األزمـــات الصحية 
الناجمة عن تزايد أعداد املصابني 
بالســـكري، كما تنم عن مدى 
التقدير خلطورة تداعيات هذا 
املرض وحجم انتشاره الواسع 
الكويتي، حيث  في املجتمـــع 
يقدم «بيتك» مساهمات مهمة 
ومشاركة فاعلة في املناسبات 
العديدة املتعلقة بالسكري والتي 
كان آخرها عددا من األنشـــطة 
التي مت تنظيمها مبناسبة اليوم 
العاملي للسكري داعيا مؤسسات 
القطاع اخلاص لتضافر اجلهود 
وأن حتـــذو جميعهـــا حـــذو 
«بيتك» في اختياره للسكري 
كقضية أساسيـــة في ملفـــه 

الصحــي.

  التعاون والتنسيق

  من جانبه أوضح العمر أن 
زيارة رئيـــس االحتاد الدولي 
للسكري جاءت لتؤكد استمرار 
التعاون والتنسيق بني اجلانبني 
نحو هذه القضية املهمة التي 
تبناها «بيتك» ضمن مسؤوليته 
االجتماعيـــة وهي مســـاندة 

 دبي ـ العربية: وافق مجلس 
الشورى الســـعودي باألغلبية، 
على مقترح بشأن تسوية إسقاط 
بعض ديون املواطنني املستحقة 
للدولـــة أو لغيرها حســـما من 
مستحقاتهم لديها، على أال تشمل 
املستخلصات املستحقة أثناء فترة 
تنفيذ املشاريع العامة، وذلك وفق 

ضوابط وشروط محددة.
   جـــاء ذلك بعد أن اســـتمع 
املجلس برئاســـة د.عبداهللا آل 
الشيخ أمس إلى وجهة نظر جلنة 
الشؤون املالية بشأن ملحوظات 
األعضاء وآرائهم جتاه املقترح، 
والتي أوضحت في تقريرها أن 
الناحية النظامية ال متنع من قيام 
املواطن سواء كان شخصا طبيعيا 
أو معنويا له مستحق ثابت على 
الدولـــة ومســـتكمل إلجراءات 
النظاميـــة والواجبات  الصرف 
التعاقدية ولـــم يكن في األصل 
مخالفـــا لألنظمـــة والتعليمات 
اخلاصة باالعتمادات املقررة في 
امليزانية، بالتنازل عن مستحقاته 
لدى اجلهة احلكومية إلى الغير 
سواء كان جهة حكومية أخرى 

أو صندوقا من صناديق الدولة 
أو فردا أو أي جهة أخرى بشرط 

موافقة اجلهة املستفيدة.
  ووضع املقترح خمسة شروط 
لتطبيقه: أولها إذا كان للدائن دين 
مستقر في الذمة حال األداء لدى 
جهة حكومية ومدينا لشخص 
أو أشـــخاص ويطالـــب هو أو 
دائنـــوه بأن تســـدد تلك اجلهة 
مبلغ املديونية مما لديها فيتبع 

ما يلي:
  ـ  إذا اتفـــق األطـــراف 
املشـــار إليهم في هذا البند على 
حوالة دين لدى جهة حكومية، 
فتقبل تلك اجلهة التي لديها احلق 

احلوالة.
   ـ أما إذا لم يتم االتفاق على 
احلوالـــة، فإن للدائـــن أن يقيم 
دعوى حلجز ما يكون ملدينه لدى 
اجلهة احلكومية من الديون، وفقا 
املرافعات  للمادة ٢٠٢ من نظام 
الشـــرعية التي تنص على أنه 
«يجوز لكل دائن بيده حكم قابل 
الذمة  للتنفيذ بدين مستقر في 
حال األداء أن يطلب حجز ما يكون 
ملدينه لدى الغير من الديون ولو 

كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، 
وما يكون له من األعيان املنقولة 

في يد الغير». 
  ونص الشـــرط الثاني، على 
أنه إذا كان للدائن دين مســـتقر 
في الذمة حـــال األداء لدى جهة 
حكومية ومدينا في الوقت نفسه 
جلهة حكومية أخـــرى، فتقوم 
الدائنة بطلب  اجلهة احلكومية 
إجراء املقاصة من اجلهة املعنية، 
بني ما للمدين مـــن حقوق وما 
عليه مـــن مطالبات قبل احلجز 
على حقوقه لدى أي جهة أخرى، 
وقبل التنفيذ على أمواله اخلاصة 
وفقا للمادة ١٤ من نظام جباية 

أموال الدولة. 
  وأكد الشرط الثالث على أن 
هذه الترتيبـــات ال تطبق على 
املســـتخلصات املستحقة أثناء 

تنفيذ املشاريع العامة.
   وتناول الشـــرط الرابع أال 
تخل هذه الترتيبات مبا تقضي 
الشـــريعة اإلسالمية  به أحكام 
واألنظمة والتعليمات الصادرة في 
شأن حق التقاضي وحق األولوية 
في تسديد الديون وتتخذ اجلهة 
اإلدارية اإلجراءات الالزمة لضمان 
عدم صرف املبالغ احملال بها إلى 

احمليل مرة ثانية.
   أما الشرط اخلامس فتضمن 
قيـــام وزارات الداخلية والعدل 
واملالية بالتنســـيق فيما بينها 
إلعـــداد تقرير يتضمـــن نتائج 
تطبيق ما ورد في البنود السابقة 
ورفعه من وزيـــر الداخلية إلى 
املقام الســـامي بعد مضي أربع 
ســـنوات، علـــى أن يتضمـــن 
الصعوبات التي واجهتها اجلهات 
املعنية واملقترحات املناسبة في 

هذا الشأن. 

جهود مكافحة مرض السكري 
والتوعية بأخطاره واحلد من 
تداعياته الســـلبية على الفرد 
واملجتمـــع، والتي تنطلق من 
مفهوم اقتصـــادي واجتماعي 
يولي أهمية كبرى لصحة الفرد 
باعتباره أساس تقدم املجتمع 
ونهضته وفي الوقت نفسه فان 
الوقاية والتحذير من خطورة 
املرض واملشاركة في اجلهود 
الرسمية والشعبية توفر على 
الدولة نفقات هائلة يتم صرفها 
خالل مراحل العالج املختلفة، 
خاصة ان مرض السكري من 
األمراض التـــي تالزم املصاب 

فترة طويلة.

  احتفالية في البحرين

  وأضاف العمر أن مجموعة 
«بيتك» حتـــرص على تعزيز 
هذه القضية، حيث قدم «بيتك-

البحرين» مؤخرا دعما جلمعية 
السكري البحرينية على هامش 
االحتفال مبرور ٢٠ عاما على 
تأسيسها، وذلك في احتفالية 
أقيمت برعايـــة رئيس وزراء 
مملكة البحرين الشيخ خليفة 
بن سلمان آل خليفة، وبحضور 

وزير الدولة لشـــؤون الدفاع 
إدارة جمعية  ورئيس مجلس 
الفريق  البحرينية  الســـكري 
الطبيب الشيخ محمد بن عبداهللا 

آل خليفة.
  واوضــــح أن «بيتك» بادر، 
البرامج الدورية  باإلضافة إلى 
التي ينظمها بالتعاون مع جهات 
االختصاص في مجال السكري 
محليا وخارجيا، قبل فترة قريبة 
بابتعاث فريق طبي متخصص 
في مجال التغذية بالتعاون مع 
وحدة السكري في املستشفى 
األميري إلى أحد مراكز جامعة 
هارفارد األميركية العريقة وذلك 
إلتاحة املجال لهم باالطالع على 
آخر التجارب واألبحاث الطبية 
في هذا املجال كمساهمة في تنمية 
الكوادر البشرية التي تعمل على 

مكافحة أمراض السكري.
  كما نظم «بيتك» في أكتوبر 
املاضي معرض «اضبط سكرك... 
حتفظ صحتــــك» بالتعاون مع 
وزارة الصحـــــــة ومت إتاحــــة 
الفرصة لعدد كبيـــر من رواد 
املعـــرض للقيــــام بالفحـــص 
الطبي وتوعيتهـــم بســــبـــل 

مكافحـــة السكــري. 

 خالل زيارته لمقر البنك

 دعا وزارة العمل إلى دراسة تحديد مستوى أدنى ألجور بعض المهن 

 بقيمة ٤٠٠ مليون يورو

 رئيس االتحاد الدولي للسكري يشيد 
  بمساهمات «بيتك» في المجال الطبي

 «الشورى» السعودي يوافق على «إسقاط» 
ديون المواطنين للدولة بشروط 

 قطر تشتري ٩٫١٪ من أسهم
  مؤسسة «هوختيف» األلمانية للبناء

 برلني ـ كونا: أعلنت مؤسســـة «هوختيف» 
األملانية للبناء ومقرها مدينة اسني الغربية شراء 
قطر نسبة ٩٫١٪ من أسهمها اي بقيمة ٤٠٠ مليون 
يورو من رأســـمال املؤسســـة وذلك بعد إعالن 

املؤسسة عن زيادة رأسمالها.
  وقالت املؤسســـة في بيان انها بصدد زيادة 
رأسمالها األساسي بنســـبة ١٠٪، موضحة انها 
تخطط لبيع الســـهم الواحد بنحو ٥٧٫١١ يورو، 
واجريت مفاوضات بني املؤسسة األملانية ونظيرتها 

االسبانية «ايه.سي.اس» دون الوصول الى اتفاق 
بني الطرفني.

  وقامت قطر خالل العام احلالي بشراء حصتني 
في شركتني للسيارات احداهما مؤسسة فولكس 
واجن للســـيارات ومقرها مدينة ڤولفســـبورغ 
الشمالية واالخرى في شركة «بورشه» للسيارات 
الرياضية السريعة فيما مت اختيار قطر الستضافة 
دورة مباريـــات كأس العالم لكـــرة القدم لعام 

 .٢٠٢٢

 «سيمينا القابضة» توّقع عقدًا 
إلنشاء مصنع أسمنت في سورية 

 أعلنت شركة سيمينا القابضة أمس عن توقيع اتفاقية مع 
شركة CBMI لإلنشاءات احملدودة التابعة ملجموعة سينوما 

في الصني، لبدء إنشاء مصنع لألسمنت في سورية.
  حيث سيكون املصنع اجلديد (سن) الثاني لشركة سيمينا 
القابضة بعد مصنع األسمنت (الصقر) الذي أنشأته في مملكة 
البحرين، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية املستهدفة للمصنع اجلديد 
٦٤٠٠ طن يوميا، ومن املقرر ان تبدأ أعمال إنشـــاء املصنع 
في يناير ٢٠١١ ومـــن املتوقع بدء مراحل اإلنتاج األولية في 

غضون ١٨ شهرا.
  وأوضحت الشـــركة في بيان صحافي ان املصنع اجلديد 
يســـتفيد من معدل الطلب الكبير في السوق السوري الذي 
يشهد منوا سريعا، كما ســـيتمكن من توريد منتجاته إلى 
البلدان املجاورة مثل العراق حيث يزداد الطلب على األسمنت 
لتلبية متطلبات مشاريع البنية التحتية والتطويرية التابعة 

للقطاع اخلاص.
  وبعد توقيع االتفاقية، قال رئيس مجلس إدارة شـــركة 
سيمينا القابضة هشام الريس: «نحن سعداء بتحقيق إجناز 

مهم آخر في إطار ترسيخ مكانة شركتنا».
  فمن خالل إضافة هذا املشروع إلى محفظتنا من املشاريع 
نكون بذلك قد حققنا إجنازا جديدا وأضفنا مزيدا من القيمة 
ملساهمينا، وفي أعقاب االستكمال الناجح ملصنعنا في البحرين 
في العام املاضي، ها نحن اليوم بصدد إنشـــاء مصنع آخر 
في ســـورية في موقع يعد من أكبر مكامن احلجر الكلسي 

في البالد.
  هذا واننا ســـنقوم باإلعالن عن إنشـــاء مصنع ثالث في 
منطقة شمال أفريقيا عما قريب والذي سيمكننا من تغطية 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخوض سوق أخرى 

واعدة ونامية.  

 جانب من املؤمتر الصحافي الذي سبق توقيع االتفاقية

 «المراعي» تزيد رأسمالها ١٠٠٪
  

  السعوديةـ  يو.بي.آي: أعلنت شركة املراعي السعودية إحدى 
أكبر شركات إنتاج األلبان الطازجة ومشتقاتها في منطقة اخلليج 
أمس عن زيادة رأسمال الشركة بنسبة ١٠٠٪. وقالت شركة املراعي 
في بيان ان اجتماع جمعية املساهمني العامة غير العادية للشركة 
في الرياض مساء أول من أمس وافق على زيادة رأسمال الشركة 
ــبة زيادة  من ١١٥٠ مليون ريال إلى مبلغ ٢٣٠٠ مليون ريال بنس
قدرها ١٠٠٪. وأضاف البيان أن عدد أسهم الشركة سيرتفع من ١١٥ 
مليون سهم إلى ٢٣٠ مليون سهم وذلك مبنح سهم واحد مجاني 
مقابل كل سهم قائم ميلكه املساهمون املقيدون بسجل املساهمني 

بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غير العادية. 

 أبوظبي ـ رويترز: قال محافظ 
مصرف اإلمارات املركزي سلطان 
الســــويدي امس إن ربط العملة 
بالدوالر مازال هو اخليار األمثل 

لإلمارات.
  وتأتي تعليقات السويدي بعدما 
صرح وزير اقتصاد اإلمارات في 
األســــبوع املاضي بأن على دول 
اخلليــــج أن تناقش مــــا إذا كانت 
ستحول ارتباط عمالتها إلى سلة 
من العمالت العاملية بدال من الدوالر. 
وأبلغ السويدي مؤمترا صحافيا 
قبيل قمــــة خليجية في العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي أن ٦٠ إلى ٦٥٪ 
من جتارة اإلمارات مقومة بالدوالر 
وهو ســــبب أهمية احملافظة على 

ربط العملة.
  وأضاف أن لإلمارات استثمارات 
كثيرة فــــي الواليات املتحدة وأن 
الواليات  أسواق االســــتثمار في 
املتحدة قوية ومن ثم فإن الدوالر 

هو أهم عملة بالنسبة لإلمارات.
الدوالر    وتؤدي فترات ضعف 
وتضافرها مع نسب تضخم أعلى 
في اخلليج إلى جتدد التساؤالت 
بشــــأن جدوى ربط العمالت في 

للنفط اخلام في العالم لن تعاود 
االنضمام إال بعد تدشــــني العملة 

املوحدة.
  وأضاف أن اإلمارات تتيح للدول 
الشــــقيقة األعضاء فــــي املجلس 
فرصة اإلســــراع بخطــــة الوحدة 
النقدية ثم ســــتراقب ما ستسفر 
عنه التجرية، وامتنع عن توضيح 
أسباب إحجام اإلمارات عن االنضمام 

مرة أخرى.
  وانسحبت اإلمارات ثاني أكبر 
اقتصاد عربي من املشــــروع في 
العام املاضي احتجاجا على اختيار 
السعودية مقرا للمجلس النقدي 
املشــــترك، وقال صناع القرار في 
اإلمارات إن العودة غير مطروحة 

إال إذا كانت مفيدة.
الســــعودية والكويت    وتظل 
وقطــــر والبحرين فقــــط من بني 
الدول الست األعضاء في مجلس 
التعاون اخلليجــــي على التزامها 
بإقامة الوحدة النقدية التي تأجلت 
طويال. ولم يحقق املشروع تقدما 
يذكر خالل العام احلالي إذ حدت 
من إغراء املشروع أزمة الدين في 

منطقة اليورو. 

أكبر منطقة مصــــدرة للنفط في 
الدوالر  العالم بالدوالر. وعوض 
أمس بعض خسائره الناجمة عن 
جتدد التركيز على تيسير السياسة 
النقدية مرتفعا من أدنى مستوى 

في أسبوعني مقابل اليورو.
  وترتفع نسبة التضخم مجددا 
في دول اخلليج هذا العام مع تعافي 
االقتصادات التي تعتمد على النفط 
من التراجع االقتصادي ومشاكل 
الدين في املنطقة في العام املاضي، 

لكنها أقل من املستويات املرتفعة 
القياسية التي سجلت في معظم 

الدول في عام ٢٠٠٨.
  وقال الســــويدي ان التضخم 
يخضع للســــيطرة والرقابة وال 

ميثل أي مشكلة. 
  وتابع: ان التضخم الناجم عن 
عوامل اقتصادية مثل العقارات لم 
يعد يسبب مشاكل وأبدى اعتقاده 
بأن اإلمارات لن تعاني من التضخم 

مرة أخرى لسنوات طويلة.

  وارتفعت أسعار املستهلكني في 
اإلمارات ألعلى مستوى في ١٨ شهرا 
ولكن الضغوط ضعيفة بســــبب 

تبعات أزمة الدين في دبي.
  وسجل التضخم مستوى قياسيا 
مرتفعا عند ١٢٫٣٪ في عام ٢٠٠٨ حني 
تعرض االرتباط بالدوالر لضغوط. 
وقال السويدي ان اإلمارات لم تغير 
رأيها بشــــأن العودة إلى الوحدة 
النقدية املزمعة في اخلليج، مشيرا 
إلى أن ثالث أكبــــر دولة مصدرة 

 الخالف السياسي األوروبي بشأن أزمة الديون يدفع اليورو للتراجع 
 فرانكفورتـ  د.ب.أ: تراجع اليورو بشكل حاد امس 
وسط مؤشرات على انقسامات بني القادة األوروبيني 
ــأن كيفية التعامل مع التهديد الذي تفرضه أزمة  بش

ديون منطقة اليورو.
ــل إلى ١٫٣٢٦٠ دوالر في    هبط اليورو ١٫١٪ ليص
نهاية تعامالت اجللسة الصباحية. يأتي هذا بعد أن 
قفزت العملة األوروبية املوحدة لتتخطى حاجز ١٫٣٤ 
دوالر في آخر تعامالت األسبوع املاضي بعد أن اجته 
البنك املركزي األوروبي لتعزيز أسواق السندات للدول 
ــي منطقة اليورو املؤلفة  األعضاء املثقلة بالديون ف

ــبانيا.  ــن ١٦ دولة مبا فيها ايرلندا والبرتغال وإس م
ــامات مجددا في  ــن منذ ذلك احلني، بدت االنقس لك
الكيان السياسي واملالي ألوروبا بشأن زيادة صندوق 
ــة قيمتها ٧٥٠ مليار يورو (٩٩٤  اإلنقاذ املالي البالغ
ــي تكافح من أجل  ــعاف الدول الت مليار دوالر) إلس
التغلب على مستويات العجز والدين العالية. وبحث 
ــيه  رئيس البنك املركزي األوروبي جان كلود تريش
ومحافظ البنك املركزي األملاني (بوندسبنك) أكسيل 
ــوال الصندوق التي مت حتديد  فيبير آفاق زيادة أم

قيمتها في مايو. 

للنفط اخلام في العالم لن تعاود للنفط اخلام في العالم لن تعاود للنفط اخلام في العالم لن تعاود  أبوظبي ـ رويترز: قال محافظ    وارتفعت أسعار املستهلكني في لكنها أقل من املستويات املرتفعة أكبر منطقة مصــــدرة للنفط في 

 محافظ «المركزي» اإلماراتي: الربط بالدوالر مازال الخيار األمثل
  ولم نغير رأينا بشأن العودة للوحدة النقدية .. وربما االنضمام بعد التدشين 


