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 «ستاندرد آند بورز»: مديرو االستثمار في العالم

  يدرسون الفرص في دبي بعد نجاح جدولة ديون «دبي العالمية» 
 قالت وكالة «ســــتاندرد آند بورز» للتصنيف االئتماني، 
ان مديري االســــتثمار في العالم باتوا ينظرون الى الفرص 
االســــتثمارية اجليدة في دبي بعني االعتبار، خصوصا بعد 
جناح اعادة جدولة ديون دبي العاملية، التي مثلت حافزا قويا 
للنمو في املســــتقبل، مشــــيرين الى ان الفرص االستثمارية 
في االمارة أصبحت اكثر جاذبيــــة. وأضافت خالل تقريرها 
ان «القطاع العقاري بدأ اظهار مزيد من الفرص االستثمارية 
احلقيقية، عبر عودة بعض الالعبني الى وضعيتهم السابقة، 
وإلى السوق العقاري من جديد، مثل شركة اعمار العقارية، 
وذلك على الرغم من تداعيــــات األزمة العاملية، متوقعني ان 
توزع الشركة أرباحا أكثر جاذبية خالل الفترة املقبلة». وأشار 
الى ان الفرص االستثمارية في القطاع العقاري في دبي باتت 
تستحوذ على أبحاث مديري االستثمار في العالم القتناص 
اجليد منها، بعد بلوغ األسعار مستويات استثمارية مغرية، 
مؤكدين ان دول اخلليج، السيما االمارات، من أكثر األسواق 
قربا الى التعافي. ولفت الى ان «جناح عملية اعادة هيكلة ديون 
دبي العاملية اسهمت في توضيح صورة الوضع االقتصادي 

العام لإلمارات، وإزالة حالة الشك والترقب». 

 تتضمن مستشفى ومركز أبحاث وكلية للطب 

 البدء في تنفيذ مدينة الملك عبداهللا الطبية بالمنامة 

 ايالف: أعلن في البحرين اول 
من أمس البدء في تنفيذ أول أعمال 
مدينة امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
الطبيــــة مبملكة البحرين، حيث 
بدأت جامعة اخلليج العربي في 
تأســــيس املركز الطبي اجلامعي 
التابع للمدينــــة، والذي يحتوي 
على عيــــادات طبية في مجاالت 
متخصصة يعمل بها نخبة متميزة 
من أعضاء هيئــــة التدريس من 
كلية الطب فــــي جامعة اخلليج 
العربي، إضافة إلى خبرات طبية 
خليجية ودولية وجتهيزات طبية 
تقنية متقدمة لتقدمي مستوى عال 
ونوعيــــة متميزة مــــن اخلدمات 

الصحية.
  وقال رئيــــس جامعة اخلليج 
العربي د.خالــــد بن عبدالرحمن 
ان  العوهلي في مؤمتر صحافي 
مدينة امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
الطبية ستكون مقصدا طبيا ألبناء 
البحريــــن ودول مجلس  مملكة 

التعاون اخلليجي، وستكون منارة 
تعليمية ومعلما صحيا متطورا 
التشــــخيصية  لتقدمي اخلدمات 
والعالجية ملواطني دول اخلليج 

العربية والوافدين. 
الطبي  املركــــز  أن    وأوضــــح 
اجلامعي احلالي هو مرحلة أولى 
امللــــك عبداهللا بن  ونواة ملدينة 
عبدالعزيز الطبية التي ســــوف 
يتم تنفيذها قريبا، وحتتوي على 
مستشفى جامعي بسعة نحو ٣٠٠ 
سرير مبواصفات ومقاييس عاملية، 
إضافة إلى عدد من مراكز التميز 
واألبحاث وكلية للطب، لتصبح 
املدينــــة الطبية مركــــزا متفوقا 
الطبي، وتقدمي خدمات  للتعليم 

صحية ورعاية طبية شاملة. 
  وأضاف أن املقر األولي للمركز 
الطبي اجلامعي سيكون في مبنى 
مركز اجلوهــــرة للطب اجلزيئي 
وعلوم املورثات واألمراض الوراثية 
في دورين مبساحة إجمالية قدرها 

ثمانية آالف متر مربع وســــوف 
يحتوي املركز على ٥١ عيادة طبية 
في تخصصات مختلفة، ومختبرات 
طبية وأقسام أشعة مجهزة بأحدث 
التقنيــــات الطبية، باإلضافة إلى 
مركــــز جراحات اليــــوم الواحد. 
وســــيتم تشــــغيل املركز الطبي 
اجلامعي بعد عشــــرة شهور من 

توقيع االتفاقية.
  من جانبه قال د.سليمان بن 
عبدالعزيز احلبيب رئيس مجلس 
إدارة مجموعة د.سليمان احلبيب 
الطبية «ان االتفاقية هي أول اتفاق 
توقعه املجموعة إلدارة مركز طبي 
من خارج اســــتثماراتها حيث ان 
جميع املشروعات واملستشفيات 
التي تخضع إلدارة املجموعة مت 
إنشاؤها وإدارتها بشكل متكامل من 
جانبنا»، مؤكدا على أنها ستفتح 
آفاقا اســــتثمارية جديدة تنطلق 
بخدمــــات املجموعــــة إلى مملكة 
البحرين ودول اخلليج العربية. 

 جانب من املؤمتر الصحافي لالعالن عن بدء اولى مراحل مدينة امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الطبية مبملكة البحرين 

 اليمن يصارع للحفاظ على قيمة عملته  
مادامت ال توجد مبررات اقتصادية وانه ينسق مع وزارة 

املالية للتغلب على عجز امليزانية.
  وأضاف أن احتياطيات اليمن من العملة األجنبية بلغت 
٥٫٩ مليار دوالر الشهر املاضي انخفاضا من ٧٫١ مليارات 
في نهاية ٢٠٠٩ لكن بعض احملللني يشككون في هذا الرقم 

ويقولون انه قد يكون أقل كثيرا.
  ومع صعوبة دخول أســــواق الديون العاملية ال يبقى 
لدى احلكومة إال خيارات قليلة لســــد عجز املوازنة الذي 
يقدر بنحو ١٫٥ مليار دوالر تنحصر إما في االستدانة من 

البنك املركزي أو طلب أموال من املانحني.
  وتعتزم احلكومة التي تعتمد على عائدات النفط في 
٦٠٪ من ايراداتها بيع صكوك اسالمية بقيمة ٥٠٠ مليون 
دوالر هذا العام لكن قليلني يعتقدون ان بامكان االصدار 

ان يكلل بالنجاح.
  وحتى اآلن لم يحصل اليمن اال على النذر اليسير من 
٤٫٧ مليارات دوالر تعهد املانحون بتقدميها خالل مؤمتر 

في ٢٠٠٦.
  واليزال التزام احلكومة بتحسني األوضاع املالية محل 
شــــك بعد أن أعلنت هذا األسبوع أنها ستخفض ضريبة 

الدخل على املوظفني إلى ١٥٪من ٢٠٪.
  ويد اليمن مكبلة بني مطرقة االنفاق للحفاظ على رضا 
املواطنني وسندان احلاجة الى ترشيد هذا االنفاق للمحافظة 

على األموال العامة.
  يقول محمد امليتمي استاذ االقتصاد في جامعة صنعاء 

«العملة اليمنية في وضع هش للغاية».
  وتابع: «بالنظر الى احتياطيات البنك املركزي والعجز 
في امليزانية.. ال أعرف الى متى سيكون مبقدورهم الصمود 

أمام ضعف آخر في العملة».  

وقلصوا تدفقات العملة إلى اخلارج.
  وساعد هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع 
سعر صرف الريال إلى نحو ٢١٤ رياال للدوالر األمر الذي 

خفف الضغوط التضخمية املرتبطة بعوامل خارجية.
  ومع ذلك يحوم معدل التضخم في أفقر دولة في العالم 
العربي حول ١٢٪ تقريبــــا بينما يصل معدل البطالة الى 
٣٥٪. وأكثر من ٤٠٪ من السكان البالغ عددهم ٢٣ مليونا 
يعيشــــون على أقل من دوالرين في اليوم وهو ما يجعل 

اجلوع واقعا شائعا للكثيرين.
  وصرح ابراهيم النهاري وكيل البنك املركزي اليمني 
لرويترز بان البنك لن يســــمح بتحرك أســــعار الصرف 

 دبيـ  صنعاءـ  رويترز: يسعى اليمن البلد العربي الفقير 
جاهدا للحفاظ على قيمة عملته بينما ينهل من احتياطياته 
النقدية ملكافحة حركات مترد وصد هجمات القاعدة والقضاء 

على الفقر بهدف صيانة النظام االجتماعي.
  وأنفــــق البنك املركزي اليمنــــي ١٫٦ مليار دوالر العام 
املاضي ـ وهو ما يعادل ربــــع احتياطياته النقدية حاليا 
ـ لرفع قيمة الريال من مســــتوياته املنخفضة القياسية 

وللمساعدة في متويل واردات السلع األساسية.
  وقال وكيل البنك املركزي اليمني لرويترز في صنعاء 
في اآلونة األخيرة إن البنك لن يسمح بتحركات إضافية 
في قيمة العملة يشعر من وجهة نظره بأنها غير مبررة 

من الناحية االقتصادية.
  وبينما يوشك اليمن على التحول إلى بلد يواجه أوضاعا 
هشــــة يعتقد محللون أنه سيكون من األصعب هذا العام 

احلفاظ على استقرار عملته في مواجهة تداعي الثقة.
  وبينما ينظر الزعماء العرب بترقب ملا يحدث في تونس 
من احداث، فقد تثير أي أخبار اقتصادية ســــيئة متاعب 
حلكومة الرئيــــس علي عبداهللا صالح الذي يحكم اليمن 

منذ السبعينيات.
  يقول عبد الغني االرياني احمللل السياسي في العاصمة 
«هناك احتماالت بوقوع كافة أشكال الطوارئ التي قد تؤدي 

الى املزيد من الضغوط على سعر الصرف».
  «في ضوء حقيقة استمرار تراجع انتاج النفط.. ستحدث 
عاجال أو اجال أزمة أخرى في ســــعر الصرف سيتوجب 

عليهم التعامل معها».
  وبعد هبوط الريال ١٧٪ إلى مستوى منخفض قياسي 
بلغ ٢٥٠ رياال للدوالر العام املاضي رفع صانعو السياسة 
الذين عقدوا العزم على وقف تراجع الريال سعر الفائدة 
الرئيسي الى ٢٠٪ من ١٢٪ دفعة واحدة وباعوا الدوالرات 

 «المركزي» اليمني أنفق ربع احتياطياته النقدية لرفع قيمة الريال للمساعدة في تمويل واردات السلع األساسية 

 بنك اليمن املركزي 

 الري بيج يتولى منصب الرئيس التنفيذي في «غوغل»

 إسبانيا تعتزم تأميم بنوك االدخار جزئيًا

 سان فرانسيسكوـ  د.ب.أ: أعلنت شركة «غوغل» 
العاملية خلدمات االنترنت اول من امس أنه من املقرر 
أن يتولى الري بيج، الذي شارك في تأسيس محرك 
البحث العمالق، إدارة العمليات اليومية بالشــــركة 

باعتباره رئيسا تنفيذيا لها.
  ومن املقرر أن يتولى الرئيس التنفيذي احلالي 
للشــــركة اريك شــــميت منصب املديــــر التنفيذي، 
حيث ســــتتركز مهامه على الصفقــــات والعالقات 

اخلارجية.
  وأوضحت الشركة أن ســــيرغي برين، الشريك 

اآلخر في تأسيس «غوغل»، سيتولى شؤون املنتجات 
اجلديدة.

  وقال شــــميت في معرض إعالنه القرار اجلديد: 
«نتحدث منذ فترة طويلة حول أفضل السبل لتبسيط 

هيكلنا اإلداري وتسريع وتيرة صنع القرار».
الفردية، ســــنحدد    وأضاف: «بتوضيح أدوارنا 
(آليات) مسؤولية ومحاسبة أكثر وضوحا في قيادة 
الشــــركة. ومن وجهة نظري، أرى أن الري مستعد 
لتولي القيادة، وأنا سعيد بالعمل معه ومع سيرغي 

لفترة طويلة مقبلة». 

 مدريد ـ رويترز: ذكــــرت مصادر وتقارير امس 
ان اســــبانيا تعتزم االستحواذ جزئيا على أضعف 
بنوك االدخار فيما تســــعى الى طمأنة املستثمرين 
إلــــى ان انقاذ البنوك املتعثرة لــــن يفاقم من عجز 

املوازنة العامة.
  وقال مصــــدر مطلع لـ «رويتــــرز» إن احلكومة 
ستجبر بنوك االدخار املثقلة بالديون على التحول 
الى بنوك تقليدية وعلى ادراج أسهمها في البورصة 

لطمأنة املستثمرين القلقني.
  وأضاف املصدر أن صندوق اعادة هيكلة البنوك 
املدعوم من الدولة سيستحوذ حينها على حصص 

في هذه البنوك التي أخفقت في اجتذاب استثمارات 
خاصة. وحتى اآلن يقدم الصندوق قروضا لبنوك 
االدخار. وتعتبر املستويات املرتفعة من القروض 
العقارية املعدومة في بنوك االدخار من بني املخاطر 
الرئيســــية التي تواجهها حكومة اسبانيا في وقت 
تسعى فيه بكل جهدها خلفض عجز امليزانية لتهدئة 
املخاوف من انها ستحتاج الى خطة انقاذ من االحتاد 
االوروبي وصندوق النقد الدولي على غرار ما حصلت 
عليه ايرلندا واليونان. وتشير التقديرات الى أن 
تكلفة إعادة رسملة بنوك االدخار ستتراوح بني 

١٧ مليارا و١٢٠ مليار يورو. 

 مصر: امتيازات نفطية في ١٨ منطقة 

 انطالق مهرجان دبي للتسوق 
ونجوم عرب يحيون لياليه 

 القاهرةـ  رويترز: قال وزير البترول املصري سامح فهمي امس 
ان مصر تسعى الى جذب ٢٫٥ مليار دوالر من االستثمارات اجلديدة 

في قطاع النفط من خالل خطة ملنح ١٨ امتيازا نفطيا.
  وفي اغســـطس، قالت وكالة أنباء الشـــرق االوسط املصرية 
الرســـمية ان احتياطيات البالد املؤكدة من النفط والغاز ارتفعت 
الى ١٨٫٣ مليار برميل من املكافئ النفطي في الســـنة املنتهية في 
يونيـــو ٢٠١٠ وان مصر تتوقع ارتفاع االحتياطيات الى ٢٠ مليارا 
في غضون العامني املقبلني. وذكر فهمي في تصريحات صحافية 
ان الـــوزارة تتطلع الى تعزيز انتاج النفط اخلام واملكثفات 
الى ٧٢٠ ألف برميل يوميا وستســـعى الـــى حفر ٣٥٠ بئرا 

نفطية جديدة. 

 دبيـ  د.ب.أ: انطلقت باإلمارات العربية املتحدة مساء اول من 
امس فعاليات الدورة الـ ١٦ ملهرجان دبي للتسوق. وأقيم حفل 
االفتتاح مبنطقة «برج خليفة» الذي يعد أطول ناطحة سحاب 
في العالم، وشهد كرنڤاال ضخما ضم أكثر من ٤٠٠ عارض غربي 
يرتدون الثياب امللونة واملزركشة، ما أشاع أجواء املرح بني كافة 

العائالت املوجودة في دبي.
  وشـــارك في حفل االفتتاح عدد من الفرق الشـــعبية قدمت 

أهازيج ورقصات إماراتية.
  وانطلقت عروض األلعاب النارية بأشكال متنوعة في أربعة 
مواقع مختلفـــة من اإلمارة في وقت واحد لتزين ســـماء دبي 
بأطياف باهرة من األلوان وتنشر األجواء االحتفالية في كافة 

أنحاء اإلمارة.
  وقال املنســـق العام للمهرجان إبراهيـــم صالح إن الدورة 
اجلديدة للمهرجان تستمر ٣٢ يوما، وتشهد ألول مرة مشاركة 
واســـعة لألسواق الشعبية والتراثية في إمارة دبي إلى جانب 

مراكز التسوق الكبرى التي تشتهر بها اإلمارة.
  وذكر صالح أن «دبي للتسوق» أصبح أضخم مهرجان تسوق 
على مستوى العالم، مشيرا إلى أن اللجنة املنظمة للحدث تتوقع 
ارتفاع مبيعات أســـواق اإلمارة بنسبة تتراوح بني ٢٠ و ٣٠٪ 

خالل الدورة احلالية.
  وأضـــاف: «تتضمن الدورة اجلديـــدة الكثير من الفعاليات 
الترفيهية والثقافية والرياضية والفنية، وعروض ترويجية 
وجوائز يومية قيمة، إلى جانب التمتع بفرص شـــراء مختلف 

السلع بأفضل األسعار».
  وأشار إلى أن قائمة فعاليات املهرجان تتضمن «أسبوع دبي 
للموضة»، وعروضا للفرق الشعبية من مختلف دول العالم، 

وأيضا حفالت غنائية وأمسيات شعرية.
  ومن املقرر أن يحيي ليالي املهرجان الفنانة املصرية شيرين 
عبدالوهاب، والفنان اللبناني فارس كرم واملطرب الســـعودي 
رابح صقر عالوة على كل من وائل كفوري وإليسا وفضل شاكر 

وهيفاء وهبي. 

 األحجار الكريمة بباكستان.. ثروة ضائعة
 تســـعى احلكومة الباكســـتانية إلى تعزيز 
صادراتها من األحجار الكرميـــة إلى ١٫٥ مليار 
دوالر خالل األعوام الثالثة املقبلة، في حني يقف 
املعدل احلالـــي لتصدير هذه األحجار عند ٣٠٠ 

مليون دوالر.
  وبحسب أهل االختصاص 

فإن اخلطة طموحة يتعذر 
تنفيذها في ظل انعدام 

األمن وضعف تفهم 
وتعاون احلكومة 
القطـــاع  مـــع 
اخلاص صاحب 
العالقة. وأوضح 
التصنيع  وزير 
واإلنتاج مير هزار 

خان بيجاراني أن 
خطة احلكومة تشمل 

خلق فرص عمل جديدة 
عبر توجهها نحو مجال 

األحجار الكرمية اســـتخراجا 
وتصنيعـــا وتصديرا، مبا يخفف من 

وطأة البطالة وتراجع االقتصاد.
  وتشـــمل اخلطة مكافحة عمليـــات تهريب 
األحجار وتعزيز اإلنتاج احمللي باستخدام أحدث 
وســـائل التقنية احلديثة في تصنيع األحجار 

واستخراجها.
  وانتقد رئيس املؤسسة الباكستانية ملصدري 
األحجـــار الكرمية عاطف رشـــيد خواجة دور 

احلكومة في التعاطي مع جتارة وتصدير هذه 
األحجار بالقول إنها ال متلك خطة جادة لتعزيز 

صادراتها منها.
  وقال خواجة إن تردي الوضع األمني وحتديدا 
في إقليم خيبر بختون خوا واحلزام 
القبلي -وهما أهم مصدرين 
لألحجـــار الكرميـــة في 
باكســـتانـ   يحـــول 
دون رفع مستوى 
بتحســـن  اآلمال 
صادرات األحجار 

الكرمية.
  وأشار إلى أن 
النوع من  هـــذا 
التجارة يتطلب 
زيارة املشـــترين 
لالطالع على العينات 
وهو ما يتعذر في كثير 
من احلاالت، موضحا أن 
باكستان التي تنتج أربعة من 
أصل خمسة أحجار نادرةـ  حيث تفتقد 
األملاس ـ لديها القـــدرة العالية على التصدير. 
وطالب احلكومة بإجراءات عملية لوقف تهريب 
األحجار الكرمية واختصـــار معامالت تصدير 
األحجار في نافذة واحدة، وتبني معارض دولية 
لألحجار الباكســـتانية في مختلف مدن العالم 
التجاريـــة، واالهتمام مبجـــال تدريب الكوادر 

املختصة بتصنيع األحجار كمجوهرات. 

 .. و«التلغراف البريطانية»: جزر العالم تغرق ودبي تنفي 
 استمعت محكمة فض منازعات عقارية ألدلة 
ــير إلى أن جزر مشروع العالم في اخلليج  تش
أمام شواطئ دبي تغرق مرة أخرى في البحر. 
ــي)،  ووفقا لهيئة اإلذاعة البريطانية (بي.بي.س
تنشر صحيفة الديلي تلغراف تقريرا مفصال 
بعنوان «العالم يغرق» في إشارة إلى مشروع 
ــكل دول العالم  ــي صممت على ش اجلزر الت
ــركات دبي  ــركة نخيل إحدى ش وتقوم به ش
ــة املتعثرة التي نفت ما جاء في التقرير.  العاملي
وذكر محام شركة بنغوين مارين التي رفعت 
ــل، أن اجلزر أخذت  ــركة نخي دعواها ضد ش
في التآكل وأن القنوات املالحية بينها تتشقق. 
ويتم الوصول إلى اجلزر، التي صممت لتضم 

فنادق فاخرة وڤيالت بيعت ألصحاب املاليني، 
بواسطة اليخوت أو الزوارق. وكانت مجموعة 
ــة، والتي تتبعها  ــة اململوكة للدول ــي العاملي دب
شركة نخيل، احتاجت لإلنقاذ املالي في ٢٠٠٩ 
لعدم قدرتها على سداد ديون بنحو ٢٥ مليار 
ــض نزاعات دبي  ــئت محكمة ف دوالر. وأنش
العاملية لسماع دعاوى الشركات املتضررة من 
إعادة هيكلة املجموعة وفصل الشركات التابعة 
ــركة بنغوين مارين تعاقدت مع  لها. وكانت ش
نخيل على حق نقل الناس إلى اجلزر، على أن 
ــرب من مليون جنيه  ــع لـ «نخيل» ما يقت تدف
إسترليني سنويا. وتريد الشركة اخلروج من 
التعاقد مع توقف املشروع كما يقول محاميها، 

ــروع  إال أن محامي «نخيل» أصر على أن املش
ــون هناك  ــل، ونفى أن يك ــه وإن تعط لم ينت
ــركة  ــير إلى غرق اجلزر. ولم جتد الش ما يش
مشترين كثيرين من بني املشاهير للجزر، وإن 
ــينمائيني  ــاعة أن النجمني الس كانت هناك إش
ــتريا «إثيوبيا».  براد پيت وأنچلينا چولي اش
ــتروا  ــتثمرين الذين اش كما أن كثيرا من املس
ــتمرار متويل  ــدون صعوبة في اس جزرا يج
ــعار العقارات في  ــروعاتهم مع هبوط أس مش
ــون عام. وتعرض  ــي إلى النصف في غض دب
ــاكل مالية بالفعل، فمالك الشركة  بعضهم ملش
ــترت «ايرلندا» مببلغ ٢٤ مليون جنيه  التي اش

إسترليني، جون أودوالن، انتحر. 


