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 محمد عمران  ناصر اخلرافي 

 الخرافي: لن نقبل تمديد فترة الفحص لدفاتر «زين» بعد نهاية فبراير
  عمران: أثق بإمكانية إتمام الصفقة في الوقت المناسب  

 منى الدغيمي 
  نقلت قناة «سي.إن.بي.سي 
عربية» التلفزيونية عن رئيس 
مجموعة اخلرافي الكويتية ناصر 
اخلرافي قوله: «إنه يجب االنتهاء 
مـــن الفحص النافـــي للجهالة 
لصفقة «زين» قبل نهاية شهر 
فبراير اجلاري ولن نقبل بأي 

متديد بعد ذلك.
  من جهة أخرى، قال مسؤول 
تنفيذي في «اتصاالت» ان الشركة 
حتظى بفرصة ٥٠٪ إلبرام صفقة 
شراء شركة االتصاالت الكويتية 
زين في نهاية الشـــهر. وقالت 
«اتصاالت» انها ستستكمل عملية 
النافي للجهالة نهاية  الفحص 
الشـــهر اجلاري وذلك وفق ما 
ورد في صحيفة «ذو ناشيونال» 

اإلماراتية. 
  وصرح رئيس االستثمارات 
الدوليـــة لالتصـــاالت جمـــال 
اجلروان خـــالل مؤمتر موبايل 
والد كونغرس في برشـــلونة: 

 فيما يخص نيلها رخصة اتصاالت الجيل الثاني 

  «اتصاالت» ال تتوقع أن تتخذ الحكومة 
الهندية أي إجراءات إضافية

  
  أعلنت مؤسسة اإلمارات لالتصاالت «اتصاالت» عن استجابتها 
التامة للمخاوف الهندية فيما يخص نيلها رخصة اتصاالت اجليل 
الثاني مقابل حسم، وهي ال تتوقع أن تتخذ احلكومة أي إجراءات 

بحقها. 
  وأشـــارت اتصاالت في بيان إلى أن اتصاالت دي بي تيليكوم 
الهند قد ردت على كافة املخاوف وهي تتوقع إقدام وزارة االتصاالت 
الهندية على سحب اإلنذار، واإلحجام عن اتخاذ أي إجراءات بحق 

اتصاالت دي بي. 
  ودخلت اتصاالت إلى الســـوق الهندي عبر اســـتحواذها على 
٤٥٪ من أســـهم شركة ســـوان تيليكوم الهندية التي كانت متلك 
رخصة رســـمية لتشـــغيل خدمات اجليل الثاني قبل أن تصبح 

شريكة اتصاالت.  

على نسبة ٤٦٪ من األسهم زين 
املعلقـــة.  وقال عمران انه «من 
املبكر جدا» معرفة ما إذا كانت 
«اتصاالت» قد حصلت على ما 
يكفي من دعم املساهمني لتصل 

إلى ٤٦٪ املستهدفة. 
  وأضاف عمـــران: «إذا كانت 
صفقـــة زيـــن ناجحـــة، فـــإن 
«اتصاالت» ستحصل على حوالي 
نصف إيراداتها مـــن عملياتها 

الدولية. 
  وتابع «لدينا خطة خمسية 
اســـتراتيجية  مـــع  تقتـــرن 
االســـتحواذ، وإذا مضت قدما 
صفقة زين ســـيؤثر ذلك على 
العائدات بطريقة كبيرة ورفعها 
إلى ما يقارب ٥٠ الى ٥٠، ولكن 
إذا فشلت الصفقة فسيكون ذلك 

مختلفا». 
  واختتـــم بقوله: «الصفقات 
املعقـــدة مثل (زينـ  اتصاالت) 
تكون دائمـــا مقاومة ومعرضة 

من بعض الناس».  

«اعتقد أن إمكانية امتام صفقة 
اتصاالت ـ زين بنسبة ٥٠ إلى 
٥٠٪ حتى اآلن، مستدركا: «ال أريد 

أن أقدم أي انطباعات».
  وتابع: «أعتقد أن السوق ال 
ميكن أن يتعـــرض إلى الكثير 
من املنافسة، السيما في قطاع 

االتصاالت».
  وقـــال اجلـــروان ان األزمة 

االقتصادية األخيرة جعلت من 
الصعب على شركات االتصاالت 
إمتام عمليات االندماج واسعة 

النطاق. 
  من جانبه قال رئيس مجلس 
إدارة اتصاالت محمد عمران انه 
اليزال على ثقة بإمكانية أن تكتمل 

الصفقة في الوقت املناسب. 
  وأضاف على هامش مؤمتر 

االتصاالت: «ان عملية الفحص 
النافي للجهالة تسير بشكل جيد، 
مستدركا: «لكننا لم ننته بعد». 
وأوجز عمران الشروط الثالثة 
الرئيسية التي يجب أن تكون 
الصيغة النهائية للصفقة لإلغالق 
وهي: االنتهاء من عملية الفحص 
النافي للجهالة، وبيع شركة زين 
السعودية، وحصول «اتصاالت» 

 الجروان: صفقة «زين ـ اتصاالت» تحظى بفرصة ٥٠٪ لتكتمل

 ثالث خطوات أمام «بتلكو» للفوز بـ «زين السعودية»
 عرضها المالي والفني األقوى واجتماع مجلس اإلدارة اليوم يحسم األمر

 

 أحمد يوسف
ــادر ان يوافق مجلس ادارة «زين»    رجحت مص
ــاعة احلادية  الذي يعقد اجتماعه اليوم في متام الس
ــرة صباحا، ان تتم املوافقة على العرض املقدم  عش
من شركة االتصاالت السلكية والال سلكية البحرينية 
«بتلكو».وقالت املصادر لـ «األنباء» ان العرض املقدم 
ــل من الناحية املالية  من جانب «بتلكو» يعد األفض
والفنية.وأشارت الى انه في حال اتفاق مجلس ادارة 
«زين» على العرض في اجتماع اليوم فإن هناك ثالث 

خطوات يتم تنفيذها وهي كالتالي:
ــعودية على  ــة مجلس ادارة زين الس   ١ ـ موافق

فتح دفاترها لشركة «بتلكو» إلجراء الفحص النافي 
للجهالة والذي حددته شركة «بتلكو» مبدة شهر من 

تاريخ املوافقة.
  ٢ـ  موافقة هيئة االتصاالت السعودية على دخول 
شركة «بتلكو» كمشغل لالتصاالت في اململكة العربية 

السعودية.
ــاالت» اإلماراتية على  ــركة «اتص   ٣ ـ موافقة ش
العرض املقدم من «بتلكو» على اعتبار انها مالك جديد 
ــركة «زين». وأكدت املصادر على ان مجلس  في ش
ــم للوضع، وان هناك تغليبا للمصلحة  اإلدارة متفه

العامة على اخلاصة. 

 دبي ـ رويترز: ســـيعقد منتدى الطاقة الدولي 
اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض يوم ٢٢ 
فبراير يضم أكبر الدول املنتجة واملستهلكة للنفط 

في العالم.
  ومـــن املتوقع أن يحضر املنتدى كذلك ممثلون 

عن القطاع ورؤساء تنفيذيون لشركات. 
  وقال مصدر من املنتدى إن ٨٠ من بني ٩٥ دولة 
مدعوة أكدت حضورها.ويشمل جدول األعمال الرسمي 
كلمة لوزير البترول السعودي علي النعيمي ومناقشة 

موضوعات مثل الشفافية والتنظيم في السوق.
  وفي املؤمترات الســـابقة ملنتدى الطاقة الدولي 
كانت األنشطة التي جترى على هامش املؤمتر تفرز 
أنباء أهم من البرنامج ذاته إذ تبرم صفقات كبيرة 
ويدلي وزراء أوپيك بتصريحات حترك الســـوق.

وساهمت التوترات في دفع سعر النفط ليتجاوز 
مســـتوى ١٠٠ دوالر للبرميل. وبدأت تكهنات بأن 
تستغل الســـعودية أكبر مصدر للنفط في العالم 
املؤمتر للتعهد بضخ مزيد من اإلمدادات في محاولة 
لتهدئة األسواق.ويعتبر املنتدى أكبر جتمع عاملي 
لوزراء الطاقة، حيث إن أسلوبه غير الرسمي يساعد 

على تشجيع االتصاالت وفهم قضايا الطاقة.
  ويقول املنتدى إنه يعمل على احلد من تقلبات 
السوق. ويقول منتقدون إن أسواق النفط مازالت 
مضطربة ووصف كثيرون املنتدى باعتباره مجرد 
مناسبة للكالم.ولدى السعودية التي تستضيف املقر 
الدائم للمنتدى فائض في الطاقة االنتاجية يبلغ نحو 
٤ ماليني برميل يوميا من إجمالي طاقتها اإلنتاجية 
البالغة ١٢٫٥ مليـــون برميل يوميا وميكنها زيادة 

اإلنتاج سريعا إذا رأت احتياجا في السوق.
  وتنســـق األمانة العامة للمنتدى كذلك مبادرة 
بيانات الطاقة التـــي تهدف إلى احلد من التقلبات 

عن طريق تعزيز الشفافية في السوق.
  وبدأ املنتـــدى كاجتماع غير رســـمي للوزراء 
استجابة حلرب اخلليج في ١٩٩٠ و١٩٩١ عندما بلغ 

سعر النفط ٤٠ دوالرا للبرميل لفترة وجيزة قبل 
أن ينخفض إلى ٢٠ دوالرا.

  وبلغ املنتدى مرحلة النضـــج عندما افتتحت 
األمانة العامة في الرياض.

  وفي إطار خطـــوة أخرى لتطويره من املنتظر 
أن يوقع الوزراء يوم ٢٢ فبراير الذي ميثل الذكرى 
العشـــرين لبدء أعماله على ميثاق يسمح للدول 

بالعضوية الرسمية فيه.
  وبعد كل اجتماع لوزراء املنتدى يتم تشـــكيل 
مجلس تنفيذي جديد والتأكيد على التعاون اجليد 
بني املستهلكني واملنتجني وبني الدول النامية والدول 
املتقدمة. وتهدف قاعدة بيانات الطاقة املشتركة إلى 
حتسني الشفافية عن طريق توفير اإلحصاءات عن 
اإلنتاج والتكرير والتجـــارة والطلب ومخزونات 

النفط اخلام واملنتجات.
  وقد أطلقت املبادرة في ٢٠٠١ في أعقاب تقلبات 
حادة في أسواق النفط في أواخر تسعينيات القرن 

املاضي استجابة ملناقشة في اجتماع املنتدى.
  وحتولت إلى آلية دائمة لتقدمي التقارير وحتصل 

على بيانات شهرية من الدول بشكل طوعي.
  وجتمع هذه البيانات ست منظمات هي منتدى 
التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط الهادي ومكتب 
االحصاءات األوروبي «يوروستات» ووكالة الطاقة 
الدولية ومنظمة أميركا الالتينية للطاقة وأوپيك 

واألمم املتحدة.
  ويقول متعاملون في الســـوق إن هذا األسلوب 
الذي يعتمد على منظمات متعددة يعزز مصداقية 
وكفاءة قاعدة البيانات وإن كانوا يرصدون عيوبا 

فيها مثل أي مصدر آخر للبيانات.
  وشكك البعض بشـــكل خاص في بياناتها عن 
املخزونات وهناك افتقار للبيانات عن الصني ثاني 
أكبر مستهلك للنفط في العالم. وأحال وزير البترول 
السعودي علي النعيمي مرارا صحافيني يستفسرون 

عن اإلنتاج السعودي إلى قاعدة البيانات. 

 ما المتوقع من منتدى الطاقة الدولي بالسعودية؟ 

 العالم العربي أكبر ضحايا أزمة غذاء محتملة 
 نيويورك ـ أ.ش.أ: يتوقع اخلبراء االقتصاديون 
أزمة غذاء محتمله يكون أكبر ضحاياها الدول العربية، 
خاصة الفقيرة منها. يعزو تقرير نشــــرته جريدة 
«لوموند» في ملحقها االقتصــــادي هذه األزمة الى 
التضخم الذي شهده سعر القمح حيث ارتفع في فرنسا 
سعر اردب القمح من ١٥٫١٧ فرنكا الى ٤٣ فرنكا مع 
نهاية هذا العام. ويشير التقرير الى أن أزمة الغذاء 
تؤدي عادة الى اضطرابات شــــعبية ويستشهد في 
هذا الصدد برأي املؤرخ «شارك بوتاس» الذي وصف 
الوضع الزراعي في أوروبا ما بني ١٨٤٧ و١٨٤٨ بأنه 
كان وراء الكثير من االنهيارات في العديد من البلدان 
نتيجة للثورات التي اندلعت هنا وهناك في فرنسا 

وڤيينا والواليات األملانية بل وسويســــرا في نهاية 
عام ١٨٤٧. وتتوقع «لوموند» أن يشهد العالم العربي 
وضعا مماثال: حيث تعد املنطقة بدءا من املغرب حتى 
اخلليج العربي من أكبر مستوردي احلبوب الغذائية 
(١٠ ماليني طن من القمح الى مصر، و٥ ماليني نصيب 
اجلزائر، و٣ ماليني بالنسبة للمغرب، والعراق، و٧ 
ماليني طن من الشعير للسعودية). ويوضح التقرير 
أن معظم هذه الدول، باســــتثناء املغرب، قد تخلت 
عن تبني سياسة زراعية وتعتمد على االستيراد من 
أجل تلبية احتياجاتها الغذائية، ولكن استنادا الى ما 
كتبته «لوموند» فإن القليل من البترول يساعد بكل 

تأكيد على شراء القمح والزيوت أو السكر. 

 العوامل «الجيوسياسية» المرتبطة 
بالمنطقة تهدد نمو اقتصاد إسرائيل 

  
  القدس ـ أ.ف.پ: شهد االقتصاد االسرائيلي منوا قويا 
عام ٢٠١٠ ومن املتوقع ان يستمر خالل ٢٠١١ اال ان اخلبراء 
يشـــددون على ان «العوامل اجليوسياســـية» املرتبطة 
بزعزعة االستقرار في دول في الشرق األوسط ميكن ان 

تقوض هذا السيناريو.
  وفاجأت النتائج املســـجلة جميع احملللني مع ارتفاع 
اجمالي الناجت الداخلي بنسبة ٧٫٨٪ في الربع األخير من 
العام املاضي. وخالل السنة بلغت نسبة النمو ٤٫٥٪ ومن 
املفترض حسب بنك اسرائيل ان تصل الى ٣٫٨٪ هذا العام 

(+٣٫٥٪ وفقا لصندوق النقد الدولي).
  وقال املتحدث باســـم البنك املركزي يوسي سعدون 
لوكالة فرانس برس انه «من املمكن جدا ان نراجع توقعاتنا 

لرفعها في األيام املقبلة».
  ويرى داني كاتاريفاس مدير الرابطة الدولية للصناعيني، 
منظمة ارباب العمل الرئيسي في اسرائيل، ان هذا األداء 
يرجع الى «تقدم كبير في السوق الداخلي واالستثمارات 

اخلاصة».
  وقال كاتاريفاس ان «اصحاب األعمال جتاوزوا مخاوفهم 
من الركود العاملي وضاعفوا من مشترياتهم من املعدات 

وجتديد مخزوناتها حتسبا حلدوث انتعاش».
  ويكمل كاتاريفاس ان اجلهود املوجهة في الســـنوات 
االخيرة نحو الصادرات املرتبطة بالتكنولوجيا واالبتكار 
باجتاه الدول التي متتلك نســـب منـــو عالية مثل الهند 

والصني وكوريا اجلنوبية بدأت «تعطي ثمارها».
  وعزا رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو في بيان له هذا 
النجاح الى حكومته التي «اعتمدت سياســـة اقتصادية 
مسؤولة احترمت اإلطار الذي حددته امليزانية مع خلق 
مائة الف وظيفة الســـنة املاضية، ما سمح إلسرائيل ان 

متتلك أدنى نسبة بطالة في الدول الغربية».
  وأشاد صندوق النقد الدولي الشهر املاضي بـ «األسس 
القوية» و«القدرة على املقاومة» التي اتصف بها االقتصاد 
االســـرائيلي في ٢٠١٠ مؤكدا ان اسرائيل «تأثرت بشكل 

معتدل بالركود العاملي».
  وألقت موجة التظاهرات التي تكتسح الشرق األوسط 
بظاللها على هذا الوضع االيجابي حيث قال املسؤول في 
بنك اسرائيل «نبدو وكأننا جزيرة من االزدهار في منطقة 
تسودها حالة من عدم االســـتقرار»، لكنه اعتبر ان هذا 

الوضع «ميكن ان يطرح مشاكل على املدى الطويل».
  ويقول كاتاريفـــاس انه «من ناحية التجارة والطاقة 
فإننا نستطيع املضي بدون مصر اال انه في حال استمرار 
األحداث السياســـية في هذه الدولة وغيرها من البلدان 
وتفاقمها، فإن هذا يزيد من املخاطر اجليوسياسية التي 

ميكن ان تؤثر علينا مستقبال».
  ويؤخذ هذا االفتراض على محمل اجلد في بنك اسرائيل 
حيث قال مسؤول في البنك طلب عدم الكشف عن اسمه انه 
«لدينا االمكانات ملواجهة اي احتمال مع احتياطي قياسي 

من العمالت االجنبية يبلغ ٧٣ مليار دوالر».
  والعنصر املجهول اآلخر هو خطر انفجار في ســـوق 
العقارات الذي حتدثت عنه وسائل اإلعالم حيث تواصل 
أسعار املســـاكن ارتفاعها مبعدل وسطي بلغ ١٧٪ العام 
املاضي وزيادات اعلى بكثير في منطقة تل ابيب، العصب 
االقتصادي للبالد. وفي محاولة لتهدئة األمور اتبع بنك 
اسرائيل توصيات لصندوق النقد الدولي الشهر املاضي 
وأعلن عن زيادة قدرها ٠٫٢٥٪ من سعر الفائدة األساسية 

لتصبح بذلك ٢٫٢٥٪.
  ومع هذه االجراءات التي ادت الى زيادة نسبة الفائدة 
على القروض الســـكنية املمنوحة لألفـــراد يأمل البنك 
املركـــزي بتقليص الطلب. لكـــن غالبية املعلقني يبقون 

مشككني حني يتجاوز الطلب العرض. 

 فقدان وظيفة إمبراطور 
الحديد بأستراليا

  
  سيدني ـ د.ب.أ: من املمكن أن 
يتم منع أندرو فورست امبراطور 
ــتراليا من  ــام في اس احلديد اخل
قيادة الشركة التي جعلته واحدا من 
أغنى أغنياء البالد. وأيدت محكمة 
ــتئناف امس قرار جهة الرقابة  اس
على الشركات في البالد وقضت بأن 
املدير التنفيذي لشركة «فورتيسكيو 
ميتالز جروب» ضلل سوق األسهم 
من خالل اإلعالن بأن ثالث اتفاقيات 
مع شركات صينية في عام ٢٠٠٤ 
كانت ملزمة في الوقت التي كانت 
غير ذلك. كانت محكمة برأت ساحة 
«فورتيسكيو» وفورست من تهم 
التضليل واخلداع التي وجهتها إليه 
جلنة األوراق واالستثمار االسترالية. 
واستأنفت اللجنة احلكم أمام الهيئة 
التي  ــة االحتادية  للمحكم الكاملة 
أبطلت احلكم األصلي وقضت بأن 
ــكل خاطئ أن  ــت أعلن بش فورس

االتفاقيات ملزمة.. 

 الذهب عند
   ١٣٨٤ دوالرًا لألوقية

  
  سنغافورة ـ رويترز: استقرت 
اسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 
خمسة اسابيع في التعامالت اآلسيوية 
ــجيل أفضل  امس متجهة نحو تس
مكاسب اسبوعية منذ اوائل يناير 
التضخم  مدعومة مبخاوف بشأن 
آثارها ارتفاع اسعار النفط وتصاعد 
التوترات في الشرق األوسط. وبلغ 
ــالت الفورية  ــعر الذهب للمعام س
١٣٨٤٫٨٠ دوالرا لألوقية (االونصة) 
ــتوى  بال تغير يذكر عن أعلى مس
له منذ الثالث عشر من يناير الذي 
سجله اول من امس بعد ان اظهرت 
بيانات ان املؤشر الرئيسي ألسعار 
ــتهلك في أميركا ارتفع الشهر  املس
ــبة ٠٫٢٪ وهي أسرع  املاضي بنس

وتيرة في أكثر من عام. 

 صعود سعر الفضة إلى ٣٢ دوالرًا 
لألوقية ألول مرة منذ ١٩٨٠

  
  لندنـ  رويترز: واصلت أسعار 
ــا أمس لتالمس  الفضة صعوده
ــتوى لها في ٣١ عاما إذ  أعلى مس
ــتداد طلبات االستثمار  أذكى اش
املخاوف من شح إمدادات املعروض 
التوترات  ــززت  ــوق وع الس في 
ــط الطلب على  في الشرق األوس
املعدن النفيس بحثا عن مالذ آمن. 
وسجل سعر الفضة في املعامالت 
 ٣٢٫١١ املرتفع  ــتوى  املس الفورية 
دوالرا لألوقية وبلغ سعره ٣٢٫٠٣ 
ــع ٣١٫٧٤ دوالرا  دوالرا مقارنة م
أواخر التعامالت في نيويورك يوم 

اخلميس املاضي. 

 أوباما يجتمع مع كبار رجال األعمال في مجال 
التكنولوجيا بينهم مؤسس «فيس بوك» 

 وزراء مالية «العشرين» يصلون باريس لعقد اجتماع يستمر يومين
 باريس ـ د.ب.أ: التقي وزراء مالية ومحافظي البنوك 
املركزية للدول األعضاء في مجموعة العشرين لالقتصادات 
املتقدمة والصاعدة في باريس لعقد اجتماع يستمر ملدة 
يومني ويركز على االختالالت االقتصادية العاملية وارتفاع 

أسعار املواد اخلام والسلع الغذائية األساسية.
  وترأس وزيرة املالية الفرنسية كريستني الجارد التي 
تتولى بالدها الرئاسة الدورية ملجموعة العشرين أول 
اجتماع كبير منذ قمة قادة الدول األعضاء في ســـيئول 

في نوفمبر املاضي.

  وخـــالل هذا االجتماع، الـــذي يقيمه الرئيس نيكوال 
ساركوزي في القصر الرئاسي، حاولت الجارد احلصول 
على إجماع بشأن عدد من املؤشرات التي سيتم استخدامها 
الحتســـاب، ورمبا كمحاولة في املســـتقبل لتصحيح، 

االختالالت االقتصادية العاملية.
  ووعدت الجارد بأن املؤشرات ستكون مقياسا واسعا 

القتصاد البالد وليس فقط كدليل جتاري لها.
  كانت الصني وأملانيا أول وثاني أكبر دولتني مصدرتني 
في العالم رفضت في اجتماع ســـيئول اقتراحا أميركيا 

بتحديد سقف للحساب اجلاري أو الفوائض التجارية.
  كما سيتم بحث أسعار السلع كبند عاجل بعد ارتفاع 
أسعار اخلبز والزيت والسلع األساسية األخرى بشكل 
كبير، ما يهدد من تكرار أعمال الشغب بسبب الغذاء في 
عام ٢٠٠٨ وزيادة عدم االســـتقرار السياسي في شمال 

أفريقيا والشرق األوسط.
  ودعت فرنسا إلى تنظيم سوق املواد األولية من أجل 
جتنب حدوث مضاربات.  وســـاند الدعوة وزير املالية 

األملاني فولفجاجن شويبله. 

 وودسايد كاليفورنياـ  رويترز: قال البيت 
االبيض ان الرئيـــس األميركي باراك اوباما 
ناقش مع ١٢ من رؤساء شركات التكنولوجيا 
ســـبل العمل معا لتشجيع االســـتثمار في 
االبتكارات التكنولوجيـــة في أميركا ومنو 
الوظائف بالقطاع اخلاص اثناء اجتماع في 

كاليفورنيا اول من امس.
  وقال جي كارني املتحدث باســـم البيت 
االبيض «الرئيس ناقش حتديدا مقترحاته 
لالستثمار في االبحاث والتطوير وتوسيع 
احلوافز للشركات من اجل النمو والتوظيف 
إضافة إلى هدفه ملضاعفة الصادرات األميركية 
على مدى خمس ســـنوات» إليجاد وظائف 

ملاليني األميركيني.
  كان من بني حضور احلفل مؤسس شركة 
«آبل» ورئيسها التنفيذي ستيف جوبز، الذي 

ترك منصبه ألسباب طبية.
  كما شملت قائمة املدعوين مارك زوكربيرغ 

املؤسس والرئيس التنفيذي ملؤسسة «فيس 
بوك إنك» ورئيس مؤسسة «أوراكل» الري 
إيليسون وريد هاستنجس الرئيس التنفيذي 

لـ «نتفليكس إنك».
  وقالـــت صحيفة «ســـان فرانسيســـكو 
كرونيكل» إن احلفل شهد أيضا مشاركة كل 
من ديك كوستولو رئيس «تويتر إنك» ورؤساء 
مؤسسات «ياهو إنك» و«سيسكو سيستمز» 
وشركة «جينيتك إل إن دي» املتخصصة في 

الكيمياء احليوية و«جوجل إنك».
  وقال جاي كارني املتحدث اإلعالمي اجلديد 
باسم البيت األبيض إن أوباما ناقش «مقترحاته 
لالستثمار في جهود البحث والتنمية وتوسيع 
قاعدة احملفزات للشركات كي تنمو و(من ثم) 
تعيني (املزيد من املوظفني) باإلضافة إلى ما 
يســـعى إليه الرئيس من مضاعفة صادرات 
البالد في غضون خمس سنوات خللق املاليني 

من الوظائف األميركية». 

 «صندوق النقد»: سياسة أميركا النقدية
  قد تسبب زيادة تدفقات رأس المال

  
  باريسـ  رويترز: قال صندوق النقد الدولي إن السياسة النقدية للواليات 
املتحدة املعتمدة على التيسير الكمي قد تتسبب في تزايد التدفقات الرأسمالية 
ــات النقدية املشجعة للنمو في الدول  لكن ذلك لم يحدث حتى اآلن والسياس
املتقدمة مازالت مواتية. وقال الصندوق في تقرير من املقرر ان يعرض على 
اجتماع مجموعة العشرين في باريس «ارتفاع البطالة والفجوات الكبيرة في 
االنتاج يبقيان على األجور والتضخم في االقتصادات املتقدمة الرئيسية حتت 

السيطرة على الرغم من زيادات كبيرة في أسعار الغذاء والطاقة».
  ولذلك يقول التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن السياسات 
النقدية املشجعة للنمو هي «السياسات الصحيحة» من وجهة النظر احمللية.

  وتابع التقرير «لكن من وجهة النظر اخلارجية هناك مخاوف من أن يؤدي 
التيسير الكمي في الواليات املتحدة إلى تزايد التدفقات الرأسمالية وإن كانت 

البيانات احلديثة ال تشير إلى حدوث ذلك». 

 ناقش االبتكارات والوظائف مع رؤساء شركات التكنولوجيا 


