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الغارد حتاول إقناع الصني بدعم 

ترشيحها لرئاسة صندوق النقد الدولي

مارسيليا )فرنسا( ـ كونا: دعت الورشة الثانية ملنتدى 
املستقبل الثامن إلى الدخول في الشراكة التي أطلقتها قمة 
مجموعة الدول الصناعية الكبرى »جي8« مع مصر وتونس 

والتي عقدت في باريس مايو املاضي.
ورحبت الورشة في بيان ختام أعمالها الليلة قبل املاضية 
بتلك الشـــراكة داعية »دول مجموعة الثمان ودول الشرق 
األوسط الكبير وشمال أفريقيا الى الدخول في هذه الشراكة 

على أساس الدميوقراطية ومكافحة الفساد والشفافية«.
وأكد أمني ســـر اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان عامر 
التميمي في كلمة ألقاها نيابة عن مؤسسات املجتمع املدني 
وقطاع األعمال في ختام الورشـــة التي اعتمدت 35 توصية 
ان الورشة خلصت الى توصيات مهمة خاصة بشأن عملية 
متكني الشباب وتوفير فرص العمل في دول منطقة الشرق 

األوسط الكبير وشمال أفريقيا.
وأوضح انه على الرغم من أهمية توصيات الورشة التي 
اســـتمرت أعمالها يومني إال ان هنـــاك صعوبات كبيرة في 
تطبيقها الســـيما في ظل حكم األنظمة الشمولي في بعض 
الـــدول واإلجراءات البيروقراطيـــة إال ان هذه تعد محاولة 
متميزة إلقناع احلكومات ومؤسسات املجتمع املدني وقطاع 

األعمال بوجود حاجة للتغيير.

املشاركون في ورشة منتدى املستقبل التي عقدت في باريس

اختتام ورشة منتدى املستقبل 
التي أطلقتها قمة »جي 8«

قطر تعلن عن مناقصات
ملشروع سكك حديدية

دبي ـ رويترز: قال العضو املنتدب لشـــركة سكك حديد 
قطر عبداهلل الســـبيعي امس االول ان قطر مضيفة بطولة 
كأس العالم لكرة القدم عام 2022 تعتزم اقامة اول مناقصة 
لشبكتها من خطوط الســـكك احلديدية واملترو في األشهر 

الثالثة املقبلة.
واضــــاف لوكالة االنباء القطرية ان التصميمات املبدئية مت 
اعدادها بالفعل، ان التكلفة االجمالية ملشروع سكك حديد قطر 
ســــتصل الى 130 مليار ريال )35.7 مليار دوالر( حيث ان اكثر 
من 1.2 مليون طن من احلديد ستكون مطلوبة للمشروع، مشيرا 

الى انه سيكون هناك 100 محطة في املشروع.
ولم يذكر تفاصيل عن حجم التعاقدات لكنه قال انها ستتضمن 

مناقصة حلفر انفاق وانشاء محطات للشبكة.

بكنيـ  أ.ف.پ: وصلت وزيرة االقتصاد الفرنسية كريستني 
الغـــارد امس الى بكني في اطار حملتها الدولية إلقناع الدول 
الناشـــئة املترددة بدعم ترشيحها ملنصب مدير عام صندوق 

النقد الدولي.
وتسعى الغارد، البالغة من العمر 55 عاما، الن تكون اول امرأة 

تتولى هذا املنصب، وقد 
وصلت الى بكني قادمة من 
الهند حيث اجرت محادثات 
مع املسؤولني لكن بدون 
احلصول على تأييد علني 

من نيودلهي لترشيحها.
وقـــد احتجـــت الدول 
الكبرى  الناشئة اخلمس 
من مجموعـــة »بريكس« 
التي تضم كال من البرازيل 
وروســـيا والهند والصني 
افريقيـــا، في  وجنـــوب 
نهاية مايـــو املاضي على 
استئثار أوروبا مبنصب 
املدير العام لصندوق النقد 
الدولي، دون ان تتوصل 
في املقابل الى االتفاق على 

مرشح مشترك.
وتقضي قاعـــدة غير 
مكتوبة سارية منذ 1946 
بالعهود الى أوروبي بهذا 
املنصب فيما يتولى اميركي 
الدولي،  البنـــك  رئاســـة 
وبالتالي فـــان احلصول 
على تاييد الدول الناشئة 
لترشيح الغارد يعتبر امرا 
مهما لنجاحها في الوصول 

الى هذا املنصب.
التقت الغارد كال  وقد 
من حاكـــم البنك املركزي 
الصيني تشو كسياوشوان، 
ونائب رئيس الوزراء وانغ 
كيشان، ووزير املالية كسي 

كســـورن ووزير اخلارجية يانغ جيشـــي. وتعتبر الوزيرة 
الفرنسية التي حتظى بدعم الواليات املتحدة وأملانيا وبريطانيا 
وايطاليا، األوفر حظا خلالفة مواطنها دومينيك ســـتروس ـ 
كان الذي استقال من رئاسة صندوق النقد الدولي بعد اتهامه 
بالتعدي جنسيا على موظفة تنظيف في احد فنادق نيويورك. 
وشـــددت بكني على وجوب اختيار املدير العام اجلديد وفق 
آلية »صريحة وشفافة وعلى اساس اجلدارة«. وكانت الغارد 
اعلنت خـــالل زيارتها في نيودلهي حيث اســـتقبلها رئيس 
الوزراء منموهان سينغ، انها حصلت على تأكيد بانه سيتم 
النظر في الترشيحات »على أساس جدارة املرشح«، مضيفة 
»ان كوني فرنســـية وأوروبية ال يشـــكل امتيازا وال عائقا«. 
وتتنافـــس الغارد على هذا املنصب مع خصمني معلنني هما: 
مدير البنك املركزي املكسيكي اوغوستني كارتينس الذي زار 
كندا الثالثاء وســـيزور الهند اجلمعة، ومدير البنك املركزي 
الكازاخســـتاني غريغوري مارتشنكو. ويبقى باب الترشيح 
ملنصب مدير عام صندوق النقد الدولي مفتوحا حتى العاشر 

من يونيو اجلاري.





























































وزراء نفط »أوپيك« يقررون اإلبقاء على سقف اإلنتاج احلالي

البرملان األوروبي يطالب بتأسيس وكالة تصنيف ائتماني 

تراجع صادرات أملانيا وتباطؤ التعافي االقتصادي العاملي

ـ أ.ف.پ: طالب  ستراسبورغ 
البرملان االوروبي امس بتأسيس 
ائتماني اوروبية  وكالة تصنيف 
لتحقيــــق التوازن مــــع الوكاالت 
املتهمة  الكبــــرى  الثالث  العاملية 
خصوصا بزعزعة استقرار مالية 

بعض دول منطقة اليورو.
وصيغت هذه االقتراحات في 
شكل قرار ال صفة الزامية له ارسل 
الــــى املفوضيــــة االوروبية التي 
ستعرض في ســــبتمبر ـ اكتوبر 

على االرجــــح، اصالحات جديدة 
»جوهرية« لنظــــام عمل وكاالت 

التصنيف االئتماني.
الى  النواب االوروبيون  ودعا 
ائتماني  تأسيس وكالة تصنيف 
القانونية  اوروبية تكون صفتها 
هيئة مســــتقلة.وكان نواب يسار 
اقترحوا ان تكون هذه  الوســــط 
الوكالة هيئة عامة، لكن اقتراحهم 
سقط. كما طالب النواب بقدر اكبر 
من الشفافية في كيفية اصدار وكاالت 

التصنيف االئتماني تصنيفاتها، 
واقترحوا ان تتحمل هذه الوكاالت 
املسؤولية القانونية )املدنية( عن 
قراراتها. وكانت املفوضية حلظت 
اقتراحات مماثلة العام املاضي في 
اطار استشارات عامة حول اصالح 

نظام عمل الوكاالت.
وفيما خص تقييم قدرة بلد ما 
على الوفاء بديونه، لم يتضمن قرار 
البرملان االوروبــــي اقتراحا يقدم 
حال جذريا يحد من قدرات وكاالت 

التصنيف في هذا املجال، لكنه اكتفى 
باالشارة الى ان على هذه الوكاالت 
ان تســــتند الى »معايير محددة« 
وان تعمل بطريقة اكثر »شفافية«. 
وتعتبر التصنيفات التي تصدرها 
الكبرى  الثالث  العاملية  الوكاالت 
»ســــتاندرد آند بورز« و»موديز« 
و»فيتش« مصيرية كونها حتدد 
معدالت الفائدة التي ميكن لدولة 
ما او شركة ما االقتراض مبوجبها 

من االسواق.

برلــــني ـ د.ب.أ: اعلــــن مكتب 
االحصاء االحتادي في املانيا امس 
ان صادرات البالد تراجعت بأكثر 
من املتوقع بنســــبة بلغت %5.5 
في ابريل ما يزيد املؤشرات حول 
تباطؤ التعافي االقتصادي العاملي 

في األشهر القليلة املاضية.
وجاء الهبوط احلاد في صادرات 
اكبر اقتصادات اوروبا عقب قفزة 
بلغت نسبتها 7.3% في مارس، وفي 
الوقت نفســــه انخفضت واردات 
املانيا 2.5% بعد ارتفاعها 3.1% في 

الشهر ذاته.

وقال مكتب االحصاء االحتادي 
ان الفائض التجاري انكمش بالتالي 
الى 12 مليار يــــورو )17.6 مليار 
دوالر( في ابريل مقابل 15.1 مليار 

يورو في الشهر السابق عليه.
وكان محللــــون يتوقعون ان 
تظهر بيانات امس تراجع الصادرات 
االملانية في ابريل بنسبة اكثر من 
معتدلة تبلغ 3% والواردات بنسبة 

0.3% فقط.
وتأتي بيانات التجارة االملانية 
عقب صدور مجموعة من املؤشرات 
االقتصادية حول العالم تدلل على 

العاملي  التعافي االقتصــــادي  ان 
تعرض لفترة قاسية خالل االشهر 
القليلة املاضيــــة، كان ذلك على 
وجه اخلصوص حال الوضع في 
الواليات املتحدة اكبر اقتصاد في 

العالم.
من جهة اخــــرى، نفى رئيس 
وزراء آيسلندا السابق جير هاردي 
أي دور لــــه في انهيــــار القطاع 
املصرفــــي اآليسAلنــــدي قبل 3 

سنوات.
إذاعــــة »آر.يو.في«  ونقلــــت 
اآليسلندية عن هاردي قوله أمام 

احملكمة: »طوال فترة وجودي في 
احلكومة اآليســــلندية كنت أبذل 
قصارى جهــــدي التخاذ القرارات 
التي حتقق أفضل مصلحة للبالد.. 
وهــــذه القضية صعبــــة للغاية 

بالنسبة لي«.
يذكر أن هذه احملاكمة اخلاصة 
التي شــــكلها البرملان اآليسلندي 
للتحقيق في قضية انهيار النظام 
املصرفي للبالد عــــام 2008 على 
خلفية األزمة املالية العاملية هي 
األولى من نوعها في تاريخ هذه 

اجلزيرة.

د..محمد البصيري متوجها حلضور االجتماع

ڤييناـ  كونا: أعلن رئيس منظمة 
»أوپيــــك« وزير النفــــط اإليراني 
ان  العبادي أمس  بالوكالة محمد 
وزراء نفط املنظمة قرروا اإلبقاء 
على سقف اإلنتاج احلالي البالغ 
26.9 مليون برميل يوميا دون تغيير 
 مع استمرار مراقبة تطورات سوق
الثالثة  النفــــط خــــالل األشــــهر 

املقبلة.
وبرر العبادي القرار املفاجئ الى 
جملة من األســـباب أبرزها: تباين 
األرقام واملعطيات بشـــأن السوق 
النفطية بـــني الدول األعضاء فضال 
عن ان اإلمدادات احلالية في السوق 
العاملية كافية، مؤكدا ان قرار املنظمة 
سيبعث برسالة مطمئنة الى السوق 
العاملية مبا يضمن مصالح املنتجني 

واملستهلكني على حد سواء.
من جانبـــه، اعتبر وزير النفط 
السعودي علي النعيمي ان اجتماع 
أمس كان احد أسوأ اجتماعات املنظمة 

بســـبب اخلالف بني من يدعو الى 
رفع ســـقف اإلنتاج وفـــي مقدمتها 
دول اخلليـــج العربية ومن يطالب 
بإبقاء ســـقف اإلنتاج احلالي رغم 
دعـــوات املســـتهلكني لزيادة ضخ 
النفط واحليلولة دون إحلاق ضرر 

باالقتصاد العاملي.
إال ان العبادي اشار الى ان وزراء 
نفط املنظمة اتفقوا على عقد اجتماع 
استثنائي لهم بڤيينا في 14 ديسمبر 
بهدف مراقبة تطورات اسعار النفط 
ومعدالت اإلنتاج ومدى حاجة املنظمة 
الى اجراء تعديالت جديدة على سقف 
اإلنتاج، الفتا في الوقت نفسه الى 
ان املنظمة ســـتعقد اجتماعا طارئا 
بعد 3 اشهر دون اإلفصاح عن مكان 

انعقاده.
على صعيد متصل، ارتفع اخلام 
األميركي دوالرين بعد تثبيت أوپيك 
لإلنتاج ليصل إلـــى 100.84 دوالر 

للبرميل.


