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انطالق أعمال المؤتمر العالمي العربي لأللمنيوم غداً

الخطيب :الكويت حريصة على تشجيع
التنمية الصناعية في دول العالم
�أ�شاد مدير ال��دائ��رة العربية يف
منظمة الأم���م املتحدة للتنمية
ال�صناعية «يونيدو» با�سل اخلطيب
�أم�س مب�ستوى التعاون القائم
مع الكويت يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة يف البلدان النامية.
وثمن اخلطيب مبنا�سبة م�شاركته
يف امل���ؤمت��ر ال��ع��امل��ي العربي
للأملنيوم «عربال» املقرر عقده
يف الكويت غ��د ًا حر�ص الكويت
على موا�صلة التعاون الكامل
مع «يونيدو» وت�شجيع التنمية
ال�صناعية وال�شاملة يف دول العامل
من �أجل الق�ضاء على الفقر.واكد يف
هذا االطار حر�ص «يونيدو» على
ت�رسيع وترية التنمية ال�صناعية
يف الدول النامية وتعزيز التعاون
ال�صناعي الدويل.وا�شار �إلى �أن
امل ��ؤمت��ر �سيناق�ش النجاحات

التي جرى حتقيقها خالل العقود
الثالثة الأخرية ا�ضافة الى البحث
يف اه��م الق�ضايا ال��ت��ي تواجه
�صناعة االملنيوم ف�ضال عن �صياغة
برنامج جديد للتنمية ال�صناعية.
وذك��ر اخلطيب انه �سيكون هناك
معر�ض دويل على هام�ش امل�ؤمتر
ا�ضافة ال��ى ان��ه �سيتم لقاء عدد
من امل�س�ؤولني من الهيئة العامة
لل�صناعة الكويتية وال�صندوق
الوطني الكويتي لرعاية وتنمية
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
وذل��ك بهدف تعزيز التعاون مع
خمتلف امل�ؤ�س�سات الكويتية.
وكانت �رشكة ال�صناعات الكويتية
�أع��ل��ن��ت يف ال��ث��ال��ث م��ن يونيو
املا�ضي ا�ست�ضافتها امل�ؤمتر
العاملي الـ  22للأملنيوم «عربال»

الأوروبي وقعا  25يونيو 2001
بربوك�سل اتفاقية لإقامة منطقة
جت����ارة ح����رة ب�ي�ن الطرفني
يف م��دة �أق�صاها  12ع��ام� ًا من
دخ��ول االتفاقية حيز التنفيذ
«حترير تدريجي» ،بينما ميتد
حترير ال���واردات امل�رصية من
ال�سلع ال�صناعية ذات املن�ش�أ
الأوروب��ي �إلى  16عاما.وا�شار
�سوركو�ش ال��ى �إن العالقات
ب�ين االحت���اد الأوروب����ى وم�رص
ت�شمل ك��ل امل��ج��االت املهمة
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
امل�ستدامة بني اجلانبني.

ارتفع العجز التجاري يف تون�س
بن�سبة  %21على �أ�سا�س �سنوي يف
الأ�شهر الع�رشة الأول��ى من 2018
لي�صل �إلى م�ستوى قيا�سي بلغ 15.9
مليار دينار « 5.52مليارات دوالر».
ويعد العجز يف امليزانية �أحد
امل�شكالت الرئي�سية التي تواجه
حكومة رئي�س ال����وزراء يو�سف
ال�شاهد بينما ت�سعى للتغلب على
�أزم��ة اقت�صادية.و ت�سعى تون�س
جاهدة لتنفيذ �إ�صالحات اقت�صادية

• إميان الروضان تتوسط الغربللي وفريق زين في جناح الشركة

اختتمت زي��ن الكويت �رشاكتها اال�سرتاتيجية
مل�ؤمتر متكني ال�شباب بن�سخته ال�سابعة ،والذي
�أقيم يف فندق فور�سيزونز حتت رعاية �سامية
من �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد يف الفرتة من  6-5نوفمرب احلايل ،وذلك
بح�ضور الرئي�س التنفيذي لزين الكويت �إميان
الرو�ضان.
وذكرت ال�رشكة يف بيان �أن �رشاكتها اال�سرتاتيجية
مل�ؤمتر متكني ال�شباب لل�سنة ال�سابعة على
التوايل �أتت من منطلق �إميانها ب�رضورة ت�شجيع
املبادرات والربامج التي تهدف ب�شكل �أ�سا�سي
�إلى تنمية اجلوانب الإبداعية لدى ال�شباب الذين
ي�شكّ لون الفئة الأكرث حيوية يف املجتمع ،فلطاملا
كانت ال�رشكة داعم ًا رئي�سي ًا ملثل هذه املبادرات

الأكادميية الوطنية التي تعنى بتطوير وتنمية
مهارات ال�شباب الكويتي ،والتي تعمل على
متكينهم يف املجتمع مبا ُي�سهم يف رفعة الوطن.
و�أو�ضحت زي��ن �أن فعاليات اليوم الثاين من
م�ؤمتر متكني ال�شباب قد �شهدت ُم�شاركة الرئي�س
نواف
التنفيذي للتكنولوجيا يف زين الكويت ّ
الغربللي يف اجلل�سة النقا�شية اخلام�سة التي �أتت
حتت عنوان «فر�ص ال�شباب يف القطاع اخلا�ص»،
حيث �أكّ د الغربللي على دور زين ك�رشكة رائدة
بالقطاع اخل��ا���ص الكويتي يف دع��م املواهب
الوطنية ،وتوفري فر�ص العمل التقنية والإدارية
لهم ،بالإ�ضافة �إلى �رضورة تقدمي برامج التدريب
املالئمة لهم واحلر�ص على ا�ستقطاب املواهب
املحلية التي تفتخر ال�رشكة ب�إعطائها امل�س�ؤولية

• إيفان سوركوش

بقيمة  500مليون ي��ورو ،ح�صلت
عليه تون�س الأ�سبوع املا�ضي من
ال�سوق الدولية.وباعت تون�س
�سندات بقيمة  500مليون يورو� ،أي
ما يعادل نحو  570مليون دوالر،
لتمويل ما تبقى من موازنة البالد
لعام  ،2018بن�سبة فائدة تقدر
بـ ،%6.75وفرتة �سداد متتد �إلى 5
�سنوات.ووفق �أرقام ر�سمية ،تقدر
موازنة تون�س لعام  2018بنحو
 12.6مليار دوالر.

انخف�ضت �أ�سعار الذهب خالل تعامالت �أم�س
حيث تتجه لت�سجيل �أكرب خ�سائر �أ�سبوعية منذ
�أغ�سط�س ،تزامن ًا مع قوة الدوالر الأمريكي،
وقبيل �إعالن بيانات اقت�صادية.وهبط �سعر
العقود الآجلة للذهب ت�سليم دي�سمرب بنحو
� %0.4إل��ى  1220.10دوالر ًا للأوقية.كما
تراجع �سعر الت�سليم الفوري للمعدن الأ�صفر
بن�سبة ُ %0.3م�سج ً
ال  1220.01دوالر ًا للأوقية،
بعد �أن �سجل م�ستوى  1218.23دوالر ًا للأوقية
يف وقت �سابق من اجلل�سة وهو �أدنى م�ستوى
يف �أ�سبوع.وخالل تلك الفرتة ا�ستقر م�ؤ�رش
ال��دوالر الرئي�سي ال��ذي يقي�س �أداء العملة
�أمام  6عمالت رئي�سية عند م�ستوى .96.753
وقرر بنك االحتياطي الفيدرايل تثبيت معدل
ال��ف��ائ��دة ،يف ق��رار واف��ق التوقعات وذلك
عند م�ستويات ت�تراوح بني  %2و.%2.25
وبالرغم من ذلك فان البنك �شدد على ر�ؤيته
لو�ضع ال�سيا�سة النقدية ،و�أنه يرى مزيد ًا
من الزيادة التدريجية ملعدالت الفائدة مع
توقعات تنفيذه لعملية زي��ادة �إ�ضافية يف
دي�سمرب املقبل.

• سعر التسليم الفوري للمعدن الثمني بلغ نحو  1220دوالرا ً لألوقية

«نيكي» ينخفض مع تراجع أسهم شركات تركز على الصين
اختتم امل�ؤ�رش نيكي الياباين الأ�سبوع على
انخفا�ض ،مقتفيا �أثر خ�سائر �أو�سع نطاقا يف
�أ�سواق الأ�سهم العاملية ،يف وقت ت�ضغط فيه
املخاوف ب�ش�أن ت�صاعد التوترات التجارية
بني ال�صني والواليات املتحدة على بع�ض
�أ�سهم ال�رشكات التي تركز على ال�صني.و�أغلق
امل�ؤ�رش نيكي القيا�سي منخف�ضا  %1.05عند
 22250.25نقطة ،مرتاجعا من �أعلى م�ستوى
يف �أ�سبوعني ون�صف الأ�سبوع وال��ذي بلغه
خالل اجلل�سة ال�سابقة ليمحو تقريب ًا جميع

املكا�سب التي حققها يف وق��ت �سابق من
الأ�سبوع.وارتفع امل�ؤ�رش القيا�سي الياباين
 %6.1يف الأ�سابيع الأخرية ،بعد �أن انخف�ض
لأدن��ى م�ستوياته منذ �أواخ��ر مار�س لتبلغ
املكا�سب ذروتها يف موجة ارتفاع جاءت يوم
اخلمي�س يف �أعقاب نتائج انتخابات التجديد
الن�صفي االمريكية.وحتركت الأ�سهم الآ�سيوية
�أم�س مبتعدة عن �أعلى م�ستوى يف �شهر مع
انخفا�ض وول �سترييت ليل اخلمي�س بفعل
تراجع �أ�سعار النفط اخلام االمريكي وبعد

بدعم من نشاط الخدمات
االقتصاد البريطاني ينمو
بأسرع وتيرة في عامين
من��ا االق��ت�����ص��اد يف اململكة
املتحدة خالل الربع الثالث
من العام احلايل ب�أ�رسع وترية
يف ع��ام�ين ،وف��ق� ًا للتوقعات
ب��دع��م م��ن ن�شاط اخل��دم��ات.
وك�شفت بيانات ���ص��ادرة عن
هيئة الإح�صاءات الوطنية �أم�س
�أن الناجت الإجمايل املحلي يف
اململكة املتحدة ارتفع بنحو
 %0.6يف ال��رب��ع الثالث من
 2018على �أ�سا�س ف�صلي وهي
�أ�رسع وترية منذ نهاية ،2016
مقابل م�ستوى  %0.4يف الربع
الثاين من العام احلايل والربع
املقارن يف .2017وعلى �أ�سا�س
�سنوي ف�إن االقت�صاد الربيطاين
�سجل من���و ًا بنحو  %1.5يف
ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن ال��ع��ام
احل��ايل.و�أو���ض��ح��ت البيانات
�أن���ه على م�ستوى الأن�شطة
االق��ت�����ص��ادي��ة ف����إن اخل��دم��ات
�سجلت �أكرب م�ساهمة يف زيادة
الناجت الإجمايل املحلي بنحو
 %0.33بن�سبة منو  %0.4وذلك
يف الأ�شهر الثالثة املنتهية

يف �سبتمرب امل��ا���ض��ي ،وهي
م�ستويات �أقل من الربع الثاين
عند �.%0.6أما فيما يتعلق
بن�شاط البناء وم�ؤ�رش الإنتاج
ف�ساهما بنحو  %0.13و%0.11
يف زيادة النمو االقت�صادي على
الرتتيب ،يف الفرتة من يوليو
وحتى �سبتمرب املا�ضي ،بن�سبة
منو بنو  %2.1و.%0.8وبذلك
ف��إن ن�شاط البناء �سجل �أكرب
زيادة ف�صلية منذ الربع الأول
لعام �.2017أما على م�ستوى
�شهر �سبتمرب ف�إن ن�شاط البناء
�سجل من��و بنحو  ،%1.7يف
حني ا�ستقر الإنتاج ال�صناعي،
بينما تراجع الن�شاط اخلدمي
بنحو .%0.1وتابعت البيانات
�أن منو دخل الأفراد �سجل زيادة
بنحو  %1.1يف الربع الثالث
من العام احلايل مقابل م�ستوى
 %0.8يف الربع الثاين.وفيما
يتعلق ب�إنفاق الأ�شهر فزاد
بنحو  %0.5حيث �ساهم بنحو
 %0.34يف منو الناجت الإجمايل
املحلي.

لكي تعمل من �أجل امل�ساهمة يف حتقيق الأهداف
اال�سرتاتيجية لل�رشكة.
يذكر �أن م�ؤمتر متكني ال�شباب بن�سخته ال�سابعة
انطلق يف الفرتة من  6 - 5نوفمرب احلايل،
وق� ّ�دم حمتوى غني ًا للدورات التدريبية وور�ش
العمل التي �ألقاها �أبرز املحا�رضين واخلرباء
وامل�ستثمرين العامليني ،من �ضمنهم ميت�ش لو
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة  Movie Passوع�ضو
الفريق امل�ؤ�س�س ال�سابق يف �رشكة  Netflixونائب
رئي�س تطوير الأعمال والتحالفات اال�سرتاتيجية
والرئي�س ال�سابق ل�رشكة  ،Redboxوجي�سون
ويلر نائب الرئي�س امل��ايل ال�سابق يف �رشكة
 Googleوالرئي�س التنفيذي املايل ال�سابق يف
�رشكة  ،Teslaوغريهم.

الذهب سجل أكبر خسائر أسبوعية منذ أغسطس

العجز التجاري في تونس يقفز
�صعبة خلف�ض الإن��ف��اق ال��ع��ام مت
االتفاق عليه مع مقر�ضيها الدوليني.
و�سجل ر�صيد تون�س من العملة
ال�صعبة ،يف نهاية �أكتوبر ،ارتفاع ًا
ليغطي  83يوما للتوريد ،بعد �أن
كان يف حدود  73يوم ًا.وقال م�صدر
ر�سمي من البنك املركزي التون�سي
�إن ر�صيد العملة ال�صعبة للبالد
ارتفع من  4.164مليارات دوالر �إلى
 4.343مليارات دوالر.و�أ���ض��اف �أن
االرت��ف��اع ي�أتي عقب ��صرف قر�ض

« زين» تختتم شراكتها االستراتيجية
لمؤتمر تمكين الشباب السابع

سعر العقود اآلجلة هبط بنحو % 0,4

ارتفع بنسبة  % 21على أساس سنوي

إلى  5.5مليارات دوالر

www.alshahedkw.com

برعاية �سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء خالل الفرتة
م��ن  11ال��ى  13نوفمرب احلايل
مب�شاركة  50دولة.وقالت ال�رشكة
يف بيان ان م�ؤمتر «عربال» انطلق
يف ال��ك��وي��ت ع���ام  1983بهدف
تعميق فر�ص التعاون بني رواد
هذه ال�صناعة عامليا م�شرية الى
ان امل�ؤمتر حقق جناح ًا الفت ًا على
م�ستوى احلجم وال�سمعة منذ ذلك
احلني ليتحول �إلى حدث عاملي
مرموق �ضمن �أف�ضل امل�ؤمترات
اخلا�صة ب�صناعة الأملنيوم يف
ال�رشق الأو�سط.يذكر ان «يونيدو»
ومقرها النم�سا ان�شئت عام 1966
وهي وكالة متخ�ص�صة يف تعزيز
وت�رسيع التنمية ال�صناعية يف
الدول النامية والبلدان التي متر
اقت�صاداتها مبرحلة انتقالية.

مصر تعتزم إعفاء السيارات األوروبية
من الرسوم الجمركية
�أعلن �سفري االحتاد الأوروبي يف
م�رص �إيفان �سوركو�ش �أن القاهرة
�ستخف�ض التعريفة اجلمركية
على ال�سيارات الأوروب��ي��ة �إلى
�صفر ،اعتبارا من مطلع يناير
.2019و�أو�ضح ال�سفري �أن ذلك
ي�أتي وفقا للجدول املتفق عليه
ب�شكل ثنائي يف اتفاقية ال�رشاكة
بني م�رص واالحت��اد الأوروب��ي.
وقال �سوركو�ش «الإعالن الر�سمي
ع��ن الت�صفري اجل��م��رك��ي �صدر
اخلمي�س خ�لال اجتماع جلنة
ال�رشاكة الأوروبية امل�رصية يف
القاهرة».وكانت م�رص واالحتاد
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�أن �أبقى جمل�س االحتياطي االحت��ادي على
خططه لرفع �أ�سعار الفائدة تدريجيا.وقال
حمللون �إن بع�ض �أ�سهم ال�رشكات التي تركز
على ال�صني �سجلت �أداء دون ال�سوق بوجه
عام يوم اجلمعة.وانخف�ضت �أ�سهم فانوك
امل�صنعة للمعدات الآلية للم�صانع ،%4.8
وخ�رست �أ�سهم نابتي�سكو  %3.2وهبطت
�أ�سهم كين�س .%0.9كما انخف�ضت العالمات
التجارية التي ت�سجل طلبا قوي ًا من عمالء
�صينيني .وتراجعت �أ�سهم �شي�سيدو امل�صنعة

مل�ستح�رضات التجميل  ،%5وكانت ال�رشكة
�أعلنت عن �أرباح الربع الثالث من العام يف
اليوم ال�سابق ،وانخف�ضت �أ�سهم كاو كورب
امل�صنعة ملنتجات العناية ال�شخ�صية .%2.6
وتراجعت �أ�سهم فا�ست ريتيلينج  %1.3و�أ�سهم
ونينتندو  %2.9وانخف�ض �سهم �سوفت بنك
.%0.2ونزل امل�ؤ�رش توبك�س الأو�سع نطاقا
 %0.49لينهي الأ�سبوع عند  1672.98نقطة،
مع تراجع  19من بني  33قطاعا فرعيا على
امل�ؤ�رش.

توقعت زيادة نمو قطاع النفط إلى  % 3,2العام الحالي

«جدوى لالستثمار» :االقتصاد السعودي
يتكيف مع التغييرات الهيكلية
�أك��د تقرير اقت�صادي �أ�صدرته
«جدوى لال�ستثمار»� ،أن االقت�صاد
ال�سعودي يتكيف مع التغيريات
الهيكلية ،متوقعة منوه بن�سبة
 %2.2ع���ام  ،2018م��ق��ارن��ةً
بـرتاجعه بن�سبة  %0.9العام
املا�ضي ،م�شرية �إلى �أن التح�سن
يف ق��ط��اع ال��ن��ف��ط ���س��ي ��ؤدي �إل��ى
زي��ادة الناجت الإج��م��ايل للقطاع
�إلى  %3.2العام احلايل�.أما يف
جمال القطاع غري النفطي ،ف�أبقت
«جدوى لال�ستثمار» توقعاتها ب�أن
ينمو الناجت املحلي الإجمايل غري
النفطي بن�سبة  %1.4خالل الفرتة
ذاتها يف ظل توقعات ب�أن يرتفع
منو القطاع اخلا�ص غري النفطي
�إلى  ،%1.1مقارنةً بـ %0.7عام
.2017
و�أو�ضحت �أن العوامل التي ت�ؤثر
على النمو قائمة ،مبينةً �أنها
تت�صل بتطبيق �رضيبة القيمة
امل�ضافة ،ور���س��وم املرافقني،
واملقابل املايل للعمالة الوافدة،

ورف���ع �أ���س��ع��ار ال��ط��اق��ة ،يف ظل
انتعا�ش م�ؤ�رش مديري امل�شرتيات
غري النفطي يف ال�شهور الأخرية،
ال��ذي بلغ متو�سطه  53.6خالل
ال��ف�ترة م��ن ب��داي��ة ال��ع��ام وحتى
�سبتمرب املا�ضي.و�أو�ضح التقرير
�أن القرو�ض �إلى القطاع اخلا�ص
بقيت �ضعيفة ،حيث �أدى ارتفاع
�أ�سعار الفائدة �إلى جعل اقرتا�ض
القطاع اخلا�ص �أكرث تكلفة ،مع
توقعات بنمو ال��ن��اجت املحلي
الإجمايل بن�سبة  ،%2ومنو قطاع
النفط بن�سبة .%2.3
ورج��ح��ت «ج���دوى لال�ستثمار»
ّ
ا�ستمرار التح�سن يف منو القطاع
غ�ير ال��ن��ف��ط��ي ،بف�ضل م�ستوى
قيا�سي �آخر من الإنفاق احلكومي
املقرر يف امليزانية ،ت�صل قيمته
 1.1تريليون ريال ،كما جاء يف
البيان التمهيدي مليزانية الدولة
لعام  .2019وتوقعت �أن ينمو
الناجت املحلي الإجمايل للقطاع
اخلا�ص غري النفطي بن�سبة %1.8

لي�سجل �أعلى م�ستوى له منذ عام
 ،2015حيث ُينتظر �أن يتمكن
االقت�صاد م��ن امت�صا�ص الآث��ار
ال�سلبية ل�رضيبة القيمة امل�ضافة
و�إ���ص�لاح �أ���س��ع��ار ال��ط��اق��ة التي
انطلقت عام  ،2018كما ُينتظر
الإبقاء على �إ�صالح �أ�سعار الطاقة
عند �أدنى حد ممكن.
ورج���ح التقرير ارت��ف��اع تكلفة
الت�شغيل يف حال تطبيق �أي زيادات
�إ�ضافية يف تعريفة الكهرباء
اخلا�صة بالقطاع ال�صناعي ،الذي
مت ا�ستثنا�ؤه من الزيادة ال�سابقة
يف بداية العام ،مع توقعات �أن
يتم تطبيق ال��زي��ادات املجدولة
يف �أ�سعار غاز البرتول امل�سال
والكريو�سني لقطاع التجزئة عام
.2019ووفق «جدوى لال�ستثمار»،
ميثل �إج��م��ايل اال�ستهالك لغاز
البرتول امل�سال والكريو�سني قطاع
التجزئة وقطاع التجارة حالي ًا
نحو  %7م��ن �إج��م��ايل ا�ستهالك
�سوائل النفط يف اململكة.

االحتياطي الفيدرالي األميركي يبقي
على أسعار الفائدة من دون تغيير
�أب���ق���ى امل��ج��ل�����س االحتياطي
ال��ف��ي��درايل الأم�يرك��ي اخلمي�س
�أ�سعار الفائدة من دون تغيري
���ض��م��ن ح����دود ت��ت�راوح ب�ين 2
و %2.25كما كان متوقعا.و�أ�شار
املجل�س االحتياطي الفيدرايل
االم�ي�رك���ي يف ب��ي��ان �إل����ى �أن��ه
�سيحرك �أ�سعار الفائدة بوترية
تدريجية يف الأ�شهر املقبلة.
وقال البيان « �سوق العمل تزداد
قوة ..والن�شاط االقت�صادي يزيد
بوترية قوية ..وكانت مكا�سب
الوظائف قوية يف املتو�سط يف
الأ�شهر الأخرية وقد انخف�ض معدل

البطالة».و�أ�ضاف «ت�سعى اللجنة
الفيدرالية لل�سوق املفتوحة �إلى
تعزيز �أق�صى قدر من اال�ستقرار
يف ���س��وق العمل والأ���س��ع��ار..
وتتوقع اللجنة �أن تكون الزيادة
التدريجية يف املدى امل�ستهدف
ملعدل الأموال الفيدرالية مت�سقة
مع التو�سع امل�ستمر للن�شاط
االقت�صادي وظروف �سوق العمل
القوية والت�ضخم بحيث يبقى قرب
.%2وكان الفيدرايل الأمريكي
رفع �أ�سعار الفائدة ثالث مرات
خالل العام املا�ضي كما رفعها
ثالث مرات خالل العام احلايل.

دراجي :المخاطر تتزايد لكن اقتصاد
أوروبا مستمر في النمو
ق���ال رئ��ي�����س ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
الأوروبي ماريو دراجي �إن اقت�صاد
منطقة اليورو �سي�ستمر يف النمو،
لكنه �أ�شار �إلى تزايد املخاطر
نتيجة ل��ل��ت��وت��رات التجارية
وارتفاع �أ�سعار الأ�صول.و�أ�ضاف
ماريو دراجي« :يف حني �أن بع�ض
البيانات اخلا�صة بالقطاعات
ونتائج امل�سح كانت �أ�ضعف
�إل���ى ح��د م��ا م��ن التوقعات،
ف�إن �أح��دث املعلومات الواردة
ت�شري �إل��ى التو�سع االقت�صادي
يف منطقة اليورو ويف �أيرلندا
�أي�ض ًا».وكان االحت��اد الأوروبي
قد خف�ض تقديراته لنمو اقت�صاد
منطقة ال��ي��ورو خ�لال ال�سنوات
املقبلة ،وهو الأمر الذي توقعه
�أي�����ض� ًا �صندوق النقد ال��دويل.
وعلى الرغم من �أن «دراجي» �أعاد
الت�أكيد على خطط البنك املركزي
الأوروبي لإنهاء برنامج التي�سري
الكمي بحلول نهاية العام ،فقد
حذر � ً
أي�ضا من خماطر تلوح يف
الأف��ق الكثري منها خ��ارج نطاق
�سيا�سة البنك املركزي.و�أ�ضاف
�أن �إج��راءات احلمائية التجارية
التي مت تنفيذها رمبا كان �أثرها
حمدود للغاية حتى الآن ،ولكنه

• ماريو دراجي

�أ���ش��ار �إل���ى ت�صاعد التوترات
التجارية م��ازال يقو�ض الثقة.
كما �أ�شار «دراجي» �إلى �أن خماوف
خ���روج بريطانيا م��ن االحت���اد
الأوروب��ي وقلق اال�ستقرار املايل
يف حاجة �إلى الر�صد واملراقبة.
وذكر رئي�س املركزي الأوروبي:
«يف حني ال يوجد حالي ًا �أي دليل
مقنع على تقييم الأ���ص��ول على
م�ستوى منطقة اليورو� ،إال �أننا
ن�شهد بع�ض املخاطر املحلية».
وتابع« :ومع ذلك ف�إن ال�سيا�سة
النقدية ملنطقة اليورو لي�ست
الأداة املنا�سبة للتعامل مع هذه
املخاطر».

