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)أ.ف.پ( تيموثي غايتنر وكريستني الغارد وجيم فالهيرتي خالل اجتماع مجموعة السبع  

ارتفاع الدوالر األميركي مقابل العمالت الرئيسية األسبوع املاضي

تجدد التزامها بشطب الديون المترتبة لها على هاييتي 

»المركزي األوروبي« أبقى على الفائدة دون تغيير للشهر التاسع على التوالي

مجموعة الـ 7 الكبرى تتعهد باإلبقاء على خطط 
اإلنقاذ المالي لدعم تعافي االقتصاد العالمي

»الوطني«: اليورو ينحدر ألدنى مستوى 
أمام الدوالر في غمرة القلق من وضع الديون

واشنطنـ  د.ب.أ: تعهد وزراء 
املالية في الدول السبع الصناعية 
الكبرى، خالل اجتماعهم في منطقة 
تقع بأقصى شمال كندا، باإلبقاء 
على اإلنفاق على خطط التحفيز 
املالي لدعم تعافي االقتصاد العاملي 
على الرغم من املخاوف املتزايدة 
بسبب تزايد الديون في الواليات 

املتحدة وأوروبا.
الـــوزراء األوضاع  وناقـــش 
املالية اخلطيرة لليونان واسبانيا 
والبرتغال والتـــي أدت لتراجع 
البورصات العاملية خالل األسبوع 
املاضي، وناقـــش الوزراء أيضا 
وسائل استعادة مليارات الدوالرات 
من أموال دافعـــي الضرائب من 
الشـــركات املالية العاملية والتي 
فـــي إطار خطط  جرى تقدميها 

اإلنقاذ خالل العامني املاضيني.
الوزراء بشـــكل غير  وانتقد 
مباشـــر الصني بسبب سياستها 
اخلاصة بالعملة املثيرة للجدل، 
ودعـــوا االقتصـــادات الكبـــرى 
للمســـاعدة فـــي حتقيـــق منو 
»متوازن« وضمان تقييم العمالت 
بشكل مالئم للمساعدة في جتنب 

أزمة مالية عاملية أخرى.
وقالت وثيقة أصدرتها وزارة 
الكندية عـــن االجتماع  املاليـــة 
حصلت عليها شبكة »بلومبرغ« 
اإلخبارية »يجب على الدول التي 
لديها أســـعار صرف رمزية غير 
مرنة أن تسمح مبرونة أكبر في 
أسعار الصرف احلقيقية إما من 
خالل تضخم أعلى أو تقييم رمزي 

لعملتها«.
وقال وزير اخلزانة البريطانية 
اليســـتير دارلينغ ـ في تصريح 
لقناة »بلومبرغ نيوز« ـ »موقف 
معظم الـــدول يتمثـــل في دعم 
االقتصادات اآلن وتقليص العجز 
فـــي امليزانية فـــي الوقت الذي 

يتعافى فيه االقتصاد«.
وبحـــث وزراء املاليـــة أيضا 
خفضا كبيرا للديون املفروضة 
على هاييتي التي ضربها الزلزال 

الشهر املاضي.
وقال وزير اخلزانة األميركي 
تيموثي جايتنر إن املجموعة تعمل 

جتربـــة ركوب الزالجـــات التي 
جترها الكالب.

واكـــدت كنـــدا ان مجموعة 
السبع ستواصل االنعقاد بصورة 
متقطعة. ومن املقرر ان يستضيف 
هذا البلد قمة ملجموعة الســـبع 
في يونيو في هانتسفيل، وهي 
مدينة ال يزيد عدد ســـكانها عن 
20 الف نسمة تقع في كنف غابة 
يعشقها سكان تورونتو، كبرى 
مدن البالد، وجتدد التزامها شطب 
الديون املترتبة لها على هاييتي في 
ايكالويت ان دول مجموعة السبع 
»ستشطب« كل الديون املترتبة لها 
على هاييتي التي ضربها زلزال 

مدمر في 12 يناير املاضي.
وقال فالهيرتي خالل مؤمتر 
صحافي مشترك في ختام اجتماع 
غير رســـمي لوزراء مالية دول 
املجموعة ان »مجموعة الســـبع 
ستشـــطب مجمل الدين الثنائي 

املترتب على هاييتي«.
 غير ان ديون هاييتي للدول 
األعضاء في مجموعة السبع ضئيل 
نسبيا، فضال عن ان نادي باريس، 
الذي يضم الـــدول املانحة وفي 
طليعتها دول مجموعة الســـبع، 
ســـبق له وان تعهـــد في يونيو 
شطب كل الديون املترتبة لدوله 
االعضاء علـــى هاييتي والبالغة 

214 مليون دوالر.
العام اخلارجي  الدين  ويبلغ 
لهاييتي 890 مليون دوالر، %41 
منها لبنك التنمية بني االميركتني 

و27% للبنك الدولي.
ودعيت الدول الدائنة لهاييتي 
وغير املنضمة الى نادي باريس 
ـ وفي طليعتها ڤنزويال وتايوان 
ـ الى ان تلغـــي بدورها الديون 

املترتبة لها في ذمة هاييتي.
وشارك في اجتماع ايكالويت 
املدير العام لصندوق النقد الدولي 
دومينيك ستروسـ  كان ورئيس 
البنك الدولي روبرت زوليك، وقد 
دعت هاتان املؤسستان الدوليتان، 
اللتان تنســـقان لدى املنظمات 
املالية الدولية عملية خفض ديون 
هاييتي، الى بذل جهود اضافية 
إللغاء ما تبقى من هذه الديون.

ذكـــر التقرير 
األســـبوعي 
لبنك الكويت 
الوطنــي ان 
الدوالر األميركي قد ارتفع خالل 
األســـبوع املاضي مقابل ســـلة 
عمالت رئيســـية وسط مخاوف 
املوازنات  بشأن تفاقم مشكالت 
احلكومية العامة لعدد من دول 
منطقـــة اليورو والتـــي دفعت 
التخلص من  إلى  املســـتثمرين 
األصول »اخلطرة« والتحول إلى 
املجاالت التي كانت والتزال تشكل 

مالذا آمنا.
في هذا السياق، قال التقرير ان 
اليورو هبط إلى أدنى مستوى له 
منذ أكثر من ثمانية أشهر مقابل 
العملـــة األميركيـــة ليصل إلى 
1.3580 في غمرة القلق املتزايد 
إزاء وضع ديون دول مثل اليونان 
والبرتغال وإسبانيا. ومن جهة 
أخرى ارتفع الني الياباني مقابل 
الدوالر بعد نشر بيانات البطالة 
الواليـــات املتحـــدة والتي  في 
جاءت أضعف مما كان متوقعا، 
وقد انخفض الدوالر مقابل الني 
إلى 88.54 لكنه اســـتعاد بعض 
خســـائره في وقت الحق وأقفل 
على 89.22 في نهاية األسبوع. 
وتعرض اجلنيه االســـترليني 
لصدمـــة أســـقطته إلـــى أدنى 
مستوياته منذ نحو أربعة أشهر 
حيث وصل إلى 1.5557 قبل أن 
يقفل مساء اجلمعة عند مستوى 
1.5642، وأما الفرنك السويسري 
فقد ارتفع في منتصف األسبوع 
إلى 1.0497 مقابل الدوالر إال أنه 
تراجع في وقت الحق إلى 1.0794 
قبل أن يقفل في نهاية األسبوع 

عند مستوى 1.0724. 

الموظفين األميركيين

وأكـــد التقرير علـــى ارتفاع 
بشكل غير متوقع خالل األسبوع 
املاضي لعدد املوظفني األميركيني 
الذي قدموا طلبات للحصول على 
تعويض البطالة، وفي حني كانت 
األسواق املالية تتوقع أن يبلغ 
عددهم 461.000 شـــخص، بلغ 

الفعلي 480.000 مطالبة  العدد 
بارتفاع 8.000 عن 472.000 في 
األسبوع السابق. ومن جهة أخرى 
أشار تقرير »أيه دي بي« حول 
القطاع  الى أن  تغيير الوظائف 
اخلاص خســـر 22.000 وظيفة 
خالل شهر يناير مقارنة بـ 61.000 
في ديسمبر، في تراجع متواصل 
للشـــهر الرابع والعشرين على 
التوالي ليصل إلى أدنى مستوى 

له منذ يناير 2008. 
وباملقابل، انخفض، وبشكل 
غير متوقع أيضا، معدل البطالة 
في الواليات املتحدة ليصل إلى 
9.7% في شهر يناير، وهو أدنى 
مستوى له منذ أغسطس 2009، قد 
يعزى أداء هذا املؤشر إلى عزوف 
أعداد متزايدة مـــن األميركيني 
غير العاملني الذين توقفوا عن 
البحث عن عمل، حيث ارتفع عدد 
»الباحثني عن العمل احملبطني« 
إلى 1.1 مليون في يناير مقارنة 

بـ 734.000 قبل سنة. 
وفي أنباء مماثلة، لفت التقرير 
الى ان عدد العاملني في قطاعات 
غير املزارع انخفض، حيث جلأت 
الشركات إلى زيادة عدد ساعات 
العمل املنتظم والعمل اإلضافي 
بدال من تعيني موظفني جدد، وقد 
انخفض عدد العاملني بـ 20.000 
شخص في الشهر املاضي، األمر 
الذي يعكس الهبوط احلاد الذي 
طرأ على عدد العاملني في قطاع 
البناء، إلى جانـــب تراجع عدد 
املســـتخدمني اجلدد في القطاع 

العام.

منطقة اليورو

كما كان متوقعا، قال التقرير 
ان البنك املركزي األوروبي قرر 
اإلبقاء على سعر الفائدة الرئيسي 
دون تغيير عند أدنى مستوياته 
على اإلطالق وذلك للشهر التاسع 
على التوالي، األمر الذي ضغط 

على العملة األوروبية لتنخفض 
مقابل سلة عمالت رئيسية وسط 
مخاوف بشـــأن العجز الضخم 
واملتزايد فـــي موازنات عدد من 
دول مجموعة اليورو، وخاصة 
اليونان. ومن املتوقع أال يجري 
البنك املركزي األوروبي أي تغيير 
في إجراءات اإلقراض الطارئ بعد 
أن اعتمـــدت اللجنة األوروبية، 
وبحذر، خطط احلكومة اليونانية 
لتقليص العجـــز في ميزانيتها 
العامة على مدى السنوات الثالث 

املقبلة. 
كما كان متوقعا، قال التقرير 
ان بنك إجنلترا أبقى على سعر 
الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 
مستوى الـ 0.50%، وأوقف البنك 
تطبيق برنامج التخفيف الكمي 
اخلـــاص به بعـــد أن وصل إلى 
املقرر وهو 200 مليار  مستواه 
جنيه وقـــد مت إنفاق هذا املبلغ 
على احلكومة والشركات لتحفيز 

االقتصاد وانتشاله من أعمق ركود 
يشهده منذ نهاية احلرب العاملية 

الثانية.

المؤشرات االقتصادية

وصعد مؤشر مديري الشراء 
لقطاع اإلنتاج الصناعي إلى 56.7 
نقطة في الشهر املاضي مقارنة 
بـ 54.1 نقطة التي كان متوقعا 
تسجيلها، وأعلى من الـ 51.1 نقطة 
التي سجلها هذا املؤشر في الشهر 
الذي يدل على  الســـابق، األمر 
التعافي السريع وانتعاش قوي 
الشهر األول من  للنشاط خالل 
السنة. من جهة أخرى، انخفض 
مؤشـــر مديري الشـــراء لقطاع 
اخلدمات، متأثرا بالظروف التي 
أوجدها ســـوء األحوال اجلوية 
التي شهدتها اململكة املتحدة، فقد 
انخفض هذا املؤشـــر إلى 54.5 
نقطة في يناير مقارنة بـ 56.5 

نقطة في ديسمبر.

من أجل شـــطب ديـــون هاييتي 
الدوليـــة وكذلك  للمؤسســـات 
تقدمي منح بدال من القروض لدعم 
الفقير  البلد  املؤلم لهذا  التعافي 

الواقع على البحر الكاريبي.
الذي  وشـــارك في االجتماع 
اســـتمر يومـــني وزراء املاليـــة 
ومحافظو البنـــوك املركزية من 
الدول الصناعية الكبرى في العالم 
التـــي تضم اليابـــان والواليات 
املتحـــدة وبريطانيا وفرنســـا 

وإيطاليا وكندا وأملانيا.
وجاء على قمة جدول أعمال 
االجتماع إصـــالح النظام املالي 
الـــوزراء ضرورة  العاملي، وأقر 
أن تســـدد البنوك أموال دافعي 
الضرائب التي أنفقت على خطط 
اإلنقاذ املالي التي ســـاعدت على 
اإلبقاء على النظام املالي واقفا على 
قدميه خالل العامني املاضيني لكن 
الوزراء اختلفوا حول الوسائل.

وكان من بني القضايا األخرى 
على جدول أعمال االجتماع التعافي 
البطيء لالقتصاد العاملي وخطط 
اخلروج من إجراءات التحفيز التي 
تزيد من عجز ميزانية احلكومات 
العاملي  التـــوازن للنمو  وإعادة 

وتقييم عملة الصني.
من جانب آخر، سعى وزراء 
مالية دول مجموعة الســـبع في 
ختام اجتماعهم الى طمأنة العالم 
بشـــأن هدفهم املشـــترك تعزيز 

االنتعـــاش االقتصـــادي الهش، 
عن طريق التأكيد على التزامهم 
مبواصلـــة سياســـة النهـــوض 

االقتصادي.
وقال وزير املالية الكندي جيم 
فالهيرتي، فـــي مؤمتر صحافي 
مشترك عقد في ختام االجتماع 
وكلف خالله بتقدمي عرض موجز ملا 
توصل اليه املجتمعون، »سنواصل 
تطبيق سياســـة النهوض التي 
التزمنا بها معـــا، ونحن نبحث 

استراتيجيات التخارج«.
وعقـــب نظيـــره البريطاني 
اليســـتر دارلينغ بالقول »نحن 
جميعا عازمون على االستمرار في 
دعم اقتصاداتنا الى حني حتقيق 

انتعاش متني«.
بـــدوره، قال وزيـــر اخلزانة 
االميركي تيموثي غايتنر »علينا 
التأكد من عدم تعريض االنتعاش 

االقتصادي العاملي للخطر«.
ومنـــذ الصيـــف عـــاد النمو 
تدريجيـــا الى اقتصـــادات دول 
مجموعة السبع، لكنه اليزال هشا 
ومدعوما بشكل اساسي من برامج 
التحفيـــز االقتصادي احلكومية 
التي اعتمدت بعد االزمة املالية.

اما مســـائل املديونية العامة 
الهائلة التي ترزح حتتها بعض 
دول منطقـــة اليورو والتي ادت 
البورصات  انهيار مؤشرات  الى 
في االيام التي سبقت االجتماع، 

اضافة الى صعوبة اخلروج من 
سياسة زيادة االنفاق، فقد وضعها 
املجتمعون في املرتبة الثانية خالل 

مؤمترهم الصحافي.
ووجد املجتمعون انفسهم امام 
موجة قلق جديدة تسود االسواق 
املالية العاملية، وشهدت مؤشرات 
البورصات اسبوعا بالغ الصعوبة 
سجلت خالله انخفاضات حادة 
مدفوعة باملخاوف من أن تعجز 
دول مثـــل اليونـــان والبرتغال 
واســـبانيا من اخلروج لوحدها 

من ازمة مديونياتها الهائلة.
وخـــالل املؤمتـــر الصحافي 
طرح سؤال متعلق بالذي تعتزم 
مجموعة السبع فعله حلل مشاكل 
هذه املديونيات الهائلة، على وزراء 
مالية ثالث دول اعضاء في منطقة 
اليورو هم االملاني فولفغانغ شوبل 
والفرنســـية كريســـتني الغارد 

وااليطالي غيليو ترميونتي.
من جانب آخـــر، اكد الوزراء 
انهم يقدرون عاليا مبادرة اوتاوا 
الى الدعوة لعقـــد هذا االجتماع 
بهذه الصيغـــة، اي اجتماع غير 
رسمي بهدف التشاور، في حني 
رحب الوزيـــر املضيف بطبيعة 

املناقشات الودية.
 وقالت الوزيرة الفرنسية ان 
»املجـــيء الى الصقيع والى هذه 
املدينة اجلملية اعطى االمور نفحة 
دافئة«، قبـــل ان تغادر الختبار 

الشـــهري  التقريـــر  أكـــد 
للشركة الكويتية التخصصية 
لالستشـــارات االقتصادية ان 
األزمة االقتصادية العاملية أثرت 
على الشركات الكويتية دون 
استثناء وخصوصا االستثمارية 
والعقارية وساهمت في إحداث 
صدع كبير في االقتصاد وفي 
التمويل  نـــدرة  بروز ظاهرة 
السيولة في الوقت الراهن من 
التأكيد على  البنوك، مع  قبل 
ان التحرك العاجل في تنفيذ 
اخلطط التنموية قد يســـعف 
احلال ويعمل على إنقاذ الوضع 
قبل ان يزداد ســـوءا، مشيرا 
الـــى ان الشـــركات الكويتية 
كانت ضحيـــة ألزمتني عاملية 
متمثلة في االزمة االقتصادية 
العاملية ومحلية بشح التمويل 

والسيولة.
ادارة  وقال رئيس مجلس 
الشركة محمد سلطان إن الوضع 
الكويت يشـــهد  العقاري في 
حالة ترقب شـــديد في الوقت 
الذي تعمل فيه الشركات على 
اختالفها االستثمارية والعقارية 
على إنهاء العمـــل في إصدار 
امليزانيات العمومية السنوية 
اخلاصة بهـــا، مع مالحظة ان 
نسبة من هذه الشركات لم تعد 

تعلن عن أرباحها السنوية كما 
هو معتاد فـــي هذه األيام من 
الســـنة وال حتى في تسريب 
اي اخبـــار عن تلك االرباح او 
اخلسائر، وكذلك لم تعد تقوم 
بعمليات توزيع لألرباح أيضا 
وهذا يدل على ســـوء الوضع 
املالي لهذه الشركات إن لم تكن 

تعاني من اخلسارة بالفعل.
الشـــركات ايضا  ان  وبني 
تتحني الفرص التي تبدأ فيها 
املشاريع التي تضمنتها اخلطة 
الى ارض  التنموية بالظهور 
الواقع، آملة كل منها ان يكون 
لها »من الطيب نصيب« وهذا 
ما كان مبعث التفاؤل الوحيد 
فـــي الســـوق علـــى اختالف 

قطاعاته.
وأضاف ســـلطان ان ذلك 
يعمـــل على إضعـــاف حركة 
الســـوق العقـــاري وعمليات 
البيع والشراء، متوقعا خالل 
األشهر الثالثة املقبلة ان تكون 
هناك عمليات بيع كثيرة لعمل 
تســـييل لألموال وهذا يؤدي 
إلى انخفاض األسعار بشكل 
كبير مما ســـيزيد املعروض 
في ظل شح في الطلب تكون 
نتيجته انخفاض السعر وهذا 
هو الوضع الطبيعي. وبني ان 

الشـــركات دخلت  الكثير من 
اآلن في سباق مع الزمن إذ ان 
احلكومة وضعت خططا كبيرة 
للعمل على حتريك السوق، مما 
يجعل هذه الشركات حتجم عن 
تسييل ممتلكاتها من العقارات 
في الوقت احلالي في محاولة 

منها لكسب الوقت. 
على الصعيد نفســـه قال 
سلطان ان الكويت اآلن حتتاج 
إلى شـــحنة قوية من اخلطط 
واملشروعات التنموية املقدمة 
مـــن احلكومة والتي قد تصل 
إلى ضخ 30 مليار دينار خالل 
السنوات االربع املقبلة، خاصة 
بعد هذه األزمة العاملية وأزمة 
دبي وأزمة السيولة في السوق، 
مع وجوب ان تقوم احلكومة 
باإلســـراع في عمل مشاريع 
البنيـــة التحتية ومشـــاريع 
املـــدن اجلديـــدة وصناعات 
البتروكيماويات والســـماح 
بدخول القطاع اخلاص في هذا 
اخلطط وان يكون له دور فيها 
عن طريق املشاريع اخلاصة 
بنظام الـ B.O.T.، وأال تتثاقل 
احلكومة فـــي تنفيذ اخلطط 
التنمويـــة املوضوعة وتعمل 
جاهدة على السرعة في تنفيذها 

حسب البرامج احملددة لها.

»الكويتية لالستشارات«: الشركات تترقب 
ما ستتمخض عنه الخطة التنموية من مشاريع

»صناعة الكيماويات« تختتم برنامجها 
التدريبي لتطوير المهارات الذاتية للعاملين

التضخم في اإلمارات 
ألدنى مستوى في 9 سنوات

.. وانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين 
0.4% في ديسمبر الماضي

صرح رئيـــس فريق القـــوى العاملة فــي 
شركـــة صناعة الكيماويات البترولية الكويتيـــة 
أحمـــد الدعيجاني ان الشركة أنهت برنامجها 
التدريبـــي العملي بنجاح كبير حيث كان برنامج 
تطويـــر املهارات الذاتية يهدف إلى حتســـني 
مهـــارات العاملني في الشركة إلــى األفضـــل 
حتـــى نتمكـــن من الوصـــول الى أعلى معدالت 
النجـــاح في منظومـــة العمـــل احلديثة التي 
تطبقها الشـــركــــة منذ فترات بعيدة ملواكبة 
التطورات، حيث كان مـــن ضمنهـــا التعاون 
مع شركة اإلجناز واالبداع لتقدمي هذا البرنامج 

املتميز.
وأكد الدعيجاني ان البرنامج التدريبي احتوى 
على عدة عناصر تدريبيـــة عملية منها كيف 
تصبح األفضل وكيفية تنمية املهارات العقلية 

وكيفية تنمية مهارات االتصال التي يستطيع 
املوظف االستفادة منها في عملية اتصاله باإلدارة 
العليا وتعليمه كيفية الوصول الى دائرة احلل 
التي تواجه طبيعة سير العمل وتقدمي احللول، 
مبينا ان الشركات العاملية باتت تركز على تنمية 
مهارات موظفيه والعاملني فيها للوصول الى 

أعلى معدالت اإلنتاج.
فاإلدارة العليا في الشركة تولي ذلك األمر في 
سياستها االستراتيجية وهي النهوض بقطاع 
العاملني في جميع جوانبه العملية واحلياتية ما 
سينعكس على الفرد واملجتمع بالشكل االيجابي 
املرجو وقدم البرنامج م.إياد الكيالي الذي ركز 
في تدريبيه على كيفيـــة جعل املوظف مركزا 
على إدارة أولويات حياته بشكل عملي وعلمي 

مدروس.

دبيـ  رويترز: أظهرت بيانات أولية للمكتب 
الوطني لإلحصاء ان معدل التضخم السنوي 
في دولة االمارات العربيـــة املتحدة بلغ %1.5 
في العام املاضي وهو أقل مســـتوى في تسعة 
أعوام ويتفق مع التوقعات وذلك نتيجة عودة 
االجتاه النزولي لألســـعار في شـــهر ديسمبر 

كانون األول.
ووضعت االزمـــة املالية العاملية حدا لفترة 
ازدهـــار غذاهـــا قطاعا النفـــط والعقارات في 
منطقة اخلليج العربية ما ادى النخفاض أسعار 
املستهلكني من مستوياتها القياسية التي بلغتها 
في 2008 وشـــهدت بعض الدول مثل االمارات 

انكماشا مؤقتا في عام 2009.

وأظهرت البيانات أن أسعار املستهلكني في 
االمارات انخفضت 0.4% على أســـاس سنوي 
في ديســـمبر بعد ارتفاعها بنســـبة 0.17% في 

الشهر السابق.
ومقارنة مع الشهر السابق اظهرت البيانات ان 
األسعار انخفضت 0.7% في ديسمبر بعد ارتفاعها 

بنسبة 0.4% في نوفمبر تشرين الثاني.
وذكر املكتب أن االنخفاض في ديسمبر جاء 
نتيجة التراجع في األســـعار فـــي الشـــريحة 
اخلاصة بأسعار السلع املنزلية والتـــي متثل 
نحو 39% من ســـلة التضخم بينمـــا ارتفعت 
أسعار املواد الغذائية قليال. ولــم يذكر املكتب 

تفاصيل.

دبيـ  رويترز: أظهرت بيانات أولية للمكتب 
الوطني لإلحصاء أن مؤشر أسعار املستهلكني 
في االمــــارات العربية املتحدة انخفضت %0.4 
على أساس سنوي في ديسمبر بعد ارتفاعها 

بنسبة 0.17% في الشهر السابق.
ومقارنة مع الشهر السابق انخفضت االسعار 

0.7% في ديســــمبر بعد ارتفاعها بنسبة %0.4 
في نوفمبر.

وأظهــــرت البيانات أن اإلمارات ســــجلت 
معدل تضخم سنـــوي بلغ 1.5% العام املاضي 
انخفاضا من مستوى قيـاســي بلغ 12.3% في 

.2008

تأكيدًا لما انفردت به »األنباء«

صدور مرسوم أميري بتشكيل »األعلى للبترول«
رويترز: تأكيدا ملا نشرته »األنباء« في عددها 
الصادر يـــوم اجلمعة املاضـــي، أفادت جريدة 
»الكويت اليوم« الرســـمية بأن صاحب السمو 
االمير عني أعضـــاء غير حكوميني في املجلس 
األعلى للبترول، وهو أعلى جهة في البالد مسؤولة 
عن السياسة النفطية رغم الضغوط السياسية 

الستبعادهم.
ويضم املجلس األعلى للبترول اجلديد سبعة 
أعضـــاء من احلكومة برئاســـة رئيس الوزراء 
وعشرة أعضاء غير حكوميني يعينون لثالث 
سنوات وذلك بحسبما جاء في القرار الذي نشرته 
اجلريدة الرسمية في الكويت، وهم كاآلتي: سليمان 
نصف العماني وصباح اخلالد الصباح ود.محمد 
على أكبر ود.عماد محمد العتيقي وعيسى محمد 
املزيدي ود.محمد ابطيحان الدويهيس وهشام 
سليمان العتيبي ود.نايف فالح احلجرف ومحمد 

حمود ابراهيم الهاجري.
وقـــد مت بحث إدخال تغييرات على املجلس 
األعلى للبترول العام املاضي مع ضغط مشرعني 
الســـتبعاد األعضـــاء غير احلكوميـــني، وقال 
املشـــرعون إنهم يريدون التأكد من عدم وجود 

تضارب في املصالح ألعضاء املجلس.
وأبطأ الشـــلل السياسي في الكويت نتيجة 
للخالفات الطويلة بني مجلس األمة واحلكومة 
خطط دعـــم الطاقة اإلنتاجية في قطاع النفط، 
وألغيت صفقات نفطية أو تأجلت بعد انتقادات 

من أعضاء في مجلس األمة.
وتواجـــه احلكومـــة حتديا الســـترداد ثقة 
املســـتثمرين في القطاع بعـــد أن ألغت صفقة 
بتروكيماويات مبليارات الدوالرات مع شـــركة 
داو كيميكال في ديســـمبر 2008 بعد شهر من 

توقيعها بسبب انتقادات من البرملان.

تقـرير


