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انتعاش كبير تنتظره البورصة خالل املرحلة املقبلة في اعقاب امتام صفقة »زين«

أشار في تقريره األسبوعي أن القوة التصويتية لـ»اتصاالت« ستكون بنحو 50.7٪ وقد تلجأ إلى شراء أكثر من 46٪ لتعزيز ذلك

»الشال«: صفقة »زين« ستمضي إلى نهايتها ما لم تتغير تركيبة الملكيات
تقرير  أوض���ح 
الشال اإلقتصادي 
االسبوعي حول 
صفقة »زين« ان خالفا معلنا 
حدث بني مساهمني رئيسيني 
في »زين« حول الصفقة، ولم 
يكن اخلالف على مبدأ البيع، 
وإمنا على وس���يلة الشراء، 
الذي متثله شركة  فالتحالف 
الوطنية يعطي  االستثمارات 
اولوية حق البيع للس���اعني 
ل���ه، بينما يفضل���ه حتالف 
شركة مجموعة االوراق املالية 
نسبة وتناسبا بني املساهمني 
كلهم باستثناء الهيئة العامة 
لالس���تثمار، وبالطبع اسهم 
اخلزينة، وميثالن نحو %33.8 

من اسهم الشركة.
وتعتقد شركة االستثمارات 
الوطني���ة أنه ال ف���رق كبير 
بني االثن���ني فنحو 97.5% من 
املساهمني ميلكون 300 الف سهم 
واقل وستكون حصيلتهم من 
الصفقة طبق���ا لتصريح اول 
نح���و 500 مليون دينار او ما 
نس���بته 15.6% م���ن حصيلة 
البي���ع ولكن خفضت نس���بة 
الصغار في تصريح الحق الى 
7% او نحو 235 مليون دينار 
وان النسبة ستبلغ 98.5% من 
املساهمني بإضافة 1% منهم من 
كبار املساهمني وذلك ما سيذهب 

االقلية الكبيرة، املمثلة بنحو 
20% ملكية ملس���اهمي القطاع 
اخلاص غي���ر احملظوظني الى 
جانب 24.6% هي ملكية الهيئة 
العامة لالستثمار من اجل ضمان 
تشغيل س���لس بعد دفع هذه 
املبال���غ الضخمة ف���ي عملية 
االس���تحواذ. وفي حال امتام 
امللكيات  الصفقة س���تتوزع 
اجلدي���دة الى 46% لش���ركة 
»اتصاالت« االماراتية و%24.6 
للهيئ���ة العامة لالس���تثمار، 
و20.2% للقط���اع اخل���اص 

الى القطاع املصرفي ومنه الى 
تأثيرات���ه املوجب���ة على أداء 
االقتصاد الكلي. وتعتقد شركة 
مجموعة االوراق املالية أن إرادة 
املشرع في الدول كلها، تقريبا، 
شامال التشريع غير النافذ بعد 
الكويتية،  املال  لهيئة اسواق 
تتطلب عرضا متساويا وشامال 
املساهمني جميعهم. وألن »زين« 
أكبر شركات السوق الكويتية 
وألهميته���ا االس���تراتيجية، 
يفت���رض في املش���تري الذي 
سيتولى إدارتها مراعاة شعور 

الكويتي، وغالبيتها ملجموعة 
األوراق املالية وحلفائها ونحو 
9.2% اسهم خزينة او ما متلكه 
شركة »زين« من اسهمها وعليه 
ستبلغ القوة التصويتية لشركة 
اتصاالت االماراتية نحو %50.7 
مقابل قوة تصويتية ملا عداها 
بح���دود 49.3% في حال بقاء 
اسهم اخلزينة عند مستواها 
احلالي وهي اسهم على احلياد 
وقد تشتري شركة اتصاالت 
اكثر قليال من 46% سواء بشكل 
مباشر او غير مباشر لتعزيز 

قدرتها التصويتية وألن خالف 
كبار املساهمني ليس على مبدأ 
البيع وألن مجموعة األوراق 
املالية ليس���ت طرفا مباشرا 
في عملية البيع برغبتها فمن 
املتوقع ان متضي الصفقة الى 
نهايته���ا ما لم تتغير تركيبة 
امللكيات خالل االسابيع القليلة 
القادمة والقيمة الكلية للصفقة 
نحو 3.357 مليارات دينار او 
نح���و 11.9 مليار دوالر وبعد 
خص���م عمولة ال� 50 فلس���ا 
للسهم أو نحو 2.94% من قيمة 
الصفق���ة والبالغة نحو 98.7 
مليون دينار س���تكون قيمة 
الصفقة الصافي���ة للبائعني 
نحو 3.258 ملي���ارات دينار 
كويتي او نح���و 11.55 مليار 
دوالر وبإمت���ام هذه الصفقة 
وحصيلته���ا احلصول على 
حصة سيطرة في ثالث اكبر 
شركات االتصاالت في املنطقة 
ستصبح الشركة املستحوذة 
اكبر ش���ركات االتصاالت في 
املنطقة وسيمضي وقت طويل 
حتى حتدث في الكويت عملية 
استحواذ بهذا املبلغ القياسي، 
كما سيمضي وقت طويل حتى 
يكون للقطاع اخلاص الكويتي 
دور في ملكية وإدارة شركة 
كبرى متخصص���ة في قطاع 

االتصاالت.

أرقام التضخم في الكويت.. »فاقدة األهمية«
في حتليله الرتفاع األس���عار وبش���كل مبالغ فيه، 
أشار التقرير الى انه من حق الناس كلهم القلق بشأن 
الغالء، فاألصل هو انخفاض الدخل احلقيقي، أو القوة 
الشرائية للدخل، مع ارتفاع األسعار، مبعنى ان يشتري 
الدخل نفسه كمية أقل من السلع واخلدمات كلما ارتفعت 
األسعار، وللغالء أو التضخم مخاطر أخرى، فارتفاع 
مستوى األسعار في بلد ما يعني تلقائيا زيادة تكاليف 
اإلنتاج، ومعها ضعف تنافسية هذا االقتصاد أو ذاك، 
وهو مرض غاية في اخلطورة، والهدف الرئيسي ألي 
سياسة نقدية، أو سياسة اقتصادية عامة، هو ضمان 
منو االقتصاد بأقل قدر من الضغوط التضخمية، لذلك 
يعامل التضخم على انه العدو األول الواجب مواجهته، 
واالستثناء الوحيد هو زمن أزمات الركود أو الكساد.

وأشار التقرير الى ان حساب معدالت التضخم أمر 
معقد وغاية في األهمية، فالتضخم يحسب بعد دراسة 
دقيقة ملكونات ميزانية األسرة، والبد ان تكون امليزانية 
وعينة األسر ممثلة متاما للمجتمع كله، والبد من متابعة 
التغير بدقة وبش���كل مستمر، والبد من مراجعة وزن 
املكونات بش���كل دوري مع تغير عادات اإلنفاق، وفي 

دول العالم كلها أصبحت عمليات احلس���اب املذكورة 
جزءا من العمل اليومي ألجهزتها، لذلك هي تصدر بعد 
أسابيع من نهاية كل شهر، اي حديثة ودقيقة، ومعها 
يحس���ب النمو احلقيقي لالقتصاد بعد بعض اإلضافة 
واقتطاع اثر التضخم من معدالت النمو االسمي، وألن 
اثرها بالغ على الناس، ينش���ر الرقم صحيحا ومقارنا 
وقاطعا، وقد استخدم هذا الرقم في حسم مظاهرات عمال 

جنوب افريقيا، قبل نحو شهر، وكان قاطعا.
وما ينشر في الكويت، وينشر متأخرا، ال عالقة له 
بالتعريف السابق، وال ميكن الدفاع عنه، فهو خليط من 
أسعار اجلملة والتجزئة، يتأخر كثيرا حتى يفقد أهميته، 

وال يعكس واقعا للتطور في ميزانية األسرة.
ورغم ان في الكويت أكبر حكومة في العالم، بعدد 
موظفيها الى عدد الس���كان، إال انها تعجز عن إصدار 
مؤش���رات يعتد بها، وتعجز عن مواجهة تسييس أي 
ارتفاع باألس���عار وحتويله الى مطالبة، محقة أو غير 
محقة بالتعويض، وأخيرا غطت قضية ارتفاع أسعار 
الطماطم كل ما عداه���ا، وال أحد يعرف وزن الطماطم 
واخلضار في ميزانية األسرة، وترجمها بعض السياسيني 

ال���ى مطالب جديدة بزيادة الرواتب واألجور، حتى لو 
لم يكن بإمكان الدولة توظيف القادمني اجلدد الى سوق 
العمل بأي أجر، او حتى ضمان استمرار األجور احلالية، 
أو مناقشة اجلهد الواجب للدولة من قبل املوظف مقابل 
األج���ر، وظاهرة إضراب ال� 25 دقيقة لبعض املعلمني، 

تبرز سياسة األخذ بال عطاء.
وزاد الطني بلة استغالل آخرين حلملة الغالء واالضراب 
عن صيد الس���مك، لرفع أسعار األسماك، للسماح لهم 
باستخدام شباك محرمة، وسابقا، بإلغاء منع الصيد في 
حدود ثالثة أميال من الشاطئ، أو الصيد في جون الكويت، 
احلاضن األهم لتكاثر األحياء املائية، وكلنا يعرف مدى 
التدهور الذي أصاب ثروة البلد السمكية بسبب الصيد 
والتلوث اجلائرين، ومهما بلغت مس���ؤولية اآلخرين، 
فستبقى املسؤولية احلقيقية حكومية، سواء باالهتمام 
الشديد بسالمة مؤشرات القياس، أو بالعقوبة السريعة 
والقاس���ية ملن يحاول التكسب، بالتحكم املصطنع في 
املعروض � للطماطم أو غيره � على حساب املستهلك، 
ولن تس���تعيد احلكومة مرجعيتها، ومعها هيبتها، اال 

بالعمل الصحيح والقوي.

ضعف الدوالر يخدم الواليات المتحدة 
على كل األصعدة

واشنطنـ  أ.ف.پ: يعتبر تراجع سعر الدوالر مفيدا للواليات املتحدة 
على جميع األصعدة إذ يسمح بدعم النمو ويحفز في الوقت نفسه 

تضخما مطلوبا في ظل اقتصاد يخشى انهيارا في األسعار.
وحني تكون عملة بلد ما ضعيفة، فهذا يعتبر بصورة عامة مكسبا 
ــارج أفضلية على منتجات  ــن إذ مينح منتجاتهم في اخل للمصدري

الدول األخرى على صعيد مقارنة األسعار.
ــجل ضعف في الطلب الداخلي األميركي يتوقع  وفي وقت يس
ــتمر لفترة من الوقت، فان التراجع املسجل مؤخرا في سعر  ان يس
ــا اقتصاديا مازال ضعيفا من خالل  الدوالر ميكن ان يحرك انتعاش
ــية سعر صرف العملة الوطنية  تشجيع الصادرات. غير ان تنافس
لديها انعكاس سلبي اذ تتسبب عادة بتضخم في البلد الذي يشهد 

تراجعا في سعر عملته اذ تزيد من كلفة املواد املستوردة.
ــة بالواليات املتحدة،  ــن في ظل الظروف االقتصادية اخلاص لك
ــؤولو االحتياطي  ــب، إذ يعتبر مس فان ذلك أيضا يتحول الى مكس
الفيدرالي )البنك املركزي( ان التضخم احلالي ضعيف الى حد يدعو 
ــب انكماش معمم في  ــائل لتجن ــعون بكل الوس الى القلق وهم يس
األسعار والرواتب، ما سيشكل في حال حصل كارثة يكون اخلروج 

منها في غاية الصعوبة.
ــي بوالك  ــتثمارات اوريل اي تي س ــركة االس وكتب محللو ش
ــة بعنوان »دوالر ضعيف بدون عواقب«  اخلميس املاضي في دراس
ــدوالر »يخفف الضغوط  ــعر ال ان التضخم الناجت عن انخفاض س
االنكماشية على املنتجني احملليني. ومن الواضح ان هدف االحتياطي 

الفيدرالي حتريك التوقعات التضخمية«.
ــعر صرف الدوالر مرتبط الى حد بعيد  والتراجع احلالي في س
بالسياسة النقدية التي يعتمدها االحتياطي الفيدرالي اذ يعلن بشكل 
ــده القريبة األجل بأدنى  ــى إبقاء معدالت فوائ ــح تصميمه عل واض
ــتوياتها لفترة طويلة، ويتحدث حتى عن اتخاذ تدابير إضافية  مس

خلفض املعدالت البعيدة االجل أكثر مما هي عليه.
ــبق ضعف االنتعاش االقتصادي، فان  واذا أضيف الى كل ما س
الواليات املتحدة تفقد من جانبها املستثمرين الذين سيتوجهون إلى 
بلدان أخرى بحثا عن مردود اكبر، ما يساهم ايضا في تراجع الدوالر. 
واإلجراءات التي يدرسها االحتياطي الفيدرالي تقضي بزيادة السيولة 

وتيسير القروض وفق ما يعرف بـ »التدابير غير التقليدية«.
وازداد احتمال جلوء االحتياطي الفيدرالي الى هذه الوسيلة حني 
اعتبر رئيسه بن برنانكي ان مستوى النمو االقتصادي والتضخم 
منخفض الى حد خطير. وبلغ سعر صرف الدوالر منذ مطلع الشهر 
ــبة الى سلة من العمالت األجنبية  ــتوياته منذ يناير بالنس أدنى مس

الكبرى، وقد ساهمت تصريحات برنانكي في تراجعه.
ــتانلي ان »النتيجة غير املقصودة او   ويرى محللو مورغان س
ــيولة ستكون اإلبقاء  الضمنية ولو انها مفيدة، لضخ املزيد من الس
على الضغوط التي بدأت تظهر في اجتاه تراجع سعر الدوالر لفترة 
طويلة من الزمن«. وهذا ما اقر به احد مسؤولي البنك املركزي اريك 
روزنغرن اخلميس املاضي. وقال ردا على صحافي في شبكة سي 
ان بي سي سأله ان لم يكن يخشى ان يؤدي تدخل جديد ملؤسسته 
ــرة طويلة، »ان احد معطيات  ــواق الى اضعاف الدوالر لفت في األس
املشكلة الواجب علينا حلها هو ان نسبة التضخم ضعيفة أكثر مما 

ينبغي«. وهذا يعني ان كل الوسائل ممكنة لتحريك التضخم.

األفراد استحوذوا على %49.8
 من قيمة األسهم المبيعة في 9 أشهر

»المركزي« و»المالية« يقدمان أول تقرير 
عن خطة التنمية خالل أسبوعين

اشار التقرير الى ان الشركة الكويتية 
للمقاصة اصدرت تقريرها »حجم التداول في 
السوق الرسمي طبقا جلنسية املتداولني« 
عن الفترة م����ن 2010/1/1 الى 2010/9/30 
واملنش����ور في املوقع االلكتروني لسوق 
الكويت لالوراق املالي����ة. وافاد التقرير 
بأن االفراد ال يزالون اكبر املتعاملني، اذ 
استحوذوا على 49.8% من اجمالي قيمة 
االسهم املبيعة و46.7% من اجمالي قيمة 
االسهم املش����تراة، فقد باع املستثمرون 
االفراد اسهما بقيمة 4.9452 مليارات دينار 
كما اشتروا اسهما بقيمة 4.6383 مليارات 
دينار ليصبحوا بذلك املستثمرين االكثر 
بيع����ا وبحصيلة قارب����ت 306.9 ماليني 

دينار.
واستحوذ قطاع املؤسسات والشركات 
على 23.1% من اجمالي قيمة االسهم املشتراة 
و21.3% من اجمالي قيمة االسهم املبيعة، 

وقد اش����ترى هذا القطاع اس����هما بقيمة 
2.2927 مليار دينار في حني باع اس����هما 
بقيمة 2.1162 مليار دينار ليصبح صافي 
تداوالته االكثر ش����راء وبحصيلة قاربت 

176.5 مليون دينار.
وثالث املساهمني في سيولة السوق 
هو قطاع حس����ابات العمالء )احملافظ(، 
وقد استحوذ على 21.4% من اجمالي قيمة 
االسهم املشتراة، و20.4% من اجمالي قيمة 
االسهم املبيعة، وقد اشترى هذا القطاع 
اس����هما بقيمة 2.1253 ملي����ار دينار، في 
حني باع اسهما بقيمة 2.0218 مليار دينار 
ليصبح صافي تداوالته شراء وبحصيلة 

قاربت 103.5 ماليني دينار.
وآخر املساهمني في السيولة هو قطاع 
صناديق االستثمار، فقد استحوذ على %8.8 
من اجمالي قيمة االسهم املشتراة و%8.5 

من اجمالي قيمة االسهم املبيعة.

بعنوان »األرقام واألهداف« قال التقرير 
ان وكيل وزارة التجارة الدولية في الواليات 
ــيز  ــكو سانش املتحدة االميركية فرانشيس
ــداف جتارة اميركا  ذكر في قراءته ألحد أه
ــالد، أن الرئيس  اخلارجية خالل زيارته للب
»أوباما« يأمل  في مضاعفة صادرات الواليات 
املتحدة االميركية خالل خمس سنوات، ويقول 
الوزير إن الشهور السبعة األولى من عام 2010 
ــادرات الواليات املتحدة  حققت منوا في ص
األميركية بحدود 18%، بينما كانت توقعات النمو 
بحدود 14.5، وفي تبريره جلدوى مضاعفة 
الصادرات خالل خمس سنوات، يذكر أن ذلك 
معناه خلق 2 مليون فرصة عمل داخل الواليات 
ــها استخدمها  املتحدة االميركية. اللغة نفس
ــي الصيف الفائت، فهو  الكونغرس االميرك
ــر في تقرير له كم بلغ منو الناجت احمللي  يذك
اإلجمالي وكم فرصة عمل خلقت خالل الربع 
الثاني من عام 2001 بفضل جرعات التحفيز 
االقتصادي، رغم انه كان هناك بعض الوفر 

في النفقات.
وعن السنة املالية التي انتهت 2010/9/30، 
يذكر التقرير، في بداية االسبوع الثاني من 
اكتوبر، رقم العجز الفعلي، في موازنة الواليات 
املتحدة االميركية البالغ 1.29 تريليون دوالر 

ويساوي 8.9% من حجم الناجت احمللي االجمالي 
هبوطا من 10% في السنة املالية 2009، وعلى 
موقع احلكومة االميركية ميكن أن تتابع بالثانية 
ــاق العام والتغير على حجم الدين  رقم االنف
ــهرا بشهر التغير في رقم  العام كما تتابع ش
البطالة البالغ 9.6% في شهر سبتمبر الفائت، 
وما ينسحب على الواليات املتحدة األميركية 
ــحب على الصني واليابان ودول اوروبا  ينس
ومنور آسيا وحتى تركيا احلديثة وسبقتنا من 
دون استثناء دول اخلليج العربي كلها ونشارك 
األخيرة في تخلف أرقام السكان وبعض دول 
اخلليج تعتبرها ـ أي أرقام السكان ـ مسألة 
أمن وطني مبرر هذا الكالم ببساطة انه من دون 
ارقام حديثة وصحيحة ال ميكن ان تتحدث لغة 
العالم، وال ميكن الدفاع عن هدف حتقق أو لم 
يتحقق فالبالغة النثرية او حتى شعر املعلقات 
ليسا بديال واللغة التي سيقدم فيها أول تقرير 
حول خطة التنمية بعد نحو اسبوعني يفترض 
ان تستخدم لغة العالم االقتصادية، وارقامه، 
ــا يفترض ان يتحقق من  اي ما حتقق، او م
زاوية ردم الفجوة في االختالالت الهيكلية. 
وسوف يتزامن تقرير تقدم العمل في خطة 
التنمية مع إجناز احلكومة، ممثل في وزارة 

املالية وبنك الكويت املركزي.

التمويل اإلسالمي يواجه  معوقات سياسية في أميركا
دبي � رويترز: من اس����تراليا 
الى بريطانيا وحتى فرنسا التي 
حظرت النقاب في اآلونة االخيرة 
باتت االقتصادات الغربية تعدل 
قوانينها لتشجيع النمو في قطاع 
التمويل اإلسالمي الذي يأملون ان 
يجتذب مستثمري اخلليج األثرياء. 
لكن احلماس ضعيف في الواليات 
املتحدة بسبب أمور السياسة التي 
قد تعوق منو التمويل اإلسالمي 
وجتعل استثمارات منطقة اخلليج 
املص����درة للنفط تتجه الى مكان 

آخر.
التمويل اإلس����المي  ويواجه 
متحيصا وتدقيق����ا في الواليات 
املتح����دة حيث يرى منتقدون ان 
هذه الصناعة التي يبلغ حجمها 
تريليون دوالر كانت غطاء لتحويل 
أموال الى إرهابيني أو مخططا من 
املسلمني لنشر مبادئ الشريعة 

اإلسالمية التي حترم الربا.
وأصدر مركز السياسة األمنية 
األميركي الش����هر املاضي تقريرا 
بعنوان »الش����ريعة.. خطر على 
أميركا« جاء فيه أن املمارس����ات 
التي تروج للشريعة »غير متوافقة 
مع الدستور« ويجب »حترميها«. 
وعرض التقرير في مقر الكونغرس 
األميركي وحظ����ي بتأييد بعض 

اجلمهوريني.
وينش����ط رئي����س مجل����س 

النواب األميركي الس����ابق نيوت 
الدعوة  جينجريتش أيض����ا في 
الى قان����ون احتادي يضمن عدم 
التمويل  أو  االعتراف بالشريعة 
املتوافق مع الشريعة من قبل أي 

محكمة أميركية.
وقال أحد الشركاء ونائب مدير 
التمويل اإلسالمي العاملي في شركة 
احملاماة كينغ اند اسبالدينغ جواد 
علي »اذا كان هناك اختيار.. وكان 
حتليل العائد واملخاطرة متساويا 
لكن أحد األماك����ن يفتح ذراعيه 
للمسلمني بينما السياسيون في 
بلد آخر ال يرحبون باملس����لمني، 
فسيختار املسلمون قطعا الوالية 
القضائية األكثر ترحيبا«. وكانت 
الوالي����ات املتح����دة غالبا وجهة 
اس����تثمارية مواتية ملستثمري 

الشرق األوسط. 
فم����ن ناحي����ة، يدع����م نظام 
الضرائ����ب األميركي احلالي منو 
التموي����ل الهيكل����ي املتوافق مع 
الش����ريعة. ومعظ����م العم����الت 
اخلليجية مرتبطة بالدوالر الذي 
تسعر به صادراتها النفطية مما 
يزيل مخاطر سعر الصرف املرتبطة 

باالستثمار عبر القارات.
لكن تشديد اللهجة السياسية 
في الواليات املتحدة قد يدفع بعض 
املستثمرين الى إرجاء قراراتهم.

 وقال مصرفي إس����المي في 

اخلليج »املستثمرون لم يبدأوا 
الهروب من الواليات املتحدة بعد 
لكنني رأيت عددا من املستثمرين 
احملتملني م����ن املنطقة يعيدون 
النظر في استثمارات متوافقة مع 
الشريعة كانوا على وشك القيام 

بها ألنهم يخشون من املناخ. 
وج����رى إط����الق أول إصدار 
لصكوك إس����المية في بريطانيا 
في أغس����طس اب عندما حصلت 
شركة انترناش����ونال انوفيتيف 
تكنولوجيز على متويل من خالل 
صفقة صك����وك بقيمة 10 ماليني 
دوالر. ولك����ن حجم هذا اإلصدار 
هزي����ل باملقارنة بإصدار صكوك 
إسالمية قيمته 500 مليون دوالر 
طرحته جن����رال اليكتريك العام 
املاضي وهو أول إصدار من نوعه 
من شركة أميركية كبرى. والواقع 
أنه من املستبعد أن تلحق أي لهجة 
سلبية تتناول التمويل اإلسالمي 
ضررا اقتصاديا بالشرق األوسط. 
وتنشط الشركات األميركية في 
االستثمار في الشرق االوسط هذا 
الع����ام وعندما تتطلب الصفقات 
متويال إس����الميا فان الش����ركات 

األميركية تتجاوب مع هذا.
اخلزان����ة  وزارة  وأطلق����ت 
األميركية برنامج التمويل اإلسالمي 
101 لتثقيف االجهزة احلكومية في 

التمويل اإلسالمي. 

بوتين: إصدار عملة موحدة لروسيا 
وبيالروسيا يتطلب قرارًا سياسيًا

أميركا تسجل ثاني أكبر عجز
 في ميزانيتها عبر تاريخها

موسكو � أ.ش.أ: قال رئيس 
وزراء روسيا فالدميير بوتني، 
أول من امس، ان مسألة إصدار 
عملة موحدة لدولة االحتاد بني 
روسيا وبيالروسيا تتطلب قرارا 

سياسيا من جانب »مينسك«.

وأضاف بوتني � خالل اجتماع 
مجل���س وزراء دول���ة الوحدة 
ورؤس���اء حكوم���ات االحتاد 
اجلمركي في موسكو � أن موسكو 
وبيالروسيا ناقشا كل املسائل 
األخرى املتعلقة بإصدار العملة 

املوحدة بشكل مفصل. وأشار 
إل���ى أن الكرة حاليا في امللعب 
البيالروسي.. مؤكدا ان جميع 
املسائل املبدئية قد مت بحثها على 
مس���توى البنك املركزي وعلى 

مستوى وزراء املالية.

� د.ب.أ: ظل العجز  واشنطن 
ف����ي ميزانية احلكومة األميركية 
في مس����توى قياسي مرتفع عام 
2010، ليمنح مزيدا من الذخيرة 
للمعارضة اجلمهورية قبل أقل من 
3 أسابيع على انتخابات التجديد 

النصفي للكونغرس األميركي.
وبلغ إجمالي العجز في امليزانية 
1.294 تريلي����ون دوالر في العام 
املالي املنتهي في 30 سبتمبر، وهو 

ثاني أكبر عجز في تاريخ ميزانية 
الواليات املتحدة بعد العجز الذي 
س����جلته عام 2009 وبلغ 1.426 
تريليون دوالر، حس����بما ذكرت 

وزارة اخلزانة أول من أمس.
وتسببت نسبة البطالة التي 
تبل����غ 9.6% في احل����د من تدفق 
أنفقت  اإليرادات الضريبية. كما 
احلكومة األميركية ما ال يقل عن 1.5 
تريليون دوالر منذ األزمة املالية 

ع����ام 2008 من أجل إنقاذ البنوك 
السيارات  واثنتني من ش����ركات 
ومحاولة حتفيز االقتصاد. ويتوقع 
أن تسجل امليزانية األميركية عجزا 

هائال آخر في عام 2011.
وقال وزير اخلزانة تيموثي 
جايتنر في بي����ان »اليزال أمامنا 
طريق طويل إلصالح الضرر الذي 
حلق باالقتصاد ومعاجلة العجز 
متى ستضطر »أوپيك« طويل املدى الناجم عن األزمة«.

إلى معالجة مسألة حصص اإلنتاج؟
البلدان   جتنبت منظم����ة 
املصدرة للبترول )أوپيك( في 
اجتماعاتها الواحد تلو اآلخر 
مناقشة مسألة قد تكون مثيرة 
للخالف تتعلق بكيفية اعادة 
توزيع حصص مس����تويات 
اإلنتاج املستهدفة للمنظمة، 
ول����م يكن اجتم����اع »أوپيك« 
املائة  السابع واخلمسني بعد 
الذي عقد هذا االس����بوع في 
ڤيينا استثناء من ذلك حتى 
بعدما أعلن العراق أوائل الشهر 
اجلاري أن احتياطياته أعلى 
التقديرات  بنس����بة 25% من 
الس����ابقة، وهو ما دفع إيران 
الى تفنيد هذا الزعم الستعادة 
أكبر  مركزها كصاحبة ثالث 

احتياطيات في أوپيك.
الع����راق يجري  وم����ازال 
مس����وحا وقد يرف����ع تقديره 
لالحتياطي����ات م����رة أخرى، 
وقال����ت ايران أيض����ا ان من 
املرجح أن ترفع حجم ثروتها 

النفطية.
وقد شكك احملللون مرارا 
في تقدي����رات دول »أوپيك« 
النفطية  حلجم احتياطياتها 
على أس����اس أن لها مصلحة 
ف����ي رفعها الى أعلى ما ميكن 
لتصي����ر مؤهل����ة حلصص 

انتاجية أعلى.
وبعد خالفات سابقة، أصبح 
نظام املس����تويات املستهدفة 
لالنت����اج احلال����ي قائما على 
االنتاج الفعلي للدول االعضاء 
بدال من االحتياطيات، غير أن 
زعم العراق بشأن احتياطياته 
يعتبر ترسيخا ملكانته مع بدء 
انتعاش انتاج البالد بعد سنوات 

من احلرب والعقوبات.
اليه أيضا  النظر  وينبغي 
العق����ود املبرمة  في س����ياق 
مع الش����ركات العاملية العام 
املاضي التي ق����د ترفع طاقة 
الع����راق االنتاجي����ة ال����ى 12 
مليون برميل يوميا في غضون 
سبع سنوات مما يرفعها الى 
مصاف السعودية أكبر مصدر 

للخام.
والعراق هو الدولة الوحيدة 
من دول »أوپيك« االثنتي عشرة 
التي ال تلتزم بس����قف انتاج 
في الوقت الراهن، وقال وزير 
النف����ط العراقي ان����ه ينبغي 
أال يبدأ النقاش بش����أن وضع 
س����قف النتاج العراق قبل أن 
يص��ل االنتاج الى أربعة ماليني 
برمي������ل يومي��ا بحلول عام 
2013 تقريب������ا ارتفاع��ا م��ن 
نحو 2.5 ملي��ون برمي��ل يوميا 

في الوقت الراهن.
الع����راق يواجه  وم����ازال 
حتديات ضخم����ة تتمثل في 
غياب احلكومة واملش����كالت 
االمنية لكن الشركات العاملية 
العمل بسرعة لتحقيق  تريد 
عوائ����د في أقرب وقت ممكن، 
بينما يرى محللون أن استغالل 
بعض امكانات البالد ميكن أن 
يؤثر تأثيرا كبيرا على سوق 

النفط.
البع����ض أن تأثير  ويرى 
الدوالر سيواصل تعزيز أسعار 
النفط لك����ن آخرين يرون أن 
امدادات  العراق  احتمال ضخ 
أكثر مما تستوعبه السوق في 
ظل اس����تمرار بطء االنتعاش 
االقتصادي سيؤدي الى اضعاف 
الطلب وس����يجعل مستويات 

املخزونات مرتفعة.
وق����ال ديڤي����د كيرش من 
»بي.اف.سي انرجي«: »مسألة 
االحتياطيات لم تعد مشكلة 
الن احلصص لم تعد تستند 
الى االحتياطيات لكن العراق 
امدادات  بالتأكي����د  س����يضخ 

جديدة«.
وتابع »ف����ي نهاية املطاف 
ل����ن يكون هن����اك طلب كاف 
الستيعاب االنتاج االضافي«.

تقـرير


