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الترقــــب لصفقة زين ـ اتصــــاالت من جهة، ومن جهــــة اخرى الوضع 
السياسي احمللي، خاصة في ظل املخاوف من تقدمي استجواب ضد وزير 
الداخلية، باإلضافة الى بعض األحداث السياسية االقليمية، لكن في ظل 
التفاؤل بالنتائج املالية للعديد من الشركات التشغيلية خاصة البنوك 
فإنه يتوقع ان تشهد الســــيولة املالية ارتفاعا في الفترة املقبلة، اال ان 
احملرك االساسي للســــوق على مدى العام مرتبط بشكل اساسي مبدى 
اســــراع احلكومة في طرح املشاريع التنموية خالل العام احلالي والتي 
يعول القطاع اخلاص عليها حتى يستعيد بعض عافيته ويساهم بدور 

اساسي في حتمل مسؤولية التنمية.

  آلية التداول

  تباينت اسعار اســــهم البنوك ما بني الصعود والهبوط في تداوالت 
ضعيفة، فعلى الرغم من االنخفاض امللحوظ في تداوالت ســــهم البنك 
الوطني اال انه ســــجل ارتفاعا في ســــعره، فيما ان سهم «بيتك» سجل 

  تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط من حيث القيمة، إذ مت تداول 
٦٦٫٢ مليون سهم نفذت من خالل ٦٦١ صفقة قيمتها ٦٫٥ ماليني دينار.

  وجاء قطاع البنوك في املركز الثاني من حيث القيمة، إذ مت تداول ٧٫٧ 
ماليني سهم نفذت من خالل ٢٩٩ صفقة قيمتها ٥٫١ ماليني دينار.

  واحتل قطاع الشــــركات االستثمارية املركز الثالث من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ٤٨ مليون ســــهم نفذت من خــــالل ٧١٠ صفقات قيمتها ٤٫٢ 

ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشركات العقارية على املركز الرابع من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ٣٢٫١ مليون ســــهم نفذت من خالل ٤١٣ صفقة قيمتها ٢٫٣٣ 

مليون دينار.
  وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
إذ مت تــــداول ٦٫٤ ماليني ســــهم نفذت من خالل ١٧١ صفقــــة قيمتها ١٫٧ 

مليون دينار.
  وقد تراجع الســــيولة املالية املوجهة للســــوق أمس يعكس أجواء 

 الضعف في السيولة المالية يدفع أغلب األسهم للتراجع 
وشراء انتقائي على األسهم الجيدة خاصة البنوك

ارتفاعا في تداوالته وسعره السوقي، 
وسجل ســــهم البنك الدولي انخفاضا 
محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة، 
حيث مير السهم مبرحلة تأسيس على 
اسعاره احلالية متهيدا ألن يشهد مرحلة 
اخرى من الصعــــود، خاصة انه يعد 
ارخص اســــهم البنوك مقارنة ببنوك 
اخرى اسعارها مرتفعة وارباحها يتوقع 
ان تكون اقل، وســــجلت اغلب اسهم 
الشركات االســــتثمارية انخفاضا في 
اسعارها في تداوالت منخفضة باستثناء 
التداوالت املرتفعة على بعض االسهم 
في مقدمتها سهم الصفاة لالستثمار الذي شهد تداوالت قياسية متباينة 
ما بني البيع خوفا من نزول الســــوق والشراء امال في استمرار تصعيد 
اسهم الشركات التابعة ملجموعة الصفوة، وحقق سهم املال لالستثمار 
ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا، فيما سجل سهم 
االســــتثمارات الوطنية انخفاضا محدودا في سعره بتداوالت ضعيفة 
مع توقعات بان يســــتمر الســــهم في حالة استقرار الى ان يتم االنتهاء 

من صفقة زين.
  واتسمت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات العقارية بالضعف 
مع ارتفاع اسعار اغلبها، خاصة سهم مراكز العقارية الذي ارتفع باحلد 
االعلى في تداوالت ضعيفة، ورغم التداوالت الضعيفة لســــهم عقارات 
الكويت اال انه حقق ارتفاعا محدودا في سعره، فيما واصل سهم لؤلؤة 

العقارية تراجعه باحلد االدنى في تداوالت ضعيفة.
  الصناعة واخلدمات

  اتسمت حركة التداول بالضعف على اسهم الشركات الصناعية مع 
ارتفاع اســــعار بعضها وان كان سهم منا القابضة سجل ارتفاعا نسبيا 

في تداوالته واستقرارا في سعره.
  وحافظت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية على اسعارها ثابتة باستثناء 
بعض االسهم التي سجلت انخفاضا في اسعارها، فيما ان تداوالت القطاع 
بشكل عام اتســــمت بالضعف باستثناء ســــهم صفاة طاقة الذي شهد 
تداوالت نشــــطة في اطار التداوالت النشطة على اغلب اسهم الشركات 

التابعة ملجموعة الصفوة.
  واستحوذت قيمة تداول اسهم ١١ شركة على ٥٨٫٣٪ من اجمالي قيمة 

الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٩ شركة. 

  هشام أبوشادي
  تراجعت القوة الشرائية في سوق 
الكويت لــــألوراق املالية فــــي بداية 
تعامالت األسبوع امس بسبب أجواء 
الترقب التي سادت أوساط املتداولني 
ملعرفة آخر التطورات حول صفقة زين 
اتصاالت والتي مت حسمها أمس عبر 
اإلعالنات الصادرة من شركة اتصاالت 
وشركة االستثمارات الوطنية والتي 
أكدت على استمرارية الصفقة وان عدم 
االنتهاء مــــن عمليات الفحص النافي 
للجهالة وراء عدم امتامها في املوعد 

احملدد لها أول من امس، األمر الذي يبدد املخاوف لدى األوساط االستثمارية 
من إلغاء الصفقة، وبالتالي فإنه يتوقع ان تعود القوة الشرائية للسوق 
مرة أخرى وبشكل تدريجي خاصة في ظل انتشار املعلومات اإليجابية 
حول أرباح البنوك وبعض الشــــركات القيادية األخرى، كما انه يتوقع 
عودة حترك املجاميع االستثمارية على أسهم شركاتها خاصة ان املناخ 
العام في الســــوق مشجع لتصعيد هذه األسهم، فرغم ضعف التداوالت 
على أغلب أســــهم الشركات الرخيصة أمس إال ان بعضها حقق مكاسب 
محدودة، وبعض هذه األســــهم مرشــــحة ألن حتقق مكاسب ملحوظة 
فــــي الفترة املقبلة خاصة التابعة ملجموعتــــي إيفا والصفوة القابضة، 
فيما أســــهم البنوك رغم ضعف تداوالتهــــا إال ان بعضها حقق ارتفاعا 
في أســــعارها وبعضها سجل انخفاضا مع توقعات بأن يستمر االجتاه 
الصعودي لقطاع البنوك خاصة البنوك القادرة على توزيع أرباح والتي 

في مقدمتها سهما البنك الوطني وبيتك.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ١٣٫٤ نقطة ليغلق على ٦٩٢٢٫٩ نقطة 
بانخفاض نســــبته ٠٫١٩٪، فيما سجل املؤشر الوزني ١٫٠٢ نقطة ليغلق 

على ٤٨٤٫٦٤ نقطة بارتفاع نسبته ٠٫٢١٪.
  وبلغ إجمالي األســــهم املتداولة ١٦٣٫٣ مليون ســــهم نفذت من خالل 

٢٣١٦ صفقة قيمتها ٢٠٫٤ مليون دينار.
  وجرى التداول على أســــهم ١١٨ شــــركة من أصل ٢١٥ شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم ٢٧ شركة وحافظت أسهم ٥٠ شركة على أسعارها 

و٩٧ شركة لم يشملها النشاط و٤١ شركة تراجعت أسعارها.

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

١١ شركة على 
٥٨٫٣٪ من 

القيمة اإلجمالية

(سعود سالم)    تباين في مؤشرات السوق  

 المؤشر ١٣٫٤ نقطة وتداول 
١٦٣٫٣ مليون سهم قيمتها 

٢٠٫٤ مليون دينار

 انخفاض 

 «الصفوة» 
وشركاتها تقود 
نشاط أسهم 
الشركات 
الرخيصة

 الشركة أكدت عبر موقع البورصة: «الخير الوطنية» مستمرة في مفاوضات الصفقة

 «المقاصة» طلبت من «االستثمارات الوطنية» ضرورة 
  أن يكون للطرف المشتري حساب عمالء قبل إتمام الصفقة

 «اتصاالت»: طرفا الصفقة لم يحققا تقدمًا كافيًا بسبب عدم إتمام فتح الدفاتر
ــارات بيانا مقتضبا  ــركة «اتصاالت» االم  أصدرت ش
حول ما وصلت اليه صفقة استحواذها على ٥١٪ من أسهم 

شركة «زين».
  وقالت «اتصاالت» في بيانها الذي صدر مبناسبة مرور 
تاريخ ١٥ يناير ٢٠١١ احملدد النتهاء صالحية العرض املقدم 
لـ «زين»: «ان شروط عرضها املرتبط بالصفقة املقترحة 
نصت على ان العرض تنتهي صالحيته في ١٥ يناير ٢٠١١ 

ــا باإلعالن عن  ــمح له ــا لم تكن األطراف في وضع يس م
اتفاقيات محددة».

  وأضافت «اتصاالت»: «هذا ولم حتقق األطراف تقدما 
كافيا ازاء اكمال الصفقة في الوقت احملدد بسبب عدم امتام 
فتح الدفاتر من قبل شركة «زين» لتتمكن «اتصاالت» من 
استكمال اجراءات الفحص النافي للجهالة، لذا تستمر األطراف 
املعنية في العمل نحو اعالن صفقة واضحة ومحددة، بحيث 

تقوم «اتصاالت» بإخطار املعنيني بالتقدم الذي مت احرازه 
في هذه الصفقة في الوقت املناسب».

ــذا وفي اتصال هاتفي مع «العربية نت» رفض نائب    ه
الرئيس لالتصال املؤسسي في «اتصاالت» احمد بن علي 
ــأن اجتماع من املنتظر ان يعقد  التعليق على ما تردد بش
ــن علي «نكتفي بالبيان الذي  مع أطراف الصفقة، وقال ب

أرسل لسوق أبوظبي، وال تعليق». 

 شريف حمدي ـ احمد يوسف 
  علمت «االنباء» من مصادر 
مطلعة ان مســــؤولي شركة 
المقاصة اجتمعــــوا باالمس 
مع مســــؤولين من شــــركة 
الوطنية بناء  االســــتثمارات 
على طلب من شركة المقاصة 
وذلــــك بهــــدف تحديد مالمح 
المرحلة المقبلة وخاصة في 
حال اتمام الصفقة، مشــــيرة 
الى ان الهدف مــــن االجتماع 
كان تحديد توزيع االدوادر في 
المصادر  المقام األول.وقالت 
ان مسؤولي «المقاصة» طلبوا 
الوطنية»  من «االستثمارات 
خالل االجتمــــاع ضرورة ان 
المشتري  الطرف  يكون لدى 
(االتصاالت االماراتية) حساب 
عمالء لدى شركة استثمارية 
ليتم تحويل الحسابات عليها 

عند إتمام الصفقة.وذكرت ان 
«المقاصة» حرصت من خالل 
التشــــاور مع االســــتثمارات 
المهام االخرى  تحديد بعض 
منها على سبيل المثال تحديد 
الجهة التي ستخطر البورصة 
بجميع التفاصيل وكذلك الجهة 
التي ستقوم بتوزيع األموال 
على صغار المساهمين، الفتة 
الــــى انه تم التأكيــــد على ان 
شركة االســــثمارات الوطنية 
هي التي ســــتبلغ البورصة، 
على ان تقوم المقاصة بتسليم 
صغار المســــاهمين حقوقهم 
في الصفقة وفق آلية كان قد 
تم االتفاق عليها مسبقا بين 
المقاصة واالستثمارات فور 
االعالن عن الصفقة.واشارت 
المصــــادر الى انــــه في حال 
عدم تلقــــي المقاصة ما يفيد 

بإتمام الصفقة من قبل شركة 
االستثمارات الوطنية بحلول 
٣١ يناير الجاري فإنها سوف 
تقوم بإعادة االسهم التي لديها 

لصغار المساهمين. 
  من جهة اخرى، كشــــفت 
مصــــادر مقربة من شــــركة 

االســــتثمارات الوطنيــــة عن 
ان نهاية شهر يناير الجاري 
سيشهد االنتهاء من اتمام صفقة 
«زين – اتصاالت»، مؤكدة ان 
الفترة الزمنية من اآلن حتى 
نهاية الشهر ستكون لبلورة 
القانونيــــة والفنية  االمــــور 
لصفقة بهذا الحجم، مشيرة 
الى انه تم االنتهاء من الفحص 

النافي للجهالة.
  وذكــــرت ان االجتماعــــات 
الطرفين من  مســــتمرة بين 
اجل التأكد مــــن جميع االطر 
الخاصــــة بانتهــــاء الصفقة، 
خصوصا انها تشــــمل اصوال 

في عدد من الدول.
  بيان موقع البورصة

أفادت    على صعيد متصل 
المتنقلة  شــــركة االتصاالت 

«زين» بورصة الكويت لألوراق 
المالية بخصــــوص العرض 
المقدم من شركة شوكوروفا 
التركية ألحد أعضاء مجلس 
إدارة الشركة لالستحواذ على 
حصة ٢٩٫٩٪ من أسهم الشركة، 
بــــأن اإلدارة التنفيذية ليس 
لديها اى علم بهذا الموضوع. 
وســــتقوم الشــــركة بإخطار 
إدارة الســــوق بأي معلومات 
جديدة تطرأ في   هذا الشــــأن 

في حينها.
  كما أفادت شركة االستثمارات 
الوطنية السوق بأن عميلها 
شركة الخير الوطنية لألسهم 
الشــــركة  أفاد  والعقارات قد 
باســــتمرار األطراف المعنية 
المذكــــورة أعاله  بالصفقــــة 
بالمفاوضات لحين إتمام صفقة 

واضحة ومحددة. 
 

 «زين»: اإلدارة التنفيذية ليس لديها علم بعرض «شوكوروفا» التركية لشراء ٢٩٫٩٪

 «اتصاالت»: طرفا الصفقة لم يحققا تقدمًا كافيًا بسبب عدم إتمام فتح الدفاتر

 العالقات العراقية ـ السورية
   تتجاوز  سنوات القطيعة السياسية  

 بغداد ـ كونا: تتميز العالقات 
العراقيةـ  السورية بأهمية خاصة 
بســــبب ثقل البلدين السياســــي 
واالقتصادي في منطقة الشــــرق 
األوسط وبسبب التأثير املتبادل لكل 
منهما في الواقع السياسي لآلخر، إال 
أن تلك العالقات وعلى مدى عقود 
طويلة مرت أيضا بثالث مراحل من 
اجلفاء والوصال والتقارب والتباعد 
طاملا كانت عناوينها السياســــية 

واالقتصاد أو كليهما.
امتدت من  املراحــــل    أول تلك 
ســــتينيات القرن املاضي وحتى 
نهاية سبعينياتها، وبدت تارة في 
وصال البعث بشقيه ميني العراق 
ويسار سورية أو بخصام اجلناحني 
وتأثير كل منهما على اآلخر حتى 
وصل املقبور صدام حســــني الى 
رأس الســــلطة في بغداد «متوجا 
خصاما مع سورية بقرار إعدامه 
قياديني كبارا في حزب البعث جناح 
العراق أو جناح اليمني كما اصطلح 
على تسميته متهما سورية بالتآمر 

معهم لإلطاحة بنظامه».
  وبعد تسلم املقبور صدام زمام 
االمور رسميا في العراق عام ١٩٧٩ 
واندالع احلرب مع إيران في عام 
١٩٨٠، اختارت سورية الوقوف الى 
جانب طهران في احلرب، مما أدى 
الى قطع العالقات الديبلوماسية بني 
البلدين في العاشر من اكتوبر عام 
١٩٨٢ وذلك احتجاجا على تسليم 
سورية اسلحة الى ايران التي كانت 

تخوض حربا ضد العراق.
  وظلت العالقــــات بني البلدين 
متوتــــرة طوال عقد مــــن الزمان 
وزادت توتــــرا بعــــد ان قــــررت 
احلكومة الســــورية املشاركة في 
التــــي أخرجت  الدولية  القــــوات 
القوات العراقية الغازية للكويت 

عام ١٩٩١.
  لكن العالقة حتســــنت نسبيا 
وحصــــل تقــــارب بــــني النظامني 
ابان  احلاكمني في بغداد ودمشق 
الفترة التي فرضت فيها العقوبات 
الدولية على العــــراق في مرحلة 
ثانيــــة من العالقــــة كان عنوانها 
التقارب من جديد بعد خصام عقدي 

الثمانينيات والتسعينيات.
  وشهد عام ١٩٩٧ انفتاحا كبيرا 
في العالقات بني البلدين، ففي الثاني 
من شهر يونيو اعيد افتتاح مركز 
التنف احلــــدودي لرجال االعمال 
من البلدين وفــــي الثامن منه مت 
توقيــــع اول اتفاقية جتارية بني 
البلدين، وفي الـ ١٣ منه شــــهدت 
بغداد زيــــارة اول وفد اقتصادي 

سوري منذ عام ١٩٨٢.
  ودفع االقتصاد بالسياسة ألن 
حتزم حقائبها جتاه دمشق ليقوم 
نائب رئيس الــــوزراء في النظام 
البائد طارق عزيز بزيارة دمشق 
للمرة االولى منذ عشرين عاما زيارة 
اعقبها في العشرين من اغسطس 
عام ١٩٩٨ توقيع بغداد ودمشــــق 
مشروع اتفاق العادة تأهيل انبوب 

النفط العراقي السوري.
  وفي الـ ١١ من شــــهر اغسطس 

من ذلك العام، قام رئيس الوزراء 
الســــوري مصطفى ميرو بزيارة 
بغداد فــــي اول زيــــارة على هذا 
اكثر من عشرين  املســــتوى منذ 

عاما.
  وقام رئيس احلكومة العراقية 
املؤقتة اياد عالوي بزيارة دمشق 
في ٢٣ يوليو ٢٠٠٤ حيث اكد البلدان 
اهمية اعادة العالقات الديبلوماسية 

في اسرع وقت ممكن.
  ولم متض هذه العالقة باجتاهات 
ايجابية حتى توالــــت االتهامات 
األميركية لســــورية بالتدخل في 
الشؤون العراقية الداخلية لتعلن 
دمشق رسميا في ١٦ ديسمبر نفيها 

اي تدخل لها في شؤون العراق.
  وحذرت واشنطن في ١٧ سبتمبر 
دمشــــق بتحرك دولي ما لم متنع 
اراضيها  االرهابيني من استخدام 

كقاعدة انطالق.
  وشهد البلدان منذ ذلك التاريخ 
مرحلــــة التقارب من جديد، حيث 
قام رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكــــي بزيــــارة دمشــــق في ١٨ 
اغسطس ٢٠٠٩ تلبية لدعوة من 
نظيره السوري محمد العطري قبل 
ان يختزل زيارته التي كان مقررا 
ان تســــتمر ليومني في يوم واحد 

ليعود الى العراق.
  وبعــــد يــــوم واحد وفــــي ١٩ 
اغســــطس ٢٠٠٩، هزت تفجيرات 
عنيفة العاصمة بغداد واستهدفت 
وزارتي اخلارجية واملالية وخلفت 
املئات من الضحايا بني قتيل وجريح 
لتدخل العالقة مرحلة اجلفاء من 
جديد بعد اتهام بغداد علنا دمشق 

بالتورط في هذه التفجيرات.
  وعرضت بغداد في الـ ٢٣ من 
شهر اغسطس عام ٢٠٠٩ اتهامات 
الرئيســــي بالتفجيرات  املتورط 

البعث  انتماءه حلزب  ويكشــــف 
جناح يونس االحمد والتحاقه به 
في دمشــــق وان مسؤوله املباشر 

كان اسمه صطام فرحان.
الرسمي علي    واعلن املتحدث 
الدباغ في الـ ٢٥ اغسطس ٢٠٠٩ ان 
بالده تستدعي سفيرها في سورية 
وتطالب دمشق بتسليمها قيادات 
بعثية في مقدمتهم محمد يونس 
االحمد وصطام فرحان لدورهما 
املباشــــر في تفجيــــرات االربعاء 
الدامي، في حني نفت دمشق وجود 
االحمد في ســــورية مطالبة بادلة 
تؤكد اســــتخدام اراضيها منطلقا 

العمال اجرامية داخل العراق.
  وطالب نــــوري املالكي في ٢٥ 
اغسطس ٢٠٠٩ مجلس األمن بان 
يعتبــــر ما حصــــل جرمية حرب 
وتشــــكيل محكمــــة دوليــــة بهذا 
اخلصوص معلنا ان بالده في حرب 
مفتوحة تقف فــــي جانبها اآلخر 
دول جــــوار موجها اتهاما ضمنيا 

الى سورية.
  وتوج التحســــن الكبير الذي 
شــــهدته العالقات الثنائية خالل 
االشــــهر االخيرة بزيارة قام بها 
املالكي الى دمشــــق فــــي اكتوبر 
املاضي طــــوى من خاللها صفحة 
خالفات استمرت سنة كاملة وتورط 
بعثيني في تنفيذ تفجيرات بغداد 
الدامية التي وقعت اغسطس من 

عام ٢٠٠٩.
  واستضافت دمشق في نوفمبر 
املاضي اجتماعات اللجنة الوزارية 
املشتركة السوريةـ  العراقية التي مت 
على هامشها اطالق مجلس االعمال 
السوريـ  العراقي املشترك وتوقيع 
خمس مذكرات تفاهم في مجاالت 
التجــــارة والصناعة والصادرات 

والرياضة. 

 العراق يعتزم طرح مناقصة بناء 
١٠ سفن لشركات أجنبية

ــداد ـ رويترز: قالت وزارة النقل العراقية امس إنها    بغ
ــركات أجنبية في مطلع مارس لتقدمي عروض  ستدعو ش
لبناء عشر سفن تشمل سفن صب وحاويات بتكلفة حوالي 
١١٠ ماليني دوالر.وقال رئيس الشركة العامة للنقل البحري 
اململوكة للدولة عصمت عامر إن العراق بدأ اعادة بناء أسطوله 

البحري حينما اشترى أولى سفنه اجلديدة في ٢٠٠٩.
  ووقع العراق اتفاقا في سبتمبر مع شركة جلوبال ريفاينري 

السويسرية لتشغيل٦٦  سفينة بشكل مشترك. 
  ومنحت الصفقة العراق أول اسطول بحري له منذ الغزو 
الذي قادته الواليات املتحدة لالطاحة بالرئيس السابق صدام 
ــني في ٢٠٠٣. وقال عامر إن وزارة النقل تنوي دعوة  حس
ــركات املتخصصة في مطلع مارس لبناء اسطول من  الش

عشر سفن ملختلف االغراض. 
ــي ١١٠ ماليني دوالر. ــاف أن الصفقة تقدر بحوال   وأض

ــراق مبا في ذلك املوانئ  ــورت البنية التحتية في الع وتده
بعد عقود من احلرب والعقوبات والتراجع االقتصادي. لكن 
العراق يأمل في اعادة بنائها بعدما وقع عقودا مع شركات 
نفطية كبرى قد ترفع طاقته االنتاجية من النفط إلى أربعة 

أمثالها ومع بدء انحسار وتيرة العنف. 

 العراق يعتزم طرح مناقصة بناء 

 ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية 
لألردن لـ ٣ مليارات دوالر

 
الفاتورة  ارتفعت  ـ يو.بي.آي:   عّمان 
النفطية لألردن بنســـبة ٢٨٪ لتســـجل 
٢٫٨٢ مليار دوالر بنهاية نوفمبر املاضي 
مقابـــل ٢٫٢٨ مليـــار دوالر للفترة ذاتها 

من ٢٠٠٩.
  وكشـــفت بيانات التجارة اخلارجية 
الصادرة عـــن دائرة اإلحصاءات العامة 
امس ارتفاع قيمة املستوردات من النفط 
اخلام بنسبة ١٤٫٦٪ لتتجاوز ١٫٥١ مليار 
دوالر خالل ١١ شـــهرا مقابل ١٫٤٤ مليار 

دوالر للفترة ذاتها من العام السابق.
  وزادت مستوردات اململكة من السوالر 
بارتفاع نسبته، ١٢٢٫٢٪ فيما انخفضت 
املستوردات من زيوت التشحيم بتراجع 
اململكة من  نسبته ١٦٫٩٪ مســـتوردات 

الغازات النفطية بنسبة ٥٩٫٦٪. 

 اإلماراتيات يرفضن التقاعد بعد ١٥ عامًا من الخدمة
 دبي: في الوقت الذي طالبت فيه جلنة 
الشــــؤون الصحيــــة والعمل والشــــؤون 
االجتماعية للمجلــــس الوطني االحتادي 
في ديسمبر املاضي، بإعادة فترة السماح 
بتقاعد املرأة إلــــى ١٥ عاما من اخلدمة في 
عملها كما كان معموال به في السابق بعد 
أن مت رفعها إلى ٢٠ عاما، وعدم ربطه بسن 
الـ ٥٠، ملا له من تأثير ســــلبي على املرأة 
واألسرة اإلماراتية، إال أن بعض اإلماراتيات 
طالنب بإبقاء القانون كما هو ألن السنوات 
الـ ٥ ال تعد فرقا كبيرا بني القانون السابق 
واحلالي، وتعطي الفرصة ملن ميتلكن الطاقة 
والرغبة في مواصلة ما بدأنه حتى يطلنب 

التقاعد بأنفسهن.
  وأشارت جريدة «البيان» اإلماراتية إلى 
أن مي الدوسري موظفة تعمل منذ ٤ سنوات 
ونصف السنة التزمت في البداية احلياد، 

حيث كانت مع وضد فكرة رفع سن التقاعد 
في الوقت نفسه، وقالت: «يتحكم مجال العمل 
كثيرا في هذا املوضوع، فمن يعملن في ميدان 
التدريس الشاق واملرهق على سبيل املثال 
يجدن الـ ٢٠ سنة كثيرة، فكيف هو احلال 
إن عرفن أن هناك ٥ سنوات زيادة تنتظرهن 
في املســــتقبل، وأنا أفضل بشكل عام أن 
تكون سنوات خدمة املرأة أقل من سنوات 
خدمة الرجل، ألن طبيعته تؤهله لالستمرار 
ومتكنه من الكفاح وحتمل املشقات، وألن 
العمل واإلنتاج واجب رئيسي فرضه عليه 
ديننا احلنيف، أما املرأة فلديها مسؤوليات 
ال تعد وال حتصى باإلضافة إلى وظيفتها».

ولم تشعر الدوسري مبرور السنوات بسبب 
جمعها بني الدراسة والعمل في آن واحد، 
كما أن فكرة التقاعد في املستقبل ال تخطر 
على بالها مطلقا، ألنها ال تعني نهاية املطاف 

بالنسبة لها، وقالت: التقاعد أمر البد منه 
وحقيقة سأرضخ لها في املستقبل بعد ٢٠ 
سنة أو حتى ٣٠ سنة، ولكنني سأواصل 
العمل بعد التقاعد من خالل افتتاح مشروع 
خاص بي واالنخراط في عالم التجارة، كما 
أنني سأتفرغ لتطوير هواياتي ومهاراتي، 
حتى أكون قدوة حسنة ألبنائي وأحفادي 
فيما بعد.ومن جهتها التزال مرمي الشامسي، 
موظفة تعمل منذ ١٥ عاما، تذكر ذلك اليوم 
الذي جمعهــــا بفاطمة غامن املري، عضوة 
في املجلس الوطني، حيث كانتا تناقشان 
ســــنوات تقاعد املرأة، وعبرت الشامسي 
حينها عن رضاها واكتفائها بالـ ١٥ عاما، 
لتفاجأ بعبارات املــــري املفعمة بالطموح 
والتي ركزت على ضرورة متسك اإلماراتيات 
بالعمل وخدمة الوطن وعدم االستســــالم 

لفكرة التقاعد.


