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السيولة املالية املوجهة للسوق الذي يعد في امس احلاجة حملفزات 
قوية لدفعه لالرتفاع، فرغم تعويل االوســـاط االستثمارية على ان 
مشروع خطة التنمية للسنة املالية اجلديدة والتي سيتم فيها انفاق 
نحو ٥٫٢ مليارات دينار على انها ســـتلعب دورا في حتريك العجلة 
االقتصادية في البالد اال ان كون السوق الكويتي يتحرك طبقا للمحفزات 
الوقتيـــة، فان من ابرز هذه احملفزات في الوقت الراهن امتام صفقة 
زين – اتصاالت والتي اذا ما جتاوزت عقبة بيع زين السعودية، فانه 
يتوقع ان يكون لها تأثير ايجابي على مجريات التداول في السوق 
في الفترة املقبلة خاصة ان 
هذه الصفقة سيكون لها 
تأثير ايجابي على السوق 
بشكل عام وبعض الشركات 
املرتبطة بسهم زين بشكل 

خاص

  آلية التداول

التداول    اتسمت حركة 
على أسهم البنوك بالضعف 
امللحـــوظ، األمر الذي أثر 
على قيمة تداوالت السوق 
بشكل عام والتي سجلت 
تراجعا كبيرا فقد حافظت 
أغلب أســـهم البنوك على 
أسعارها ثابتة باستثناء 

  واحتل قطاع الشركات اخلدماتية املركز الثالث من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٢١ مليون ســـهم نفذت من خالل ٣٩٤ صفقة قيمتها ٣٫٣ 

ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشركات االستثمارية على املركز الرابع من حيث 
القيمـــة، اذ مت تداول ٢٥٫٨ مليون ســـهم نفذت من خالل ٣٩٨ صفقة 

قيمتها ١٫٣ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشركات العقارية في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٢٢٫٤ مليون سهم نفذت من خالل ٢٧٥ صفقة قيمتها ١٫٢ 

مليون دينار.

  االستقرار

  في الوقت الذي اتسمت 
الشـــرائية في  القوة  فيه 
الســـوق امس بالضعف، 
قابلها ايضـــا ضعف في 
عمليات البيع، األمر الذي 
ادى الى حتسن مؤشري 
السوق بوتيرة محدودة مع 
استقرار في اسعار اغلب 
االسهم التي شملها التداول، 
ورغم استقرار االسعار اال 
ان هذا ال يعني ان السوق 
ليـــس مرشـــحا للهبوط 
في حال اســـتمرار ضعف 

 صعود محدود لمؤشري السوق وتراجع ملحوظ في القيمة
  والبورصة تفتقد المحفزات لجذب السيولة المالية

  استحوذت قيمة تداول أسهم ٧ شركات والبالغة 
٩٫٨ ماليني دينار على ٥٦٫٣٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشــــركات هي: البنــــك الوطني وبيتك ومنا 
القابضة وزين واالفكو وانوفست واألهلي املتحد.
    استحوذت قيمة تداول سهم منا القابضة البالغة 

٢٫٤ مليون دينار على ١٣٫٧٪ من القيمة االجمالية.
    باستثناء انخفاض مؤشر قطاع اخلدمات مبقدار 
٢٫٨ نقطة، فقد ارتفعت مؤشرات القطاعات األخرى 
أعالها قطاع الشــــركات غير الكويتية مبقدار ٦٢ 
نقطــــة، تاله قطاع اخلدمات مبقدار ٤٧ نقطة، تاله 

الصناعة مبقدار ٢١ نقطة.  ت 
را

ش
ؤ

م
و

 

التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم 
«بيتك» الذي سجل ارتفاعا محدودا 
في ســـعره، فيما حافظ سهم البنك 
الوطني على ســـعره فـــي تداوالت 
مرتفعة أيضا مقارنـــة بالتداوالت 
الضعيفة لباقي أسهم البنوك، ورغم 
التداوالت الضعيفة على سهم البنك 
الدولي إال انه حقق ارتفاعا في سعره، 
حيث يتوقـــع أن يعلن البنك قريبا 
عن أرباحه مع عدم توزيع أرباح بعد 
ان رفض البنك املركزي مقترحا من 

البنك بتوزيع أرباح.
  وحافظت أغلب أسهم الشركات االستثمارية على أسعارها ثابتة 
في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض 
األســـهم كسهم األهلية القابضة الذي حافظ على سعره ثابتا، كذلك 
شـــهد سهم الصفاة لالســـتثمار تداوالت مرتفعة قياسا بالتداوالت 
املتواضعة ألســـهم القطاع. ورغم ان بعض األسهم حققت مكاسب 
محدودة إال ان ســـهم املغاربية حقـــق ارتفاعا باحلد األعلى مطلوبا 
دون عروض في تداوالت مرتفعة نسبيا، وذلك بدعم من قرار مجلس 
إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٪ في الوقت الذي أعلنت 
فيه الشركة عن أرباح تقدر بنحو ٢٨٥ ألف دينار ما يعادل ١٫٩ فلس 
للسهم. وتراجعت تداوالت أسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
في قطاع االستثمار مع اســـتقرار أسعارها باستثناء سهم الساحل 

الذي سجل ارتفاعا محدودا.
  وحافظت أغلب أسهم الشركات العقارية على أسعارها في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض األسهم، فقد استمرت 
التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم املستثمرون الذي سجل انخفاضا 
محدودا في سعره، وواصل سهم املراكز العقارية االنخفاض باحلد 

األدنى في تداوالت ضعيفة.

  الصناعة والخدمات

  تباينت أسعار أسهم الشـــركات الصناعية في تداوالت ضعيفة 
باستثناء التداوالت القياسية التي شهدها سهم منا القابضة والتي 
أدت الرتفاع سعره باحلد األعلى بعد ان كان متراجعا باحلد األدنى 
في إطار رحلة الهبوط التي شهدها السهم خوفا من تأثر استثمارات 
الشركة بالتطورات السياســـية في مصر، وسجل سهم الصناعات 
املتحـــدة انخفاضا باحلد األدنى معروضـــا دون طلبات تأثرا بعدم 

توزيع الشركة ارباحا رغم انها حققت أرباحا جيدة.
  وحققت أغلب أسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في أسعارها 
في تداوالت ضعيفة بشـــكل عام باســـتثناء بعض أسهم الشركات 

الرخيصة التي حققت ارتفاعا نسبيا في تداوالتها.
  وقد استحوذت قيمة تداول أسهم ٧ شركات على ٥٦٫٣٪ من القيمة 

اإلجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٦ شركة. 

 هشام ابو شادي
  على الرغم من املكاسب احملدودة 
ملؤشري سوق الكويت لالوراق املالية 
امـــس اال ان قيمة التداول ســـجلت 
انخفاضا ملحوظا مقارنة بأول من 
امس نتيجـــة التراجع الواضح في 
عمليات الشراء على مختلف االسهم 
فيمـــا تباينت اجتاهات االســـواق 
اخلليجية ما بني االرتفاع واالنخفاض. 
ابوظبي وقطر  ارتفعت اسواق  فقد 
ومسقط فيما تراجع سوقا السعودية 

والبحرين واستقر سوق دبي على اغالقه السابق.
  ويالحظ انه في الوقت الذي تشهد فيه القوة الشرائية ضعفا في 
السوق الكويتي يقابله ايضا شبه احجام عن البيع، االمر الذي يدفع 
االسعار للتماسك واالستقرار، ولكن السوق يحتاج الى املبادرات من 
قبل احملافظ املالية والصناديق بشكل عام، وهذه املبادرات حتتاج الى 
احملفزات التي يفتقدها السوق في الفترة احلالية التي يغلب عليها 
طابع الترقب من قبل اوساط املتداولني لتطورات االوضاع السياسية 
في مصر خاصة مع عودة البورصة املصرية للتداول يوم االحد القادم، 
باالضافة الى رد شـــركة زين على العرض الذي تقدمت به شـــركة 
اململكة القابضة لشراء حصتها في زين السعودية يوم االحد القادم 
ايضا خاصة ان هناك وفرة في السيولة املالية ولكنها في حاجة الى 
احملفزات االيجابية لدخول السوق الذي وصلت فيه االسعار ملستويات 
مشجعة  على الشراء سواء الشراء االستثماري على اسهم الشركات 
التشغيلية او الشراء املضاربي على اسهم الشركات الرخيصة التي 
يقبـــل عليها صغار املتداولني في ظل محدودية رؤوس اموالهم بعد 

ان خسروا اكثر من ٩٠٪ منها منذ بداية االزمة العاملية.

  المؤشرات العامة

  ارتفع املؤشر العام للبورصة ١٨٫٦ نقطة ليغلق على ٦٧٥٢٫٩ نقطة 
بارتفاع نســـبته ٠٫٢٨٪ مقارنة باول من امس، كذلك ارتفع املؤشر 
الوزني ٠٫٨٦ نقطة ليغلق على ٤٧٤٫٦١ نقطة بارتفاع نســـبته ١٨٪ 
مقارنة باول من امس، وبلغ اجمالي االســـهم املتداولة ١٢٤٫٥ مليون 

سهم نفذت من خالل ٢٤٦٤ صفقة قيمتها ١٧٫٤ مليون دينار.
  وجرى التداول على اسهم ١١٦ شركة من اصل ٢١٦ شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم ٣٨ شـــركة وتراجعت اسعار اسهم ٣٠ شركة 
وحافظت اســـهم ٤٨ شركة على اســـعارها و١٠٠ شركة لم يشملها 

النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشـــاط من حيث القيمة، اذ مت تداول ٥٫٢ 

ماليني سهم نفذت من خالل ٢٣٢ صفقة قيمتها ٥٫١ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٣٣٫١ مليون ســـهم نفذت من خالل ٨٥٢ صفقة قيمتها ٤ 

ماليني دينار.

 تجميع على 
أسهم الشركات 
التشغيلية خاصة 

أسهم البنوك 
األكثر أمانًا

 استحواذ قيمة
  تداول أسهم ٧ 

شركات على ٥٦٫٣٪ 
من القيمة
  اإلجمالية

 المؤشر ١٨٫٦ نقطة وتداول 
١٢٤٫٥ مليون سهم قيمتها 

١٧٫٤ مليون دينار

 ارتفاع 

 (محمد ماهر) ارتفاع محدود ملؤشري السوق 

 االقتصاد العماني يحقق نموًا بـ ٦٪
  في ٢٠١٠ بدعم من أسعار النفط

 خسائر االقتصاد التونسي خالل ثورة الياسمين 
تقارب ٣٫٥٢ مليارات دوالر

 ما يوازي ٤٪ من إجمالي الناتج المحلي 

 العراق ينوي فرض زيادة كبيرة
  على الرسوم الجمركية

 رويترز: قال مسؤول بوزارة المالية العمانية 
إن اقتصاد السلطنة نما بوتيرة أسرع من المتوقع 
بلغت ٦٪ العام الماضي، وإن ارتفاع أســـعار 
النفط مكن البلد المنتـــج للنفط غير العضو 
في منظمة أوپيك من تجاوز إنفاق المستهدف 

في ميزانية ٢٠١٠.
  ويتوقع محللون تباطؤ النمو هذا العام إلى 
٤٫٦٪ نظرا لتباطؤ نمو إيرادات النفط والغاز. 
وتميل دول الخليج لتجاوز إنفاق المستهدف 

في الميزانية إذا ارتفعت أسعار النفط.
  وتعد السياسة المالية أداة أساسية لتوجيه 
اقتصاداتهـــا في ظل ارتبـــاط معظم العمالت 
الخليجية ومن بينها الريال العماني بالدوالر.

  وأبلغ المصدر «رويترز» مشترطا عدم نشر 
اسمه نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بـ 
٦٪ في ٢٠١٠، بســـبب ارتفاع أسعار النفط في 
٢٠١٠، وجاء إنفاق الحكومة أعلى من المتوقع 

بنسبة ٧٪.
  وجـــاء النمو االقتصادي في عمان في ٢٠١٠ 
أقوى كثيرا من نمو بلغ ٣٫٧٪ في ٢٠٠٩. وتجاوز 
أيضا توقعات رسمية عند ٥٪ في ٢٠١٠ وتوقعات 

في مسح لرويترز بلغت ٤٫٦٪.

  وأظهرت بيانات نشرت أمس أن عمان باعت 
نفطها الخام بسعر بلغ ٧٦٫٦٤ دوالرا للبرميل 
في المتوسط العام الماضي مقارنة مع سعر كان 
مستهدفا في الميزانية بلغ ٥٠ دوالرا للبرميل. 
وتجاوز سعر النفط للشحنات تسليم مارس 

٨٩ دوالرا للبرميل.
  وقال فاروق سوسة كبير الخبراء االقتصاديين 
لمنطقة الشرق األوســـط لدى سيتي بنك في 
دبي سيكون الرتفاع إنتاج النفط تأثير إيجابي 

على النمو.
  وأضاف: نتوقع معدل نمو أقل في ٢٠١١ عند 
حوالي ٤٫٥٪، وأن ذلك نظرا لتباطؤ النمو في 
الغاز والنفط، حيث وصـــل قطاع الطاقة إلى 

ذروة طاقته اإلنتاجية.
  وأظهرت بيانات نشرت أمس تسارع معدل 
التضخم الســـنوي في ديســـمبر إلـــى ٤٫٢٪ 
وارتفعت األسعار ٠٫٧٪ عن الشهر الذي سبقه 
في أســـرع وتيرة في أربعة أشهر مع صعود 

تكلفة الغذاء.
  وأظهرت البيانات نمو الصادرات العمانية 
٣٢٫٧٪ في ســـبتمبر الماضي مقارنة معها قبل 

عام بينما ارتفعت الواردات ٢٨٫٢٪. 

 باريسـ  أ.ف.پ: قدر وزير التنمية الجهوية 
والمحلية في تونس احمد نجيب الشـــابي في 
مقابلة نشرتها صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية 
أمس الثالثاء قيمة الخسائر التي تكبدها االقتصاد 
التونســـي خالل ثورة الياسمين بـ ٥ مليارات 
دينار (٣٫٥٢ مليارات دوالر) اي ما يوازي ٤٪ 

من اجمالي الناتج المحلي.
  وقال الشـــابي ان «التقدير األولي للخسائر 

هو ٣ مليارات دينار (٢٫١١ مليار دوالر).
  إال ان هناك مفاعيل تظهر مع مرور الوقت. 
يمكننا تقدير هذا المبلغ في المحصلة بـ ٥ مليارات 
دينار (٣٫٥٢ مليارات دوالر)، اي ما يوازي ٤٪ 

من إجمالي الناتج المحلي تقريبا».
التاريــخي  الــوزير والمــعارض    وأضــاف 
الذي يشغل منصب رئيــس الحزب الديـموقراطي 
التقدمـــي ان «تونس بلـــد منفــتح جــدا على 
الصعيـــد االقتصادي، نحو مليون تونســـي، 
وبالتالي قرابة نصف عدد السكان، يعتاشون 
من التبادالت الخارجية في الســـياحة كما في 

الصناعة».
  وأعقبت فرار الرئيس التونسي المخلوع زين 
العابديـــن بن علي في ١٤ يناير الماضي أعمال 

عنف ومشاهد تخريب في البالد.

  وتم إجالء آالف السياح من تونس في ديسمبر 
ومطلع يناير. ويمثل القطاع السياحي التونسي 
الذي يعتبر أكثر القطاعات درا للعمالت، ٦٫٥٪ 
مـــن إجمالي الناتج المحلـــي ويعمل فيه أكثر 
من ٣٥٠ ألف شخص من أصل نحو ١٠ ماليين 

نسمة.
  وبعد ان اعتبر ان تونس حافظت على «ثقة 
شركائها األجانب»، أكد الوزير الجديد ان «تونس 
الجديدة» ستسدد قروضها مع توقع اقتراض 

مبالغ اخرى.
  وقال «لدينا مبلغ مستحق قدره ٤٥٠ مليون 
يورو علينا دفعه بحلول شـــهر ابريل. تونس 
ستسدد المبلغ. لم نطالب يوما بإعادة جدولة 

ديننا وليس لدينا اي سبب لنفكر في ذلك.
  وبذلك نرغب في تحســـين وضعنا بشكل 
يرفع تصنيفنا ألننا ســـنحــتاج الى قروض 

جديدة».
  واضاف «اننا نعتمد اذن على تفهم شركائنا، 
ان كانـــوا في اوروبـــا، دول الخليج، الواليات 

المتحدة او اليابان».
  وتابع ان «حاجاتنا تقدر بين ٥ و١٠ مليارات 
دوالر سنستطيع تسديدها في ظروف استثنائية 

مثال على ٤٠ عاما». 

 أوباما يتعهد بانتهاج سياسة أكثر تقاربًا مع الشركات وسط إنفاق تجاوز المستهدف
 واشنطنـ  د.ب.أ: دعا الرئيس األميركي 
باراك أوباما امس األول كبار املســـؤولني 
التنفيذيني بالشركات الى االشتراك في حتمل 
مسؤولية إنعاش االقتصاد األميركي، وذلك 
في خطاب أمام أكبر رابطة للشـــركات في 
البالد وهو ما ميثل أحدث جهوده إلصالح 

العالقات مع القطاع اخلاص.
  وقـــال أوباما: «جئت هنـــا من أجل أن 
نكون أكثر ودا»، وذلك بعدما عبر الشارع 
املؤدي من البيت األبيض الى غرفة التجارة 
األميركيـــة التي اختلفت مع الرئيس عدة 
مرات في العامني املاضيني بشأن القوانني 

املالية والصحية.
  وذكر ان الشركات عليها ان تعمل بطريقة 
أكثر قربا مع اإلدارة األميركية وان تستثمر 
في الواليات املتحـــدة، حيث اليزال أكبر 

اقتصـــاد في العالم يناضـــل للتعافي من 
الركود الذي ضربه فـــي نهاية عام ٢٠٠٨ 

ومطلع ٢٠٠٩.
  وقـــال أوباما: «لو كانت لدي رســـالة 
فســـتكون انه حال الوقت لالستثمار في 
أميركا»، مشـــيرا الى ان الشـــركات يبلغ 
رأسمالها حوالي تريليوني دوالر ويجب 
ان حترص على اســـتثمارها حتى يظهر 

االقتصاد  إشارات أقوى على التعافي.
  وجدد تعهداته بخفض اإلنفاق احلكومي 
وإنهاء العمل بالقوانـــني غير الضرورية 
التي أضـــرت بالقطاع اخلـــاص. كما دعا 
كبـــار التنفيذيني الى ان يكونوا منفتحني 
إلجراء مراجعات وتوازنات «حقيقية» على 
تصرفاتهم، موضحا «ليست كل القوانني 

سيئة». 

 الحكومة األميركية تقدم قواعد جديدة
  للحد من مكافآت مسؤولي البنوك

  
ــد جديدة للحد من املكافآت  ــنطن ـ د.ب.أ: قدمت احلكومة األميركية قواع   واش
الضخمة التي يحصل عليها كبار املسؤولني في البنوك واملؤسسات املالية األميركية 
ــي تفجرت في ٢٠٠٨.  ــؤولة جزئيا عن األزمة املالية الت ــي يعتبرها البعض مس والت
ــة مالية يزيد إجمالي أصولها على ٥  ووفقا للقواعد اجلديدة فإن أي بنك أو مؤسس
مليارات دوالر مطالبة بتعليق نصف قيمة املكافآت املرصودة لكبار املسؤولني ملدة 
٣ سنوات على األقل بحيث ال يحصلون عليها في حالة تعرض البنك ألي صعوبات 
مالية خالل تلك الفترة. كانت املكافآت الضخمة التي يحصل عليها مسؤولو البنوك 
ــعا خالل عامي األزمة املالية ٢٠٠٨  ــات املالية قد أثارت غضبا شعبيا واس واملؤسس
ــببا رئيسيا وراء اتخاذ هؤالء املسؤولني قرارات  و٢٠٠٩ حيث كانت تلك املكافآت س
ــتثمارية تنطوي على مخاطر عالية بهدف حتقيق أرباح سريعة تضمن لهم هذه  اس

املكافآت رغم ما متثله من مخاطر على مستقبل البنك.

 «هيونداي» الكورية تفوز بعقد إماراتي
  بـ ١٦٩ مليون دوالر

  
ــركة هيونداي للهندسة    كوريا اجلنوبية ـ يو.بي.آي: أعلنت ش
واإلنشاءات أكبر شركة لإلنشاء في كوريا اجلنوبية عن الفوز بعقد 
ــق في مجمع بتروكيميائي في  ــة ١٦٩ مليون دوالر لبناء مراف بقيم
ــدة. ونقلت وكالة األنباء  ــن اإلمارات العربية املتح اجلزء الغربي م
ــا انه مبوجب هذه  ــركة قوله الكورية اجلنوبية «يونهاب» عن الش
ــي» اإلماراتية املتخصصة في  ــركة «بوروج الصفقة املوقعة مع ش
البتروكيميائيات وهيونداي للهندسة سيتم االنتهاء من بناء املرافق 

خالل ٣٨ شهرا بعد وضع حجر األساس للبناء.
ــي الرويس على  ــع البتروكيميائي يقع ف ــت ان املجم   وأوضح

ساحل اخلليج من إمارة أبوظبي. 

 بغدادـ  أ.ف.پ: ينوي العراق فرض زيادة كبيرة 
في الرسوم اجلمركية في مارس املقبل، ما سيؤدي 
الى زيادة أســــعار املواد املستوردة وخفض القدرة 
الشرائية للسكان بينما  حتاول دول عربية السيطرة 

على األسعار لتجنب غضب شعوبها.
  وتؤكد احلكومة ان الهــــدف من ذلك هو حماية 
املنتجات احمللية واالقتصاد الذي عانى كثيرا بسبب 

احلظر وأعمال العنف التي أعقبت اجتياح البالد.
  لكن ذلك يأتي في وقت غير مناسب حيث تعاني 
دول كثيرة في املنطقة من غليان شــــعبي بســــبب 

األوضاع االقتصادية.
  وكانت دول التحالف ألغت جميع الرسوم اجلمركية 
التي كانت مطبقة في عهد نظام صدام حســــني بعد 
اإلطاحة به في ٢٠٠٣، بهدف كسب تعاطف العراقيني 
الذي عانوا على مدى ١٢ عاما من حصار دولي شديد 

القسوة، وبعد اشهر فرض رسم قدره ٥٪.
  وهذا األمر جعل األســــواق متتلئ بالبضائع من 

اجهزة كهربائية الى مواد غذائية.
  كما أصبحت شوارع املدن الرئيسية تشهد ازدحاما 

مروريا بسبب تدفق آالف السيارات الى البالد.
  وقال مدير عام العالقات االقتصادية اخلارجية 
في وزارة التجارة هاشم حامت لوكالة فرانس برس 
ان «املخطط اجلديد يهدف حلماية االقتصاد والسوق 

العراقية».
  واضاف ان «كثيرا من الصناعات (احمللية) اختفت 
ألنها لم تســــتطع منافسة املنتجات الرخيصة التي 

مألت األسواق بعد ٢٠٠٣».
  لكن التعرفة اجلمركية اجلديدة التي ستصل حتى 
٨٠٪ لبعض البضائع وتشمل الفاكهة واخلضروات 
واألجهزة املنزلية وغيرها، ستعزز معدالت التضخم 
بينما يواجه العراق مشكلة االرتفاع العاملي ألسعار 

املواد األولية.
  واشار حامت الى انه «من املؤكد ان األسعار سترتفع 

ولكن نعتقد ان ذلك سيكون بشكل مقبول».
  ويشهد العراق احتجاجات متقطعة تتخللها أعمال 

عنف في بعض األحيان بسبب نقص اخلدمات.

  وفي الوقت نفسه تتخذ العديد من البلدان العربية 
التدابير للحد من ارتفاع االسعار.

  وقامت طرابس مطلع يناير املنصرم بإلغاء الرسوم 
اجلمركية املفروضة على املواد الغذائية.

  وحتدث رئيس الــــوزراء العراقي نوري املالكي 
خالل لقاء مع وكالة فرانس برس، ردا على ســــؤال 
عــــن احتمال تأجيل تطبيــــق القانون اجلديد حتى 

يصبح «الظرف مناسبا» لذلك.
  لكن حامت قال انه «متأكد ١٠٠٪» من تطبيق القانون 
اعتبارا من الســــادس من مــــارس املقبل، اي بعد ٣ 
اشهر من نشره في اجلريدة الرسمية «الوقائع» في 

السادس من ديسمبر املاضي.
  واشار الى ان القانون سيحمي الزراعة احمللية 
بشكل خاص من خالل التعديالت املوسمية،  موضحا 
ان الرسوم ســــتكون أعلى عندما تكون احملاصيل 
احمللية في السوق لتشجيع التنافس بني املنتجني 
احملليني، ثم ســــترفع بقية الســــنة لتجنب ارتفاع 

كبير في األسعار.
  وقال علــــي الصفــــار اخلبير االقتصــــادي في 
الشؤون العراقية في مؤسسة البحوث االقتصادية 
«ايكونوميســــت انتليجنس يونيت» في لندن «من 
الواضح ان احلكومة العراقية تريد التقليل من االعتماد 

على النفط عبر زيادة الدعم لإلنتاج احمللي».
  ويشكل النفط ٦٥٪ من اجمالي الناجت احمللي لكنه 
ال ميثل ســــوى ١٪ من قطاع الوظيفة، وفقا لتقرير 

لألمم املتحدة نشر اول من امس.
  وتشكل الزراعة ٣٪ من اجمالي الناجت احمللي بعد 

ان كانت ٨٪ في ١٩٧٥،  وفقا للصفار.
  ويــــرى الصفار «قــــد ال تكون زيادة الرســــوم 
اجلمركية الطريقة املثلى لتحقيق ذلك  في مرحلة 
اضطرابات ال ســــابق لها في املنطقة سببها ارتفاع 

األسعار والبطالة».
  وبلغ معدل التضخم في العراق ٣٫٣٪ خالل ٢٠١٠ 
وفقا لتقرير لوزارة التخطيط وقد يصل الى ٥٫٦٪ 
خالل هذا العام دون ان يشــــمل الرسوم اجلمركية 

اجلديدة، وفقا للصفار. 

 إطالق مشروع قرية الشيخ زايد
  في باكستان بتكلفة مليون درهم

  
ــال اخليرية التابعة  ــاد ـ أ.ش.أ: أطلقت الرحمة لألعم ــالم آب   إس
ــارة رأس اخليمة،  ــه االجتماعي في إم ــة اإلصالح والتوجي جلمعي
مشروع إنشاء قرية الشيخ زايد في باكستان بتكلفة إجمالية تصل 
ــون درهم. وقال د.محمد عبدالرحمن البكر، رئيس الرحمة  إلى ملي
ــس  ــال اخليرية إن إقامة هذه القرية يأتي وفاء وعرفانا ملؤس لألعم
ــيخ زايد بن  ــا وباني حضارتها الش ــارات وقائد نهضته دولة اإلم
سلطان آل نهيان، الذي عود أبناء شعبه وشجعهم على مد يد العون 
ــاعدة لكل متضرر ومنكوب من دون النظر جلنسه أو لونه.  واملس
ــروع الذي يأتي تنفيذه إليواء املتضررين من  وأضاف أن هذا املش
ــتان األخيرة، يتكون من ٥٠ منزال يحتوي كل منها  فيضانات باكس
ــة ومطبخ بتكلفة ٨٠٠ ألف درهم، باإلضافة إلى  على غرفتني وصال
مسجد يتسع لـ ١٥٠ مصليا مع دورات للمياه بتكلفة ٥٠ ألف درهم 
ــن ٤ غرف بتكلفة ٥٠ ألف درهم، إلى جانب  وعيادة طبية مكونة م
مدرسة تضم ٥ فصول دراسية بتكلفة ٥٥ ألف درهم، و٥٠ مضخة 
يدوية وخدمات أساسية أخرى لتصل بذلك التكلفة اإلجمالية للقرية 
إلى مليون درهم. وأشار الى أن مشروع «قرية زايد» يترجم العالقة 
ــتان في ظل قيادة  ــعبي اإلمارات وباكس الوطيدة التي تربط بني ش
ــس الدولة، وتوجيهاته الدائمة  ــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي الش
بتقدمي كل أشكال الدعم واملساندة جلميع احملتاجني في كل مكان. 


