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ستاندرد آند بورز :استمرار تراجع متوسط التصنيف السيادي للشرق األوسط
ذكر تقرير �صادر عن وكالة الت�صنيف االئتماين،
�ستاندرد �آن��د ب��ورز بعنوان :توجهات الت�صنيفات
االئتمانية ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
� :2017أن��ه ال ي��زال متو�سط الت�صنيف ال�سيادي
يف منطقة ال�رشق الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا �أقرب

للدرجة  BBBمن الدرجة � - BBBإال �أنه يتجه نحو
االنخفا�ض.
و�أو�ضحت الوكالة� :أنها �صنفت  8من �أ�صل  13حكومة
�سيادية يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
بدرجة � ،BBBأو �أعلى.

وتابع التقرير :تراجع هذا املتو�سط املوزون بالناجت
املحلي الإجمايل اال�سمي بحدة �أكرب من املتو�سط
غري املوزون خالل ال�شهور الـ  12املا�ضية؛ كنتيجة
رئي�سية خلف�ضنا للت�صنيف االئتماين للمملكة العربية
ال�سعودية� ،أكرب االقت�صادات يف املنطقة.
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بدعم أسهم العقارات والبنوك

www.alshahedkw.com

صفقة أمريكانا عززت الثقة بالسوق

اقتصاد

عمليات الشراء على القطاعات
اقتصاديون :اإلنفاق الحكومي على البنية
القيادية رفعت بورصة الكويت األساسية وراء انتعاش البورصة
ارتفعت مكا�سب �سوق الكويت
املايل يف نهاية تعامالت ام�س،
مع زي��ادة العمليات ال�رشائية
على القطاعات القيادية ،ويف
�صدارتها العقارات ،والبنوك.
و���ص��ع��د امل����ؤ��ش�ر ال�سعري
للبور�صة عند الإغ�لاق %0.27
مرتفع ًا �إلى النقطة ،6030.41
رابح ًا  16.05نقطة ،كما ارتفع
الوزين  ،%0.53و�صعود كويت
 15بنحو  ،%0.58مقارنة
ب�إقفاالت �أم�س االول.
و���ش��ه��دت جل�سة ام�����س �صعود
م��ؤ��شرات  8قطاعات� ،أبرزها
العقارات بنحو  %0.8بدعم عدة
�أ�سهم تقدمها العقارية مت�صدر
االرتفاعات بن�سبة .%8.93

كما ارتفع قطاع البنوك بواقع
 ،%0.73مع �صعود بيتك ،%1.8
وبرقان  ،%1.67وبنك بوبيان
 ،%1.25و�أ�سهم �أخرى بالقطاع.
ويرى حمود ال�شمري ،املحلل
الفني ب�أ�سواق املال� ،أن هناك
حمافظ بال�سوق الكويتي تتحرك
نحو الأ�سهم بالتزامن مع و�صولها
لأ�سعار منا�سبة ،وخا�صة الأ�سهم
القيادية �أبرزها بيتك.
يف املقابل ،جاء قطاع ال�صناعة
ك����أب���رز امل�تراج��ع�ين بن�سبة
 %0.38ب�ضغط هبوط عدة �أ�سهم
على ر�أ�سها امتيازات الذي ت�صدر
تراجعات ال�سوق بنحو .%7
وتراجعت الكميات �أم�س لت�صل
�إلى  605.55مليون �سهم مقابل

 672.01مليون �سهم �أم�س االول،
كما تقل�صت ال�سيولة �إلى 39.12
مليون دينار مقابل  48.24مليون
دينار بجل�سة ام�س االول.
وت�صدر �سهم املال ن�شاط التداول
م��ن حيث الكميات بحجم بلغ
 58.94مليون �سهم ،مرتاجع ًا
 ،%2.2فيما ت�صدر �سهم بيتك
ال�سيولة بقيمة  4.31ماليني
دينار.
وق���ال ال�����ش��م��ري� :إن الأج����واء
�أ�صبحت تفا�ؤلية يف ال�سوق
الكويتي ،ومن امل�ؤكد �أن نرى
مالم�سة امل�ؤ�رش ال�سعري وك�رس
اال�ستقرار فوق احلاجز النف�سي
 6000نقطة والو�صول �إلى 6200
على املدى املتو�سط.

بالشويخ الصناعية وكانت مجهزة لتوزيعها

التجارة ضبطت  47طن ًا من األرز والفواكه
المجففة تم التالعب بصالحيتها
اعلنت وزارة التجارة وال�صناعة عن متكن قطاع
الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك من احباط
خم��زن مبنطقة ال�شويخ ال�صناعية ك��ان يقوم
بالتالعب يف تواريخ �صالحية  47طنا تقريبا من
الأرز امل�رصي املن�ش�أ وذلك من خالل متديد تاريخ
ال�صالحية �سنه مقارنة بالفرتة احلقيقية للمنتج.
وا�ضافت الوزارة ان املخزن كان قد جهز املنتج
متهيدا لطرحه يف اال�سواق املحلية  .
من جانب اخر ذكرت التجارة ان فريق الرقابة
التجارية متكن اي�ضا من �ضبط معر�ض اخر
للمواد الغذائية مبنطقة ال�شويخ ال�صناعية قام

بتمديد فرتة �صالحية الفواكه املجففة املعرو�ضة
للبيع داخل املعر�ض ملدة � 8شهور �إ�ضافية مقارنة
بالفرتة احلقيقية للمنتج.
وا�شارت الوزارة الى ان املعر�ض كان يقوم بالغ�ش
يف بلد من�ش�أ الفواكه املجففة.ومت التحفظ علي
االدوات امل�ستخدمة يف عملية الغ�ش يف متديد
ال�صالحية
وي�أتي ذلك من خالل توجيهات وزي��ر التجارة
وال�صناعة خالد الرو�ضان لقطاع الرقابة بتكثيف
اجلوالت التفتي�ش علي اال�سواق وخ�صو�صا حمالت
املواد الغذائية.

اع��ت�بر اق��ت�����ص��ادي��ون �أم�����س �أن
امل��ح��اف��ظ امل��ال��ي��ة التابعة
لكربيات املجموعات يف بور�صة
الكويت هي امل�ستفيد الأكرب من
مرحلة االنتعا�شة التي تنعم بها
البور�صة حالياً.
و�أو�ضحوا �أن الثقة التي ت�سيطر
على ع��م��وم املتعاملني حترك
وت��ق��ود الن�شاط االي��ج��اب��ي يف
البور�صة خ�صو�ص ًا بع�ض اال�سهم
امل�رصفية واخلدماتية.
وق��ال م�ست�شار جمل�س االدارة
يف �رشكة �أرزاق كابيتال �صالح
ال�سلطان �إن موجة االرتفاعات
التي ت�شهدها تعامالت البور�صة
منذ بداية العام ناجمة عن عدة
�أمور ايجابية يف مقدمتها املناخ
اال�ستثماري االيجابي العام يف
البالد.
و�أ�ضاف ال�سلطان �أن ال�رشكات
املدرجة ت�ستفيد ب�شكل مبا�رش �أو
غري مبا�رش من االنفاق احلكومي
امل�ستمر على البنية الأ�سا�سية يف
معظم امل�رشوعات التي هي قيد
التنفيذ حالياً.
وبني �أن االع�لان عن اال�ستحواذ
االل��زام��ي المت��ام �صفقة ال�رشكة
الكويتية للأغذية امريكانا �ساهم
اي�ضا يف اعادة الثقة للمتعاملني
يف البور�صة.
و�أ����ش���ار ال���ى �أن ال��ك��ث�ير من
امل�ستثمرين يف �أ�سواق موازية
كالعقارات والذهب حولوا دفة
�سيولتهم يف عمليات �رشائية
�ضخمة يف اال�سهم ال�سيما التي
بلغت م�ستويات �سعرية رخي�صة.
م��ن جهته ق��ال رئي�س جمموعة
النم�ش العاملية ،علي النم�ش
�إن زخ��م ال����شراء يف البور�صة
مل يعد ق��ا��صرا على املحافظ
التابعة لكربيات املجموعات

سوق أبوظبي هبط بعد االرتفاعات المتتالية

المحارمة :تنوع السيولة جعل األسواق
تتماسك أمام عمليات جني أرباح
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي
تعامالت جل�سة ام�س على تراجع
بعد �سل�سلة من االرتفاعات ا�ستمرت
لأرب���ع جل�سات متتالية ،و�سط
�سيولة مرتفعة مدعومة ب�سهمي
ر�أ�س اخليمة العقارية و�أ�سماك.
وت��راج��ع امل���ؤ��شر ال��ع��ام ل�سوق
�أبوظبي بن�سبة  ،%0.12ب�إقفاله عند
م�ستوى  4662.86نقطة ،بخ�سائر
تُ قدر بنحو  5.5نقطة.
وارت��ف��ع��ت ال�سيولة ام�س لت�صل

�إلى  361.67مليون دره��م ،مقابل
 243.71مليون درهم �أم�س االول،
بكميات قدرها  266.07مليون �سهم،
مقابل  187.25مليون �سهم بجل�سة
ام�س الأول .وت�صدر التداوالت ام�س
�سهم ر�أ���س اخليمة العقارية بنحو
 71.55مليون دره���م ،ت�لاه �سهم
�أ�سماك بقيمة  69.32مليون درهم،
مرتفع ًا  %14.7ت�صدر بها القائمة
اخل�رضاء ،مرتفع ًا لأعلى م�ستوياته
منذ �أكرث من ثالثة �أعوام.

وقال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة الدار
للخدمات املالية كفاح املحارمة:
�إن �سيولة الأ�سواق املالية املحلية
خالل تعامالت ام�س تنوعت للدخول
على الأ�سهم امل�ضاربية ال�صغرية،
فيما �شهدت الأ�سواق دخو ًال ا�ستثماري ًا
قوي ًا ا�ستهدف الأ�سهم القيادية ويف
مقدمتها �إعمار و�أ�سماك وات�صاالت.
و�أ���ض��اف� :أن تنوع ال�سيولة جعل
الأ���س��واق تتما�سك �أم���ام عمليات
جني �أرباح كانت متوقعة على عدد

من الأ�سهم التي �شهدت ارتفاعات
متتالية خالل اجلل�سات املا�ضية
خ�����ص��و���ص� ًا الأ���س��ه��م امل�ضاربية
ال�صغرية واملتو�سطة.
وت��راج��ع ب��امل ��ؤ��شر ال��ع��ام قطاع
البنوك بن�سبة %0.30؛ بفعل تراجع
بنك اخلليج الأول  ،%0.75وت�صدر
قطاع اخلدمات الرتاجعات بنحو
%3.7؛ ب�ضغط �سهم �أبوظبي للفنادق
املرتاجع  %9.58ت�صدر بها القائمة
احلمراء.

سوق دبي تراجع بعد  8ارتفاعات متتالية
تراجع امل�ؤ�رش العام ل�سوق دبي مع نهاية
جل�سة ام�س مت�أثر ًا بعمليات جني الأرباح على
الأ�سهم القيادية ،بعد ارتفاعه يف  8جل�سات
متتالية.
وانخف�ض امل�ؤ�رش العام بنحو � %0.09إلى
 3721.62نقطة ،ليخ�رس  3.44نقاط ،متجاه ً
ال
ارتفاعات اجلل�سة املا�ضية.
وقال نائب رئي�س ق�سم بحوث اال�ستثمار لدى
كامكو رائد دياب� :إن تراجع �سوق دبي ام�س مل

يكن مفاجئ ًا؛ نتيجة جني الأرباح بعد ال�صعود
لثماين جل�سات متتالية ،وم��ع اق�تراب��ه من
املقاومة  3750نقطة.
و�أ�شار �إلى �أن امل�ستثمرين يرتقبون اخلطاب
الأول للرئي�س االمريكي اجلديد ،ومدى ت�أثريه
على الأ�سواق العاملية.
وج��اء قطاع ال�صناعة يف �صدارة القطاعات
املرتاجعة بنحو  ،%6.25مع انخفا�ض �سهم
�صناعات .%9.7وهبط اال�ستثمار  ،%0.9مع

انخفا�ض �سهم �شعاع  ،%2.03و�سهم �سوق دبي
املايل .%1.4
وتراجع البنوك  ،%0.37مع انخفا�ض الإمارات
دبي الوطني  ،%2.3بعد حتديد موعد الإف�صاح
عن النتائج ال�سنوية ،وتراجع دبي الإ�سالمي
 .%1.2ويف املقابل ،ارتفع قطاع النقل بن�سبة
 ،%1.03مع �صعود العربية للطريان ،%1.4
وزاد العقارات  ،%0.13مع �صعود �إعمار مولز
.%1.9

السيولة تقلصت في بورصة قطر
إلى  206.27ماليين ريال
جنح امل�ؤ�رش العام لبور�صة قطر
يف تبديد خ�سائره ال�صباحية،
لينهي تعامالت ام�س ُمرتفع ًا،
بدعم �صعود  4قطاعات� ،أبرزها
العقارات والبنوك.
و�سجل امل�ؤ�رش العام منو ًا ن�سبته
 ،%0.04لي�صل �إل���ى م�ستوى
 10704.29نقاط ،راب��ح� ًا نحو
 3.82نقاط ،مقارنة مب�ستويات
�إغالقه بجل�سة �أم�س الأول.
ودعم ارتفاع امل�ؤ�رش �صعود عدد
من الأ�سهم القيادية ،حيث �صعد

�سهما �إزدان وقطر الوطني %0.65
و %0.55على الرتتيب ،وميثل
ال�سهمان نحو  %29من الوزن
الن�سبي للم�ؤ�رش.
و�شهدت جل�سة ام�س ارت��ف��اع 4
قطاعات ،حيث �سجل العقارات
من��و ًا ن�سبته  ،%0.16مدفوع ًا
ب�شكل رئي�سي ل�صعود �سهم �إزدان
القيادي.
وارتفع قطاع البنوك ،%0.04
مدعوم ًا ب�صعود � 3أ�سهم ،ت�صدرها
الإجارة القاب�ضة الأكرث ارتفاع ًا

ال��ي��وم بن�سبة � ،%2.1إ�ضافة
ل�صعود �سهم قطر الوطني.
ويف امل���ق���اب���ل ،ت��راج��ع��ت 3
قطاعات ،يت�صدرها االت�صاالت
بن�سبة  ،%0.16ب�ضغط �أ�سا�سي
لهبوط �سهم �أوريدو بنحو .%0.2
وتقل�صت ال�سيولة ام�����س �إلى
 206.27م��ل��ي��ون ري���ال مقابل
 247.15مليون ريال �أم�س االول،
كما انخف�ضت الكميات لنحو 6.56
ماليني �سهم مقابل  6.81ماليني
�سهم بجل�سة ام�س الأول.

مؤشر مسقط صعد بدعم من  7أسهم قيادية
ارتفع امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط ام�س بن�سبة
 %0.28ب�إقفاله عند النقطة  ،5795.89رابح ًا
 16.08نقطة ،مقارنة مب�ستوياته يف جل�سة
�أم�س الأول.
ودعم امل�ؤ�رش ام�س ارتفاع � 7أ�سهم قيادية،
ت�صدرها العمانية املتحدة للت�أمني الأكرث
ارتفاع ًا اليوم بن�سبة  ،%3.51و�صعد بنك
ظفار  ،%2.54وح��د من ارتفاعه تراجع 5
�أ�سهم قيادية تقدمها النه�ضة للخدمات الأكرث
تراجع ًا اليوم بن�سبة  ،%4.26كما انخف�ض

جلفار للهند�سة واملقاوالت .%1.08
و�صعد امل�ؤ�رش العام بدعم �أ�سهم القطاع
املايل املنفرد باالرتفاع ام�س بن�سبة %0.62؛
ف�إلى جانب بنك ظفار ،ارتفع الأنوار القاب�ضة
 ،%1.06وزاد البنك الأهلي .%1.06
وعلى اجلانب الآخر ،تراجع قطاع اخلدمات
 %0.27م��ت��أث��ر ًا ب�تراج��ع � 4أ�سهم؛ تقدمها
النه�ضة للخدمات الأك�ثر تراجع ًا اليوم،
بن�سبة  ،%4.26وانخف�ض اجلزيرة للخدمات
.%1.96

أسهم البنوك
والخدمات
تراجعت بمؤشر
البحرين
�أن��ه��ى امل ��ؤ��شر ال��ع��ام لبور�صة
البحرين تعامالت جل�سة ام�س
مرتاجع ًا ب�ضغط �أ�سهم البنوك
واخل���دم���ات .وت��راج��ع امل�ؤ�رش
العام  %0.1ب�إقفاله عند م�ستوى
 1208.84نقطة ،خ��ا��سر ًا 1.16
نقطة عن م�ستوياته بنهاية جل�سة
�أم�س الأول.
وت�أثر �أداء امل�ؤ�رش ام�س برتاجع
م�ؤ�رشات قطاعي البنوك التجارية
واخلدمات ،حيث انخف�ض الأول
 %0.27م��ت���أث��ر ًا ب��ه��ب��وط �سهم
امل�رصف اخلليجي التجاري الأكرث
تراجع ًا ام�س بن�سبة ،%02.78
وت�صدر ال�سهم الن�شاط حجم ًا
بتداول  1.75مليون �سهم ،كما
تراجع بنك البحرين الإ�سالمي
 .%1.61وت��راج��ع م��ؤ��شر قطاع
اخلدمات بن�سبة  %0.14ب�ضغط
�سهمني ،حيث تراجع الأ�سواق
احلرة  ،%0.62وانخف�ض البحرين
للمالحة .%0.61
وارت��ف��ع م�ؤ�رش قطاع اال�ستثمار
وحيد ًا بن�سبة  ،%0.21بدعم بنك
اخلليج املتحد املرتفع الوحيد
خالل اجلل�سة بنحو .%3.3

• علي النم�ش

اال�ستثمارية فح�سب بل تخطاها
ال��ى اف��راد متنوعني ذوي مالءة
مالية كبرية.
و�أ���ض��اف النم�ش ان املحفظة
الوطنية تتحرك يف تداوالتها
جت��اه الأ�سهم القيادية يف حني
ي�ستهدف الأف��راد اال�سهم ما دون
ال��ـ  50فل�س ًا و�سط اج���واء من
التفا�ؤل تعم �أرجاء البور�صة.
وتوقع النم�ش ا�ستمرار �صعود
امل����ؤ��ش�رات ،م�����ش�ير ًا ال���ى �أن
البور�صة �ستواجه بع�ض فرتات
الت�صحيح يف امل�ستويات ا�ضافة
ال��ى عمليات جني االرب��اح على
اال�سهم ال�صغرية التي �صعدت ما
بني  30و %40والتي من املنتظر
هبوط م�ستوياتها الى .%20
وبني �أن القيمة املتداولة خالل
احلركة اليومية قد ت�صل الى 60
مليون دينار لعدة �أ�سباب منها
�ضخ ال�سيولة وا�ستمرار ك�رس
حاجز امل�ؤ�رش العام مل�ستويات
قيا�سية وبلوغ العديد من الأ�سهم
احل��دود العليا وا�ستقرار ا�سعار
ال��ن��ف��ط واحل��ال��ة ال�سيا�سية،

• �صالح ال�سلطان

واحلديث عن عودة نظام الهام�ش
«امل��ارج��ن» والنتائج املالية
لل�رشكات.
بدوره قال رئي�س جمل�س االدارة
يف �رشكة الأم��ان لل�صريفة نايف
العنزي �إن البور�صة متر مبرحلة
انتعا�ش يف مثل هذا التوقيت من
كل عام مدعومة بتوقعات اعالنات
ال�رشكات املدرجة.
و�أ�ضاف العنزي ان �أوامر ال�رشاء
يف معظم الأ���س��ه��م امل�ضاربية
ال�صغرية واخلاملة التي ترتاوح
ا�سعارها ب�ين  50و 100فل�س
باتت املحرك الأ�سا�س مل�سار
التعامالت.
و�أ�شار الى �صعوبة احلكم على
مالمح التعامالت يف البور�صة
و�إن كانت ت�شهد ارتفاعات منذ
بداية يناير احلايل ,الفتا الى �أنه
ال يجب التعويل على ذلك كثريا
�إال بعد تهيئة البيئة املنا�سبة
الجتذاب وتوطني اال�س�ستثمارات
املحلية �أو االجنية.
وفيما يتعلق مبجريات جل�سة ام�س
فقد كان وا�ضح ًا ان�شغال بع�ض

• نايف العنزي

املتعاملني مبتابعة بع�ض اخبار
ال�رشكات املدرجة ون�شاطاتها
ومنها �إف�����ص��اح زي��ن بخ�صو�ص
�رشكة زين ال�سعودية و�إف�صاح عن
تداوالت غري اعتيادية على �سهم
�سنام العقارية.
كما تابع املتعاملون اي�ضاح
«يونيكاب لال�ستثمار والتمويل»
ب�ش�أن ال��ت��داول غري االعتيادي
على �سهم ال�رشكة واف�صاح �رشكة
وث��اق للت�أمني الكافلي ب�ش�أن
ال��ت��داوالت غري االعتيادية على
�سهم ال�رشكة.
و�شهدت جمريات حركة الأداء
العام خالل �ساعات جل�سة ام�س
ارتفاعا على � 65رشكة مقابل 43
�رشكة �سجلت انخفا�ضا من �أ�صل
� 146رشكة متت املتاجرة بها.
وا�ستحوذت حركة مكونات م�ؤ�رش
�أ�سهم كويت  15على  23.8مليون
�سهم بقيمة نقدية فاقت 10.9
م�لاي�ين دي��ن��ار مت��ت ع�بر 723
�صفقة نقدية ليخرج امل�ؤ�رش من
تعامالت اجلل�سة عند م�ستوى
 908.9نقاط.

أخبار مصرية

محافظ البنك المركزي ببريطانيا
لبحث التطورات المالية
و�صل طارق عامر حمافظ البنك املركزي �إلى لندن
يف زي��ارة لربيطانيا ت�ستغرق �أربعة �أي��ام يلتقي
خاللها مع بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية لبحث �آخر
التطورات املالية واالقت�صادية مب�رص وكان البنك

املركزي قد طرح الأ�سبوع احلايل نيابة عن وزارة
املالية �سندات خزانة بقيمة  850مليون جنيه
الأول��ى بقيمة  500مليون جنيه لأج��ل � 3سنوات
والثانية بقيمة  350مليون جنيه لأجل � 7سنوات.

البنك الدولي يتوقع زيادة االستثمارات
في مصر بسبب اإلصالحات االقتصادية
�أكد البنك الدويل �أن الإ�صالحات
الهيكلية الأخ�يرة التي طبقتها
احلكومة امل�رصية �ست�ؤدي �إلى
زيادة اال�ستثمارات على املدى
املتو�سط الفت ًا �إلى �أن القطاع
اخلا�ص امل�رصي �ساهم بقوة
�أكرب من القطاع العام يف منو
اال�ستثمارات يف البالد و�أ�شار

البنك ال��دويل يف تقرير �آفاق
االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي ال�صادر
بالإنكليزية �إل��ى �أن ال�ضغوط
على املوازنة العامة للدولة
وميزان املدفوعات و�أزمة نق�ص
العملة الأجنبية كانت من بني
الأ�سباب التي �أدت �إل��ى �ضعف
معدل منو اال�ستثمارات يف 2016

وت��وق��ع البنك �أن ي�صل معدل
النمو يف م�رص �إل��ى  %4.0يف
ال�سنة املالية احلالية مع بدء
تطبيق �إج��راءات �ضبط �أو�ضاع
املالية العامة وم��ع تباط�ؤ
معدالت اال�ستهالك اخلا�ص من
ُّ
الت�ضخم املتزايد على �أن
جراء
ينتع�ش يف عام .2018

الحكومة تنفي تعطيل جمارك المطار
اإلفراج عن أدوية مرضى الكبد
نفى مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجل�س
الوزراء ما تداوله العديد من املواقع الإلكرتونية
و�صفحات التوا�صل االجتماعي من �أنباء حول تعطيل
جمارك مطار القاهرة الإفراج عن �أدوية مهمة ملر�ضى
الكبد وبع�ض الأدوية احليوية م�شريا �إلى �أن اخلرب
عار متاما من ال�صحة و�أو�ضح املركز يف تقرير

تو�ضيح احلقائق �أنه توا�صل مع وزارة املالية التي
نفت �صحة تلك الأنباء متاما و�أكدت حر�صها التام
على �رسعة �إنهاء كافة �إجراءات الإفراج اجلمركي
عن جميع ال�شحنات خا�صة ال�سلع اال�سرتاتيجية
والأ�سا�سية وعلى ر�أ�سها الدواء واملواد الغذائية
املختلفة و�ألبان الأطفال وغريها.

نوفا اإليطالية :السيسي يسير
في المسار الصحيح اقتصادي ًا
�أب��رزت وكالة نوفا الإيطالية
ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي مل����صر يف
 2016ال��ذي بلغ ن�سبة %3.4
وقالت �إن منو الناجت املحلي
مل�رص خطوة �إيجابية للرئي�س
ال�سي�سي وتعك�س �أنه ي�سري يف

امل�سار ال�صحيح و�أ�شارت �إلى
�أن م�رص ت�ستهدف معدل منو
اقت�صادي بن�سبة  %5يف منت�صف
عام  2018م�شرية يف الوقت ذاته
�إلى �أن م�رص تواجه حتديات منها
مكافحة الإرهاب وارتفاع معدالت

البطالة والت�ضخم وانهيار
ال�سياحة منذ ثورة يناير 2011
وكانت وزارة املالية امل�رصية
�أك���دت �أن��ه��ا �ستم�ضي ق��دم��ا يف
تنفيذ �رضيبة القيمة امل�ضافة
و�سيا�سات تر�شيد الإنفاق.

وزير الصناعة لرئيس برلمان أيرلندا:

تحقيق االكتفاء الذاتي لمصر من الغاز 2018
عقد طارق قابيل وزير التجارة وال�صناعة جل�سة
مباحثات مو�سعة مع �سيان اوفريجهيل رئي�س
الربملان الأيرلندي والوفد املرافق له الذي �ضم
ر�ؤ�ساء عدد من كربى الأحزاب الأيرلندية وتناولت
�سبل دعم العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية بني
م�رص و�أيرلندا خالل املرحلة املقبلة و�أكد قابيل

خالل اللقاء �أن احلكومة متكنت من حل م�شكلة
الطاقة من خالل �إن�شاء حمطات كهرباء جديدة
الفتا �إلى �أن احلكومة تتوقع بحلول عام 2018
حتقيق االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خا�صة
بعد اكت�شاف حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر
املتو�سط.

