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نمو االقتصاد السعودي صفر
ــي إن  ــدولــ ــــال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــ قـ
الــنــمــو املــتــوقــع إلجــمــالــي الــنــاتــج 
الــســعــوديــة  فــي  الحقيقي  املــحــلــي 
لن يزيد عن صفر في املــائــة، ما يعني ثبات 
ــلـــكـــة عـــنـــد مـــســـتـــويـــات الـــعـــام  ــاد املـــمـ ــتــــصــ اقــ
السابق، ألول مرة منذ عقود، وذلك في سياق 

التزامات الرياض باتفاق أوبك.
ــك« ودول أخــــرى غــيــر أعــضــاء  ــ واتــفــقــت »أوبــ
أواخر مايو/ أيار املاضي، على تمديد خفض 
إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، 
مــارس/  نهاية  حتى  إضافية  أشــهــر  لتسعة 

آذار 2018، إلعادة االستقرار ألسواق النفط.
ــقــــريــــر حــــديــــث،  ــــدوق فـــــي تــ ــنـ ــ ــــصـ وأضــــــــــاف الـ
املــادة الرابعة مع  نشره في ختام مــشــاورات 
الــســعــوديــة، أنـــه مـــن املــتــوقــع أن يــرتــفــع نمو 
القطاع غير النفطي إلى 1.7% في عام 2017، 
لكن من املتوقع أن يتحسن النمو على املدى 
الهيكلية.  اإلصـــاحـــات  تنفيذ  مــع  املــتــوســط 

وتــعــتــمــد املــمــلــكــة خــطــة تــحــول وطــنــي تــقــول 
إنــهــا تخلصها مــن االرتــهــان الــكــامــل للنفط، 
النفقات، واتخذت في  في ما يتعلق بتوفير 
سبيل ذلك إجراءات واسعة منها بيع مرافق 
عامة مهمة وتقليص األجور وزيادة الرسوم 
وفرض ضرائب. وأشار التقرير الدولي، إلى 
ــــاس من  أن املــخــاطــر الــراهــنــة تــنــبــع فـــي األسـ
عـــدم الــيــقــن بــشــأن مستقبل أســعــار الــنــفــط، 
ــــول كــيــفــيــة تــأثــر  ــــى جـــانـــب الــــتــــســــاؤالت حـ إلـ
االقتصاد باإلصاحات الجارية. وقد تراَجع 
مستوى التوظيف، وارتفع معدل البطالة بن 

املواطنن السعودين إلى %12.3.
اململكة  تنفذها  التي  السعودة  برامج  ورغــم 
من حن آلخــر على قطاعات حيوية، ال تزال 
املواطنن عند مستويات  البطالة بن  نسب 

هي األكثر خليجيا وبن األكثر عربيا.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم مجددا 
على مدار العام املقبل بسبب تطبيق ضرائب 

مــزيــد من  االنتقائية مــؤخــرا، وإجـــراء  السلع 
الطاقة، واستحداث  فــي أســعــار  اإلصــاحــات 

ضريبة القيمة املضافة في بداية 2018.
ووفقا للتقرير، فإنه في حالة التزام حكومة 
ــا بــرنــامــج  املــمــلــكــة بـــاملـــواعـــيـــد الـــتـــي حــــددهــ
الكبيرة  لإلصاحات  املالي  الــتــوازن  تحقيق 
فــي اإليــــرادات غير النفطية وزيـــادات أسعار 
الطاقة، وتحقيق وفورات التشغيل واإلنفاق 
الــتــي حـــددهـــا مــكــتــب تــرشــيــد اإلنــــفــــاق، فــإنــه 
مـــن املــتــوقــع أن يــشــهــد عــجــز املــالــيــة الــعــامــة 
انــخــفــاضــا كــبــيــرا فـــي الــســنــوات الـــقـــادمـــة، إذ 
يتراجع من 17.2% من إجمالي الناتج املحلي 
الــنــاتــج  إجـــمـــالـــي  مــــن   %9.3 ــــى  إلـ  2016 فــــي 
ــل بــقــلــيــل مـــن 1% من  ــ املــحــلــي فـــي 2017 وأقـ

إجمالي الناتج املحلي مع حلول عام 2022.
وأشار التقرير إلى توقعه استمرار الحكومة 
الـــســـعـــوديـــة فـــي تــمــويــل الــعــجــز بــمــزيــج من 
عــمــلــيــات الــســحــب مـــن األصـــــول واالقـــتـــراض 

الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي. ونــظــمــت الــســعــوديــة 
العامن  خــال  الخارج  من  استدانة  عمليات 
ــرات مــــلــــيــــارات  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ املــــــاضــــــي والــــــــجــــــــاري بـ
الــدوالرات لتدبير نفقات وسد عجز املوازنة 
الـــتـــي أنــهــكــتــهــا الـــحـــرب فـــي الـــيـــمـــن. وتــوقــع 
الجاري  الحساب  رصيد  يتحول  أن  التقرير 
إلـــى تحقيق فــائــض مــحــدود فــي عـــام 2017، 
مع زيــادة إيــرادات تصدير النفط وبقاء نمو 
الخارجة من تحويات  الــواردات والتدفقات 

الوافدين في حدود منخفضة نسبيا.
املالية  التدفقات   كما توقع استمرار خــروج 
الـــصـــافـــيـــة، وانـــخـــفـــاض األصـــــــول األجــنــبــيــة 
ــربـــي  ــعـ ــقــــد الـ ــنــ ــيــــة لـــــــدى مــــؤســــســــة الــ الــــصــــافــ
الـــســـعـــودي، وإن كــانــت ســتــظــل فـــي مستوى 
اململكة  حققتها  الــتــي  الـــوفـــرة  بفضل  مــريــح 
عندما كانت أسعار النفط فوق مستوى 115 

دوالرا للبرميل.
)العربي الجديد(

الدوحة ـ العربي الجديد

، ومشاريع 
ً
يعرف االقتصاد القطري نشاطًا متواصا

ــك بـــالـــرغـــم مــن  ــ ــاعـــات، وذلــ ــقـــطـ تــوســعــيــة فــــي شـــتـــى الـ
الــحــصــار غــيــر الــقــانــونــي املـــفـــروض عــلــى الـــدوحـــة من 
والبحرين ومصر،  ــارات والسعودية  اإلمـ مــن  كــل  قبل 
عن  السبت،  أمــس  للتأمن  قطر  أعلنت مجموعة  فقد 
افتتاح فــرع جديد لها في واليــة عــامــرات في سلطنة 
للمجموعة وهي  التابعة  الشركات  إحــدى  عمان عبر 
»الــشــركــة الــعــمــانــيــة الــقــطــريــة لــلــتــأمــن«، ليصل بذلك 
العدد اإلجمالي للفروع اإلقليمية للمجموعة إلى 20 

عن  قطر،  ببورصة  املدرجة  الشركة  بيان  ونقل  فرعًا. 
التنفيذي ملجموعة  والرئيس  املجموعة  رئيس  نائب 
قطر للتأمن، أن ما تتمتع به البيئة االقتصادية في 
التأمن  قــطــاع  سلطنة عــمــان مــن نمو مــســتــدام جعل 
في السلطنة أحد أهم األســواق في استراتيجية نمو 
الوطيدة  العاقة  بــه  تتميز  ومــا  املجموعة،  نشاطات 
مع سلطنة عمان كان له األثــر اإليجابي في انتعاش 

االقتصاد املشترك.  
وبــاملــوازاة، سجلت الــصــادرات التركية إلى قطر عقب 
الحصار املفروض عليها، ارتفاعًا بنسبة 51.% خال 
يونيو/حزيران املاضي مقارنة مع مايو/أيار املاضي. 

وبحسب بيانات مجلس املصدرين األتراك، فإن حجم 
صادرات تركيا إلى قطر بلغ 53.5 مليون دوالر خال 

الشهر املاضي.
ــه والــــخــــضــــروات  ــواكــ ــفــ ــة والــ ــيـ ــذائـ ــغـ وتـــحـــتـــل املـــــــواد الـ
ــتــــجــــات الـــحـــيـــوانـــيـــة واملــــــيــــــاه، صـــــــــدارة قــائــمــة  ــنــ واملــ
الصادرات التركية إلى قطر. وبحسب معطيات اتحاد 
إنجاز  التركية تولت  الشركات  فــإن  األتـــراك،  املقاولن 
بن  قطر،  فــي  دوالر  مليار   14.1 بقيمة  128 مشروعًا 

عام 2000 إلى 2017.
وملــتــابــعــة مــســتــجــدات الــســوق الــقــطــريــة، عــقــدت لجنة 
الـــزراعـــة والــبــيــئــة فـــي غــرفــة قــطــر اجــتــمــاعــًا أمـــس مع 

مستوردي املواد الغذائية، لتسهيل انسياب الواردات 
الغذائية إلى دولة قطر، والتأكد من إزالة كافة العقبات 
تزويد  وتيرة  على  تحافظ  التي  التسهيات  وتقديم 
السوق املحلية بكافة احتياجاتها من السلع الغذائية.
وترأس االجتماع عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس 
ــة والــبــيــئــة مــحــمــد بــن أحــمــد الــعــبــيــدلــي.  لــجــنــة الـــزراعـ
ــاد املــجــتــمــعــون، بــقــرار تخفيض رســـوم املــنــاولــة  وأشــ
للبضائع بــواقــع 50% وذلـــك ملـــدة ثــاثــة أشــهــر قابلة 
للتجديد. وأكدوا أن الوضع الحالي لاستيراد أصبح 
أكــثــر مــرونــة بــعــدمــا تــوفــر لـــدى املــســتــورديــن خطوط 

بحرية مباشرة مع موانئ متعددة.

التأمين القطري يتوّسع في ُعمان... وارتفاع الواردات التركية

اليابان تطالب بتفعيل 
االتفاق األوروبي

طلب رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي، من وزير الخارجية 

البريطاني بوريس جونسون، 
تعاون بالده في إدخال اتفاقية 

الشراكة االقتصادية بني اليابان 
واالتحاد األوروبي حيز التنفيذ 
في موعد مبكر. وكانت اليابان 

واالتحاد األوروبي قد توصال 
إلى اتفاق عريض بشأن الشراكة 

االقتصادية في وقت سابق من 
هذا الشهر. ورحب جونسون 

 إن بريطانيا تأمل 
ً
باالتفاق قائال

في بناء عالقات اقتصادية جديدة 
مع الدول األعضاء في االتحاد 

األوروبي والدول الصديقة.

تراجع صادرات مصر 
الكهربائية

أعلن الجهاز املركزي املصري 
للتعبئة العامة واإلحصاء أن قيمة 
صادرات مصر في مجال الطاقة 
الكهربائية بلغت نحو 3.3 ماليني 

دوالر منذ مطلع 2017 حتى إبريل/ 
نيسان املاضي، مقارنة بـ16.3 

مليون دوالر في الفترة املقابلة من 
عام 2016. وأضاف الجهاز في 

بيان، أن صادرات مصر من الطاقة 
الكهربائية توجهت في األشهر 

األربعة األولى من عام 2017 إلى 
األردن بينما توجهت في الفترة 

ذاتها من عام 2016 إلى ليبيا 
باإلضافة إلى األردن.

سيول تحقق فائضًا تجاريًا
قالت وكالة الجمارك في كوريا 

الجنوبية، إن امليزان التجاري حقق 
فائضًا قدره 4.1 مليارات دوالر من 

1 إلى 20 يوليو/ تموز الحالي. أما 
حجم الصادرات في الفترة ذاتها، 

فبلغ 30 مليار دوالر، بزيادة قدرها 
22.4% عن الفترة نفسها من العام 
املاضي. وفي حال استمرار االتجاه 

التصاعدي للصادرات حتى نهاية 
الشهر، يتوقع أن تسجل الصادرات 

ارتفاعًا مستمرًا للشهر التاسع 
على التوالي. وارتفعت واردات 

البالد بنسبة 13.3% إلى 25.9 
مليار دوالر.

تحديات مبادرة الحرير 
الصينية

سلط بنك قطر الوطني في تحليله 
االقتصادي األسبوعي، الضوء 

على مبادرة مشروع »حزام 
طريق الحرير االقتصادي« الذي 

أطلقته الصني في عام 2013 لربط 
اقتصاديات ثالث قارات )الصني 
وغرب آسيا وأوروبا(، الفتًا إلى 
أن تنفيذ هذه املبادرة سيكون 

مصحوبًا بتحديات كبيرة. 
وأوضح أن مهمة بناء املشروع 

بحجمه املقترح قد تستغرق 
 عن 

ً
وحدها عدة عقود، فضال

كيفية قيام الصني بالتنسيق بني 
60 بلدا مختلفًا. كما أن تحقيق 

املستوى املطلوب من العائدات 
املرجوة منه سيكون أمرًا في 
غاية الصعوبة، نظرًا ألن هذه 

االستثمارات هي في األساس 
مشاريع إنمائية طويلة األجل 

وليست مشاريع تجارية بحتة. 

أخبار

1.34 تريليون 
دوالر ديون 

الطالب األميركيين

ارتفعت أرصدة القروض الطابية املستحقة في الواليات املتحدة بأكثر من 457% منذ عام 2003، وذلك وفقًا لتحليل أجرته »فوكس بيزنس« استنادًا 
إلى بيانات بنك االحتياطي الفدرالي بمدينة نيويورك.  وخــال الربع األول من عام 2003، بلغ إجمالي القروض الطابية املستحقة حوالى 241 
مليار دوالر، ولكن هذا الرقم ارتفع ليصل إلى 1.34 تريليون دوالر خال الربع األول من العام الجاري 2017.  ومن بن جميع أنواع القروض األخرى، 
كانت القروض الطابية هي األسرع نموًا خال هذا اإلطار الزمني، حيث ارتفعت على سبيل املثال القروض العقارية بنسبة 74% لتصل إلى 8.6 

تريليونات دوالر، بينما قفزت قروض السيارات بنسبة 82% إلى 1.16 تريليون دوالر.
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الجزائر ـ حمزة كحال

يــتــجــّدد مــع حــلــول فــصــل الصيف 
بــالــجــزائــر مـــن كـــل ســنــة، الــحــديــث 
عـــن »مــنــحــة الــســفــر« الــتــي يضطر 
لهم  يسمح  حتى  اقتنائها  إلــى  الــجــزائــريــون 
ــــدود الـــبـــريـــة والـــجـــويـــة  ــــحـ بــــالــــخــــروج عـــبـــر الـ
والــــبــــحــــريــــة، إذ يــشــتــكــي املــــواطــــنــــون الـــذيـــن 
يــســتــعــدون لــقــضــاء عــطــلــهــم الــســنــويــة خـــارج 

البالد من ضآلتها.
وبدأت شبابيك البنوك في استقبال اآلالف من 
تتعدى  ال  التي  السفر«  »منحة  شــراء  طلبات 
مـــا قــيــمــتــه 15 ألــــف ديـــنـــار بــمــا يــقــابــلــهــا من 
عمالت صعبة كــالــدوالر أو الــيــورو، وهــو رقم 
فيما  يـــورو(،  و140  دوالرًا   130( نحو  يــعــادل 
العملة الصعبة  البنوك بيع  يرفض كثير من 
للمسافرين خارج البالد بحجة عدم توفرها.

في إحــدى وكــاالت البنك الخارجي الجزائري 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة، بـــدأ  )حــــكــــومــــي( فــ
الطابور يتشكل بعد مرور دقائق قليلة على 
فتح شبابيك البنك، والكل يحمل جواز سفره 

وينظر بترقب نحو مقدمة الطابور.
ــيــــخ الـــــــــذي يــســتــعــد  ــاب أمـــــــن شــ ــ ــشــ ــ ــول الــ ــ ــقـ ــ يـ
الصيفية،  العطلة  لقضاء  تونس  إلــى  للسفر 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــحــة الــســفــر تحّولت  لـــ
لــشــراء 140  إلــى محنة بالفعل. طــابــور طويل 
دوالرًا ال تكفي حتى لقضاء 3 أيام في بعض 
الدول. كان األجدر أن تحرر املنحة ويسمح لنا 

باقتناء مبلغ يضمن لنا كرامتنا«.
امتعاضه  املــواطــن، كمال البانجي، عن  وعبر 
من الوقوف كل سنة في طوابير القتناء منحة 
السفر، وقد قال لـ »العربي الجديد« إن »البنوك 
أصبحت تتعمد إيجاد الذرائع من أجل رفض 
بــيــع الــعــمــلــة الــصــعــبــة لــلــجــزائــريــن فــي فصل 

تونس ـ فرح سليم

ــى تــغــيــيــر شـــكـــل الـــتـــعـــاون  ــ تــتــطــلــع تـــونـــس إلـ
االقـــتـــصـــادي مـــع شــريــكــهــا األول فــرنــســا عبر 
ــدة قـــبـــل شــهــر  ــديــ ــة طـــريـــق جــ ــارطــ صـــيـــاغـــة خــ
ــد عــقــد  مـــوعـ املـــقـــبـــل،  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول 

مجلس التعاون التونسي الفرنسي.
ويــتــوقــع أن تشمل الــخــارطــة الــجــديــدة مــزيــدا 
البلدين،  بــن  التجارية  املــبــادالت  تكثيف  مــن 
ــاعـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــنـ إلـــــى جـــانـــب دعـــــم الـــصـ
ــا فــي  ــيـــزا هـــامـ ــتـــي تــحــتــل حـ واملــيــكــانــيــكــيــة الـ

الشراكة االقتصادية التونسية الفرنسية.
وتــــعــــد فـــرنـــســـا الـــشـــريـــك االقــــتــــصــــادي األول 
والتقليدي لتونس بحكم العالقات التاريخية 
الـــتـــي تــحــولــت بــعــد أكـــثـــر مـــن 60 عـــامـــا على 

الــصــيــف، وذلــــك حــمــايــة لــســيــولــتــهــا املــالــيــة«. 
بالجزائر  األجنبي  النقد  احتياطي  وتــراجــع 
من 192 مليار دوالر في النصف األول من عام 
2014 )قبل أزمــة النفط( إلى قرابة 143 مليار 
دوالر بنهاية 2015، فيما تتوقع الحكومة أن 
نقد  باحتياطي   2017 الــجــاري  الــعــام  ينتهي 

أجنبي عند مستوى 113.3 مليار دوالر.
ولفت كمال إلى أن 130 يورو لن تكفيه لقضاء 
ليلة واحدة في باريس من حيث تغطية ثمن 

الفندق واألكل والتنقل.
ويــنــص الــقــانــون الــجــزائــري للنقد والــصــرف 
على أن كــل مــواطــن جــزائــري مقيم يــرغــب في 
الــســفــر إلـــى الـــخـــارج تــحــق لـــه االســـتـــفـــادة من 
الــصــرف«، ويتم تحديد القيمة من قبل  »حــق 
القانون القيمة املالية  البنك املركزي. ويعرف 
عــالوة  أو  بـــ »منحة  املــواطــن  يتقاضاها  التي 

السفر« أو»املنحة السياحية«. 
السفر  تذكرة  تقديم  بعد  املنحة  توفير  ويتم 
والتأكيد على الخروج من الدولة، وإال فإن أي 

مخالفة يعاقب عليها بالحرمان منها الحقًا.
ــــتــــرك لــبــنــك الـــجـــزائـــر الــســلــطــة الــتــقــديــريــة 

ُ
 وت

والتي حددها سنة  املنحة،  لتحديد مستوى 
1997 بـ 15 ألــف دينار جــزائــري، بما يعادلها 
من العمالت األجنبية لكل سنة مدنية. وتقدر 

االســتــقــالل الــتــونــســي إلـــى مــا يــشــبــه التبعية 
ــن املــهــتــمــن  ــا جـــعـــل الـــعـــديـــد مــ الـــتـــجـــاريـــة، مــ
بالشأن االقتصادي يعتبرون أن هذا الشراكة 
حالت دون اكتساح تونس ألسواق جديدة، ما 
جعل أغلب معامالتها االقتصادية منحصرة 
فـــي مــحــيــطــهــا املـــتـــوســـطـــي. وحـــســـب بــيــانــات 

البالغن  األطــفــال  حــالــة  فــي  بالنصف  القيمة 
أقل من 15 سنة، وال يمكن تجميع القيمة من 

سنة إلى أخرى.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــهــدات املــســتــمــرة الــتــي 
الــســفــر«  الــحــكــومــة ملــراجــعــة »مــنــحــة  أطلقتها 
استجابة لنداء الجزائرين، إال أن تلك الوعود 

ال تزال مجرد كالم.
املــركــزي  الــبــنــك   ويستبعد خــبــراء أن يــراجــع 
ــــروف  ــــظـ ــة الــــســــفــــر« فـــــي ظـــــل الـ ــنــــحــ ــة »مــ ــمـ ــيـ قـ
الــبــالد،  الــتــي تعيشها  االقــتــصــاديــة الــحــالــيــة 
خاصة أنها تكلف البالد ما يقارب 231 مليون 
دوالر ســنــويــًا، حــســب األرقــــــام الــــصــــادرة عن 

البنك املركزي الجزائري.
الــديــن، فإن  نــور  املالي جمال  الخبير  وحسب 
مــنــحــة الــســفــر تــتــرجــم حـــال اإلطــــار الــقــانــونــي 
املنظم للبنوك في الجزائر، والذي ال يتماشى 
الجزائر سنة  فظروف  الحالية،  األوضـــاع  مع 

1997 ليست نفسها اليوم.
وأضاف نفس املتحدث لـ »العربي الجديد« أن 
منحة السفر الجزائرية تبقى األدنــى إقليميًا 
مقابل  يستفيد  التونسي  فــاملــواطــن  وعــربــيــًا، 
دوالر،   2700 أي  تــونــســي،  ديـــنـــار  آالف  ســتــة 
كــمــنــحــة ســيــاحــيــة ســنــويــة، عــلــمــا أن الــنــاتــج 
املحلي األجمالي التونسي يقدر بـ45.6 مليار 
الــتــي يستفيد  الــســيــاحــيــة  املــنــحــة  ــا  أمـ دوالر، 
منها املواطن املغربي فإنها تصل إلى 40 ألف 
درهم أو ما يعادل 3700 دوالر سنويًا، يضاف 
ــم لــلــشــراء عــبــر اإلنــتــرنــت،  إلــيــهــا 10 آالف درهـ
يــقــدر بنحو  املــغــربــي  الــنــاتــج املحلي  أن  علما 

96.73 مليار دوالر.
وقـــال الخبير االقــتــصــادي فـــارس مــســدور، لـ 
الــظــروف تدفع  »العربي الجديد« إن كــل هــذه 
املواطنن إلى التوجه ناحية السوق السوداء 
لــلــعــمــلــة، والـــتـــي يــلــجــأ إلــيــهــا كـــل مـــن يــرغــب 
فـــي الــســفــر أو تــحــويــل الــعــمــلــة بــمــن فـــي ذلــك 

املسؤولون في الدولة.
 
ً
ـــظـــهـــر األرقـــــــام الــرســمــيــة املــتــتــابــعــة تــآكــال

ُ
وت

مـــتـــســـارعـــًا الحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد األجـــنـــبـــي فــي 
املركزي،  الجزائر، والتي كان يحوز مصرفها 
ثاني أكبر كتلة عملة صعبة في املنطقة بعد 

السعودية، قبل عامن ونصف العام.  
وتتوقع الحكومة نزول احتياطات البالد من 
الضمانات  أهــم  يعد  والــذي  األجنبي،  النقد 
الرئيسية للتجارة الخارجية، إلى 96 مليار 
دوالر خالل يوليو/ تموز الجاري، ما يعني 
أن الــجــزائــر فــقــدت نصف مــا كــان بحوزتها 
من عمالت صعبة خالل ثالثة أعوام من أزمة 
بــدأت صيف عام  التي  النفط  انهيار أسعار 

.2014

يبلغ  الفرنسية  التونسية  الــتــجــاريــة  للغرفة 
املساهمة  ذات  أو  الفرنسية  املــؤســســات  عــدد 
1349 مؤسسة،  تونس  في  العاملة  الفرنسية 
بالكامل،  من بينها 1040 مؤسسة تصديرية 
ويمثل هذا الرقم 40% من املؤسسات األجنبية 
بالبالد، بحجم استثمارات يقدر بنحو ثالثة 
وترتكز  دوالر(.  مليار   1.25( ديــنــار  مــلــيــارات 
االســـتـــثـــمـــارات الــفــرنــســيــة بــالــخــصــوص على 
قـــطـــاع الــصــنــاعــة والـــخـــدمـــات 711 مــؤســســة، 
فرصة  ألــف   127 الفرنسية  املؤسسات  وتوفر 
عــــمــــل. وبــــخــــصــــوص املــــــبــــــادالت الـــتـــجـــاريـــة، 
تــســتــوعــب الــســوق الــفــرنــســيــة قــرابــة 29% من 
إجمالي صادرات البالد، كما تعتبر أول مزود 
لتونس بقيمة واردات تبلغ 16.3% من الحجم 
املقابل تؤمن تونس  لــلــواردات. في  اإلجمالي 

من  و%0.8  الــفــرنــســيــة  الــــصــــادرات  مـــن   %0.9
وارداتها، وهي العميل رقم 23 واملزود رقم 24 

لفرنسا.
الجراية  محمد  االقــتــصــادي  الخبير  ويعتبر 
أن الـــوقـــت قـــد حــــان إلجـــــراء مـــراجـــعـــات مهمة 
على مستوى التعاون االقتصادي مع فرنسا 
واالســتــفــادة مــن مــراكــمــة الــخــبــرة واألســبــقــيــة 
لــلــســوق الــتــونــســيــة فــي فــرنــســا، الفــتــا إلـــى أن 
مبدأ التعاون يجب أن يكون بمنطق الند للند 
ال بمنطق الوصاية أو الحماية وفق تصريحه 
ــة، يجب  ــرايـ ــد«. وقـــــال الـــجـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
نحو  اهــتــمــامــهــا  تــونــس مستقبال  تــحــول  أن 
الصناعات الكبرى على غرار صناعة السيارات 
التشغيلية  الطاقة  من  لالستفادة  والطائرات 
الكبرى لهذا الصنف من الصناعات. وأضاف 
بن  الثنائي  التعاون  أن  االقتصادي  الخبير 
العاطفة،  وليس  املصلحة  على  يقوم  البلدان 
وعــلــيــه فـــإن تــونــس مــدعــوة إلـــى رســـم خــارطــة 
طريق جديدة تقوم على مبدأ الكسب املتبادل، 
التجاري  امليزان  تقليص عجز  من  يمكن  بما 
تــغــيــر بوصلتها  أن  أو  فــرنــســا،  بــيــنــهــا وبـــن 

نحو أسواق جديدة.
التونسي  الجمركي  الــتــجــاري  االتــفــاق  ويــعــد 
الفرنسي املوقع 1959 أول إطار قانوني منظم 
االستقالل،  بعد  الثنائية  التجارية  للعالقات 
فقد تضّمن  الجمركية،  للوحدة  إلغائه  ورغــم 
لــفــائــدة سلع  االتــفــاق بــنــودا تفضيلية هــامــة 
الــجــانــبــن، مــا ســاعــد فــرنــســا عــلــى االحــتــفــاظ 
ـــأول شــريــك تـــجـــاري واقــتــصــادي  بــمــوقــعــهــا كـ
لتونس، ولم تتأثر هذه املكانة بشكل ملموس 
العالقات بن  التي تخللت  العديدة  باألزمات 

الجانبن.
بن  التجاري  التبادل  قيمة  مضاعفة  ومثلت 
تونس وفرنسا، وتعزيز العالقات االقتصادية 
الــثــنــائــيــة مــحــور جــلــســة الــعــمــل الــتــي جمعت 
ــذاري  ــعــ ــارة زيــــــاد الــ ــتــــجــ وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــ
ــة لــــدى وزيــــر الــشــؤون  ــدولـ ــرا، بــكــاتــب الـ مـــؤخـ

الخارجية الفرنسي جون باتيست ليموين.
للبلدين  مربحة  بطريقة  املــبــادالت  وتــحــتــاج 

بحسب كــاتــب الــدولــة لــلــتــجــارة عــبــد اللطيف 
التي  القطاعات واملجاالت  إلى تحديد  حمام، 
القصوى  تستطيع تونس تحقيق االستفادة 
بــذل املــجــهــود على املستوى  منها، مــع مــزيــد 

املحلي لتوفير ما تحتاجه السوق الفرنسية.
»الــعــربــي الجديد،  لـــ وقـــال حــمــام فــي تصريح 
للسنوات  اقتصادية  إن ضبط خارطة طريق 
الــقــادمــة سيمكن تــونــس مــن الــتــفــاوض حــول 
جلب استثمارات فرنسية مهمة للبالد، فضال 
عن االستفادة من نقل التكنولوجيات الحديثة 
ــيــــك والـــصـــنـــاعـــات  ــتــــرونــ ــكــ ــات اإللــ ــاعــ ــطــ ــي قــ ــ فـ
املــيــكــانــيــكــيــة وصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات. وبــســبــب 
عقب  تونس  فقدت  املتوتر  االجتماعي  املناخ 
ثورة يناير العديد من فرص االستثمار املهمة 
وخـــاصـــة الــفــرنــســيــة مــنــهــا، بــعــد أن اخــتــارت 
لتركيز  املغرب  نحو  وجهتها  تحويل  فرنسا 
أفريقيا،  في  »البيجو«  لسيارات  أكبر مصنع 
بــعــد أن حــصــلــت تــونــس عــلــى وعــــود ســابــقــة 

بإنشاء هذا املصنع على أراضيها.
إبــان مؤتمر االستثمار 2020  ووقعت فرنسا 
الــتــي انــتــظــم فــي تــونــس فــي نوفمبر/تشرين 
ــثـــانـــي املــــاضــــي، عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات فــــي شــكــل  الـ
قروض مع فرنسا بقيمة ثالثة مليارات دينار 
ايمنوال  الفرنسية  الحكومة  رئيس  بحضور 
فالس، وذلك على امتداد 4 سنوات، فضال عن 
بشروط  تمويل  اتفاقيات  ديــنــار  مليون   420
ميسرة، ومنحة تقدر بحدود 25 مليون دينار. 
باإلضافة إلى إعادة جدولة الديون الفرنسية 

لتحويلها إلى استثمارات في تونس.
كـــمـــا وقـــعـــت شــــركــــات خـــاصـــة عـــلـــى مــشــاريــع 
ــة لـــصـــنـــاعـــة  ــة بــــإنــــشــــاء مــــؤســــســ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــــع شـــركـــة  ــة مـ ــ ــراكـ ــ ــات، واتــــفــــاقــــيــــة شـ ــنــ ــاحــ الــــشــ
»آيــربــاص«. وبعد دخــول العديد من األســواق 
الــثــورة، تسعى  إلــى تونس عقب  االقتصادية 
بالسوق  مكانتها  على  املحافظة  إلــى  فرنسا 
وضـــمـــان نــصــيــبــهــا، فـــي ظـــل مــنــافــســة شــرســة 
االقتصادين  املتعاملن  لــدى  كبير  واقــتــنــاع 
ــــرورة تـــحـــويـــل الـــبـــوصـــلـــة جـــنـــوبـــا نــحــو  ــــضـ بـ

السوق األفريقية.

عدنان عبد الرزاق

التي  النفط  فــي حقول  مؤقتًا  استثمارًا  الــســوري  النظام  بــدأ 
اســتــردهــا مــن تنظيم داعـــش بمدينة حــمــص، وســط توقعات 
بــاســتــحــالــة عـــودة اإلنـــتـــاج ســريــعــًا بفعل الـــدمـــار الـــذي طــاول 
وزارة  فــي  مــصــدر  وكــشــف  الــنــفــطــي.  للقطاع  التحتية  البنية 
النفط والثروة املعدنية بدمشق، أن إنتاج النفط الذي يسيطر 
عليه نظام بشار األسد قد زاد بنحو ألفي برميل يوميًا، بعد 
تأهيل حقل الشاعر، شرق مدينة حمص، وسط سورية، الذي 

كان يسيطر عليه تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(. 
انتهت في  الفنية  الــورش  إن  السوري  النفطي  وقــال املسؤول 
حــقــل الــشــاعــر مــن صــيــانــة أول بــئــر نفطي ودخـــل فــي اإلنــتــاج 
بــطــاقــة نــحــو 900 بــرمــيــل نــفــط يــومــيــًا، والــبــئــر الــثــانــي ســوف 
يدخل اإلنتاج خالل أيام، ليصل اإلنتاج إلى نحو ألفي برميل 

نفط يوميًا في آبار حقل الشاعر.
وتقول السلطات السورية إن العمل في حقل الشاعر يتم على 
ثـــالث جــبــهــات مــن خـــالل تــأهــيــل آبـــار الــغــاز وتجهيز املحطة 
بشكل عاجل باإلضافة إلى تجهيز خط الغاز بن حقل الشاعر 
ومعمل إيبال، وذلك لكون الخط تعرض لألضرار على مسافة 
10 كــلــم، والــجــبــهــة الــثــانــيــة هــي اســتــمــرار الــعــمــل عــلــى إخــمــاد 
الــحــرائــق فــي الــبــئــريــن املــشــتــعــلــن، حــيــث كــانــت هــنــاك 4 آبــار 
نفط مشتعلة. أما الجبهة الثالثة، فتتعلق بعملية نقل النفط 
بالصهاريج، حيث يتم نقل نحو 900 برميل نفط يوميًا من 
حقل الشاعر إلى املحطة الرابعة، حيث كان النقل بالصهاريج 
الكميات قليلة  العمل به خــالل فترة قبل األزمــة لكون  يجري 

واملنطقة بعيدة عن املحطات. 
وفي ما يتعلق باآلبار التي تمت استعادتها أخيرًا في منطقة 
جنوب غرب الرقة من عناصر جيش النظام السوري، أوضحت 
مصادر أنها تندرج ضمن دائرة حقول الثروة النفطية بشكل 
عــام، وهــي حقول صغيرة متناثرة على مساحة كبيرة تقدر 
فيها  التأهيل  عملية  ولــذلــك  مــربــع،  كيلومتر  ألــف   12 بنحو 

ستكون صعبة بسبب املسافات املتباعدة ما بينها، والطاقة 
اإلنتاجية فيها خالل فترة قبل األزمة كانت تصل إلى 6 آالف 

برميل نفط يوميًا، وفي أغلبيتها تنتج النفط الثقيل.
ويــقــول االقــتــصــادي الــســوري، علي الــعــائــد، إن جيش النظام 
أعلن سيطرته على حقل الشاعر مــرات عــدة، وفــي بعضها ال 
تستمر هذه السيطرة سوى أسابيع أو أشهر، ليعود داعش 
للنظام،  الــغــاز  ليبيع  ويــعــود  الــنــظــام  يــد  مــن  ويستخلصها 
ــزور منذ  مثلما ال يـــزال مــســتــمــرًا فــي بــيــع نــفــط حــقــول ديـــر الــ

منتصف عام 2014، عبر وسطاء، وبحماية مقاتلي التنظيم.
وحول أهمية استعادة حقل الشاعر بزيادة إنتاج النفط الذي 
الجديد«:  »العربي  لـ العائد  يقول  األســد،  نظام  عليه  يسيطر 
»أعتقد أن أهمية حقل الشاعر في حالة انعدام األمن في منطقة 
جــنــوب غـــرب مــحــافــظــة حــمــص، ال تــتــعــدى املــســتــوى الــرمــزي 
والحالة اإلعالمية«. وانخفض إنتاج النفط في سورية خالل 
بالفترة  الــجــاري، بنسبة 72% مقارنة  الــعــام  مــن  الــربــع األول 
ذاتــهــا مــن الــعــام الــســابــق، ليصبح مــتــوســط اإلنــتــاج اليومي 
السيطرة على  »داعـــش«  عـــاود تنظيم  أن  ، بعد 

ً
بــرمــيــال  2233

حقل الشاعر، قبل أن يفقده أخيرًا.  
وبــــرر وزيــــر الــنــفــط بــحــكــومــة األســـــد، عــلــي غـــانـــم، أن الــســبــب 
االنخفاض هو خــروج حقلي شحار والشاعر  لهذا  الرئيسي 
أن سيطر عليهما  بعد  املــاضــي،  العام  نهاية  في  الخدمة  عن 
أن  قبل  ومــعــداتــهــمــا،  بناهما  »داعــــش« وخـــرب معظم  تنظيم 

يحرق بعض اآلبار عند عملية انسحابه منهما قبل شهرين.
ــان إنــتــاج الحقلن يــصــل لنحو 5 آالف بــرمــيــل يــومــيــًا، ما  وكـ
الـــذي يسيطر عليه األســد  النفط  اليومي مــن  أوصـــل اإلنــتــاج 
العام املاضي إلى نحو 8 آالف برميل. وبلغت خسائر القطاع 
النفطي بسورية خالل الحرب أكثر من 62 مليار دوالر، بحسب 
بيانات وزارة النفط بدمشق. وتعاني حكومة بشار األسد من 
النفط  إنتاج  تراجع  أن  بعد  النفطي،  بامليزان  كبيرة  خسائر 
إلى بضعة آالف من البراميل يوميًا، في حن كان مستقرًا على 

نحو 380 ألف برميل يوميًا قبل ستة أعوام.

أزمة دوالر تعرقل سياحة 
الجزائريين في الخارج

البطيخ يُثلج صدور الغّزيينتونس ُتغيّر خارطة تعاونها االقتصادي مع فرنسا

انهيار قطاع النفط في سورية )فرانس برس(الجزائريون يواجهون صعوبة في الحصول على الدوالر )فايز نور الدين/ فرانس برس(

)Getty( تسعى فرنسا للحفاظ على مكانتها بالسوق التونسية

استعادة آبار النفط بال إنتاج

يشتكي الجزائريون من 
صعوبة الحصول على 
العملة الصعبة الالزمة 

لسفرياتهم السياحية 
في فصل الصيف، إذ 

يقصدون الخارج، فيما 
تجتهد الحكومة لوقف 

نزيف احتياطي النقد 
األجنبي

هيئة النزاهة: الرشوة 
تتوسع في األردن

قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 
في األردن محمد العالف إن الرشوة التي 
تتم لقاء تقديم الخدمة العامة في توسع، 

مشيرًا إلى أن هناك عشرين قطاعًا 
حددتها الهيئة يمارس فيها هذا النوع من 
الفساد. وأشار العالف إلى أن الفساد في 

الشركات الكبرى، وهو املستوى املوجه إلى 
موارد الدولة، قد توقف. وأضاف في جلسة 

حوارية نظمها منتدى االستراتيجيات 
األردني، اليوم السبت، وفق ما ذكرت 

وكالة األنباء الرسمية »بترا«، أن الهيئة 
ترى ضرورة إعادة النظر في نحو 1200 

تشريع، تراوح بني قانون ونظام وتعليمات، 
ما زالت الثغرات والفجوات القانونية التي 

يستغلها بعضهم، وهم من ضعاف 
النفوس، بمهارة.

مصر: عودة حسين سالم 
تمّهد لصفقات إسرائيلية

»العربي الجديد«،  قالت مصادر مصرية، لـ
إن صفقة إبرام التصالح، مع رجل األعمال 

حسني سالم املقرب من الرئيس املخلوع، 
حسني مبارك، وعودته إلى مصر، قد 
تمت بعد الحصول على موافقة نهائية 

من جهات سيادية، في إشارة إلى أجهزة 
استخبارية، كانت تتحفظ على إعالن 

عودته في الفترة الحالية.
وأضافت املصادر أن سالم ربما يعود 

مجددًا للعب دور في اتفاق الحكومة 
املصرية مع الكيان اإلسرائيلي، على 

صفقات توريد غاز ملصر.
وكان سالم قد وصل إلى مطار القاهرة 

الدولي، في ساعة متأخرة من مساء 
الجمعة، قادمًا من إسبانيا، بعد أن 

تصالح مع الحكومة، ورفع اسمه من قوائم 
املطلوبني. وقالت مصادر أمنية باملطار، 

في تصريحات إعالمية، إن رجل األعمال 
وصل مطار القاهرة ومعه ابنته، على 

الطائرة املصرية القادمة من مدريد.

تراجع البورصة التونسية
أنهى مؤشر بورصة تونس لألوراق املالية 
تعامالته األسبوع املاضي على انخفاض 

بنسبة 1.6%، ليصل إلى مستوى 6134.5 
نقطة. وأظهرت بيانات رسمية لبورصة 

تونس لألوراق املالية، تراجع نسق املبادالت 
في ختام األسبوع وبلغ حجمها اإلجمالي 

2.8 مليون دينار تونسي )1.4 مليون دوالر 
أميركي(.

بنوك فرنسية تتعهد بتوفير 
ألف وظيفة بعد »بريكست«

تعهدت عدة بنوك فرنسية بتوفير ما يقرب 
من ألف وظيفة في باريس في إطار خطتها 
لتغيير مقارها ومراكز أنشطتها من لندن 

عقب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وكانت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون، قد تعهدت بالفعل بخفض 
الضرائب على الشركات في ضوء إجراءات 

تستهدف جذب االستثمارات للبالد.
وأعلن االتحاد املصرفي الفرنسي في بيان 

أنهم سيوفرون ألف وظيفة مباشرة على 
األقل، باإلضافة إلى وظائف غير مباشرة 

في العاصمة.

نيجيريا تقترح صرف الدوالر 
للحجاج بأقل من السوق

 أوصى البرملان النيجيري بضرورة أن 
يتمكن املواطنون الذي سيتوجهون هذا العام 
إلى مكة واملدينة املنورة ألداء الحج من شراء 
حاجاتهم من الدوالر مقابل 200 نايرا، وهو 

ما يقل كثيرا عن السعر الرسمي. وذكر 
تقرير من نواب في البرملان أن هذا يأتي 

بعد تحقيق أجرته لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس الشيوخ النيجيري حول مزاعم 
باالبتزاز في عمليات الحج.  ويوجد في 
أكبر اقتصاد في أفريقيا ما ال يقل عن 

ستة أسعار للصرف: سعر رسمي وسعر 
في السوق السوداء وسعر لألفراد تحدده 
مكاتب الصرافة املصرح لها بذلك وسعر 
للسفر إلى الخارج واملصروفات الدراسية 
باإلضافة إلى السعر املخصص للحجاج 

املسلمني. وذكر التقرير أن »اللجنة توصي 
بشدة بامتياز 200 نايرا مقابل الدوالر 

للحجاج للنزول بالتكلفة إلى مستوى يمكن 
تحمله«. وظل نقص الدوالر سمة مميزة 
للركود االقتصادي في نيجيريا، والذي 

دخل عامه الثاني. ونتج ذلك عن انخفاض 
أسعار النفط املصدر الرئيسي للدخل 

الحكومي والذي يتم سداد ثمنه في الغالب 
بالعملة الصعبة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

231
يراجع  أن  خــبــراء  يستبعد 
البنك المركزي قيمة »منحة 
الظروف  ظل  في  السفر«، 
التي  الحالية  االقتصادية 
أنها  خاصة  البالد،  تعيشها 
يقارب  ما  الحكومة  تكلف 
سنويًا،  دوالر  مليون   231

وفق بيانات رسمية

غزة ـ جهاد عويص

ــم إنــــتــــاج الــبــطــيــخ،  ــدء مــــوســ ــ قـــبـــيـــل بــ
الحميد  عبد  سعيد  املـــزارع  استبشر 
بالفاكهة  املـــزروعـــة  بــدونــمــاتــه  خــيــرًا 
الــصــيــفــيــة، بــعــدمــا واظــــب طــــوال فترة 
زراعتها على رّيها وتسميدها بشكل 
مـــتـــوازن، داخــــل حــقــولــه بــمــديــنــة بيت 
الهـــيـــا، شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة، وقــــد كــان 
اإلنتاج وفيرًا كما توقعه الفلسطيني.
قــطــاع  فــــي  ــة  ــ ــزراعــ ــ الــ وزارة  وأعــــلــــنــــت 
ــًا فــي  ــيــ غـــــزة أنـــهـــا حــقــقــت اكــــتــــفــــاًء ذاتــ
الحالي،  املوسم  البطيخ في  محصول 
إنــــــتــــــاج مــــــا يــغــطــي  فــــــي  إذ نــــجــــحــــت 
لها  يسمح  ومــا  الفلسطينين،  حاجة 
للخارج،  منه  أخــرى  كميات  بتصدير 
من  كميات  استيراد  نفيها  عن   

ً
فضال

تــلــك الــفــاكــهــة الــصــيــفــيــة مـــن االحــتــالل 
اإلسرائيلي.

»الــــعــــربــــي  ـــ ــبــــد الـــحـــمـــيـــد لــ وأوضــــــــــح عــ
الــــجــــديــــد«، مـــــــــزارع، أنـــــه يــمــتــلــك نــحــو 
مــائــة دونـــم زراعــــي، جميعها مــزروعــة 
الــواحــد منها  إنتاج  بالبطيخ، ووصــل 
من 7 – 10 أطنان من الفاكهة الصيفية، 
العمل لساعات  أنــه حــرص على  مبينًا 
الزراعة داخل حقوله  أطول طيلة فترة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى إنــــتــــاج وفــــيــــر، كــونــه 

يعتبر ذلك مصدر الرزق له ولعائلته.
ــّن املــــــزارع الــفــلــســطــيــنــي أن مــوســم  ــ وبـ
البطيخ نجح بالنسبة إليه، كون إنتاج 
هـــذا الــعــام مــقــاربــًا ملــا تــم إنــتــاجــه على 
مدار السنوات املاضية، مشددًا على أن 
ين لتناول فاكهة البطيخ في 

ّ
ُحب الغز

ظل األجواء الحارة في الصيف، ساهم 
في إنجاح املوسم للمزارعن وتسويق 

محصولهم بشكل واسع.
ـــرقـــات وشــــــوارع مــديــنــة غـــزة، 

ُ
وعـــلـــى ط

تــنــتــشــر الـــِخـــيـــام والـــبـــســـطـــات املـــعـــّبـــأة 
بالبطيخ، وخلفها بائعون يجدون من 

تــلــك الــفــاكــهــة املــحــبــبــة مــصــدرًا لرزقهم 
ــاع، إذ  ــقـــطـ فـــي الــصــيــف الـــحـــار عــلــى الـ
يجلس محمود حسونة خلف بسطته 
ــرة يـــبـــيـــع فـــاكـــهـــتـــه الــصــيــفــيــة  ــيـ ــغـ الـــصـ
للزبائن الذين يتناوبون على الوقوف 

والسؤال حول ِسعرها.
»العربي الجديد«، »في  وقال حسونة لـ
ــدار  ــام، وعـــلـــى مـ ــ ــل عـ ــذا الـــوقـــت مـــن كـ هــ
نــحــو خــمــســة أشـــهـــر، أنـــصـــب بسطتي 
ــــط شـــــــارع الـــجـــالء  ــيـــرة فــــي وســ ــغـ الـــصـ
بــمــديــنــة غــــزة، يــومــيــًا، وأبـــيـــع البطيخ 
ــا: »إنـــه مــلــك الــفــواكــه 

ً
بــأنــواعــه«، مــضــيــف

بالنسبة للفلسطينين، وهم يحبونها 
 
ً
ــبـــون بــتــنــاولــهــا بــالــصــيــف لــيــال ــرغـ ويـ

ونهارًا«.
وأوضـــح أن الــعــام املــاضــي شهد إقبااًل 
البطيخ بسبب قلة  ضعيفًا على شــراء 
ــتـــاج الــــذي واجـــهـــه بــفــعــل الــظــروف  اإلنـ
ــاع ســـعـــره، لــكــن في  ــفــ الــطــبــيــعــيــة، وارتــ
الــعــام الــجــاري اخــتــلــف األمـــر واإلنــتــاج 
ــبــــح وفـــــيـــــرًا، وأســــــعــــــاره مـــنـــاســـبـــة،  أصــ
وبسطات البطيخ ال تخلو من الزبائن 
الــذيــن يــرغــبــون فــي شـــراء تلك الفاكهة 

الصيفية.  
فــي غــضــون ذلــــك، أوضــــح املــديــر الــعــام 
للتربة والري بالوزارة، نزار الوحيدي، 
»العربي الجديد«، أن »إنتاج البطيخ  لـ
القطاع هذا  فــي  املــزروعــة  الكميات  مــن 
ــن، إال أن  ــى 40 ألــــف طــ ــل إلــ ــام وصــ ــعـ الـ
ــة الــــغــــزيــــن مــــن ذلــــــك املـــحـــصـــول  ــاجــ حــ
سنويًا تصل إلى 30 ألف طن، وهو ما 

يعني تحقيق غزة اكتفاًء ذاتيًا«.
وبـــّن الــوحــيــدي أن الــكــمــيــات املــزروعــة 
إلــى أربعة  بالبطيخ هــذا العام وصلت 
آالف دونم، وهي كمية أكبر من األعوام 
املــاضــيــة، مشيرًا إلــى أن إنــتــاج الــدونــم 
الــواحــد )الــدونــم 1000م( يصل إلــى ما 
يقارب 10 أطنان من البطيخ املزروع في 

الدفيئات الزراعية والحقول املفتوحة.

ولفت املسؤول الحكومي إلى أن الزيادة 
في اإلنتاج عن حاجة القطاع بنحو 10 
آالف طــن، تسمح لـــوزارة الــزراعــة بغزة 
بالعمل على توريد البطيخ إلى الضفة 
الغربية، إال أن ذلك يبقى رهينة لحركة 
املــعــابــر الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــانــب 
اإلســـرائـــيـــلـــي، مــوضــحــًا أن وزارتـــــــه لم 
ــًا مـــن كــمــيــات الــبــطــيــخ من  تــســتــورد أيــ

االحتالل.
وأشار الوحيدي إلى أن الوزارة »حققت 
اكــتــفــاًء ذاتــيــًا فــي مــوســم البطيخ على 
مدار السنوات املاضية، ما عدا املوسم 
املــــاضــــي، والــــــذي شــهــد انــخــفــاضــًا في 
كــمــيــات اإلنــتــاج بسبب قــلــة املــســاحــات 
املـــزروعـــة، مــا أدى إلــى ارتــفــاع أســعــاره 
في السوق املحلي آنذاك وحاولت زراعة 
غــــزة تــخــفــيــف ذلــــك بــاســتــيــراد كــمــيــات 

محددة من إسرائيل«.
غـــيـــر أن الـــغـــزيـــن الحــــظــــوا كـــبـــر حــجــم 
ــذا الــــعــــام، إذ وصــلــت  ثـــمـــار الــبــطــيــخ هــ
كــيــلــوغــرامــًا،   20 ــــى  إلـ بــعــضــهــا  أوزان 
األمـــر الـــذي يــرجــع إلـــى صــفــات وراثــيــة 
لــألصــنــاف املــــزروعــــة، وعـــوامـــل أخـــرى 
الــري والتسميد، والتي حــاول بها  من 
املزارعون تحسن نوعيات اإلنتاج من 
تلك الفاكهة، وفقًا للمسؤول الحكومي.

وأشــار الوحيدي إلى أن الزراعة تتخذ 
إجراءات صارمة تجاه املزارعن الذين 
ــيــــدات الــكــيــمــيــائــيــة  ــبــ يـــســـتـــخـــدمـــون املــ
الــضــارة، مــؤكــدًا أنــه ال وجــود ملثل تلك 
ــيـــدات في  ــبـ ــتـــخـــدام املـ الــــحــــاالت مـــن اسـ

محصول البطيخ هذا العام.
واســتــعــرض املـــســـؤول الــحــكــومــي عمل 
بــعــض املــهــنــدســن الــزراعــيــن فــي غــزة 
ــاري عـــلـــى تــطــعــيــم  ــ ــجــ ــ ــــام الــ ـــــعـ خــــــالل ال
الــبــطــيــخ مـــع الـــقـــرع، ملـــا لـــه مـــن صــفــات 
ل 

ّ
قل التربة، وبالتالي  مقاومة ألمراض 

كلف 
ُ
مــن اســتــخــدام املــبــيــدات، والــتــي ت

مبالغ كبيرة.

تقارير عربية

مال وناس

فالحةاستثمارات

سورية

دعوات ألن يكون 
التعاون بمنطق النّد 

للنّد ال الوصاية

الكويتي عصام  النفط  وزيـــر  قــال 
الــــــدول  إن  ـــورة(  )الـــــــصــــ املــــــــــرزوق 
الرئيسية املنتجة للخام ستناقش 
اتـــفـــاق خــفــض اإلمــــــــدادات الــعــاملــي 
ــاع الــســوق وتـــدرس  ـــراجـــع أوضــ

ُ
وت

االتفاق  بخصوص  مقترحات  أي 
خـــــالل اجـــتـــمـــاع ُيـــعـــقـــد األســــبــــوع 

الجاري.
منظمة  مـــن  وزراء  ــدة  عــ ويــلــتــقــى 
البلدان املصدرة للبترول ومنتجني 
ــي مـــديـــنـــة ســـان  ــ ــاء فـ ــ ــــضـ غـــيـــر أعـ

بطرسبرغ الروسية غدا االثنني.
ــــرأس الــكــويــت الــلــجــنــة الـــوزاريـــة  وتـ
املـــشـــتـــركـــة ألوبـــــــك والــــــــــدول غــيــر 
ــتـــي تـــراقـــب مــســتــوى  ــاء الـ األعــــضــ
االلتزام باتفاق خفض إنتاج النفط 
وبــدأت  يــومــيــا.  برميل  مليون   1.8
الــتــخــفــيــضــات فـــي يــنــايــر/كــانــون 
حــتــى  وتـــســـتـــمـــر   ،2017 الـــثـــانـــي 

مارس/آذار 2018.
الكويت  جانب  إلــى  اللجنة  وتضم 
كــــــال مــــــن فـــــنـــــزويـــــال والـــــجـــــزائـــــر 
ــا وســلــطــنــة  ــيــ ــعـــوديـــة وروســ والـــسـ

عمان.

اجتماع قريب 
لمنتجي 

النفط
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املتكررة  االجــتــمــاعــات  لــم تحصد 
مــــا بــــن املــــســــؤولــــن األمـــيـــركـــيـــن 
ــيـــن اتــــفــــاقــــات نــهــائــيــة  ــنـ ــيـ والـــصـ
ورسمية معلنة حتى اليوم حول الكثير من 
والتوجهات  السياسات  في  االختالف  نقاط 
االقــتــصــاديــة، وخــصــوصــا الــتــجــاريــة منها، 
أربــعــة حـــوارات رئيسية  وذلــك بعدما عقدت 
منذ أبــريــل/ نيسان املــاضــي، إثــر القمة التي 
جــمــعــت الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شـــي جـــن بينغ 

ونظيره األميركي دونالد ترامب.
أميركا برئاسة ترامب نحو  وفــي حن تدفع 
ــى الــــواليــــات  ــ تــقــيــيــد الــــــــــواردات الــصــيــنــيــة إلـ
املــتــحــدة بـــرســـوم إضــافــيــة، ومــحــاولــة زيـــادة 
الصادرات األميركية إلى بكن لتحقيق بعض 
الــتــوازن في املــيــزان التجاري، ال تــزال الصن 
واإلبقاء  الــحــرة،  التجارة  باتفاقيات  تتمسك 
الصينية،  الــســوق  فــي  االستثمار  قــيــود  على 
وسط رفضها فرض أي قيود على وارداتها 
نحو السوق األميركية. آخر االجتماعات بن 
الجانبن حصل األسبوع املاضي، وانتهى بال 
أي إعالنات رسمية عن اتفاق. ال بل لم يخرج 
أي مــن املجتمعن فــي »الـــحـــوار االقــتــصــادي 
السنوي« الذي عقد في واشنطن، في مؤتمر 
الغيوم عن  صحافي مشترك قد يبدد بعض 
فــحــوى الــنــقــاشــات الــتــي دارت، وال حــتــى في 
بــيــان مشترك يشير إلــى مــا تــم إحــــرازه. وفي 
حـــن أن بــعــض املــحــلــلــن اعــتــبــروا أن بعض 
ما رشــح من االجتماع من الوفود يشير إلى 
التقدم في املحادثات، يؤكد البعض اآلخر أن 
االجــتــمــاعــات قــد فشلت ووصــلــت إلــى طريق 

مسدود قد يؤجج الصراع.

تضارب المواقف
إضافة إلى خفض العجز التجاري األميركي 
أمام الصن، تطالب الواليات املتحدة بدخول 
الصينية وخفض  املــالــيــة  الــخــدمــات  أســــواق 
الصيني  للصلب  املفرطة  اإلنتاجية  الطاقة 
ــراد الــــســــيــــارات  ــيـــ ــتـــ ــ وتـــخـــفـــيـــض رســـــــــوم اسـ
وتقليص دعم الشركات اململوكة للدولة ورفع 
الصن.  األجنبية في  للشركات  امللكية  قيود 
وأكد مسؤول أميركي كبير لوكالة »رويترز« 
ــادثـــات صــريــحــة«،  أن الــجــانــبــن عـــقـــدا »مـــحـ
لــكــنــهــمــا فــشــال فـــي الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق في 
مــعــظــم الـــقـــضـــايـــا الـــتـــجـــاريـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 

املشتركة التي تهم الواليات املتحدة.
ــركــــي ســتــيــفــن  ــيــ األمــ ــة  ــزانــ ــخــ الــ وزيـــــــر  أن  إال 
منوشن ووزير التجارة ويلبور روس أصدرا 
بــيــانــا عــقــب االجــتــمــاع، جـــاء فــيــه أن »الــصــن 
العجز  أجــل خفض  املشترك من  بهدفنا  تقر 
التجاري«، وأن »الجانبن يتعاونان لتحقيق 
ــد الـــبـــيـــان أن »املــــوقــــف األمــيــركــي  ــ ــك«. وأكـ ـــ ذلـ
ال يـــزال يــلــتــزم بــمــبــادئ الـــتـــوازن واإلنــصــاف 
أجل  من  التجاري  الصعيد  على  والتبادلية 
منح الــعــمــال واملــؤســســات األمــيــركــيــة فرصة 

للتنافس على قدم املساواة«.
فـــي املــقــابــل أشــــار بــيــان لــلــســفــارة الصينية 
أقــرا بتحقيق  إلــى أن الجانبن  في واشنطن 
»تــقــدم مــلــحــوظ« فــي املــحــادثــات وسيعمالن 
معا من أجل خفض العجز التجاري. وأضاف: 
»ســيــوســع الــجــانــبــان مـــجـــاالت الــتــعــاون في 
الـــخـــدمـــات وزيــــــــادة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري فــي 
الــخــدمــات وتــوســيــع االســتــثــمــارات املشتركة 
ــر انــفــتــاحــا  ــثـ ــيـــر بــيــئــة اســـتـــثـــمـــاريـــة أكـ وتـــوفـ

ومساواة وشفافية ومالءمة«.
فــي حــن نقلت وكــالــة »شــيــنــخــوا« الرسمية 
االتفاق  تم  أنــه  الصيني  الوفد  عن  الصينية 
عــلــى خــطــة عــمــل ملــــدة عــــام واحـــــد لــلــتــعــاون 
االقتصادي، وكذا للتعاون في مجاالت مثل 
والحوكمة  واالســتــثــمــار  والــتــجــارة  التمويل 
وفق  الجانبان،  واتفق  العاملية.  االقتصادية 
الــوكــالــة الــصــيــنــيــة، عــلــى مــعــالــجــة االخــتــالل 
الـــتـــجـــاري بــيــنــهــمــا، كــمــا أكــــدا اســتــعــدادهــمــا 
ــي مـــجـــال  ــ ــيـــع الــــتــــعــــاون الــــتــــجــــاري فـ ــتـــوسـ لـ
الخدمات وفي قطاعات التكنولوجيا املدنية 
الفائقة وفي مجال الزراعة. وكــذا، كان اتفاق 
على خلق بيئة استثمارية أكثر انفتاحا لكل 
طـــرف لـــدى اآلخــــر. وأن الــبــلــديــن تــوصــال إلــى 

تــوقــعــت وكـــالـــة »فــيــتــش ريــتــنــغــز« الــدولــيــة 
متوسط  يــكــون  أن  االئــتــمــانــي،  للتصنيف 
عــنــد 4.3% بن  لتركيا  االقــتــصــادي  الــنــمــو 
عامي 2017 و2019. ونقلت وكالة األناضول 
الــتــركــيــة، أمـــس، عــن بــيــان أصــدرتــه فيتش، 
 »+BB« تأكيد تصنيف تركيا عند مستوى
إلى  مشيرة  مستقرة،  مستقبلية  نظرة  مــع 
أن املـــؤشـــرات الــبــنــيــويــة لــتــركــيــا أفــضــل من 

نظيراتها املماثلة. 
وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة أن االقــتــصــاد 
ــدأ يـــنـــمـــو مــــن جــــديــــد، مــتــوقــعــة  ــ الــــتــــركــــي بــ
أن تــســتــمــر نــســبــة نـــمـــوه عــلــى نــحــو أعــلــى 
مــن  الـــدول املماثلة لــه مــن حيث املــؤشــرات 

بروتوكوالت  الزراعة بشأن  في مجال  اتفاق 
ــادرات  ــ ــــصـ ــر الـــصـــحـــي لـ ــجــ ــحــ الـــتـــفـــتـــيـــش والــ
األرز األمــيــركــيــة املــتــجــهــة إلـــى الــصــن. وقــال 
على  اتفقا  الجانبن  إن  »شينخوا«  لـ  تقرير 
الكلية  االقــتــصــاديــة  السياسة  على  التركيز 
الــعــامــة. وإنـــه من  والــتــوجــهــات االستثمارية 
الـــذي تــم التوصل  املتوقع أن يــدعــم الــتــوافــق 
ــارة الــــخــــدمــــات نـــقـــاط نــمــو  ــجــ إلـــيـــه بـــشـــأن تــ
جديدة. كما أن من املتوقع أن يؤدى استعداد 
حسبما  األســـواق  إلــى  النفاذ  لتوسيع  بكن 
طلبت واشنطن إلى تعزيز التوازن التجاري.

تحقيق التوازن 
املستثمرين،  تقنع  لم  التطمينات  هــذه  أن  إال 
الناتجة  السلبية  املؤشرات  أن  اعتبروا  الذين 

عــن املــحــادثــات وغــيــاب أي إعـــالنـــات تجارية 
ــد يــعــنــي عـــلـــى األرجـــــــح أن تـــرامـــب  ــديــــدة قــ جــ
ــــرض رســـــــوم واســـعـــة  ــا فــــي فــ ســيــمــضــي قــــدمــ
ــــرض حــصــص  ــ ــاق عــــلــــى الــــصــــلــــب أو فـ ــطــ ــنــ الــ
اســتــيــراد مــحــددة بــنــاء عــلــى نــتــائــج مــراجــعــة 
ــــى صــعــود  ــا أدى إلـ ــو مــ ــ لـــأمـــن الـــقـــومـــي، وهـ
إذا  لكن حتى  الصلب.  أسهم شركات صناعة 
في  واألميركية  الصينية  الحكومتان  فشلت 
االتــفــاق على بــنــود تــجــارة دائــمــة، فقد تعهد 
رؤساء شركات من البلدين في لقاءات سابقة، 
بتعميق التعاون وجهود االستثمار املشترك. 
وقالت مجموعة تضم 20 من رؤساء الشركات، 
بما  املتبادلة،  التجارة  زيـــادة  ملتزمون  إنهم 
الــزراعــيــة األميركية  فــي ذلــك صـــادرات السلع 
والغاز الطبيعي املسال والسلع االستهالكية 

االقــــتــــصــــاديــــة. وشـــــــــددت فـــيـــتـــش عـــلـــى أن 
القطاع  وأن  ومتنوع  كبير  تركيا  اقتصاد 

الخاص فيها نشط. 
ويــأتــي هـــذا الــتــقــريــر بــعــدمــا حــقــق اقتصاد 
تركيا ثالث أكبر نمو بن اقتصادات العالم، 
العام 2017، بواقع بلغ  الثلث األول من  في 
5%، وهـــو مــا يــعــادل أكــثــر مــن ضــعــف نمو 
االنتعاش  هــذا  وتحقق  األوروبــيــة.  البلدان 
بــعــد تــبــاطــؤ االقــتــصــاد الــتــركــي مــنــذ الــربــع 
االتـــحـــاد  ــام 2016. ورفــــــع  ــعــ الــ ــن  مــ ــالـــث  ــثـ الـ
األوروبــــــي، فــي مــايــو/ أيــــار، تــوقــعــات نمو 
االقتصاد التركي في 2017 إلى 3%، بعدما 
كان يتوقع نموًا بنسبة 2.8%. في حن أكد 
رافعا  املقبل،  الــعــام  فــي  النمو سيستمر  أن 

توقعاته من 3.2% إلى %3.3. 
وتـــجـــاوز حــجــم الــــصــــادرات الــتــركــيــة خــالل 
األشــهــر الخمسة األولـــى مــن الــعــام الحالي 
64.3 مليار دوالر، في حن بلغت الــواردات 
التركية خالل الفترة ما بن كانون الثاني/ 
يناير وأيــار/ مايو املاضي قرابة 90 مليار 

دوالر.
في  الخليجية  الــدول  استثمارات  وارتفعت 
تركيا بنسبة 414%، لترتفع من 107 مالين 
إلى 550 مليون دوالر، خالل األشهر األربعة 
ـــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي، وفـــق معطيات  األولــ
حجم  ارتــفــع  كما  التركية.  االقتصاد  وزارة 
ــرة لــــدول  ــاشــ ــبــ ــة املــ ــيــ ــدولــ االســــتــــثــــمــــارات الــ
االتــحــاد األوروبـــي فــي تركيا بنسبة %42، 
ليبلغ 1.7 مليار دوالر خالل الفترة ما بن 
إبريل/  إلــى  الثاني وصـــواًل  كــانــون  يناير/ 

نيسان 2017.
)العربي الجديد(

االقــتــصــادي  ــال  ــ وقـ  .2013 ــام  عــ  %33 بــنــســبــة 
في جامعة ييل ستيفن روتــش إن »الــواليــات 
املتحدة التي تشهد قلة االدخار والتطلع إلى 
النمو اعــتــمــدت بــشــدة على املــخــزون الــواســع 
للصن من الفائض في املدخرات للتعادل بن 
النفقات واإليرادات«. واعتبر أن حصة الصن 
ــنــــدات الـــخـــزانـــة األمــيــركــيــة  الــضــخــمــة فــــي ســ

ساعدت الواليات املتحدة على تمويل العجز 
ــد تــــجــــاوز حــجــم  ــ الـــقـــيـــاســـي فــــي املـــــوازنـــــة. وقـ
عــام  فــي  دوالر  مــلــيــار   550 الثنائية  الــتــجــارة 
2016 بما يمثل زيادة بأكثر من 200 مرة عما 
كان قبل 30 عاما. وحتى نهاية العام املاضي، 
أكــثــر من  البيني فــي مجمله  بــلــغ االســتــثــمــار 

170 مليار دوالر.  
وقـــــال ديــفــيــد دولـــــر وهــــو مـــســـؤول كــبــيــر في 
ــســــؤول ســـابـــق في  مــؤســســة بــروكــيــنــغــز، ومــ
معاهدة  توقيع  إن  األميركية،  الخزانة  وزارة 
اســتــثــمــار ثــنــائــيــة عــالــيــة الـــجـــودة ســيــســاعــد 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة عــلــى تــصــديــر خــدمــاتــهــا 
لعالقات  أســاس  بناء  للصن، وسيساهم في 
تجارية أفضل بن بكن وواشنطن. وارتفعت 
صـــادرات الــواليــات املتحدة إلــى الصن خالل 

بــمــعــدل ســنــوي 11%، بينما  املـــاضـــي  الــعــقــد 
ارتــفــعــت الـــــــواردات مـــن الــصــن إلــــى مــتــوســط 
6.6% سنويا. وتعتمد الواليات املتحدة بشكل 
كــبــيــر عــلــى واردات الـــصـــن، ولــيــس الــعــكــس، 
وفقا ملا قاله تشو مي، الباحث في األكاديمية 
الــصــيــنــيــة لــلــتــعــاون الـــتـــجـــاري واالقـــتـــصـــادي 
الــدولــي التابعة لــــوزارة الــتــجــارة. وقـــال تشو 
إن الــصــن مــــزودة بــنــظــام صــنــاعــي كــامــل وال 
تستطيع أيــة دولــة أن تحل محلها في تقديم 

املنتجات إلى الواليات املتحدة.
وساعدت التجارة الثنائية في خلق نحو 2.6 
مليون فرصة عمل، وأسهمت بنحو 216 مليار 
ــتـــصـــادي فـــي الـــواليـــات  دوالر فـــي الــنــمــو االقـ
لــتــقــريــر ملجموعة  وفــقــا   ،2015 عــــام  املــتــحــدة 

أوكسفورد ايكونوميكس االستشارية.

أكـــدت منظمة الــعــمــل الــدولــيــة ارتـــفـــاع حــصــة االقــتــصــادات 
أكثر  إلى  للسيارات  اإلجمالي  العاملي  اإلنتاج  من  الناشئة 
من النصف خالل 15 عاما مشيرة إلى أن هذه االقتصادات 
أصبحت تستحوذ على حوالى 50% من اإلنتاج. وأشارت 
اإللكتروني  تقرير جديد نشرته على موقعها  في  املنظمة 
إلـــى أن صــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي الــعــالــم تــشــهــد اآلن تــحــواًل 
مدفوعا بالعوملة، لكن االتجاهات الحمائية تؤثر على نمو 

هذه الصناعة.
وقالت إنه غالبا ما تسيطر على شركات تصنيع السيارات في 
البلدان الناشئة العالمات التجارية الدولية الرئيسية، ومع 
ذلك فإن هذه الشركات التابعة يمكن أن تتمتع باستقاللية 
الجدد  املحلين  الالعبن  أن  املقبلة، كما  الفترة  أكثر خالل 
يظهرون على الساحة كما في الصن والهند. ولفت كاتب 
التقرير توماسو باردي إلى أن االقتصادات الناشئة كانت 
تمثل ربع اإلنتاج العاملي اإلجمالي للسيارات في بداية عام 

2000. وفي عام 2015، شكل إنتاج هذه االقتصادات أكثر من 
نصف اإلنتاج العاملي. وأشــار إلى أنه من الواضح أن نمو 
صناعة السيارات قد شهد طفرة في االقتصادات الناشئة 
مثل الصن. وقال إنه تم إنتاج أقل من 4 مالين سيارة في 
عـــام 2000 فــي الــصــن، ليصل الــعــدد إلـــى مــا يــقــرب مــن 30 
مــلــيــون ســيــارة حــالــيــا. واعــتــبــر أن الــصــن أصــبــحــت املنتج 
الــرئــيــســي لــلــســيــارات فــي الــعــالــم والـــســـوق الــرئــيــســيــة لهذا 
القطاع. ال بل كل ما يحدث في الصن له أهمية استراتيجية 

على هذه الصناعة بأكملها. 
وشرح باردي أن صناعة السيارات الكبيرة مثل األوروبية 
واألمــيــركــيــة ولـــدت فــي الــصــن فــي 15 عــامــا فــقــط، فــي حن 
يستغرق هذا األمر أكثر من قرن لبناء هذه الصناعات في 
مكان آخــر. وتوقع أن يستمر هــذا االتجاه أيضا في بلدان 

مثل الهند والبرازيل وروسيا.
)العربي الجديد(

الخالف الصيني  
األميركي

4.3% نمو االقتصاد التركي
بين 2017 و2019

المحادثات لم تفض إلى اتفاقات رسمية )جايسون لي/ فرانس برس(

في معرض شنغهاي الدولي للسيارات )جوهانس إيزل/ فرانس برس(

)Getty( الشركات العالمية الكبرى تصنّع في الصين

)Getty( الحمائية تعرقل النمو في القطاع ارتفاع حجم الصادرات والواردات التركية )Getty(العقوبات النفطية تزيد أزمات فنزويال )فرانس برس(

التخبط اإليراني مستمر )فاطمة بهرامي/األناضول(

تمثّل الصين %70 
من العجز في الميزان 

التجاري األميركي

إلـــى الــصــن. وتــمــثــل الــصــن حــالــيــا مــا يقرب 
مــن 70% مــن العجز التجاري األمــيــركــي. لكن 
التصريحات الصينية تعتبر أن عدم التوازن 
ولكن  عــادلــة،  غير  لسياسات  نتيجة  يــأت  لــم 
كــنــاتــج طــبــيــعــي لــلــعــوملــة والـــتـــجـــارة الـــحـــرة. 
ن السلع غالبا ما تتحرك عبر حدود 

ً
وتشرح أ

نهائية.  ســوق  إلــى  للوصول  متعددة  وطنية 
العرض  سلسلة  نهاية  فــي  الصن  أن  وحيث 
املتحدة  الواليات  إلى  الدولي، فإن صادراتها 
تتضمن قيما مستوردة منها ومن دول أخرى.
وتـــوضـــح دراســــــة قــــام بــهــا اقـــتـــصـــاديـــون في 
مــجــلــس االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي فـــي داالس 
لقياس  املــضــافــة  الــقــيــمــة  اســتــخــدام منهج  أن 
ــوازن  ــتـ ــتـــالل الـ الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة خــفــض اخـ
ــتـــحـــدة والـــصـــن  الــــتــــجــــاري بــــن الـــــواليـــــات املـ

التجارة تؤرق واشنطن والقيود تخنق بكين

يـــســـتـــمـــر الـــتـــخـــبـــط فـــــي إيــــــــــران حــــول 
بــارس الجنوبي  مشروع تطوير حقل 
النفطي بقيمة تصل إلى 4.8 مليارات 
اعـــتـــراضـــات  املــــشــــروع  لــقــي  إذ  دوالر. 
بــرملــانــيــن عــلــى الــصــفــقــة الــتــطــويــريــة 
املــوقــعــة مــع شــركــة تـــوتـــال، حــيــث رأى 
بعضهم أنها تخالف الدستور، كونها 
الغاز  مــن حقول  فــوائــد ضخمة  تمنح 
والــنــفــط اإليـــرانـــيـــة لــشــركــات أجــنــبــيــة، 
إلــى تأكيد هــؤالء على عدم  باإلضافة 
ــال لــلــشــفــافــيــة في  مــــراعــــاة شـــركـــة تـــوتـ
تعامالتها. في املقابل يواجه املشروع 
زيادة العقوبات األميركية على إيران، 
وتصاعد حدة الخالفات بن واشنطن 

وطهران خالل األيام املاضية.
ـــعـــت شــركــة تـــوتـــال الــفــرنــســيــة في 

ّ
ووق

مطلع الشهر الحالي، اتفاقا مبدئيا مع 

ــران بــخــصــوص تــطــويــر املــرحــلــة 11  إيــ
من حقل بارس الجنوبي، لتصبح أول 
تبرم صفقة مهمة  غربية  شركة طاقة 
مـــع طـــهـــران مــنــذ رفــــع الــحــظــر الــدولــي 

عنها. 
وأكــــــد وزيــــــر الـــنـــفـــط اإليـــــرانـــــي بــيــجــن 
زنــكــنــه، عـــدم وجـــود عــراقــيــل مصرفية 
الـــ 11 لحقل  املرحلة  أمــام عقد تطوير 
بـــارس. وفــي حــديــث مــع وكــالــة األنــبــاء 
ــار زنكنه  اإليـــرانـــيـــة أمـــس الــســبــت، أشــ
ــلـــمـــقـــاولـــن مــن  لـ ــــات  ــــوعـ ــدفـ ــ إلــــــى أن املـ
الكونسورتيوم  وأعــضــاء  تــوتــال  قــبــل 
الــــ 11 لحقل  املــرحــلــة  الــدولــي لتطوير 
ــــارس الــجــنــوبــي، ســتــجــري مـــن دون  بـ
النظام  في  تدخل  ال  أي مشكلة، ألنها 

املالي اإليراني. 
)العربي الجديد(

تدرس الواليات املتحدة فرض عقوبات 
وقف  مــن شأنها  فــنــزويــال  على  مالية 
بــالــدوالر  الفنزويلي  النفط  ثمن  دفــع 
ــــؤول كــبــيــر  ــسـ ــ وذلــــــــك حـــســـبـــمـــا قــــــال مـ
بالبيت األبيض ومستشار على دراية 
مباشرة باملباحثات لوكالة »رويترز«. 
وقــد تــؤدي هــذه الخطوة إلــى تقليص 
كبير لـــصـــادرات فــنــزويــال الــعــضــو في 

أوبك من النفط الخام.
العقوبات  وقــال مــصــدران لرويترز إن 
الــتــي تمنع قــيــام شــركــة »بــتــرولــيــوس 
دي فنزويال« الحكومية بأي تعامالت 
ــة مـــــن بـــــن أشــــد  ــيــ ــركــ ــيــ بـــالـــعـــمـــلـــة األمــ
التدابير املختلفة التي يناقشها البيت 

األبيض. 
املعتمد  الفنزويلي  االقتصاد  ويشهد 
عــلــى الــنــفــط ركـــــودًا شـــديـــدًا وانــهــيــارًا 

للعملة املحلية واضطرابات مناهضة 
للحكومة منذ شهور أدت إلى سقوط 
ــــؤدي فـــرض  ــيــ ــ نـــحـــو ألــــــف قـــتـــيـــل. وســ
عــــقــــوبــــات عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل بـــــالـــــدوالر 
إلـــى زيــــادة صــعــوبــة تــدبــيــر الحكومة 
ســيــولــة نــقــديــة لــدفــع الــديــون وتمويل 
واردات السلع األساسية. وتشبه هذه 
ضد  ــرضــت 

ُ
ف التي  العقوبات  التدابير 

صت صادراتها النفطية إلى 
ّ
إيران وقل

بعد  املباحثات،  هــذه  وتــأتــي  النصف. 
أســـبـــوع عــلــى تــوقــيــع فــنــزويــال اتــفــاقــا 
شــركــة  مــــع  دوالر  مـــلـــيـــار   1.3 بــقــيــمــة 
»هــوريــزنــتــال ويــل دريــلــرز« األميركية 
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــــركـ ــــشـ ــاج الـ ــ ــتــ ــ ــادة إنــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ لـ
بمقدار  للنفط  الفنزويلية  الحكومية 

105 آالف برميل من النفط الخام.
)العربي الجديد(

مخاوف على اتفاق 
توتال مع إيران

عقوبات لخفض عائدات 
فنزويال النفطية

مال وسياسة

لم تخرج المحادثات بين الواليات المتحدة األميركية والصين بأي اتفاقات 
المستثمرين  االقتصادية. وبرغم تعويل  الخالفية  النقاط  رسمية حول 
تزال  ال  الصراع  أجواء  أن  إال  الجبهتين،  بين  حاليًا  السائد  الهدوء  على 

على حالها

االستثمارات  المتحدة،  الــواليــات  في  الصينية  االستثمارات  تــجــاوزت 
األميركية في الصين ألول مرة في عام 2015، وحّققت 45.6 مليار دوالر 
أضعاف  ثالثة  أي   ،2016 عام  في 
ما حققته في عام 2015، وفقًا 
ــوم  رودي مجموعة  ذكرته  لما 
ومع  نيويورك.  في  االقتصادية 
في  للفجوة  السريع  االنخفاض 
فإن  البلدين،  بين  اإلنــتــاج  تكاليف 
الواليات  في  الصينية  االستثمارات 
 200 نحو  إلى  تصل  قد  المتحدة 
وفقًا   2020 عام  في  دوالر  مليار 

لتقديرات الشركة األميركية.

حجم التفاوت االستثماري

االقتصاد في صور

صناعة السيارات تزدهر 
في االقتصادات الناشئة
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