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العراق: خطة لتقليص الفقر
عثمان المختار

قالت مصادر حكومية عراقية، إن 
ــة تــعــمــل عــلــى إطــاق  ــ لــجــنــة وزاريـ
للتخفيف  وطــنــيــة  اســتــراتــيــجــيــة 
مـــن الــفــقــر فـــي الـــبـــاد، فـــي مــحــاولــة الحــتــواء 
تصاعد نسبة العراقيني القابعني تحت خط 
مناطق  في  نسبتهم  تجاوزت  والذين  الفقر، 
سيطرة الحكومة 31% وفي مناطق سيطرة 

داعش أكثر من %48.
ــــح مـــســـؤول رفــيــع فـــي وزارة املــالــيــة لـ  وأوضـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه مـــن املـــقـــرر أن تنجز 
العمل  الــخــطــة خـــال شــهــريــن مــن اآلن، ليتم 
بها مطلع العام املقبل 2018، مشيرا إلى أنها 
تعتمد على عدة آليات بهدف إنجاحها حيث 
املعلومات  وبــحــســب   .2022 حــتــى  ستستمر 
فإن ست جهات دولية بينها بنك ومؤسسة 
مالية وحكومات مختلفة تعمل على مساعدة 

التي تعتبر األولى  العراق في إنجاز الخطة 
من نوعها، وتستهدف نحو 7 مايني عراقي.

وستعتمد الخطة على منح القروض امليسرة 
ألصــحــاب املــشــاريــع املــتــوســطــة والــصــغــيــرة، 
ــــي،  ومــنــح قــــروض زراعـــيـــة ألصـــحـــاب األراضـ
شرط استصاحها وزراعتها، ومنح قروض 
إســكــان إضــافــة إلـــى فــتــح مــا ال يــقــل عــن 400 
مــعــمــل ومــصــنــع مــتــوقــف عـــن الــعــمــل مملوك 
للدولة بهدف استقطاب اليد العاملة، وإلزام 
املستثمرين األجانب واملحليني أن يكون عدد 
تقل  ال  مشاريعهم  فــي  املشتغلني  العراقيني 
نسبتهم عن 70%، إضافة إلى اعتماد مشاريع 

نسائية في املنازل لألرامل واملطلقات.
وقــــــــال مـــحـــمـــد املــــــوســــــوي، عـــضـــو الـــبـــرملـــان 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ  في حديث  العراقي، 
كل  تجهيز  فــي  مــاضــيــة  »لــجــنــة متخصصة 
تــفــاصــيــل الــخــطــة قــبــل إعــانــهــا، وتستهدف 
ــن الــفــقــر ولـــيـــس الـــقـــضـــاء عليه  الــتــخــفــيــف مـ

أن دوال  إلــى  بــالــعــراق«، الفتا  كبيرة  فاملهمة 
ــــراق فــي  ــعـ ــ مـــانـــحـــة ومـــنـــظـــمـــات ســـتـــســـاعـــد الـ
الخطة بشقها املالي، ويرجح أن تعلن رسميًا 
نهاية سبتمبر/ أيلول املقبل من قبل رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي. وأظهر تقرير 
لـــــوزارة الــتــخــطــيــط الــعــراقــيــة ارتــفــاعــًا كبيرًا 
فـــي نــســبــة الــفــقــر والــبــطــالــة بـــالـــبـــاد، لتبلغ 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة داعــــش 48%  ومــنــاطــق 
سيطرة الحكومة 31% بينما بلغت في إقليم 
كردستان العراق 21%. وتصدرت محافظات 
ــالــــى واملـــوصـــل  ــار وصـــــاح الـــديـــن وديــ ــبــ األنــ
وكركوك وبغداد قائمة أعلى املحافظات فقرًا، 

تلتها املثنى وبابل وذي قار.
ــاع الـــفـــقـــر فــــي الــــعــــراق  ــ ــفـ ــ ويــــعــــزو خــــبــــراء ارتـ
ــفـــاض  ــلــــبــــاد، وانـــخـ ــى اجــــتــــيــــاح داعـــــــش لــ ــ إلــ
الفساد في  النفط عامليًا، واســتــشــراء  أســعــار 
مفاصل مؤسسات الدولة. وقال عبد الزهرة 
التخطيط  وزارة  بــاســم  املتحدث  الــهــنــداوي، 

العراقية في وقت سابق من يونيو/حزيران 
الجاري، إن »نسبة الفقر قبل عام 2014 كانت 
تتراوح بني 13% إلى 15%، ولكن بعد ظهور 
داعش وموجات النزوح واألزمة االقتصادية 
واالنخفاض الدائم في أسعار النفط، ارتفعت 
نــســبــة الــفــقــر إلـــى الــضــعــف، بــل وقــفــزت فــوق 
30% وهي في تزايد يومًا بعد يوم«. ويسعى 
إلى  مدنيون  وناشطون  البرملان  في  أعضاء 
الفقر. وقال  صياغة قوانني جديدة تحد من 
جــمــال الــوكــيــل، عضو لجنة حــقــوق اإلنــســان 
ــي الـــجـــديـــد« إن الــجــهــد  ــربـ ــعـ »الـ ـــ الـــعـــراقـــيـــة لـ
الــحــالــي هــو إلــــزام الــحــكــومــة بجملة قــوانــني 
ــاف تـــصـــاعـــد نــســبــة  ــقــ يــمــكــن مــــن خـــالـــهـــا إيــ
الــفــقــر أوال ومـــن ثـــم الــتــخــفــيــف مــنــه. وتــابــع: 
»يجب إصاح االختال االجتماعي الحالي، 
فالعراق باتت فيه طبقتان األولى غنية جدًا 
والثانية فقيرة جدًا، وال يوجد طبقة وسطى 

وهذا كله بسبب الفساد املالي واإلداري«.

الجزائر ـ حمزة كحال

ــــوزراء الــجــزائــري عــبــد املــجــيــد تــبــون أن  أكـــد رئــيــس الـ
ــوال أكــثــر من  »الــجــزائــر ال تعاني أزمـــة فــي وفـــرة األمــ
معاناتها من أزمــة في تحديد األولــويــات«، موضحًا 
أن  الجزائري  البرملان  في  عقده  صحافي  مؤتمر  في 
بــل ستعيد  ــراءات تقشفية،  ــ إجـ لــن تطبق  »حــكــومــتــه 
ــاد  تــرتــيــب األولــــويــــات االقـــتـــصـــاديـــة عـــن طـــريـــق إرشــ
ــــوزراء أنـــه »ســيــتــم إنــشــاء  اإلنـــفـــاق«. وكــشــف رئــيــس الـ
الــدعــم بــعــد اســتــشــارة  لجنة ستتكفل بــدراســة مــلــف 
األحــــزاب والــنــقــابــات والــخــبــراء«، الفــتــًا إلـــى أن »هــذه 

املراجعة ال تمس باملكاسب االجتماعية التي حققها 
الشعب الجزائري، بل ستحقق عدالة اجتماعية«.

وقــــال عــبــد املــجــيــد تــبــون إن »حــكــومــتــه قــــررت إعــفــاء 
املــرتــبــات الضعيفة مــن دفــع الضريبة على  أصــحــاب 
 على أصحاب 

ً
الــتــي ستطبق مستقبا الــعــام  الــدخــل 

الـــدخـــل املـــرتـــفـــع«. وذلــــك لتحقيق مـــا ســمــاهــا رئــيــس 
الوزراء الجزائري بـ »العدالة الضريبية«.

كــذلــك فــصــل الـــرجـــل األول فـــي الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
فـــي مــلــف فــتــح رؤوس أمــــــوال الـــشـــركـــات الــعــمــومــيــة 
الكبرى أمام القطاع الخاص، حيث قال إنها »خطوة 
مستبعدة«، مردفًا في سياق آخر أن احتياطي الباد 

من العملة الصعبة يبلغ حاليا 114 مليار دوالر.وقد 
صـــادق الــبــرملــان الــجــزائــري فــي وقــت متأخر مــن ليلة 
الجمعة إلى السبت على خطة عمل الحكومة الجديدة 
املجيد تبون، في  الـــوزراء عبد  التي يترأسها رئيس 
أول جــلــســة تــصــويــت لــلــبــرملــان الــجــديــد املــنــبــثــق عن 
االنتخابات البرملانية التي أجريت شهر مايو/ أيار 
ـــازت الــخــطــة الــحــكــومــيــة الــتــي عرضها  املـــاضـــي. وحــ
عــبــد املــجــيــد تــبــون عــلــى الــبــرملــان يـــوم الــثــاثــاء على 
غالبية األصــــوات، فيما صــوت اإلســامــيــون ممثلني 
في حركة مجتمع السلم واالتــحــاد من أجــل النهضة 
الـــعـــدالـــة والـــبـــنـــاء بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــجــمــع مـــن أجــل 

الثقافة والديمقراطية ضد مخطط الحكومة. في حني 
فضل االشتراكيون وهم حزب العمال وجبهة القوى 

االشتراكية االمتناع عن التصويت.
الجديدة  الحكومية  الخطة  وعرفت جلسات مناقشة 
تــراشــقــًا بــاالتــهــامــات بــني نـــواب الــبــرملــان الـــذي تشكل 
مــطــلــع يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران الـــحـــالـــي، فــــي أول صــــراع 
ســيــاســي لــلــبــرملــان الــجــديــد. واعــتــبــرت املــعــارضــة في 
وعامًا  فضفاضًا  جــاء  الحكومة  مخطط  أن  الــبــرملــان 
وال يعالج التفاصيل، خاصة في الجانب االقتصادي، 
الــبــاد ضائقة مالية غير مسبوقة.  فــي وقــت تعيش 

ووصفت الخطة الحكومية بأنها »استمرار للفشل«.

الحكومة الجزائرية تختار »الترشيد« بدل التقشف

200 مليون دوالر لفنادق 
ُعمان

أظهرت بيانات صادرة عن املركز 
الوطني لإلحصاء واملعلومات في 
سلطنة عمان، أن إيرادات الفنادق 
في السلطنة بلغت بنهاية إبريل/
نيسان املاضي نحو 77 مليون 
ريال )200 مليون دوالر(. وبلغ 
إجمالي عدد النزالء في الفنادق 

ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم 
نحو 585.1 ألف نزيل، مقارنة مع 

514.1 ألفًا خالل نفس الشهر 
من العام املاضي 2016، بنسبة 
نمو بلغت 13.8%. ونقلت وكالة 

األنباء العمانية عن املركز الوطني 
لإلحصاء واملعلومات، أن نسبة 
اإلشغال ارتفعت بنسبة %1.7، 

لتصل إلى 65.3%، مقابل %64.2 
للفترة ذاتها من العام املاضي. 
وأشارت البيانات إلى أن النزالء 

األوروبيني شكلوا النسبة األكبر من 
مجموع النزالء بنهاية إبريل/نيسان 
بزيادة بلغت نسبتها 39.8%، ليبلغ 

عددهم نحو 280 ألف شخص، 
مقارنة بحوالي 200 ألف نزيل في 

نفس الفترة من 2016.

ارتفاع إنتاج إيران من النفط
نقلت وكالة فارس لألنباء عن وزير 

النفط اإليراني بيجن زنغنه قوله، 
أمس السبت، إن إنتاج إيران من 
النفط تجاوز 3.8 ماليني برميل 

يوميًا، وإن طهران تتوقع أن يصل 
اإلنتاج إلى أربعة ماليني برميل 

بحلول مارس/ آذار 2018. وقال 
زنغنه »تجاوز إنتاج النفط 3.8 

ماليني برميل. سيصل إنتاج البالد 
إلى أربعة ماليني برميل بحلول 

نهاية العام«، في إشارة إلى العام 
اإليراني الذي ينتهي في 20 مارس/ 
آذار. وكان زنغنه قال في منتصف 
يونيو/ حزيران الجاري إن اإلنتاج 

وصل إلى 3.8 ماليني برميل يوميًا.

غرامات صينية ضد التلوث
يناقش البرملان الصيني مشروع 

قانون جديدا، يقضي بفرض غرامة 
تصل إلى مليوني يوان )293 ألف 

دوالر( على من يلقي امللوثات 
في التربة دون معالجة، وفق ما 

ذكرته صحيفة تشاينا ديلي. وبعد 
سنوات من اإلفراط في استخدام 

املبيدات الحشرية واألسمدة 
والتعدين وتصريف املخلفات 
الصناعية بشكل غير منظم، 

تعهدت الصني باتخاذ إجراءات 
للتعامل مع تلويث التربة، غير أن 
وزارة البيئة حذرت من أن جهود 
التطهير ستكون بطيئة ومكلفة. 
وقالت وزارة البيئة يوم األربعاء 

املاضي، إن الصني خصصت 
ميزانية قدرها 14.6 مليار يوان 

)2.1 مليار دوالر( لتغطية تكاليف 
مشاريع معالجة التربة خالل 

العام املنصرم، ولكن بعد تحديد 
8.2 ماليني فدان من األراضي 
الزراعية امللوثة فإن التكاليف 

اإلجمالية قد تصل إلى تريليون 
يوان. وقالت الصحيفة إن مشروع 

القانون سيحظر أيضا زراعة 
محاصيل معينة في مناطق شديدة 

التلوث كما سيشجع على تناوب 
املحاصيل وإعادة التشجير وإقامة 

أراض رطبة.

أخبار

العيد ينعش 
مبيعات الزي 

المغربي

ظهر مدى تعلق املغاربة بزيهم التقليدي، خاصة في املساجد وخال الزيارات العائلية. وشهدت األسواق في املدن 
ُ
يعد عيد الفطر في املغرب مناسبة رئيسية ت

املغربية انتعاشًا كبيرًا في مبيعات املابس التقليدية قبيل حلول عيد الفطر، إذ أن اإلقبال على شرائها يتزايد بشكل ملحوظ، سواء من قبل الرجال أوالنساء 
وحتى األطفال. وصباح العيد، عقب الصاة، تبدو شوارع وأزقة املدن والقرى وكأنها تتنافس ضمن مهرجان مفتوح لألزياء التقليدية، وكأن الناس يقولون 
لبعضهم البعض إن »هذا الزي عصي على االندثار، سيبقى بيننا أبيض ناصعًا ولن يرمَي به التاريخ بني جدران املتاحف«. وال تقل األزياء املغربية التقليدية 

الرجالية تنوًعا عن نظيراتها النسائية، إال أن »الجلباب« الرجالي، و»السلهام« الذي ُيلبس فوقه، يتربعان على عرش املابس التقليدية.

اقتصاد
األحد 25  يونيو/ حزيران  2017 م  1 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1028  السنة الثالثة
Sunday 25 June 2017
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القاهرة ـ العربي الجديد

تسبب غــاء األســعــار، في عزوف 
الــكــثــيــر مـــن املــصــريــن عـــن شـــراء 
الكعك، أحد أبرز مظاهر االحتفال 
املرتبطة بعيد الفطر، والــذي كانت محات 
الحلويات واألفـــران، تشهد رواجــًا ونشاطًا 
غير عـــادي، قبيل انتهاء شهر رمــضــان في 
األعــوام السابقة. وأدى ارتفاع األسعار غير 
املــســبــوق إلـــى ركـــود تــجــارة الــكــعــك، نتيجة 
عزوف كثيرين عن الشراء، واكتفاء بعضهم 

بكميات محدودة تقليصًا لإلنفاق.
وتـــراوحـــت أســعــار كــعــك الــعــيــد فــي املناطق 
)2.5 دوالر( و120  45 جنيهًا  بــن  لشعبية  ا
الواحد،  للكيلوغرام  دوالرات(   6.7( نيهًا  ج
بــيــنــمــا يــصــل الــســعــر فـــي بــعــض الــســاســل 
التجارية الكبرى إلى 500 جنيه )28 دوالرًا( 

للكيلوغرام الواحد.
ويــشــيــر تــجــار إلـــى أن أســـعـــار الــكــعــك زادت 
بنسبة 60% مقارنة بالعام املاضي، نتيجة 
ارتــفــاع أســعــار مــدخــات اإلنــتــاج مــن دقيق 
وسكر وبيض وحليب ومكسرات وغيرها، 
 عــن ارتــفــاع أســعــار املــيــاه والــكــهــربــاء 

ً
فــضــا

والـــعـــمـــالـــة، الفـــتـــن إلـــــى أن الـــقـــفـــزات الــتــي 

سجلها ســعــر صـــرف الــــدوالر أمـــام الجنيه 
املـــصـــري كــــان لــهــا الـــــدور األكـــبـــر فـــي زيــــادة 

األسعار.
يقول فتحي بكري صاحب مصنع حلويات، 
ــًا ملــصــانــع  ــ ــان يــمــثــل رواجــ إن عــيــد الــفــطــر كــ
الحلوى، لكن هناك حالة كبيرة من الركود 
ــذا الـــعـــام، نــتــيــجــة ارتـــفـــاع األســـعـــار الــتــي  هــ

تسبب فيها قرار الحكومة بتعويم الجنيه.
وحـــرر الــبــنــك املـــركـــزي ســعــر صـــرف الجنيه 
ــالـــث مــن  ــثـ ــمـــات األجـــنـــبـــيـــة فــــي الـ ــعـ أمــــــام الـ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي، ليقفز 
سعر الـــدوالر بأكثر مــن 100% أمــام العملة 
املــــصــــريــــة، وتـــصـــعـــد عـــلـــى إثـــــر ذلـــــك جــمــيــع 
السلع إلى مستويات هي العليا في عشرات 

السنوات.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــه لــ ــثــ ــديــ ــــي حــ ــري فــ ــ ــكـ ــ ــر بـ ــيــ ــشــ ويــ
الــجــديــد«، إلــى أن سعر طــن الــدقــيــق الفاخر 
ارتفع من 2800 جنيه )156 دوالرًا( إلى نحو 
3200 جنيه )178 دوالرًا( للطن خال األشهر 
الثاثة األخيرة، بسبب أزمة الدوالر، كما أن 
طاولة البيض الواحدة زادت أكثر من %100 
لتصل إلــى 45 جنيهًا بـــداًل مــن 20 جنيهًا، 
إضــافــة إلــى أســعــار السكر والسمن والزيت 
ــاه وغــيــرهــا من  ــيـ والــعــمــالــة والــكــهــربــاء واملـ

التكاليف، وهو ما تسبب في رفع األسعار.
ويــلــفــت أحــمــد الــســبــع، أحـــد الــتــجــار، إلـــى أن 
حركة بيع الكعك هــذا الــعــام، أقــل بكثير من 
األعوام املاضية، كما أن كثيرًا من األسر التي 
كــانــت تعد الكعك فــي املــنــازل توقفت أيضًا 

عــن ذلــك فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار مستلزمات 
الكعك. وتــقــول صفاء جــاد، ربــة مــنــزل، إنها 
كــانــت تــقــوم بتصنيع الــبــســكــويــت والــكــعــك 
فــي املــنــزل لــكــونــه أكــثــر ضــمــانــًا، إال أن غــاء 
الــدقــيــق والــســمــن والــبــيــض دفعها للعزوف 
عن صنعه هذا العام، مشيرة إلى أن التكلفة 
عالية وكثير من األسر غير قادر على تحمل 
هــذه الــنــفــقــات. وفــي مــحــاولــة للتخفيف من 
ــــدد مــــن املــجــمــعــات  ــــرح عـ ــار، طـ ــ ــعـ ــ ــــدة األسـ حـ
االستهاكية التابع لــوزارة التموين منافذ 
لــلــبــيــع بــأســعــار مــخــفــضــة، إال أن كــثــيــرًا من 
املستهلكن يرون أن جودة هذه األنواع غير 
جيدة، كونها تستخدم دقيقًا رديئًا، مقارنة 
بما تقدمه املصانع الخاصة، وهو ما جعل 

 .
ً
اإلقبال على شرائها ضئيا

وتــقــول شــريــن مــحــمــد، الــتــي تــعــمــل موظفة 
في إحــدى الجهات الحكومية: »كعك العيد 
هــذا الــعــام لألغنياء فــقــط، فأسعار الجاهز 
نـــــار، كــمــا أن مـــن يـــرغـــب فـــي إعــــــداد الــكــعــك 
باملنزول لن يستطيع في ظل ارتفاع أسعار 
السمن والدقيق والسكر أو سيقلل الكميات 

للنصف كما سأفعل هذا العام«.
ويـــرى أحــمــد طــنــطــاوي، مــوظــف، أن ارتــفــاع 
األسعار هذا العام أثر على الفرحة بالعيد 
التي ينتظرها املــواطــنــون فــي ظــل الظروف 
القاسية التي يعيشونها. وأظهرت بيانات 
صادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة 
واإلحــصــاء )حــكــومــي(، فــي وقــت ســابــق من 
يونيو/حزيران الجاري، أن معدل التضخم 
ــغ 29.7% فــي  ــلـ ــر بـ الـــســـنـــوي فــــي مـــــدن مـــصـ
مــايــو/ أيـــار منخفضًا ألول مـــرة مــنــذ ستة 
أشــــهــــر، بــيــنــمــا يـــؤكـــد خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد أن 
مستويات التضخم الحقيقية تتجاوز %50.
ويقر صاح العبد، رئيس شعبة الحلويات 
في غرفة القاهرة التجارية ورئيس مصنع 
ســـاســـل حـــلـــويـــات الـــعـــبـــد، بـــارتـــفـــاع أســعــار 
الكعك والبسكويت هذا العام، بسبب ارتفاع 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ازدهــرت تجارة املابس املستعملة في بعض 
األســـواق بــالــســودان، قبيل حلول عيد الفطر، 
نتيجة انــخــفــاض أســعــارهــا واإلقـــبـــال عليها 
من جانب شرائح من املشترين، الذين عزفوا 
عــن شـــراء املنتجات الــجــديــدة فــي ظــل صعود 
األســـعـــار. وشــهــدت أســــواق املــابــس األصلية 
في مدن العاصمة الثاث )أم درمــان ـ بحري ـ 
الخرطوم( ركودا، فيما اكتظت أسواق املابس 
املــســتــعــمــلــة بـــاملـــشـــتـــريـــن قـــبـــيـــل ســــاعــــات مــن 
حلول عيد الفطر. وانتشرت أســـواق املابس 
املــســتــعــمــلــة فـــي »ســـــوق لــيــبــيــا« الــشــعــبــي في 
أم درمـــان و»ســـوق بــحــري« فــي مدينة بحري 

و»السوق الشعبي« في مدينة الخرطوم.
ويــقــول التاجر محمد إســحــاق مــن الخرطوم، 
إن أسعار املابس املستعملة تنخفض بنسبة 
40% عــن الــجــديــدة، مشيرا إلــى أن أغلبها من 

»ماركات معروفة وليست مقلدة«.
وتـــدخـــل املـــابـــس املــســتــعــمــلــة الــــســــودان عبر 
عدة طرق من دول مجاورة، وتأتي في طرود 
كــبــيــرة، وغــالــبــا مــا تــرجــع إلـــى دول أوروبــيــة 

وتــجــد طــريــقــهــا إلـــى الــســوق الــســودانــيــة عبر 
تـــشـــاد ولــيــبــيــا وأفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى. وكــانــت 
ــا في  ــ ــذه الــنــوعــيــة مـــن املـــابـــس تــجــد رواجــ هــ
واليــات غرب الــســودان، غير أنها بــدأت تدخل 
إلى العاصمة التي تشير بيانات محلية إلى 
أن نسبة الفقر بلغت فيها 26% مــن إجمالي 
سكانها البالغ عددهم نحو 10 ماين نسمة، 

ما يمثل نحو ربع إجمالي سكان الباد. 
ــاق، مـــــورد لــلــمــابــس  ــحــ ــم إســ ــيـ ــراهـ ويـــقـــول إيـ
املــســتــعــمــلــة، إن تـــجـــارة املــســتــعــمــل أصــبــحــت 
عاملية وليست في السودان فقط، وفي السابق 
كـــانـــت مــخــصــصــة لـــلـــفـــقـــراء، لـــكـــن اآلن بــــدأت 
تنتشر ويأتي إليها كل الناس ألن صناعتها 
ــذا وجــدت مكاناه خاصة  وأقمشتها جــيــدة، ل

مـــن الــشــبــاب الــبــاحــث عـــن املـــاركـــات الــعــاملــيــة. 
ويضيف إسحاق: »هناك من يقوم بغسل هذه 
املابس ومن ثم إعادة تأهيلها بصورة جيدة، 
وهناك من يعرضها كما هي، وفي  الحالتن 
ــتـــري يــســعــى إلـــــى الـــســـعـــر األفـــضـــل  فـــــإن املـــشـ
ــابـــع: »نـــجـــد مــوظــفــن  ــتـ ــيـــد«. ويـ واملـــنـــتـــج الـــجـ
وأصحاب شركات يبحثون عن ماركات جيدة 
وبطبيعة الحال فإن التاجر له دور كبير في 
جذب املواطنن وكيفية عرض البضائع، ففي 
حال العرض املميز لن تستطيع أن تفرق بن 

املابس املستعملة والجديدة«.
وتتفاوت أسعار املابس املستعملة وتتراوح 
ــلــنــســوة مـــا بـــن 20 و40 جــنــيــهــا لــلــجــلــبــاب،  ل
وقــمــصــان الـــرجـــال بــمــا يـــتـــراوح بـــن 50 و70 
جنيهًا )الدوالر يساوي 6.5 جنيهات رسميًا(.

وفي مقابل انتشار أسواق املابس املستعملة، 
فــإن تجار املنتجات الجديدة بــدوا غاضبن، 
ــذه األســــــــــواق بـــغـــيـــر املــــشــــروعــــة،  ــ واصــــفــــن هــ
وأنها عملت على تدهور تجارتهم األصلية، 
وأرجعوا زيادة األسعار إلى ارتفاع اإليجارات 
والـــرســـوم الــتــي تــفــرضــهــا الــســلــطــات املحلية 

والجمارك أيضا.

الرباط ـ مصطفى قماس

يــــدرس املـــغـــرب تــجــربــتــي الــهــنــد والــبــرازيــل 
في مجال تقديم الدعم املباشر، قبل اتخاذ 
قرار رفع الدعم عن غاز الطهو، الذي يعتزم 

اإلقدام عليه.
ــال مـــصـــدر مـــن وزارة الــــشــــؤون الــعــامــة  ـ ـ وقـ
والــحــكــامــة، إن تــجــربــتــي الــهــنــد والــبــرازيــل 
تستحقان االهتمام عند الرغبة في تقديم 
الدعم للفقراء الذين سيتأثرون برفع الدعم 

عن غاز الطهو.
وتـــتـــريـــث الــحــكــومــة املـــغـــربـــيـــة، قــبــل اتــخــاذ 
قرار رفع الدعم حول الشكل الذي سيتخذه 
تقديم الــدعــم للفقراء. وكــانــت حكومة عبد 
اإللــــه بــنــكــيــران الــســابــقــة، قــــدرت عـــدد الــذيــن 
سيستحقون الدعم عند تحرير أسعار غاز 

الطهو بنحو خمسة ماين شخص.
ــر الـــشـــؤون  ــ ويــعــتــبــر لــحــســن الــــــــداودي، وزيـ
الــعــامــة والــحــكــامــة، أن تــقــديــرات الــحــكــومــة 
السابقة، تمت على أساس معايير، بدت في 
مــا بــعــد غــيــر واقــعــيــة، مــا يعني عـــدم األخــذ 
بــهــا فـــي ظـــل الــحــكــومــة الــحــالــيــة. واعــتــبــرت 
ــتــي تستحق  الحكومة السابقة أن األســـر ال
الدعم بعد رفع الدعم، هي التي تقل فاتورة 
الــكــهــربــاء الــتــي تــؤديــهــا أو تــســاوي عشرة 

دوالرات في الشهر. غير أن وزارة الشوون 
العامة والحكامة، تشير إلــى أنــه تجلى أن 
العديد من األسر في العالم القروي واألحياء 
الصفيحية ال تتوفر على كهرباء. وتعتبر 
ــه بالنظر لــهــذا الــوضــع يتوجب  الـــــوزارة أنـ
البحث عن معايير جــديــدة، مشيرة إلــى أن 
وزارة الداخلية تتولى بلورة التصور حول 

االستهداف.
وتــشــدد الحكومة على أنــهــا غير مستعدة 

لرفع الدعم عن غاز الطهو قريبًا، مؤكدة أن 
إصاح ذلك النظام سيتم بطريقة تدريجية.

وأكد وزير الشؤون العامة والحكامة، عدم 
توفر البيانات الدقيقة حول مسار استغال 

الغاز واالستيراد من أجل االستهاك.
وكــــان مــجــلــس املــنــافــســة بــاملــغــرب ذكــــر في 
دراسة له مؤخرا، أن رفع الدعم عن أسطوانه 
ــاز الـــبـــالـــغ ســعــرهــا 4 دوالرات الـــيـــوم،  ــغـ الـ
سيقفز بثمنها إلى 12.4 دوالرا، أي بزيادة 
تــصــل إلــــى 209%. وقـــــال عــمــر الــفــطــواكــي، 
الخبير املــغــربــي فــي الــبــتــرول، فــي تصريح 
لـ »العربي الجديد«، إن رفــع الدعم عن غاز 
الطهو في الظروف الحالية سيكون صعبًا 
بــالــنــظــر لــتــداعــيــاتــه عــلــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
ــر بــــزيــــادة  ــ ــ ــالـــي كــــاهــــل األسـ ــتـ ــالـ لــــألســــر، وبـ

األسعار.
الــعــامــة  الــــشــــؤون  ــيـــانـــات وزارة  ر بـ ـ ـ يـ ـ ـ ــشـ وتـ
والحكامة إلى أن غاز الطهو يستوعب %72 
مـــن الـــدعـــم الــــذي يـــوفـــره صـــنـــدوق املــقــاصــة 
)حـــكـــومـــي(، الــــذي يــنــتــظــر أن يــدعــم الــســكــر 
والــدقــيــق وغــــاز الــطــهــو بــنــحــو 1.46 مليار 
دوالر في العام الحالي. ويصل االستهاك 
الــوطــنــي مـــن غــــاز الــطــهــو إلــــى 2.2 مــلــيــون 
طن، 87% منه يهم األسطوانة التي تزن 12 

كيلوغرامًا، حسب بيانات الوزارة.

ركود سلع العيد

غاز الطهو يستحوذ على 72% من الدعم 
)Getty( الحكومي

ازدهار تجارة المالبس المستعملة بالسودان

تعويض فقراء المغرب بتحرير غاز الطهو

الغالء يمنع المصريين 
من شراء كعك العيد

تنزيالت دائمة في غزة لكسر ركود األسواق

بدت متاجر وأفران كعك 
العيد في مصر خاوية 

من الزبائن، في ظل 
ارتفاع األسعار الذي دفع 

كثيرًا من األسر إلى العزوف 
عن الشراء أو تقليص 
الكميات إلى حد كبير

أسواق مال وناس

طاقة

%51
ــي في  ــدولـ ــك الـ ــن ــب ــر ال ــ ذك
إبريل/نيسان  في  ادر  ص ر  ي ر ق ت
م  الماضي، أن الدعم الُمقدَّ
للفلسطينيين  نحين  ا م ل ا ن  م
وصل إلى 51% من إجمالي 
د بها  التعُهّ التي تم  المبالغ 
في  الــقــاهــرة  ر  م ت ؤ م ي  ــ ف
يلول 2014 والبالغة  أ ر/ سبتمب

5.4 مليارات دوالر.

تحقيق

البيانات الرسمية تشير 
إلى أن ما يقرب من ثلث 

المصريين فقراء

اقتطاع 30% من 
رواتب موظفي غزة يزيد 

ركود األسواق

البطالة تصل إلى 
45% نهاية 2015 وفقًا 

لبيانات البنك الدولي

بيانات محلية تشير 
إلى بلوغ نسبة الفقر 

في الخرطوم %26

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــد  ــجـ ويـ إال  يــــــــوم  يــــمــــر  ـــــاد  ك ـ ـ ـ ـ ـ ي ال 
الــغــزيــون عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــديـــدًا إمــا  االجـــتـــمـــاعـــي عـــرضـــًا جـ
ملـــطـــعـــم أو مـــحـــل تــــجــــاري لـــبـــيـــع الـــهـــواتـــف 
الذكية ومتعلقاتها، أو حتى محال العطور 
واملــابــس، فــي الــوقــت الــذي يعيش السكان 

أوضاًعا اقتصادية متردية.
ــن يـــمـــر فــــي أســـــــواق غـــــزة خـــال  ــأ مــ ــاجـ ــفـ ويـ
األشهر األخيرة، بانتشار ظاهرة العروض 
والـــتـــنـــزيـــات املـــطـــروحـــة مـــن قــبــل أصــحــاب 
ــال عــلــى  ــ ــمـ ــ ــة ورجــــــــال األعـ ــاريـ ــتـــجـ ــال الـ ــحــ املــ
ــانـــت هــــذه الــظــاهــرة   كـ

ّ
بــضــائــعــهــم، بــعــد أن

موسمية مرتبطة بــأوقــات معينة، صــارت 
فــي غــزة دائــمــة نتيجة الــوضــع االقتصادي 

الصعب.
وباتت هذه السياسة التي تنتهجها أغلب 
املــنــشــآت الــتــجــاريــة فـــي الــقــطــاع املــحــاصــر 
ا مــنــذ عــــام 2006، وســيــلــة لهم  ـــ ًي ـ ـ لـ ــ يـ إســـرائـــ
للحصول على السيولة النقدية الشحيحة 
الــتــي تــعــصــف بــالــواقــع االقـــتـــصـــادي خــال 
السنوات األخيرة، واشتدت عقب خصومات 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة األخــــيــــرة لـــرواتـــب 

موظفيها في غزة.
ويقول الخبير االقتصادي نهاد نشوان، إن 
ات األخيرة التي قامت بها السلطة  اإلجــراء
ــت الـــســـوق مـــن نــحــو 20  ـرم الفلسطينية حـ
مليون دوالر أمــيــركــي شــهــرًيــا كــانــت تمثل 
سيولة نقدية للقطاعات التجارية املتنوعة.
ويـــوضـــح نـــشـــوان لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
حاجة التاجر وصاحب رأس املال للسيولة 
ــه نـــحـــو الــــهــــرب مــن  ــعـ ــاتــــت تـــدفـ ــة بــ ــقـــديـ ــنـ الـ
تعظيم األربـــاح والرغبة في اســتــرداد ماله 
بشكل ســريــع مــن أجــل الــوفــاء بــااللــتــزامــات 
والــتــعــهــدات املــالــيــة املــتــرتــبــة عــلــيــه، فــي ظل 

الواقع التجاري الحالي.
ويرجع الخبير االقتصادي أسباب التوجه 
والــهــرب نــحــو طـــرح الــعــروض والــتــنــزيــات 
الكثيرة في مختلف الوحدات التجارية، إلى 
واقع األزمات اليومية التي يعيشها الغزين 
بــن الـــرواتـــب وانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 

وحالة االرتباك السياسي والقلق الدائم من 
مواجهات وحروب قريبة.

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــة االقـ ويــــبــــن نــــشــــوان أن الــــحــــال
املــــتــــدهــــورة البـــــد أن تـــدفـــع تـــجـــار الــقــطــاع 
نحو تقليل أرباحهم بما يتوافق مع واقع 
الــســكــان والــتــحــول لبيع أكــبــر كمية ممكن 
من منتجاتهم وبضائعهم بنسبة ربح أقل، 
لــضــمــان الــحــصــول عــلــى الــســيــولــة النقدية 
واسترداد أموالهم بشكل أسرع ومنًعا ألي 
انهيارات. ويشير إلى أن العام الحالي يعتبر 
األســــــوأ بــمــخــتــلــف الـــجـــوانـــب االقــتــصــاديــة 
ــتــي طاولت  ــه شهد عملية التقليص ال كــون
آالف موظفن السلطة الفلسطينية في غزة، 
وهـــو مــا انــعــكــس بشكل جــلــي عــلــى املشهد 
التجاري في موسمي رمضان والعيد وما 

سيلحقهما من مواسم.
ومــطــلــع إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، تــوجــهــت 
السلطة الفلسطينية نحو سياسة جديدة 
تمثلت في خصم 30% من رواتب موظفيها 
فـــي الــقــطــاع فــقــط، فــيــمــا أبــقــت عــلــى رواتـــب 
ــي الضفة الغربية،  املوظفن بشكل كامل ف

األمـــر الـــذي انــعــكــس عــلــى الــقــدرة الشرائية 
املنهكة بفعل الحصار وتاحق الحروب.

استغالل موسم العيد
ــتـــجـــولـــون  ــار والــــبــــاعــــة املـ ــتــــجــ ــاول الــ ــ ــحــ ــ ويــ
وأصحاب البسطات قدر املستطاع استغال 
موسم عيد الفطر، باعتباره األفــضــل على 

ــام، ويــنــتــظــره أصــحــاب البضائع  ــعـ مــــدار الـ
ــا لــتــعــويــض بــعــض الــخــســائــر  املـــكـــدســـة، إمــ
التي لحقت بهم جراء األوضاع االقتصادية 
الصعبة، أو لتحريك عجلتهم االقتصادية 

التي راوحت مكانها لزمن.
ويــــؤكــــد الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي مــحــمــد أبـــو 
جياب لـ »العربي الجديد« أن ملف العروض 
والتنزيات ليس جديدًا على القطاع بقدر 
ا بالواقع االقتصادي الذي 

ً
كونه بات مرتبط

أضحى متراجًعا بشكل كبير في ظل ضعف 
القوى الشرائية لدى الغزين.

ويقول أبو جياب إن ضعف القوة الشرائية 
للسكان دفــع الــوحــدات التجارية والتجار 
نــحــو إطــــاق حــمــات واســعــة وعــــروض قد 
يصل بعضها ملرحلة الــخــســارة فــي بعض 
األحيان والهدف ليس منها ليس املنافسة 
بقدر الرغبة في الحصول على املال النقدي 
ــركـــود  ــة غـــيـــر مــســبــوقــة مــــن الـ ــالـ فــــي ظــــل حـ

االقتصادي.
ــادي بـــن تــدهــور  ــتـــصـ ــربـــط الــخــبــيــر االقـ ويـ
ــوات الـــســـلـــطـــة  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــدرة الــــشــــرائــــيــــة وخـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ

الفلسطينية بحق موظفيها، والتي أسهمت 
في حرمان السوق املحلي من حصة كبيرة 
ــان مــعــتــادا،  مـــن الــســيــولــة الــنــقــديــة الـــتـــي كــ
ــدالت الــبــطــالــة  ــعــ بــــاإلضــــافــــة إلـــــى زيــــــــادة مــ
وغياب التوظيف الحكومي بغزة ورام الله.

ويــبــن أبـــو جــيــاب أن الــعــديــد مــن أصــحــاب 
ــتــجــار بــاتــوا مفلسن  رؤوس األمـــــوال أو ال
حــالــيــا بحكم الــواقــع االقــتــصــادي املــتــردي، 
ومن يعمل حالًيا في السوق هم بعض ممن 
ليدهم سيولة نقدية أو ممتلكات تمكنهم 
مـــن تــدبــر أمـــورهـــم فـــي ظـــل ظــــروف الــقــطــاع 

املحاصر للعام الحادي عشر على التوالي.
ووفــقــًا لــتــقــاريــر دولــيــة رســمــيــة، فـــإن معدل 
ــــن الـــغـــذائـــي فـــي الــقــطــاع وصــل  انـــعـــدام األمـ
ألكثر من 50%، فيما وصل اعتماد السكان 
على املساعدات اإلغاثية ألكثر من 80%، في 
الوقت الــذي سجلت البطالة ارتفاعا كبيرا 

في صفوف خريجي الجامعات والشباب.

عروض لتحريك األسواق
ويــؤكــد مــديــر الــعــاقــات الــعــامــة فــي الغرفة 
التجارية بغزة ماهر الطباع على أن فكرة 
ــــروض جـــــــاءت نــتــيــجــة األزمـــــــــات الــتــي  ــعـ ــ الـ
يـــعـــانـــي مــنــهــا أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي مـــواطـــن 
غــزي يعيشون في القطاع ونتيجة تراجع 
الــقــدرة الشرائية لهم وتفاقم حالة الكساد 
فـــي األســـــــواق. ويــلــفــت الــطــبــاع فـــي حــديــثــه 
لـــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إلــــــى أن الــــعــــروض 
ا بالبضائع 

ً
والتنزيات باتت مرتبطة أيض

املــوســمــيــة الــتــي ال يــريــد الــتــجــار تخزينها 
لــلــمــواســم املــقــبــلــة خــشــيــة مـــن الــخــســارة أو 
االســتــمــرار أو فــقــدان قيمتها والــرغــبــة في 

الحصول على األموال لتسديد االلتزامات.
ويواجه اقتصاد غــزة صعوبات كبيرة في 
ظل العدوان اإلسرائيلي املتكرر والحصار 
املــتــواصــل مــنــذ نــحــو 11 عـــاًمـــا، إذ شــهــدت 
مــعــدالت الــفــقــر ارتــفــاعــًا كــبــيــرًا فــي صفوف 
الفلسطينين، الذين يعيشون في فقر مدقع 
فـــي الــقــطــاع، فــقــد ارتــفــعــت مـــن 33.2% عــام 
2006 إلــى 45% فــي نهاية عــام 2015 وفقًا 

لتقرير البنك الدولي.
وتــشــكــل فـــتـــرات املــــواســــم واألعــــيــــاد نــافــذة 
أمــل لشباب غــزة املتعطلن، خصوصًا في 
ــائــــف. ولــم  ظـــل نـــــدرة فــــرص الــعــمــل والــــوظــ
يغّير مــوســم رمــضــان هــذا الــعــام كثيرًا من 
حالة الركود التي تعيشها أســواق غــزة، إذ 
تسوء األوضـــاع أكثر مــع تــواصــل الحصار 
 عــن أزمــة الــرواتــب التي 

ً
اإلسرائيلي، فضا

نسفت ما تبقى من قدرات
ات اللجنة الشعبية لكسر  وبحسب إحصاء

الحصار )منظمة غير حكومية( فــإن نحو 
ــيــون فلسطيني فــي الــقــطــاع البالغ  ل ــ ربـــع م
عــدد سكاني نحو مليوني نسمة عاطلون 
ــت الــــــذي ال يــتــجــاوز  ــوقــ ــي الــ ــن الـــعـــمـــل، فــ عــ
متوسط دخل الفرد اليومي دوالرًا أميركيًا.

ــان رئـــيـــس الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة ملــواجــهــة  ــ وكــ
الحصار، جمال الخضري، قــال في مؤتمر 
 اآلثــار 

ّ
صحفي فــي مــــارس/آذار املــاضــي، إن

الــكــارثــيــة لــلــحــصــار اإلســرائــيــلــي تتصاعد 
وتـــــزداد، مــشــيــرا إلـــى أن ســلــطــات االحــتــال 
ــيـــة األوضــــــــــاع الـــكـــارثـــيـــة  تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـ
املتفاقمة. وأكد الخضري ضرورة ممارسة 
ــــي ضـــغـــطـــا حــقــيــقــيــا عــلــى  ــدولـ ــ املـــجـــتـــمـــع الـ

إسرائيل إلنهاء هذا الوضع. عروض 
بال مشترين

يفاجأ من يمر في أسواق غزة خالل األشهر األخيرة، بانتشار ظاهرة العروض والتنزيالت المطروحة 
من قبل المحال التجارية ورجال األعمال على بضائعهم، فبعد أّن كانت هذه الظاهرة موسمية 

ومرتبطة بأوقات معينة، صارت دائمة نتيجة الصعوبات االقتصادية
قطع الكهرباء يغير أنماط الحياة

أنماط  تغيير  غــزة، على  الكهرباء، سكان قطاع  أزمــة نقص  رت  ــ ب جــ أ
حياتهم، باإلضافة إلى تكبيدهم الكثير من األعباء املالية اإلضافية. 
فعلى عكس الهدوء املعتاد في ساعات ما بعد منتصف الليل، تتحول 
املنازل إلى ما يشبه »ورشة العمل«، بفعل ضجيج األدوات الكهربائية، 
التي تعمل لساعات قليلة ومحددة، نتيجة االنقطاع املتواصل للكهرباء.

ويعد فقدان »املياه«، من أكثر تداعيات انقطاع الكهرباء، نظرًا لحاجتها 
للطاقة من أجل ضخها من قبل البلديات للمواطنني أوال، كي يضخها 
السكان في خزاناتهم. أما تخزين الطعام، فأصبح من املاضي، حيث 

الثالجة، وهو ما يجبر  بإفساد محتويات  الكهرباء  نقطاع  ا يتسبب 
العائالت على شراء الطعام بشكل شبه يومي. وتصل ساعات قطع 
إلــى نحو 450  القطاع  إلــى نحو 20 ساعة يوميًا. ويحتاج  لكهرباء  ا
ميغاواط، ال يتوافر منها حاليا سوى أقل من 100 ميغاواط. وكانت 
سلطة الطاقة فــي غـــزة، قــد أعلنت منتصف مــايــو/أيــار املــاضــي، عن 
تفرضها  التي  الضرائب  بسبب  العمل،  عــن  الكهرباء  ف محطة  ــ

ّ
ق و ـ ـ ت

الحكومة في رام الله، على الوقود الخاص باملحطة. كما بدأ االحتالل 
اإلسرائيلي بتقليص إمدادات التيار، منذ اإلثنني املاضي.

كــــافــــة مـــســـتـــلـــزمـــاتـــه، الفــــتــــًا إلـــــى أن الـــتـــجـــار 
وأصــحــاب املــصــانــع فــي حــالــة غضب بسبب 
حــالــة الــركــود فــي عمليات البيع الــتــي كانت 
تشهد ازدهارًا كبيرًا خال تلك الفترة األخيرة 
من شهر رمضان. وأشــار  إلــى أن الحلويات 

ــرة، بــســبــب الــغــاء  ــأخـ ــتـ ــة مـ ــويــ أصــحــبــت أولــ
الــذي أصــاب الــشــارع املــصــري. وتشهد مصر 
قــفــزات هــائــلــة فــي أســعــار الــســلــع األســاســيــة، 
وتــواصــلــت الــقــفــزات فــي أســعــار الــســلــع، رغــم 
وعود الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، 

أكثر مــن مــرة، بخفض األســعــار، فيما تشير 
البيانات الرسمية إلــى أن ما يقرب من ثلث 
املصرين فقراء، بينما تقدر جهات مستقلة 
نسبتهم بأكثر من نصف سكان الباد البالغ 

عددهم 93 مليون نسمة.

األسر المصرية تقلّص 
كميات الشراء الرتفاع 
األسعار )أحمد إسماعيل/ 
األناضول(

العروض 
والتنزيالت 
أصبحت 
دائمة في 
أسواق غزة 
)عبدالحكيم 
أبو رياش(
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اقتصاد

النفطية صــدمــات  الــســوق  تــعــرف 
أسعار متتالية منذ فترة، وصلت 
ــا خــــــال األســـبـــوعـــن  ــ ــهـ ــ إلــــــى أوجـ
املاضين، ما أثار جملة من التساؤالت حول 
الــدول  على  وانعكاساتها  األسعار  مستقبل 
تدور  الشكوك  بــدأت  وكــذا  للبترول،  املنتجة 
حــول نجاح اتــفــاق أوبــك مــع الـــدول املستقلة 
لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن فـــي الـــســـوق الــنــفــطــيــة. إال 
أن هـــذا االتـــفـــاق وبــالــرغــم مـــن عـــدم تحقيقه 
طــمــوحــات املــنــتــجــن فـــي رفــــع األســـعـــار إلــى 
أصــبــح حجرة  لكنه  دوالرًا،  و60   55 بــن  مــا 
تــوقــف انـــزالق األســعــار إلــى مستويات أكثر 

انخفاضًا، وفق محللي األسواق.
الــنــفــط مــا دون 46 دوالرًا  فــقــد بقيت أســعــار 
خـــال األســـبـــوع املــنــقــضــي أمـــس الــســبــت، مع 
وصولها إلى أكبر انخفاض خال الربع األول 
من هذا العام، منذ 20 عامًا. أما التوقعات فا 
تشي بأي نوع من التفاؤل، مع ذهاب البنوك 
العاملية نحو توقعات باملزيد من االنخفاض 
إلـــى 30 دوالرًا. وهـــذا  ــواًل  ــ فـــي األســـعـــار وصـ
ــــن االنــــكــــمــــاش فــي  ــــد مـ ــزيـ ــ املـــــســـــار، يـــعـــنـــي املـ
اقــــتــــصــــادات الــــــــدول املـــنـــتـــجـــة لـــلـــنـــفـــط، وفـــق 
تأكيدات خبراء االقتصاد، وما يتبع ذلك من 
زيادة في عجز املوازنات، وارتفاع في نسبة 

االقتراض من األسواق الدولية. 
الجمعة  للنفط يوم  اآلجلة  العقود  وارتفعت 
املـــاضـــي، مــدعــومــة بــتــراجــع الــــــدوالر. لكنها 
أغــلــقــت عــلــى خــســائــر أســبــوعــيــة لــأســبــوع 
تخفيضات  فشل  مع  التوالي  على  الخامس 
اإلنتاج التي تقودها أوبك في تقليص تخمة 
املـــعـــروض الــعــاملــي. وتـــحـــدد ســعــر الــتــســويــة 
لعقود برنت على ارتفاع 32 سنتًا بما يعادل 
وأغــلــق  لــلــبــرمــيــل.  دوالرًا   45.54 عــنــد   %0.7
ــــرب تـــكـــســـاس الــوســيــط  الــــخــــام األمـــيـــركـــي غـ
مرتفعًا 27 سنتًا أو 0.6% إلى 43.01 دوالرًا 
ــبـــوع فــقــد خــامــا  لــلــبــرمــيــل. وعــلــى مــــدار األسـ
النفط  وأســعــار  3.9% من سعرهما.  القياس 
 فـــحـــســـب فـــوق 

ً
ــيـــا ــلـ ــيـــة ال تــــزيــــد إال قـ ــالـ الـــحـ

أدنـــى مستوياتها فــي عــشــرة أشــهــر، متأثرة 
ــاوف مــــن زيــــــــادة اإلنــــتــــاج.  ــ ــخـ ــ بـــاســـتـــمـــرار املـ
وتراجع السعر لخمسة أسابيع متتالية هو 

األطول منذ أغسطس/ آب 2015.
ــار مــكــاســبــهــا بــعــد أن قــالــت  ــعـ وقــلــصــت األسـ
بـــيـــكـــر هــــيــــوز لـــلـــخـــدمـــات الـــنـــفـــطـــيـــة نــهــايــة 
األسبوع، إن الشركات األميركية أضافت 11 
حفارة نفطية، وذلك في أكبر زيادة على مدى 

ثاثة أسابيع.

اختبار اتفاق أوبك
في  للنفط  أكــبــر منتج  الــســعــوديــة،  وتعهدت 
منظمة أوبـــك، فــي مــايــو/ أيـــار »بفعل كــل ما 
ــلـــزم« لــلــدفــاع عـــن أســـعـــار الــنــفــط الــعــاملــيــة،  يـ
تعهدها  الــســوق  أن يختبر  تتوقع  لــم  لكنها 
ــــي الــــوقــــت الــــذي  ــقـــط. وفـ بـــعـــد شـــهـــر واحــــــد فـ
للبترول  البلدان املصدرة  مددت فيه منظمة 
أسعار  انخفضت  النفط،  إنــتــاج  تخفيضات 

الخام 18% في 20 يومًا فحسب. 
وســجــلــت ســــوق الــنــفــط أســـــوأ أداء لــهــا في 
الستة أشهر األولى من العام خال 20 عامًا، 
مما يشير إلى أن اتفاق أوبك لم يؤد إلى رفع 
األسعار كما هو متوقع، مع اشتداد العوامل 
الــدافــعــة للمزيد مــن االنــخــفــاض. ويــأتــي ذلك 
مــع اســتــمــرار مــواقــف أعــضــاء أوبـــك فــي عــدم 

القيام بتخفيضات أكبر لإلنتاج.
وقــال بوب مكنالي رئيس مجموعة رابيدان 
الســتــشــارات الــســوق وســيــاســات الــطــاقــة في 
واشنطن لوكالة »رويترز« إنه: »البعض في 
أوبــك يجب أن يخفض اإلنــتــاج أكــثــر، لكن ال 

أحد يرغب في ذلك«. 
وكـــانـــت الــســعــوديــة وبـــلـــدان أخــــرى فـــي أوبـــك 
ــدت أن املــنــظــمــة لـــن تــنــدفــع صــــوب تنفيذ  ــ أكـ
تخفيضات أكبر لإلنتاج من املستوى الحالي 
أما  األســعــار.  انخفاض  كــي تكبح  البالغ %4 
التخفيضات  املــنــظــمــة  انــتــظــار  فــهــو  الــبــديــل 
املشتركة الحالية مع روسيا غير العضو في 
أوبــــك، الــتــي مــن املــمــكــن أن تـــؤدي إلـــى هبوط 
املــخــزونــات الــعــاملــيــة خـــال الــربــع الــثــالــث من 
ــادة الــطــلــب عــلــى النفط  الــعــام حــن يــرتــفــع عــ
الخام. وقالت مصادر في أوبــك وفــي روسيا 

فــشــل الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ــه األوروبــــــــيــــــــن بــمــنــح  ــ ــائـ ــ ــركـ ــ ــاع شـ ــ ــنــ ــ ــي إقــ ــ فــ
بروكسل سلطات أكبر ملراقبة عمليات شراء 
األوروبـــي خصوصًا  االتحاد  في  املؤسسات 
ــــن قـــبـــل مـــســـتـــثـــمـــريـــن صـــيـــنـــيـــن، لــحــمــايــة  مـ

القطاعات االستراتيجية في التكتل.
ــل، أعــــــاد رؤســـــــاء الـــــدول  وبـــعـــد نـــقـــاش طــــويــ
ــاء فـــي االتـــحـــاد  والـــحـــكـــومـــات الـــــ 28 األعــــضــ
ــاركــــون فــــي قـــمـــة بـــروكـــســـل،  ــشــ األوروبــــــــــي املــ
صـــيـــاغـــة الــــخــــاصــــات الــــتــــي تـــبـــنـــوهـــا حـــول 
املوضوع إزاء معارضة بعض دول الجنوب. 
ــذي دعــمــتــه  ــ ــرون، الـ ــاكــ واســـتـــهـــدف اقــــتــــراح مــ
يثير  الــذيــن  الصينين،  املستثمرين  بــرلــن، 

لـــ »رويــــتــــرز«، إنـــه ال مـــؤشـــرات تــذكــر عــلــى أن 
املـــنـــظـــمـــة تــســتــعــد إلجــــــــراء اســـتـــثـــنـــائـــي قــبــل 
املشتركة في  الــوزاريــة  املراقبة  اجتماع لجنة 
روسيا نهاية يوليو/ تموز. وقال وزير النفط 
يــوم األربــعــاء »نجري  اإليــرانــي بيغن زنغنه 
محادثات مع أعضاء أوبك كي نجهز أنفسنا 
لقرار جــديــد«. وأضــاف »لكن اتخاذ الــقــرارات 
ــرار  فــــي املــنــظــمــة أمـــــر صـــعـــب جـــــدًا ألن أي قــ

سيعني لأعضاء تخفيضات في اإلنتاج«.
العقد  بنهاية  النفط  أســعــار  ارتــفــاع  وأطــلــق 
املــاضــي وبـــدايـــة هـــذا الــعــقــد مــشــاريــع إنــتــاج 
مــتــعــددة فــي أنــحــاء الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك في 
تكوينات النفط الصخري األميركي، مما نتج 
عنه فائض عاملي دفــع األســعــار لانخفاض 
من 120 دوالرًا للبرميل في 2014 إلى أقل من 

30 دوالرًا للبرميل في العام املاضي.
وسعت أوبــك وروســيــا إلــى تحقيق استقرار 
عبر  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا   60-50 عــنــد  األســـعـــار 
تخفيضات اإلنتاج، لكن أسعار خام القياس 
العاملي برنت انخفضت هذا األسبوع صوب 
44 دوالرًا للبرميل بسبب استمرار املخاوف 
بـــشـــأن فـــائـــض اإلمــــــــــدادات. ويـــقـــول أويــســن 
بــرنــتــســن الــعــضــو املــنــتــدب لــشــركــة ســتــرونــغ 
بتروليوم لتجارة النفط، في تصريح لوكالة 
»رويـــــتـــــرز«: »اإلمــــــــــدادات الــعــاملــيــة تــراجــعــت 
لــم ُيسجل في  إلــى مستوى منخفض جديد 
ســـنـــوات. الــنــفــط الــصــخــري األمــيــركــي يــعــود 
ــوة... وهـــنـــاك مــســتــويــات مــرتــفــعــة من  ــ بــكــل قــ

املخزونات العائمة وعلى األرض«.
والــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة لـــيـــســـت طــــرفــــًا فــــي أي 

إقــبــالــهــم عــلــى شـــــراء الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة 
ــة املــتــطــورة، وفـــق »فـــرانـــس بـــرس«،  ــيـ األوروبـ

القلق في السنوات األخيرة.
وعلق مصدر أوروبي أن ماكرون الذي يشارك 
للمرة األولــى في قمة أوروبية منذ تنصيبه 
»دفع بوضوح باتجاه هذا االقتراح لكن دواًل 
أخــــرى عـــارضـــت«، فــي إشــــارة إلـــى الــبــرتــغــال 
والـــيـــونـــان وإســـبـــانـــيـــا. فـــهـــذه الـــــدول الــثــاث 
ــات  ــ ــــى أمـــــــوال لـــلـــخـــروج مــــن األزمــ بـــحـــاجـــة إلـ
مثل  تعرقل  أن  وتخشى  منها،  تعاني  الــتــي 
هــذه اإلجـــراءات االستثمارات األجنبية على 

أراضيها.
ــــرى  ــاء أخـ ــ ــــضـ ــــت دول أعـ ــربـ ــ املــــقــــابــــل، أعـ ــــي  فـ
بانفتاح  املتمسكة  ــا  أوروبــ شــمــال  دول  مــثــل 

األسواق عن »شكوكها« إزاء املسألة.
ا 

ً
أحيان وهــي  الصينية  الــشــركــات  وتتعرض 

ــتــــقــــادات بـــأنـــهـــا تـــعـــرض بــذلــك  حــكــومــيــة النــ
تكنولوجيا وخبرات متقدمة بكلفة أقل وعبر 

منافسة غير نزيهة.
وفـــي الــعــام 2016، شــهــدت أملــانــيــا واالتــحــاد 
ـــع األملـــانـــي 

ّ
ـــصـــن

ُ
األوروبــــــــي انـــتـــقـــال مــلــكــيــة امل

ــدات »كــــوكــــا« إلــــى عــمــاق  ــعــ لــلــمــاكــيــنــات واملــ
ــيـــديـــا«  »مـ الـــصـــيـــنـــي  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  األدوات 
يــكــون  أن  دون  يــــــــورو،  ــيــــارات  ــلــ مــ  4,6 لــــقــــاء 
بإمكانهما التدخل. وشدد الرئيس الفرنسي 
مــــاكــــرون فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
ــر  ــل إثـ ــركـ ــيـ ــيـــا مـ ــغـ ــة أنـ ــيــ ــانــ املـــســـتـــشـــارة األملــ
العادلة  »املــنــافــســة  أن  على  األوروبـــيـــة  القمة 
أفـــضـــل مـــن الـــفـــوضـــى«، مـــشـــددًا عــلــى أنــــه تم 
أفضل  إطــار  تحديد  لطلب  رسمي  »تسجيل 

لاستثمارات االستراتيجية«.
)العربي الجديد(

األشــهــر األخـــيـــرة مــن مــســتــويــاتــه املنخفضة 
الــســابــقــة بــســبــب االضـــطـــرابـــات. وفـــي الــوقــت 
من  معفيتان  وليبيا  نيجيريا  فــإن  الــحــالــي 

اتفاق تخفيضات اإلنتاج.
 

التوقعات غير متفائلة
ــاث األســـهـــم  ــ ــحـ ــ وخــــفــــض بـــنـــك بـــاركـــلـــيـــز ألبـ

توقعاته ملتوسط سعر خام برنت لعام 2017 
إلى 52 دوالرًا للبرميل من 56 دوالرًا للبرميل. 
مــن 67  للبرميل  إلــى 57 دوالرًا  ولــعــام 2018 
دوالرًا. وقال إن متوسط توقعات خام برنت 
دوالرًا   60 عــنــد  تغيير  دون  ظــل   2019 لــعــام 
للبرميل، فــي حــن اعتبر أنــه على الــرغــم من 
أن انخفاض املخزونات القوي خال النصف 
الثاني من العام قد يدعم ارتفاعًا قريب املدى 
فـــي أســـعـــار الــنــفــط، فــقــد تــراجــعــت تــوقــعــات 
النفط  إمـــداد  2018 بسبب اســتــمــرار صــمــود 
األمــيــركــي، وتــوقــعــات بــأن تــتــراجــع أوبـــك عن 

تخفيضات اإلنتاج الراهنة. 
ــال املــحــلــل لـــدى »بــنــك أوف أمــيــركــا  بـــــدوره، قـ
ــاء، إن  ــ ــعـ ــ مــيــريــل لـــيـــنـــش«، بــــول ســـيـــانـــا، األربـ
»أســـعـــار الــنــفــط تــســلــك مـــســـارًا هــبــوطــيــًا وقــد 

فــي ظــل ما  إلــى 30 دوالرًا للبرميل،  تــتــراجــع 
تــواجــهــه الــســوق مــن مــخــاطــر متعلقة بــوفــرة 
املعروض العاملي«. ما يعني تراجعًا عما قاله 
إن  املــاضــي،  الشهر  أميركا،  أوف  بنك  محللو 
إسعار النفط قد تهوي إلى 35 دوالرًا للبرميل. 
ومن املقرر أن ينعقد االجتماع القادم للجنة 
أوبــك في سان بطرسبرغ بروسيا في الرابع 

والعشرين من يوليو/ تموز 2017.
وكـــانـــت مــنــظــمــة الــبــلــدان املـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
اتفقوا  املستقلن  املنتجن  وبــعــض  )أوبــــك( 
العام املاضي على خفض اإلنتاج 1.8 مليون 
بــرمــيــل يــومــيــًا ملـــدة ســتــة أشــهــر اعــتــبــارًا من 
األول مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، ثــم مـــددوا 

االتفاق ذاته حتى نهاية مارس/ آذار 2018.
)العربي الجديد(

يثير غــيــاُب خــطــة جــديــدة لــجــذب الــعــمــال مــن خـــال حرية 
التنقل ما بن بريطانيا ودول االتحاد األوروبــي، مخاوف 
مــن حــصــول أزمـــة فــي الــيــد العاملة وأصــحــاب املــهــارات في 
)بريكست(  االنــفــصــال  خــطــة  تطبيق  بــعــد  املــتــحــدة  اململكة 
االقتصادية  للبحوث  الوطني  املعهد  االتحاد، بحسب  عن 
ــيـــوز« تــقــريــرًا عن  واالجــتــمــاعــيــة. وعـــرضـــت وكـــالـــة »يـــورونـ
مخاوف بعض نماذج العمالة غير األوروبية في بريطانيا، 

من املرحلة املقبلة. 
وتــعــّبــر املــمــرضــة الــرومــانــيــة ألــكــســنــدرا عــن قلقها، وتــقــول: 
»خــطــطــت لــكــي أســتــقــر هــنــا فـــي بــريــطــانــيــا ولــكــنــي الــيــوم 
أصــبــحــت خــائــفــة ألنــنــي ال أعــلــم مــــاذا ســيــحــدث لـــي غــــدًا«. 
 خـــارج 

ً
وتــضــيــف: »مــــن املــمــكــن أن أذهــــب إلــــى إجـــــازة مــثــا

العودة  أنني ال أستطيع  أعــود يخبروني  بريطانيا وحــن 
إلى منزلي«.

ويعم القلق بن موظفي شركة مكونة من 60% من األجانب 
عــيــادات صحية مختلفة. وتقول  أربـــع  فــي  الــذيــن يعملون 

سميتا مــيــهــرا املـــديـــرة الــعــامــة لــلــشــركــة: »فـــي بــدايــة األمـــر، 
للتعيينات  الحظ كثيرًا بسبب عدم وجــود عوائق  حالفنا 
اليوم نحن بصدد  العمل وظــروفــه،  وال عراقيل في قوانن 

تغييرات جذرية لذا سنواجه مشكات ضخمة«.
وفي قطاع البناء، على سبيل املثال من املحتمل أن يفقد ما 
بن مائة إلى مائتي ألف عامل وظائفهم، في حال تغيرت 
قوانن املقيمن األجانب، وهذا األمر سيشكل خطرًا داهمًا 

على االقتصاد البريطاني، وفق »يورونيوز«.
ــق بـــنـــك انـــكـــلـــتـــرا، مــــن املــــرجــــح أن يــنــخــفــض مــســتــوى  ــ ووفــ
االســتــثــمــارات فــي الــبــاد بحلول الــعــام 2019 بنسبة %25، 
وفي العام 2018، يتوقع اتحاد الصناعة البريطانية تباطؤ 
التضخم.  فــي  ارتــفــاع ملحوظ  حــاد وتحقيق  النمو بشكل 
ويشكل االنخفاض الحالي لقيمة الجنيه اإلسترليني الذي 
أعقب االستفتاء على االنفصال، ميزة للُمصّدرين وضربة 

قوية للمستوردين.
)العربي الجديد(

سوق النفط 
المأزومة

ماكرون يفشل في تحصين 
الشركات األوروبية

)Getty( النفط الصخري من أهم تحديات أوبك

في تحرك رافض لبريكست )أدريان دينيس/ فرانس برس( 

مخاوف على عمال البناء بعد االنفصال )جاستن تاليس/ فرانس برس(

)Getty( تظاهرة بريطانية داعمة للعمال األجانب )Getty( خالل احتجاج ضد التقشف في اليونان)Getty( دول أوروبية عارضت اقتراح ماكرون

نمو اقتصادي في تركيا )بوالنت كيليك/ فرانس برس(

تراجع السعر لخمسة 
أسابيع متتالية هو األطول 

منذ 2015

اتفاقات لخفض اإلنتاج ومن املتوقع أن تزيد 
اإلنــتــاج مــن تــكــويــنــات الــنــفــط الــصــخــري بما 

يصل إلى مليون برميل يوميًا.
وقـــــــــال بـــرنـــتـــســـن إنـــــــه مـــــا لـــــم تـــعـــمـــق أوبـــــك 
التخفيضات أو تحدث توقفات كبيرة وغير 
ــإن األســــعــــار ستظل  مــتــوقــعــة فـــي اإلنــــتــــاج فــ
محللي  كبير  مكينا،  غريغ  وقــال  منخفضة. 
ــدي أكـــســـي تــــريــــدر لـــلـــوســـاطـــة فــي  ــ الــــســــوق لـ
الــعــقــود اآلجــلــة: »تعميق الــخــفــض قــد يكبح 
انخفاض األسعار لكن أوبك بحاجة بالفعل 

للقيام بهذا بداًل من الحديث عنه فحسب«.
وقــالــت مــصــادر فــي أوبـــك إن أحــد الــخــيــارات 
قــــد يــتــمــثــل فــــي ضــــم عــــضــــوي أوبـــــــك لــيــبــيــا 
ونــيــجــيــريــا فــي أقــــرب وقـــت إلـــى تخفيضات 
ــاج بــعــد أن نــمــا إنــتــاجــهــمــا بـــقـــوة في  ــتــ اإلنــ

انخفاض حاد في األسعار برغم اتفاق أوبك

الـــدول الخليجية  شــهــدت اســتــثــمــارات 
بـــنـــســـبـــة %414،  ازديــــــــــــادًا  تـــركـــيـــا  ــــي  فـ
لترتفع من 107 ماين إلى 550 مليون 
دوالر، خال األشهر األربعة األولى من 
الفترة  الحالي، مقارنة مع نفس  العام 
من العام املاضي، وفق معطيات وزارة 

االقتصاد التركية.
الدولية  االستثمارات  ارتفع حجم  كــذا 
املــبــاشــرة لـــدول االتــحــاد األوروبــــي في 
تركيا، بنسبة 42%. وبحسب معطيات 
فـــإن حجم  الــتــركــيــة،  االقــتــصــاد  وزارة 
اســتــثــمــار دول االتـــحـــاد األوروبـــــي في 
تركيا بلغ 1.7 مليار دوالر خال الفترة 
مــا بــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي وصـــواًل 

إلى أبريل/نيسان 2017.
وتــــــصــــــّدرت إســـبـــانـــيـــا قـــائـــمـــة الــــــدول 

تركيا،  في  استثماًرا  األكثر  األوروبــيــة 
تــبــعــتــهــا  دوالر،  مـــلـــيـــون   961 بــقــيــمــة 
وأملانيا  دوالر،  مــايــن  بــــ209  بلجيكا 
ـــت هــولــنــدا 

ّ
ــل ـــ123 مــلــيــون دوالر. وحـ ــ بــ

ذاتها،  القائمة  فــي  الــرابــعــة  املرتبة  فــي 
مــلــيــون   122 قــيــمــتــهــا  بـــاســـتـــثـــمـــارات 
املــرتــبــة  فــــي  الــنــمــســا  تــبــعــتــهــا  دوالر، 

الخامسة بـ114 مليون دوالر.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أشـــــار تــقــريــر وكــالــة 
ــاد اســتــثــمــارات  ــ »األنــــاضــــول« إلـــى ازديـ
الدول اآلسيوية في تركيا خال األشهر 
األربعة األولى من العام الحالي، بنسبة 
140% مقارنة مع نفس الفترة من العام 
لترتفع من 362 مليون دوالر  املاضي، 

إلى 870 مليون دوالر. 
)العربي الجديد(

رفــــعــــت وكـــــالـــــة »مـــــــوديـــــــز« الــتــصــنــيــف 
اليونانية،  السيادية  للديون  االئتماني 
مشيرة إلى أن دفعة اإلنقاذ املالي بقيمة 
8.5 مليارات يورو سوف تسمح ألثينا 
بسداد التزاماتها املالية وترسل إشارات 
الوكالة  وراجــعــت  االقــتــصــاد.  باستقرار 
النظرة املستقبلية بشأن اليونان بالرفع 
إلى »مستقرة« من »سلبية«، ورغم رفع 
التصنيف االئــتــمــانــي ألثــيــنــا، إال أنــه ال 
يزال أدنى الدرجة االستثمارية بثماني 
مــســتــويــات. وتــتــوقــع »مــوديــز« مراجعة 
إيجابية لبرنامج اإلنقاذ املالي والتزام 
ــيــــونــــان بــــاإلصــــاحــــات االقـــتـــصـــاديـــة  الــ

املطلوبة.
الــيــورو وصندوق  وكــانــت دول منطقة 
الــنــقــد الــــدولــــي، أعــلــنــت الـــتـــوصـــل الــى 
تــســويــة الســتــئــنــاف خــطــة إنــقــاذ أثينا، 

تــشــمــل مــنــحــهــا قـــرضـــًا جـــديـــدًا بقيمة 
الدين  بلغ  بعدما  يـــورو،  مــلــيــارات   8,5
الــيــونــانــي 179% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 

املحلي. 
وقــالــت مــديــرة صــنــدوق النقد الــدولــي، 
على  ستقترح  إنــهــا  ــارد،  الغــ كريستن 
الصندوق املشاركة املبدئية إلى جانب 
مــنــطــقــة الــــيــــورو فــــي خـــطـــة املـــســـاعـــدة. 
وشرح مفوض الشؤون االقتصادية في 
االتحاد األوروبي، بيار موسكوفيسي، 
ــا فـــــي إيـــــجـــــاد اتـــــفـــــاق شـــامـــل  ــنـ »نـــجـــحـ
صفحة  تــطــوي  بــأن  لليونان  سيسمح 
ــة«. ويـــعـــانـــي  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــتـــهـــى الـ ــنـ ــــي مـ فــ
ــيـــون مــــن إجــــــــــراءات تــقــشــفــيــة  ــانـ ــيـــونـ الـ
حادة، وتحركات ضاغطة للتخفيف من 

تدهور املستويات املعيشية للسكان.
)العربي الجديد(

414% ارتفاع االستثمارات 
الخليجية بتركيا

االقتصاد اليوناني 
يسير نحو االستقرار

طاقة

مع  بالتزامن  األسعار  في  حادة  انخفاضات  النفطية  السوق  تواجه 
عوامل تدفعها إلى المزيد من التدهور منها نمو إنتاج النفط الصخري، 
وفي حين كان اتفاق أوبك يهدف إلى رفع األسعار، أصبحت مهمته 

كبح حصول المزيد من االنزالق

النفط.  على  الطلب  نمو  تباطؤ  من  الكبرى  اآلسيوية  األسواق  تعاني 
أوراق  إلغاء  من  الباقية  والتأثيرات  الصين،  في  الوقود  تخمة  وتكبح 
في  الكبيرة  الفئات  ذات  النقد 
السكان  أعــمــار  وتــقــدم  الــهــنــد، 
اليابان  في  أعدادهم  وانخفاض 
وتسهم  الخام.  على  الطلب  نمو 
ُخمس  إلى  يصل  بما  الثالث  الدول 
 97 البالغ  العالمي  النفط  استهالك 
مليون برميل يوميًا، وأي مشكالت 
في هذه الدول ستعني المزيد من 
تقوده  الــذي  المسعى  تقويض 

منظمة أوبك لدعم األسعار.

تباطؤ الطلب اآلسيوي

االقتصاد في صور

العمال األجانب يتخوفون من »بريكست«
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