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زيادة نصيب الكويتي من الديون %500
الكويت ـ محمود بدير

كشف تقرير حكومي، حصلت »العربي الجديد« 
على نسخه منه، أن نصيب املواطن الكويتي من 
قفز من 3 آالف دوالر عام  العام  الدين  إجمالي 
2015 إلى 16 ألف دوالر عام 2016، بزيادة تتجاوز %500، 
قابلة لالرتفاع في حالة استكمال إصدار سندات داخلية 

خالل العام املالي الجديد.
ــــدرت الــكــويــت خـــالل األســـبـــوع املـــاضـــي، أول ســنــدات  وأصـ
سيادية لها من فئة »امليغا« في األســواق الدولية، بقيمة 
8 مليارات دينار، تتوزع على شريحتني تبلغ قيمة األولى 
3.5 مليارات دوالر بأجل 5 سنوات وتستحق في عام 2022 
مليارات   4.5 الثانية  قيمة  تبلغ  2.887%، في حني  بعائد 

دوالر بأجل 10 سنوات وعائد %3.617. 
ــدارات األخـــيـــرة مـــن الــســنــدات  وأوضـــــح الــتــقــريــر أن اإلصــــــ
ــتـــي )الـــداخـــلـــي  ــتـــرفـــع الــــديــــن الــــعــــام الـــكـــويـ الـــســـيـــاديـــة سـ
تــعــادل %20  إلــى مستويات 20 مليار دوالر  والــخــارجــي( 
من الناتج املحلي.  وأضاف أن إصدارات السندات ستزيد 
بدء  منذ  أخــذت مسارًا صعوديًا  التي  الدين  أعباء خدمة 

برنامج االستدانة محليًا ودوليًا بقيمة 5 مليارات دينار 
لسد عجز املوازنة لتصل إلى نحو 2.5 مليار دوالر حتى 
ما  الكويت ستدفع سنويًا  أن  التقرير  وأظــهــر   .2027 عــام 
السندات  تلك  عــن  الــديــن  أعــبــاء  يــقــارب 263 مليون دوالر 
األميركية(،  الــســنــدات  عــوائــد  لتذبذبات  )تخضع  سنويًا 
فيما ســتــدفــع إجــمــالــي خــدمــة تكاليف عــن تــلــك الــســنــدات 
بنحو 2.1 مليار دوالر وهي تمثل 26% من إجمالي قيمة 

السندات التي تم طرحها. 
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن الــكــويــت ستقفز مــن املــرتــبــة قبل 
األخيرة خليجيًا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدين 
العام إلــى املرتبة الثالثة خلف قطر واإلمـــارات التي يبلغ 
نصيب الفرد فيهما من إجمالي الدين نحو 29 و21 ألف 
دوالر. وحسب إحصاءات حكومية للهيئة العامة للخدمة 
املدنية، فقد بلغ عدد سكان البالد نحو 4.3 ماليني نسمة 
نــســمــة، بينما  مــلــيــون  نــحــو 1.3  الــكــويــتــيــون منهم  يشكل 

يشكل الوافدون نحو 3 ماليني نسمة.  
وفي موازاة ذلك، يرى وزير املالية األسبق بدر الحميضي 
في حديثه لـ »العربي الجديد« أن االستدانة لتغطية العجز 
املالي ما هي إال مسكن قصير األمد. ويضيف الحميضي أن 

الحل األمثل الذي كان يفترض األخذ به لسد العجز يتمثل 
في خفض الدعم خاصة غير املبرر )دعم الطلبة والعمالة 
الــوطــنــيــة والـــعـــالج بـــالـــخـــارج(، ومــراجــعــة رســــوم خــدمــات 
الكهرباء واملاء واالتصاالت وفرض رسوم وضرائب على 
الشركات الكبرى مقابل رفع جودة الخدمات التي تحصل 
عليها تــلــك الــشــركــات مــن الـــدولـــة. ويــشــيــر إلـــى أن غالبية 
الــذي تتعرض له الدولة ناتج عن استنزاف الدعم  العجز 

للميزانية دون إيصاله ملستحقيه.
وقــفــزت نسبة الــديــون إلــى الــنــاتــج فــي الــكــويــت فــوق %18 
في 2016، ويتوقع أن تبلغ 26% في 2018، ثم تصل ألعلى 
مستوياتها في عام 2021 إلى 36% بحسب أحــدث تقرير 

لصندوق النقد الدولي. 
وبدأت الكويت اللحاق بدول الخليج لالستدانة من أسواق 
بعد هبوط  ميزانيتها،  في  العجز  لتمويل  العاملية  الدين 

في أسعار النفط بأكثر من %50.  
الحكومي وفقًا  االقــتــراض  األقــصــى لسقف  الحد  أن  يذكر 
لقانون الدين العام املعدل في عام 1991 نحو 10 مليارات 
مــا يعادلها بالعمالت  أو  ــدوالر = 0.31 ديــنــار(  )الــ ديــنــار 

الرئيسية القابلة للتحويل.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تــســعــى لــيــبــيــا إلــــى زيــــــادة إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي رغــم 
ــتـــي طــــاولــــت الـــعـــديـــد مــن  ــرابــــات األمـــنـــيـــة الـ ــطــ االضــ
الــحــقــول الــنــفــطــيــة خـــالل الــفــتــرة األخـــيـــرة. وأعــلــنــت 
رفع  اعتزامها  ليبيا  فــي  للنفط  الوطنية  املؤسسة 
مـــعـــدالت إنـــتـــاج حــقــل الــــشــــرارة الــنــفــطــي )700 كلم 
جــنــوب الــعــاصــمــة طــرابــلــس( إلـــى 290 ألـــف برميل 
يــومــيــًا خـــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة، عــقــب اجــتــمــاع رئيس 
مصطفى  للنفط  الــوطــنــيــة  املــؤســســة  إدارة  مجلس 
صنع الله، مع مدير عام شركة »ريبسول« النفطية 
فــرع ليبيا لويس بولو نــافــاس، أول من أمــس. وتم 

خالل االجتماع مناقشة خطط زيادة اإلنتاج لشركة 
»أكــــاكــــوس« املــشــغــلــة لــحــقــل الــــشــــرارة والـــتـــي يبلغ 
املؤسسة  وتبذل  برميل  ألــف   221 الحالي  إنتاجها 
واملشغل جهودا حثيثة لزيادة اإلنتاج نحو 70 ألف 
الخطط  وفــق  القادمة  األسابيع  برميل إضافية في 

املوضوعة واإلمكانات املتاحة.
وتصل معدالت اإلنتاج الطبيعية من النفط من حقل 
الشرارة نحو 340 ألف برميل يوميا، ويضخ الحقل 
الــزاويــة للتصدير فــي غرب  الــخــام إلــى مرفأ  النفط 
التي تبلغ طاقتها  الــزاويــة  الــبــالد، ويغذي مصفاة 
120 ألف برميل يوميا. ويدار حقل الشرارة النفطي 
بواسطة شركة أكاكوس، التي تتوزع أسهمها بني 

املؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة ريبسول 
إم  »أو  و  الفرنسية  »تــوتــال«  اإلســبــانــيــة، وشركتي 
في« النمساوية وقفل حقل الشرارة النفطي العديد 
من املرات من أجل املطالبة بأمور سياسية ومالية 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــات ُمــســلــحــة. وال يــتــعــدى إنــتــاج 
ليبيا من النفط 620 ألف برميل يوميًا من إنتاجها 

الطبيعي البالغ 1.5 مليون برميل. 
وأكد رئيس مؤسسة للنفط مصطفى صنع الله في 
جــاهــدة  تعمل  مؤسسته  أن  صحافية  تــصــريــحــات 
لها  والتابعة  املشغلة  الــشــركــات  كــل  مــن  وبتضافر 
ــاج واســتــقــطــاب مــزيــد من  ــتـ ــادة اإلنـ ــزيـ والـــشـــركـــاء لـ
بتأخر  تتعلق  االستثمارات، ولكن تواجه تحديات 

امليزانيات  وتــأخــر  للعاملني  كاملة  مرتبات  صــرف 
واملخصصات املالية للقطاع النفطي في مواعيدها 
السياسية  واالنــقــســامــات  األمنية  الــظــروف  وتأثير 

والهجمات املتكررة على القطاع النفطي.
وتــســبــب الـــصـــراع املــســلــح واالضـــطـــرابـــات األمــنــيــة 
تراجع  في ظل  النفطي  للقطاع  باهظة  في خسائر 
اإلنتاج. وكان عضو مجلس إدارة املؤسسة الوطنية 
»العربي  لـ قــال  العوكلي،  الــلــه  جــاد  للنفط،  الليبية 
الجديد« في وقت سابق، إن ليبيا خسرت نحو 55 
مليون دوالر خالل عشرة أيام، بسبب املعارك التي 
البالد خالل  النفطي شــرق  الهالل  شهدتها منطقة 

األيام املاضية.

ليبيا تعتزم زيادة إنتاجها النفطي رغم االضطرابات

أسطول 
طائرات تجارية 

بدون طيار

ــران  ــيــ ــطــ الــ إدارة  قـــــالـــــت 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ االتـــــحـــــاديـــــة األمـ
إن عــدد الــطــائــرات بــدون 
طـــــــيـــــــار فــــــــي الــــــــواليــــــــات 
املـــتـــحـــدة ســيــزيــد بشكل 
ــيـــر خـــــــالل الــــســــنــــوات  ــبـ كـ
الـــخـــمـــس املـــقـــبـــلـــة. تــأتــي 
طبقت  أن  بــعــد  الــــزيــــادة 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  إدارة 
ــا فـــي 2016  ــامـ بـــــاراك أوبـ
قــــواعــــد جــــديــــدة أجـــــازت 
اســــــــتــــــــخــــــــدام طــــــــائــــــــرات 
صــــغــــيــــرة بــــــــــدون طـــيـــار 
ــلـــى ارتـــفـــاعـــات  تـــحـــلـــق عـ
ــراض  ــ ــــأغــ مـــنـــخـــفـــضـــة لــ
الــتــعــلــيــمــيــة والــبــحــثــيــة 
واألغـــــــــــــراض الـــتـــجـــاريـــة 
ــزال  ــ يــ وال  الــــروتــــيــــنــــيــــة. 
صـــــــــــنـــــــــــاع الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة 
يــــــنــــــاقــــــشــــــون الـــــســـــمـــــاح 
ــر فــــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ بــــــــتــــــــوســــــــع كـ
اســــــتــــــخــــــدام الـــــطـــــائـــــرات 
بدون طيار ألنشطة مثل 
تـــوزيـــع الــبــضــائــع حيث 
ستحلق الطائرات بعيدا 

عن أعني مشغلها.
أن  اإلدارة  وأوضــــــحــــــت 
ــا تـــشـــيـــر إلـــى  ــهـ ــراتـ ــديـ ــقـ تـ
أن أســـطـــوال صــغــيــرا من 
طائرات الهواة الصغيرة 
بــــــــــــدون طــــــيــــــار ســـيـــزيـــد 
بأكثر من ثالثة أمثال من 
نــحــو 1.1 مــلــيــون طــائــرة 
في 2016 إلى 3.5 ماليني 

طائرة بحلول 2021.
ــا  أيـــضـ اإلدارة  ــدر  ــ ــقــ ــ وتــ
ــرات  ــائــ ــطــ الــ ــول  ــ ــطـ ــ أسـ أن 
ــة بــــــدون طــيــار  ــاريـ ــتـــجـ الـ
ســيــزيــد مـــن 42 ألـــفـــا في 
نــحــو  ــى  ــ إلـ  2016 نـــهـــايـــة 

442 ألفا بحلول 2021.

C

التضخم في المغرب يرتفع %1.6 
أسعار  نسب  ارتفاع  رسمية،  إحصاءات  أظهرت 
شباط  فبراير/  خالل  المغرب  في  )التضخم(  المستهلك 
مع  مقارنة  سنوي،  أساس  على   %1.6 بنسبة  الماضي، 

الفترة المناظرة من 2016. 
الرسمية  )الهيئة  للتخطيط  السامية  المندوبية  وقالت 
أسعار  ارتفاع  إن  بيان،  في  باإلحصاء(  المكلفة 
المواد  أسعار  صعود  عن  نتج  البالد،  في  المستهلك 

الغذائية بـ 1.6% والمواد غير الغذائية بـ %1.7. 
 ،%0.2 بنسبة  تراجعت  المواصالت  أسعار  أن  وأوضحت 
والمطاعم   %  1.3 بـ  المالبس  أسعار  ارتفعت  حين  في 

3.1% والتعليم %2.9.

السعودية تجذب رؤوس أموال أجنبية 
 7707 استثمار  أمس،  سعودية،  رسمية  بيانات  أظهرت 
أموال  رؤوس  بإجمالي  المملكة،  في  أجنبية  شركات 
البيانات  وحسب  دوالر(.  مليار   173.8( ريال  مليار   651.6
فإن  )حكومي(،  لالستثمار  العامة  الهيئة  عن  الصادرة، 
على  يستحوذ  السعودي  التحويلية  الصناعات  قطاع 
نصيب األسد من رؤوس أموال الشركات األجنبية بـ470.8 

مليار ريال )125.5 مليار دوالر(.
ومن حيث أكثر القطاعات استحواذا على العدد األكبر 
بـ2779  المقاوالت  قطاع  جاء  األجنبية،  الشركات  من 
منشآة )36% من إجمالي الشركات األجنبية(، ثم قطاع 

الصناعات التحويلية )%27(.

نقص الدوالر في قطاع غزة 
غزة،  قطاع  في  العمالت  صرف  سوق  يشهد 
الرابع  لألسبوع  األميركي  الدوالر  معروض  في  نقصًا 
مقابل  قيمته  انخفاض  مع  بالتزامن  التوالي،  على 
والموّظفين  التّجار  آالف  ويشكو  اإلسرائيلي.  »الشيكل« 
بـ »الدوالر«، من  الفلسطينيين الذين يتقاضون رواتبهم 
وهو  ومصارفها،  غزة  بنوك  في  العملة  توفر  ندرة 
الشيكل، متكبدين بذلك  ما يدفعهم لصرفها بعملة 

خسائر فادحة. 
الوقت  في  شيكل،   3.64 الدوالر  صرف  سعر  ويبلغ 
الجاري،  العام  مطلع  شيكل   3.85 مع  مقارنة  الحالي، 

حسب أرقام بنك إسرائيل.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

لم تكتف دولة االحتالل بسرقة 
آبار ومواقع إنتاج الغاز والنفط 

الواقع قبالة املياه اإلقليمية 
الفلسطينية، بل وبيع الغاز 

املسروق لدول عربية مثل مصر 
واألردن، ولم تكتف بسرقة آبار 

الغاز الواقعة قبالة السواحل 
املصرية وداخل مياهها اإلقليمية، 

بل وتعاقدت على بيع هذا الغاز 
ملصر، مرة باتفاق مباشر جرى 
قبل أيام مع مجموعة تمار مدته 

15 عامًا وبقيمة 20 مليار دوالر، 
وأخرى عبر تعاقد شركات عاملية 

منها »بريتيش غاز« البريطانية 
و«يونيون فينوسيا« اإلسبانية 

مع حقلي تمار ولوثيان الستيراد 
الغاز لصالح مصر ملدة تصل 

إلى 15 عامًا في صفقات تصل 
بالنسبة للشركة البريطانية 
وحدها إلى 30 مليار دوالر.

وتسعى دولة االحتالل حاليًا 
للسطو على مزيد من آبار النفط 

والغاز الواقعة في شرق البحر 
املتوسط، وأحدث محاوالتها ما 
ذكرته »يديعوت أحرونوت« قبل 

أيام من أن حكومة االحتالل 
اإلسرائيلي، تعتزم ضم منطقة 

واسعة من املياه االقتصادية للبنان 
مساحتها 800 كم، إلى سيادتها 
بحجة أنها مناطق متنازع عليها، 

وأنها تقع ضمن الحدود املائية 
االقتصادية إلسرائيل.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن 
الحكومة اإلسرائيلية تعتزم اتخاذ 

قرار بترسيم الحدود املائية مع 
لبنان عبر ضم هذه املناطق إليها، 

مع فرض السيادة عليها، وهذا 
يعني أن إسرائيل يمكنها في هذه 
الحالة طرح مزايدات أمام الشركات 

العاملية للتنقيب عن النفط والغاز 
في املياه االقتصادية للبنان.

ولم تكتف دولة االحتالل بذلك، 
بل تسعى لتصدير غاز العرب 

املسروق للقارة األوروبية، حيث 
كشفت مصادر إسرائيلية قبل 

أسابيع عزم قبرص واليونان 
وإسرائيل وإيطاليا، مّد خط أنابيب 

تحت املاء لنقل الغاز من حقل 
ليفياثان، إلى مدينة برينديزي 

اإليطالية. 
لقد تحول شرق البحر املتوسط 
إلى منطقة تسعى دولة االحتالل 

للسطو على آبار النفط والغاز 
بها، وحصد نصيب األسد من 

االكتشافات البترولية، وعدم 
االكتفاء بالسطو على غاز 

الفلسطينيني املوجود قبالة 
سواحل غزة، بل أعلنت عن 

اكتشافات نفطية عمالقة في املياه 
الدولية وخارج الحدود اإلقليمية 

لها، كما حدث في املياه اإلقليمية 
ملصر وقبرص واليونان. 

على الجانب اآلخر دخلت تركيا 
على الخط، فقبل أيام قال وزير 

الطاقة التركي، براءت ألبيرق، 
قدم على خطوات 

ُ
إن بالده ست

مهمة في ما يتعلق بعمليات 
الحفر والتنقيب عن النفط والغاز 

الطبيعي في البحرين األسود 
واألبيض املتوسط، بل واتخذت 

أنقرة خطوات عملية بالفعل حيث 
أرسلت سفنًا عمالقة للبدء في 

التنقيب عن النفط والغاز فيهما، 
مع تأكيدات بوجود أكثر من %60 

من إجمالي النفط والغاز العاملي 
في مناطق قريبة من تركيا.

حروب الغاز في 
شرق المتوسط
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اقتصاد

D

بغداد ـ أحمد النعيمي

ــة فــي  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــالــــة املـ ــمــ ــعــ بـــــــــدأت الــ
الــتــدفــق مـــرة أخـــرة عــلــى الــعــراق، 
ــثـــر مــن  ــاب دام أكـ ــيـ ــول غـ ــ بـــعـــد طـ
13 عــامــا عــقــب االحــتــال األمــيــركــي لبغداد 
وانـــدالع االضــطــرابــات األمنية، ومــا زاد من 
أعــــداد الــعــامــلــن املــصــريــن فــي الـــعـــراق هو 
التضييق عليهم في دول خليجية مجاورة 
ــلــت مـــن الــعــمــالــة لــديــهــا بــســبــب أزمــتــهــا 

ّ
قــل

املالية، في ظل تراجع أسعار النفط.  وعودة 
املـــصـــريـــن مــــرحــــب بـــهـــا مــــن قـــبـــل الــــشــــارع 
العراقي وأصحاب األعمال الذين يصفونهم 
بأنهم من بن أفضل الجنسيات، النخفاض 
أجورهم وكفاءتهم وسهولة التعامل معهم.
وتقّدر غرفة التجارة العراقية في بغداد عدد 
خال  الــعــراق  وصلت  التي  املصرية  العمالة 
أقل من عام بنحو 8 آالف مصري يشتغلون 
الجنوب وإقليم كردستان  بــغــداد ومــدن  فــي 
والحفر،  البناء  في مجال  غالبيتهم  الــعــراق، 
بـــيـــنـــهـــم مـــهـــنـــدســـون وخــــريــــجــــو جـــامـــعـــات، 
وتتراوح أعمارهم بن 22 و35 عاما. ويقول 
عضو غرفة تجارة بغداد، فاضل عبد النبي، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــعــمــال املصرين 
يأتون للعراق للعمل مضطرين بسبب تأزم 

عمان ـ زيد الدبيسية

لــم يــعــد املـــواطـــن الــعــربــي يــهــتــم بــمــؤتــمــرات 
القمة العربية التي باتت تعقد بشكل دوري 
التقليدي منذ  إطارها  كونها ال تخرج عن 
انطاقها والسيما في الجانب االقتصادي، 
هذه  أن  الجديد«  لـ«العربي  مراقبون  وأكــد 
املؤتمرات ال تأتي بما هو جديد باستثناء 
تغيير تاريخ ومكان انعقاد القمة وتضمن 
الــبــيــانــات مــا قــد يستجد مــن قــضــايــا على 
ــراب مــوعــد  ــ ــتـ ــ الـــســـاحـــة الــــعــــربــــيــــة.  ومـــــع اقـ
الثامنة  دورتــهــا  فــي  العربية  القمة  انعقاد 
املــقــبــل  ــوع  ــ ــبـ ــ األسـ األردن  فــــي  والـــعـــشـــريـــن 
خــال يومي 28 و29 مــن شهر مــــارس/آذار 
الجاري، ال يعلق الشارع العربي األمــل في 
االقتصادية  أزماتهم  بحل  القمة  مساهمة 
املــراقــبــن.  وقــال مصدر  واملعيشية، حسب 
مطلع لـ »العربي الجديد« إن »القمة العربية 
املقبلة ستتناول ملفات اقتصادية في غاية 
األهــمــيــة، ولــكــنــهــا لــيــســت بــالــجــديــدة حيث 
إنها لم تتحقق في السابق، ومن ذلك تفعيل 
مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الــعــربــيــة الــكــبــرى 
ــادة حــجــم الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة الــبــيــنــيــة  ــ ــ وزيـ
الـــتـــي ال تــشــكــل ســـــوى 10% مــــن إجــمــالــي 
ــــاف  ــيـــة«. وأضـ الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــربـ
ــدم ذكـــر اســـمـــه، »أن  ــل عـ

ّ
املـــصـــدر، الــــذي فــض

دوال عربية وضعت معيقات على وارداتها 
مـــن الــســلــع الــعــربــيــة وذلـــــك بـــفـــرض رســـوم 
جمركية وتحديد كمياتها بخاف ما جاء 
في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى«. 
ومـــن املــقــرر أن تــنــاقــش الــقــمــة أيــضــا إقــامــة 
تجارة  وتحرير  العربي  الجمركي  االتــحــاد 
الخدمات بن الدول العربية، وكذلك العمل 
الكبرى  املشاريع االستراتيجية  إقامة  على 
السكك  عبر  والربط  الكهربائي  الربط  مثل 

الحديدية والنقل البحري وغيرها.
أيضا  الــقــمــة ستبحث  أن  املــصــدر  وأوضــــح 
فــي أزمـــة الــاجــئــن الــســوريــن وأثــرهــم على 
والتأكيد  األردن،  مثل  املستضيفة  الــبــلــدان 
ــم املــجــتــمــع الــــدولــــي لــتــلــك  ــ عـــلـــى أهـــمـــيـــة دعـ
ــاء  ــبـ الـــبـــلـــدان لــتــمــكــيــنــهــا مــــن مـــواجـــهـــة األعـ

االقتصادية.
ــيــــس الــلــجــنــة  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال رئــ
االقتصادية النيابية بالبرملان األردني خير 
آن  »لقد  الجديد«:  »العربي  لـ  أبــو صعيليك 
العربية  القمة  مــؤتــمــرات  تــخــرج  ألن  األوان 
بقرارات ملزمة لبناء العمل العربي املشترك 
فـــــي املــــــجــــــاالت االقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــنـــمـــويـــة 

ويضيف:  مصر«.  في  االقتصادية  األوضـــاع 
العمل  محبة  على  ُيجمع  الــعــراقــي  »الــشــارع 
ــم مــقــارنــة  ــريـــن«، مــبــيــنــا أن عـــددهـ ــع املـــصـ مـ
الثمانينيات وحتى  فترة  في  عليه  كــان  بما 
لــكــن زادوا بشكل  ــدا،  قــلــيــل جــ الــتــســعــيــنــيــات 
كبير في الفترة األخيرة.  ويتابع عبد النبي: 
»من املفارقات أن يبحث العراقيون عن فرصة 
الشباب  بينما  مــصــر  فــي  للعيش  لــانــتــقــال 
املـــصـــريـــون يـــأتـــون لــلــعــمــل فـــي الــــعــــراق، رغــم 
املخاطر األمنية وسوء األوضاع في الباد«. 
تلوا، في األشهر 

ُ
وبلغ عدد املصرين الذين ق

األربعة املاضية جراء أعمال العنف، 5 أفراد 
فــي بــغــداد وديــالــى والــبــصــرة، وفــقــا لتقارير 
أمنية. وفي األسبوع املاضي، أعلنت الشرطة 
العراقية في البصرة إصابة 11 عاما مصريا 
قيد  مبنى  انــهــيــار  نتيجة  متفاوتة  بــجــروح 
ــاء داخـــــل مـــشـــروع مــمــلــوك لــلــحــكــومــة  اإلنــــشــ

املحلية في البصرة. 
ــاوالت  ــقـ ــمـ ــلـ ويـــــقـــــول مــــديــــر شــــركــــة الــــــفــــــرات لـ
اإلنــــشــــائــــيــــة، مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــلــــه، لـــــ »الـــعـــربـــي 
 مــصــريــا، بينهم 

ً
الــجــديــد«، إن لــديــه 40 عــامــا

ــي الـــبـــصـــرة  ــ ــة مــــهــــنــــدســــن يــــعــــمــــلــــون فــ ــ ــاثـ ــ ثـ
مجال شق  فــي  وبــغــداد  والنجف  والناصرية 
الــطــرق وأعــمــال الــصــرف الــصــحــي إلـــى جانب 
عــمــال عــراقــيــن آخـــريـــن«. ويــضــيــف عــبــد الــلــه: 
»أطمح إلى إرسال زوجتي وأطفالي ملصر كي 
مصر  مــن  شبانا  نــرى  بينما  عليهم،  أطمئن 

يأتون إلينا للعمل«.
محمد نوح مهندس )34 عاما( من بلدة شيخ 
ــكـــرم فــــي ســــوهــــاج )جــــنــــوب مـــصـــر( الــتــحــق  مـ
مــشــاريــع  بــأحــد  الــبــصــرة  فــي  للعمل  بشقيقه 
شــبــكــات الــصــرف الــصــحــي، يــقــول لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن »الــوضــع فــي الــعــراق خطر جــدا، 
لكن لقمة العيش دفعتهم إلى ذلك«. ويضيف: 
»بشكل عام، ال أخرج من موقع العمل نهائيا، 
العمل، وأجني ما يكفي عائلتي،  وأركــز على 
وقـــــررت أن أعـــمـــل فـــي الـــعـــراق ملــــدة عـــامـــن أو 

ومعالجة املعيقات التي تحول دون تحقيق 
التكامل االقتصادي بما يخدم كافة البلدان 
وشــعــوبــهــا«. وأضــــاف أن »املـــواطـــن العربي 
ال يــثــق بــمــؤتــمــرات الــقــمــة الــعــربــيــة كــونــهــا 
»الشكلية«  البرتوكولية  النواحي  إلى  أقرب 
ولــيــســت عملية، بــدلــيــل أن كــافــة املــؤتــمــرات 
الــســابــقــة لــم تــحــدث أي تغيير عــلــى صعيد 
اإلمكانات  تــوافــر  رغــم  االقتصادية  التنمية 
العربية«.  البلدان  لــدى  املختلفة  والــطــاقــات 
وأشار أبو صعيليك إلى أن مؤتمرات القمة 
العربية ما تزال عاجزة عن تفعيل التعاون 
املشروعات  فإن  ولذلك  العربي،  االقتصادي 
الــتــي طــرحــت مــنــذ ســنــوات طــويــلــة مــا تــزال 
تــــراوح مــكــانــهــا، وهــنــا يــجــري الــحــديــث عن 
الـــربـــط الــكــهــربــاء وســكــة الــحــديــد والــتــبــادل 

التجاري الحر.
ــر املــالــيــة األردنــــي األســبــق محمد  ــال وزيـ وقـ
أبو حمور: »يفترض أن تشكل القمة املقبلة 
العربي  العمل  مسيرة  فــي  جــديــدة  انطاقة 
املــشــتــرك وذلــــك فـــي ضــــوء الــتــحــديــات الــتــي 
نــتــجــت عــن الــربــيــع الــعــربــي واالضــطــرابــات 

التي ما تزال تشهدها املنطقة«. 
أن  الجديد«  »العربي  لـ  أبــو حمور  وأضــاف 
ضــرورة  بــات  العربي  االقتصادي  »التكامل 
مــلــحــة وال بــد مــن الــعــمــل بــأقــصــى الــطــاقــات 
الــدول  مــن  كثيرا  أن  إلــى  مشيرا  لتحقيقه«، 
ــروف غــيــر مسبوقة  الــعــربــيــة تــعــانــي مـــن ظــ
بــســبــب الــنــزاعــات الــتــي أتـــت عــلــى كــثــيــر من 
مواردها وإمكاناتها وبات لزاما قيام نهضة 

اقتصادية عربية في مختلف املجاالت.
وأكـــــد أن مـــوضـــوع االســـتـــثـــمـــارات الــبــيــنــيــة 
أن  القمة  التي على  الــجــوانــب  أكثر  مــن  يعد 
هذه  أن  خصوصا  مــتــزايــدة  أهمية  توليها 
االســـتـــثـــمـــارات بــالــكــاد تــصــل إلــــى 20% من 

مجموع االستثمارات العربية.
تابع أبو حمور أن الدول العربية تستحوذ 
على حوالي 60% من صادرات النفط العاملية 
وثلت احتياطي العالم من الغاز اضافة الى 

اإلمكانات البشرية ومواقعها املتميزة.
ويرى أهمية أن تكون القمة منطلقا إلعادة 

ثاثة«. ويتابع: »أرسل أدوية لوالدي املصاب 
دوالر   300 بـــنـــحـــو  وأبــــعــــث  مــــزمــــن،  بــــمــــرض 
ألهـــلـــي«. ويـــؤكـــد نــــوح أنــــه جــــاء لــلــعــراق بعد 
فــي وجهه في  العمل  أبـــواب  أغلقت جميع  أن 
مــصــر. ويــقــول: »املــخــاطــرة أفــضــل مــن العيش 
كــام، ومن  بّياع  الفقر، والنظام املصري  بــذل 

يشكو الجوع يقولون له أنت إخوان«.
ويـــقـــّدر أصــحــاب شــركــات فــي الـــعـــراق راتــب 
إلــى 600 دوالر  العامل املصري ما بن 500 
زكي  وطبيعته.  العمل  نــوع  حسب  شهريا، 
محسن، مــن مدينة أســـوان )جــنــوب مصر(، 
حاول أن يتحدث باللهجة العراقية على باب 

إحدى الشركات الخاصة بمجال االستيراد 
 »إيـــش جــابــرك 

ً
والــتــصــديــر فــي بــغــداد قــائــا

على املــر غير األمــّر منه«. ويضيف: »أعــرف 
أن الــوضــع خطر جــدا هــنــا، لكن مــا العمل؟ 
فمن الصعب على الرجل أن يشاهد زوجته 
قراري  اتخذت  وأطفاله با طعام ومابس. 
واألعــــمــــار بــيــد الــلــه تـــعـــالـــى«. ومــــن جــانــبــه، 
يــقــول الــعــامــل املــصــري أدهــــم عــبــد الــلــه )39 
العراق مطلع 2017 رفقة  عاما(، إنه »وصــل 
عدد من أصدقائه املصرين بحثا عن عمل«. 
ويــوضــح عــبــد الــلــه لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
البناء  مشاريع  في  تتركز  املتاحة  »األعمال 

ونقل البضائع والطرق واملصانع واألسواق 
التجارية، ورغــم حصولنا على فــرص عمل 

إال أن املخاوف األمنية تحيط بنا«. 
الحكومة،  فــي  ملــســؤولــن  وحــســب تصريحات 
بــن عامي  الــعــراق  فــي  املصرية  العمالة  زادت 
وزيـــــر  زيــــــــــارة  بــــعــــد  خــــاصــــة  و2017،   2016
ــم الـــجـــعـــفـــري،  ــيــ ــراهــ الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــراقــــي، إبــ
مؤخرًا للقاهرة، وإعانه إلغاء تأشيرة دخول 
املــصــريــن إلـــى الـــعـــراق. وكـــان رئــيــس االتــحــاد 
طارش،  العراقي، جبار  العمال  لنقابات  العام 
أعلن، في يناير/كانون الثاني 2017، عن تقارب 
عــمــالــي كــبــيــر بــن الـــعـــراق ومــصــر، مــعــبــرًا عن 

ارتياحه للتعاون االقتصادي بن البلدين في 
لاتحاد  املركزي  املجلس  برئيس  لقاء جمعه 
الدولي لنقابات العمال العرب، جبالي املراغي. 
ــعــنــى 

ُ
ــي لـــجـــنـــة ت ــ ــق فـ ــابــ ويــــــــرى مـــســـتـــشـــار ســ

العبيدي،  صبري  األجنبية،  العمالة  بشؤون 
أن العمالة املصرية لها خصوصية في العراق 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، حــيــث عــمــل فـــي الـــعـــراق 
أكــثــر مــن 5 مــايــن مــصــري ساهموا فــي بناء 
العراق وعملوا في مختلف املنشآت واملصانع 
والـــشـــركـــات«. ويــوضــح الــعــبــيــدي لـــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن الــعــمــالــة املــصــريــة أرخـــــص من 
العمالة التركية واألردنية في الوقت الحاضر.

من  العربية  الجامعة  بمؤسسة  الثقة  بناء 
يتفق عليه  ملا  اتخاذ خطوات عملية  خــال 
إنــشــاء هيئة معنية  بــســرعــة، وهـــذا يتطلب 

باملتابعة في إطار الجامعة العربية.
ويــأمــل الــقــطــاع الــخــاص الــعــربــي أن تخرج 
مناقشات القمة العربية املقبلة عن الروتن 
لبناء  املعتاد، وذلــك بوضع خطوات عملية 
ــرارات  ــقـ ــادي والــــخــــروج بـ ــتـــصـ الــتــكــامــل االقـ
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــل مـــعـــيـــقـــات الـــــتـــــجـــــارة واالســ ــ ــزيـ ــ تـ
انـــتـــقـــال رؤوس األمـــــــوال وتــحــفــيــز  وحـــريـــة 

املستثمرين العرب على إقامة االستثمارات 
فــي محيطهم الــعــربــي.  إلــى ذلــك قــال رئيس 
اتحاد رجال األعمال العرب حمدي الطباع لـ 
»العربي الجديد« إن »البلدان العربية أولى 
بــاالســتــثــمــارات املــهــاجــرة ويــتــوجــب تحفيز 
رجال األعمال وبث الطمأنينة لديهم وإزالة 

كافة املعيقات«.
خاصة  معاملة  توفير  أهمية  الطباع  وأكــد 
لـــرجـــال األعـــمـــال واملــســتــثــمــريــن الـــعـــرب من 
ــة  ــاحــ ــة االنــــتــــقــــال وإتــ ــركــ خــــــال تـــســـهـــيـــل حــ

املجال لهم إلقامة مشاريع استثمارية على 
املستوى العربي واملساهمة أيضا في بلورة 
استراتيجيات التعاون االقتصادي العربي.

ــاد الـــغـــرف  ــ ــــحـ ــيــــس اتـ ــــن جـــانـــبـــه شـــــــّدد رئــ مـ
االقــتــصــاديــة الــعــربــيــة نــائــل الــكــبــاريــتــي في 
حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى ضـــرورة 
ـــل الــتــكــامــل 

ّ
ــتـــي تـــعـــط مـــواجـــهـــة املـــعـــيـــقـــات الـ

ــزام بــعــض  ــ ــتـ ــ ــــادي، ومـــنـــهـــا عـــــدم الـ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الــبــلــدان بــاتــفــاقــيــة مــنــطــقــة الــتــجــارة الــحــرة 

العربية واالتفاقيات املنبثقة عنها.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــودان فـــي جــــذب مـــدخـــرات  ــســ فــشــلــت مــــحــــاوالت حــكــومــة الــ
املغتربن وتحوياتهم وتوظيفها في استثمارات محلية. 
وذلــــك، رغـــم الــحــوافــز الــتــي قــدمــهــا بــنــك الـــســـودان  املــركــزي، 
خال العام املاضي، تمثلت في استام تحويات املغترب 
في املصارف السودانية بالعملة التي حولت بها. كذا، أقر 
 بنك السودان املركزي مؤخرًا سياسة الحوافز للمغتربن، 
ــــداًل مـــن الــســعــر  عـــارضـــا ســعــر الــــــدوالر بــــــــ15.90 جــنــيــهــا، بـ

الرسمي وهو 6.4 جنيهات . 
هـــذه اإلجــــــراءات وصــفــهــا خــبــراء بــأنــهــا غــيــر واقــعــيــة، كما 
رفــضــهــا الــجــهــاز املــصــرفــي لــعــدم تـــوافـــر الــنــقــد األجــنــبــي. 
السوداء بواقع 17  وواصــل املغتربون  التعامل مع السوق 

جنيها مقابل الدوالر. 
أن تحويات  األجــنــبــي  الــنــقــد  مــجــال  فــي  ورأى مختصون 
املغتربن املقدرة بـ5 مليارات دوالر سنويا لن تجد طريقها 

إلى الكتلة  النقدية املتواجدة في الجهاز املصرفي. 
وقـــال املــغــتــرب الطيب محمد الــزيــن، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
ــوم والــــضــــرائــــب وتـــعـــقـــيـــدات تــجــديــد  ــ ــرسـ ــ »نـــعـــانـــي مــــن الـ
إال  املغتربن«  الــجــواز، وبرغم  وجــود جهة اسمها »جهاز 
تـــزال معقدة وبعضها يتم خـــارج سلطة  ــــراءات ال  اإلجـ أن 

الجهاز«.
وطــالــب األمــــن الــعــام لــجــهــاز تنظيم شــــؤون الــســودانــيــن 
العاملن في الخارج بمراجعة الرسوم املختلفة املفروضة 
على املغتربن وإنفاذ الحوافز التي اقترحها بنك  السودان .  
ــد الــجــهــاز دراســــة لتلبية مــتــطــلــبــات الــســودانــيــن في  وأعــ
الخارج واالستفادة من تحوياتهم واستثماراتهم .  ودعت 
املغتربن  استثمارات  تنسيق  إنشاء مجلس  إلى  الدراسة 
 ومراجعة الرسوم وإنفاذ الحوافز وتفعيل اللجنة الوطنية 

ألسواق العمل . 
وقــــال مــديــر إدارة نــقــل املــعــرفــة فـــي جــهــاز تــنــظــيــم شـــؤون 
ــــال حـــديـــثـــه مــع  الـــســـودانـــيـــن، عـــثـــمـــان حـــســـن عـــثـــمـــان، خـ
ــــه يـــوجـــد اخــــتــــال كــبــيــر بــــن ســعــر  ــد« إنـ ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ   «الـ
ــــوازي، إضــافــة إلــى ضعف املنتجات  الــصــرف الــرســمــي واملـ
يوجد  وكــذا  مــدخــرات  املغتربن.  الستقطاب  االستثمارية 
ضعف ثقة فــي الــنــظــام املــصــرفــي، ومــا تطرحه الــدولــة من 

مشروعات »نتيجة تجارب سالبة «.
فــي حــن دعــا االقــتــصــادي عمر الــزيــن إلــى منح املغتربن 
حــــزمــــا مــــن اإلعــــــفــــــاءات الـــجـــمـــركـــيـــة، وتـــأســـيـــس حــاضــنــة 
استثمارية لدعم استثماراتهم، مطالبا بتعزيز املشروعات 
الجماعية وشركات املساهمة العامة للمغتربن، وتقسيط 
الــرســوم الجمركية  لــســيــارات املــغــتــربــن فــي حـــاالت الــدفــع 
الكامل  الجمركي  اإلعــفــاء  تطبيق  وكــذا  الصعبة،  بالعملة 

ملعدات املهن، وتعديل قرار إعفاء األمتعة  الشخصية .  
ويــعــانــي االقــتــصــاد الــوطــنــي مــن مشاكل أدت إلــى اختال 
ــة  بــعــض املـــؤشـــرات الــكــلــيــة، بــاإلضــافــة الـــى تــعــقــيــدات إداريـ

الــبــاد وإلــيــهــا.  مرتبطة فــي  مجملها بــحــركــة األمــــوال مــن 
االقــتــصــاد، ومنها  ببنية  هــو مرتبط  مــا  واألســبــاب منها 
ما هو مرتبط بعوامل خارجية أدت  في مجملها إلى عدم 
املـــقـــدرة عــلــى تــحــقــيــق االســـتـــفـــادة مـــن االقــتــصــاد املــهــاجــر، 
الــدورة االقتصادية على صعيد التحويات  وخروجه من 

 واالستثمارات وتوظيف املدخرات . 
وأعــلــنــت الــســيــاســة الــتــشــجــيــعــيــة لــلــســودانــيــن الــعــامــلــن 
فــي الــخــارج ألول مــرة، فــي الــعــام 1976. ومــن ثــم تــم تعديل 
املغترب  وأصــبــح   ،1986 الــعــام  فــي  التحفيزية  السياسات 
 قدره 50% من السعر الرسمي للجنيه، 

َ
 نقديا

َ
يمنح حافزا

بــاإلضــافــة إلـــى   15 % تــدفــع عــنــد الــتــحــويــل لــلــداخــل. وبــذا 
أصــبــح الــحــافــز الــنــقــدي 65% مــن السعر الــرســمــي للجنيه 
الــســودانــي. كما يمنح  املــغــتــرب إعــفــاًء جمركيا فــي حــدود 
الــذي يستحق  املبلغ  1500 جنيه و20% على ما يزيد من 

عليه اإلعفاء  . 
العام 1997  التحرير االقتصادي في  إعــان سياسة  وبعد 
ــركــــزي بــتــحــويــات املــغــتــربــن عـــن طــريــق  ســمــح الــبــنــك املــ
املـــصـــارف  وشـــركـــات الـــصـــرافـــة، عــلــى أن يــتــم تــســلــيــم قيمة 
الــتــحــويــات الـــــــواردة حــســب اخـــتـــيـــار املــســتــفــيــد بــالــعــمــلــة 
املــركــزي مؤخرًا تعديات  أقــر  إلــى أن   املحلية أو األجنبية. 
بالعملة  الــتــحــويــات  بــاســتــام  بالسماح  تقضي  إضــافــيــة 

التي تم التحويل بها، مع إضافة  الحوافز النقدية عليها . 

إقبال العمالة 
المصرية على العراق 
رغم المخاطر األمنية

آمال الشعوب غير معلقة باقتصاد القمم العربية

مصاعب تواجه العمالة المصرية بحثًا عن لقمة العيش خارج الوطن )حازم تركيا/األناضول(

محاوالت لجذب االستثمارات إلى السودان )فرانس برس(

تعثر جذب استثمارات المغتربين

دفعت األزمة 
االقتصادية الخانقة 

آالف العمال المصريين 
إلى المخاطرة بالعودة 

للعمل في العراق، رغم 
تفاقم االضطرابات 

األمنية

4 عروض لشراء حصة 
في ميناء يوناني

قال رئيس مجلس إدارة ميناء سالونيك 
اليوناني، كونستانتينوس ميليوس، أمس، 
إن من املتوقع أن يعرض أربعة مستثمرين 

أجانب شراء حصة أغلبية في امليناء، 
غدًا الجمعة، وهو املوعد النهائي لتقديم 

العروض. 
وأضاف أن شركة إنترناشونال كونتينر 
ترمينال سيرفيسيس )آي.سي.تي.اس(، 

ومقرها الفيليبني، وشركة بي آند أو 
ستيم نافيجيشن كومباني، ومقرها دبي، 
وشركة ميتسوي آند كو اليابانية وشركة 
دويتشه انفست اكويتي بارتنرز األملانية 
لالستثمار املباشر، انتهت جميعها من 

إجراء الفحص الفني. وشابت التأجيالت 
واملعارضة السياسية عملية بيع الحصة 

البالغة 67% في ثاني أكبر ميناء في 
اليونان، والتي بدأت عام 2014. وقال 

ميليوس “هؤالء األربعة ما زالوا 
مهتمني حتى اللحظة، وهناك معلومات 

بأنهم سيقدمون عروضًا ملزمة يوم 
الجمعة”. مضيفا أن دويتشه انفست 

تحالفت مع سي.ام.ايه سي.جي.ام 
الفرنسية للحاويات.

ضبابية سياسة ترامب 
تهدد اليابان

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان، 
يوكيتوشي فونو، أمس األربعاء، إن 

الضبابية التي تكتنف السياسات التجارية 
والصناعية واملالية لإلدارة األميركية 

الجديدة، من ضمن املخاطر التي تهدد 
االقتصاد الياباني. غير أن فونو، النائب 

السابق للرئيس التنفيذي لشركة تويوتا، 
قال إنه أكثر ثقة بشأن توقعات االقتصاد 

العاملي عما كان قبل عام، حيث تظهر 
مؤشرات قوة على االقتصادين الصيني 

واألميركي. وأضاف، خالل مؤتمر 
صحافي بعد لقاء رجال أعمال في 

شيزوكا شرق اليابان “صحيح أن هناك 
مخاطر ينبغي التنبه لها، لكن األوضاع 

)االقتصادية العاملية( أكثر إشراقا، نوعا 
ما اآلن”.

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

مال وناس

تنمية

السودان

عقبات تواجه التكامل االستثمارات العربية )فايز نور الدين/فرانس برس(

مطالب بإزالة عراقيل 
االستثمارات لتفعيل 

التكامل العربي
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يضم المعرض سيارات تعرض ألول مرة في المنطقة وأنشطة تسويقية 
واستعراضات خارجية ستذهل عشاق السيارات وسكان قطر

أعلن اليوم منظمو معرض قطر للسيارات، أحد أكرث معارض السيارات ترقباً 
يف قطر، عن عودة املعرض من جديد هذا العام تحت شعار "القيادة نحو 
االبتكار". وسيقام املعرض بدورته السابعة تحت رعاية معايل الشيخ عبد الله 
بن نارص بن خليفة آل ثاين، رئيس مجلس وزراء دولة قطر، من 18 حتى 22 

أبريل يف مركز الدوحة للمعارض واملؤمترات.
العامة  الهيئة  وتنظمه  أيام  خمسة  مدار  عىل  سيقام  الذي  املعرض  ويقدم 
عامل  يف  واالبتكارات  الصيحات  أحدث  قطر،  فريا   مع  بالتعاون  للسياحة 
السيارات مع الرتكيز عىل خلق تجربة فريدة من نوعها لزوار املعرض. ويعد 
املعرض املنصة املثالية للعالمات التجارية املصنعة وتجار بيع التجزئة لتقديم 
أحدث سياراتهم إىل السوق يف املنطقة، ومن املتوقع أن يستضيف املعرض 
الرشق  منطقة  مرة يف  تطلق ألول  والتي   2017 عام  موديالت  العديد من 
األوسط. ويف ضوء شعار املعرض هذا العام "القيادة نحو االبتكار"، سيعرض 
تجار التجزئة أحدث سيارات الهايربيد والسيارات ذات التقنية املتقدمة التي 

متهد الطريق أمام مستقبل صناعة السيارات.
بيع  تجار  مع  الوثيق  بالتعاون  قطر  وفريا  للسياحة  العامة  الهيئة  وتعمل 
قطر  معرض  مستقبل  بناء  عىل  للمساعدة  قطر  يف  بالتجزئة  السيارات 
للسيارات يف ضوء التطور يف عامل قطاع السيارات. وكان قد تم تأجيل موعد 
إطالق املعرض حتى شهر أبريل ليقام عقب أكرب معرض دويل للسيارات وملنح 
بعد  قطر  يف  وابتكاراتها  موديالتها  أحدث  تقديم  فرصة  التجارية  العالمات 
اطالقها عىل الصعيد الدويل. وبعد نقاشات مع قادة قطاع السيارات يف قطر 
معرض  منظمو  قرر  واملستهلكني،  التجارة  ملتطلبات  مفصلة  تقييم  وعملية 

قطر للسيارات تنظيم املعرض مرة كل عامني ابتداًء من عام 2018.
وتعليقاً عىل اإلعالن عن انطالق املعرض قال أحمد العبيديل، مدير املعارض 
يف الهيئة العامة للسياحة: "يواصل معرض قطر للسيارات االرتقاء يف مكانته 
باعتباره حدثاً إقليمياً بارزاً يتعلق بالسيارات يف املنطقة، إذ أن له دور أسايس 
يف تعزيز مكانة قطر كوجهة رئيسية لفعاليات األعامل. ويف دورته السابعة، 
التطور والتقدم ليلبي حاجات وتطورات  برؤية املعرض يواصل  نفتخر جداً 
ملعرض  الجديدة  املواعيد  اختيار  جاء  وقد  والدويل.  املحيل  السيارات  قطاع 
مواكبة  مع جهودنا يف  انسجاماً  عامني  املعرض كل  تنظيم  وقرار  العام  هذا 
قطاع السيارات عاملياً مع االستجابة لحاجات تجار التجزئة وأصحاب العالمات 

التجارية املحليني". ويف تعليقه عىل النسخة السابعة من املعرض، قال أحمد 
املال، رئيس العمليات يف "إعالن انتريتينمنت": "يرسنا جداً أن نعلن عن اطالق 
أكرب  من  يعترب  املعرض  هذا  يزال  ما   .2017 لعام  للسيارات  قطر  معرض 
فعاليات السلع االستهالكية  يف قطر، حيث يحظى باهتامم كبري من املواطنني 
واملقيمني ومحبي السيارات من مختلف أنحاء املنطقة. يتطور معرض قطر 
للسيارات من معرض تقليدي إىل معرض تسويقي كبري ينخرط فيه العارضون 
قطاع  "يتقدم  وأضاف:  املفضلة".  ماركاتهم  من  السيارات  عشاق  ويقرّب 
يومي  بشكل  إليه  تضاف  التي  الجديدة  للتقنيات  نظراً  رسيعاً  السيارات 
تقريباً. وسيتم إطالق معرض قطر للسيارات هذا العام تحت شعار "القيادة 
نحو االبتكار"، والذي سيكون عنواناً وتوجهاً للمعرض خالل السنوات الثالث 
القادمة، وسيكون لهذا الشعار دور رئييس يف تطوير املعرض وتعزيز مكانته 

يف دول مجلس التعاون الخليجي".
سيجمع معرض قطر للسيارات يف جنباته العالمات التجارية الرائدة يف عامل 
ومزودي  السيارات  ملحقات  ومزودي  السيارات  تجزئة  وتجار  السيارات 
الخدمات املتعلقة بالسيارات ومحبي السيارات واملعجبني. وسيضم املعرض 
أكرث من 20 رشكة عارضة تشمل عالمات تجارية عاملية يف قطاع السيارات 
ستعرض أفضل موديالت السيارات الرياضية والفاخرة واملتوسطة السعر التي 
املعرض  ويضم   متقدمة.  تكنولوجية  وموديالت  مستقبلية  مفاهيم  تشمل 
ومختيص  بالسيارات  املتعلقة  العرصية  الحياة  منتجات  لبيع   رشكات  أيضاً 
املتعلقة  والخدمات  العروض  أحدث  يستعرضون  السيارات  وضبط  تعديل 
إقليمياً  حدثاً  يعد  الذي  للسيارات،  قطر  ملعرض  املتوقع  ومن  بالسيارات. 
من  السيارات  محبي  من  العديد  يجتذب  أن  السيارات،  قطاع  يف  رئيسياً 

مختلف أنحاء الرشق األوسط وشامل افريقيا.
وسيخصص املعرض هذا العام منطقة مفتوحة للمعجبني تقام فيها أنشطة 
وطوال  الجميل.  الربيعي  الطقس  يف  الزوار  بها  ليستمتع  تفاعلية  وعروض 
األيام الخمسة التي سيقام فيها املعرض، ستشهد املدينة موكباً من السيارات 
الغريب يضم سيارات كالسيكية مذهلة  الخليج  الفريدة واملمتعة يف منطقة 

وأرسع سيارات السباق عىل اإلطالق.
لسيارات كالسيكية ويعرض  نوعه  األول من  هو  املعرض عرضاً  كام سيقدم 

بعضاً من أكرث السيارات ندرة يف العامل.

معرض قطر للسيارات
2017 يستعد لتقديم أفضل 

االبتكارات في عالم السيارات 
الشهر القادم

المنظمون يعلنون عن إطالق المعرض بشكل جديد لتلبية احتياجات السوق
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لندن ـ العربي الجديد

يــــــواصــــــل الـــــرئـــــيـــــس األمــــيــــركــــي 
دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب الـــتـــنـــصـــل مــن 
مــســؤولــيــاتــه تـــجـــاه املــؤســســات 
الدولية، التي ساهمت الواليات املتحدة في 
تأسيسها في أعقاب الحرب العاملية الثانية 

ضمن »النظام العاملي« القائم حاليًا. 
وربما يصل هذا التنصل إلى إجراء خفض 
كـــبـــيـــر فــــي تـــمـــويـــل بــــرامــــج األمـــــــم املـــتـــحـــدة 
وربـــمـــا صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــن، 
بــعــد إعــانــه عـــدم االلـــتـــزام بــقــوانــن منظمة 
الجاري،  الشهر  بداية  في  العاملية  التجارة 
وتخشى مصادر داخــل هــذه املؤسسات أن 
القرار األميركي سلبا على أنشطتها  يؤثر 
ــاعــــدات املـــوجـــهـــة  ــاملــــســ ــة املـــتـــعـــلـــقـــة بــ خــــاصــ
ألنــشــطــة اإلغــاثــة والـــكـــوارث والـــحـــروب. في 

هذا الصدد، طلب البيت األبيض من وزارة 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة خــفــض مــيــزانــيــتــهــا 
لألمم املتحدة والبرامج التابعة لها بنسبة 
50%، وذلـــك حسب مــا ذكـــرت مجلة »فــورن 
يذكر  األخير.  ريبورت بولسي« في عددها 
الخارجية  وزارة  ميزانية  ترامب خفض  أن 

األميركية بنسبة 37% أو بحوالي 20 مليار 
دوالر في امليزانية التي أقترحها في العام 
بنحو  املــتــحــدة  الـــواليـــات  وتــســاهــم   .2018
28% مــــن تـــمـــويـــل عــمــلــيــات حـــفـــظ الـــســـام 
السنوية  ميزانيتها  تبلغ  والــتــي  األمــمــيــة، 

7.8 مليارات دوالر. 
الــواليــات املتحدة %22  وبشكل عــام، تمول 
من امليزانية التشغيلية لألمم املتحدة وبما 
حسب  وذلـــــك  دوالر،  ــيـــارات  ــلـ مـ  10 يـــعـــادل 
بــيــانــات املــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، وهــــذا الــخــفــض 
إلــى  تمويلها  ستخفض  أمــيــركــا  أن  يعني 
الــعــام  خــــال  مـــلـــيـــارات دوالرات   5 ــوالـــي  حـ

املالي 2018/2017. 
قــــنــــاة« ســــي إن إن«  مــــن جـــانـــبـــهـــا نـــســـبـــت 
وزارة  إن  قولهم،  مسؤولن  إلــى  األميركية 
الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة تــبــحــث فـــي خفض 
ــــدة، ضــمــن  ــــحـ ــتـ ــ مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي األمــــــــم املـ
برنامج خفض إنفاقها املقترح في امليزانية 
ــتـــى اآلن لــــم تـــســـدد أمــيــركــا  الــــجــــديــــدة. وحـ
للعام  الدولية  املنظمة  تجاه  استحقاقاتها 
العام  األمــن  املتحدث باسم  2017. وحسب 
ــي الــشــهــر  ــان حـــــق، فــ ــرحــ لـــألمـــم املـــتـــحـــدة فــ
املــاضــي، فــإن الــصــن كــانــت أول دولـــة تدفع 
لكن  الجديد،  للعام  السنوية،  مستحقاتها 
مساهمة الصن تعد ضئيلة جدًا بمساهمة 
أميركا، حيث ال يتعدى 200 مليون دوالر. 
ورغم زيادة املساهمة الصينية، فهي ال تزال 
قليلة جـــدًا مــقــارنــة بــاملــســاهــمــة األمــيــركــيــة. 
أن  أواًل،  أميركا  وفقًا ملنظور  تــرامــب  ويــرى 
األمــــم املــتــحــدة ال تــخــدم مــصــالــح الــواليــات 
املــتــحــدة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، وبــالــتــالــي، فــإن 

انسحاب 
تدريجي

األمم المتحدة 
تحتفل بيوم 

السعادة العالمي 
)Getty(

بنسبة  المتحدة  لألمم  تمويالتها  لخفض  المتحدة  الواليات  تتّجه 
ريبورت  أميركية. وقالت مجلة »فورين  تقارير  ما ذكرت  50%، حسب 
بوليسي« إن وزارة الخارجية تدرس الخفض في إطار ميزانيتها الجديدة

ترامب يتهم األمم 
المتحدة بعدم خدمة 

مصالح أميركا

عائدات الساعات 
تشكل 1.5% من الناتج 

المحلي السويسري

أرامكو تنوي 
مضاعفة استثماراتها 

في الصين

أميركا تتّجه 
لخفض تمويالتها 

لألمم المتحدة

الرئيس  األميركية من توجهات  املــال  االستثماري في ســوق  القلق  يتواصل 
دونـــالـــد تـــرامـــب وتــنــاقــض تــصــريــحــاتــه، فــيــمــا يـــرى مــســتــثــمــرون أن األســهــم 
األميركية بلغت مستويات قصوى في االرتفاع وآن األوان لجني أرباح. ومن 
ترتفع  أن  فيه  كــان يجب  فــي وقــت  األميركية  البورصة  املنطلق تتراجع  هــذا 
حسب تقييم مؤسسات مصرفية. وحسب رويترز، تراجعت األسهم األميركية 
بشكل طفيف عند الفتح  أمــس األربــعــاء، بعد يــوم من تسجيل  ســوق “وول 
ستريت” أكبر انخفاض يومي منذ انتخابات نوفمبر /تشرين الثاني في ظل 
الرئيس دونالد ترامب  قلق املستثمرين من احتمال تأخر تطبيق سياسات 
الداعمة للنمو. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 33.69 نقطة أو %0.16 
إلى 20634.32 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 1.44 نقطة أو %0.06 
نــاســداك املجمع 0.85 نقطة أو 0.01% إلى  إلــى 2342.58 نقطة. ونــزل مؤشر 
)رويترز( 5792.98 نقطة.  

من  رســمــي  وإيطاليا بشكل  إسبانيا  الــبــرتــغــال،  بينها  مــن  أوروبــيــة  دول  طلبت 
الهولندي يروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، االستقالة بعد تصريحات 
مثيرة للجدل أدلى بها األحد املاضي القت استهجان عدد من الدول األعضاء في 
قال فيها  زايتونغ« نشرت مقابلة  أملانيا  املجموعة. وكانت جريدة »فرانكفورتر 
النساء والخمر وطلبت بعد  أموالها في  اليورو صرفت   دول جنوب منطقة 

ّ
»إن

ذلك املساعدة«. وفي هذا السياق قال أوغوستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية 
 رئيس مجموعة اليورو ال يمكنه البقاء 

ّ
البرتغال: »العديد من الناس فهموا اآلن أن

في منصبه، والحكومة البرتغالية تشاطر هذا الرأي، تصريحات ديسلبلوم غير 
مقبولة إطاقا.« ونفس االستياء عبر عنه مسؤولون في إسبانيا، حيث أّكد وزير 
ه يجب على ديسلبلوم أن 

ّ
االقتصاد لويس دو غيندوس لصيحفة “أل باييس” أن

)يورو نيوز( يقدم اعتذاراته للدول الجنوبية.  

األوروبـــي  املــركــزي  البنك  محافظي  مجلس  عضو  لوتنشليجر  سابن  قالت 
أمس األربعاء، إن البنوك التي تتطلع إلى نقل مقارها من بريطانيا إلى منطقة 
أســهــل. وقالت  تتمتع بعملية دخـــول  قــد  البريطاني  االنــفــصــال  بعد  الــيــورو 
ملسؤولن تنفيذين من البنك في فرانكفورت إن املركزي األوروبــي قد يكون 
تستخدمها  التي  املالية  النماذج  فحص  مــن  مؤقتًا  البنوك  إلعــفــاء  مستعدًا 
الجهات  البنوك تحقق معايير  أن تلك  التعثر طاملا  البنوك لتحديد مخاطر 
الداخلية  الــنــمــاذج  وراء  مــن  »نستهدف  بــريــطــانــيــا.وأضــافــت  فــي  التنظيمية 
تحقيق االستيعاب فيما يتعلق بالتوقيت... ستكون هناك فترة انتقالية قد 
تستخدم خالها كيانات جديدة في منطقة اليورو نماذج داخلية لم يقرها 
)رويترز( البنك املركزي األوروبي بعد«.  

أخبار في صور

قلق المستثمرين من سياسات ترامب

مطالبة باستقالة 
رئيس مجموعة اليورو

إغراءات أوروبية 
لبنوك حي المال البريطاني

)Getty( رولكس أشهر الماركات العالمية)Getty( زيارة الملك سلمان للصين رفعت من حجم الصفقات المتبادلة

الساعات  لصناعة  العاملي  املعرض  يفتتح 
ــه الـــيـــوم الــخــمــيــس فـــي مــديــنــة بـــازل  أبــــوابــ
ــواء تــغــلــب عليها  ــ شــمــال ســويــســرا، فـــي أجـ
انتعاشه  فقد  الــذي  القطاع  هــذا  فــي  الكآبة 

خال الفترة األخيرة.  
التي تسيطر على  الـــدول  مــن  وتعد سويسرا 
هـــذه الــصــنــاعــة، بــمــا يشبه االحــتــكــار العاملي 
ــاخـــرة، حــيــث تــنــتــج حـــوالـــي 30  ــفـ لــلــنــوعــيــة الـ
مــلــيــون ســاعــة فــي الــســنــة، أي 2.5% فــقــط من 
العالم. لكن من  عة في 

ّ
صن

ُ
امل مجمل الساعات 

سويسرا  تأخذ  املباعة،  الساعات  قيمة  حيث 
ــاعــــات الـــعـــاملـــي.  حـــصـــة 50% مــــن ســـــوق الــــســ
وحسب عاملون في هذه الصناعة فإن السبب 
يعود للساعات الفاخرة التي تصنعها والتي 
تعد من النوع الثمن الغالي القيمة. وبالفعل، 
الثمينة  الساعات  مــن   %95 مــن  أكثر   

َّ
أن نجد 

ــبــاعــة بأكثر مــن 1000 فــرنــك هــي مــن إنتاج 
ُ
امل

سويسرا، وحسب وكالة الخدمات الصحافية 
انفو«، تجني سويسرا  السويسرية »سويس 
قــرابــة 5 مــلــيــارات فــرنــك ســنــويــًا مــن مبيعات 
شّكل 

ُ
»رولــكــس« وحــدهــا.  وحسب التقرير ، ت

نــــحــــو %1.5  الـــــســـــاعـــــات  ــة  ــاعــ ــنــ عــــــائــــــدات صــ
ــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج املـــحـــلـــي الـــســـويـــســـري.  مــ
الصناعات  لــصــادرات  الثالثة  املرتبة  وتحتل 
وقطاع  والكيمياء  الصيدلة  بعد  السويسرية 
الــشــركــات  هـــذه  وتــتــمــركــز  امليكانيكية.  اآلالت 
بــشــكــل رئـــيـــســـي فــــي مـــقـــاطـــعـــات نــيــوشــاتــيــل 
وبــيــرن وجــنــيــف وســلــوتــورن والـــجـــورا وفــو، 
ضافة 

ُ
حيث تشّكل أكثر من 90% من القيمة امل

في القطاع. وفي هذه املناطق، تعتبر صناعة 

بكين ـ العربى الجديد

قـــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة أرامــــكــــو 
»أرامكو«  إن  الناصر،  أمــن حسن  السعودية، 
جـــاهـــزة ملــضــاعــفــة اســتــثــمــاراتــهــا فـــي الــصــن، 
التكرير واملعالجة  التعاون في مجال  خاصة 
الشركاء  أكبر  والتسويق. وتعتبر الصن من 
التجارين مع السعودية أهم ُمصدر نفط خام 

إلى الصن. 
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة 
التنمية في الصن  الصينية، خال منتدى 
يــقــام حاليًا فــي العاصمة  الـــذي  لــعــام 2017 
الثنائية  التجارة  حجم  أن  بكن،  الصينية 
الــســعــوديــة والــصــن بــلــغ 42.36 مليار  بــن 
دوالر في العام 2016، واستوردت الصن 51 
السعودية.  الخام من  النفط  مليون طن من 
وأشار الناصر خال مشاركته في املنتدى، 
إلى أن رؤية 2030 السعودية ومبادرة الحزام 
ــتـــعـــودان بـــفـــرص كــبــيــرة على  والـــطـــريـــق سـ

الــشــركــات الــســعــوديــة والــصــيــنــيــة. وأعــلــنــت 
مــــامــــح خــطــة  ــام 2016  ــ عــ فــــي  الـــســـعـــوديـــة 
عــريــضــة لـــإصـــاح االقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
الـــســـعـــوديـــة«   2030 »رؤيــــــــة  عــــنــــوان  تـــحـــت 
من  وتحريرها  اململكة  باقتصاد  للنهوض 
أفكار  النفط، ما يحمل نفس  االعتماد على 
مــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق الـــتـــي طــرحــتــهــا 

الحكومة الصينية في كثير من املجاالت.
ــال الــنــاصــر إن الــســعــوديــة والــصــن تــمــران  وقـ
بتحوالت اقتصادية مهمة، حيث أن السعودية 
مــســتــعــدة لـــتـــكـــون شـــريـــكـــًا اســتــراتــيــجــيــًا فــي 

مبادرة الحزام والطريق من أجل دفع التعاون 
بن الصن ومنطقة الشرق األوســط، وقارتي 
آســيــا وأفــريــقــيــا. يــذكــر أن الــشــركــات الصينية 
والــســعــوديــة وقــعــت 22 اتــفــاقــيــة اســتــثــمــاريــة 
البلدين في مجاالت  في  الخاص  القطاع  بن 
ــاويـــات  ــمـ ــيـ ــتـــروكـ ــبـ ــة والـ ــاقــ ــطــ االســـتـــثـــمـــار والــ
ــلـــوم  ــعـ ــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـ ــيـ ــنـ ــبـ واالتــــــصــــــاالت والـ
والــتــكــنــولــوجــيــا والــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة في 
املـــنـــتـــدى االســـتـــثـــمـــاري الــصــيــنــي الــســعــودي 
الـــذي عقد يــوم 16 مـــارس على هــامــش زيــارة 
العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز 
ــن بــــن االتـــفـــاقـــيـــات، وقــعــت  ــ ــى الــــصــــن. ومـ ــ إلـ
مع  تفاهم  السعودية مذكرة  »أرامــكــو«  شركة 
استكشاف  بشأن  »الصينية  »نورنكو  شركة 
الــتــعــاون االســتــراتــيــجــي وفــــرص االســتــثــمــار 
فــي مــجــال الــتــكــريــر والــبــتــروكــيــمــاويــات. وفــي 
اتفاقية أخرى  »أرامــكــو«  الوقت نفسه، وقعت 
مــع شــركــة »ايــــورســــون« الــصــيــنــيــة فــي مجال 
اســتــكــشــاف فـــرص االســتــثــمــار فــي السعودية 
وتصنيع  والتصاميم  الهندسة  مــجــاالت  فــي 
األنابيب ومجاالت األبحاث والتطوير.وسلط 
منتدى التنمية الصيني الضوء على الفرص 
االستثمارية في إطار رؤية 2030 السعودية، 
التعاون في مختلف  إلــى جانب بحث تعزيز 
ــتــــجــــاري  ــادل الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــات، وتــــعــــزيــــز الـ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
ــلــــديــــن الـــصـــديـــقـــن  ــبــ واالســـــتـــــثـــــمـــــاري بـــــن الــ
ــة وأكــــثــــر مــــن 600  ــعـــوديـ ــسـ بـــحـــضـــور مـــلـــك الـ

مسؤول حكومي ورجل أعمال من البلدين.
وحسب رويترز اجتمع هوانغ دان هوا نائب 
مــراقــبــة وإدارة  لــجــنــة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
األصول اململوكة للدولة في الصن مع أمن 
لــشــركــة أرامــكــو  الــرئــيــس التنفيذي  الــنــاصــر 
السعودية األسبوع املاضي ملناقشة التعاون 
فــي قــطــاعــات الــنــفــط والــهــنــدســة والــكــهــربــاء 
وفقًا لبيان نشر على املوقع الرسمي للجنة 
أمس األربعاء. ولجنة مراقبة وإدارة األصول 
هي الجهة املعنية بتنظيم األصول اململوكة 

للدولة في الصن. 

ــر الــرئــيــســي لـــفـــرص الــعــمــل،  ــ
ّ
ــوف ــاعـــات املــ الـــسـ

حيث يعمل حــوالــي 57 ألــف شخص فــي 500 
ــقـــطـــاع. وبــإضــافــة  شـــركـــة نــاشــطــة فـــي هــــذا الـ
غير  بشكل  الــقــطــاع  بــهــذا  املتعلقة  الــوظــائــف 
ألــف وظيفة  أن هناك نحو 100  مباشر، نجد 
مرتبطة بصناعة الساعات في سويسرا. وبلغ 
قــطــاع صــنــاعــة الــســاعــات ذروتــــه فــي اإلنــتــاج 
فـــي نــهــايــة الــســتــيــنــيــات مـــع حـــوالـــي 90 ألــف 
عامل موزعن على 1500 شــركــة.  وفــي بداية 
السبعينيات، قلبت ساعات كوارتز اآلسيوية 
مــوازيــن الــســوق، وأدخــلــت صــنــاعــة الــســاعــات 
ــة كــبــيــرة. وفـــي منتصف  الــســويــســريــة فــي أزمـ
الــثــمــانــيــنــيــات، لـــم يــعــد هــنــاك ســــوى 30 ألــف 
عامل في قرابة 500 إلى 600 شركة نجت من 
هــذه األزمــــة. والــســاعــات الــفــاخــرة »املصنوعة 
ستهلكن 

ُ
امل فــي ســويــســرا« محبوبة جــدًا مــن 

دين.  وحسب فدرالية صناعة 
ّ
قل

ُ
وكذلك من امل

الساعات )FH(، يتم إنتاج أكثر من 35 مليون 
ساعة ُمقلدة كل سنة في العالم، أي أكثر من 
الــســاعــات السويسرية األصــلــيــة. وتصل  عــدد 
أرقــــام املــبــيــعــات الــنــاتــجــة عــن هـــذه املنتجات 
املزيفة إلى حوالي مليار فرنك، أي ما يعادل 

5% من مبيعات القطاع.

الماركة  األكثر مبيعًا 
ويــــقــــول عــــمــــاق اإلعـــــانـــــات الـــفـــرنـــســـي جـــاك 
لــــم تــمــتــلــك رولــــكــــس فــــي ســن  ســيــغــيــا »إذا 
الخمسن، فهذا يعني أنك فشلت في حياتك«.

وتــــوضــــح هـــــذه املـــقـــولـــة بـــشـــكـــل جـــيـــد الــبــعــد 
ــــزي االســـتـــثـــنـــائـــي الــــــذي حــصــلــت عــلــيــه  ــــرمـ الـ

املاركة ذات التاج في عالم الفخامة، فساعات 
رولكس تظهر في معصم الشخصيات األكثر 
ا من روجيه فيدرير، إلى براد بيت،  شهرة، بدًء
مرورًا بنيكوال ساركوزي. وهي أيضًا املاركة 
العالم.  أنــحــاء  فــي  مبيعًا  األكــثــر  السويسرية 
ــام 2015، بــلــغــت قــيــمــة مــبــيــعــاتــهــا 5  ــ فـــفـــي عـ
مليارات فرنك سويسري، وتقدمت بكثير على 
أوميغا وكارتييه )2 مليار فرنك لكل ماركة(. 

وهذه على األقل تقديرات رونيه فيبير، املحلل 
تتمتع  رولكس  كانت  وإن  فونتوبل.  بنك  في 
العالم  أنــحــاء  فــي جميع  لها  بسمعة ال مثيل 

فهي تتحفظ بشكل تام عن سير أعمالها. 
ورولــــــكــــــس الــــتــــي تــــقــــوم مــــؤســــســــة عـــائـــلـــة 
ويـــــلـــــســـــدورف، مــــؤســــس املــــــاركــــــة، بــــــــإدارة 
داولة في سوق البورصة 

َ
أعمالها ليست ُمت

وبـــيـــانـــاتـــهـــا املـــالـــيـــة وســـعـــرهـــا غـــيـــر قــابــل 
لــلــتــفــاوض. وبــالــتــالــي يمكن لــهــذه املــاركــة، 
التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، أن تسيطر 
على تصريحاتها كما يحلو لها، بعيدًا عن 
وإلى  البورصة.  الشفافية في ســوق  قواعد 
ــنـــاك ثـــــاث مــجــمــوعــات  ــكــــس، هـ جـــانـــب رولــ
ــات  ــاعــ ــســ ــلــــى ســـــــوق الــ ــر عــ ــيـــطـ ــرة تـــسـ ــيــ ــبــ كــ
الـــســـويـــســـريـــة، وهـــــي مــجــمــوعــة ســـواتـــش، 
الــتــي تــحــتــل املــرتــبــة األولــــى فــي الــعــالــم في 
الــســاعــات. وشــركــة سواتش  قــطــاع صناعة 
يــتــم تـــــداول أســهــمــهــا فـــي ســــوق الــبــورصــة 
السويسرية وتسيطر عائلة حايك وأقاربها 

على نحو 40% من رأس مالها.
صنعة من قبل 

ُ
وهنالك مجموعة ريشمون، امل

أفريقي يوهان روبـــرت. وهــي شركة  الجنوب 
كــذلــك مــطــروحــة لــلــتــداول فــي ســوق البورصة 

في سويسرا وجنوب إفريقيا. 
كما أن هنالك مجموعة  LVMH، املجموعة 
ــــى فـــي الــعــالــم فـــي صــنــاعــة املــنــتــجــات  األولــ
بيرنار  الفرنسي  يرأسها  والــتــي  الــفــاخــرة، 
آرنو. وهي شركة مسجلة ببورصة باريس 

حيث يوجد مقرها.
)العربي الجديد(

42 مليار دوالر تجارة صين والسعوديةسويسرا تجني 5 مليارات فرنك سنويًا من رولكس

بمصالح  يضر  عليها  الكبير  اإلنــفــاق  هــذا 
ــالـــب الــصــن  ــد تـــطـ ــ ــه، وقــ ــيــ ــنــ بـــــــاده ومــــواطــ
بـــزيـــادة مــســاهــمــتــهــا وفــقــًا لــتــنــامــي دورهـــا 
الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي فــي الــعــالــم.  لكن 
بكن تعارض تمييزها عن البلدان النامية 
االخرى في نسبة املستحقات السنوية، وال 

تــقــريــر الــشــهــر املـــاضـــي، إلـــى مــســؤولــن في 
إدارة ترامب قولهم إن الرئيس سيبدأ خال 
األيام املقبلة في مراجعة وإلغاء العديد من 
االتفاقات وااللتزامات املالية ألميركا تجاه 
املنظمات الدولية بما في ذلك األمم املتحدة 
األميركية،  الصحيفة  وقــالــت   %40 بنسبة 

تقبل طريقة إعداد املستحقات التي تتجاوز 
الــدفــع.  ويتخوف مسؤولون  قدراتها على 
أوروبيون من تداعيات خفض تمويل األمم 
املــتــحــدة وبــرامــجــهــا عــلــى عــمــلــيــات اإلغــاثــة 
فـــي املــنــاطــق الــفــقــيــرة مـــن الـــعـــالـــم.  وكــانــت 
صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« قــد نسبت في 

إن أمـــيـــركـــا فـــي عــهــد تــــرامــــب، ربـــمـــا تــوقــف 
تمويلها ألية منظمة عاملية أو وكالة تابعة 

لألمم املتحدة وفقًا للمعايير التالية: 
الدولية  الوكالة  أو  املنظمة  كانت  إذا  أواًل: 
كــــامــــلــــة  عـــــضـــــويـــــة  ــنــــح  ــمــ ــتــ ســ أو  مــــنــــحــــت 
املنظمات  مــن  أي  أو  الفلسطينية  للسلطة 

الــفــلــســطــيــنــيــة أو تـــدعـــم بـــرامـــج اإلجـــهـــاض 
أو تــقــف ضــد الــحــظــر األمــيــركــي ضــد إيـــران 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة أو تــســاعــد فـــي الــتــفــاف 

هاتن الدولتن على الحظر املفروض. 
ثــانــيــًا: وقــــف الــتــمــويــل ألي مــنــظــمــة دولــيــة 
تــســيــطــر عــلــيــهــا دولـــــة تـــــؤوي اإلرهـــــــاب أو 
واقعة تحت أي شكل من أشكال نفوذ هذه 

الدولة التي تؤوي اإلرهاب. 
ثــالــثــًا: وقــــف الــتــمــويــل أليــــة مــنــظــمــة دولــيــة 
واقعة تحت نفوذ دولة تضطهد الجماعات 

املهمشة أو تخرق حقوق اإلنسان. 
وربما سيتجه ترامب قريبًا إلصدار مراسيم 
بشأن صندوق النقد والبنك الدولين، بعد 
دق املسمار األول في نعش منظمة التجارة 
العاملية، عبر إعانه عن »ضريبة الحدود«، 
ــــي ســـيـــفـــرضـــهـــا عــلــى  ــتـ ــ وهـــــــي الــــــرســــــوم الـ
البضائع املستوردة إلى داخل باده بنسبة 
قــوانــن منظمة  تــقــدر بنحو 35%، وتــخــرق 
التجارة العاملية. يذكر أن الواليات املتحدة 
سبق لها أن قطعت التمويل عن يونيسكو 
بفلسطن كعضو  االعـــتـــراف  قــبــولــهــا  بــعــد 
كامل العضوية العام 2011.  ومن شأن قرار 
خــفــض الــتــمــويــل األمــيــركــي لــألمــم املــتــحــدة، 
الجمعيات  قلق  يثير  أن  واقــعــًا،  أصــبــح  إذا 
األميركية الناشطة في مجال اإلغاثة ودعم 
الــفــقــراء فــي أنــحــاء الــعــالــم، كــمــا يثير كذلك 
قلق جمعيات تنظيم األســرة واملدافعة عن 

حقوق املرأة.
ويـــرى اقــتــصــاديــون فــي أمــيــركــا وخــارجــهــا، 
الــدور  الخاصة بتقليص  قـــرارات ترامب  أن 
العاملية  املنظمات  فــي  تدريجيًا،  األميركي 
التي تحمي الحقوق وتنظم عاقات الدول 
والـــتـــجـــارة الــعــاملــيــة مــثــل مــنــظــمــة الــتــجــارة 
عــبــر قـــوانـــن الــحــمــايــة الــتــجــاريــة، سيعني 
فــوضــى إذ ربــمــا يــمــهــد لــفــوضــى سياسية 
وتجارية في العالم، وربما سيقود إلغاؤها 
تلقائيًا إلى احتدام التنافس بن الدول على 
ــواق واســتــخــدام آلــيــات الضغط  كــســب األســ
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري الـــتـــي ربـــمـــا تعيد 

العالم إلى العهود االستعمارية.
العام لألمم املتحدة أنطونيو  وكــان األمــن 
جوتيريش حذر قبل أيام من خفض مفاجئ 
في التمويل األمريكي للمنظمة الدولية، في 
حــن قــال سفير فرنسا لــدى األمـــم املتحدة 
إن تراجع واشنطن عن دورهــا في الشؤون 

العاملية قد يؤدي ملزيد من االضطراب.

فرنسا  وتعّد  المتحدة،  األمــم  ميزانية  من   %22 نحو  أميركا  تؤّمن 
وبريطانيا وألمانيا واليابان من الدول الرئيسية المساهمة فيها. وال تشمل 
نفقات  المتحدة  ــم  األم ميزانية 
تبلغ  التي  السالم  حفظ  عمليات 
ميزانيتها السنوية 7.5 مليارات دوالر 
لتشغيل  المخصصة  ــوال  األم وال 
الوكاالت الكبرى للمنظمة الدولية 
المتحدة  األمـــم  صــنــدوق  مثل 
وبرنامج  »يونيسف«  للطفولة 
المتوقع  ومن  العالمي.  الغذاء 
أن يطلب ترامب من دول أوروبية 

وآسيوية زيادة مساهمتها.

22% مساهمة في المنظمة الدولية

مال وسياسة

كشف تقرير سويسري، أن 
صناعة الساعات  تساهم 

بنسبة 1.5% من الدخل 
القومي للبالد
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