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فندق »المعتقلين« بملتقى سياحي
الرياض ـ أحمد الخالدي

ــة،  ــرابـ فــــي بـــــــادرة ال تــخــلــو مــــن غـ
ــز كـــارلـــتـــون  ــتــ ــدق ريــ ــنــ ــارك فــ ــ ــشـ ــ يـ
ــلــــق الســـتـــقـــبـــالـــه  ــغــ الـــــــريـــــــاض، املــ
مــعــتــقــلــن ســــعــــوديــــن، فــــي مــلــتــقــى تــوطــن 
الوظائف في القطاع السياحي والذي تنظمه 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة واآلثـــــــار وغــرفــة 
تجارة الرياض. وشهد الفندق التحقيق مع 
أكثر من 200 شخص مهم تم القبض عليهم 
الثاني ووجهت  في مطلع نوفمبر/ تشرين 
التحقيقات  زالــت  ومــا  اتهامات فساد  إليهم 
جارية، كما دارت معهم مفاوضات من أجل 

دفع أموال مقابل إطالق سراحهم. 
مؤسسات  بجانب  الفاخر  الفندق  ويــشــارك 
أخـــرى مــن أجـــل تــوطــن الــراغــبــن فــي العمل 
ــــع نسبة  فـــي قـــطـــاع الــســيــاحــة واإليـــــــواء ورفـ
ــواء كـــان ذلـــك بعملهم  الــســعــوديــن فــيــهــا ســ
ــاالت الــســفــر والــســيــاحــة  ــ فـــي الــفــنــادق أو وكـ

أو مــكــاتــب الــحــجــز. وال يــعــرف ســبــب إقـــدام 
الفندق على هذه الخطوة في هذا التوقيت، 
ــه بــالــكــامــل وتـــحـــولـــه إلــــى سجن  ــم إغـــالقـ رغــ
يعتقد  وال  بالفساد.  املتهمن  يــحــوي  كبير 
ــه ســيــتــم افـــتـــتـــاح الـــفـــنـــدق فــي  ــ ــبــــون أنـ املــــراقــ
ــاؤالت فــي  ــ ــســ ــ ــريــــب الــــعــــاجــــل. وثـــــــــارت تــ ــقــ الــ
األوســـــاط االقــتــصــاديــة حـــول هـــذه الــخــطــوة 
فــلــمــاذا يـــشـــارك فــنــدق فـــي مــلــتــقــى لــلــراغــبــن 
ــزال أبـــوابـــه مــؤصــدة  بــوظــائــف بـــه فــيــمــا ال تــ
الــنــزالء؟ كما أن ارتباط الفندق بسجن  أمــام 
عنه  إلــى سمعته، وسينفي  يسيء  املتهمن 
صفة الفندق. ومن املنتظر أن تقدم الحكومة 
تعويضا كبيار لشركة ريتزكارلتون، املشغل 
للفندق، ملا أصاب سمعتها في اململكة جراء 
إلـــى ســجــن. ويـــرى كثيرون  تــحــويــل فندقها 
أن الــفــنــدق ســيــعــود فـــي نــهــايــة املـــطـــاف إلــى 
كــنــف الــدولــة )مــالــكــة املــبــنــى( وقـــد يستخدم 
الفندق  واشتهر  الحكومية.  الدوائر  كإحدى 
املــاضــيــة باحتضانه أشهر  الــســنــوات  خــالل 

زيجات الطبقة العليا في املجتمع، ما أسبغ 
عليه صفة فندق األثرياء. فضال عن أسعار 
بباقي  مقارنة  املرتفعة،  وأجنحته  حجراته 

فنادق العاصمة. 
الــفــنــدق، معلما شــهــيــرا مــن معالم  وأصــبــح 
املــديــنــة كــمــا أصـــبـــح، بــســبــب الـــفـــســـاد، اكــثــر 
الـــفـــنـــادق شــهــرة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بعد 
تــســلــيــط الــصــحــافــة الــعــاملــيــة عــلــيــه الــضــوء 
بــعــد إلــقــاء الــقــبــض عــلــى املــئــات مــن متهمي 
الــفــســاد وإيـــداعـــهـــم فــيــه، حــتــى ســمــي أفــخــم 
السجون في العالم. ورغم تصريحات سابقة 
ــأن %95  لـــولـــي الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان بــ
مــن املعتقلن وافــقــوا عــلــى تــســويــة أمــورهــم 
ماليا من أجل الحصول على حريتهم، إال أن 
العاهل  وقــال  مفتوحًا.  زال  مــا  الفساد  ملف 
السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمــس، إن 
»بكل  الفساد  مواجهة  على  عازمة  حكومته 
ــــذي تــمــضــي فيه  حــــزم وعـــــزم« فـــي الـــوقـــت الـ
اململكة قدما في تنفيذ »رؤية 2030« الهادفة 

لتقليص اعتماد البالد على إيــرادات النفط. 
السعودي  الــشــورى  إلــى مجلس  كلمة  وفــي 
بثها الــتــلــفــزيــون قـــال الــعــاهــل الــســعــودي إن 
الخاص لكي  القطاع  لتمكن  بــالده ستعمل 
يصبح شريكًا في التنمية. وأضاف: »الفساد 
بــكــل أنـــواعـــه وأشــكــالــه آفـــة خــطــيــرة تــقــوض 
املجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها 
وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته«. 
وبدأ العديد من املعتقلن بدفع أموال مقابل 
إطـــالق سراحهم وأبــرزهــم األمــيــر متعب بن 
عــبــد الـــلـــه، إال أن آخـــريـــن رفـــضـــوا الــتــســويــة 
حتى اآلن ومنهم رجل األعمال البارز األمير 
الوليد بن طالل. وتشير توقعات رسمية إلى 
أن حصيلة األموال التي سيدفعها املعتقلون 
نحو  إلــى  التفاوض ستصل  على  املوافقون 
الــحــســابــات  عــــدد  وبـــلـــغ  دوالر.  مــلــيــار   100
املصرفية املجمدة في البنوك السعودية أكثر 
من 2000 حساب، بحسب مصادر مصرفية 

في تصريحات صحافية سابقة.

بغداد ـ علي الحسيني

رغبة شركة  أمــس، عن  العراقية،  النفط  وزارة  أعلنت 
ــمـــار وتــنــفــيــذ املـــشـــاريـــع  ــثـ ــتـ قـــطـــر لـــلـــبـــتـــرول فــــي االسـ
التطويرية في قطاعات الغاز واالستخراج والتصفية 

والبنى التحتية والبتروكيماويات.
ــر الــنــفــط الـــعـــراقـــي، جـــبـــار عــلــي الــلــعــيــبــي،  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
فـــي بــيــان لـــه أمــــس، إن »الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
في  أبــدى رغبة شركته  الكعبي،  للبترول، سعد  قطر 
القطاع  فــي  التطويرية  املشاريع  وتنفيذ  االستثمار 
العاملية«.  الــشــركــات  مــع  بــالــتــعــاون  الــعــراقــي  النفطي 

ودعـــا الـــعـــراق الــشــركــات األجــنــبــيــة إلـــى املــشــاركــة في 
مناقصة للفوز بعقود التنقيب عن احتياطات النفط 
والغاز الطبيعي وتطويرها في 9 مناطق جديدة، في 
إلــى تعزيز طاقته  البلد العضو فــي أوبــك  ظــل سعي 
اإلنــتــاجــيــة. وكـــان الــوزيــر الــعــراقــي قــد الــتــقــى نظيره 
لشركة  التنفيذي  والرئيس  الــســادة،  محمد  القطري، 
قطر للبترول، سعد الكعبي، على هامش اجتماعات 
منظمتي أوبــك وأوابـــك التي عقدت مــؤخــرا فــي فينا 

والكويت على التوالي«.
ونقل البيان عن الوزير العراقي »تقديم وعد للشركة 
نجاح  ومتطلبات  اإلمكانات  بتوفير جميع  القطرية 

عملهم في العراق«. وأوضح أن »العراق يرحب بشركة 
العربية  الشركات  العراق وبجميع  في  للبترول  قطر 
املشاريع  وتنفيذ  االستثمار،  في  الراغبة  واألجنبية 
التطويرية في قطاع النفط العراقي الذي أصبح بيئة 
استثمارية واعدة تستقطب االستثمارات والشركات 

العاملية الرصينة«.
توفير  عــلــى  يعمل  »الـــعـــراق  فـــإن  اللعيبي،  وحــســب 
سبل نجاح عمل الشركات العاملية والتعاون معها، 
بهدف تحقيق األهــداف واملصالح املشتركة«، الفتا 
إلــى أن بـــالده وبــعــد إعـــالن يــوم النصر يعمل على 
الصناعة  لتطوير  العاملية  االستثمارات  استقطاب 

النفطية والغازية وقطاع التصفية والبنى التحتية، 
لــلــعــراق«.  من  وبما يحقق أعلى مـــردود اقتصادي 
ــراقـــي عـــبـــد الــلــه  ــعـ ــال الــخــبــيــر الــنــفــطــي الـ ــ جـــهـــتـــه، قـ
ــــول قطر  الــهــاشــمــي، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »دخـ
إحـــداث نقلة نوعية في  الــعــراق يعني  فــي  للبترول 
قطاع إنتاج الغاز العراقي وتصديره، وكذلك تطوير 

البنى التحتية النفطية«.
األولــى  تعتبر  القطرية  »الــشــركــة  الهاشمي  وأضـــاف 
فــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة، ودخــولــهــا ســيــكــون أفــضــل من 
للبترول  األجنبية، العــتــبــارات خــبــرة قطر  الــشــركــات 

بالطبيعة العراقية أكثر من غيرها«.

قطر للبترول مهتمة باالستثمار في قطاع الطاقة العراقي

توّقف أحد مولدات 
كهرباء غزة

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في 
قطاع غزة عن توقف أحد مولدات 
محطة توليد الطاقة الوحيدة عن 

العمل، نظًرا لعدم دخول شحنات 
سوالر كافية لالستمرار في 
دين في املحطة، 

ّ
تشغيل مول

بسبب األوضاع األمنية املعقدة 

التي تشهدها سيناء في الجانب 
املصري. وقالت الشركة، في 

بيان، أمس، إن إجمالي ما هو 
متوفر من الطاقة ال يزيد عن 95 
ميغاواط، بواقع 25 ميغاواط من 
محطة التوليد التي تعمل بمولد 
واحد، و70 ميغاواط من الجانب 

اإلسرائيلي، في الوقت الذي تشهد 
 
ً
فيه الخطوط املصرية تعطال

كلًيا. وازدادت نسبة العجز في 
الكهرباء لتصل إلى مستويات 
قياسية، خاصة مع انخفاض 
درجات الحرارة وزيادة الطلب 

على الكهرباء، حيث تسبب ذلك 
في ارتفاع عدد ساعات فصل 
الكهرباء ليصل إلى قرابة 24 

ساعة، في مقابل من 3- 4 ساعات 
وصل. ودعت شركة توزيع 

الكهرباء، الجهات املسؤولة، إلى 
ضرورة التحرك السريع والعاجل 
لتفادي التأثير السلبي واالنحدار 

الخطير في الظروف الصحية 
والخدمية واإلنسانية واالقتصادية 

ألكثر من مليوني نسمة.

صعود التضخم في األردن
صعدت أسعار املستهلك 

)التضخم( في األردن، إلى %3.3 
على أساس سنوي، خالل نوفمبر/

تشرين الثاني املاضي.
وحسب البيانات الصادرة 

عن دائرة اإلحصاءات العامة 
)حكومية(، أمس، فقد جاء هذا 
االرتفاع نتيجة ارتفاع أسعار 

الخضروات والبقول الجافة واملعلبة 
بنسبة 4.1%. كذلك، صعدت 

أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 
1.6%، والزيوت والدهون بنسبة 
2.5%، واملالبس بنسبة %1.6، 

والحبوب ومنتجاتها بنسبة 
0.2%. ومن أبرز املجموعات التي 

ساهمت في هذا االرتفاع، مجموعة 
النقل بنسبة 13.0%، واإليجارات 
2.5 %، والتبغ والسجائر %8.0، 

والخضروات والبقول الجافة 
واملعلبة 5.2%، والصحة %8.7.

مشتريات قمح جزائرية من 
أميركا

جذب انخفاض األسعار مشتريًا 
كبيرًا للقمح األميركي منخفض 

البروتني، مما ينعش تطلع 
املزارعني إلى مزيد من الصادرات 
واألمل في أن تراجع سوق القمح 
منخفض البروتني ربما بلغ مداه. 

وانخفضت أسعار القمح األميركي 
60% منذ وصلت إلى أعلى 

مستوى في أربعة أعوام في 2012، 
في الوقت الذي انخفض فيه الطلب 

على الصادرات بفعل محاصيل 
كبيرة في أنحاء العالم. ومخزونات 

القمح العاملية عند مستويات 
قياسية مرتفعة ألسباب، من بينها 

اإلنتاج الروسي الكبير.

أخبار

تركيا 
تستقبل 29 

مليون سائح

استقبلت تركيا في األشهر العشرة األولى من العام الجاري، 29 مليونا و53 ألفا و450 سائحا قدموا من أكثر من 100 دولة في العالم. وحسب املعطيات التي كشفت 
عنها وزارة السياحة والثقافة التركية، زاد عدد السياح القادمن إلى تركيا بن يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين األول 2017 بنسبة 28.01% مقارنة بالفترة 
 السياح الروس جاؤوا في املركز األول، حيث بلغ عددهم 4 مالين و565 ألفا و275 سائحا، تلتها أملانيا بـ3 مالين و336 

ّ
ذاتها من عام 2016. وتشير املعطيات إلى أن

ألفا و7 آالف سائح، ثم إيران بمليونن و118 ألفا و263 سائحا، ثم جورجيا بمليونن و71 ألفا و838 سائحا، ثم اململكة املتحدة بمليون و576 ألفا و783 سائحا. 
وكانت والية أنطاليا الوجهة األولى للسياح القادمن إلى تركيا، حيث زارها 9 مالين و255 ألفا و267 سائحا، ثم إسطنبول بـ9 مالين و8 آالف و643 سائحًا.

اقتصاد
الخميس 14  ديسمبر/ كانون األول   2017 م  26  ربيع األول 1439 هـ  ¶  العدد 1200  السنة الرابعة
Thursday 14 December 2017
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اقتصاد

الدوحة ـ عالء البحار

اعــتــمــدت قــطــر أكــبــر مـــوازنـــة في 
الحصار  بذلك  لتطّوق  تاريخها 
أربــــــع دول عــلــى  فـــرضـــتـــه  الــــــذي 
الـــدوحـــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن 6 أشـــهـــر. وشــمــلــت 
موازنة 2018 العديد من املؤشرات واألرقام 
االقتصاد  استقرار  على  تؤكد  التي  املهمة 
مشروعاتها  في  الدولة  واستمرار  القطري 
بل  بــالــحــصــار،  الــتــأثــر  دون  االستراتيجية 
والتوسع في العديد من القطاعات، ومنها 
البنية  اإلنفاق على  الغذائي وزيــادة  األمــن 
وتنشيط  اإلنشائية  واملشروعات  التحتية 
االســتــثــمــارات. وفـــي هـــذا الــســيــاق، رصــدت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أبـــــرز 6 مــــؤشــــرات في 

املوازنة الجديدة.

ارتفاع اإليرادات
ــام املـــوازنـــة أن إيــــــرادات الــدولــة  ــ كــشــفــت أرقـ
إلـــى  تـــصـــل  أن  يـــتـــوقـــع   2018 عــــــام  خــــــالل 
دوالر(،  مــلــيــار   48.1( ريــــال  مــلــيــار   175.1
لتسجل بذلك ارتفاعا قيمته 2.9%، مقارنة 
بــاإليــرادات املسجلة في عام 2017. وذكرت 
الوزارة أن السبب وراء هذا االرتفاع يرجع 

إلى ارتفاع العائدات غير النفطية.
وفي هذا اإلطــار، أكد رجل األعمال القطري 

القاهرة ـ العربي الجديد

دشـــنـــت الــحــكــومــة املـــصـــريـــة حــمــلــة مــوســعــة، 
بـــدايـــة مـــن األســـبـــوع الـــجـــاري، إليـــقـــاف نسبة 
تمهيدًا  اإلداري،  الــدولــة  بجهاز  العاملن  مــن 
في  لــلــمــخــدرات،  تعاطيهم  بــدعــوى  لفصلهم، 
قدمًا بخطة خفض  املضي  نحو  منها  بـــادرة 
والذي  الحكومي،  القطاع  املوظفن في  أعــداد 
يعد أحــد أهــم شــروط صندوق النقد الدولي، 

لإلفراج عن شرائح قرضه املقدم إلى مصر.
وفــــي الــعــشــريــن مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول 
الجاري، يصوت املجلس التنفيذي للصندوق 
عــلــى صـــرف الــشــريــحــة الــثــالــثــة ملــصــر، بــواقــع 
2.75 مليار دوالر، من قرضه البالغ 12 مليار 
دوالر على مدار 3 سنوات، استنادًا إلى تقرير 
وفد الصندوق، الذي زار القاهرة في نوفمبر/ 
تنفيذ  مــدى  ملراجعة  املــاضــي،  الثاني  تشرين 
ــنـــدوق بــبــرنــامــجــهــا  مــصــر الشـــتـــراطـــات الـــصـ
املــنــتــظــر أن تحصل مصر  االقــتــصــادي. ومـــن 
حزيران  يونيو/  في  إضافين  مليارين  على 
2018، بــنــاًء عــلــى جــولــة مــراجــعــة جــديــدة من 

الجديد«،  لـ«العربي  الخلف،  أحمد  الــبــارز، 
ــبـــر في  أن مـــوازنـــة قــطــر الـــجـــديـــدة هـــي األكـ
ــا يــعــكــس قــــوة االقــتــصــاد  تـــاريـــخ الـــبـــالد، مـ
تداعيات  امــتــصــاص  فــي  الحكومة  ونــجــاح 
الحصار الذي فرضته السعودية واإلمارات 
والبحرين ومصر عل الدوحة منذ الخامس 
من يونيو/ حزيران املاضي. وتوقع الخلف 
زيادة اإليــرادات عن الرقم املحّدد باملوازنة، 
ألنه تم احتساب سعر البرميل بـ45 دوالرًا، 
في حن يدور سعره حاليا حول 60 دوالرًا، 
مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة املصّدر لم يعد 
املـــصـــدر الـــوحـــيـــد لــلــدخــل بــعــد أن اهــتــمــت 
الصناعة  مثل  أخـــرى،  بقطاعات  الحكومة 

والسياحة.

زيادة اإلنفاق
تقدر قيمة النفقات املتوقعة خالل عام 2018 
)نــحــو 55.8  ريــــال  مـــلـــيـــارات  بــمــبــلــغ 203.2 
مليار دوالر(، بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة 
بالنفقات املسجلة في عام 2017، التي بلغت 
198.5 مليار ريــال، ويرجع السبب في هذه 
الزيادة إلى تدشن عدد من املدارس واملرافق 
ــة إلــــى مــراكــز  ــافـ ــدة، إضـ ــديـ ــجـ الــتــعــلــيــمــيــة الـ
وتوسعات  جــديــدة،  ومستشفيات  صحية 
جارية بمرافق أخرى. وقال الخلف إن زيادة 
ــاق ســتــحــســن مـــن مــعــيــشــة الــقــطــريــن،  ــفـ اإلنـ
ــادة مخصصات دعــم  إلـــى أن زيــ بــاإلضــافــة 
ز األمن 

ّ
الزراعة والصناعات الغذائية ستعز

الغذائي للبالد. وأوضح الخلف أن املوازنة 
الجديدة ستساهم في تنشيط االستثمارات 

وجذبها.

تراجع العجز
العجز  يبلغ  أن  الــجــديــدة  املــوازنــة  وتتوقع 
28.1 مــلــيــار ريـــال، مــا يــعــادل 7.6 مــلــيــارات 
مــقــارنــة   %1.1 نــســبــتــه  بــانــخــفــاض  دوالر، 
الـــذي  ــام 2017،  بــالــعــجــز املــســجــل خــــالل عــ
هذا  تمويل  وسيتم  ريـــال،  مليار   28.4 بلغ 

املقبل، بعدما  أيــار  وفــد الصندوق في مايو/ 
حصلت على 4 مليارات دوالر في العام املالي 
املاضي )2017/2016(، في ضوء التزامها برفع 
الدعم عن أسعار الطاقة والكهرباء تدريجيًا، 
وتحرير سعر صرف العملة املحلية، وتقليص 

أعداد العاملن بجهاز الدولة.
وكثفت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
من حمالت إجراء تحاليل املخدرات للموظفن 
الــحــكــومــيــن، خــــالل األيـــــام املـــاضـــيـــة، بــغــرض 
للمخدرات،  تعاطيه  يثبت  أي موظف،  إيقاف 
عــن الــعــمــل، واتــخــاذ قـــرار نهائي بفصله، في 
االختبارات  في  للمخدر  تعاطيه  ثبوت  حالة 

العجز من خالل إصــدارات الدين. وفي هذا 
الصدد، أكد نائب رئيس غرفة قطر السابق 
الجديد«،  لـ«العربي  العمادي،  العزيز  عبد 
اإلجـــراءات االحترازية  أن قطر تجني ثمار 
الـــذي فرض  الــحــصــار  اتخذتها عقب  الــتــي 
على  مــشــّددًا  عـــام،  نحو نصف  منذ  عليها 
أن تراجع العجز رغم الظروف التي تعيش 
فيها الــبــالد مــؤشــر عــلــى مــتــانــة االقــتــصــاد 
ــــي تــنــويــع  ــكـــومـــة فـ ــــاح الـــحـ ــــجـ ــقــــطــــري ونـ الــ

مصادر الدخل.

المشاريع الرئيسية
وصل إجمالي قيمة النفقات على املشاريع 
ــة الـــجـــديـــدة إلــــى 93  الــرئــيــســيــة فـــي املــــوازنــ
املــســتــوى نفسه تقريبًا  مــلــيــار ريــــال، وهـــو 
تــلــك  ــأثـــر  ــتـ وتـــسـ  ،2017 ــام  ــ عــ فــــي  املـــســـجـــل 
املشاريع بأكبر حصة من إجمالي النفقات، 

بنسبة %45.8.
وأوضح العمادي أن إصرار قطر على املضي 
الكبيرة بهدف  املشروعات  تنفيذ  في  قدمًا 
اســتــكــمــال خــطــطــهــا الــتــنــمــويــة، بــاإلضــافــة 
 إلــــى اســتــكــمــال االســــتــــعــــدادات الســتــضــافــة 
لم  ــبـــالد  الـ أن  يــعــكــس  الـــعـــالـــم 2022،  كــــأس 
ــيــــة بــعــد  ــلــ تـــنـــكـــفـــئ عـــلـــى مـــشـــاكـــلـــهـــا الــــداخــ
ــــالد خــطــطــهــا  ــبـ ــ ــــت الـ ــلـ ــ ــــل واصـ الــــحــــصــــار، بـ
الــتــوســعــيــة وأفــشــلــت خــطــط دول الــحــصــار 

األربع في ضرب االقتصاد.

تحسين البنية.. وزيادة األجور
ــاريــــع املــــــواصــــــالت والـــبـــنـــيـــة  حـــصـــلـــت مــــشــ
مــوازنــة عام  فــي  أكــبــر حصة  التحتية على 
)نــــحــــو11.5  ــال  ــ ريـ مــلــيــار   42 بــقــيــمــة   2018
مــلــيــار دوالر(، وهـــو مــا يــمــثــل نــســبــة %21 
األجور  أما  للنفقات.  اإلجمالية  القيمة  من 
مليار   14.4( ريـــال  مليار   52.2 إلــى  فـــزادت 
مع  مقارنة   %8.8 نسبته  بــارتــفــاع  دوالر(، 
مــخــصــصــات بــلــغــت 48.0 مــلــيــار ريــــال في 

موازنة 2017. 

مجددًا، من دون سابق إنذار، مع عدم أحقيته 
ــام الــقــضــاء لــلــعــودة مــرة  ــ فـــي رفــــع دعـــــاوى أمـ
أخــــرى إلـــى عــمــلــه. وأعــلــنــت وزارة الــتــضــامــن 
ــنــــدوق مــكــافــحــة  ــاعـــي، عــــن إجـــــــراء صــ ــمـ ــتـ االجـ
وعــالج اإلدمــــان، تحاليل مــخــدرات لعدد 472 
مــوظــفــًا بـــمـــديـــريـــات الــــــــوزارة فـــي مــحــافــظــات 
الـــقـــاهـــرة، والـــجـــيـــزة، واإلســـكـــنـــدريـــة، وثــبــوت 
تعاطي 26 موظفا منهم ملخدري »الترامادول« 
ــدار قــــرار بــإيــقــافــهــم عن  ــ و«الـــحـــشـــيـــش«، وإصــ
العمل، وإحالتهم إلى النيابة اإلدراية، التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم.
ــــي، أن  ــادة والـ ــرة الــتــضــامــن، غــ ــ وصـــرحـــت وزيـ
»بــانــتــهــاء فـــتـــرة اإليـــقـــاف لــلــمــوظــفــن، سيتم 
إجــــراء تحليل جــديــد لــهــم، وفـــي حــالــة ثبوت 
نهائي  ــرار  قـ لــلــمــخــدرات، ســيــصــدر  تعاطيهم 
بـــفـــصـــلـــهـــم«، مـــشـــيـــرة إلـــــى تــعــمــيــم إجــــــــراءات 
الــكــشــف عــلــى املـــوظـــفـــن، والــســائــقــن فـــي كل 
مـــديـــريـــات الـــتـــضـــامـــن بـــاملـــحـــافـــظـــات، بــهــدف 
ــه الـــفـــســـاد املــتــعــلــقــة بــتــعــاطــي  ــ »مــكــافــحــة أوجـ
أعلن  ذاتــه،  السياق  املوظفن للمخدرات«. في 
األمن العام ملجلس النواب، أحمد سعد الدين، 

إجــراء عينة تحاليل عشوائية للموظفن  عن 
بقطاعات الــبــرملــان، واتــخــاذ قـــرار بــإيــقــاف 15 
موظفًا عن العمل ملدة 6 أشهر، وإحالتهم إلى 
اللجنة التأديبية، بعد ثبوت نتائج تعاطيهم 
لــلــمــخــدرات، مــنــوهــًا إلـــى أنـــه اإلجــــراء السابق 

على عقوبة الفصل النهائي.
وأفادت أمانة مجلس النواب بأنها ستواصل 
في  للعاملن  الطبية  التحاليل  إجـــراء  عملية 
الـــبـــرملـــان، خــــالل األســـابـــيـــع املــقــبــلــة، لــلــوقــوف 
عــلــى مـــدى تــعــاطــي املــوظــفــن لــلــمــخــدرات من 
العاملن  جــــداول  تنقية  عــلــى  عــدمــه، حــرصــًا 
الحاكم  النظام  توجه  يظهر  مــا  املدمنن،  مــن 
الدولة،  بجهاز  العاملن  أعــداد  تقليص  نحو 
كون العاملن في املجلس من غير الخاضعن 

ألحكام قانون الخدمة املدنية.

تأشيرات مزيفة
الجديد«  لـــ«الــعــربــي  برملانية  مــصــادر  وقــالــت 
النواب  إعــطــاء  دأبـــوا على  الحكومة  إن وزراء 
تواجدهم  للتوظيف، حال  »مزيفة«  تأشيرات 
اجــتــمــاعــات لجانه  فــي  أو  الــبــرملــان،  بجلسات 
الــنــوعــيــة، خـــالف مــا كـــان يــحــدث فــي الــعــهــود 
الــنــائــب الحصول  كــان يستطيع  إذ  الــســابــقــة، 
عــلــى املـــئـــات مـــن الــتــأشــيــرات بــــدور االنــعــقــاد 

السنوي، بدافع توظيف أهالي دائرته.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن »رؤســــــاء الــشــركــات، 
والهيئات الحكومية، لديهم تعليمات صارمة 
بعدم تعين موظفن ُجدد، مقابل من ُيحالون 
إلــى التقاعد، مــع جــواز االستثناء فــي حــدود 
ضــيــقــة«، مــنــوهــة إلـــى قــصــر الــتــعــيــيــنــات على 
لــلــوزراء، وقــيــادات  ذوي الحظوة مــن املقربن 
مـــصـــر«، ممثل  ــم  ــ الـــصـــف األول الئـــتـــالف »دعـ

الغالبية في البرملان.
)التقاعد(  املعاش  آلية  على  الحكومة  وتعول 
املـــبـــكـــر، بــحــســب مـــا وردت بـــقـــانـــون الــخــدمــة 
املـــدنـــيـــة، مـــع حــظــر الــتــعــيــيــنــات نــهــائــيــًا على 
املــوازنــة املختلفة للجهاز اإلداري منذ  أبــواب 
قــرابــة الــعــامــن، وقــصــرهــا عــلــى االحــتــيــاجــات 
الفعلية للجهات اإلداريـــة، والحد من اإلعــالن 
ــن الـــوظـــائـــف فـــي الـــحـــكـــومـــة، إال فـــي حـــدود  عـ

الحاجة الفعلية لها، وفي أضيق الحدود.

مليونا موظف
ــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة  ــهــ ــن جـــهـــة أخــــــــرى، أظــ مــ
مــصــريــة تــقــلــيــص الــحــكــومــة لــنــحــو 800 ألــف 
ــدة مــن الــعــامــلــن بالقطاع  مــوظــف دفــعــة واحــ
الــحــكــومــي، خـــالل الــعــام املــالــي املــاضــي، الــذي 
انــقــضــى بــنــهــايــة يــونــيــو/ حـــزيـــران املـــاضـــي، 
شير فيه مــصــادر حكومية 

ُ
فــي الــوقــت الــذي ت

مطلعة إلى استهدافها االستغناء عن مليوني 
الحالي  املالين  العامن  موظف آخرين خالل 

واملـــقـــبـــل. وبــحــســب الـــبـــيـــانـــات، الـــتـــي نــشــرهــا 
واإلحــصــاء،  العامة  للتعبئة  املــركــزي  الجهاز 
فــي أكــتــوبــر/ تشرين األول املــاضــي، فــإن عدد 
الــعــامــلــن بــالــقــطــاع الــحــكــومــي انــخــفــض إلــى 
املــالــي املنقضي  الــعــام  فـــرد بنهاية  5 مــاليــن 
في  موظف  مالين   5.8 مقابل   ،)2017/2016(
العام املالي السابق بانخفاض بلغت نسبته 
13%. ووفقًا إلستراتيجية التنمية املستدامة 
تستهدف  الحكومة  فــإن   ،)2030 )رؤيـــة مصر 
خــفــض أعــــداد املــوظــفــن إلـــى 3 مــاليــن، و846 
ألفا، و154 موظفًا خالل العامن املقبلن، بعد 
االستغناء عن نحو مليوني، و553 ألفا، و846 
موظفًا، بحيث ترتفع نسبة موظف لكل 12.3 
مواطنا في 2016، إلى موظف لكل 26 مواطنا 
في 2020، وصواًل إلى موظف لكل 40 مواطنا 

في 2030.

الخدمة المدنية
ــدار الــســيــســي لـــقـــانـــون الــخــدمــة  ــ وتــســبــب إصــ
املــدنــيــة، فــي 12 مـــــارس/آذار مــن الــعــام 2015، 
في موجة تظاهرات واسعة بشوارع العاصمة 
للقانون،  رفضًا  املحافظات،  وبعض  القاهرة، 
الذي يتضمن تخفيضًا للمرتبات، واملكافآت، 
ــازات االعــتــيــاديــة  ــ وإلــغــاء تــرحــيــل رصــيــد اإلجـ
للموظف حتى بلوغ سن التقاعد، بما يضيع 

عليه املقابل النقدي لها.
البرملان  رفــض  الشعبي،  للضغط   

ً
واستجابة

القانون فور انعقاده في يناير/ كانون الثاني 
ــره نــهــائــيــًا عــقــب 9  ــ ــاد، وأقــ ــ ــه عـ 2016، غــيــر أنــ
أشــهــر، بــعــد إدخــــال تــعــديــالت مـــحـــدودة على 
نــصــوصــه مــن قــبــل الــحــكــومــة، بشكل يخالف 
املادة 122 من الدستور، التي نصت على »عدم 
جواز تقديم مشروع قانون أو اقتراح بقانون 
رفضه املجلس، ثانية، في دور االنعقاد ذاته«.

مليارات المستشارين
على الجانب اآلخر، لم تشمل خطة االستغناء 
على نحو 83 ألفًا من املستشارين في الوزارت 
الستن  يتخطون  ممن  الحكومية،  والهيئات 
عـــامـــًا، ويــتــقــاضــون مـــا يــقــتــرب مـــن 24 مليار 
ــًا، عـــلـــى شـــكـــل رواتــــــــب، ومـــنـــح،  ــنـــويـ جــنــيــه سـ
ــقـــة لــلــمــركــز  ــز، بـــحـــســـب دراســــــــة ســـابـ ــ ــوافــ ــ وحــ
املـــصـــري لـــلـــدراســـات االقــتــصــاديــة )مــســتــقــل(، 
ــأن وزارات الــنــقــل، والــكــهــربــاء،  الــتــي أفــــادت بـ
األكبر  بالنسبة  تحظى  والتخطيط،  واملالية، 
ــداد مــوظــفــي  ــ مــنــهــم. والــــالفــــت أن تــقــلــيــص أعــ
الـــدولـــة، لـــم يــصــاحــبــه انــخــفــاض فـــي بــيــانــات 
األجور الواردة في املوازنة الجارية، بل زيادة 
ــام املــالــي  ــعـ بــنــســبــة 7%، مـــقـــارنـــة بـــمـــوازنـــة الـ
املــــاضــــي، مـــا يــضــع عـــالمـــات اســتــفــهــام حــول 

شفافية بند األجور في القطاع الحكومي.

الرباط ـ مصطفى قماس

الــتــي بذلها منتجو املــالبــس فــي املغرب  املــســاعــي  أفــضــت 
ل الجمارك بجدية، في األشهر األخيرة، من أجل 

ّ
إلى تدخ

الفواتير  في  التالعب  على  يقوم  الــذي  االستيراد  محاربة 
والــتــهــريــب. ويــبــدي فــاعــلــون فــي قــطــاع املــالبــس بــاملــغــرب 
تفاؤلهم حول مستقبل نشاطهم، في ظل لجوء السلطات 
الــعــمــومــيــة إلـــي تــشــديــد الــرقــابــة عــلــى الــــــواردات، مــا يفتح 

الباب أمامهم للعودة إلى السوق املحلي.
وحــســب دراســــة حــديــثــة، تسبب اســتــيــراد املــغــرب ملالبس 
أو  التهريب  الــبــالد، ســواء عبر  فــي  ومنسوجات ال توجد 
التالعب في الفواتير، في فقدان 20 ألف فرصة عمل سنويًا 

في ذلك القطاع.
لصناعات  املغربية  الجمعية  أنجزتها  دراســـة  وتوصلت 
الــنــســيــج واملــــالبــــس، إلــــى أن الــقــطــاع فــقــد عـــشـــرات اآلالف 
مــن فــرص العمل، فــي األعـــوام الخمسة املاضية، مــن جــراء 
املنافسة غير املشروع التي يتعرض لها بسبب االستيراد 

غير املستجيب للمعايير والتهريب.
ويؤكد مصدر جمركي لـ »العربي الجديد« تشديد الرقابة 
على واردات املــالبــس فــي الفترة األخــيــرة، حيث شــرع في 
ــى مــــدى مــطــابــقــتــهــا لــلــمــعــايــيــر، عــبــر اســتــعــمــال  الــنــظــر إلــ

»الحواجز غير الجمركية«.
النظر  نحو  تتجه  والتجارة  الصناعة  وزارة  أن  ويوضح 
الــتــي يــجــب أن  أكــثــر فــي مطلب احــتــرام املــعــايــيــر التقنية، 
تتوفر في واردات املالبس، من أجل حماية السوق الداخلي.

أكــد،  الدمناتي،  محمد  النسيج،  قطاع  فــي  الفاعل  أن  غير 
في حديثه لـ »العربي الجديد«، أن اتفاقيات التبادل الحر 
التي تتجاوز الخمسن، تجعل من الصعب مراقبة واردات 
يــدعــم املشتريات من  أنــه مــا  الدمناتي  املــالبــس. ويــوضــح 
الــخــارج، عــدم توفر املــغــرب على »مــاركــات محلية راسخة 
في األذهان، رغم الخبرة التي اكتسبها املغاربة في قطاع 

النسيج واملالبس«.
وكــــــان رئـــيـــس الــجــمــعــيــة املـــغـــربـــيـــة لـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــج 
واملـــالبـــس، كــريــم الـــتـــازي، أكــــد، فــي تــصــريــحــات صحافية 
سابقة، ضرورة ردع املهربن واملستوردين الذين يقدمون 
تـــصـــريـــحـــات غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة، مــــن أجـــــل إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة 
الــســوق  فــي  منتجاتهم  يــســوقــوا  كــي  املحلين  للمنتجن 

املحلية.
ــرة، لـــدى الــســلــطــات  ــيـ وســعــى املــنــتــجــون، فـــي األشـــهـــر األخـ
الــحــكــومــيــة، خــاصــة وزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة، مــن أجــل 
اختفاء  في  تسببت  التي  املشروعة  غير  املنافسة  محاربة 

العديد من الوحدات اإلنتاجية.
ــتــــوقــــع أن يـــســـاعـــد تـــشـــديـــد املــــراقــــبــــة عـــلـــى الـــتـــهـــريـــب  ويــ
واالستيراد غير املتوافق مع معايير املنافسة، على إنعاش 
نشاط املنتجن املحلين، الذين توفرت لديهم منتجات ال 
يستطيعون تسويقها بسبب االستيراد.وأعلنت الوحدات 

ــر األخـــــيـــــرة، عــــن إحـــبـــاط  ــهــ ــلـــجـــمـــارك، فــــي األشــ املــتــنــقــلــة لـ
موجهة  مستعملة،  أو  جديدة  مالبس  لتهريب  مــحــاوالت 

للترويج في السوق الداخلي. 
ولــــم تــعــد الـــــــــواردات مـــن الـــصـــن تــشــغــل كــثــيــرا املــنــتــجــن 
من  اآلتــيــة  املشتريات  مــن  يشتكون  أضــحــوا  بــل  املحلين، 
تــركــيــا، الــتــي يــســتــفــيــد املـــصـــدرون فــيــهــا مـــن امـــتـــيـــازات ال 

تتوفر لنظرائهم املغاربة.
»العربي  لـ  حديثه  في  بنسماعيل،  رشيد  التاجر  ويعتبر 
غير  منافسة  يــواجــهــون  املحلين  املنتجن  أن  الــجــديــد«، 
مــتــكــافــئــة مـــن األتـــــــراك الـــذيـــن يــســتــفــيــدون مـــن امـــتـــيـــازات 
ضريبية وأسعار فائدة مخفضة عند االقتراض وتنافسية 

سعر الطاقة.
ــواردات مــن تــركــيــا أضحت  ــ ويــذهــب هــذا الــتــاجــر إلــى أن الـ
معفية تــمــامــًا مــن رســـوم الــجــمــارك بــحــكــم اتــفــاق الــتــبــادل 
الحر، حيث ال تؤدى سوى الضريبة على القيمة املضافة، 

التي يمكن ملؤديها استردادها من اإلدارة الجبائية.
للمنتجن  حقيقيًا  رهانًا  املغربي  املحلي  السوق  ويعتبر 
أن رقم معامالته يصل  اعتبار  املحلين واملصدرين، على 
إلى أكثر من أربعة مليارات دوالر، وهو رقم يتوقع أن يقفز 

إلى 9 مليارات دوالر في العشرة أعوام املقبلة.
أن  واملــالبــس  النسيج  لصناعة  املغربية  الجمعية  وتشير 
العدد  وهــو  عمل،  فرصة  ألــف   200 يوفر  الرسمي  القطاع 
الــرســمــي، مــا يدفعهم إلى  الــقــطــاع غير  الـــذي يتيحه  ذاتـــه 

اعتبار أن ثمة هوامش مهمة للتطور في املستقبل.
وتعهد املهنيون في القطاع  بخلق  100 ألف فرصة عمل 
أعـــوام، ما يقتضي تحقيق نمو على مستوى  خــالل ستة 
الصادرات بنسبة 8 %، غير أنهم يراهنون أكثر على تقوية 
حــضــورهــم فــي الــســوق الــداخــلــي فــي مــواجــهــة االســتــيــراد 

والتهريب والقطاع غير الرسمي.

موازنة قطر
تطّوق الحصار

مصر تمضي بخطة تسريح مليون موظف

إنفوغراف حول أبرز مؤشرات موازنة قطر 2018 )العربي الجديد(

)Getty( التهريب يهّدد اإلنتاج المحلي

)Getty( احتجاجات عمالية سابقة رفضا لقانون الخدمة المدنية

المغرب يحارب فوضى استيراد المالبس

أعلنت قطر عن تفاصيل 
أول موازنة لها عقب 

الحصار الذي فرض عليها 
منذ نحو نصف عام، 

وشملت الموازنة عددًا 
من المؤشرات التي تعزّز 

االقتصاد وتدفع التنمية

الكويت تبيع أذونًا
بـ 530 مليون دوالر

أعلن بنك الكويت املركزي، أمس، عن بيع 
أذون خزانة حكومية ألجل 3 أشهر بقيمة 
160 مليون دينار )530.67 مليون دوالر(، 

نيابة عن وزارة املالية. وبلغ العائد على 
األذون 1.75%، وتمت تغطية االكتتاب بها 
بمعدل زاد عن 9 مرات. واإلصدار الجديد 

هو الثاني خالل ديسمبر/كانون األول 
الجاري، بعد طرح بـ250 مليون دينار 

)829 مليون دوالر( في األسبوع املاضي. 
وأذونات الخزينة أداة دين حكومية تصدر 

بمدة تتراوح بني 3 أشهر وسنة، وتعتبر 
من األوراق املالية قصيرة األجل. وبلغ 

إجمالي قيمة ما أصدره البنك من أذون 
الشهر املاضي 760 مليون دينار )2.5 مليار 

دوالر(. ولجأت الكويت، في وقت سابق من 
هذا العام، إلى تمويل جزء من عجز املوازنة 

العامة، عن طريق اقتراض نحو ملياري 
دينار )6.6 مليارات دوالر( من السوق 

املحلية. وضمن برنامجها أيضا لتمويل 
عجز امليزانية، أصدرت الكويت، في مارس/
آذار املاضي، سندات بـ8 مليارات دوالر في 

أول دخول لها إلى أسواق الدين الدولية.

العراق يشتري
50 ألف طن قمحًا

قال مصدر حكومي، أمس، إن وزارة 
التجارة العراقية تسعى إلى شراء 50 ألف 
طن من القمح في مناقصة عاملية، وأوضح 
أن العراق يريد قمحا ذا منشأ أميركي أو 

قدم العروض بحلول 
ُ
كندي أو أسترالي، وت

19 ديسمبر/كانون األول، وُيشترط أن تظل 
سارية حتى 24 ديسمبر/كانون األول.

بنك صادرات سعودي 
كشف خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة 

والثروة املعدنية السعودي، عن قرار بإنشاء 
بنك صادرات برأسمال 30 مليار ريال. 

وأوضح الفالح، أمس، أن هذا البنك سيكون 
الهدف منه تشجيع التصدير ودعم مشاريع 

الصناعة والتعدين في اململكة العربية 
السعودية، وأضاف أنه تم رصد 5 مليارات 

ريال للبنك الجديد، كدفعة أولى هذا العام.

أخبــار 
      العرب

تقارير عربية

٤٨٫١

٥٥٫٨

أبرز ٦ مؤشرات لموازنة قطر ٢٠١٨

مليار دوالر، حجم اإليرادات، 
بارتفاع ٢٫٩٪، مقارنة بعام ٢٠١٧

مليارات دوالر قيمة العجز، 
بانخفاض نسبته ١٫١٪

مليار دوالر مخصصات 
البنية التحتية 

واملواصالت

مليار دوالر قيمة اإلنفاق، 
بارتفاع نسبته ٢٫٤٪

٪٤٥٫٨
مخصصات 

املشروعات الرئيسية 
من إجمالي مصروفات املوازنة

مليار دوالر مخصصات 
الرواتب واألجور

٧٫٦

١١٫٥١٤٫٤

تمويل

مال وناس

تجارة

النزول بأعداد 
العاملين بالحكومة ألقل 

من 4 ماليين

الفردان للسيارات الرياضية تفتتح مركزًا للصيانة من الطراز العالمي في اللؤلؤة-قطر

!

ــمي  ــل الرس ــة، الوكي ــيارات الرياضي ــردان للس ــة الف ــت رشك أعلن
ــة  ــز خدم ــاح مرك ــن افتت ــرايت يف قطــر، ع ــرياري ومازي ــي ف لعالمت
العالمتــني  تحمــل  التــي  الســيارات  لصيانــة  جديــد  فاخــر 
منطقــة  يف  العــامل  مســتوى  عــىل  الشــهريتني  اإليطاليتــني 
اللؤلؤة-قطــر؛ لتكــون بذلــك أوىل رشكــة تفتتــح منشــأة مــن هــذا 
النــوع يف منطقــة اللؤلــؤة التــي تعــد الوجهــة األفخــم للرتفيــه عــىل 

مستوى البالد.
ويجســد مركــز الخدمــة الجديــد التــزام رشكــة الفــردان للســيارات 
الرياضيــة باالرتقــاء بتجربــة مالــيك ســيارات مازيــرايت وفــرياري يف 
ــادة’  ــكل ‘العي ــىل ش ــوري ع ــه الث ــز بتصميم ــث يتمي ــر، حي قط
والــذي يحــايك أســلوب العالمتــني الشــهري يف التصميــم واالبتــكار. 
ويحمــل املركــز رؤيــة تجمــع بــني البســاطة والتطــور يف آن واحــد 
وترتقــي إىل أفخــم معايــري الجــامل لتبعــث الرضــا والثقــة يف 

نفوس ماليك السيارات فور دخولهم إىل املركز.
وتبلغ مســاحة املركز ٢,١٠٧ مرتاً مربعاً ليســتوعب بذلك ٢٠ محطة 
املصممــة  التشــخيصية  األدوات  بأحــدث  واملجهــزة  للعمــل، 
ــا  ــز به ــي تتمي ــات الهندســية املتطــورة الت ــم التقني خصيصــاً لتالئ
ســيارات مازيــرايت وفــرياري. وإضافــة إىل ذلــك، يضــم املركــز 
وحــدات مخصصــة لقطــع الغيــار األصليــة وخدمــة تبديــل الزيــت 
والفلــرت إضافــة إىل خدمــات موازنــة وتبديــل اإلطــارات وتحديــث 
ــة والربمجــة. أمــا عــن خدمــات جســم الســياره  النظــم اإللكرتوني
والطــالء، فــام زالــت تتوافــر يف مركــز الصيانــة املتواجــد باملنطقــة 

الصناعية، شارع رقم ٢.
ــاءة  ــورة والكف ــات املتط ــدث التقني ــني أح ــع ب ــالل الجم ــن خ وم
العمليــة، يقــدم املركــز للعمــالء تجربــة تفاعليــة ال تضاهــى، 
ــة  ــة املصمم ــن خــالل الصــاالت الفخم ــة م ــزز هــذه التجرب وتتع
خصيصــاً لتلبــي رغبــة العمــالء الذيــن يريــدون قضــاء وقــت 
االنتظــار ضمــن أجــواء مــن الراحــة والخصوصيــة بينــام يتــم 

تخديم سياراتهم.
ويف تعليقــه عــىل االفتتــاح، قــال شــاريل داغــر، املديــر العــام 

لعالمتــي فــرياري ومازيــرايت برشكــة الفــردان للســيارات الرياضيــة: 
ســيارات  خدمــة  مراكــز  إلطــالق  للغايــة  متحمســون  "نحــن 
مازيــرايت وفــرياري يف منطقــة اللؤلؤة-قطــر، والــذي يجســد رؤيــة 
الفــردان للســيارات الرياضيــة التــي ال تنحــرص بتقديــم املنتجــات 
الفاخــرة وحســب، بــل وتركــز عــىل توفــري أرقــى معايــري الخدمــة 
أيضــاً. ومــن هنــا جــاء قرارنــا باالســتثامر يف هــذا املوقــع الفاخــر 
ــة عــىل مســتوى عــاٍل مــن  لنكــون أول رشكــة تفتتــح مركــز صيان
التميــز والفخامــة، حيــث تعــد منطقــة اللؤلؤة-قطــر الوجهــة 
األوىل لنمــط الحيــاة الفاخــر عــىل مســتوى البــالد، إضافــة إىل 
ســهولة الوصــول إليهــا بالنســبة ملعظــم عمالئنــا، والذيــن يســعدنا 
أن نتيــح لهــم فرصــة مميــزة حجــز موعــًدا مســبًقا لتســليم 
ــؤة  ــق اللؤل ــم يف مراف ــاء وقته ــم قض ــة ث ــز الخدم ــياراتهم ملرك س

ذات الخمس نجوم بينام نقوم نحن بعملنا."
ــا الفريــدة ملركــز  وتابــع داغــر حديثــه مســلطاً الضــوء عــىل املزاي
الخدمــة والتــي تــم تصميمهــا بعنايــة: "لقــد تــم تصميــم محطــات 
ــة  ــاج كاف ــم إدم ــث ت ــد، حي ــاميل فري ــور ج ــق منظ ــل وف العم
التقنيــات واملعــدات تحــت األرضيــة، وكان هدفنــا أن يكــون املركــز 
عــىل شــكل عيــادة للســيارات تتميــز بتصميمهــا الداخــيل األنيــق 
والفاخــر. إضافــة إىل ذلــك، نعتمــد عــىل التقنيــة الالســلكية لنقــدم 
لعمالئنــا أرسع الحلــول وأكرثهــا فعاليــة. ومــن جانــب آخــر، 
يعكــس املركــز رؤيتنــا التــي ال تقتــرص عــىل االبتــكار، بــل وتشــمل 
ــاء منشــأة تعتمــد  ــذا فنحــن ســعداء ببن ــة أيضــاً، ول ــة البيئ حامي
الترسيبــات  لتقليــل  يف   واألســاليب  املعــدات  أحــدث  عــىل 

واالنبعاثات."
ويحفــل ســجل رشكــة الفــردان للســيارات الرياضيــة بالعديــد مــن 
الجوائــز يف مجــال خدمــات مــا بعــد البيــع. فعــىل ســبيل املثــال، 
ــزة أفضــل  ــة عــىل جائ ــردان للســيارات الرياضي ــة الف حــازت رشك
أداء ملبيعاتهــا املثاليــة وخدمــات مــا بعــد البيــع وفقــاً ملــؤرش رضــا 
٢٠١٦.وتعكــس  عــام  خــالل  فــرياري  عالمــة  عمــالء 
ــود  ــوايل، جه ــىل الت ــاين ع ــوز الث ــل الف ــي متث ــزة الت ــذه الجائ ه

الرشكــة املتواصلــة يف توســيع إرث العالمــة التجاريــة الشــهرية مــن 
خالل تعزيز العالقات املثمرة والجديرة بالثقة مع العمالء.

ــة  كاف
ملركــز 
ألنيــق 
نقــدم 
آخــر، 
شــمل 
عتمــد 
يبــات 

د مــن 
ملثــال، 
فضــل 
رش رضــا 
كــس 
ــود  جه

المركز الجديد يعتبر األول من نوعه في تعزيز تجربة العمالء من خالل طيف واسع من المزايا الفخمة

ـيارات 
 رؤيــة 
اتتجــات  ت
خدمــة 
افاخــر 
ٍل مــن 
وجهــة 
ــة إىل 
ســعدنا 
ســليم 
ــؤة  لؤل

 ملركــز 
حطــات 

مع خالل تعزيز العالقات املثمرة والجديرة بالثقة
اريــة الشــهرية مــن 

ع العمالء.
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موسى مهدي

أســواق  فــي  املستثمرين  بــدأ كبار 
إغــــالق حساباتهم  الــعــاملــيــة  ــال  املــ
الــذي  لــلــعــام 2017،  االســتــثــمــاريــة 
حــقــقــوا فــيــه أعــلــى املــكــاســب مــنــذ أزمــــة املـــال 
العاملية في عام 2007، خاصة الذين وضعوا 
أمــوالــهــم فــي ســوق »وول ســتــريــت«. وكسبت 
أســهــم »وول ســتــريــت«، حـــوالـــى 20% خــالل 
العام الجاري 2017، مستفيدة من مجموعة 
مـــن الــعــوامــل االيــجــابــيــة. ويـــفـــوق رأس املـــال 
أكثر  ستريت«  »وول  فــي  املستثمر  السوقي 
من 25 تريليون دوالر حاليًا. وبهذه املكاسب 
الــضــخــمــة، يـــكـــون املــســتــثــمــرون فـــي الــســوق 
أعــلــى األربــــاح، وال يتفوق  األمــيــركــي حققوا 
ـــــوى املـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي الـــعـــمـــالت  عــلــيــهــم سـ
كسب  التي  بيتكوين  عملة  خاصة  الرقمية، 
مـــن اســتــثــمــر فــيــهــا ألــــف دوالر، مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــام، أكــثــر مــن 15 ألـــف دوالر حــتــى نهاية 
املــاضــي. ولــم تكن »وول ستريت«  األســبــوع 
الجاري، فقد ربح  العام  الرابحة في  وحدها 
املـــســـتـــثـــمـــرون فــــي كــــل مــــن بــــورصــــة طــوكــيــو 
ــيــــورو، كــمــا أن ســوق  ــات مــنــطــقــة الــ وبــــورصــ
املال الصينية، عدا عن ما شهدته من اهتزاز 
فــي بــدايــة الــعــام، عـــادت إلـــى الــتــعــامــل، طــوال 
الــشــهــور املـــاضـــيـــة، مـــن دون خــســائــر تــذكــر، 

وسط نمو اقتصادي في حدود %6.7. 
ولكن ماذا يحمل العام الجديد ألسواق املال؟ 
وهل ستتمكن من تحقيق ذات األرباح أم أنها 
ستتراجع؟ وكيف تبدو نفسيات املستثمرين 

وهم يستقبلون العام املقبل 2018؟
ــيــــة، يــتــوقــع  ــيــــركــ ــلـــى صـــعـــيـــد األســــهــــم األمــ عـ
ســتــريــت من  تــتــمــكــن وول  أن  اقـــتـــصـــاديـــون 
تحقيق ارتفاع خالل العام املقبل، ولكن ربما 
الــعــام  تــقــل كــثــيــرًا عــمــا حققته خـــالل  بنسبة 
ــذا الـــصـــدد، يــتــوقــع مــصــرف  ــاري. فـــي هــ ــجــ الــ
ـ ميريل يــنــش«، أن تدفع  »بــانــك أوف أميركا 
إجازة مشروع الضرائب الشركات األميركية 
إلى إعادة موجوداتها املستثمرة في الخارج، 
خاصة حسابات األوفشور إلى أميركا. ويرى 
أن ذلـــك سيعمل عــلــى تــعــزيــز صـــرف الـــدوالر 

األميركي. 
فــيــمــا تـــوقـــعـــت الـــعـــديـــد مــــن املــــصــــارف الــتــي 
اتـــهـــا  اطــلــعــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى قـــراء
للعام الجديد، أن يواصل مصرف االحتياط 
الفدرالي رفع سعر الفائدة، ربما ثالث مرات، 
بأكمله،  املــقــبــل  الــعــام  فــي   %0.75 بنسبة  أو 
وبنسبة 0.25% في كل مرة. وبنى العديد من 
خــبــراء املـــال توقعاتهم فــي ذلــك على أســاس 
أن الــنــمــو الـــقـــوي الـــــذي يــشــهــده االقــتــصــاد 
األمــيــركــي حــالــيــًا ســيــتــواصــل وربــمــا يـــراوح 
النمو االقتصادي في املتوسط نسبًا تتراوح 

بن 3.0% و3.5% خالل العام املقبل. 
ويــــعــــد مــــعــــدل الـــنـــمـــو االقــــتــــصــــادي ومـــعـــدل 
الفائدة من املؤثرات الرئيسية في نمو سوق 
املال األميركي. أما العامل الثاني الذي يدعم 
الــتــفــاؤل االســتــثــمــاري فــهــو اإلجـــــراءات التي 
القيود  إلــغــاء  بــشــأن  تــرامــب  إدارة  اتــخــذتــهــا 
التي كانت تكبل القطاع املالي، وعلى رأسها 

املصارف التجارية. 
ومن شأن فك هذه القيود أن يرفع من إقراض 
ــراد والــــشــــركــــات الــصــغــيــرة  ــ ــأفـ ــ ــارف لـ ــ ــــصـ املـ
ــذا الـــعـــامـــل فــي  ــ ــة. وســـيـــســـاهـــم هـ ــطـ ــتـــوسـ واملـ
زيــــــادة املــبــيــعــات االســتــهــالكــيــة ويـــرفـــع من 
فيتمثل  الثالث،  العامل  أما  الشركات.  أربــاح 
ــــون اإلصـــــــــالح الـــضـــريـــبـــي  ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ ــــي مـ فـ
ــازة وأن يصبح  ــ الــــذي بـــات عــلــى وشـــك اإلجــ
قــانــونــًا. وهــــذا املـــشـــروع يــصــب فــي مصلحة 
األثـــريـــاء والــشــركــات الــكــبــرى، حــيــث يخفض 
إلـــى %20  مــن 35% و%39  الــضــرائــب عليها 
أربــاح  تلقائيًا  الخفض سيرفع   وهــذا  فقط. 
معظم الــشــركــات األمــيــركــيــة. وبــالــتــالــي، فــإن 
هــنــاك فــرصــًا واســعــة أن تــواصــل ســـوق املــال 
ــيـــة تـــقـــدمـــهـــا، ولـــيـــس مــســتــبــعــدًا أن  ــيـــركـ األمـ
يــخــتــرق مـــؤشـــر داو جـــونـــز حـــاجـــز 25 ألــف 
نقطة فــي بــدايــة الــعــام الجديد، إن لــم تحدث 
اضــطــرابــات ســيــاســيــة كــبــرى أو تــوتــر أمني 
يعرقل االستثمار ويضعف ثقة املستثمرين 
فـــي أمـــيـــركـــا. وتــتــوفــر لــالقــتــصــاد األمــيــركــي 

القياس  خــام  لسعر  توقعاته  باركليز  رفــع 
الــعــاملــي بــرنــت فــي الــربــع األخــيــر مــن 2017 
إلى 62 دوالرًا للبرميل وأبقى على توقعات 
للبرميل.  55 دوالرًا  لعام 2018 عند  السعر 
وقــــال بــاركــلــيــز إن الــســحــب مـــن مــخــزونــات 
النفط قد يتسارع في أوروبا بناء على مدة 
توقف خط أنابيب ينقل خام فورتيس، مما 
سيبقي على أسعار برنت مرتفعة في نطاق 

60 دوالرًا للبرميل.
وأضـــــــاف بـــاركـــلـــيـــز »نــــعــــزو بـــعـــض تــحــســن 
أسعار النفط في الفترة األخيرة إلى عوامل 

ــــروف مــثــالــيــة يــرتــفــع فــيــهــا مــعــدل  حــالــيــًا، ظـ
الــنــمــو وتــنــخــفــض فــيــهــا نــســبــة الــبــطــالــة إلــى 
حوالى 4.1 %، وسط معدل معقول للتضخم. 
ولـــكـــن فـــي مــقــابــل هــــذه الـــعـــوامـــل اإليــجــابــيــة 
الـــتـــي تـــدعـــم مـــواصـــلـــة انـــتـــعـــاش ســــوق املـــال 
ــكــــوك يـــبـــديـــهـــا بــعــض  ــاك شــ ــنــ ــــي، هــ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
كــبــار االقــتــصــاديــن حـــول إمــكــانــيــة أن ينمو 
 %3 بن  يتراوح  بمعدل  األميركي  االقتصاد 
و3.5% خالل العام املقبل، من بن هؤالء  كل 
مــن االقــتــصــاديــن املــعــروفــن، بــول كريغمان 
ونـــوبـــل لــــوريــــت، الـــلـــذيـــن يـــريـــان أن ذلــــك لن 

يتحقق. 
أمــا الــعــامــل اآلخـــر السلبي الـــذي سيؤثر في 
هو  عمومًا،  والغربية  األميركية  املــال  ســوق 
الرقمية  العمالت  نحو  االستثماري  التوجه 

بـــن صـــغـــار املــســتــثــمــريــن، حــيــث بــلــغ حجم 
االســتــثــمــار فــي هـــذه الــعــمــالت أكــثــر مــن 450 
املــاضــي.  األســبــوع  نهاية  حتى  دوالر  مليار 
فإن  أناليسيس«،  جي  »آي  توقعات  وحسب 
اســتــخــدام الــعــمــالت الــرقــمــيــة ســيــتــوســع في 
العام املقبل، ولكن ستبقى مخاطر االستثمار 
الحكومات إلصدار  توجه  مع  مرتفعة،  فيها 

تشريعات تحظر التعامل فيها. 
ــــرى 6  ــتـ ــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد األوروبـــــــــــــــي، فـ أمـــــــا عــ
مصارف استثمارية كبرى أن رئيس املركزي 
األوروبــــــــــي، مــــاريــــو دراغــــــــي، ســـيـــرفـــع مــعــدل 
الفائدة في العام املقبل، وسط معدالت النمو 
القوية التي تشهدها منطقة اليورو، وزيادة 
التضخم  معدل  وارتفاع  االستهالكية،  الثقة 
فــي دول املــنــطــقــة، وإن كـــان أقـــل مــن توقعات 

في  للنقيض  تتحول  أن  املرجح  من  مؤقتة 
2018«. ويتوقع باركليز أن يبلغ سعر خام 
للبرميل  الوسيط 51 دوالرا  غــرب تكساس 

في املتوسط في 2018.
ــار الـــنـــفـــط أمـــس  ــعــ ــي لـــنـــدن صـــعـــدت أســ وفـــ
األربـــعـــاء، بــعــدمــا أظــهــرت بــيــانــات للقطاع 
تـــراجـــع مــخــزونــات الـــخـــام األمــيــركــيــة أكــثــر 
من املتوقع بينما واصلت توقعات اإلغالق 
الطويل لخط أنابيب خام رئيسي في بحر 

الشمال دعم األسواق.
وفي الجلسة الصباحية بلندن، كسب خام 

بــرنــت 69 سنتًا لــيــرتــفــع بــمــا يــعــادل %1.1 
الــخــام  لــلــبــرمــيــل. وهــبــط  إلـــى 64.03 دوالرا 
1.35 دوالرًا أو 2.1 باملئة عند التسوية يوم 
الثالثاء إثر موجة بيع لجني األربــاح، بعد 
أنباء بشأن إغــالق خط أنابيب رئيسي في 
بحر الشمال ساهمت في رفع خام القياس 
لــلــمــرة  لــلــبــرمــيــل  دوالرا   65 ــــوق  فـ الـــعـــاملـــي 

األولى منذ منتصف عام 2015.
فــيــمــا صــعــد خــــام غــــرب تــكــســاس الــوســيــط 
 57.59 إلــــى   %0.8 أو  ســنــتــًا   45 األمـــيـــركـــي 
أكـــبـــر خط  لــلــبــرمــيــل. وقـــــال مــشــغــل  دوالرا 
للنفط  من حقولها  يمتد  بريطاني  أنابيب 
والــغــاز فــي بحر الــشــمــال إن مــن املــرجــح أن 
ــراء  يــظــل الـــخـــط مــغــلــقــًا لـــعـــدة أســـابـــيـــع إلجــ

إصالحات.
ينقل نحو 450  الــذي  األنابيب  وأغلق خط 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــًا مـــن خـــام بــحــر الــشــمــال 
فــورتــيــس بــعــد اكــتــشــاف تــشــقــقــات. وتــعــود 
العاملية إلى أن خام  أهمية الخط لأسواق 
فــورتــيــس هــو أكــبــر خمسة خــامــات نفطية 

تستخدم في حساب سعر برنت القياسي.
ــعـــت مــنــظــمــة »أوبـــــــــك« أمــــــس، تـــــوازن  ــوقـ وتـ
 2018 أواخـــر  بحلول  العاملية  النفط  ســوق 
ــــذي يــقــلــص فــيــه اتــفــاقــهــا مع  فـــي الـــوقـــت الـ
منتجن آخــريــن عــلــى خــفــض اإلنـــتـــاج  من 
فــائــض مــخــزونــات الــنــفــط حــتــى فــي الــوقــت 
الذي تضخ فيه الواليات املتحدة ومنتجون 

آخرون خارج املنظمة املزيد من الخام.
وخفضت منظمة »أوبك« في تقرير شهري 
في  نفطها  على  العاملي  للطلب  تقديراتها 
2018 بــمــقــدار 270 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــًا إلــى 
33.15 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا ألســـبـــاب من 

بينها ارتفاع اإلمدادات األميركية.
)رويترز(

اتفاقية تــجــارة مــع دول االتــحــاد األوروبــــي، 
وتأخذ  لبريطانيا،  األول  الشريك  تعد  التي 
حـــصـــة تـــفـــوق 40% مــــن إجـــمـــالـــي تــجــارتــهــا 

العاملية. 
وكانت البورصات األوروبية قد فتحت، أمس 
األربعاء، وسط حالة من الحذر، رغم املكاسب 
وبــورصــات  األميركية  الــســوق  حققتها  التي 

آسيا، في الوقت الذي ينتظر فيه املستثمرون 
»البنك  الــفــدرالــي  االحــتــيــاط  اجتماع مجلس 
املركزي األميركي«،  وتداعيات هزيمة مرشح 
الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس 
دونالد ترامب في انتخابات مجلس الشيوخ 

لوالية أالباما.
وحــســب رويــــتــــرز، تـــراجـــع املـــؤشـــر ســتــوكــس 
600 األوروبي 0.1%، مع انخفاض بورصات 

باريس وفرانكفورت ولندن.
ــيـــوســـون،  ــايـــكـــل هـ ــــى مـ ــبـــت رويـــــتـــــرز إلــ ونـــسـ
ــي مـــاركـــتـــس«، قــولــه  ــي.ام.ســ املــحــلــل لـــدى »ســ
»إنه ال يتوقع أن تنتقل املستويات القياسية 
املتحدة،  الواليات  التي ُسجلت في  الجديدة 
ــاء، إلــــــى أوروبـــــــــــــا«. ويـــتـــرقـــب  ــ ــــالثـ ــثـ ــ ــاء الـ مــــســ
املستثمرون مجموعة من االجتماعات املهمة 

التي ستعقدها البنوك املركزية اليوم، في كل 
وتعتمد  وأملــانــيــا.  وبريطانيا  ســويــســرا  مــن 
األســــــواق هــــذه األيـــــام عــلــى ســلــســلــة املــتــاجــر 

الكبرى، وسط مشتريات الكريسماس. 
املستثمرون  يــراقــب  الــيــابــانــي،  الصعيد  على 
مؤشرات من رئيس الوزراء شينزو آبي، بشأن 
التمديد أو إنهاء فترة رئاسة هاريهتو كوردا 
الــتــي ستنتهي  الــيــابــانــي،  املــركــزي  للمصرف 
التمديد  وسيعني  املقبل.  إبريل/نيسان  فــي 
املالي  التحفيز  سياسة  على  اإلبــقــاء  لــكــوردا 
التي ضخت تريليونات الينات في االقتصاد 
الـــيـــابـــانـــي خــــالل الــعــقــد الــــجــــاري. وفــــي حــال 
سياسة  استمرار  سيعني  ذلــك  فــإن  التمديد، 
معدل  زيـــادة  إلــى  الــرامــيــة  اليابانية  التحفيز 
مزيد  فإن ضخ  وبالتالي،  الياباني.  التضخم 

الينات سيعمل على خفض سعر صرف  مــن 
الن الياباني وإنعاش سوق املال في طوكيو. 
ويـــذكـــر أن األســـهـــم الــيــابــانــيــة شـــهـــدت أكــبــر 
انتعاش لها خالل العام الجاري، على الرغم من 
والتهديد  الشمالي،  الكوري  النووي  التهديد 
ــرفـــع الـــضـــرائـــب عـــلـــى املــنــتــجــات  األمـــيـــركـــي بـ
اليابانية املصدرة للواليات املتحدة. وتواجه 
سوق املال اليابانية، في الوقت الراهن، خدمة 
الديون املرتفعة التي تفوق 11 تريليون دوالر. 
ويـــــرى مــحــلــلــون أن فــشــل ســيــاســة الــتــحــفــيــز 
ورطة  في  الياباني  االقتصاد  سيدخل  املالي 
الــســيــاســات النقدية  حــقــيــقــيــة، حــيــث إن هـــذه 
رفعت من الدين العام من دون أن تساهم في 
رفع معدل النمو االقتصادي الذي اليزال أقل 

من واحد في املائة.

أسواق المال 
في 2018

باركليز يتوقع 55 دوالرًا لخام برنت في 2018
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التمديد لمحافظ المركزي 
الياباني كوردا سيحدد 
توجه السياسة النقدية

املركزي األوروبــي. وحسب وكالة بلومبيرغ، 
فـــــإن كــــال مــــن مــــصــــرف نـــــورمـــــورا الـــيـــابـــانـــي 
الفائدة  رفــع  يتوقعان  البريطاني  وباركليز 
خــالل الــعــام املقبل. ولكن معظم خــبــراء املــال 
الفائدة  سعر  رفــع  أن  يعتقدون  واالستثمار 
ــيـــة لــن يــحــدث قــبــل عـــام 2018. ولكن  األوروبـ
رغــم ذلــك، فــإن أسهم منطقة الــيــورو، خاصة 
أكثر  أصبحت  واألملــانــيــة،  الفرنسية  األســهــم 
جاذبية للمستثمرين الكبار، كما أن احتمال 
ارتفاع عملة اليورو سيساهم كذلك في جذب 

الرساميل إلى أوروبا. 
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــســــوق املـــــــال الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
البنوك  الــســوق، وحسب معظم  أداء  فيعتمد 
االســتــثــمــاريــة، عــلــى الــتــقــدم الــــذي ستحدثه 
رئــيــســة الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تـــجـــاه تــوقــيــع 

توقعات بانتعاش استثماري رغم مخاطر 
السياسة والحروب

أن  األمـــيـــركـــيـــة،  الـــخـــزانـــة  وزارة  أكـــــدت 
ــة ســجــلــت عــجــزًا  ــيـ ــركـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة األمـ
قدره 139 مليار دوالر في امليزانية في 
لبيان  الثاني. ووفقًا  نوفمبر/ تشرين 
امليزانية الشهري الذي تصدره الوزارة 
والــذي نشرته رويــتــرز، فــإن العجز في 
املــيــزانــيــة االتــحــاديــة فــي الــشــهــر نفسه 
ــلـــغ 137 مــلــيــار  الــــعــــام املــــاضــــي بـ مــــن 
»رويــتــرز«، كــان خبراء  لـــ دوالر. ووفــقــًا 
اقــــتــــصــــاديــــون شــمــلــهــم اســـتـــطـــالع قــد 
االتحادية  امليزانية  تسجل  أن  توقعوا 
الشهر  دوالر  مــلــيــار   134 ــدره  قــ عــجــزًا 
املــــاضــــي. وبـــلـــغ الــعــجــز فـــي الــشــهــريــن 
الــســنــة املــالــيــة 202 مليار  ــــن مـــن  األولـ
دوالر مقارنة مع عجز بلغ 183 مليار 
دوالر فـــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الــســنــة 
املــالــيــة في  املــالــيــة 2017. وتــبــدأ السنة 

الــــواليــــات املـــتـــحـــدة فـــي أول أكــتــوبــر/ 
تشرين األول.

وبلغ إجمالي اإليرادات الشهر املاضي 
قـــدرهـــا  بــــزيــــادة  دوالر  مـــلـــيـــارات   208
4%عن مستواها قبل عام، بينما بلغت 
بارتفاع  دوالر  مليار   347 املصروفات 
قدره 3%. ووافق الكونغرس األميركي 
األســبــوع املــاضــي على مــشــروع قانون 
لــتــمــويــل قــصــيــر األجــــل يــبــقــي عمليات 
ـــ 23 من  الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة حــتــى الــ
يتفق  لم  لكنه  األول،  كانون  ديسمبر/ 
املالية  للسنة  ميزانية  على  اآلن  حتى 
بــكــامــلــهــا. وتــعــانــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
من ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 20 
ترليون دوالر، وتبلغ خدمة هذا الدين 

حوالى نصف ترليون دوالر سنويًا. 
)العربي الجديد(

أعلن رئيس مجموعة االتصال الروسي 
لــــشــــؤون لــيــبــيــا، لـــيـــف ديـــنـــغـــوف، أمـــس 
األربعاء، أن شركة »تات نفط« الروسية 
النفط  عــقــود  استئناف  تعتزم  للطاقة، 
ــة  ــالـ ــوكـ فـــــي لـــيـــبـــيـــا. وقـــــــــال ديــــنــــغــــوف لـ
في  قابلت  »لقد  الروسية:  »نوفوستي« 
التي  نــفــط(،  )تــــات  ليبيا ممثلي شــركــة 
كان لها عقود موقعة منذ أيام القذافي. 
وهـــم يــعــتــزمــون الــيــوم مــواصــلــة عملهم 
في ليبيا«. وبخصوص املحادثات حول 
إعادة بناء مستودعات النفط الليبية من 
قبل الشركات الروسية، أضاف دينغوف: 
املــقــبــل، نستقبل طلبات  الــعــام  »ســتــبــدأ 
كثيرًا مؤهالت  تقدر  ليبيا  الشأن،  بهذا 
املتخصصن لدينا، ولكن ستتم بالفعل 
مناقشة هذا مع الشركات التي يمكن أن 
توفر هذه املساعدة«. وتمر ليبيا بأزمة 
العام  منذ  واضــطــرابــات مسلحة  حـــادة 

القذافي بطريقة  2011 بعد مقتل معمر 
وحـــشـــيـــة، وهــــو مـــا دفــــع الـــشـــركـــات إلــى 

الخروج من البالد بما فيها الروسية.
ُيــذكــر أن فــائــز الـــســـراج، رئــيــس حكومة 
املــدعــومــة من  الليبية  الــوطــنــي  الـــوفـــاق 
األمم املتحدة، عقد يوم السبت اجتماعًا 
ــة الــوطــنــيــة  نـــــــادرًا مــــع رئـــيـــس املـــؤســـسـ
للنفط ومحافظ املصرف املركزي لبحث 
ــاج  ــتـ ــــن أجــــــل رفــــــع إنـ ــل مـ ــويـ ــمـ ــتـ ــل الـ ــبـ سـ
الوطني  الــوفــاق  وقــالــت حكومة  النفط. 
الــتــرتــيــبــات املالية  إن االجــتــمــاع تــنــاول 
الـــــالزمـــــة لـــتـــوفـــيـــر تـــمـــويـــل لــلــمــؤســســة 
ــع  ــن رفــ ــ ــفـــط لـــتـــتـــمـــكـــن مــ ــنـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
ومسؤولياتها  مــهــامــهــا  وأداء  اإلنـــتـــاج 
لعمليات  والشاملة  املأمول  الوجه  على 
اإلنـــتـــاج واالســـتـــكـــشـــاف وتــكــريــر ونــقــل 

النفط الخام واملنتجات النفطية.
)رويترز(
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مال وسياسة

العام  خالل  انتعاشها،  العالمية  المال  أسواق  تواصل  أن  المتوقع  من 
المقبل، على الرغم من المخاطر النووية، وبؤر االحتكاك في المنطقة 
العربية، واضطراب سياسة الرئيس ترامب. وترى مصارف استثمار أن البورصات 

العالمية ستتأثر سلبًا بإقبال صغار المستثمرين على العمالت الرقمية

خطوط  لتأمين  بالصين  عقد  مؤتمر  في  بلدًا  لـــ34  ممثلون  وافــق 
تبادل  التعاون في مجال  الدولية، على تعزيز  النفط والغاز  أنابيب نقل 
منها.  والتحقق  المعلومات 
من  ممثلين  المنتدى  واجــتــذب 
أنحاء  من  القانون  إنفاذ  وكــاالت 
دولية.  منظمات  وثــالث  العالم 
واتفق الممثلون على وضع آلية 
المبكر  واإلنـــذار  المخاطر  لتقييم 
األمنية  ــتــهــديــدات  ال لمعالجة 
الدولية،  النقل  أنابيب  لخطوط 
مشتركة  تشاور  آلية  إلى  باإلضافة 
منتظمة. وحسب وكالة شينخوًا.

أمن الطاقة

رؤية

جواد العناني

حلقات التنسيق السياسي التي تحيط بالوطن العربي، وخصوصا 
في منطقة املشرق العربي، قد تؤدي إلى تحول التبادالت الداخلية 
العربية إلى تبادالت مع القوى املحيطة بها. وقد قدمت لنا سياقات 
 نــاصــعــًا عــلــى ذلــك، 

ً
ــــة قــطــر مــثــاال الــحــصــار االقــتــصــادي عــلــى دول

فــالــتــبــادل الــتــجــاري الـــذي كــان بــني قطر وكــل مــن اململكة العربية 
قد  البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية  اإلمـــارات  ودولـــة  السعودية، 
تحول إلى دولتني في الجوار، هما الجمهورية اإليرانية اإلسالمية 

والجمهورية التركية. 
وأدى كــذلــك إلـــى دفـــع قــطــر إلـــى زيــــادة اعــتــمــادهــا عــلــى ذاتــهــا في 
عن  منأًى  في  تجعلها  ودوائــيــة،  غذائية  إنشاء مصانع  ترخيص 

التعّرض لنقص هذه املواد في أي وقت في املستقبل.
وال ينحصر هذا األمر في التجارة والتبادل السلعي، بل يمتد إلى 
التي كانت  الجوية  القطرية  فالخطوط  عــدة.  الخدمات في مجاالت 
تتخذ من مطارات دول الخليج األخرى محطة انطالِق لها قد انتقلت 
إلى دول أخــرى. واضطرت هذه الخطوط في طيرانها إلى التحول 
من أجواء الخليج إلى أجواء إيران خاصة، وبعض الدول أإلفريقية.

وبــالــنــســبــة لــلــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة، فــقــد تــحــول اســتــالم البضائع 
مــن جبل علي فــي إمـــارة دبــي إلــى مــوانــئ خليجية أخـــرى، أو إلى 
دول قريبة، وينطبق األمر نفسه على السياحة الطبية، والسياحة 
الــتــرفــيــهــيــة، والــتــســويــقــيــة وغــيــرهــا. ومــمــا ســـوف يـــعـــّزز مـــن هــذا 
االتجاه التطورات الجديدة التي تجري على ساحة اململكة العربية 
السعودية، فبعد قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في شوارع 
اململكة، كان قرار فتح الباب أمام العروض الفنية والغنائية القادمة 
من الخارج، مع ما تقدمه هذه من استعراضات مختلطة. وأخيرًا 
في  والتي ستنتشر  دور عرض سينمائية،  بإنشاء  السماح  جاء 
»املـــــوالت«، ومــراكــز الــتــســوق فــي كــل مـــدن الــســعــوديــة. وبالسماح 
والتزلج،  املالهي،  ترفيهية كمدن  ومرافق سياحية  أماكن  بإنشاء 
املرافق فتح  لهذه  املجدي  التسويق  والعوم، حيث تملي ضــرورات 
فيها. هذه  واالخــتــالط  لدخولها  الجنسني  كــال  مــن  للزبائن  الــبــاب 
للسياحة  الــســعــوديــني  تــحــول دون ســفــر  الــتــطــورات كلها ســـوف 

للغرض نفسه في كل من البحرين واإلمارات على وجه التحديد.
وأما في ما يتعلق بالتعاون االستثماري، فسوف نرى مزيدًا من 
تحول االستثمارات الخليجية بعيدًا عن الدول الخليجية األخرى، 
فالتعاون في مجال الغاز بني دولة قطر وإيران واضح، وال حاجة 
أكبر حقل  فــي  تشتركان  أنهما  فيه، خصوصا  الــخــوض  إلعـــادة 
لــلــغــاز فــي الــعــالــم فــي بــحــر الــخــلــيــج. وكــذلــك، قــامــت سلطنة ُعــمــان 
بالتوقيع على اتفاق مع إيران، لبناء أنبوب غاز بطول 400 كيلومتر 
االستراتيجية،  الحيوية  املــادة  هذه  من  بحاجتها  السلطنة  لتزويد 
تــزداد  ســوف  االستثمارية  السيادية  الصناديق  أن  نــرى  وســوف 
 عــن الـــدول العربية فــي خــيــاراتــهــا االســتــثــمــاريــة إلــى تركيا، 

ً
غــربــة

وإيران، وغيرها من دول املنطقة من غير العرب.
وفي مجال العمالة، نرى أن الدول العربية سوف تنأى بنفسها عن 
طلب العمالة العربية، وستزيد قيودها على هذا االستيراد، وتلجأ 
أكثر وأكثر إلى الدول اآلسيوية، علمًا أن مخاطر التفوق الديمغرافي 
لبعض هذه الجنسيات في بعض دول الخليج وصل إلى حد الخطر 
الدولية  الضغوط  زيـــادة  الـــدول. وقــد ثبت بعد  تلك  والتهديد ألمــن 
لتحسني ظروف العمالة اآلسيوية داخل بعض دول الخليج أن هذه 
انفتاح  اآلسيوية. وبسبب  العمالة  لتلك  إغــراًء  أكثر  الــدول صــارت 
العقار،  فــي  املــواطــنــني  غير  مــن  املقيمني  الــداخــلــي على  االستثمار 
الخليج  واألسهم، والشركات، فإن معظم االستثمارات داخل دول 

سوف تتحول إلى القادمني اآلخرين من آسيا.
والخدمية  السلعية  االقــتــصــاديــة  الــتــحــوالت  فــاتــورة  مــا هــو حجم 
منذ  املاضية،  السبعة  األشهر  خــالل  التي حصلت  واالستثمارية 
إعالن املقاطعة االقتصادية ضد قطر، أمر يصعب تقديره. ولكن 
ولــن تقل  بليون دوالر،  بــأي حــال عــن 40-30  لــن يقل  املبلغ  هــذا 
دوالر.  بليون   15-10 عن  التحوالت  هــذه  نتيجة  اإلضافية  الكلفة 
املعقول،  األدنـــى  الحد  تمثل  متواضعة  أرقــامــًا  هنا  نختار  ونحن 
وخلق  لــلــزيــادة،  بالتدريج  مرشحة  األرقــــام  هــذه  أن  املعضلة  لكن 
واقع جديد إن طال عليه األمد سيصعب كسره أو عكسه باالتجاه 
اآلخر، فالتخلص من العرب أسهل بكثير من التخلص من األجانب.

أثــبــتــت األيـــــام مـــن تـــجـــارب كــثــيــرة يــصــعــب إحـــصـــاؤهـــا أن كسر 
االتفاقيات العربية ال يترتب عليه تبعات تذكر على الدول الناقضة  
الخلل،  أدمنوا حالة  قد  العرب  وكــأن  الترتيبات،  أو  االتفاقات  لتلك 
حتى صارت جزءًا من تحليل املخاطر التي يواجهونها. لقد قامت 
يمني قبل  مــلــيــون  مــن  أكــثــر  بترحيل  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  اململكة 
حوالي عقدين، عندما استشعرت أنهم كثيرون، وأن اعتماد السوق 
التي  الخليج األولــى  عليهم قد يهّدد األمــن السعودي. وبعد حرب 
الكويت عــام 1991 خــرج على  العراقية مــن  الــقــوات  دارت إلخـــراج 
األقل 350000 مقيم أردني وفلسطيني من الكويت، على الرغم من 
 ثانيًا أو ثالثًا هنالك، ولم يعرفوا لهم 

ً
أن كثيرين منهم كانوا جيال

وطنًا آخر سوى الكويت.
بعدما سعى  عربيٍة،  إجـــراءاٍت  من  عــرب  عانى مستثمرون  وكما 
هؤالء إلى جذب االستثمارات إلى دولهم. وقد قدمت تقارير كثيرة 
االستثمار  مثل مؤسسة حماية  عربية مشتركة،  من مؤسسات 
الــعــربــيــة والــصــنــدوق الــعــربــي لــإنــمــاء االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي 
وجامعة الدول العربية )اإليكوسوك( تناولت مشكالت االستثمار 
ــــدول الــعــربــيــة، ومــخــالــفــة بــنــود الــتــعــاقــد أو حتى  ــل الـ الــعــربــي داخــ

االستيالء على تلك االستثمارات بدون وجه حق يذكر.
إذا استمر حال العرب على حاله، واستمر هذا التنابذ، واستسهال 
حمة وتنسيق على املستوى 

ُ
التعامل مع اآلخر، فما الذي نرجوه من ل

القدس؟ وما  السياسي واألمني في وجه مخاطر االستيالء على 
هو األمل الذي سيتبقى للمواطن العربي، والذي يرجوه من أولياء 
أموره؟ وكيف سيثق املواطن املغلوب على أمره بأن املسؤولني عنه، 
ورعاة أموره، سوف يقدرون على كل أزماته وتهيئة فرص الحياة 

الكريمة له في مستقبل األيام. 
قوة  وأكثر  إدارة  وأفضل   

ً
أحسن عمال األخــرى  اإلسالمية  الــدول 

منا نحن العرب. تركيا، وإيران وإندونيسيا، وماليزيا، أحسن منا 
، وأكثر بناء للثروة الحقيقية، وأكثر منا تنويعًا القتصاداتها، 

ً
حاال

وتفوقنا في التقدم العلمي. ولنا فيها أسوة حسنة. وبعضها مّرت 
ومــّن  أمــرهــا،  لكنها حزمت  وفــرقــة،  وهلهلة  فساد  بمراحل  مثلنا 
النهوض  قــادرة على  الله عليها بقياداٍت صادقة، ما جعلها كلها 

بشعوبها إلى مستويات أعلى، وإلى وضٍع أكثر استقرارًا وثباتا.

االنحراف 
االقتصادي العربي


