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تركيا تتوسع في الخصخصة
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تشهد تــركــيــا، مــنــذ بــدايــة الــعــام 
الـــــجـــــاري، تـــوســـعـــا فــــي تــطــبــيــق 
برنامج الخصخصة الذي أطلقه 
حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ وصوله 
عــن طرح  أعلنت  عــام 2002، حيث  للسلطة 
ــانـــع والـــطـــرق  عــــدد مـــن املـــؤســـســـات واملـــصـ

للخصخصة خالل الشهور القليلة املقبلة.
وقــالــت الــجــريــدة الرسمية، أمــس األربــعــاء، 
مــصــنــع ســكــر  الـــحـــكـــومـــة ســـتـــطـــرح 14  إن 
للخصخصة عن طريق مزادات، في إبريل/
نيسان املقبل، كما أن وزارة النقل ستطرح، 
ــزادًا لــعــقــد الــبــنــاء  ــ فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران، مــ
والتشغيل ونقل امللكية لطريق سريع بني 

أيدين ودنيزليفي غرب تركيا.
يأتي ذلك بعد يوم واحــد من إعــالن رئيس 
أن  قـــــرة داغ،  هـــمـــت  ــبـــول،  ــنـ إســـطـ ــة  بــــورصــ
الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره 

العام،  لالكتتاب  البورصة  من   %25 بطرح 
مضيفا أن اإليرادات املتوقعة لن تقل عن 10 

مليارات ليرة )2.65 مليار دوالر(.
ــال املــحــلــل االقــتــصــادي أيــهــم عــبــود، إن  وقــ
ــتـــطـــورة، لــيــســت بــحــاجــة  تـــركـــيـــا، كـــدولـــة مـ
ــلــــى مـــلـــكـــيـــة بــــعــــض الــــشــــركــــات  لــــإبــــقــــاء عــ
الغذائية، مشيرًا إلى ضرورة النظر لوضع 
الشركات  تلك  آلــت ملكية  العمالة في حــال 
في  مشاركتهم  يتم  كــأن  الــخــاص،  للقطاع 
امللكية عبر شـــراء األســهــم، واشــتــراط عدم 
تسريحهم كي ال تزيد نسبة البطالة.وتوقع 
عبود، في تصريحات لـ »العربي الجديد«، 
املقبلة،  الــســنــوات  تــركــيــا، خــالل  أن تتخلى 
عــــن شــــركــــات أكـــثـــر أهـــمـــيـــة مــــن الـــشـــركـــات 
املستبعد  غــيــر  مــن  أنـــه  الــغــذائــيــة، مضيفا 
»داو  بـ  أســوة  تأسيس مؤشر »داو تركي« 
ــركــــي، الــــــذي يــعــطــي مــؤشــر  ــيــ ــز« األمــ ــونــ جــ
اإلنتاج من خالل أكبر 30 شركة صناعية. 
أن تركيا تطرح شركات  إلــى  ويلفت عبود 

رابحة لجذب الرساميل، املحلية والدولية، 
فبورصة إسطنبول وبعد ما حققته العام 
املــاضــي مــن مضاعفة قيمة األســهــم، باتت 
مــحــط أنـــظـــار املــســتــثــمــريــن الـــدولـــيـــني، كما 
أن الــطــرقــات والــجــســور فــي تــركــيــا، تحقق 
ــى نــجــاح  ــ ــرا إلــ ــيـ ــة، مـــشـ ــمـــونـ عـــــائـــــدات مـــضـ
تــركــيــا فــي جـــذب نــحــو 7.5 مــلــيــارات دوالر 
استثمارات أجنبية مباشرة، العام املاضي.

ــة مـــيـــروســـا  ــركــ ــر شــ ــديــ ــن جـــهـــتـــه، قــــــال مــ ــ مـ
لــالســتــثــمــارات األجــنــبــيــة فـــي إســطــنــبــول، 
محمد كامل دميراي، إن بورصة إسطنبول 
للمستثمرين، وهو  استثمارًا جاذبًا  باتت 
ما رأتــه الحكومة التركية إنجازًا ال بد من 
توظيفها  يمكن  سيولة  لتأمني  استغالله 
فـــي مــشــاريــع كـــبـــرى، ربــمــا ال يــقــبــل عليها 
الــقــطــاع الـــخـــاص. ونــفــى دمـــيـــراي مـــا يــقــال 
القطاعات  عــن  باملطلق  الــدولــة  تخلي  عــن 
الصناعية البسيطة، إذ تؤثر على الشراكة 
مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــبــر نـــظـــام »بــــي بي 

تي«، كما يتم في القطاع الصحي والطاقة 
ــــو مــبــدأ  ــنـــه، وهـ وربــــمــــا الــــغــــذاء والـــســـكـــر مـ
الخاص  للقطاع  الــرابــح  االستثمار  تــأمــني 
ــج، 

َ
ــراء املــنــت ــ والــتــعــهــد بــتــقــديــم الـــزبـــون وشـ

أو مبدأ »بــي أو تــي« كما يتم عبر املرافق، 
ومنها الطرقات، لتعود امللكية للدولة بعد 

انقضاء فترة االستثمار.
واعــتــبــر مــديــر شــركــة االســتــثــمــارات، أن زج 
القطاع الخاص في عملية التنمية وتحقيق 
ــرورة، ويــحــقــق مكاسب  ــ ســرعــة الــنــمــو، ضــ
لكال الطرفني، معتبرًا أن بالده مستمرة في 
مشيرا  والــتــشــاركــيــة،  الخصخصة  عملية 
إلـــى أن »الــســيــولــة لــيــســت الــســبــب الــوحــيــد 
للخصخصة، فاملؤشرات االقتصادية العام 
املاضي، هي األفضل منذ عام 2014، كما ال 
ضير في استعانة الدولة برأس املال املحلي 
لهم  تؤّمن  لطاملا  واألجنبي عبر شــراكــات، 
فها في 

ّ
الربح، وتحقق وفــورات مالية توظ

قطاعات أخرى«.

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع الرقم القياسي 
ألســـعـــار املــســتــهــلــك )الــتــضــخــم( فـــي الــبــحــريــن على 
أســــاس ســنــوي، بنسبة 2.8 % فــي يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني املاضي، وكانت البحرين شهدت ارتفاعًا في 
تطبيق  بسبب  املاضية  الفترات  السلع  مــن  العديد 
املعلومات  بيانات هيئة  وأفـــادت  ضــرائــب جــديــدة. 
أن  )حكومية(،  البحرينية  اإللكترونية  والحكومة 
الرقم القياسي ألسعار املستهلك سجل 130.5 نقطة 
الــشــهــر املـــاضـــي، مــقــارنــة بــــ 127 نــقــطــة فـــي يــنــايــر/ 

كانون الثاني 2017.
ووفــــــق بـــيـــانـــات الـــهـــيـــئـــة، ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــســكــن 

واملرافق )تشكل 24% من إنفاق املستهلكني( بنسبة 
غير  واملشروبات  الطعام  أسعار  زادت  فيما   ،%1.1
الــكــحــولــيــة )تــشــكــل 16 % مـــن إنـــفـــاق املــســتــهــلــكــني( 
بنسبة 4.5 %. وارتفعت أسعار املشروبات الكحولية 
االنتقائية،  الضريبة  لتطبيق  نــظــرًا   %  40 والــتــبــغ 
والــنــقــل 5 % مــتــأثــرا بــزيــادة أســعــار الــوقــود. وعلى 
خــطــى الــســعــوديــة، رفــعــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة للنفط 
العام  مطلع  الغازولني  أسعار  البحرين  في  والغاز 
 %12 أوكــتــان(   91 )بنزين  الجيد  بنوعيه  الــجــاري، 
الهيئة  أوكــتــان( 25%. وبـــررت  واملــمــتــاز )بنزين 95 
الحكومية البحرينية قرار زيادة أسعار الغازولني، 

بــنــاًء عــلــى مــراجــعــة األســعــار الخليجية والــعــاملــيــة. 
ــعــــدل الـــتـــضـــخـــم )الـــــرقـــــم الـــــــذي يــقــيــس  ــكـــس مــ ــعـ ويـ
الرئيسية  الــخــدمــات والــســلــع  الــحــصــول عــلــى  كلفة 
معدالت  ويــرصــد  األســعــار  تحركات  للمستهلكني( 
الغالء في األســواق املختلفة. وعلى أساس شهري، 
ارتـــفـــع الـــرقـــم الــقــيــاســي ألســـعـــار املــســتــهــلــك %1.6 

مقارنة مع ديسمبر/ كانون األول املاضي.
وبــــــدأت 3 دول خــلــيــجــيــة تــطــبــيــق ضــريــبــة الــقــيــمــة 
الثاني املاضي، وهي  املضافة بداية يناير/ كانون 
السعودية التي بدأت تطبيقها في يونيو/ حزيران 
املـــاضـــي، واإلمــــــارات فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول مــن عــام 

»ستاندرد  وكــالــة  وكشفت  البحرين.  وكــذلــك   ،2017
االئتماني، في تقرير سابق،  بــورز« للتصنيف  آند 
أن دوال خليجية قد تضاعف نسبة ضريبة القيمة 
املضافة املطبقة على السلع والخدمات لترتفع من 
5% إلى 10%. وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها 
أن ذلــك يــرجــع فــي األســـاس إلــى الــتــفــاوت بــني الحد 
التحصيل  ومــعــدل   %5 البالغ  للضريبة  القانوني 
الفعلي لها. والقيمة املضافة، ضريبة غير مباشرة 
الــفــارق بــني سعر  ــفــرض على 

ُ
يدفعها املستهلك، وت

الشراء من املصنع وسعر البيع للمستهلك.   
)العربي الجديد، األناضول(

موجة تضخمية تضرب أسواق البحرين

نمو شركات منطقة اليورو
أظهر مسح أن نمو الشركات في 

منطقة اليورو تباطأ أكثر من 
املتوقع هذا الشهر لكنه ال يزال قويا 

وذلك بفعل ارتفاع األسعار وقوة 
العملة، غير أن الشركات تسجل 
أعلى مستويات التفاؤل فيما ال 
يقل عن خمسة أعوام ونصف 
العام. كانت منطقة اليورو أحد 

االقتصادات الرئيسية األفضل أداء 
في العام املاضي، وبدأت شركاتها 
عام 2018 بزيادة النشاط بأسرع 

وتيرة له فيما يزيد كثيرا على 
عشر سنوات. لكن القراءة األولية 
ملؤشر مديري املشتريات لشهر 
فبراير/ شباط أظهرت أن وتيرة 
النمو القوية املسجلة في يناير/
كانون الثاني، وهي األسرع من 

نوعها خالل ما يزيد على عشر 
سنوات، قد فقدت بعض الزخم. 

وانخفضت القراءة املبدئية ملؤشر 
آي.إتش.إس ماركت ملديري 

املشتريات في منطقة اليورو، الذي 
يعتبر مؤشرا جيدا على متانة 

االقتصاد، إلى 57.5 58.8.

سيول توقع اتفاقيات 
للتجارة الحرة

قالت كوريا الجنوبية، أمس، إنها 
ستوقع على اتفاقيات للتجارة 

الحرة مع خمس دول من أميركا 
الوسطى ستعزز قدرة شركات 

السيارات الكورية الجنوبية وقطاع 
اإللكترونيات على دخول أسواق 

هذه الدول. وزير التجارة في كوريا 
الجنوبية كيم هيون-تشونج يتحدث 

في مؤتمر صحافي مع مفوض 
التجارة باالتحاد األوروبي في 
سيول يوم 6 مايو/أيار 2017. 
وقالت وزارة التجارة الكورية 
الجنوبية في بيان عبر البريد 

اإللكتروني إن وزير التجارة كيم 
هيون-تشونج التقى مع مندوبني 

من كوستاريكا والسلفادور 
وهندوراس ونيكاراغوا وبنما في 
سيول يوم األربعاء، للتوقيع على 
خمس اتفاقيات ثنائية منفصلة 
ستلغي الرسوم الجمركية على 

نحو 95 في املئة من السلع 
والخدمات املتبادلة.

شركة إسبانية تستثمر 
32 مليار يورو

قالت شركة الطاقة اإلسبانية 
العمالقة إيبردروال، أمس، إنها 

ستستثمر 32 مليار يورو )39.4 
مليار دوالر( على مدار السنوات 

األربع املقبلة، أغلبها في الشبكات 
والطاقة املتجددة وعقود شراء 

الطاقة في املكسيك. وذكرت الشركة 
في بيان أنها تأمل بتسجيل 

صافي ربح يتراوح بني 3.5 مليارات 
و3.7 مليارات يورو في 2022. 

وتمد إيبردروال أكثر من 30 مليون 
شخص بالطاقة في دول مختلفة 

من بينها إسبانيا والواليات 
املتحدة وبريطانيا. وجرى اإلعالن 

عن التوقعات في إطار تحديث 
شر 

ُ
استراتيجية ألربع سنوات ن

بالتزامن مع األرباح السنوية التي 
أظهرت تراجع األرباح األساسية 
بنسبة 7.8 باملئة، متأثرة بموجة 

جفاف في إسبانيا وانخفاض قيمة 
الجنيه اإلسترليني أمام اليورو.

أخبار

فولكسفاغن 
ترفع أجور 

العمال

قالت النقابة العمالية »آي.جي ميتال« إن مجموعة فولكسفاغن األملانية لصناعة السيارات وافقت على زيادة أجور ما يزيد على 120 ألف عامل في 
أملانيا بنسبة 4.3% اعتبارًا من شهر مايو/ أيار املقبل، وذلك بعد جولة رابعة من املحادثات بني النقابة وإدارة املجموعة. وبموجب االتفاق مع أكبر 
شركة لصناعة السيارات في أوروبا والذي جرى اإلعالن عنه أمس األربعاء وفقًا لوكالة »رويترز«، فإن العمال في منشآت غرب أملانيا سوف يتلقون 
أيضًا مدفوعات إضافية تعادل 27.5 % من الراتب الشهري مرة واحدة سنويًا اعتبارًا من العام القادم. وقالت النقابة إن العامل يمكنه الحصول على 

إجازة إضافية ملدة ستة أيام بداًل من هذه املدفوعات اإلضافية إذا أراد ذلك.

اقتصاد
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صالح النعامي 
القاهرة - العربي الجديد

ــلــــي  ــيــ واصــــــــل االحــــــتــــــال اإلســــرائــ
االحتفال بصفقة بيع الغاز ملصر، 
حيث أكدت األوساط االقتصادية 
هــنــاك أن االتـــفـــاق مــع الــقــاهــرة ســيــؤدي إلــى 
ــاع املالية  تــحــول إيــجــابــي هــائــل على األوضــ
إلسرائيل وسيفتح الباب أمامها لعقد مزيد 
من صفقات بيع الغاز وتطبيع العاقات مع 
دول عربية أخرى وال سيما الخليجية، وفي 
املــقــابــل رحـــب الــرئــيــس املــصــري عــبــد الفتاح 
الــســيــســي بــــاالتــــفــــاق مـــعـــبـــرًا عــــن »ســـعـــادتـــه 
لــلــغــايــة« بــمــا أبـــــداه املـــصـــريـــون مـــن اهــتــمــام 
الطبيعي  بشأن صفقة استيراد باده للغاز 
دوالر، حرصًا  مليار   15 بقيمة  إسرائيل  من 

على وطنهم ومقدراته.
وقـــال الــســيــســي »لــيــس لــديــنــا مــا نخفيه في 
ــــاق، وإحـــنـــا جبنا  هـــذا املـــوضـــوع عــلــى اإلطــ
جول )هدف( كبير أوي )قوي(، وهذا ستكون 
له إيجابيات كبيرة جدًا«. وأضاف السيسي، 
خــــال افـــتـــتـــاح مـــركـــز خـــدمـــات املــســتــثــمــريــن 
»املوضوع  أن  أمــس،  االستثمار،  وزارة  بمقر 
)الصفقة( حــاز على اهتمام كبير من جانب 
الــشــعــب املـــصـــري خـــال الــيــومــن املــاضــيــن، 
ولكن األمــر يتطلب ضــرورة في اإلملــام بكافة 
واليوم مصر وضعت قدمها على  عناصره، 
طــريــق أن تــكــون مــركــزًا إقــلــيــمــيــًا لــلــطــاقــة في 
املنطقة، وهـــذا أحــلــم بــه منذ أربـــع ســنــوات«. 

تونس ـ العربي الجديد

تــوقــعــت وزيــــرة الــســيــاحــة الــتــونــســيــة، سلمى 
الــلــومــي، أمـــس األربـــعـــاء، نــمــو إيـــــرادات قطاع 
السياحة في تونس بنسبة 25% العام الجاري 
2018 حيث ستستقبل الباد 8 ماين سائح 
 بــحــجــوزات قــويــة مع 

ً
لــلــمــرة األولــــى مــدعــومــة

بدء تعافي القطاع املهم بعد ثاثة أعــوام من 
هجمات إرهابية استهدفت سياحًا غربين.

وأضـــافـــت ســلــمــى الــلــومــي »نــتــوقــع فــي 2018 

الخرطوم ـ هالة حمزة

ــكـــري حـــســـن صـــالـــح،  أثـــــــارت تـــصـــريـــحـــات بـ
النائب األول للرئيس السوداني، حول توّجه 
عدا  الحية،  املاشية  تصدير  إليقاف  الدولة 
صــادرات  موسم الحج )الهدي(، موجة من 
التساؤالت، في الوقت الــذي رحب فيه عدد 
آخــرون  رأى  بــالــقــرار، بينما  املختصن  مــن 
أن تطبيقه يواجه عقبات في الوقت الراهن. 
وقال نائب رئيس غرفة املصدرين، سليمان 
محمد أحمد، لـ »العربي الجديد« إن اتجاه 
أمر  الحية،  املاشية  تصدير  إلنــهــاء  الــدولــة 
الجلود،  السوداني ويوفر  لاقتصاد  مفيد 
يجعل  مما  صناعتها،  تطوير  فــي  ويسهم 
السودان في مصاف الدولة املنتجة للجلود 
الدولة  توجه  إيجابية  عن  املصنعة، فضا 

لجهة إسهامه في تصنيع اللحوم.
ــد، الــــحــــكــــومــــة، فــي  ــ ــمــ ــ ــــب مـــحـــمـــد أحــ ــالــ ــ وطــ
تــصــريــحــات لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، بتوفير 
املزيد من التمويل لضمان تصنيع اللحوم 
الــجــودة  إلــى  ذلـــك، مشيرًا  بعد  وتصديرها 
العالية التي تتمتع بها اللحوم السودانية، 
بها  يتمتع  التي  الطبيعية  املــراعــي  بفضل 
السودان، األمر الذي يقطع الطريق أمام أي 
الخارجي. وأضاف  السوق  لها في  منافس 

الحية يوفر كذلك  أن وقف تصدير املاشية 
أكبر قدر من العمات األجنبية، بعد دخول 
اإلنــتــاج.  واملــذبــوحــة حيز  عة 

ّ
املصن اللحوم 

فــي املــقــابــل، يـــرى الــرئــيــس األســبــق لشعبة 
الــســودانــي، صديق حــدوب،  صــادر املاشية 
أن حديث النائب األول لرئيس الجمهورية 
العامة  املصلحة  وُيجانب  للمنطق،  مجاف 

للباد.
وأضـــاف حـــدوب، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أنه 
ال يمكن تطبيق الخطوة إال بعد توفر بنى 
تــحــتــيــة ضـــروريـــة، بــإنــشــاء مــســالــخ مقننة 
ومــخــصــصــة ألغـــــراض الــــصــــادرات، مــشــيــرا 
إلى أن إعان هذا التوجه في الوقت الراهن 
يؤدي إلى ابتعاد الدول املستوردة للماشية 
التجاهل  منتقدا  الــســودان،  عــن  السودانية 
ــدم مــشــاورتــهــم  ــ الـــرســـمـــي لــلــمــصــّدريــن، وعـ

حول هذا القرار قبيل إعانه على املأل.
واشتكى حدوب، من سيطرة شركات القطاع 
العام اململوكة للحكومة على كافة املسالخ 
ــقـــائـــمـــة، واحـــتـــكـــارهـــا لــلــعــمــل فــــي مــجــال  الـ
الصادر. من جهته، قال مقرر شعبة املاشية 
خير،  محمد  علي  خالد  السودانية،  الحية 
إن السودان خرج منذ 15 عامًا من صادرات 
الهدي، وصار من الدول التي ال تلجأ إليها 
تحولت  أن  بعد  منها،  لتوفيره  السعودية 

كـــالـــصـــومـــال  ــرى  ــ ــ مــــن دول أخـ الســــتــــيــــراده 
وكرواتيا.  ونيوزلندا  وجيبوتي  وإثيوبيا 
وأوضح خير، لـ »العربي الجديد«، أن لجوء 
ــادر  ــى دول أخـــــرى وتـــــرك صـ الــســعــوديــة إلــ
العالية،  التكلفة  سببه  الــســودانــي  املاشية 
مشيرا إلى أن تكلفة الرأس الواحد في تلك 
قدر بـ 55 دوالرا، في حن تبلغ تكلفة 

ُ
الدول ت

الـــرأس مــن الـــصـــادرات الــســودانــيــة أكــثــر من 
200 دوالر، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الرسوم 
والــجــبــايــات ومــشــاكــل الــشــحــن بــالــبــواخــر. 
الــســودانــيــة ترتب  الحكومة  إن  وقـــال خــيــر، 
لتنفيذ القرار مستقبا وليس آنيا، واصفا 
الحيوانية  الثروة  اآلن في قطاع  ما يحدث 
بــأنــه »رقــــص عــلــى واقــــع مـــريـــر«، مــبــيــنــا أن 
إيــقــاف صــــادرات اإلبـــل واألبـــقـــار تــم نتيجة 
ممارسات سلبية ال تزال مستمرة، بجانب 
مــعــانــاة الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة مــن الــكــثــيــر من 
املشاكل، كذبح اإلناث والتهريب والتصدير 

وانهيار أغلبية البنيات التحتية للصادر.
وقال الخبير االقتصادي عبد الله الرمادي 
إن تــــوّجــــه الـــــدولـــــة نـــحـــو إيــــقــــاف تــصــديــر 
مــشــيــرًا   ،%100 ــيـــة، صــحــيــح  الـــحـ ــيـــة  املـــاشـ
إلــــى أن »الــــدولــــة اتـــخـــذت مــثــل هــــذا الـــقـــرار، 
أن استمرار  أدركــت  منذ وقــت طويل، ألنها 
فــقــدان عناصر كثيرة  إلــى  يــؤدي  التصدير 

محليا،  منها وتصنيعها  االستفادة  يمكن 
كالجلود التي يمكن تصنيعها بمواصفات 
القومي  للناتج  إضافة  يشكل  مما  حديثة، 
ــفــــتــــح فـــــــرص عــــمــــل كـــبـــيـــرة  اإلجـــــمـــــالـــــي، ويــ
ــفـــادة كــذلــك  ــتـ لــلــمــواطــنــن، كــمــا يــمــكــن االسـ
مــن الــصــوف واألظـــاف والـــدم فــي منتجات 
متعددة نفقدها بتصديرنا للماشية حية«.

ــادي، الـــحـــكـــومـــة، إلـــــى الـــتـــدرج  ــ ــرمــ ــ ودعــــــا الــ
فــــي تــنــفــيــذ الـــــقـــــرار، لــيــتــســنــى لـــهـــا إنـــشـــاء 
كافية  بــأعــداد  للصادر  املخصصة  املسالخ 
ومــواصــفــات حــديــثــة، حــتــى يــحــظــى املنتج 
العاملية،  ــواق  األســ فــي  بالقبول  الــســودانــي 
وبـــمـــا يـــعـــود عـــلـــى االقــــتــــصــــاد الـــســـودانـــي 

بفائدة أكبر.
وتـــخـــتـــلـــف الــــتــــقــــديــــرات الــحــقــيــقــيــة لــحــجــم 
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، لـــعـــدم الــقــيــام بــتــعــداد 
حيواني منذ أكثر من 40 عامًا، فيما تعهدت 
السلطات بإجراء تعداد خال العام الحالي 
الــحــيــوانــيــة،  ــروة  ــثــ الــ وزيـــــر  2018. وأشــــــار 
بشارة جمعة أرو، إلى امتاك السودان أكثر 

من 108 ماين رأس من الثروة الحيوانية.
ــّدر الــــســــودان نــحــو 6 مــايــن رأس  ويـــصـ
سنويا، بعائدات تقدر بنحو 378 مليون 
دوالر، طبقًا إلحصائيات شعبة مصدري 

املاشية لعام 2017.

وتابع أن »الحكومة ليست طرفًا في الصفقة 
الــتــي جــرى توقيعها أخــيــرًا الســتــيــراد الغاز 
اإلســرائــيــلــي عــلــى مــــدار 10 ســـنـــوات، فــاألمــر 
يــخــص الــقــطــاع الــخــاص، ولــكــن نــحــن كــدولــة 
نتصدى، ألنه ال يوجد شيء نخفيه، وعندنا 
في  الــغــاز  مــع  للتعامل  ومــنــشــآت  تسهيات 
مصر غير موجودة في دول شرق املتوسط، 
وســـنـــحـــصـــل عـــلـــى رســـــــوم مـــــــرور الــــغــــاز مــن 
ــتـــوردة«. وســعــى الــســيــســي في  الــشــركــة املـــسـ
ــأن مصر  ــرأي الـــعـــام بــ ــ كــلــمــتــه إلــــى طــمــأنــة الــ
الغاز.  مجال  فــي  جيدة  مكانة  لتبّوء  تسعى 
اقتصاديًا  للغاز  األفضل  »االستخدام  وقــال: 
إنك تعمل )قيمة مضافة( على غرار مصانع 
الــســمــاد والــبــتــروكــيــمــاويــات، وكـــل مــا تتقدم 
هــــذه الــصــنــاعــة، الــعــائــد يــتــعــاظــم، فــأرخــص 
تكلفة أو عائد للغاز الطبيعي أن تستخدمه 

كمصدر طاقة في السيارات أو املنازل«.
فــاتــورة استهاك  وأفـــاد السيسي بــأن حجم 
املشتقات البترولية في مصر يقترب من 1.3 
مليار   13 يتجاوز  بما  شهريًا،  دوالر  مليار 
دوالر فــي الــعــام الــواحــد، مشيرًا إلــى حرص 
النظام على منح الفرصة لكل رجال األعمال 
املؤسسة  أن  خاصة  الجادين،  واملستثمرين 
لبيئة تشريعية  التشريعية وضعت تصورًا 
ــة. ومـــّهـــد مــجــلــس الـــنـــواب  حــاكــمــة ونـــاضـــجـ

اســتــقــبــال ثــمــانــيــة مــايــن ســائــح مـــع ارتــفــاع 
مـــعـــدالت الـــحـــجـــوزات مـــن وجـــهـــات تــقــلــيــديــة 
وأخــرى جديدة وعــودة السياح البريطانين، 

وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا«.
مشاكل  لــحــل  التونسية  الــحــكــومــة  وتــســعــى 
الــــقــــطــــاع، حـــيـــث الـــتـــقـــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
يــوســف الــشــاهــد الــســبــت املــاضــي بـــ 300 من 
املــهــنــيــن والــلــجــان املــكــلــفــة لـــدراســـة املشاكل 
الهيكلية والتسويقية التي يواجهها القطاع 
السياحي، وأكــد الشاهد على إعــادة جدولة 
املساعدات  ومنح  الفندقية  الــوحــدات  ديــون 
ــادرة عــلــى تسديد  ــقـ املــالــيــة لــلــفــنــادق غــيــر الـ

ديونها.
كما أشار الشاهد في اللقاء ذاته إلى أن تونس 
الازمة لسياسة  قد استوفت جميع الشروط 
السماء املفتوحة مع االتحاد األوروبــي، وأنه 
قبل  الشأن  هــذا  في  اتفاق  توقيع  املرتقب  من 

يونيو/حزيران 2018.
كما نجحت تونس في فتح أســواق سياحية 
جــديــدة، حيث وصــلــت أول مــن أمــس الثاثاء 
مباشرة  طــيــران  رحــلــة  أول  تــونــس  للعاصمة 

من الصن تقل 165 سائحًا. 
وحسب بيانات رسمية لــوزارة السياحة فقد 
السياحي سنة 2017  القطاع  إيــرادات  »بلغت 
نحو 2.8 مليار ديــنــار )مــا يــعــادل نحو 1.16 

املــــصــــري لــلــصــفــقــة األضــــخــــم مــــع إســـرائـــيـــل، 
بــمــوافــقــتــه الــنــهــائــيــة فــــي 5 يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
املاضي، على مشروع قانون مقدم من حكومة 
الخاص  الــقــطــاع  لــشــركــات  يسمح  السيسي، 
باستيراد الغاز الطبيعي، وتسويقه، وبيعه 
في السوق املحلي. وقبل إعان رئيس الوزراء 
الصفقة  عن  نتنياهو،  بنيامن  اإلسرائيلي، 
بـــأيـــام قــلــيــلــة، أصــــــدرت الــحــكــومــة املــصــريــة 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الــــجــــاري، الــائــحــة  فـــي 14 فـ
أمام  الطريق  يفتح  الــذي  للقانون  التنفيذية 

شركات القطاع الخاص الستيراد الغاز.
ــــت األوســـــــــاط  ــبـ ــ وفـــــــي الــــجــــهــــة األخــــــــــــرى، رحـ
مؤكدة  بالصفقة،  إسرائيل  فــي  االقتصادية 
أنــهــا ســتــســمــح بــتــعــزيــز الــتــحــالــف مـــع نــظــام 
السيسي وستشجع املزيد من الدول العربية، 
لصفقات  التوصل  على  الخليجية،  ال سيما 

اقتصادية ضخمة مع إسرائيل قريبا.  وعلى 
عــكــس تــصــريــحــات الــســيــســي بـــأن الــحــكــومــة 
لــيــســت لــهــا عــاقــة بــالــصــفــقــة، رفــــض املــعــلــق 
ــلـــي عـــيـــران بــــار طــال  االقـــتـــصـــادي اإلســـرائـــيـ
املـــزاعـــم الــتــي تــقــول إن الــصــفــقــة وقــعــت بن 
شركات قطاع خاص، مشددا على أنه سبقت 
بن  جــرت  طويلة  مباحثات  الصفقة  توقيع 

الحكومتن املصرية واإلسرائيلية.
وفي تحليل نشره موقع صحيفة »يسرائيل 
هــيــوم«، مــســاء أول مــن أمـــس، أشـــار بــار طال 
إلــى أن نظام السيسي أوعــز بــإحــداث تغيير 
املجال  املــصــري بحيث يتيح  الــدســتــور  على 
أمام توصل شركات القطاع الخاص املصرية 
التفاقات تسمح باستيراد الغاز اإلسرائيلي، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــنــظــام غــيــر معني أن يظهر 

كمن يقف وراء الصفقة.
ــق فــــــي صــحــيــفــة  ــلــ ــعــ ــه، قــــــــال املــ ــتــ ــيــ ــاحــ مــــــن نــ
»جيروزاليم بوست« هيرب كينون، إن أهمية 
صــفــقــة الــــغــــاز مــــع مـــصـــر ال تــكــمــن فـــقـــط فــي 
عوائدها االقتصادية املباشرة التي ستفضي 
إلى إحداث طفرة في ما تجنيه إسرائيل من 
ضرائب من الشركات التي تتولى استخراج 
أيضا  تمثل  إنها  بل  الغاز وتصديره ملصر، 
تتحول  بأن  لتفاهم يقضي  للتوصل  مقدمة 
مصر إلى محطة لنقل الغاز اإلسرائيلي إلى 

أوروبا وآسيا. وأشار في تقرير نشره موقع 
الصفقة  أن  إلــــى  أمــــس،  مـــن  أول  الــصــحــيــفــة، 
ســتــعــزز ارتـــبـــاط نــظــام الــســيــســي بــإســرائــيــل 
بسبب إدراك النظام للحاجة للمحافظة على 
املصالح االقتصادية املصرية. وأعاد كينون 
ــل الــخــارجــيــة  ــيـ ــه وكـ ــيـ ــا أشــــــار إلـ لــــألذهــــان مــ
الــــذي  ــد،  ــولــ غــ ــابـــق دوري  الـــسـ اإلســـرائـــيـــلـــي 
اعــتــبــر أن صــفــقــات الــغــاز مــع الــــدول العربية 
ســتــســهــم فـــي املـــرحـــلـــة األولــــــى فـــي »تــطــبــيــع 
العاقة  لتطبيع  كمقدمة  املصالح  تفاعات« 
مع »الــشــعــوب«. ولفت إلــى أن صفقتي الغاز 
اللتن وقعتهما إســرائــيــل مــع كــل مــن مصر 
استراتيجي  تــحــول  إلـــى  ســتــقــودان  واألردن 
واقتصادي، متوقعا أن يشجع التوقيع على 
في  تقف  »الــتــي  الخليجية  الـــدول  الصفقتن 
الــطــابــور« حــالــيــا فــي انــتــظــار الــظــروف التي 
الـــدول مــن التوقيع على صفقات  تمكن هــذه 
ــــدد كــيــنــون على  ضــخــمــة مـــع إســـرائـــيـــل. وشـ
رسالة  تــرســل  تحديدا  مــع مصر  الصفقة  أن 
االتــجــار مع  بــأن  العربي  واضــحــة للجمهور 
بــات مربحا  إسرائيل »ليس فقط مقبوال بل 

أيضا«، على حد تعبيره.
ــم بــــوســــت«، فقد  ــيـ ــروزالـ ــيـ أمــــا صــحــيــفــة »جـ
ــي افـــتـــتـــاحـــيـــتـــهـــا، أمــــــس، إلـــــى أن  أشــــــــارت فــ
إينيرجي«  و»نوبل  »ديلك«  شركتي  توقيع 

الــغــاز مــن حقلي  اللتن تتوليان اســتــخــراج 
األضخم  الصفقة  على  و»ليفيتان«  »تــمــار« 
ل على 

ّ
يدل املصرية  مع شركة »دولفيناس« 

التنقيب  تهاوي مزاعم املشككن في عوائد 
الذين  الغاز في حوض البحر املتوسط  عن 
اعــتــقــدوا أن الــعــرب لــن يــوافــقــوا عــلــى شــراء 
الــغــاز مــن إســرائــيــل. ولــفــتــت الصحيفة إلــى 
ــلـــي فــــي مـــرحـــلـــة قـــادمـــة  ــيـ ــرائـ أن الــــغــــاز اإلسـ
ســـيـــتـــم نـــقـــلـــه إلـــــى مـــصـــر ومـــــن ثــــم إســـالـــتـــه 
ــى األســــــواق  ــ هـــنـــاك ونـــقـــلـــه فــــي حــــاويــــات إلـ
األوروبـــيـــة والــعــاملــيــة. وأضـــافـــت الصحيفة 
الجيوسياسية  املكانة  ستعزز  الصفقة  أن 
ــل مــــن خـــــال تـــوفـــيـــر بــيــئــة تــســمــح  ــيـ ــرائـ إلسـ
بتعزيز التطبيع بن الجانبن، مشيرة إلى 
أن الــصــفــقــات مــع الــــدول الــعــربــيــة ستحسن 
فرص التوصل لصفقات مماثلة مع كل من 
قبرص واليونان وتركيا وبلجيكا. وشّددت 
الصحيفة على أن عوائد الصفقة مع مصر 
ــتــــي تـــعـــمـــل لــصــالــح  ســـتـــمـــكـــن الــــشــــركــــات الــ
إســـرائـــيـــل مـــن تــوفــيــر مــخــصــصــات إلجــــراء 
ــاز في  ــغـ ــن الـ ــد مـــن عــمــلــيــات الــبــحــث عـ ــزيـ املـ
حوض املتوسط إلى جانب تطوير الحقول 
في  الــوفــرة  أن  إلــى  بالفعل، مشيرة  القائمة 
إنــتــاج الــغــاز ستمكن إســرائــيــل مــن التوقف 
عــن اســتــخــدام الــفــحــم فــي إنــتــاج الــطــاقــة، ما 
تحسن  تضمن  نقية  بيئة  بتوفير  يسمح 
الصحية لإلسرائيلين. وأضافت  األوضــاع 
الصحيفة أن حوالي نصف احتياطات الغاز 
ـــ1000 مليار متر  اإلســرائــيــلــيــة الــتــي تــقــدر بــ
حيث  للتصدير،  مخصصة  ستكون  مكعب 
 10 إلــى حوالي  إسرائيل تحتاج سنويا  إن 

مليارات متر مكعب سنويا.
الخبراء االقتصادين  من ناحيته، قال كبير 
كورنر،  ميكي  اإلسرائيلية  الــغــاز  سلطة  فــي 
ــة ســــتــــزيــــد مـــــن حــــجــــم إيــــــــــرادات  ــقـ ــفـ إن الـــصـ
إســرائــيــل بشكل جــدي، مشيرا إلــى أن وزارة 
املــالــيــة فــي تــل أبــيــب ستحصل عــلــى حــوالــي 
الـــــغـــــاز مـــــع مــصــر  ــة  ــقـ ــفـ ــة صـ ــمـ ــيـ 60% مـــــن قـ
كـــضـــرائـــب تـــفـــرض عــلــى الـــشـــركـــات املــنــتــجــة. 
ونــقــلــت صحيفة »جــيــروزالــيــم بـــوســـت«، في 
عـــددهـــا الـــصـــادر أمــــس، عـــن كـــورنـــر قــولــه إن 
إسرائيل ستحصل على 12.5% من الصفقة 
كقيمة  قيمتها  مــن  و%23  ملكية،  كضريبة 
أربــاح، و24% كضريبة دخــل. وشــدد على أن 
الغاز ستمكن شركتي »ديلك«  عوائد صفقة 
»نفقاتهما  تغطية  مــن  إيــنــيــرجــي«  و»نــوبــل 

الرأسمالية«. 
في صحيفة  املعلقن  كبير  قــال  ناحيته،  من 
ــل هـــــــــيـــــــــوم«، أوســــــــــــع الــــصــــحــــف  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــســ ــ »يــ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة انـــتـــشـــارا، حــايــيــم شـــايـــن، إنــه 
بــاإلضــافــة إلـــى اآلثــــار االقــتــصــاديــة الكبيرة 
فإن  إسرائيل«،  »مواطنو  بها  التي سيتمتع 
»قيمة  على  تنطوي  الــغــاز ملصر  بيع  صفقة 
وفي  األول«.  الــطــراز  مــن  استراتيجية  أمنية 
مــقــال نــشــره مــوقــع الــصــحــيــفــة، أمــــس، سخر 
معتبرا  اإلسرائيلي،  اليسار  قــوى  من  شاين 
التي  املــواقــف  تــدلــل على صـــواب  أن الصفقة 
تــتــخــذهــا حـــكـــومـــة الـــيـــمـــن املـــتـــطـــرفـــة تــجــاه 
الصراع مع الفلسطينين. وقال إن »معسكر 
الــــســــام« فــــي إســـرائـــيـــل يــنــظــر بــــذهــــول إلـــى 
نجاح حكومة اليمن اإلسرائيلي في تدشن 
عاقات قوية مع دول عربية في الوقت الذي 
تصر فيه هذه الحكومة على عدم التخلي عن 

أراض لصالح الفلسطينين«.
ونقل موقع »جــيــروزالــيــم بــوســت« عــن مدير 
»اتحاد  في  والبحث  االستراتيجيات  شعبة 
املنقبن عــن الــغــاز الــطــبــيــعــي« فــي إســرائــيــل 
أن تتمكن  إنــه حتى بعد  أمير بوستر، قوله 
ــــال حــــقــــل »ظــــــهــــــر« فــــإن  ــغـ ــ ــتـ ــ مــــصــــر مــــــن اسـ
لن  الحقل  مــا سينتجه  أن  تــؤكــد  الــتــقــديــرات 

يكون كافيا لسد حاجة السوق املصري.

زيــــادة 18%، وتــوافــد  مــلــيــار دوالر( وبــنــســبــة 
أكثر من 7 ماين سائح عربي وأجنبي على 
الـــبـــاد خـــاصـــة مـــن الـــجـــزائـــر ولــيــبــيــا وعــــودة 
زائــر في  5.7 ماين  التقليدية مقابل  السوق 
العام 2016 بزيادة 23.2%، إضافة إلى ارتفاع 
ــامـــي الــســيــاحــة  ــنـ ــدد الـــلـــيـــالـــي املــقــضــيــة وتـ ــ عـ
بداية  في  الحجوزات  عــدد  وارتــفــاع  الداخلية 

سنة 2018«.
وتــســهــم الــســيــاحــة بــحــوالــى 8% مـــن الــنــاتــج 
املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي لــتــونــس وتــخــلــق عــشــرات 
 عــن أنــهــا مصدر 

ً
اآلالف مــن الــوظــائــف، فــضــا

رئيسي للعملة الصعبة، لكنها تضررت بشدة 
بــعــد الــهــجــمــات الــتــي اســتــهــدفــت ســيــاحــًا في 
متحف باردو ومنتجع في سوسة عام 2015.

وحــســب عــامــلــن فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي فــإن 
»تواصل تعافي قطاع السياحة في 2018 بعد 
الرحات  الغربي وعــودة شركات  الحظر  رفع 
 إيـــجـــابـــيـــة قــويــة 

ً
األجـــنـــبـــيـــة قــــد يــعــطــي دفــــعــــة

لــاقــتــصــاد املــنــهــك ويـــرفـــع احــتــيــاطــي الــبــاد 
الضعيف من العملة األجنبية«.

وأظـــهـــرت بــيــانــات لــلــبــنــك املـــركـــزي الــتــونــســي 
ــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي تـــراجـــع  فــــي يـ
إلــى 5.123 مــلــيــارات دوالر وبما  االحــتــيــاطــي 

يغطي واردات الباد ملدة 89 يومًا.
واألسبوع املاضي وصلت أولى رحات شركة 

»توماس كوك« البريطانية لتونس منذ ثاثة 
بريطانية  سياحة  شركة  أول  لتصبح  أعـــوام 
قتل  أن  منذ  هناك،  عملياتها  تستأنف  كبرى 
مــســلــح 30 بــريــطــانــيــًا عــلــى شــاطــئ فــنــدق في 

سوسة في 2015.
وستنظم الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة ثـــاث رحــات 
طــــــيــــــران أســــبــــوعــــيــــة لــــتــــونــــس بــــمــــا يــســمــح 

للبريطانين باالنضمام إلى عماء الشركة من 
ينقطعوا  لم  الذين  وبلجيكا،  وفرنسا  أملانيا 
ــارة تــونــس خـــال الــعــامــن األخــيــريــن.  ــ عـــن زيـ
وقالت مجموعة توي العاملية، منظمة الرحلة 
التي سقط ضحايا فيها، الشهر املاضي إنها 
تخطط لعرض قضاء العطات في تونس من 

جديد بداية مايو/أيار املقبل.

اتفاق الغاز...  بوابة صفقات إلسرائيل مع   العرب

عراقيل أمام قرار وقف تصدير اللحوم الحيةتونس تتوقع زيادة اإليرادات السياحية %25

إسرائيل تسعى الستثمار صفقتها مع مصر لبيع مزيد من الغاز للعرب )فرانس برس(

عبر النظام المصري عن 
سعادته بصفقة استيراد 

الغاز اإلسرائيلي، وفي 
الجهة األخرى تسعى 

إسرائيل الستثمار الصفقة 
بهدف عقد اتفاقات 

أخرى مع دول عربية

تتوقع تونس عامًا 
سياحيًا مبشرًا خالل 2018 

تتخطى به تداعيات 
الحادث اإلرهابي الذي 

تعرض له منتجع سياحي 
عام 2015 مما أدى 

لتراجع كبير في أعداد 
السائحين واإليرادات 

المتحصلة من القطاع

ارتفاع فائض 
الكويت

ارتفع فائض امليزان التجاري 
الكويتي على أساس سنوي، بنسبة 

13.9 % خالل الربع األخير من 
العام املاضي. وأظهرت بيانات 

اإلدارة املركزية لإلحصاء الكويتية 
)حكومية(، أمس، ارتفاع الفائض 

التجاري إلى 1.9 مليار دينار )6.33 
مليارات دوالر( في الربع األخير 

2017، مقارنة بفائض 1.7 مليار 
دينار )5.6 مليارات دوالر( في 

الفترة املقارنة من 2016.
وأوضحت البيانات أن قيمة صادرات 
الكويت ارتفعت خالل الفترة إلى 4.6 

مليارات دينار )15.3 مليار دوالر( 
بنمو نسبته 12.8 % على أساس 

سنوي. بينما ارتفعت قيمة الواردات 

بنسبة 12.1 % إلى 2.6 مليار 
دينار )8.66 مليارات دوالر( مقارنة 

مع الفترة ذاتها من العام املاضي. 
والكويت، عضو رئيس في منظمة 

البلدان املصدرة للبترول »أوبك«، 
وتعتمد على صادرات النفط الخام، 

في تجارتها الخارجية.

السودان يشجع 
السياحة

أعلنت الحكومة السودانية، أمس، 
عزمها زيادة عدد السياح األجانب، 

بناًء على تعليمات من الرئيس 
السوداني عمر البشير، ليصل إلى 
5 ماليني سائح سنويًا، بعد إكمال 

تركيا تأهيل وإعمار جزيرة سواكن. 
وقال وزير السياحة السوداني، 

محمد مصطفى أبو زيد، في 
تصريح لألناضول: »لدينا خطة 

جديدة لزيادة عدد السياح الزائرين 
للبالد في الفترة املقبلة، إلى 5 ماليني 

سنويا«. ولم يذكر الوزير السوداني 
أية تفاصيل بشأن تلك الخطة.

أبو زيد أكد أن موافقة البشير على 
الطلب التركي بتأهيل الجزيرة، 

»ستضاعف السياحة بشكل أكبر 
في املرحلة املقبلة، وسيزداد أعداد 
السياح من تركيا وأوروبا وآسيا 

الوسطى«. وأضاف: »ترميم تركيا 
لجزيرة سواكن وفقا للخرائط 
املعتمدة، واستغاللها كمنطقة 

سياحية ستكون خطوة كبيرة 
لصالح البلدين«.

تراجع صادرات 
القطن المصري

تراجع إجمالي صادرات القطن 
املصري بنسبة 36.7 % خالل الربع 

األول من املوسم الزراعي 2017 
/2018. وأورد الجهاز املركزي 
للتعبئة واإلحصاء )حكومي(، 

أمس، أن إجمالي صادرات القطن 
املصري تراجع إلى 128.3 ألف 
قنطار متري خالل الربع األول 

)سبتمبر/ أيلول - نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2017(.  ويبدأ املوسم الزراعي 

في مصر مطلع سبتمبر، ويختتم 
في نهاية أغسطس/ آب من العام 

التالي. ويعادل القنطار املتري نحو 
157 كيلو جرام. وسجل إجمالي 
صادرات القطن املصري 202.5 

ألف قنطار متري خالل الربع األول 
من املوسم الزراعي السابق 2016 

 .2017/

خصخصة مياه 
السعودية

وقع وزير البيئة واملياه والزراعة في 
السعودية، عبد الرحمن الفضلي، 
عقد املستشار املالي لخصخصة 

قطاع توزيع املياه في البالد، مع 
تحالف دولي يقوده بنك ميزوهو 

الياباني. وقالت شركة املياه الوطنية 
)حكومي(، في بيان أمس، إن بنك 

»ميزوهو« سيقود تحالفات عاملية، 
منها االستشاري الفني »شركة 
اتكنز«، والقانوني »شركة وايت 

اند كايس«، للتجهيز لخصخصة 
قطاع توزيع املياه. الرئيس التنفيذي 

للشركة محمد املوكلي، أكد أن 
عقد االستشاري سيقوم بمراجعة 

النموذج التنظيمي العام للقطاع، 
وإعداد الكيفية املناسبة ملشاركة 
القطاع الخاص في تحمل األعباء 

واملخاطر التشغيلية.

أخبار مال وسياسة

أسواقمال وناس

بروفايل

عالء عرفة
القاهرة ـ العربي الجديد

بــــرز اســــم رجــــل األعـــمـــال املـــصـــري، عــــاء عـــرفـــة، خــال 
اليومن املاضين، بعد إعان شركة »ديليك دريلينغ« 
األميركية،  إنــرجــي«  »نــوبــل  وشريكتها  اإلســرائــيــلــيــة، 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــتــن مــلــزمــتــن مـــع شــركــة »دولــفــيــنــس« 
بقيمة  مصر  إلــى  الطبيعي  الــغــاز  لتصدير  املــصــريــة، 
15 مليار دوالر على مــدار 10 سنوات، بوصفه املمثل 
ــيـــرة، ووســـيـــط الــصــفــقــة الــتــطــبــيــعــيــة  اإلقــلــيــمــي لـــألخـ

األضخم بن البلدين.
ولد عرفة في محافظة اإلسكندرية عام 1958، وتخرج 
من كلية الطب بجامعة عن شمس، وُعن معيدًا بها، 
قبل أن يستقيل إلدارة أعمال والده، الطيار العسكري، 
أحمد عرفة، الصديق املقرب من مبارك، وخريج دفعته 
ــــذي اســتــغــل صــداقــتــه إلنـــهـــاء صــفــقــة بيع  نــفــســهــا، والـ
زهيدة،  بأسعار  الحكومية  »أوركـــو«  ومــحــات  شركة 
اسمها  غّيرا  اللذن  ابنيه  لصالح  مناقصة،  دون  ومــن 
ــتـــورز«. فـــي إبـــريـــل/ نيسان  الــتــجــاري إلـــى »غـــرانـــد سـ
مـــع رئــيــس مجموعة  بــالــتــعــاون  عـــرفـــة،  2015، أســـس 
»طاقة عربية«، خالد أبو بكر، الشركة بغرض استيراد 
الــغــاز مــن إســرائــيــل، وهــي وقعت »خــطــاب نــوايــا«، في 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول مـــن الـــعـــام ذاتـــــه، مـــع تــحــالــف 
املــســؤول عن حقل »تــامــار« اإلسرائيلي، من  الشركات 
أجل بدء التفاوض على توريد الغاز عبر خط األنابيب، 
الــــذي تــتــولــى تشغيله شــركــة »غــــاز شـــرق املــتــوســط«، 
التي أبرمت أخيرا  ومّهد هذه الخطوات عقد الصفقة 
مــع إســرائــيــل الســتــيــراد غـــاز بقيمة 15 مــلــيــار دوالر. 
وكان مجلس النواب املصري قد استعد للصفقة في 5 
يوليو/تموز املاضي، بموافقته النهائية على مشروع 
قــانــون مــقــدم مــن حــكــومــة الــســيــســي، يسمح لشركات 
القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، وتسويقه، 
وبيعه في السوق املحلي، بحجة التوسع في مجاالت 
ــاز، وتــشــجــيــع وجــــذب االســتــثــمــارات  ــغـ اســتــثــمــارات الـ
مليون   20 بمبلغ  تبرع  أن  لعرفة  القطاع. وسبق  إلــى 
جنيه )نحو 1.1 مليون دوالر( لصالح صندوق »تحيا 
مصر«، الذي أنشأه الرئيس عبد الفتاح السيسي عند 
توليه مقاليد الحكم، وال تخضع أمواله لرقابة الجهاز 
املــركــزي للمحاسبات، ويــبــدو مــن ســيــاق األحــــداث أن 

النظام املصري اختاره ليكون رجل »إسرائيل« الجديد 
فــي مــصــر، محل رجــل األعــمــال، وعـــراب صفقة توريد 
الغاز املصري إلسرائيل قبل ثورة 2011، حسن سالم.

ويعد عرفة من أبرز رجال األعمال املصرين املطبعن 
مع إسرائيل، ولعب دورًا هامًا في الضغط على الحكومة 
»الكويز« بن مصر  اتفاقية  توقيع  لتسريع  املصرية، 
وإسرائيل في العام 2004، والتي تشترط دخول املكون 
املنتج املصري بنسبة 11.7%، بهدف  اإلسرائيلي في 
التصدير إلى الواليات املتحدة. ووقع عرفة عقد شراكة 
مع »تيفرون« اإلسرائيلية للمابس الرياضية، إلنشاء 
إيجيبت«،  »تــيــفــرون  اســـم  تــحــت  بمصر  للشركة  فـــرع 
والتي عمل بها الجاسوس اإلسرائيلي املعروف، عزام 
عزام، فيما أرسل وفدًا من العمال املصرين إلسرائيل 
للتدريب بمقر الشركة في تل أبيب بتاريخ 11 فبراير/ 
شباط 1996، بحسب شهادة منسوبة لعزام. ويشرف 
عــرفــة مــع شقيقه، أشـــرف، على إدارة 20 شــركــة تعمل 
معظمها في مجال تصنيع املابس الجاهزة، وصناعة 
الغزل والنسيج، واألقمشة، ويملك هو شخصيًا %25 
من شركة )العرفة لاستثمار واالستشارات(، التي يتم 
تـــداول 33% مــن أسهمها فــي الــبــورصــة املــصــريــة منذ 
الــعــام املــاضــي، وتعد مــن األســهــم الــدوالريــة. ووجهت 
إلى عرفة اتهامات سابقة بالتهرب من دفع مديونية 
للبنوك بقيمة أربعة مليارات جنيه، في حن ساهمت 
مــبــارك، في  املخلوع، جمال  الرئيس  شراكته مع نجل 
تأخير فتح باب استيراد املابس الجاهزة إبان فترة 
حكم مبارك، بموجب اتفاقية »الغات«، من أجل حماية 

استثماراته من املنافسة الخارجية. 
ــن املــــنــــاصــــب، مــنــهــا رئــيــس  وشـــغـــل عـــرفـــة الـــعـــديـــد مــ
الجاهزة،  للمابس  التصديري  املجلس  إدارة  مجلس 
لنجل  اململوكة  »القلعة«،  إدارة شركة  وعضو مجلس 
عن   

ً
فضا هيكل،  حسنن  الــراحــل،  الصحافي  الكاتب 

اشـــتـــراكـــه فـــي تــأســيــس شــركــة )ســــي آي آي ســــي( في 
أوائـــل التسعينيات مــن الــقــرن املــاضــي، وتــعــد واحــدة 
املصرية.  بالسوق  االستثمارية  الشركات  كبريات  من 
كذلك، تولى رئاسة مجلس األعمال املصري اإليطالي، 
واملـــركـــز املــصــري لــلــدراســات االقــتــصــاديــة، وعــضــويــة 
لــألعــمــال، ومجلس  الــبــريــطــانــي  املــركــز  إدارة  مــجــلــس 

األعمال املصري األميركي.

توقعات بتوقيع 
االحتالل لعقود مع دول 

خليجية الفترة المقبلة

تصدر اسم رجل األعمال المصري، عالء 
صفقة  عقب  األحداث  واجهة  عرفة، 
عرفة  بدأ  اإلسرائيلي،  للغاز  مصر  استيراد 
التجارة  عالم  إلى  انتقل  ثم  طبيبًا  حياته 
قبل أن يصبح أحد أهم الشخصيات التي 

عزّزت التطبيع االقتصادي مع إسرائيل

المتوقع  من  إن  مطلع  مصدر  قال 
المصرية  دولفينوس  شركة  تبدأ  أن 
القابضة للغاز الطبيعي استالم شحنات 
خالل  إسرائيل  في  الشركاء  من  الغاز 
نقًال  ــرز  ــت روي حسب  الــقــادم،  ــعــام  ال
الشركاء  كــان  مصرية.  مــصــادر  عــن 
البحريين  ولوثيان  تمار  حقلي  فــي 
منتصف  ــوا  ــال ق لــلــغــاز  اإلســرائــيــلــيــيــن 
االسبوع الجاري إنهم وقعوا اتفاقات 
مع دولفينوس، وهي شركة مصرية 
مكعب  متر  مليار   64 لتوريد  خاصة، 
سنوات،  عشر  مــدى  على  الغاز  من 
وتقسم  الحقلين  من  مناصفة  تأتي 

العائدات أيضا بينهما بالتساوي.

أول شحنة 
العام المقبل
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ماليين 
سائح 
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1213
اقتصاد

بغداد ـ براء الشمري

حـــصـــل اإليــــرانــــيــــون عـــلـــى مـــيـــزات 
ــدة مـــن حــكــومــة  ــديـ وتــســهــيــات جـ
بغداد، ما ساعدهم على مواصلة 
صـــــدارة قــائــمــة االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة في 
الــعــراق عــلــى الــرغــم مــن حــاجــة الــبــاد املــاســة 
ــن الـــــعـــــرب واألجـــــانـــــب  ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ لـــــدخـــــول املـــسـ
باختاف جنسياتهم من أجل دعم اقتصاده 

املتأزم والتخفيف من البطالة املتفاقمة.
وكــشــف مــصــدر مــقــرب مــن هــيــئــة االســتــثــمــار 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن السلطات  الــعــراقــيــة 
ــفــت الــقــيــود عـــن املــســتــثــمــريــن اإليــرانــيــن 

ّ
خــف

املاضية  الفترة  ركــزوا جهودهم خــال  الذين 
عــلــى املـــحـــافـــظـــات واملــــــدن الـــتـــي تـــوجـــد فيها 

مراقد دينية. 
وأكــد املــصــدر، الــذي رفــض ذكــر اســمــه، أن من 
بن التسهيات تخفيض الضرائب وإجراءات 
العمالة  نسبة  وإلغاء شرط  باملوانئ  خاصة 

العراقية في املشروعات الجديدة. 
وحــســب املـــصـــدر فــــإن الــنــشــاط االســتــثــمــاري 
اإليراني موجود في أكثر من محافظة عراقية، 
ــــزداد فـــي مــحــافــظــتــي الــنــجــف وكــربــاء  لــكــن يـ
بــغــداد(، ومدينة ســامــراء بمحافظة  )جــنــوب 
صـــاح الــديــن )شـــمـــاال(، نتيجة لــوجــود عــدد 
الكثير  اشترى  إذ  هناك،  اإليرانين  من  كبير 
آخــرون  استثمر  فيما  تجارية،  بنايات  منهم 

أموالهم بطرق مختلفة.
وفـــي هـــذا اإلطـــــار، قـــال أســتــاذ االقــتــصــاد في 
ـــ »الـــعـــربـــي  جـــامـــعـــة بــــغــــداد عـــلـــي الـــعـــبـــيـــدي لــ
غيرهم  على  اإليــرانــيــن  تفضيل  إن  الجديد« 
فيما يتعلق باملشاريع مخالف للمادة األولى 
من قانون االستثمار في العراق الذي يتعامل 
مع جميع املستثمرين الذين يأتون من خارج 
الــعــراق على أنــهــم أجــانــب. وأكـــد العبيدي أن 
األبواب يجب أن تفتح أمام بقية املستثمرين 
وال سيما األتــــراك الــذيــن لــم يــغــادروا الــعــراق 
فـــي ظـــل الــتــضــيــيــق الــــذي تــعــرضــوا لـــه خــال 
ــة والـــــــذي وصـــــل إلـــــى حــد  ــيـ الـــســـنـــوات املـــاضـ
الخطف للعمال األتراك. وأشار إلى أن تفضيل 
اإليرانين أمر يستفز بقية املستثمرين الذين 
لن يخاطروا باملوافقة على العمل في العراق 
ــات أمــنــيــة  ــانـ ــن دون الـــحـــصـــول عـــلـــى ضـــمـ مــ
واقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة، مــوضــحــا أن فتح 
أبواب االستثمار لدول أخرى قد يمنح العراق 
فرصا أكبر لتطوير اقتصاده وبناه التحتية 
ال سيما وأن االستثمار اإليراني يكاد يقتصر 

على املراقد الدينية واملناطق املحيطة بها.
وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــي إبـــراهـــيـــم 
ــد فــي وقـــت ســابــق أن بــاده  الــجــعــفــري قــد أكـ
بـــاب االســتــثــمــار، مــوضــحــا في  مهتمة بفتح 
إعــادة إعمار  تصريح له على هامش مؤتمر 
ــــذي عـــقـــد فــــي الـــكـــويـــت مــــؤخــــرا أن  الــــعــــراق الــ
األولوية ستكون لتركيا في حال قــررت دول 

الجوار املساهمة. 
وتـــســـعـــى كــــل مــــن الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا إلـــى 
قائمة االستثمارات  حجز مكانة متقدمة في 
األجــنــبــيــة بــالــعــراق، وأعــلــنــت الـــريـــاض خــال 
استثمارات  لضخ  عن خطط  األخــيــرة  الفترة 
ــيـــة بــعــد  ــقـــطـــاعـــات الـــعـــراقـ ــعـــديـــد مــــن الـ فــــي الـ
فــتــرة قطيعة تــجــاريــة شبه كاملة فــي أوقــات 
سابقة بن الجانبن. من جهته، رحب رئيس 
هيئة االســتــثــمــار الــعــراقــيــة ســامــي األعــرجــي 
ــانـــب إلــى  بــدخــول املــســتــثــمــريــن الــعــرب واألجـ
أن  العراق، موضحا خال مقابلة تلفزيونية 
لاقتصاد  الثانية  الركيزة  يمثل  االستثمار 
ـــوارد الــنــفــطــيــة. وأشـــــار إلــى  ــ الـــعـــراقـــي بــعــد املـ
وجود مشاكل متعلقة بإنجاز املشاريع التي 
املاضية،  الــفــتــرة  خــال  للمستثمرين  منحت 

مبينا أن املنجز منها ال يتجاوز %60.
ولفت إلى تشكيل لجان لبحث األسباب التي 
أدت إلـــى تــأخــر إنـــجـــاز املـــشـــاريـــع، مـــؤكـــدا أن 
اللجان  قبل  مــن  ستحل  املستثمرين  مشاكل 
ــات بـــوجـــه  ــوقــ ــعــ املـــخـــتـــصـــة. وأكــــــــد وجــــــــود مــ
االســتــثــمــار ألن تــحــول الـــعـــراق إلـــى اقــتــصــاد 
الـــســـوق أمـــر صــعــب فـــي ظـــل وجــــود اقــتــصــاد 
مركزي موجه، موضحا أن الصعوبات قللت 
فرص إنجاز كثير من املشاريع االستثمارية.

أن هيئة االستثمار تعول  وأوضــح األعرجي 

السعودية  العربية  اململكة  روســيــا  أزاحـــت 
عن صدارة منتجي النفط عامليا خال العام 
املاضي، حيث بلغ متوسط اإلنتاج اليومي 
لروسيا 10.347 ماين برميل يوميًا، مقابل 

9.951 ماين برميل يوميًا للسعودية.
وجــــاء الــتــراجــع الــســعــودي، بــحــســب وكــالــة 
»األناضول«، نتيجة االلتزام باتفاق منظمة 
واملنتجن  ـــك(  )أوبــ للنفط  املـــصـــدرة  الــــدول 
املــســتــقــلــن لــخــفــض اإلنـــتـــاج، حــيــث تــراجــع 
برميل  آالف   509 بنحو  السعودي  اإلنــتــاج 
يوميًا، مسجلة التزامًا بنسبة 116%، بينما 

االستثمار،  مجال  فــي  الحكومي  الــدعــم  على 
مؤكدا أن هذا الدعم سيؤدي إلى تنفيذ عدد 
كبير مــن املــشــاريــع ال سيما وأنـــه تــزامــن مع 
النصر على تنظيم »داعش« الذي يوفر بيئة 

آمنة الستقطاب املستثمرين.
ــراقــــي حــســن  ــعــ ــاول الــ ــ ــقـ ــ إلـــــى ذلـــــــك، انـــتـــقـــد املـ
الــبــهــادلــي فـــي حــديــثــه لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
ــثـــمـــارات اإليـــرانـــيـــة لــلــجــهــود  ــتـ مــنــافــســة االسـ
الــعــراق، مــؤكــدا أن اإليرانين  املحلية إلعــمــار 
يستحوذون بشكل شبه كامل على املشاريع 
ــربــــاء والســيــمــا  الـــتـــي تــنــفــذ فـــي الــنــجــف وكــ
املـــنـــاطـــق املــحــيــطــة بـــاملـــراقـــد الــديــنــيــة والــتــي 

تستقطب سنويا عشرات اآلالف من الزوار.
وأضــــــاف الـــبـــهـــادلـــي: »املــــعــــروف أن دخـــول 
املستثمرين إلى أي بلد يساهم بشكل كبير 

في إنعاش االقتصاد املحلي، والقضاء على 
البطالة«، مبينا أن هذا األمــر لم يحدث في 
العراق بسبب قيام رجال األعمال اإليرانين 
بـــجـــلـــب عـــمـــالـــتـــهـــم مـــعـــهـــم، أو االســـتـــعـــانـــة 
بالعمالة األجنبية في العراق كون أجورها 
الوطنية.  العمالة  أجــور  مــن  بكثير  أرخــص 
وتــابــع أن »هـــذا األمـــر مــضــر اقــتــصــاديــا من 
ــال  ــــى حــصــول الــتــجــار ورجـ نــاحــيــتــن، األولـ
األعــمــال اإليــرانــيــن عــلــى فـــرص االستثمار 
ــــن ذلـــــــك، والـــثـــانـــي  وحـــــرمـــــان الــــعــــراقــــيــــن مـ
ــــرص الـــعـــمـــل ومــنــحــهــا  االســــتــــحــــواذ عـــلـــى فـ
ــيـــن«،  ــراقـ ــعـ ــانــــب عـــلـــى حـــســـاب قـــــوت الـ ألجــ
ضوابط  بوضع  املختصة  الجهات  مطالبا 
ــيـــد هـــيـــمـــنـــة اإليـــــرانـــــيـــــن عــلــى  ــقـ صـــــارمـــــة تـ
على  والعمل  وكــربــاء،  النجف  استثمارات 

انــخــفــض اإلنــــتــــاج الــــروســــي بــمــعــدل 2500 
برميل يوميًا في العام املاضي.

وكـــانـــت الـــســـعـــوديـــة قـــد تـــصـــدرت منتجي 
ــعــــامــــن املــــاضــــيــــن، بــعــد  الـــنـــفـــط عـــاملـــيـــا الــ
سيطرة روسية ألكثر من عشر سنوات، قبل 
أن تعود روسيا مرة أخرى للصدارة العام 

املاضي.
ــيــــاق ذاتـــــــــه، خـــفـــضـــت الـــســـعـــوديـــة  ــــي الــــســ فـ
املاضي  العام  اليومية  صادراتها  متوسط 
إلــــى 6.967 مــايــن بــرمــيــل يــومــيــًا، مــقــابــل 
7.648 ماين برميل يوميًا في 2016، ورغم 

خــفــض الــــصــــادرات، حــافــظــت املــمــلــكــة على 
ــــدول املـــصـــدرة لــلــنــفــط في  صــدارتــهــا بـــن الـ

العالم.
اليومية  رفعت صادراتها  فقد  روسيا،  أمــا 
الـــعـــام املـــاضـــي إلــــى 5.153 مـــايـــن بــرمــيــل 
يوميًا  برميل  ماين   5.051 مقابل  يوميًا، 

في الفترة املناظرة من العام السابق له.
وبدأ األعضاء في دول منظمة الدول املصدرة 
)أوبــك( ومنتجون مستقلون، مطلع  للنفط 
بنحو  اإلنتاج  خفض  اتفاق  بتنفيذ   ،2017
1.8 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــًا، ويــنــتــهــي فــي 
محاولة  في  املقبل،  األول  كانون  ديسمبر/ 

إلعادة االستقرار ألسواق النفط.
ــــك« محمد  الــعــام ملنظمة »أوبـ وقــــال األمــــن 
بـــاركـــيـــنـــدو، اإلثـــنـــن املــــاضــــي، إن املــنــظــمــة 
حققت التزامًا بنسبة 133% باتفاق خفض 
اإلنـــتـــاج فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2018، 
عــلــى مــســتــوى جــمــيــع الـــــدول املـــشـــاركـــة من 

داخل املنظمة وخارجها.
وأظهرت أرقام من رئيس األبحاث في أوبك 
الثاثاء،  أمــس  مــن  أول  القحطاني،  عائض 
أن املنظمة تقترب من بلوغ هدفها لخفض 
مخزونات النفط لدى الدول الصناعية إلى 
مــتــوســطــهــا لــخــمــس ســـنـــوات، وهـــو الــهــدف 

األصلي التفاق خفض اإلمدادات.
لــنــدن، وفقا  فــي  القحطاني مــؤتــمــرا  وأبــلــغ 
لوكالة »رويترز«، بأن مخزونات الخام في 
الدول املتقدمة األعضاء في منظمة التعاون 
مرتفعة  كانت  والتي  والتنمية  االقتصادي 
متوسطها  عــن  برميل  مليون   340 بــمــقــدار 
الثاني  كــانــون  فــي يناير/  لخمس ســنــوات 
مــلــيــون  بــمــقــدار 74  أعــلــى  2017، أصــبــحــت 
برميل فقط عن ذلك املستوى الشهر املاضي.
)العربي الجديد(  

الــــي اإلمـــكـــانـــات الــتــي تــتــمــتــع بــهــا املــحــافــظــة 
وحــــدودهــــا فـــي مـــجـــال الـــتـــجـــارة مـــع الـــعـــراق 
ــال: إن كــرمــانــشــاه  وكــذلــك مـــرور الــزائــريــن وقــ
هي ممر إيران إلى العراق في مجال التجارة 
والـــتـــرانـــزيـــت والــســيــاحــة الــديــنــيــة. وأضــــاف 
كــاشــفــي فـــي تــصــريــحــات األســـبـــوع املــاضــي: 
تــمــتــاز املــحــافــظــة بــتــعــدد املـــمـــرات الــحــدوديــة 

مع العراق على طرفيه العربي والكردي وأن 
إلى  تصديرها  يتم  الــتــي  البضائع  مــن   %90
العراق تمرعن طريق هذه املحافظة لذا يجب 
تطويرها وفتح منافذ أخرى.  وقال إنه يمكن 
السياح  لعبور  ممر شوشمي  من  االستفادة 
ــــراق وكـــذلـــك  ــعـ ــ ــي الـ ــاطـــق الــــكــــرديــــة فــ ــنـ إلـــــى املـ
ــار لـــعـــبـــور زوار  ــ ــومـ ــ حــــــــدودي خــــســــروي وسـ
العتبات املقدسة وهناك مفاوضات مع الطرف 
العراقي لتهيئة الظروف الازمة ولاستفادة 
الــقــصــوى مــن هـــذه املــمــرات الــحــدوديــة. وقــال 
أيــضــا إن مــقــدار مــا يــتــم تــصــديــره عــن طريق 
ــــارات دوالر  ــيـ ــ ــلـ ــ بــــثــــاثــــة مـ يــــقــــدر  املــــحــــافــــظــــة 
ملــنــتــجــات  دوالر  مــلــيــون   700 مــنــهــا  ســنــويــا 
املــحــافــظــة ومــلــيــار دوالر مـــا يــقــوم بـــه تــجــار 
كــرمــانــشــاه بــتــصــديــره، والــبــاقــي مــن مناطق 

إيران املختلفة التي يتم إرسالها إلى العراق.
العراق  اإليراني في  السفير  أكد  ومن جانبه، 
إيــــرج مــســجــدي، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
مؤخرًا، أن باده عليها القيام بدور فريد في 
العراق، موضحا أن العراقين يثّمنون الدور 
ــم لــهــم بــحــســب قـــولـــه. وأشــــار  ــداعـ اإليــــرانــــي الـ
إلــى أن الــعــراق دخــل مرحلة جــديــدة مــن بناء 
مطالبا  سياسية،  عاقات  وإقامة  االقتصاد، 
الشعب اإليراني والشركات والوزارات للقيام 
بــــدورهــــا فــــي الـــــعـــــراق، ولـــفـــت إلـــــى أن حــجــم 
التبادل التجاري بن العراق وإيران سيرتفع 
بعد بيع الكهرباء، وتطوير السياحة الدينية.

وكان رئيس غرفة التجارة اإليرانية العراقية 
ــد فــي  ــ املـــشـــتـــركـــة، يــحــيــى آل إســــحــــاق، قــــد أكـ
ــران  ــ ــ إيـ ــة ســــابــــقــــة إن  ــيـ ــافـ تــــصــــريــــحــــات صـــحـ

تستهدف مضاعفة حجم تجارتها مع العراق 
بدال  املقبل  الــعــام  مليار دوالر   20 إلــى  لتقفز 
تقارير  مــلــيــارات دوالر حاليًا. وحسب   6 مــن 
غير رسمية، تغرق السوق العراقية في قائمة 
بأكثر  قـــّدرت  اإليــرانــيــة  البضائع  مــن  طويلة 
ــواد الــغــذائــيــة  مـــن 6 آالف ســلــعــة تــبــدأ مـــن املـــ
مــــــــــرورا بـــاملـــنـــزلـــيـــة ثـــــم املـــــابـــــس بــمــخــتــلــف 
أنواعها ثم مواد البناء واإلنشاءات واألدوات 
السيارات  الكهربائية، وال تنتهي عند سوق 
الصالون وشركات االستثمار، بل تتعدى إلى 
حصر أعمال محافظة كاملة لصالح شركات 
إيــرانــيــة، وفــقــًا ملــا يصطلح عليه فــي الــشــارع 
إعمار  أعــمــال  أن  )الــلــزمــة(، وتعني  بـــ العراقي 
تلك با منافسة من  أو  املدينة  هــذه  وتأهيل 

شركات أخرى حتى لو كانت محلية.

احتكار 
االستثمارات

روسيا تزيح السعودية عن صدارة منتجي النفط

تصاعد نفوذ اإليرانيين في أسواق العراق )حيدر حمدان/فرانس برس(

)Getty( نمو التوظيف كان أضعف من المتوقع)بلغ متوسط اإلنتاج اليومي لروسيا 10.347 ماليين برميل)ألكسندر استافيف/فرانس برس

بدأت الصين تجريب تطوير مدن ذكية منذ 2012 )فرانس برس(

إحجام شركات أجنبية 
بسبب االضطرابات األمنية 

واختطاف العمال

إنشاء مشاريع تنفع العراقين سواء أكانوا 
مستثمرين أم عماال.

مـــن جــهــتــه، أعــلــن نــائــب رئــيــس لــجــنــة إعــمــار 
العتبات املقدسة اإليرانية مسعود شوشتري 
أن لــجــنــتــه تــعــمــل عــلــى إنـــجـــاز 200 مــشــروع 
ــدن عــراقــيــة  لــتــوســيــع املــــراقــــد املـــقـــدســـة فـــي مــ
هــي الــنــجــف وكـــربـــاء وســـامـــراء والــكــاظــمــيــة، 
موضحا خال تصريح صحافي، مؤخرًا، أن 
الدينية يمثل مهمة طويلة  العتبات  توسيع 
األمد بالنسبة للجنة إعمار العتبات املقدسة. 
وتقوم لجنة إعمار العتبات املقدسة اإليرانية 
عدة  منذ  العراق  في  بإنجاز مشاريع عديدة 
ــــوات. وفـــــي مـــجـــال الــــتــــعــــاون الــســيــاحــي  ــنـ ــ سـ
ــة تــــجــــارة  ــ ــرفـ ــ ــيـــــس غـ ــ والــــــتــــــجــــــاري، أشـــــــــار رئـ
محافظة كرمانشاه اإليرانية، كيوان كاشفي، 

األولوية لإليرانيين في العراق 
بعد اقتناصهم تسهيالت جديدة

ــال تــقــريــر لــشــركــة ديـــلـــويـــت الــدولــيــة  قــ
إن  واالســتــشــارات  الحسابات  ملراجعة 
ــدد املـــدن  الـــصـــن يـــوجـــد بــهــا نــصــف عــ
الـــذكـــيـــة الــتــجــريــبــيــة املـــــوجـــــودة عــلــى 

مستوى العالم.
ووفـــقـــًا لــلــتــقــريــر الـــــذي نــشــرتــه وكــالــة 
أمــس  الــرســمــيــة  الصينية  »شــيــنــخــوا« 
ــاء، فــــإن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 1000  ــ ــعـ ــ األربـ
مدينة ذكية تجريبية جاهزة أو تحت 
العالم، منها  اإلنشاء في جميع أنحاء 

حوالى 500 في الصن.
التي تتخذ من نيويورك  الشركة  وفق 
مقرًا، فإن »الصن تسعى إلى بناء املدن 
الــذكــيــة، ومـــن املــخــطــط أن تتمتع هــذه 
الصناعة باملزيد من الدعم في مجالي 

السياسات واالستثمار«.
ــدأت  ــ الـــتـــقـــريـــر أن الــــصــــن بـ وأضـــــــــاف 

تجريب تطوير مــدن ذكية محلية عام 
الــتــقــنــيــات  اســـتـــخـــدام  لــتــشــجــيــع   2012
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ الـــحـــديـــثـــة مـــثـــل الـ
واســـتـــخـــدام اإلنـــتـــرنـــت لــلــمــســاعــدة في 
إنفاذ  املرورية وتحسن  الحركة  تدفق 
الــقــانــون، وجــعــل املــبــانــي الــعــامــة أكثر 
كفاءة في استخدام الطاقة، وتم إدراج 
ثـــاث مــجــمــوعــات مــن املـــدن كمشاريع 

وطنية رائدة حتى اآلن.
ودعــــــا الـــتـــقـــريـــر املــــــدن الــصــيــنــيــة إلـــى 
وتصميمها  استراتيجيتها  تحسن 
وعملياتها وصيانتها لتطوير املناطق 
مع  جنب  إلــى  جنبًا  الذكية  الحضرية 
التكنولوجيا والبنية التحتية لضمان 
في  بكفاءة  السكان  احتياجات  تلبية 

الوقت املناسب.
)شينخوا، العربي الجديد(

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا على 
األخير من  الربع  نحو غير متوقع في 
لــلــمــرة األولـــــى في  الـــعـــام 2017، وذلــــك 
عامن حسب إحصاءات رسمية نشرت 
أمس األربعاء. وقال مكتب اإلحصاءات 
إلى  ارتــفــع  البطالة  مــعــدل  إن  الوطنية 
4.4% مــن 4.3%، وهــي أول زيـــادة منذ 
فــبــرايــر/  الــثــاثــة املنتهية فــي  األشــهــر 
شــبــاط 2016 مــع زيـــادة عــدد العاطلن 

عن العمل للشهر الثالث على التوالي.
ــــف مــن  ــعـ ــ ــيــــف أضـ ــتــــوظــ ــو الــ ــمــ وكـــــــــان نــ
أضيفت  حيث  الفترة،  ذات  في  املتوقع 
88 ألف وظيفة مقارنة مع 173 ألفا في 
متوسط توقعات الخبراء وفقا لوكالة 
»رويــتــرز«. وحسب اإلحــصــاءات ذاتها 
فإن نمو األجور ظل دون تغير إلى حد 
كــبــيــر فـــي الــفــتــرة ذاتـــهـــا عــنــد متوسط 

كانون  ديسمبر/  فــي  قفز  لكنه   ،%2.5
في   %  2.3 مـــن   %2.8 إلــــى  فــقــط  األول 

نوفمبر/ تشرين الثاني. 
وفقدت األسر البريطانية بعض قوتها 
الـــشـــرائـــيـــة نــتــيــجــة ارتــــفــــاع الــتــضــخــم، 
إثــــر تـــراجـــع الــجــنــيــه االســتــرلــيــنــي في 
لصالح  االستفتاء  أعقبت  التي  الفترة 
االنفصال عن االتحاد األوروبـــي أو ما 

»البريكست«. يعرف اختصارا بـ
وأظهرت أرقام أخرى ملكتب اإلحصاءات 
ــائـــــض فـــــي املــــيــــزانــــيــــة فــي  ــ تـــســـجـــيـــل فـ
مليارات   10 بلغ  الثاني  يناير/كانون 
تقريبا(  دوالر  مــلــيــار   14( اســتــرلــيــنــي 
وبدعم  بقليل  الــتــوقــعــات  يــتــجــاوز  بما 
من زيادة موسمية في حصيلة ضريبة 

الدخل بداية العام.
)رويترز، العربي الجديد(

الصين تتفوق في عدد 
المدن الذكية

ارتفاع غير متوقع 
للبطالة في بريطانيا

مال وسياسة

على  والسيطرة  األجنبية  االستثمارات  قائمة  تصدرهم  اإليرانيون  واصل 
على  حصولهم  بعد  العراق،  في  الحيوية  القطاعات  من  العديد 
تسهيالت جديدة من حكومة بغداد، األمر الذي أثر سلبًا على مناخ 

االستثمار في البالد

أعلن وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت تفنكجي، أن ممري كوربالغ 
الساعة،  مدار  على  يعمالن  وتركيا  إيران  بين  الحدوديين  وكابيكوي 
مضيفًا أنه من أجل تنمية التجارة 
منفذ  قريبا  سيفتتح  البلدين  بين 
حدودي آخر خدماته، على مدار 
األنباء  وكالة  حسب  أيضا،  الساعة 
تفنكجي،  وأضاف  )إرنــا(.  اإليرانية 
ليكون  جهودها  تبذل  بالده  أن 
الحدودية  ممراتها  في  العمل 
متواصل،  بشكل  إيران  مع  الثالثة 
والسياحة  التجارة  تنمية  أجل  من 

بين البلدين.

ثالث ممر حدودي مع تركيا

جواد العناني

 متميزًا في النشرة 
ً
نشر ستيف أوسنت، يوم 2017/2/20، مقاال

النفط  بمستقبل  فيه  تنبأ   )Oil-price.wet( اإللكترونية 
النفط  أســعــار  التأثير على  أن  وفــيــه يظهر  الــعــام 2018،  خــال 
في العالم سوف ينتقل من »أوبك«، وخصوصا اململكة العربية 
بالنفط  املتعلقة  الــفــكــريــة  الـــريـــادة  إلـــى روســيــا، وأن  الــســعــوديــة 
ستتحول إلى النرويج، وأن أسعار النفط سوف ترتفع إلى 70 
السعر  هــذا  فــوق  األسعار  فيه  تتذبذب  دوالرًا، سعرا مرجعيا، 

وتحته. 
ولتوضيح األمور، ال بد من وضع بعض الحقائق األساسية:

: وفق اإلحصائيات املتاحة عامليًا، بشأن الطلب على النفط 
ً
أوال

حسب القطاعات االقتصادية، يرى أن 50.2% )نصف الطلب( 
موجه للطرق والنقل عليها، و14% للصناعات البتروكيميائية، 
و%3.4  لـــلـــطـــيـــران،   %7.5 املـــنـــزلـــيـــة،  لـــاســـتـــخـــدامـــات  و%9 
لاستخدامات البحرية، 2.5% للكهرباء، و1.8% لسكك الحديد، 

و11.5% لاستعماالت الصناعية األخرى. 
وبمعنى آخر، فإن 61% تقريبًا موجه عامليًا لقطاع النقل البري 
النفط إلى  البري، وأن مستقبل  والبحري والجوي، وخصوصا 

ز على النقل البري. 
ّ
حد كبير مرك

ثانيًا: تشير اإلحصاءات عن إنتاج النفط في العالم للعام 2016 
برميل  )10.6 مايني  روسيا  كانت  األكبر  النفط  منتج  أن  إلــى 
السعودية )10.5 مايني برميل(  العربية  اململكة  ثم  اليوم(،  في 
ثم الواليات املتحدة )8.9(، ثم العراق )4.5(، ثم إيران )3.9(، ثم 
الصني )3.9(، ثم كندا )3.7(، ثم اإلمارات العربية املتحدة )3.1(، 
إلى  الــتــعــاون  مجلس  دول  إنــتــاج  ولــو حسبنا   .)2.9( فالكويت 
إنتاج »أوبــك«، فقد بلغ  أما  لبلغ حوالي %23.8.  العاملي،  اإلنتاج 

52% من اإلنتاج العاملي في العام 2016.
ثالثًا: إن إنتاج الدول األخرى خارج »أوبك« مثل الواليات املتحدة 
اإلنــتــاج غير  الـــدول صغيرة  املتحدة وبعض  واململكة  وروســيــا 
»أوبـــك« حوالي 48% عــام 2016، ويقدر بحوالي  األعــضــاء في 

نصف إنتاج العالم في نهاية 2017. 
النفطي ستيف  في ضوء هذه الحقائق واألرقــام، يقدم الخبير 
عــام 2018،  تــوقــعــات، سنشهد حدوثها خــال  أوســـنت خمسة 

وهي:
: بدء دخول روسيا العبا رئيسيا في أسواق النفط. ويبلغ 

ً
أوال

إنتاج روسيا اليومي حوالي 10 مايني برميل، وبدأت تصّدره 
وتصّدر معه الغاز إلى دول وسط آسيا وشمال أوروبا. وكذلك 
نرى أن دول »أوبك« ترغب في التنسيق الحثيث مع روسيا، من 
استمر  وإذا  النفط.  أســعــار  فــي  األميركي  التحكم  تحييد  أجــل 
هذا التنسيق، سوف تتحول روسيا تدريجيًا من دولة تهّددها 
النفط،  الــواليــات املتحدة في  إلــى دولــٍة تنافس  الــواليــات املتحدة 
كتفًا بكتف، وسوف يحصر تأثير الواليات املتحدة على املناطق 

املجاورة لها. 
ثانيًا: تنبأ أوسنت بتراجع نفوذ اململكة العربية السعودية داخل 
أوبك بدأت تخسر تدريجيًا من نفوذها.  النفط. فمنظمة  سوق 
رفع  أجــل  مــن  إنتاجها  لتقليل  السابقة  مساعيها  كــانــت  وقــد 
أسعار النفط تقابل بزيادة الدول خارج »أوبك« إنتاجها، ما كان 
النفط،  النفط على سعر  يؤدي إلى تحييد أهمية تقليل كميات 

ودخول دول جديدة مكان السعودية في أسواقها التقليدية. 
ونظرًا إلى حاجة السعودية إلى دخل نفطي يومي من الخارج 
بحوالي 480 مليون دوالر، فإن قدرتها على املناورة تراجعت. 
التي تنتج حوالي أربعة  واضطرت السعودية إلى مهادنة إيران 
الـــذي ينتج حــوالــي 4.5 مــايــني برميل  مــايــني برميل، والــعــراق 

يوميًا. ولكن األهم هو التنسيق مع روسيا من خارج »أوبك«. 
الطلب على  البري يشكل أكثر من نصف  النقل  ثالثًا: حيث أن 
املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، فـــإن نــجــاح إنــتــاج الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، 
وتــوســعــه، ســـوف يطيحان تــدريــجــيــًا الــشــق األكــبــر مــن الطلب. 
وحيث أن كثيرًا من شركات تصنيع السيارات بــدأت تزيد من 
الطلب عليها،  الكهربائية، وفي ضوء زيــادة  السيارات  إنتاجها 
فإن  الجمركية،  الرسوم  من  السيارات  هذه  وإعفاء مستوردات 
الــبــنــوك صـــارت جــاهــزة اآلن لــتــمــويــل هـــذا اإلنـــتـــاج مـــددا أطـــول، 
وبشروط أسهل، وكذلك تمويل البحوث التي تؤدي إلى تحسني 
فــتــرات طويلة  الــســفــيــرات  مــن  وتمكينها  الــســيــارات،  هـــذه  أداء 
ببطارية كهربائية. وسوف تقوم البنوك كذلك بتمويل االستثمار 
ما  الــطــرقــات،  على  للسيارات  الكهربائي  الشحن  محطات  فــي 

يجعل االعتمادية على هذا النوع من النقل أكبر. 
البنزين أو   من 

ً
الكهرباء بدال التحول إلى  وبالطبع، سوف يزيد 

املازوت الطلب على الكهرباء التي تستخدم حاليًا على املستوى 
الطلب عليها سوف تكون  الدولي ما نسبته 2.5%، فإن زيــادة 
تلبيته من كهرباء مولدة، إما بالغاز أو بالطاقة البديلة واملتجددة. 
ــًا: ســيــشــتــد الـــخـــاف بـــني شـــركـــات الـــكـــهـــربـــاء وشـــركـــات  ــعــ رابــ
االتصاالت اإللكترونية على من يسيطر على الشبكات القومية، 
البنوك  بــدأت  الواليات املتحدة األميركية. وقد  خصوصا داخــل 
واملــســتــثــمــرون يــمــولــون شـــركـــات تــســعــى إلـــى تــوســيــع آفــاقــهــا 
الــدمــج واالســتــيــاء مــن شركات  لتمويل عمليات  أو  وقــدراتــهــا، 
بــعــض دول  بــعــضــا. وتستثمر  الــكــهــربــاء عــلــى بعضها  تــوزيــع 
السعودية  العربية  اململكة  االتــجــاه، خصوصا  هــذا  فــي  الخليج 
كجزء من تمويل برنامج الرئيس األميركي، دونالد ترامب، في 

تعزيز كفاءة البنى التحتية األميركية ورفعها. 
خامسًا: في ظل التحوالت الكبيرة في عرض الطاقة ومكوناته، 
واألفــكــار  الــدراســات  مــن  فــإن كثيرًا  الطلب،  فــي هيكل  والتغير 
املستقبلية، وحــل الــنــزاعــات الــدولــيــة، قــد يتحول إلــى دولـــٍة أبــدت 
الطاقة، وفي  أنـــواع  إنــتــاج مختلف  درجــة عالية مــن الحكمة فــي 
النرويج. ويعتقد أوســنت أن  الطاقة، وهي  حسن إدارتها مــوارد 
النرويج سوف تصبح املركز الفكري والبحثي العاملي في هذه 

املجاالت. 
ومــاذا  الكبير:  الــســؤال  أمامنا  يبقى  التنبؤات،  هــذه  صحت  إذا 
نحن صانعون، لكي نواجه احتماالت املستقبل، خصوصا وأن 
كل هذه التنبؤات سوف تحدث عام 2018، أي العام الذي نحن 
املهم  الطلب  سيتحول  الــذي  النفط  على  سنعتمد  كنا  إذا  فيه. 
عليه إلى الصني والهند، فهل نحن مستعدون للنتائج السياسية 

واالقتصادية واالستثمارية الناشئة عن هذه الحالة؟

النفط والعوامل المؤثرة 
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