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قلق في إسرائيل من االستثمارات الصينية
صالح النعامي

فــي الــوقــت الـــذي تــطــالــب الـــواليـــات املــتــحــدة تل 
الصينية،  بــاالســتــثــمــارات  النظر  بــإعــادة  أبــيــب 
ــرات الــــداخــــلــــيــــة  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــاز املــ ــ ــهـ ــ ــــس جـ ــيـ ــ حـــــــذر رئـ
ــان، مـــن أن الــســمــاح  ــمـ اإلســرائــيــلــيــة »الـــشـــابـــاك« نــــداف أرغـ
للصني باالستثمار على نطاق واسع في إسرائيل قد يمثل 

تهديدا خطيرا لألمن القومي في املستقبل. 
وكشفت قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة، الليلة املاضية، 
السماح للصني تحديدا  أن  أن أرغمان أوضــح  النقاب عن 
التحتية  البنى  في  نفسها  الحالية  بالوتيرة  باالستثمار 
الــشــركــات  الــســيــطــرة عــلــى  االســتــراتــيــجــيــة وتمكينها مــن 

الكبرى في إسرائيل ينطوي على مخاطر جمة.
وجـــاء الكشف عــن تــحــذيــرات أرغــمــان بعدما قــرر املجلس 
الوزاري املصغر لشؤون األمن تشكيل لجنة خاصة لتقديم 
تــوصــيــات ومــعــايــيــر بــشــأن االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة التي 
إلى جانب  اللجنة  أن تسمح بها. وتضم  يمكن إلسرائيل 
جهاز »الــشــابــاك«، كــا مــن مجلس األمــن القومي، ووزارة 

االقتصاديني  املستشارين  كبير  شيمعون،  وآفـــي  املــالــيــة 
ذكرت  ناحيتها،  من  نتنياهو.  بنيامني  الحكومة  لرئيس 
أمس،  الصادر  عددها  في  بوست«،  »جيروزاليم  صحيفة 
أنه على الرغم من أن اللجنة ستبحث قضية االستثمارات 
أنــهــا ستعمد  الــطــابــع االســتــراتــيــجــي، إال  األجــنــبــيــة ذات 
بشكل أســاس إلى دراســة وتقييم قــرار إسرائيل باملوافقة 
على السماح لشركات صينية ببناء ميناء جديد في حيفا 
التوتر املتعاظم بني  إلــى أن  وإدارتـــه. وأشـــارت الصحيفة 
بــكــني وواشــنــطــن عــلــى خلفية قــــرارات الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــرامـــب بـــشـــأن فــــرض الـــضـــرائـــب عــلــى الــبــضــائــع  دونــــالــــد تـ
ــزز مــــخــــاوف األمـــيـــركـــيـــني مــــن الـــتـــداعـــيـــات  ــعـ الــصــيــنــيــة، يـ
املــحــتــمــلــة ملــنــح إســـرائـــيـــل الـــصـــني مـــوطـــئ قــــدم فـــي مــيــنــاء 
حــيــفــا، الـــذي يستخدم عــلــى نــطــاق واســـع مــن قــبــل القطع 
البحرية األميركية. وأشــارت الصحيفة إلى أن الصينيني 
ال يــكــتــفــون بــالــســيــطــرة عــلــى مــيــنــاء حــيــفــا، بـــل يــحــاولــون 
وبناء  أســـدود،  في  ميناء جديد  وإدارة  لبناء  بعقد  الفوز 
شــبــكــة مــن األنـــفـــاق الــكــبــيــرة فــي شــمــال جــبــال الــكــرمــل في 
حيفا، إلى جانب استثمارات كبيرة في مجال النقل العام. 

ونقلت الصحيفة عن جاكوب ناغل، الذي عمل في السابق 
السماح  أن  نتنياهو،  ديــوان  القومي في  مستشارا لألمن 
العامة ينطوي  املــواصــات  في قطاع  باالستثمار  للصني 
على خطورة كبيرة، حيث إن هذه االستثمارات ستسمح 
لبكني باالطاع على أسرار بالغة الخطورة تتعلق بالطاقة 

ومرافق وتجهيزات عسكرية ذات طابع سري.
وحذر ناغل من التداعيات السلبية على مستقبل العاقة 
بني إسرائيل والواليات املتحدة في حال واصلت حكومة 
نــتــنــيــاهــو الــســمــاح لــلــشــركــات الــصــيــنــيــة بــالــســيــطــرة على 
مـــرافـــق الــبــنــى الــتــحــتــيــة االســتــراتــيــجــيــة. وفــــي الــســيــاق، 
النقاب  أمــس،  الرسمية،  اإلسرائيلية  التلفزة  قناة  كشفت 
عــن أن مــســتــشــار األمـــن الــقــومــي األمــيــركــي جـــون بولتون 
ــــوزراء اإلســرائــيــلــي بنيامني نتنياهو  الـ بــحــث مــع رئــيــس 
خـــال اجــتــمــاعــه بــه مطلع األســـبـــوع فــي تــل أبــيــب، قضية 
فإن  القناة،  وحسب  إسرائيل.  في  الصينية  االستثمارات 
بولتون أطلع نتنياهو على مخاوف إدارة ترامب الكبيرة 
من سماح إسرائيل للشركات الصينية ببناء ميناء جديد 
في حيفا، بسبب التداعيات الخطيرة املحتملة لهذا القرار.

كشفت السعودية عن لجوئها مجّددًا إلى االقتراض 
عبر طرح سندات دولية، في مؤشر على أن الحكومة 
ــتـــراض الــخــارجــي واملــحــلــي  تــتــجــه إلـــى مــزيــد مــن االقـ
اإليــــرادات، رغم  تــراجــع  فــي ظــل  لتلبية احتياجاتها، 
زيـــــادة صـــادراتـــهـــا الــنــفــطــيــة. وأعــلــنــت وزارة املــالــيــة 
الــســعــوديــة، أمــــس، طـــرح ســـنـــدات دولـــيـــة بــقــيــمــة 7.5 

مليارات دوالر على شريحتني ألجل 10 و31 عاما.
السندات  أن  بيان،  في  السعودية،  املالية  وأوضــحــت 
مــلــيــارات   4 بقيمة  األولــــى  عــلــى شــريــحــتــني؛  مقسمة 
والثانية   ،2029 اســتــحــقــاق  ســنــوات   10 ألجـــل  دوالر 
استحقاق  عاما   31 ألجــل  دوالر  مليارات   3.5 بقيمة 

2050. وذكرت أن »الطرح شهد إقباال من املستثمرين 
ــيــــني، حـــيـــث وصـــــل املـــجـــمـــوع الـــكـــلـــي لــطــلــبــات  ــدولــ الــ
وتوقعت  دوالر«.  مليار   27.5 حــوالــي  إلــى  االكــتــتــاب 
الثاني  يناير/كانون   16 فــي  الــطــرح  تسوية  الــــوزارة 

الجاري، أو في تاريخ مقارب له.
ــدرت الــســعــوديــة ســـنـــدات دولـــيـــة ألول مـــرة في  ــ وأصــ
لتنويع  االقــتــصــادي  اإلصـــاح  2016، ضمن سياسة 
النفط. ومــا فاقم من أعباء  مصادر الدخل بعيدا عن 
الــســعــوديــة املــالــيــة، خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة، قيادتها 
لتحالف عربي دخل في حرب على جماعة الحوثيني 
ــنـــوات. وفـــي الــشــهــر املـــاضـــي، قـــال وزيـــر  مــنــذ عـــدة سـ

املــالــيــة الــســعــودي محمد الــجــدعــان، إن بـــاده تعتزم 
مليار   32( ــال  ريــ مــلــيــار   120 بقيمة  ســنــدات  إصــــدار 
دوالر( في 2019، للمساعدة في تمويل عجز املوازنة. 
ورجح الجدعان حينذاك أن تدخل باده أسواق املال 

الدولية في النصف األول من 2019.
ــة، »تـــتـــوقـــع  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ وبـــحـــســـب مـــــؤشـــــرات املــــــوازنــــــة الـ
السعودية أن يبلغ العجز 131 مليار ريال )35 مليار 
دوالر تقريبا(، تمثل حوالي 4.2% من الناتج املحلي 
العام  الدين  أن يزيد  املرتقب أيضًا  اإلجــمــالــي«. ومــن 
إلى 678 مليار ريال )نحو 180 مليار دوالر( في 2019، 
املالية.  الــتــي نشرتها وزارة  عــام 2019  ملــوازنــة  وفــقــا 

والافت أن الدين العام السعودي يمثل حاليًا حوالي 
21.7 % مـــن الــنــاتــج املــحــلــي. ولــــم يــكــن الـــديـــن الــعــام 
يتجاوز نحو 11.8 مليار دوالر في نهاية 2014، وفق 
وزارة املــالــيــة، وكـــان عــبــارة عــن ديـــون محلية تعادل 
ــذاك،  آنــ للمملكة  املــحــلــي  الــنــاتــج  إجــمــالــي  مـــن   %1.6
ليشكل نحو  املــاضــي  قــبــل  الــعــام  بنهاية  قــفــز  بينما 
17% من الناتج املحلي. وارتفع الدين العام للمملكة 
إلــى 549.51 مليار ريــال )146.53 مليار  بنسبة %24 
املـــاضـــي، مقابل  نــهــايــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فــي  دوالر(، 
443.25 مليار ريال )118.2 مليار دوالر( بنهاية 2017.
)العربي الجديد، األناضول(

السعودية تقترض مجّددًا... طرح سندات بـ7.5 مليارات دوالر

بوينغ 
األقوى

ــت إيــــــــربــــــــاص عـــن  ــلــ ــخــ تــ
ــــذي  ــع الــــــصــــــدارة الـ ــوقــ مــ
ــفــــظــــت بــــــه لــخــمــس  ــتــ احــ
ــنــــوات مــتــتــالــيــة أمــــام  ســ
بــــويــــنــــغ فــــــي املـــنـــافـــســـة 
املــحــتــدمــة بـــني عــمــاقــي 
صــنــاعــة الــطــائــرات على 
 2018 فــــــي  ــيــــات  ــبــ ــلــ ــطــ الــ
ــــق نــصــيــب  ــزلـ ــ بـــعـــدمـــا انـ
إيــــــــــربــــــــــاص مــــــــن ســــــوق 
الــــــــطــــــــائــــــــرات الــــبــــالــــغــــة 
قيمتها 150 مليار دوالر 
ألدنــى مستوى فــي ست 

سنوات.
لــكــن الــشــركــة األوروبـــيـــة 
بينها  الـــفـــجـــوة  قــلــصــت 
وبـــــــــــــــــني مـــــنـــــافـــــســـــتـــــهـــــا 
األميركية  في تسليمات 
الــــــــــطــــــــــائــــــــــرات. وقــــــالــــــت 
إنـــهـــا حصلت  إيـــربـــاص 
عــلــى إجـــمـــالـــي طــلــبــيــات 
بــمــا  ــرة  ــ ــائــ ــ طــ  747 ــلــــغ  بــ
فـــي   33 ــة  ــبــ ــســ ــنــ بــ يـــــقـــــل 
املائة عن 2017 في حني 
تــغــلــبــت عــلــيــهــا بــويــنــغ 
للمرة األولــى منذ 2012 
لعدد  طلبيات  بتلقيها 
وســلــمــت  ــرة.  ــ ــائــ ــ طــ  893
طــــائــــرة   800 إيــــــربــــــاص 
في   11 نسبته  بــارتــفــاع 
 20 على  ويشتمل  املــائــة 
طائرة من طراز إيه 220 
ــرة، لــــكــــن ظــلــت  ــيــ ــغــ الــــصــ
بــويــنــغ تــحــتــل الـــصـــدارة 
فـــي الــتــســلــيــمــات  لــلــعــام 

السابع على التوالي.

توقعات أقل إلنتاج النفط النرويجي
من  البالد  إنتاج  إن  أمس،  النرويجية،  النفط  إدارة  قالت 
توقعات  من  أقل  سيكون   2019 في  والغاز  النفط 
نحو  في  له  مستوى  أدنى  وسيسجل  سابقا،  صدرت 
ثالثين عاما. وزادت النرويج، أكبر منتج للنفط في غرب 
روسيا،  بعد  أوروبا  في  للغاز  منتج  أكبر  وثاني  أوروبا 
اإلنتاج منذ التراجع الذي نجم عن االنخفاض الحاد في 

أسعار النفط الخام، في الفترة من 2014 إلى 2017.
وأضافت اإلدارة أن إنتاج العام الماضي، الذي بلغ 86.2 
لم  برميل،  مليون   542 يعادل  بما  مكعب،  متر  مليون 
البالغ 90.2 مليون متر مكعب  المتوقع  الرقم  يحقق 

الذي صدر قبل عام.

العقوبات تهدد صناعة طائرة روسية
العقوبات  إن  أمس،  كومرسانت،  صحيفة  قالت 
مطلوبة  أجنبية  مكونات  واردات  قطعت  األميركية 
الحقبة  بعد  لما  تجارية  روسية  طائرة  أول  لتصنيع 
السوفيتية، بما يهدد الجدول الزمني إلنتاجها. وتأمل 
روسيا في أن تنافس طائرة الركاب ام.اس-21 متوسطة 
الحجم ذات المحركين كال من إيرباص وبوينغ. وأنتجت 
روسيا بالفعل ثالثة نماذج للطائرة الجديدة، وكان من 
المقرر أن يبدأ اإلنتاج الكامل في 2020.لكن كومرسانت 
نقلت عن مسؤول حكومي كبير ومصادر في قطاع 
الطيران الروسي قولهما إن العقوبات أوقفت واردات 

مكونات من الواليات المتحدة واليابان.

جلينكور تخسر تسويق خامين ليبيين
جلينكور  شركة  إن  مطلعة  تجارية  مصادر  قالت 
العمالقة للتجارة والتعدين خسرت حقوقها الحصرية 
لتسويق اثنين من خامات التصدير الليبية الرئيسية، بعد 

أن ظلت تلك الحقوق في حوزتها منذ نهاية 2015.
وقال أحد المصادر لرويترز، إن يونيبك الصينية ُخصصت 
لها ثالث شحنات من ذلك الخام، في يناير/كانون الثاني. 
المؤسسة  تدل  ولم  التعليق،  عن  جلينكور  وامتنعت 
اآلن.وفازت  حتى  بتعليق  الليبية  للنفط  الوطنية 
جلينكور بحقوق تسويق النفط عندما كانت واحدة 
المستعدة  التجارة  شركات  من  محدود  عدد  بين  من 

لتحّمل المخاطر المرتبطة باالضطرابات في ليبيا.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

حتى وقت قريب كان االقتصاد 
التركي يحتل املرتبة الـ16 ضمن 

مجموعة العشرين التي تضم أقوى 
االقتصادات العاملية، إلى أن فوجئنا 

بتصريح الفت للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، أول من 

أمس األربعاء، يعلن فيه أن بالده 
باتت تحتل املرتبة 13 بني أكبر 

اقتصادات العالم وفقًا لتعادل القوة 
الشرائية، وأن تركيا سترتقي إلى 

مرتبة أعلى نهاية العام الجاري.
وحسب رؤية 2023 التي يذكرها 

أردوغان في مناسبات عديدة، 
فإن تركيا تطمح في عام 2023 

أن يصبح اقتصادها ضمن أقوى 
10 اقتصادات في العالم، وأن 

ترفع الناتج املحلي اإلجمالي إلى 
تريليوني دوالر، وأن يتمكن التركي 

من الذهاب إلى 197 دولة بدون 
تأشيرة، وأن يرتفع معدل دخل 

الفرد إلى 30 ألف دوالر سنويا، وأن 
ترتفع الصادرات من 130 مليار 
دوالر عام 2012 إلى 500 مليار 

دوالر عام 2023، وأن تنجح البالد 
في صناعة الطائرات والطائرات 
بدون طيار واألقمار الصناعية. 

وفي 2023 تهدف تركيا كذلك إلى 
تشغيل 3 محطات طاقة نووية، 

والوصول إلى خامس أكبر مقصد 
سياحي في العالم عبر استضافة 

50 مليون زائر سنويا وزيادة 
العائدات السياحية إلى 50 مليار 

دوالر.بل إن مسؤولني أتراكًا 
يؤكدون في مناسبات عدة أن البالد 

تطمح ألن تكون ضمن الخمسة 
الكبار اقتصاديا قبل 2023، وأن 
يتحول اقتصاد تركيا إلى واحد 
من أسرع املعدالت نموًا، وهو ما 

تحقق في السنوات األخيرة، حيث 
حقق معدل نمو فاق دول مجموعة 

العشرين في 2017. أردوغان 
قدم، األربعاء، أرقامًا تدل على أن 

البالد تسير بقوة نحو تحقيق 
رؤية 2023، فحجم االستثمارات 
األجنبية في تركيا تخطى 201 

مليار دوالر خالل السنوات الـ16 
املاضية، والصادرات بلغت 168.1 

مليار دوالر في 2018، وحققت 
البالد نجاحًا مهمًا من خالل 

تخفيض عجز التجارة الخارجية 
إلى 55 مليار دوالر. كثيرا ما 

تحدث أردوغان عن العام 2023، بل 
واستبشر كثيرا بهذا التاريخ، ألنه 

يعتبره نهاية الخالص من قرن من 
القيود املجحفة والنتائج الوخيمة 

املترتبة على معاهدة لوزان التي ال 
تزال تركيا مقيدة بها وتمتد لـ100 

سنة تنتهي في 2023، وأقل هذه 
النتائج اعتبار مضيق البوسفور 
ممرا مائيا دوليا وال يحق لتركيا 
تحصيل أية رسوم مقابل عبوره.

تركيا قطعت شوطا مهما 
لالنضمام لنادي العشرة الكبار، 
فحكومة العدالة والتنمية برئاسة 

أردوغان قفزت بالبالد من املرتبة 
111 إلى املرتبة 16 اقتصاديا على 
مستوى العالم، لكن هل من السهل 

أن تحقق تركيا هدف أن تكون 
ضمن أقوى 10 اقتصاديات خالل 
فترة ال تتجاوز 5 سنوات؟الطريق 
ليس سهال، فتركيا لها أعداء كثر 

وأصبحت مهددة أكثر من أي وقت 
مضى، خاصة من خطر اإلرهاب، 

وما حدث منذ منتصف 2006 
وحتى اآلن أكبر دليل.

تركيا ونادي 
العشرة الكبار
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اقتصاد

بغداد ـ سالم الجاف 
        وعلي الحسيني

قال مسؤولون عراقيون في بغداد، 
»العربي الجديد« إن تقدما كبيرا  لـ
ــــال زيــــــــارة وزيــــر  تــــم تــحــقــيــقــه خــ
النفط اإليراني بيجن زنغنة إلى بغداد التي 
أجراها أم س. وأكد املسؤولون الذين رفضوا 
ذكر اسمهم، أن أبرز نتائج املفاوضات تتمثل 
البلدين  لــجــنــة بــن  فــي االتـــفـــاق عــلــى تفعيل 
جنوب  املشتركة  النفط  حقول  ملف  ملناقشة 
وشرقي العراق، وأشاروا إلى بوادر إيجابية 
العقوبات  ومنها  أخـــرى،  ملفات  بحث  خــال 
األمــيــركــيــة على طــهــران وطــريــقــة ســـداد قيمة 
الذي  اإليراني  الغاز  العراق من  ما يستورده 
يعتمد عليه في توليد الكهرباء عبر محطات 

غازية توجد أغلبها جنوبي العراق.
ويــــســــتــــورد الـــــعـــــراق نـــحـــو 10 مــــايــــن مــتــر 
مــكــعــب مـــن الـــغـــاز اإليـــرانـــي يــومــيــا، لتشغيل 
ســبــع مــحــطــات لــلــطــاقــة تــوفــر أكــثــر مـــن %20 
حسب  للكهرباء،  الفعلية  الــعــراق  حــاجــة  مــن 
بيانات رسمية. وكشف مسؤول نفطي عراقي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الـــزيـــارة  فـــي بـــغـــداد لــــ
جـــــرى الــتــحــضــيــر لـــهـــا مــســبــقــا بــشــكــل جــيــد 
لتحقق النتائج املرجوة، مشيرًا إلى أن هناك 

النفطية  املــشــاكــل  فــي تصفير  عــراقــيــة  رغــبــة 
مـــع الـــجـــارتـــن إيـــــران والـــكـــويـــت، بــمــا يتعلق 

بالحقول املشتركة.
وبــــّن املــــســــؤول، الــــذي رفــــض ذكــــر اســـمـــه، أن 
استثمار  واإليرانين  العراقين  مصلحة  من 
الحقول املشتركة بن البلدين وإنهاء الخاف 
الحالي، وهو ما تم بحثه واالتفاق على لجنة 

فنية للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا امللف.
ــد أن الــحــديــث عـــن الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة  وأكــ
وكــيــفــيــة ســـــداد الــــعــــراق ديـــونـــه احـــتـــا جـــزءًا 
مــهــّمــا مــن املــبــاحــثــات بــن الــجــانــبــن، كاشفا 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــن وجـــــود تــفــهــم إيـــرانـــي 
لــلــضــغــوط األمـــيـــركـــيـــة عــلــى بـــغـــداد فـــي هــذا 
اإليراني  الوزير  لقوله. وأوضــح  الشأن، وفقا 
الذي يزور بغداد حاليا في تصريحات نقلها 
هدف  أن  أمــس،  الرسمي،  العراقي  التلفزيون 
النفط  زيــارتــه بغداد هو مباحثات مع وزيــر 
الــعــراقــي وكــبــار املــســؤولــن فــي الــعــراق حــول 
فرص التعاون الوفيرة بن الجانبن، وأعرب 
الجانب  بــأن »تفضي محادثاته مع  أمله  عن 

العراقي إلى نتائج مثمرة لصالح البلدين«.
ــي ثــامــر  ــراقــ ــعــ ــفـــط الــ ــنـ ــّبــــه وزيـــــــر الـ بــــــــــدوره، نــ
الــغــضــبــان إلــــى وجــــود فــــرص تـــعـــاون كــثــيــرة 
بـــن إيـــــران والــــعــــراق«، مــتــطــلــعــا إلــــى »نــجــاح 
املحادثات الثنائية من بينها آليات التنسيق 
املــصــدرة  الـــدول  الــازمــة على صعيد منظمة 
ــال  ــيــــاق ذاتـــــــــه، قـ لـــلـــنـــفـــط )أوبـــــــــــك(. وفــــــي الــــســ
ــــدم ملــعــهــد الــنــفــط الــعــراقــي في  املــســتــشــار األقـ

الــبــصــرة جــمــال املـــوســـوي إن الـــعـــراق وإيـــران 
ــول املــلــفــات  ال طـــريـــق لــهــمــا غــيــر الـــتـــوافـــق حــ
الــنــفــطــيــة، وخـــاصـــة الــحــقــول املــشــتــركــة كــون 
مــــوضــــوع اســـتـــيـــراد الــــعــــراق لـــلـــغـــاز مــؤقــتــا، 
ونــعــتــقــد أن الــحــد الــزمــنــي األقـــصـــى لــحــاجــة 
ــراق إلــــى الـــغـــاز اإليــــرانــــي ســيــكــون نــهــايــة  ــعـ الـ
لتطوير  متسارعة  جــهــود  بسبب   2020 عــام 
املصاحب  الغاز  واستثمار  العراقية  الحقول 
البصرة،  حقول  من  النفط  استخراج  لعملية 
إضافة إلى خطط تفعيل اإلنتاج بحقل عكاز 

الغازي غرب العراق.
عازمة  العراقية  الحكومة  أن  املــوســوي  وأكــد 
على تصفير امللفات النفطية مع دول الجوار 
ــبـــطـــت بـــحـــالـــة عـــدم  ــل كـــونـــهـــا ارتـ ــامـ بــشــكــل كـ
اســتــقــرار فـــي الــعــاقــات مــعــهــا طــيــلــة الــعــقــود 
البرملانية حامد  النفط  املاضية. عضو لجنة 
املوسوي قال لـ«العربي الجديد«، إن »العراق 
في الوقت الحاضر بعد أن توافدت عليه دول 
كثيرة ومنها تركيا لديه فرص جيدة لتحقيق 
مع  املشتركة  االقتصادية  املصالح  من  مزيد 

هذه الدول.
لديها مصالح كبيرة  »إيــــران  أن  إلــى  وأشـــار 
معنا وتعتبر العراق البوابة االقتصادية التي 
العالم،  دول  تتعامل مع مختلف  من خالها 
وخاصة الخليج، وبالتالي هناك وفد إيراني 
آخــر سيأتي إلــى العراق يشمل 40 شركة مع 
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 

لبغداد لبحث جملة ملفات ومصالح«.
وأضـــاف املــوســوي: إيـــران تريد أن تكون لها 
عـــاقـــات قـــويـــة مـــع الـــعـــراق نــفــطــيــا وتــجــاريــا 
الجميع با  مــع  واقــتــصــاديــا ونــحــن نتعامل 
حساسية، مــؤكــدا أن زيـــارة الــوزيــر اإليــرانــي 
ــيــــوم هــــي لــبــحــث مـــلـــفـــات عــــــدة، وال ســيــمــا  الــ
الـــعـــراق  مــهــلــة  مـــــددت  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  أن 
بالنسبة للتعامل مع إيران حول عقود الغاز 
ــــدة، ونـــحـــن في  ــمـ ــ والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات واألسـ

الرباط ـ مصطفى قماس

ــلـــق إلـــى  ــة بــــرســــائــــل قـ ــيـ ــربـ ــغـ بـــعـــثـــت األســـــــر املـ
الــحــكــومــة، مــعــّبــرة عـــن تــخــّوفــهــا مـــن تــدهــور 
الحالي، ومتوقعة  العام  املعيشة في  مستوى 
اتساع دائرة البطالة وتواصل ارتفاع األسعار. 
ــر، حــســب مـــا كشف  ــ ــّبـــرت 25.7% مـــن األسـ وعـ
ع 

ّ
ــر، عــن توق عنه بحث حــول مــؤشــر ثقة األسـ

مـــقـــابـــل %39.6  املـــعـــيـــشـــة،  تــــدهــــور مـــســـتـــوى 
وتنتظر  تحّسنه.  و%34.7  اســتــقــراره،  تترقب 
78.8% مــن األســــر اتــســاع دائــــرة الــبــطــالــة في 
تراجع   ،%11.2 تتوقع  بينما  الــحــالــي،  الــعــام 
ــشــر 

ُ
وضــعــيــتــهــا املـــالـــيـــة. وفــــي الــبــحــث الــــذي ن

أول من أمــس، صرحت 18.5% فقط من األسر 
تشير   %81.5 مقابل  االدخــــار،  على  بقدرتها 
ــام،  إلــى عجزها عــن ذلـــك.  وتعليقا على األرقـ
يعتبر االقتصادي املغربي إدريس الفينا، في 
حديثه لـ»العربي الجديد«، أن معدل التضخم 
الـــعـــام الــرســمــي، ال يــعــكــس مــســتــوى املعيشة 
الحقيقي واملتراجع، خاصة في ظل عدم اتخاذ 
قرارات من أجل الزيادة في األجور، مشيرا إلى 
أن قــــدرة األســــر عــلــى االدخــــــار اســتــنــفــذت في 

ــوام األخــيــرة. ويــنــال التضخم فــي املغرب  األعـ
الدنيا منها،  الشرائية لألجور، خاصة  القوة 
التي لم تقم الحكومة بالزيادة فيها منذ أربعة 
 1.9 أن رصــد  الحكومة تعتبر  أن  ــوام، غير  أعـ
مليار دوالر لدعم أسعار غاز الطهو والسكر 
الشرائية  القدرة  والدقيق، يساهم في حماية 
لـــألســـر. ويـــذهـــب رئـــيـــس الــجــامــعــة املــغــربــيــة 
ــراطــــي، فــي  ــخــ ــزة الــ لـــحـــقـــوق املـــســـتـــهـــلـــك، بــــوعــ
الوسطاء  أن  إلــى  الجديد«،  لـ»العربي  حديثه 
سبب رئيسي فــي ارتــفــاع أســعــار الــعــديــد من 
السلع، خاصة فــي ظــل عــدم تنظيم األســـواق، 
ــداث مــنــصــات تــجــاريــة جهوية  داعــيــا إلـــى إحــ

لتحييد الوسطاء.
ووجـــهـــت انـــتـــقـــادات لــلــحــكــومــة عــنــد مناقشة 

ــة الـــجـــديـــدة، بــســبــب عــــدم اســتــحــضــار  املــــوازنــ
رئيس  أن  غير  للمواطنن،  الــشــرائــيــة  الــقــدرة 
على  يشدد  العثماني،  الدين  سعد  الحكومة، 
أنه تم أخذ الجانب االجتماعي بعن االعتبار.

ــي الـــجـــبـــايـــة، مــحــمــد الـــرهـــج،  وأكـــــد الــخــبــيــر فـ
الشرائية  الــقــدرة  دعــم  أن  الجديد«،  لـ»العربي 
لألسر وحمايتها، ممكن إذا ما تمت مراجعة 
الضريبة على القيمة املضافة، وأبدت الحكومة 
حــرصــا عــلــى تقليص الــضــغــط الــجــبــائــي عن 
الــزيــادة  مــن تجميد  الــذيــن يعانون  املوظفن، 

في األجور خال األعوام األخيرة.
وأثــــار الــبــرملــان، يـــوم اإلثــنــن املــاضــي، مسألة 
ارتـــفـــاع األســـعـــار فـــي املـــغـــرب، غــيــر أن رئــيــس 
إلـــى أن هــنــاك لجنة تجتمع،  الــحــكــومــة ذهـــب 
بــشــكــل أســـبـــوعـــي، مـــن أجــــل مــراقــبــة أداء تلك 
األسعار. وأصبح تحسن معيشة املوظفن في 
قلب الحوار االجتماعي املتعثر بن الحكومة 
واالتــحــادات العمالية. غير أن الضغط يرتفع 
والبطالة،  التشغيل  ملف  فــي  الحكومة  على 
والـــتـــي تــصــل بـــن الــشــبــاب والــخــريــجــن إلــى 
العام  املــعــدل  حصر  رغــم  مرتفعة،  مستويات 

في حدود %10.

الكويت ـ أحمد الزعبي

»الــعــربــي  ـــة حــكــومــيــة حصلت  دراسـ كشفت 
الـــجـــديـــد« عـــلـــى نــســخــة مــنــهــا أن الــكــويــت 
وضـــعـــت خـــطـــة لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة 
جـــديـــدة بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
تــبــدأ  دوالر،  مـــلـــيـــار   250 تــتــخــطــى  بــقــيــمــة 
ضمن  وذلـــك   ،2030 فــي  وتنتهي   2019 فــي 

برنامج »رؤية كويت جديدة«.
وتظهر الدراسة الصادرة عن وزارة الشؤون 
االقــتــصــاديــة بــالــتــعــاون مــع الــهــيــئــة العامة 
مركزًا  لتكون  تسعى  الكويت  أن  للتخطيط 
الــذي  ماليا وتــجــاريــا باملنطقة، وهــو األمـــر 
وتنفيذ  التحتية،  بنيتها  تطوير  يستدعي 
مـــشـــاريـــع مـــتـــطـــورة بــمــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــى الـــخـــدمـــات  ــة الــ ــافــ واالتـــــــصـــــــاالت، بــــاإلضــ
الكويت  أن  الــدراســة  وتــوضــح  اللوجستية. 
ــروع طـــريـــق  ــ ــشـ ــ ــلــــدخــــول ضـــمـــن مـ تـــســـعـــى لــ
الـــحـــريـــر مـــن خــــال اإلنــــفــــاق عــلــى قــطــاعــات 
التحتية  بنيتها  لتطوير  مــحــددة،  تنموية 
واللوجستية حتى تتواكب مع هذا املشروع 
الــضــخــم، مــبــيــنــة أن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط 
بــالــنــصــف األول مـــن الـــعـــام املـــالـــي الــجــاري 
ساعد على اإلسراع بوضع هذه الخطة التي 

تستهدف االنتهاء منها بحلول 2030«.

وتــشــيــر الــــدراســــة إلــــى أن املـــشـــاريـــع املــزمــع 
تــنــفــيــذهــا ســتــنــتــج مــنــهــا طــلــبــات وظــائــف 
تــتــجــاوز 500 ألـــف وظــيــفــة خـــال الــســنــوات 
الـــقـــادمـــة، حــيــث تــســعــى الــكــويــت مـــن خــال 
ــى تــشــجــيــع الــقــطــاع  خــطــطــهــا الــتــنــمــويــة إلــ

الخاص وتوفير فرص عمل للكويتين.
ــذا الــســيــاق، يــقــول وزيــــر التخطيط  وفـــي هـ
السابق علي املوسى لـ»العربي الجديد« إن 

»الدولة عليها أن تبذل اهتماما باالقتصاد 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي، وتـــتـــبـــنـــى تــنــفــيــذ مــشــاريــع 
نوعية  قفزة  بل  نقلة  كبرى تحدث  تنموية 
في مختلف القطاعات، لتحوله إلى اقتصاد 
غــيــر نفطي قـــوي قـــادر عــلــى امــتــصــاص أي 

صدمات أو أزمات مالية مستقبلية«.
املشاريع  هــذه  »ستعمل  املــوســى:  ويضيف 
ــر فــــــــرص عــمــل  ــيــ ــوفــ ــى تــ ــلــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــ
للمواطنن واملساعدة على خفض معدالت 
الــبــطــالــة، بــاإلضــافــة إلــى وضــع الــبــاد على 

الطريق الصحيح للتنوع والنمو«.
ومـــن جــانــبــه، يــقــول األمــــن الـــعـــام املــســاعــد 
لــلــتــخــطــيــط واملــتــابــعــة فـــي األمـــانـــة الــعــامــة 
بدر  والتنمية  للتخطيط  األعــلــى  للمجلس 
»املشاريع  إن  الــجــديــد«  لـ»العربي  الــرفــاعــي 
ــنـــي املـــوضـــوع  ــزمـ ــلـــجـــدول الـ تــســيــر وفـــقـــا لـ
غالبيتها  فــي  اإلنــجــاز  ونــســب  لها مسبقا، 
أسعار  ارتــفــاع  ساعد  حيث   ،%90 تتخطى 
ودعــم  الحكومي  اإلنــفــاق  تعزيز  فــي  النفط 

اإلنجاز باملشاريع التنموية«.
ويشير الرفاعي إلى وجود تحديات تواجه 
تم  أنه  كاشفا  التنموية،  املشروعات  تنفيذ 
حــل 73% مــن هــذه الــتــحــديــات، موضحا أن 
معدالت التنفيذ ملشروعات الخطة السنوية 

تسير بشكل جيد.

مفاوضات 
إيران والعراق

تقدم في إنجاز المشاريع بالكويت
)ياسر الزيات/ فرانس برس(

األسر المغربية تتخوف من تفاقم الغالء والبطالة

الكويت تنفق 250 مليار دوالر على البنية التحتية

مساع لحل خالفات حقول النفط 
المشتركة ومستحقات الغاز

فتح التمويل العقاري يحرك القطاعات الراكدة

دخلت كل من إيران 
والعراق في مفاوضات 

لحل الخالفات حول 
العديد من الملفات أبرزها 

حقول النفط المشتركة 
وسداد مستحقات الغاز

معيشة مال وسياسة

تنمية

8.4
في  اإليداعات  قيمة  تقدر 
البنوك السودانية حاليًا بنحو 
400 مليار جنيه )8.4 مليارات 
لــبــيــانــات  وفـــقـــًا  دوالر(، 
وتسعى  الــمــركــزي،  البنك 
مزيد  جذب  إلى  الحكومة 
القطاع  إلــى  السيولة  من 

المصرفي.

تحقيق

وفد جديد من
طهران يشمل 40 شركة 

يتأهب لزيارة بغداد

البنك العقاري يوقع 
مذكرات لتمويل بناء عدة 

مشروعات

محللون: الخطوة 
تساهم في جذب السيولة 

للقطاع المصرفي

الحكومة ترصد 1.9 مليار 
دوالر لدعم غاز الطهو 

والسكر والدقيق

الخرطوم ـ هالة حمزة

قوبل قرار بنك السودان املركزي 
ــاب الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري  ــ بــفــتــح بـ
للمصارف بــارتــيــاح فــي أوســاط 
املقاولن والقطاع املصرفي، إذ أنهى القرار 
حظرًا استغرق 5 أعــوام اعتبارا من الثالث 
من مايو/ أيار 2014، ومن املرتقب أن تفتح 
هــــذه الـــخـــطـــوة الـــبـــاب لــتــحــريــك األســــــواق، 
حـــســـب عـــامـــلـــن فــــي الـــقـــطـــاعـــن املـــصـــرفـــي 

والعقاري تحدثوا لـ»العربي الجديد«.
ووصـــــف املـــديـــر الـــعـــام لــــ»الـــبـــنـــك الـــعـــقـــاري 
البنك  قــرار  العظيم،  التجاري« عثمان عبد 
املــــركــــزي بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري 
العقاري  البنك  باإليجابي، مؤكدا جاهزية 
لــتــنــفــيــذ الـــســـيـــاســـة الــتــمــويــلــيــة الـــجـــديـــدة 
ــر صــيــغ  ــبــ ــل الـــــعـــــقـــــاري عــ ــويــ ــمــ ــتــ ــح الــ ــ ــنـ ــ ومـ
املقاولة واملرابحة وفق الضوابط الشرعية 

واملصرفية. 
لـــ»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقــال عبد العظيم 
الــتــمــويــل يــســاعــد عــلــى تــحــقــيــق اســتــقــرار 
ص فاتورة 

ّ
سكني للكثير من الشرائح ويقل

ــارات ويـــحـــرك عـــــددا مـــن الــقــطــاعــات  ــ ــــجـ اإليـ
بــجــانــب إنـــعـــاش ســـوق الــتــشــيــيــد والــبــنــاء، 
مشيرا إلى أن سداد نسبة 25% كقسط أول 
للتمويل يمّكن األفراد والهيئات والنقابات 

من االستفادة من القرار.
وكشف عن توقيع مذكرات تفاهم مع عدد 
للمساهمة في  والــجــامــعــات  الــنــقــابــات  مــن 
تــمــويــل الــبــنــاء، ســــواء كـــان شــقــقــا مـــن قبل 
صــنــدوق اإلســكــان أو للجمهور، مــا يــؤدي 
إلى إنعاش السوق. وأضاف أن البنك يتيح 
وتشييد  لــألفــراد  املــقــاولــة  بصيغ  التمويل 
لدى  كما  صيانتها،  أو  إكمالها  أو  املــنــازل 
الــبــنــك ضـــوابـــط مـــحـــددة ومــكــتــب هــنــدســي 
مختص. وقال إنه بعد التعاقد مع العميل 
الحساب  لتغذية  عــاديــة  شيكات  أخــذ  يتم 
بــكــافــة طـــرق الـــدفـــع، مــشــيــرا إلـــى أن الــقــرار 
الــجــديــد أيــضــا ســمــح بــتــمــويــل شـــراء مــواد 
البناء وكافة االحتياجات املتعلقة بالبناء. 
وكان محافظ بنك السودان املركزي محمد 
الصحافي  املؤتمر  أكد في  قد  الزبير،  خير 

األخير إلعان السياسات النقدية الجديدة 
لعام 2019، أن البنك قرر فتح باب التمويل 
ا كبيرا من النشاط  العقاري ألنه يمثل جزء
ــتـــصـــادي بـــالـــبـــاد، فــضــا عـــن تــوفــيــره  االقـ
ــيـــرة. وســـمـــح بـــنـــك الــــســــودان  ــثـ ــائـــف كـ لـــوظـ
املركزي في وقت سابق، لـ«البنك العقاري« 
ــــرف عــلــيــهــا  ــــشـ ــإنــــشــــاء مـــحـــافـــظ مـــالـــيـــة ُيـ بــ
الـــصـــنـــدوق الــقــومــي لــإســكــان والــتــعــمــيــر، 
الشعبي  للسكن  مجمعات  تشييد  بغرض 

واالقتصادي.
ــارس/ آذار من  ــ ــاٍن فـــي مــ ــ ــرار ثـ ــقـ وألـــحـــقـــه بـ
العام 2017 بالسماح للبنك ذاته بالتمويل 
ولــإســكــان  للمغتربن  الــعــقــاري  املــصــرفــي 
املــهــنــيــن بمختلف  يــشــمــل  الـــــذي  الـــفـــئـــوي 

تخصصاتهم.
ومـــن جــانــبــه، دعـــا رئــيــس اتــحــاد املــقــاولــن 
التمويل  لحصر  دنقا،  مالك  السودانين، 
الــعــقــاري عــلــى صيغة االســتــصــنــاع وليس 
شـــــــراء املـــــنـــــازل الــــجــــاهــــزة حـــتـــى ال ُيـــســـاء 
ــرى فيتم  ــــراض أخــ اســتــخــدام الــتــمــويــل ألغـ
ـــ»الـــعـــربـــي  ــقــــا لـ ــّددًا. وقـــــــال دنــ ــ ــجــ ــ حــــظــــره مــ

الجديد«، إن مراجعة بنك السودان املركزي 
لــســيــاســة الــتــمــويــل الــعــقــاري ورفـــع الحظر 
ــوال مــعــتــبــرة في  ــ عــنــه يــــؤديــــان لـــدخـــول أمــ
قطاع التشييد، مضيفا أنه وفقا ملا أثبتته 
واحد  إنفاق جنيه  فإن  العلمية،  الدراسات 
5 جنيهات  يعني ضخ  التشييد  قطاع  في 

ــاد الـــكـــلـــي، مــبــيــنــا أن تــحــريــك  ــتـــصـ فـــي االقـ
ــط أعـــمـــال االســتــشــاريــن 

ّ
هـــذا الــقــطــاع يــنــش

وموردي ومصنعي مواد البناء واملقاولن 
ــن الـــبـــاطـــن، واملــهــنــدســن  ــ الـــرئـــيـــســـيـــن، ومـ

الفنين، والعمالة املاهرة وغير املاهرة. 
الـــبـــنـــاء  ــة  ــاعــ ــنــ ــــا إلـــــــى أن صــ ــقـ ــ وأشــــــــــار دنـ
ــشــغــل نــصــف األيــــدي الــعــامــلــة 

ُ
والــتــشــيــيــد ت

التمويل  أن  بــالــســودان، وأضــــاف  املــتــوفــرة 
املــوجــودة  ات  الــكــفــاء أيــضــا  ستستفيد منه 
ــالـــســـودان مـــن قـــضـــاة ومـــحـــامـــن وأطـــبـــاء  بـ
ورجـــــــــــــال أعـــــــمـــــــال وإداريـــــــــــــــــن وزراعـــــــيـــــــن 

وبيطرين وغيرهم.
ــيـــس اتــــحــــاد املـــقـــاولـــن فــــي وقـــت  ــفـــت رئـ ولـ
ســابــق، إلـــى أن نــســب الــتــمــويــل املخصصة 
تــتــراوح  كــانــت  الــعــقــاري  البنك  مــن  للقطاع 
ما بن 9 و11% في فترة ما قبل قرار حظر 
التمويل، نصيب مشاريع صندوق اإلسكان 
منها 4%. وطالب وزارة املالية والتخطيط 
االقــتــصــادي وبــنــك الــســودان املــركــزي برفع 
رأســـمـــال الــبــنــك الـــعـــقـــاري مـــن 100 مــلــيــون 
ــدوالر = 47.5 جــنــيــهــا( إلـــى 500  ــ جــنــيــه )الــ

التمويل  فــي  بمهامه  للقيام  جنيه  مليون 
العقاري على الوجه األكمل.

وقال املحلل املصرفي طه حسن، لـ»العربي 
ــرار فــتــح الــتــمــويــل الــعــقــاري  الــجــديــد«، إن قـ
ــان الــــهــــدف مــــن الــحــظــر  ــ ــ تــــأخــــر كـــثـــيـــرا، وكـ
السابق تحقيق االستقرار في سعر الصرف 
التمويل  وتــوجــيــه  التضخم  حـــدة  وتقليل 
لم  ذلــك  أن  غير  اإلنتاجية،  القطاعات  نحو 
بــهــروب عــدد  لنتائج ســالــبــة  يــحــدث وأدى 
كــبــيــر مـــن الــعــامــلــن بــالــقــطــاع وإحــجــامــهــم 
عن التمويل العقاري واللجوء إلى االتجار 
كبيرا على  بالعملة، وهو ما شكل ضغطا 

الدوالر وصعوبة سيطرة الحكومة عليه.
وأشار حسن إلى أن الحكومة فتحت باب 
الــتــمــويــل مـــرة أخــــرى إلدراكـــهـــا خــطــأ حظر 
ولــدوره  االقتصادية  ألهميته  القطاع  هــذا 
ــــارج الــجــهــاز  فـــي جــــذب الــكــتــلــة الــنــقــديــة خـ
املــصــرفــي والـــتـــي بــلــغــت مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
املــــاضــــي وحـــتـــى أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن األول 

املاضي 37 مليارا و89 مليون جنيه.
وأضــــــاف أن الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري ســـاهـــم في 
إلى  األســـواق  الضخمة في  السيولة  إعــادة 
النظام املصرفي مــرة أخــرى. وتوقع  داخــل 
بالقطاع  السيولة  فــي  حــدوث ضــخ  حسن 
املــصــرفــي بنسبة أعــلــى مــن الــعــام املــاضــي 

بفعل هذا القرار.
وكــــــانــــــت أزمــــــــــة الــــســــيــــولــــة مــــــن األســـــبـــــاب 
احــتــجــاجــات شعبية  انـــدالع  فــي  الرئيسية 
ــــودان، مـــا دفــــع الــحــكــومــة والــبــنــك  ــــسـ فـــي الـ
التحرك  إلى  املختصة  والقطاعات  املركزي 

من أجل الحد منها.  
ــــزي أخــــيــــرًا،  ــركـ ــ وأصــــــــدر بـــنـــك الـــــســـــودان املـ
سلسلة قرارات تستهدف الخروج من أزمة 
السيولة النقدية التي تخنق األسواق منذ 
عدة أشهر، وكذلك خفض معدالت التضخم، 
ومن  قياسية،  إلى مستويات  التي وصلت 
هـــذه الـــقـــرارات مــنــع املـــصـــارف الــعــامــلــة في 
الــبــاد مــن تمويل شـــراء الــســيــارات، وكافة 

أنواع تجارة الذهب.
ومــــن جـــانـــبـــه، أشـــــار املــــديــــر الــــعــــام لــشــركــة 
فـــهـــرنـــهـــايـــت لــــلــــمــــقــــاوالت، عــــضــــو اتــــحــــاد 
املقاولن هشام خليل، في حديث لـ«العربي 
الجديد«، إلى أن التمويل العقاري كان يتم 
في السابق عبر املرابحات والتي تعرضت 
ملشاكل كبرى بسبب تذبذب سعر الصرف، 

مطالبا بالتركيز على آلية االستصناع.
ويشكو عــدد مــن املــقــاولــن فــي الــقــطــاع من 
مشاكل فروق األسعار في العقود الحكومية 
تجاه  الدولة  تغيير سياسات  عن  الناتجة 
ســعــر الــصــرف مــن تــحــديــد ســعــر عــبــر آلية 

زيــادة قيمة  أو  الــصــرف 47.5 جنيها  سعر 
18 جنيها،  إلــى   6.9 مــن  الجمركي  الـــدوالر 
مــا أدى إلــى زيـــادة األســعــار األســاســيــة في 
الــعــقــود. ولــفــت بــعــض املــقــاولــن لـــ»الــعــربــي 
ات  الجديد«، إلى معاناتهم من بطء اإلجراء
الــذي  األمـــر  الــعــقــود،  تنفيذ  فــي  الحكومية 
إعــادة  املــشــروعــات واســتــدعــى  عطل تنفيذ 
جــدولــة الــبــرنــامــج الــزمــنــي لــانــتــهــاء منها 

وتسليمها.
وأشاروا إلى تكوين لجنة منذ مارس/ آذار 
مــن الــعــام املــاضــي لتعديل فـــروق األســعــار 
لــقــطــاع املــقــاوالت فــي كــل الــعــقــود الــتــي لها 
عـــاقـــة بــالــحــكــومــة، مــطــالــبــن بــســرعــة حل 

مشاكل الشركات العاملة في هذا القطاع. تنشيط أسواق 
السودان

تواصل الحكومة السودانية مساعيها من أجل تنشيط القطاعات التي تعاني من موجة ركود 
واسعة، إذ فتحت أخيرًا باب التمويل العقاري بعد حظر دام نحو خمس سنوات، في خطوة 

تستهدف تحريك األسواق وجذب السيولة مجّددًا إلى القطاع المصرفي
ترتيبات لصرف الوقود عبر بطاقات

تتواصل االستعدادات الحكومية من أجل تنظيم صرف الوقود في والية 
أزمــة  مــن  الحد  فــي خطوة تستهدف  )الــكــروت(،  بطاقات  الجزيرة عبر 
الوقود التي ضربت العديد من املناطق والواليات السودانية، خالل الفترة 
األخيرة. وحسب وكالة األنباء السودانية )سونا(، أكد مسؤول محلية أم 
القرى في والية الجزيرة، عبد املاجد عمر يوسف، أمس، أن صرف املواد 
البترولية بالكروت سيسهم في ضبط صرف الوقود في محطات الخدمة. 
ووّجه اللجنة املكلفة بمتابعة توزيع الكروت للمركبات العامة والخاصة 
املرخصة عبر إدارة املرور، معلنًا عن منح اللجنة كامل الصالحية في 

توزيع املواد البترولية. وقامت الجهات املختصة بتحديد محطات خدمة 
من  الــســودانــيــة  الحكومة  ــفــت 

ّ
وكــث للخاصة.  وأخـــرى  الــعــامــة  للمركبات 

تحركاتها، خالل الفترة األخيرة، الحتواء األزمات املعيشية، التي أطلقت 
الفترة  البالد، خالل  إلى مناطق واسعة من  امتدت  احتجاجات  شــرارة 
األخيرة. ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود والسيولة املالية 
واألدويــة، نتيجة ارتفاع سعر الدوالر مقابل العملة املحلية في األسواق 
الرسمية( إلى أرقام قياسية، تجاوزت أحيانا 60 جنيها  املوازية )غير 

مقابل العملة األميركية، في حني تبلغ رسميًا 47.5 جنيها.

العراق عازمون أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي.
استهاكيا  الـــعـــراق  يــكــون  أال  خطتنا  وقــــال: 
خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، وأن نصبح مــصــّدريــن 
ــداد  ــغــ ــران وبــ ــ ــهـ ــ ــن طـ ــ ــل مـ ــ ــاز. وتـــتـــمـــتـــع كـ ــغــ ــلــ لــ
بـــعـــاقـــات اقـــتـــصـــاديـــة قــــويــــة، ووصــــــل حــجــم 
ــــن خــــال  ــرفـ ــ ــطـ ــ الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بــــــن الـ

الــســنــوات املاضية إلــى أكــثــر مــن 10 مليارات 
إلى زيادتها حسب  دوالر سنويا، ويسعيان 
بيانات رسمية. ويسعى الجانبان إلى تقليل 
التجارة  على  األميركية  العقوبات  تــأثــيــرات 
بــن الــبــلــديــن. وتــشــمــل الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة 
إيــران حزمتن، األولــى استهدفت حظر  على 

ــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــات  ــران مــ ــهــ ــع طــ الـــتـــعـــامـــل مــ
ــات وإيـــــقـــــاف الــــتــــحــــويــــات املـــالـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والـ
بالدوالر ومنع شراء العملة اإليرانية وحظر 
مــصــرفــي، فــيــمــا اســتــهــدفــت الــحــزمــة الــثــانــيــة 
قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والـــنـــقـــل الـــبـــري والــبــحــري 

واملنتجات البتروكيميائية.

طهران تعّزز تعاونها 
االقتصادي مع بغداد 
لتجاوز العقوبات 
األميركية )عطا كناري/
فرانس برس(

توقعات 
بانتعاش 
قطاع البناء 
في السودان 
)Getty(
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــع دخـــــول عــقــد تـــرانـــزيـــت الــغــاز  مـ
الروسي إلى أوروبا عبر األراضي 
األوكــرانــيــة عــامــه األخــيــر، تسعى 
الحالي الستكمال  العام  في  روسيا جاهدة 
ــيــــل  ــــي« و»الــــســ ــركـ ــ ــتـ ــ مــــشــــروعــــي »الــــســــيــــل الـ
دون  األزرق«  »الــــوقــــود  لــنــقــل  الـــشـــمـــالـــي-2« 
املــــرور بــأوكــرانــيــا الــتــي تــراجــعــت عالقاتها 
مع موسكو تاريخيا إلى أدنــى مستوى في 
النزاع غير املباشر في منطقة  ظل استمرار 

دونباس والقرم.
ورغــم أن عمالق الــغــاز الــروســي »غــازبــروم« 
أكــد أنــه ال يــنــوي االســتــغــنــاء عــن الترانزيت 
عبر أوكرانيا بشكل كامل، إال أن مد الخطني 
الجديدين سيزيد من مواقفه في املفاوضات 

مـــع شـــركـــة »نـــفـــطـــوغـــاز« األوكــــرانــــيــــة بــشــأن 
ــــق خــــبــــراء فــــي شــــؤون  تــعــريــفــة الـــعـــبـــور، وفـ
ــار، يشير املــحــلــل في  الــطــاقــة. وفـــي هـــذا اإلطــ
قــضــايــا الـــغـــاز بـــالـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة، 
غــيــرغــي مــولــنــار، إلـــى أن أوكــرانــيــا ظــلــت في 

عام 2018 هي الطريق الرئيسي لعبور الغاز 
»السيل  مــشــروعــي  ولــكــن تشغيل  الـــروســـي، 
التركي« و»السيل الشمالي-2« في نهاية عام 
الترانزيت األوكــرانــي إلى  2019 سيقلل دور 

حّد كبير. 
»العربي الجديد«  ويقول مولنار في حديث لـ
مـــن الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس: »ال تـــزال 
أوكــــرانــــيــــا الــــيــــوم هــــي الــــطــــريــــق الــرئــيــســي 
لــتــرانــزيــت الــغــاز الـــروســـي، إذ عــبــر نــحــو 84 
مليار متر مكعب مــن الــغــاز الــروســي املــورد 
من روسيا إلى أوروبــا، بما فيها تركيا، في 
عام 2018 عبر األراضــي األوكرانية. ويعادل 
ذلك نحو 42% من صــادرات »غازبروم« إلى 

البلدان خارج رابطة الدول املستقلة«.
الجديدين  املشروعني  تدشني  تأثير  وحــول 
عــلــى حــصــة أوكـــرانـــيـــا فـــي تـــرانـــزيـــت الــغــاز 
التمريرية  الطاقة  »تبلغ  يضيف:  الــروســي، 
»السيل الشمالي -2« 55 مليار متر مكعب  لـ
ملشروع  مليارا   31.5 إلــى  باإلضافة  سنويًا، 
ترانزيت  دور  مما سيقلل  التركي«،  »السيل 

الغاز عبر أوكرانيا إلى حد كبير«. 
ــار أن يــســتــمــر  ــ ــنـ ــ ــــولـ ــع مـ ــوقــ ــتــ ومـــــــع ذلـــــــــك، يــ
الغاز عبر أوكرانيا  »غازبروم« في ترانزيت 
مــا  لـــنـــقـــل  وذلـــــــــك   ،2019 عـــــــام  ــد  ــعــ بــ ــى  ــتــ حــ
يــفــوق إمــكــانــات خــطــوط األنــابــيــب »الــســيــل 
الشمالي-1« و»السيل الشمالي-2« و»يامال« 
و»السيل األزرق« و»السيل التركي«، السيما 
فــي مــوســم الــشــتــاء حــني يــــزداد الــطــلــب على 
الــغــاز بسبب تــدنــي درجـــات الـــحـــرارة.  وقــال 

خيارات الغاز 
الروسي

منشأة غاز روسية 
)Getty( تسعى روسيا جاهدة في العام الحالي الستكمال مشروعي »السيل 

التركي« و»السيل الشمالي-2« لنقل الغاز من دون المرور بأوكرانيا التي 
تراجعت عالقاتها تاريخيًا مع موسكو إلى أدنى مستوى

الطاقة التمريرية 
لـ»السيل الشمالي-2« 

تبلغ  55 مليار متر 
مكعب سنويًا

غصن قام بتحويل عقود 
خاسرة تقدر بنحو 16 

مليون دوالر إلى نيسان

كرايسلر تنضم إلى 
الشركات األلمانية التي 

تعرضت لغرامات باهظة

موسكو 
تتجه للتخلي 

عن تصدير 
الوقود األزرق 

عبر أوكرانيا

)Getty( محاكمة غصن تجر أطرافًا سعودية)Getty( مصنع لشركة كرايسلر في أميركا

لندن ـ العربي الجديد

البارز، خالد  السعودي  األعمال  رجل  ساعد 
اليابانية  السيارات  الجفالي، شركة صناعة 
نــيــســان، ذات مـــرة عــلــى إحـــيـــاء أعــمــالــهــا في 
منطقة الشرق األوسط، لكنه اآلن متورط في 
وهي  املحكمة،  بقاعة  املخاطر  عالية  قضية 
التي ستقرر مصير كارلوس غصن، الرئيس 
ــاء  الــتــنــفــيــذي لــشــركــة نــيــســان.  ويــتــهــم االدعــ
العام في اليابان غصن الذي تم اعتقاله في 
طوكيو في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، 
فــي ذلــك دفع  بــارتــكــاب مخالفات مالية، بما 
لخالد  تابعة  شــركــة  إلــى  دوالر  مليون   14.7
ونــفــى   .2012 و   2009 عـــامـــي  بـــني  الــجــفــالــي 
غصن وجفالي، الثالثاء، مزاعم االدعاء العام 
الياباني، بأن املدفوعات كانت غير مشروعة.
تتمحور  أن«،  أن  »ســي  لقناة  تقرير  وحسب 
الــقــضــيــة، حــــول مـــا إذا كـــانـــت هــــذه األمـــــوال 
ـــدمـــت مــقــابــل خـــدمـــات مـــشـــروعـــة، أو تم 

ُ
قـــد ق

ــالـــي بــشــكــل  ــفـ تــقــديــمــهــا لـــصـــالـــح غـــصـــن وجـ
شــخــصــي. وتــلــقــي هـــذه املــســألــة الــضــوء على 
التي  لــالدعــاءات  واملترامية  املعقدة  الطبيعة 
نــقــلــت غـــصـــن مــــن قـــمـــة صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
العاملية إلى زنزانة في سجن طوكيو وهزت 
تحالف صناعة السيارات الضخم الذي بناه.
الجفالي  الياباني،  العام  االدعـــاء  يحدد  ولــم 

واشنطن ـ العربي الجديد

آخر  األملانية  كرايسلر  فيات  شركة  أصبحت 
ضــحــايــا قــضــيــة غـــش الــــعــــوادم واالنــبــعــاثــات 
ــة كـــبـــرى فــي  الــــضــــارة بـــعـــد تــعــرضــهــا لـــغـــرامـ
لوكالة  مطلعة  مــصــادر  ثالثة  وقــالــت  أميركا. 
رويـــتـــرز، أمـــس الــخــمــيــس، إن فــيــات كرايسلر 
لتسوية  دوالر  مليون   700 مــن  أكــثــر  ستدفع 
الـــعـــدل  مــــن وزارة  مـــقـــامـــة  قــضــائــيــة  دعـــــــاوى 
األمـــيـــركـــيـــة ومـــالـــكـــي الـــســـيـــارات الـــتـــي تعمل 
بــالــديــزل بــســبــب مـــزاعـــم اســتــخــدامــهــا بــرامــج 
غير مشروعة سمحت لـ104 آالف مركبة بنفث 

انبعاثات ضارة تفوق املعدل املسموح به.
املــصــادر أن فيات كرايسلر ستدفع  وأضــافــت 
دوالر  ــيـــون  ــلـ مـ  311 تـــبـــلـــغ  ــة  ــيـ ــدنـ مـ غـــــرامـــــات 
ــة  ــ لـــلـــجـــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة فــــي أمــــيــــركــــا وواليــ
ــة إلــــى 75 مــلــيــون دوالر  ــافـ كــالــيــفــورنــيــا، إضـ
لواليات تحقق في تخطي االنبعاثات الضارة 
للمعدل املسموح، ومبالغ إضافية للتعويض 

ــدم، و280  عــن االنــبــعــاثــات الــزائــدة فــي طــرز أقـ
مليون دوالر لتسوية دعوى قضائية من مالك 
الــســيــارات. ونفت فيات كرايسلر، مــرات عــدة، 
لم  إنها  ارتكاب أي مخالفات، وقالت من قبل 
تحاول مطلقا تصميم برامج لاللتفاف حول 
قــواعــد الــحــد مــن االنــبــعــاثــات. وفـــي أكــتــوبــر/ 
مليون   713 الــشــركــة  خصصت  األول  تشرين 
النفقات  لتغطية  دوالر(  مــلــيــون   815( يـــورو 

املحتملة املرتبطة بالقضية.
وتوقع أحد املصادر أن تعلن »روبرت بوش« 
كرايسلر ببعض  فــيــات  الــتــي زودت  األملــانــيــة 

الديزل عن تسوية دعاوى  مكونات محركات 
من مالك سيارات في الواليات املتحدة بنحو 
ــــالن عن  املــنــتــظــر اإلعـ 30 مــلــيــون دوالر. ومـــن 
تــلــك الــتــســويــات الحــقــًا فــي مــقــر وزارة الــعــدل 
األمــيــركــيــة. وامــتــنــعــت كــل مــن فــيــات كرايسلر 

وبوش ووزارة العدل عن التعليق على األمر.
يذكر أن شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات 
ها مذنبة 

ّ
األملانية اعترفت في العام 2017 بأن

ــهـــت إلـــيـــهـــا فــــي الــــواليــــات  ــــالث تـــهـــم وجـ فــــي ثـ
املتحدة في قضية انبعاثات محركات الديزل 
ــة. وكــــانــــت أولــــــى الــــشــــركــــات الــتــي  ــغـــشـــوشـ املـ
تـــعـــرضـــت لـــغـــرامـــات ضــخــمــة بــلــغــت حـــوالـــى 
لوكالة  سابق  تقرير  حسب  دوالر،  مليار   23
يـــورو نــيــوز. وفـــي يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي، 
أعلنت وزارة العدل األملانية عن توقيف رئيس 
من  املتفرعة  السيارات،  أودي لصناعة  شركة 
الــســجــن  مــجــمــوعــة فــولــكــســفــاغــن، وأودع فـــي 
فـــي أملــانــيــا فـــي إطــــار تــحــقــيــق حـــول فضيحة 
الوكالة  وأمـــرت  املغشوشة.  الــديــزل  محركات 
الــفــيــدرالــيــة لــلــســيــارات فــي أملــانــيــا باستعادة 
نحو 60 ألف سيارة أودي من نوعي »أيــه 6« 
و»إيه 7«، بعد اكتشاف »أجهزة غير قانونية« 
ــــادرة عــلــى الــتــالعــب بــمــســتــويــات انــبــعــاثــات  قـ
الــغــازات الــضــارة. وفــي نهاية مــايــو/ أيــار من 
ــام املـــاضـــي، نـــفـــذت عــمــلــيــات تــفــتــيــش في  الـــعـ
مــنــزلــي مــشــتــبــه بــهــمــا بــعــد عــمــلــيــات تفتيش 
حصلت في فبراير/ شباط في منازل ومكاتب 
مسؤولني في شركة »أودي« في أملانيا، بينها 
مقّر الشركة في أنغولشتات. وفتح الكثير من 
أملــانــيــا تحقيقات بتهم  فــي  الــعــامــني  املــدعــني 
وإعالنات  األسهم  في ســوق  احتيال وتالعب 
كاذبة، بحق عاملني في شركة »فولكسفاغن« 
»أودي«  هــــــي  مــــنــــهــــا،  ــفــــرعــــة  ــتــ مــ وشـــــــركـــــــات 
و»بـــورشـــه«، بــاإلضــافــة إلـــى شــركــة »ديــمــلــر«، 
وكانت  »بـــوش«.  للمعدات  املصنعة  والشركة 
تقارير تعتقد أن هذه الفضيحة ستقصم ظهر 
نهاية  فــي  تمكنت  ولكنها  الــعــمــالقــة  الــشــركــة 

املطاف من الخالص وتجاوز املحنة.

لكن  الــعــامــة،  بياناته  فــي  بــاالســم  أو شركته 
بعد أن ذكــرت عدة تقارير إعالمية أن شركة 
خالد الجفالي تتسلم املدفوعات من نيسان، 
الثالثاء،  بيانا،  السعودية  الشركة  أصـــدرت 
قــائــلــة إن األمـــــوال كــانــت »ألغـــــراض تــجــاريــة 
لــه منذ  أول تعليق علني  مــشــروعــة«.  وفـــي 
اعــتــقــالــه، دافــــع غــصــن أيــضــًا عـــن املــدفــوعــات 
التي قدمت لشركة جفالي كتعويض مناسب 
عن »الخدمات األساسية التي أفادت نيسان 
بــدرجــة كــبــيــرة«.  ويــقــول ممثلو االدعــــاء، إن 
املــال كان في مقابل الحصول على املساعدة 
التي قدمها رجل أعمال السعودي إلى غصن، 
ــة املالية  عندما واجـــه صــعــوبــات خــالل األزمـ
ــالــــوا فـــي بــيــان،  الــعــاملــيــة فـــي عــــام 2008. وقــ
إن غــصــن أبــــرم عــقــودًا لــحــمــايــة عــائــداتــه في 
»نــيــســان« مــن تــقــلــبــات ســعــر صـــرف الــــدوالر 
الــني، وخــالل األزمـــة املالية، طلب منه  مقابل 
مــصــرفــه طــــرح املـــزيـــد مـــن الـــضـــمـــانـــات على 
العقود، مما جعل غصن يطلب من »نيسان« 
يجمع  كــان  بينما  مؤقتًا،  العقود  تتولى  أن 
األمـــــــــوال فــــي مــــكــــان آخـــــــر. وأوضــــــــح مــمــثــلــو 
االدعـــاء، أن غصن قــام بتحويل العقود التي 
مليون دوالر   16 بنحو  تقدر  تحمل خسائر 
إلــى شركة نيسان فــي عــام 2008، وبعد ذلك 
رجل  بمساعدة  مصرفية  ضــمــانــات  ضمنت 
األعمال السعودي كي يتمكن من استردادها. 
الرجلني  كال  أن  اليابانيون،  املــدعــون  ويزعم 
دفعتها  التي  ــدوالرات  الــ مــن ماليني  استفاد 
نــيــســان فــيــمــا بــعــد لــشــركــة الــجــفــالــي.  وقـــال 

تــتــكــبــد أي خسائر  لـــم  غــصــن، إن »نــيــســان« 
مــن عــقــود الــعــمــالت، وأن املــدفــوعــات لشركة 
خــالــد الــجــفــالــي تــمــت املــوافــقــة عليها بشكل 
صحيح مقابل خدمات مثل مساعدة نيسان 
على التمويل، الذي حل املشاكل مع املوزعني 
بالتنافس  للشركة  مــمــا ســمــح  الــخــلــيــج،  فــي 
بــشــكــل أفـــضـــل مـــع تـــويـــوتـــا )TM( وغــيــرهــا 
مــن املنافسني. وأكــد غصن فــي بيان أصــدره 
فريقه القانوني، أن الجفالي ساعد »نيسان«، 
التفاوض على تطوير مصنع في  في  أيضًا 
السعودية وتنظيم اجتماعات مع مسؤولني. 
وقال: »تم تعويض شركة خالد الجفالي على 
نحو مــنــاســب، تــم الكشف عــن املــبــلــغ، وتمت 
املوافقة عليه من قبل املختصني في نيسان، 
استفادت  التي  الهامة  الخدمات  هذه  مقابل 
نيسان بشكل كبير«. من جانبها قالت شركة 
خـــالـــد الــجــفــالــي إن املـــدفـــوعـــات مـــن نــيــســان 
»كــانــت ألغــــراض تــجــاريــة مــشــروعــة مــن أجــل 
أعمال نيسان في  دعم وتعزيز استراتيجية 
السعودية، وشملت تسديد نفقات األعمال«. 
ويــنــتــمــي خـــالـــد الــجــفــالــي لــعــائــلــة ســعــوديــة 
بــارزة، وقد ساعدت مجموعة شركات، »أ.ج. 
جفالي وإخوانه«، شركات عاملية بما في ذلك 
IBM ، SIeMenS، ومرسيدس بنز في القيام 
بأعمال تجارية في اململكة، كما أن الجفالي 
عضو في مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي 

السعودي، )البنك املركزي السعودي(. 
الـــجـــفـــالـــي،  وفـــــي عـــــام 2004، أســــــس  خـــالـــد 
في  املبيعات  لتعزيز  الخليج  نيسان  شركة 
الجفالي،  خالد  شركة  ملوقع  ووفقًا  املنطقة، 
فإن شركة نيسان الخليج هي املقر اإلقليمي 
لشركة نيسان، وإنفينيتي ملوزعي البحرين 
تــشــكــيــل  تـــــم   ،2014 ــام  ــ ــ عـ ــي  ــ ــ وفـ والـــــكـــــويـــــت. 
ــة بـــــني شــــركــــة خـــالـــد  ــوديــ ــعــ ــســ ــان« الــ ــ ــــسـ ــيـ ــ »نـ
الجفالي و»نيسان موتورز«، وهي مسؤولة 
عن االستيراد والتصدير الحصري ملجموعة 
وفقا  الــكــامــلــة،  وإنفينيتي  نــيــســان  ســيــارات 

ملوقعها اإللكتروني.

فيات كرايسلر تدفع غرامة كبرى ألميركارجل أعمال سعودي متهم في قضية غصن

رئيس شركة »نفطوغاز«، أندريه كوبوليف، 
ــوم الــثــالثــاء املـــاضـــي، إن أوكـــرانـــيـــا تــجــري  يـ
ــــي بـــمـــشـــاركـــة  ــــالثـ ــات فـــــي إطـــــــــار ثـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ
املفوضية األوروبــيــة مــع شــركــة »غــازبــروم« 
بعد  الغاز  بترانزيت  يتعلق  فيما  الروسية 
»غــــــازبــــــروم«،  لـــرئـــيـــس  وســــبــــق   .2019 عـــــام 

الــجــديــد«، تــوقــع كــبــيــر الــبــاحــثــني فــي معهد 
فــي موسكو،  املستقلة  الــــدول  رابــطــة  بــلــدان 
ــيـــك، أن تـــخـــســـر أوكـــرانـــيـــا  ــتـــشـ ــارانـ ــــوري بـ ــ يـ
حــصــة كــبــيــرة مـــن تــرانــزيــت الـــغـــاز الــروســي 
بعد تدشني »السيل الشمالي-2«، ولن تعود 
منظومتها لنقل الغاز مربحة بسبب ضعف 

ــكـــســـي مـــيـــلـــر، أن أكــــــد هـــــو اآلخــــــــر عــلــى  ــيـ ألـ
استعداد الشركة لإلبقاء على الترانزيت عبر 
أوكــرانــيــا بعد عــام 2019، وذلـــك بــواقــع 10 - 
أثبت  فــي حــال  15 مليار متر مكعب سنويًا 
االقتصادية من  الجدوى  األوكراني  الجانب 
»العربي  العقد الجديد. وفي حديث سابق لـ

اإلشغال.  وبدوره، أرجع الباحث األكاديمي 
استمرار  سيميفولوس،  إيــغــور  األوكـــرانـــي، 
ــاقـــة  ــارة والـــطـ ــجــ ــتــ ــالـــي الــ ــاون فــــي مـــجـ ــعــ ــتــ الــ
ــدم إمــكــانــيــة  ــيـــا وأوكـــرانـــيـــا إلــــى عــ بـــني روسـ
»إتـــمـــام إجـــــراءات الــطــالق بــســرعــة«، بــعــد أن 
كــانــتــا جمهوريتني ضــمــن بــلــد واحــــد، وهــو 

االتحاد السوفييتي حتى تفككه عام 1991. 
ويضم مشروع »السيل الشمالي-2« املوازي 
»الــســيــل الــشــمــالــي«، أنــبــوبــني بــطــول 1200  لـــ
كيلومتر عبر قاع بحر البلطيق حتى مدينة 
تشغيل  يتم  أن  على  األملــانــيــة،  غرايفسفالت 
الخط قبل نهاية العام الحالي، مما سيشكل 
ضــربــة اقــتــصــاديــة ألوكــرانــيــا املــدعــومــة من 
الغرب. ولعل هذا ما دفع بالواليات املتحدة 
إلى النظر مجددًا في إمكانية فرض عقوبات 
في  املشاركة  األوروبــيــة  البناء  على شركات 
»السيل الشمالي-2«، وفق ما ذكرته صحيفة 

»هاندلسبالت« األملانية.
أنبوبني  فيضم  التركي،  السيل  مشروع  أمــا 
بطاقة تمريرية تصل إلى 15.75 مليار متر 
لتوريد  واحــد منهما، وأحدهما  لكل  مكعب 
الــغــاز الــروســي إلــى تركيا والــثــانــي لعبوره 
إلى بلدان جنوب أوروبــا، ومن املقرر أن يتم 

تشغيله في نهاية عام 2019 أيضًا.
ــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي املــــاضــــي،  ــ وفــ
بوتني،  فالديمير  الروسي،  الرئيسان  شارك 
ــــان، فــي مراسم  والــتــركــي، رجــب طيب أردوغـ
»السيل  لـ الــبــحــري  االنــتــهــاء مــن بــنــاء القسم 
التركي« البالغ طوله أكثر من 900 كيلومتر. 
وفـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي، أعلن 
أردوغــان عن بدء بناء القسم البري من خط 
األنابيب. وبدأت تركيا وروسيا املضي قدمًا 
بخطوات متسارعة إلنجاز مشروع »السيل 
الــتــركــي« بــعــد احـــتـــواء األزمــــة فــي الــعــالقــات 
بـــني الــبــلــديــن الــنــاجــمــة عـــن إســـقـــاط قــاذفــة 
»ســوخــوي-24« من قبل سالح الجو التركي 
على الحدود السورية التركية في نهاية عام 

.2015
ومـــنـــذ تـــوّجـــه أوكـــرانـــيـــا نــحــو الــتــكــامــل مع 
االتحاد األوروبــي وحلف الناتو وابتعادها 
ــكــــو وكـــيـــيـــف  ــــت مــــوســ ــــاضـ ــــن روســــــيــــــا، خـ عــ
الــغــاز، بلغت ذروتــهــا  مجموعة مــن حـــروب 
ــازبــــروم  غــ ــفــــت  أوقــ عـــــام 2009، حــــني  مــطــلــع 
الـــتـــي ردت على  إلــــى أوكـــرانـــيـــا  ــا  ــهــ إمــــداداتــ
ذلـــك بقطع خــطــوط الــتــرانــزيــت. وأثــنــاء تلك 
األحداث، تجاوزت حرب الغاز نطاق الخالف 
املستهلكون  بل واجــه  البلدين،  الثنائي بني 
ــدول األوروبـــــيـــــة نــقــصــًا فــي  ــ ــ ــــدد مــــن الـ فــــي عـ

إمدادات الغاز أيضًا.
وبعد أن ألحقت هذه األزمة أضرارًا وخسائر 
بجميع أطرافها، أبرمت موسكو وكييف في 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2009، عــقــود تــوريــد 
وتــرانــزيــت الــغــاز عبر أوكــرانــيــا حتى نهاية 

عام 2019 والذي بات يوشك على االنتهاء.

تراجعت األسهم األوروبية أمس الخميس، في الوقت الذي تبدد فيه 
بعد  والصين  المتحدة  الواليات  بين  التجارية  المحادثات  بشأن  التفاؤل 
محدودة  تفاصيل  عــن  اإلعـــان 
المحرز  الــتــقــدم  بــشــأن  فحسب 
ــاح  ــ ــن تــقــاريــر األربـ وســلــســلــة مـ
على  سلبًا  أثــرت  التي  الضعيفة 
قطاعي التجزئة والسيارات. وهبط 
شديد  ــي  ــان ــم األل داكـــس  مــؤشــر 
خسر  حين  في   %0.8 بالتجارة  التأثر 
األوروبي   »600 »ستوكس  المؤشر 
تايمز  فايننشال  المؤشر  ونزل   %0.7

100 البريطاني %0.5.

تراجع األسهم األوروبية

تحقيق

يتهم االدعاء العام في 
اليابان غصن الذي تم 
اعتقاله في طوكيو 

بارتكاب مخالفات مالية، 
بما في ذلك دفع 14.7 
مليون دوالر إلى شركة 

تابعة لخالد الجفالي
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رؤية

شريف عثمان

مع كتابة هذه السطور، تكمل الحكومة األميركية يومها الخامس 
الذي  الديمقراطي،  الحزب  رفــض  خلفية  على  مغلقة،  وهــي  عشر 
يسيطر حاليًا على مجلس النواب األميركي، توفير التمويل الذي 
على  العازل  الجدار  لبناء  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  يطلبه 
غير  الهجرة  ملنع  دوالر،  مليارات   5 والبالغ  املكسيك  مــع  الــحــدود 

الشرعية الواردة إلى الواليات املتحدة عبر حدودها الجنوبية.
ألف  أربعمائة  يقرب من  ما  جبر 

ُ
أ الحكومة،  إغــاق  استمرار  ومــع 

مــوظــف فــي الــحــكــومــة عــلــى الــحــصــول عــلــى إجــــازة غــيــر مدفوعة 
األجر، بينما تأخر حصول ما يقرب من أربعمائة ألف آخرين على 
رواتبهم، وبدأ هؤالء يشعرون بالتوتر لعدم قدرتهم على تسديد 
الفواتير التي ترد إليهم، كما أقساط قروض العقارات التي تستحق 
على أغلبهم. وبالتأكيد لم يقتصر األثر السلبي إلغاق الحكومة 
األميركية على هــؤالء، وإنما امتد ليشمل العديد من النواحي في 
الواليات املتحدة، بعد إغاق 9 من أصل 15 وزارة، باإلضافة إلى 
العشرات من الوكاالت األميركية، حيث ُمنع مئات العلماء التابعني 
املختصة  العلمية  املؤتمرات  أهــم  من  ثاثة  من حضور  للحكومة 
املناخي، واصطدم  والتغير  الفضاء  وأبحاث  التكنولوجية  بالعلوم 
زائــــرو املــتــاحــف والــحــدائــق الــعــامــة بــإغــاقــهــا، ولـــم يتمكن دافــعــو 
الضرائب من الحصول على مستحقاتهم، بعد أن أعلنت مصلحة 
املدفوعات  رد  تأجيل  مع  الدولة،  ملستحقات  تحصيلها  الضرائب 
الرئيسة  الــحــيــوان  أغلقت حديقة  آخـــر، كما  إشــعــار  الــزائــدة لحني 
أغلب  وأغلقت  القمامة  وتراكمت  أبــوابــهــا،  واشنطن  العاصمة  فــي 
البقية املفتوحة صالحة  لم تعد  أبوابها، بينما  العامة  املياه  دورات 
الهجرة  محاكم  أغلقت  أخـــرى،  ناحية  ومــن  اآلدمــــي.  لــاســتــخــدام 
التي  القضايا  السماع في عشرات  تأجيل  يعني  ما  وهــو  أبوابها، 
تــم تحديد مــوعــد لها قبل شــهــور، وربــمــا ســنــوات، إلــى أجـــٍل غير 
بلغت  التي  الطويلة  االنتظار  قائمة  إلــى  مــا يضيف  وهــو  مسمى، 
800 ألف طلب قبل سريان إغاق الحكومة في الثاني والعشرين 
من ديسمبر/ كانون األول املاضي.  وعلى نحٍو متصل، لم يسمح 
اآللــي عن شخصية  الكشف  الحكومة باستخدام خاصية  إغــاق 
في  املتحدة  الــواليــات  تستخدمها  الــتــي   E-VErify املهاجرين 
التعرف على تاريخ املهاجرين وسيرتهم الذاتية وسجات التأمني 

االجتماعي الخاصة بهم.
الرئيس األميركي بإعان  الطرفني، هدد  العناد بني  ومع استمرار 
حــالــة الـــطـــوارئ الــوطــنــيــة، أو اســتــخــدام أوامــــره الــتــنــفــيــذيــة، لتوفير 
التمويل املطلوب لبناء جداره، إال أنه اصطدم بأن هذين الخيارين 
ليسا متاحني با قيود، إذ يتعني إثبات وجود تهديد لألمن القومي 
األميركي، باإلضافة إلى أشياء أخرى من هذا القبيل، قبل السماح 
باستخدام أي منهما. وعلى الجانب اآلخر من الكوكب، نجد بلدًا 
يجاهد من أجل تخفيض عجز املوازنة العامة لديه ألقل من عشرة 
قياسية  والخارجية، مستويات  املحلية  ديونه،  املائة، وتسجل  في 
شهرًا بعد شهر طــوال الخمسني شهرًا األخيرة أو أكثر، ويتعذر 
توفير مخصصات اإلنفاق االجتماعي الخاص بتعويض املواطنني 
برنامج  بفعل  األســعــار،  في  متتالية  ارتفاعات  من  يقاسونه  عما 
إصاح اقتصادي قاٍس، يسير بخطى واثقة نحو إلغاء كامل لدعم 
املياه والكهرباء والوقود والغذاء، وتختفي تمامًا ميزانية االستثمار 
ــبــحــث الــعــلــمــي رغــــم وجــــود الــنــصــوص  فـــي الــتــعــلــيــم والــصــحــة وال
الدستورية، ومع ذلك يتجه أصحاب القرار في هذا البلد إلى إنشاء 
كــل مــا هــو أطـــول وأكــبــر وأعـــلـــى... إلـــخ، بينما يــؤكــد رأس السلطة 
إليه  تلك املشروعات مع ما خلصت  البلد تعارض تنفيذ  في هذا 

دراسات الجدوى الخاصة بها!
قبل يومني، زفت إلينا وسائل اإلعام املصرية بشرى افتتاح أكبر 
كاتدرائية للمسيحيني األرثوذكس في الشرق األوسط، وكذلك أكبر 
مسجد في مصر ورابع أكبر مسجد في العالم، وذلك في العاصمة 
الغموض  ليكتمل  القاهرة،  العاصمة  من  بالقرب  الجديدة  اإلداريــة 
الذي يحيط بمصادر تمويل إنشاء العاصمة اإلدارية بما فيها من 
أكثر من مناسبة، على عدم  تأكيد املسؤولني، في  إنــشــاءات، بعد 

تحمل ميزانية الدولة جنيهًا واحدًا من مصروفاتها.  
ولــكــي تــكــتــمــل فــصــول املــســرحــيــة الــهــزلــيــة، يــعــلــن رئــيــس الهيئة 
الهندسية للقوات املسلحة، وهي الجهة املسؤولة عن املشروع وفقًا 
لتوجيهات رئيس الجمهورية، أن شركات املقاوالت التي أسند إليها 
تصميم وإنشاء املسجد بالعاصمة اإلدارية لم تتلق إال ربع أموالها، 
ُبِنَي املسجد، وعلى  وذلــك ألنه ال توجد اعتمادات حكومية، حيث 

األرجح الكاتدرائية أيضًا، بالتبرعات.
أن هذا  أنــه سيتم عمل حملة تبرعات )الحــظ  الهيئة  وأكــد رئيس 
األمــوال  لــســداد  افتتاح املسجد والــكــاتــدرائــيــة(  الــكــام يصدر بعد 
10 شركات  من  أكثر  هناك  أن  موضحًا  الشركات،  لتلك  املتبقية 
شاركت في التنفيذ، إال أنه لم يوضح ماذا سيحدث في حالة عدم 
نجاح حملة التبرعات في جمع املبلغ املطلوب سداده لتلك الشركات. 
الفارق واضح بني الصورتني، فالصورة األولى تنقل لنا مشاركة 
نواب الشعب املنتخبني غرب املحيط األطلنطي في صناعة القرار 
الضرائب  دافــع  تفيد  التي  الناحية  في  الحكومي  التمويل  وتوجيه 
الفردي،  القرار  اتخاذ  كيفية  الثانية  الصورة  توضح  بينما  هناك، 
التي  الــجــدوى،  أيــة استشارات، كما عن نتائج دراســات  بعيدًا عن 
ترفض توجيه املوارد ملشروعات ال تدر عائدا وال تغطي تكلفتها 

إال نادرًا.
ــة، مــؤكــدة انتهاء  ــ ــ وتــتــوالــى األخــبــار الـــــواردة مــن الــعــاصــمــة اإلداري
في  ترغب  كانت  مــع شــركــات صينية،  لعامني  امــتــدت  مفاوضات 

التواجد بالعاصمة اإلدارية، بالفشل. 
أيضًا أعلنت الحكومة املصرية مؤخرًا انسحاب شركة أو شركات 
إمـــاراتـــيـــة مـــن املــــشــــروع، األمــــر الــــذي يــثــيــر الــشــكــوك حــــول تــوفــر 
بعد  الجديدة،  اإلداريــة  العاصمة  املطلوبة ملشروعات  االستثمارات 
تأكيد املسؤولني املصريني في أكثر من مناسبة على عدم تحمل 
ميزانية الــدولــة لتكلفة املــشــروعــات هــنــاك.  الله أكــبــر، والــلــه محبة، 
صلح اقتصادات الدول. والشعوب 

ُ
لكن ليس كذلك تدار األمم، وال ت

يتساءل عن  إليه، وال  يقدم  ما  يأكل  الحظيرة،  ليست دجاجا في 
ــــواب الــشــعــب املنتخبون  ــذاء، ونـ ــ أســـبـــاب نــقــص مـــا يــتــاح لـــه مـــن غـ

مهمتهم األساسية هي مساءلة الحكومة في مثل تلك األمور. 
بمنطق  انتخبهم  الــذي  والشعب  الحكومة  يتعاملون مع  وأنهم  أما 
تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وال تسألون عما 
يحملونها،  التي  لألمانة  واضحة  خيانة  يعد  فهذا  يعملون،  كانوا 

وللشعب الذي وثق فيهم وانتخبهم.

المسجد والكنيسة 
وجدار المكسيك


