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مصر: قرض الصندوق للديون
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

ــكـــومـــي بــقــطــاع  ــال مــــســــؤول حـ ــ قــ
»الـــعـــربـــي  ــة لــــ ــريــ املــــــوازنــــــة املــــصــ
كامل  أنفقت  »مصر  إن  الجديد« 
دوالر  مليار   2.75 بقيمة  األولـــى  الشريحة 
التي حصلت عليها من قرض صندوق النقد 

الدولي البالغ إجماليه 12 مليار دوالر.
ــر اســمــه،  ــذي رفــــض ذكــ ــ ــســــؤول، الـ ــابـــع املــ وتـ
»تـــــم تـــوجـــيـــه جــــانــــب مــــن الــــقــــرض فــــي ســد 
ــا، بــاإلضــافــة  ديــــون خــارجــيــة تــأخــر ســـدادهـ
ــــون مــحــلــيــة بــدال  إلــــى دفــــع اســتــحــقــاقــات ديـ
لتمويل سد  بديلة  مالية  أوراق  إصـــدار  مــن 
يعمل على تخفيف  مما  االستحقاقات  تلك 
الـــديـــن الــــعــــام.  وأكـــــد املــــســــؤول أن الــفــجــوة 
إلــى 24 مليار  تتراجع  أن  التمويلية يتوقع 
دوالر العام املالي املقبل، بعد تلك التدفقات 
السندات  إصـــدار  برنامج  عــن  فضال  املالية 

الدولية بالدوالر في الخارج. وحسب وزير 
املالية املصري عمرو الجارحي، فإن الفجوة 
في  دوالر  مليار   34 إلــى  وصلت  التمويلية 

نهاية ديسمبر/كانون األول املاضي.
ــاف املـــســـؤول، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، أن  ــ وأضـ
»اســتــخــدامــنــا لــتــلــك األمــــــوال فـــي ســـد عجز 
الــطــروحــات املحلية للدين  املــوازنــة قلل مــن 
الــعــام خـــالل الــفــتــرة الــتــالــيــة عــلــى الحصول 
الطروحات  تــم تقليص  الــقــرض، حيث  على 
ــــدات خـــزانـــة  ــنـ ــ إلــــــى 500 مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه سـ
مــلــيــارات جنيه  األجـــل، ونــحــو 11.5  طويلة 
أذون خــزانــة قــصــيــرة األجـــل يــتــم إصــدارهــا 
أسبوعيا، مقابل متوسط أسبوعي يتجاوز 
20 مليار جنيه قبل الحصول على الشريحة 

األولى من القرض«.
الــدولــي  النقد  واســتــجــابــة ملطالب صــنــدوق 
حسب االتــفــاقــيــة الــتــي وقــعــت فــي نوفمبر/
الثاني املاضي، قــررت مصر تعويم  تشرين 

املــاضــي لحل  الــشــهــر قــبــل  عملتها املــحــلــيــة 
أزمة الدوالر وإنهاء السوق السوداء، إال أنه 
إلــى أكثر  البنوك  واصــل ارتفاعه ليصل في 
مــن 18.5 جنيهًا وفــي الــســوق الــســوداء إلى 

أكثر من 19 جنيهًا.
ونـــشـــر صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، األســـبـــوع 
املاضي، نص االتفاقية واملراسالت الخاصة 
املوافقة  من  شهرين  بعد  املصري  بالقرض 
املقرر أن تخضع مصر ملراجعة  عليه، ومــن 
اقتصادية شاملة في مــارس/آذار املقبل من 
قبل الصندوق قبل موعد الشريحة الثانية 

من القرض في إبريل/نيسان القادم.
وأظهرت وثائق االتفاقية عددًا من الشروط 
الــصــعــبــة الــتــي يــجــب عــلــى مــصــر تنفيذها 
للحصول على الشرائح املتبقية، ومنها رفع 
أسعار الــوقــود. وعــن تأخر عــرض االتفاقية 
على البرملان املــصــري، أكــد املــســؤول أن هذا 
اإلجــــراء داخــلــي ال عــالقــة لــلــصــنــدوق بـــه، إذ 

بموجب  األولـــى  الشريحة  قيمة  تحويل  تــم 
االتــفــاق املــوقــع فــي واشــنــطــن بــن الحكومة 
الــصــنــدوق وبــعــدهــا تتولى  ومــجــلــس إدارة 
واستبعد  الداخلية.  اتها  إجراء إنهاء  مصر 
املــــســــؤول قـــيـــام الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة بــعــدم 
)الــقــرض(  االئتماني  الخط  باقي  استخدام 
املمنوح من قبل صندوق النقد الدولي خالل 
السنوات املقبلة، حيث أنه يؤمن احتياجات 
املالية بسعر فائدة منخفض للغاية  البالد 
ال يتعدى 1.5%، فضال عن أن خطة الحكومة 
لــرفــع مــعــدل الــنــمــو وخــفــض الــعــجــز والــديــن 
العام تستغرق 3 ســنــوات، وهــي مــدة الخط 
االئتماني مما يعزز قدرة الحكومة الستقرار 

االقتصاد والسيطرة على التضخم. 
وملـــصـــر الـــحـــق، حــســب االتـــفـــاقـــيـــة، فـــي عــدم 
ــادة مــــن كـــامـــل الـــشـــرائـــح الــخــاصــة  ــفــ ــتــ االســ
ــم تــعــد  ــ ــرك االقـــتـــصـــاد ولـ ــحـ ــالـــقـــرض إذا تـ بـ

بحاجة لكامل القرض. 

عمان ـ زيد الدبيسية

في الوقت الــذي كشفت فيه وسائل إعــالم إسرائيلية 
عـــن بــــدء إقـــامـــة مــنــطــقــة تـــجـــارة حــــرة بـــن إســرائــيــل 
أنه  الجديد«  »العربي  لـ أردنــي  أكــد مسؤول  واألردن، 
»ال صــحــة إلنـــشـــاء مــنــطــقــة حـــرة صــنــاعــيــة وتــجــاريــة 
مشتركة كما زعمت وسائل إعالم إسرائيلية«، إال أنه 
كشف عن مشروع جديد إلنشاء جسر يربط منطقتن 

حرتن بن الجانبن يجري التفاوض حوله حاليًا.
وقــــال املـــســـؤول، الــــذي طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، 
املنطقة  فــي  حـــرة صــنــاعــيــة  منطقة  لــديــه  »األردن  إن 

قائمة منذ  املحتلة وهي  املقابلة لألراضي  الشمالية 
أكــثــر مــن 15 عــامــا وفــيــهــا 8 مــصــانــع مختلفة، فيما 
تــنــوي إســرائــيــل إقــامــة منطقة مــشــابــهــة فــي املنطقة 
املــحــاذيــة«. وأضــــاف أن »هــنــاك اتــفــاقــًا بــن الجانبن 
بطول  األردن  نهر  فــوق  بجسر  املنطقتن  ربــط  على 

700 متر لتسهيل حركة النقل«.
وكانت وسائل إعالم إسرائيلية قالت، في وقت سابق، 
الــبــنــاء إلنــشــاء  أعـــمـــال  بـــدأتـــا  إن »األردن وإســـرائـــيـــل 
منطقة حــرة على الــحــدود بــن الــطــرفــن تــوفــر 1300 
االقتصادي  التعاون  وتشجع  للجانبن  عمل  فرصة 

وتسهل حركة نقل البضائع والركاب«.

وأوضــح املــســؤول األردنـــي أن مشروع الجسر يطلق 
عليه بوابة األردن وهو مطروح منذ سنوات.

ــيــــة تبلغ  وتـــابـــع أن »مــســاحــة املــنــطــقــة الـــحـــرة األردنــ
حوالي 700 دونم وهي مستأجرة، فيما تبلغ مساحة 
املنطقة التي ستنشأ في الجانب اإلسرائيلي حوالي 
250 دونما«. ومن جانب آخر، قال املسؤول إنه »سيتم 
أيـــضـــا املـــبـــاشـــرة قــريــبــا بـــإنـــشـــاء مــنــطــقــة لــوجــســتــيــة 
تجارية بن األردن والسلطة الفلسطينية عند معبر 
الــتــجــاري بن  الــتــبــادل  لتعزيز حــركــة  الشيخ حسن 
من  بتمويل  »املنطقة ستقام  أن  وأضــاف  الجانبن«. 

هولندا وهو مشروع منفصل عن إسرائيل«.

وال تزال العالقات االقتصادية بن األردن وإسرائيل 
في الحدود الدنيا رغــم مــرور أكثر من 20 عاما على 
اتفاقية السالم املوقعة بينهما إذ ال يتجاوز التبادل 
التجاري 200 مليون دوالر سنويًا، حسب إحصائيات 
رسمية. وعقد األردن مع إسرائيل اتفاقيات اقتصادية 
كبرى، أبرزها اتفاقية شراء الغاز ملدة 15 عاما بقيمة 
15 مليار دوالر، وكذلك اتفاقية ناقل البحرين »ربط 
الشارع يواصل  أن  إال  امليت«،  بالبحر  األحمر  البحر 
الرسمي،  وغير  الرسمي  التطبيع  ضــد  احتجاجاته 
ومن املقرر تنظيم عدد من الفاعليات الشعبية رفضًا 

للتعاون االقتصادي مع االحتالل الفترة املقبلة.

مشروع تجاري جديد بين األردن وإسرائيل

ارتفاع إنتاج النفط الليبي
قال رئيس املؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا مصطفى صنع الله، أمس، 
إن »إنتاج البالد من الخام ارتفع إلى 

722 ألف برميل يوميًا بعد تعافيه 
من انخفاض يرجع في جزء منه 

إلى سوء األحوال الجوية«.

وارتفع اإلنتاج منذ استئناف 
تشغيل حقل الشرارة النفطي 

عقب إعادة فتح خط أنابيب غربي 
الشهر املاضي بعد إغالقه ملدة 

عامني. لكن إنتاج النفط انخفض 
بسبب سوء األحوال الجوية الذي 
أخر الشحنات ونقص مساحات 
التخزين ومشكالت فنية، قبل أن 
يعاود االرتفاع. وهبط اإلنتاج إلى 
مستويات متدنية دون 300 ألف 

برميل يوميًا العام املاضي.
ورغم ارتفاع اإلنتاج الفترة األخيرة 
يظل دون مستواه قبل اندالع الثورة 

الليبية عام 2011 حني بلغ 1.6 
مليون برميل يوميًا.

مباحثات سعودية 
مع شركات عالمية

التقى وزير التجارة واالستثمار 
ماجد بن عبدالله القصبي، على 

هامش منتدى دافوس االقتصادي 
العاملي، رؤساء شركات هيولت 

باكرد )HP( لخدمات تقنية 
 )CSCO( املعلومات، وسيسكو
 )ROCHE(لتقنية املعلومات، و
 )HILTON(للرعاية الطبية، و
للفنادق واملنتجعات السياحية.
وأكد  القصبي، أمس، أن هذه 

اللقاءات تهدف للتعريف بالفرص 
االستثمارية الواعدة في بالده، 

وتعزيز الدور االستثماري لهذه 
الشركات، انطالقًا من التوجه 

الحكومي لرفع نسبة االستثمارات 
األجنبية املباشرة من إجمالي 

الناتج املحلي من 3.8% إلى املعدل 
العاملي 5.7%، وهو أحد أهم أهداف 

رؤية اململكة 2030.

احتجاج تركي على 
ضريبة مجرية

طرحت املفوضية األوروبية، رأيًا 
داعمًا للحجج التي قدمتها شركة 

نقل تركية، في دعوى قضائية 
لدى محكمة العدل األوروبية، ضد 
املجر لفرضها ضرائب مالية على 
شاحنات نقل تركية، أثناء عبورها 

من أراضيها في طريقها لدول 
أوروبية. وفي وقت سابق من عام 

2015، فرضت »دائرة الضرائب 
الوطنية والجمارك املجرية« غرامة 

مالية قدرها ألفان و400 يورو، 
على سائق تركي، يعمل لدى شركة 
»إسطنبول لخدمات النقل«، لرفضه 

دفع ضريبة مرورية بقيمة 400 
يورو أثناء عبوره من املجر.

قروض كويتية أللبانيا
ذكر الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية في تقرير صدر، أمس، 
أنه قدم 7 قروض إلى ألبانيا منذ 
عام 1993. وأوضح أن القروض 

السبعة تتعلق بمشاريع الري 
والزراعة والنقل والبنية التحتية 

حيث تصل التكلفة اإلجمالية 
للقروض إلى 33.438 مليون دينار 
كويتي أي نحو 113.6 مليون دوالر.

أخبار

إنفاق 
استهالكي قوي 

في بريطانيا

واصل املستهلكون في بريطانيا اإلنفاق بقوة في الربع األخير من العام املاضي )من أكتوبر/تشرين األول إلى ديسمبر/كانون األول( رغم االنخفاض 
الذي شهدته مبيعات التجزئة في الشهر املاضي. وأثر ضعف فاق التوقعات ألداء مبيعات التجزئة البريطانية في ديسمبر/كانون األول على نموها في 
الربع األخير من العام املاضي. وكان إنفاق املستهلكن محركًا لالقتصاد البريطاني منذ تصويت البريطانين لصالح الخروج من االتحاد األوروبي في 
استفتاء يونيو/حزيران في الوقت الذي تباطأت فيه محركات أخرى للنمو مثل االستثمار والتجارة. وأظهرت بيانات رسمية، أمس، أن مبيعات التجزئة 

البريطانية انخفضت 1.9% على أساس شهري في ديسمبر/كانون األول.  )رويترز(
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نواكشوط ـ خديجة الطيب

ــاقـــمـــت أعـــــــــداد الـــعـــاطـــلـــن فــي  ــفـ تـ
مــتــســارع بعد  مــوريــتــانــيــا بشكل 
ــي امــتــصــاص  فـــشـــل الـــحـــكـــومـــة فــ
نسبة البطالة املتزايدة التي قّدرتها تقارير 
دولية بـ31.5%، بينما تؤكد األرقام الرسمية 

أنها ال تتجاوز %13.
ويــحــذر خــبــراء اقــتــصــاد ومــنــظــمــات محلية 
ــام  ــ ــه الـــحـــكـــومـــة نـــحـــو إخــــفــــاء األرقــ مــــن تـــوجـ
الحقيقية بداًل من معالجة معضلة البطالة، 
إذ ال يتوانى املسؤولون عن تأكيد أن نسبة 
البطالة في البالد متدنية بينما واقع الحال 
يــؤكــد أن مــئــات مــن خريجي الــجــامــعــات من 
مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات يــتــظــاهــرون يــومــيــا 
أمـــــام املـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة لــتــشــغــيــلــهــم، كما 
تـــزايـــدت ظــاهــرة تــســريــح املــهــنــيــن والــعــمــال 
في ظل تدهور األوضاع االقتصادية، حسب 

الخبراء. 
وفـــــور اإلعــــــالن عـــن أي تــعــيــيــنــات حــكــومــيــة 
أصــــحــــاب  مــــــن  الــــخــــريــــجــــن  آالف  يــــتــــقــــدم 
الـــشـــهـــادات لــجــامــعــيــة بــمــلــفــاتــهــم حــتــى ولــو 
كان اختبار التوظيف سيختار بضعة أفراد 

فقط، وأمـــام تــضــاؤل فــرص العمل أصبحت 
الهجرة نحو أوروبا والخليج املالذ املفضل 
سنة  أعــدادهــم  تتضاعف  الــذيــن  للخريجن 

بعد أخرى.
وتــبــلــغ نسبة الــشــبــاب فــي مــوريــتــانــيــا %75 
مــن الــســكــان حسب آخــر إحــصــاء أجـــري عام 
2013، مما يشكل عامل ضغط على السلطات 
ــــرص عـــمـــل تــكــفــي هـــذه  املـــطـــالـــبـــة بـــإيـــجـــاد فـ
الشريحة. ورغــم قلة عدد سكان البالد إذ ال 
يتجاوزون 4 مالين نسمة، فإن ثلث سكانها 
يعانون من البطالة، حسب التقارير الدولية.  
ويـــعـــتـــبـــر املـــحـــلـــل االقــــتــــصــــادي بــــيــــاده ولـــد 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  املــحــفــوظ فـــي حــديــثــه لــــ
عــربــي وفرنسي،  بــن  التعليم  ازدواجـــيـــة  أن 
ــه مــع  ــامــ ــــف نـــوعـــيـــتـــه وعـــــــــدم انــــســــجــ ــعـ ــ وضـ
إضافة  العمل،  لسوق  املتغيرة  االحتياجات 
إلـــــى غـــيـــاب رؤيــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضـــحـــة، 
ــــى ارتــــفــــاع نــســبــة الــبــطــالــة.  ــبــــاب أدت إلـ أســ
البطالة يؤدي  ارتــفــاع نسبة  أن  إلــى  ويشير 
االجتماعية  ــات  واألزمــ الفقر  استفحال  إلــى 
أمام خيارين  الشباب  واالقتصادية، ويضع 
هما الهجرة إلى الخارج أو العمل في ميدان 
الــتــجــارة واألعــمــال الــحــرة حيث االنخفاض 
التشغيل  النسبي لألجور وغياب ضمانات 
واالســتــمــراريــة فــي مناخ ال تشجع أصحاب 

املبادرات واملشاريع االستثمارية.
البطالة  الحكومة لنسب  ويــحــذر مــن إخــفــاء 
ــن وضـــــع حـــلـــول عــمــلــيــة  الــحــقــيــقــيــة بــــــداًل مــ

ــة ملــواجــهــتــهــا. ويـــقـــول إن »طــالــبــي  ــذريــ وجــ
ــم 45 ألـــف  ــددهــ الـــعـــمـــل ســـنـــويـــا يـــتـــجـــاوز عــ
شخص، بينما القدرة االستيعابية ضعيفة 
والزالت في تراجع بسبب عجز القطاع العام 
عــن اســتــيــعــاب خــريــجــي الــجــامــعــات، وفشل 
القطاع الخاص في رفع قوته االستيعابية«.

أن ما تقدمه الحكومة  ويؤكد ولــد املحفوظ 
لــيــس ســـوى مــهــدئــات لــم تــتــطــور إلـــى حلول 
مؤكدا  البطالة،  استفحال  بمواجهة  كفيلة 
الـــتـــشـــغـــيـــل يــتــطــلــب  بـــقـــطـــاع  ــهــــوض  ــنــ الــ أن 
إصـــــالح الــتــعــلــيــم وتـــطـــويـــر نـــظـــام الــتــدريــب 
ــي، وتـــشـــجـــيـــع االســـتـــثـــمـــار  ــنــ ــهــ الـــتـــقـــنـــي واملــ
وحــمــايــة الــعــمــالــة املــحــلــيــة. وتــنــتــقــد روابـــط 
العاطلن من العمل، وأشهرها رابطة حملة 
الشهادات وتجمع حملة الشهادات العلمية 
ــا عــمــلــي«، ســيــاســة الــحــكــومــة فـــي مــجــال  »أنــ
ــات مــتــتــالــيــة  ــامـ ــتـــصـ ــيـــف، وتـــنـــفـــذ اعـ ــتـــوظـ الـ
الخريجن  البطالة بن  أزمة  للمطالبة بحل 

ولفت أنظار الرأي العام ملعاناتهم.
الــتــدريــب الستيعاب  على  الحكومة  وتــعــّول 
الــخــريــجــن ودمــجــهــم فـــي الــحــيــاة الــنــشــطــة، 
الشباب وحملة  إلى تمويل مشاريع  إضافة 
الــشــهــادات وأصـــحـــاب املـــبـــادرات، وتــأمــل أن 
تساعد معارض التشغيل التي تنظمها في 

توفير فرص توظيف مناسبة.
أعداد  أن توظيف  الخبراء يعتبرون  أن  غّير 
قــلــيــلــة وتــنــظــيــم مـــعـــارض الــتــوظــيــف ليست 
حلوال عملية. وفي هذا الشأن، يقول الخبير 
ــادي ســـيـــد أحـــمـــد ولـــــد الـــســـالـــم إن  ــتــــصــ االقــ
»الــحــكــومــة ليست جـــادة فــي جــهــودهــا لحل 
مــشــكــل الــبــطــالــة حــيــث إن مـــشـــروع إصـــالح 
يـــراوح مكانه مما يضاعف  يــزال  التعليم ال 
ــن ال تـــســـمـــح لــهــم  ــ ــذيـ ــ أعـــــــــداد الـــخـــريـــجـــن الـ

شهاداتهم بالعمل.
ويؤكد أن تقرير البنك الدولي للعام املاضي 
2016 عن نسبة البطالة في موريتانيا التي 

الرباط ـ مصطفى قماس

املغربيات  البيوت  ربــات  العديد من  فوجئت 
بقفزات في أسعار الطماطم، غير أن مبررات 
وقفزت  واملنتجن.  التجار  بــن  تختلف  ذلــك 
أسعار الطماطم بالسوق املحلي املغربي في 
األيام األخيرة من نصف دوالر تقريبًا للكيلو 
»العربي  غرام إلى نحو دوالر، حسب تّجار لـ
الــجــديــد«. ويــعــتــقــد الــتــاجــر مــحــمــد الــعــبــدي، 
في  التصدير، ساهم  إلــى  املنتجن  لجوء  أن 
الفترة  الطماطم بشكل كبير في  رفــع أسعار 

األخيرة باملغرب.
»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــثـــه لــــ ــح الـــعـــبـــدي فــ ويــــوضــ
ــنـــتـــجـــن تــصــديــر  الــــجــــديــــد« أن تـــفـــضـــيـــل املـ
الـــطـــمـــاطـــم بــســبــب حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى أســـعـــار 
الــســوق املحلي.  أفــضــل، مــقــارنــة بــمــا يمنحه 
ويـــؤكـــد عــلــى أن الـــعـــرض تـــراجـــع مــحــلــيــًا، ما 
أدى إلى ارتفاع كبير لألسعار التي تتحدى 

القدرة الشرائية لألسر.
ــزارع لــحــســن بـــن الــشــيــخ، يـــرى أن  ــ غــيــر أن املــ
للطماطم،  الحالي  السعر  يفسر  ال  التصدير 
حيث يعتبر أن حالة الطقس الحالية حاسمة 

ــات  ــ فــــي ذلـــــــك. ويــــوضــــح أن انـــخـــفـــاض درجــ
الــــحــــرارة فـــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة، يــســاهــم في 
البرد  خفض اإلنــتــاج، على اعتبار أن موجة 

الحالية، تؤثر على نمو الطماطم.
ودأبـــت األرصـــاد الجوية فــي األيـــام األخــيــرة، 
ــه إلـــــــــى انـــــخـــــفـــــاض درجـــــــــات  ــيــ ــبــ ــنــ ــتــ ــــى الــ ــلـ ــ عـ
الــــحــــرارة إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة في 
األعــــوام األخــيــرة بــاملــغــرب. وال تــقــي البيوت 
الطماطم  زراعــة  التي تحتضن  البالستيكية 
من تأثيرات البرودة والحرارة و الرطوبة، ما 

يؤثر على مستوى اإلنتاج.
وذهــــب ابـــن الــشــيــخ إلـــى أن إنــتــاج الطماطم 
النصف،  بحوالي  األخيرة  الفترة  في  تراجع 
الفترات  فــي  يبلغه  الـــذي  باملستوى  مــقــارنــة 

الــعــاديــة. وشـــّدد على أن املــزارعــن لــم يجنوا 
املــنــتــجــات الــكــافــيــة الــتــي يــمــكــن طــرحــهــا في 
السوق املحلي أو توجيهها للتصدير بسبب 
حالة الطقس. والحظ أن سعر الطماطم ارتفع 
العرض،  الخارجية، بسبب قلة  في األســواق 
حيث تضاعف ذلك السعر، كي ينتقل حوالي 

1.5 دوالر  للكيلوغرام.
ــّجــــارًا دعـــــوا إلــــى عــــدم إغـــفـــال دور  غــيــر أن تــ
الـــوســـطـــاء بـــن املــنــتــج واملــســتــهــلــك فـــي رفــع 
األســــعــــار، إذ يــســتــغــلــون الـــفـــرصـــة مـــن أجــل 

توسيع هوامش أرباحهم.
وكانت أسعار الطماطم في نفس هذه الفترة 
في  كبيرا،  تراجعا  املــاضــي، عرفت  العام  من 
السوقن املحلي والخارجي، ما دفع املنتجن 
إلــى دق نــاقــوس الخطر آنـــذاك، إذ انخفضت 
عند التصدير إلى ما بن 0.40 و0.50 دوالر، 
التي  التكاليف  تكن تغطي  لــم  أســعــار  وهــي 

يتحملها املنتجون في ذلك الوقت.
وتــصــل صـــــادرات املـــغـــرب مـــن الــطــمــاطــم إلــى 
حــوالــي 480 ألــف طــن ســنــويــًا، بينما يسوق 
حــوالــي 1.4 مــلــيــون طــن فــي الــســوق املحلي، 

حسب منتجن.

الكويت ـ محمود بدير

ــة مــــن الـــزخـــم  ــالـ تــعــيــش بــــورصــــة الـــكـــويـــت حـ
ــم تــشــهــدهــا مــنــذ ســــنــــوات، وســجــلــت خــالل  لـ
جــلــســات األســـبـــوع األخـــيـــر أرقـــامـــًا تــاريــخــيــة 
مدعومة بعدة مؤثرات إيجابية أبرزها ضخ 
السيولة املالية من أكبر املحافظ املالية وأداء 
األسهم املصرفية، ما فتح شهية املستثمرين 
نـــحـــو مــــزيــــد مـــــن الــــــشــــــراء، حـــســـب مــحــلــلــن 

»العربي الجديد«. لـ
 املؤشر السعري مستويات 

ُ
وكان الفتًا تجاوز

املـــقـــاومـــة بــســهــولــة لــيــكــســب خــــالل األســـبـــوع 
نحو 328 نقطة من جراء موجات الشراء التي 
عكستها حالة التفاؤل بن أوساط املتعاملن 
االستثمار  هيئة  ضختها  التي  السيولة  من 
ومـــحـــافـــظ خــلــيــجــيــة اســتــهــدفــت الـــعـــديـــد من 

األسهم.
املــؤشــر السعري للبورصة، فــي ختام  وأقــفــل 
األســـبـــوع أول مــن أمـــس، عــلــى ارتـــفـــاع ليبلغ 
نقدية  قيمة  محققًا  نقطة   6435  .7 مستوى 
بــلــغــت 62.9 مــلــيــون ديــنــار مــن خـــالل 821.5 

مليون سهم تمت عبر 12832 صفقة نقدية.
املستثمرين  الــتــفــاؤل جموع  مــن  حالة  وتعم 
في البورصة على إثر املكاسب التي حققوها 
على مـــدار األيـــام املــاضــيــة والــفــرص الــتــي تم 

اقــتــنــاصــهــا ورفــعــت مــن ربــحــهــم فــي الــســوق.  
وفي موازاة ذلك، يقول الخبير في أسواق املال، 
هناك  أن  الجديد«  »العربي  لـ كمشاد،  يحيى 
البورصة  لم تشهدها  املتداولن  لدى  شهية 
منذ فترة سنوات القتناء األسهم التشغيلية 
الرخيصة عند املستويات السعرية الحالية. 
ــبــــورصــــة فـــيـــهـــا فـــــرص مـــواتـــيـــة  ــرى أن الــ ــ ــ ويـ
ومــهــيــأة الســتــقــبــال الــســيــولــة، وبـــنـــاء مــراكــز 
جديدة يحقق من خاللها املتداولون مكاسب 

لم يسبق لها مثيل. ويشير إلى أن نحو %50 
من األموال املتدفقة نحو البورصة في الوقت 
الحالي كانت تترقب الوقت املناسب للعودة 
ــــدة، بـــعـــد أن خــرجــت  ــــديـ ــز جـ ــراكــ ــن مــ ــويـ ــكـ وتـ
متخوفة من التراجعات والهبوط الحاد الذي 
ظل يصاحب مسار املؤشرات العامة لفترات. 
ــالـــي،  ــــرى الــخــبــيــر املـ ــــي نـــفـــس الـــســـيـــاق، يـ وفـ
إبراهيم البيلي، أن السيولة املتداولة تطورت 
بــشــكــل ظـــاهـــر مــــع بــــدايــــة الــــعــــام الـــجـــديـــد إذ 
احتضنت األسهم التشغيلية القيادية بداية 
الــنــشــاط فــي ظــل تــوجــه املــتــعــامــلــن لتكوين 
مراكزهم عليها قبل فترة ملا فيها من فرص 

مناسبة.
ويـــقـــول الــبــيــلــي، خــــالل حــديــثــه لــــ »الــعــربــي 
الجديد«، إن »ارتفاع معدل األمــوال املوجهة 
للبورصة جــاء فــي ظــل حــزمــة مــن املعطيات 
املهمة، منها االرتفاع املفاجئ ألسعار النفط، 
إضــافــة إلــى تـــوارد الــحــديــث عــن استثمارات 
حــكــومــيــة قـــد تـــوجـــه إلــــى الـــســـوق واألســـهـــم 
درجة، بخالف ما حمتله خطط 

ُ
التشغيلية امل

أفــكــار وأدوات استثمارية من  مــن  الــبــورصــة 
السوق(  التوزان منها )صانع  إعــادة  شأنها 
وتعديل دورة التسوية والتقاص، إضافة إلى 
البورصة  حــرص هيئة األســـواق على ترقية 

إلى )الناشئة(«.

تفاقم أعداد 
العاطلين

)Getty( مستثمرون حققوا مكاسب قياسية

قفزات أسعار الطماطم تفاجئ المغاربة

صحوة البورصة الكويتية تغري المستثمرين

انتقادات إلخفاء حكومة موريتانيا 
أرقام البطالة الحقيقية

نفط السودان يتأهب لعودة الشركات األميركية

حّذر خبراء اقتصاد 
في موريتانيا من 

تفاقم البطالة وتعمد 
الحكومة إخفاء أعداد 
العاطلين الحقيقية بدًال 
من مواجهة المشكلة 

والسعي الجاد لحلها

زراعة مال وناس

أسواق

115
ينتج السودان حاليًا 115 ألف 
انفصال  بعد  يوميًا  برميل 
جنوب السودان في 2011، 
من   %75 ملكية  وانتقال 
اآلبار النفطية لجوبا، ويقّدر 
بنحو  النفطي  االحتياطي 
حسب  برميل،  مليار   24.5

إحصاءات حكومية.

تحقيق

إزدواجية التعليم بين 
عربي وفرنسي ساهم 

في زيادة العاطلين

اإلنتاج يبلغ 115 
ألف برميل يوميًا بعد 

انفصال الجنوب

مطالب بتعزيز 
دور مجلس األعمال 
المشترك بين البلدين

منتجون يُفّضلون
التصدير لحصولهم على 

أسعار أفضل

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يــتــرقــب قــطــاع الــنــفــط الــســودانــي 
تحقيق مكاسب مهمة من خطوة 
االقــتــصــاديــة  الــعــقــوبــات  تخفيف 
ــذا الــســيــاق،  األمــيــركــيــة عــلــى الـــبـــالد، وفـــي هـ
ــراء نــفــط  ــ ــبـ ــ ــادر رســـمـــيـــة وخـ وتـــوقـــعـــت مــــصــ
الجديد«،  »العربي  لـ اقتصاديون  ومحللون 
إمــكــانــيــة حـــدوث طــفــرة فــي اإلنــتــاج النفطي 
إلى ما تتميز  املقبلة استنادا  خالل املرحلة 
متقدمة  تقنيات  من  األميركية  الشركات  به 
تتيح لها اكتشاف حقول نفطية جديدة في 

حالة عودتها للسودان.
أبــوابــا  الــســودان  كما يفتح رفــع الحظر عــن 
لــدخــول شــركــات عاملية أخـــرى مختصة في 
مجال التسويق يمكنها أن تساعد في قلب 
كفة ميزان االستيراد املتزايد من املحروقات 
إلى صادرات، ما يدعم اقتصاد البالد املتأزم.

يــرى الخبير االقتصادي  وفــي هــذا السياق، 
بابكر محمد التوم، في حديثه إلى »العربي 
تقوية  تتطلب  الحالية  املرحلة  أن  الجديد«، 
ــمــــال الـــســـودانـــي  وتـــعـــزيـــز دور مــجــلــس األعــ
األمــيــركــي إلعــــادة شــركــات الــنــفــط العمالقة 
قــرارات  للبالد بهدف تحقيق االستفادة من 

تخفيف العقوبات.
الــتــوم أن أصــحــاب املصالح األميركية  وأكــد 
وكبرى الشركات كان لها دور كبير في رفع 
الــعــقــوبــات لــالســتــفــادة مـــن االســتــثــمــار في 
الـــســـودان، وأشـــار إلــى أن االقــتــصــاد يساعد 
عــلــى رأب الـــصـــدع الــســيــاســي فـــي كــثــيــر من 
الصمغ  استثناء  تــم  أنــه  األحــيــان، موضحًا 
العربي من الحظر سابقًا ألنه يتعارض مع 

مصالح املستثمرين في هذا املجال.
وحــســب الخبير االقــتــصــادي فـــإن »شــركــات 
ــــى الـــعـــمـــل فــي  أمـــيـــركـــيـــة مـــتـــعـــددة تــســعــى إلـ
املختلفة  والصناعات  والذهب  النفط  مجال 
ــر«، مـــا يــحــتــم على  ســاهــمــت فـــي فـــك الـــحـــظـ
رجال األعمال السودانين ترتيب أوضاعهم 
نظرائهم  مــع  الــعــالقــات  وتنشيط  الستقبال 

األميركين خالل الفترة املقبلة.
ــقـــوي  يـ أن  ــه  ــ ــأنـ ــ شـ ــــن  مــ »ذلـــــــــك  أن  وأضـــــــــــاف 
الـــتـــفـــاوض الـــســـودانـــي الــصــيــنــي والـــروســـي 

أيــضــًا لــدخــول شــركــات فــاعــلــة بــالــعــديــد من 
النفط، ما يدعو إلى تهيئة  املجاالت ومنها 
ــال،  ــمـ الــبــيــئــة الـــداخـــلـــيـــة، خـــاصـــة رجـــــال األعـ
بالتنسيق مع األجهزة الرسمية لتنشط من 

خاللها املؤسسات املعنية«. 
واعــتــبــر الــتــوم أن الــشــركــات األمــيــركــيــة أكثر 
ــدرة عـــلـــى االســـتـــثـــمـــار فــــي قــطــاع  ــ ــ كــــفــــاءة وقـ
الــنــفــط، وال ســيــمــا بــالــحــقــول ذات األعــمــاق 
الكبيرة. وكان وزير النفط والغاز محمد زايد 
عوض، قال في تصريحات صحافية، االثنن 
ــــع الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة  املـــاضـــي، إن »رفـ
للعمل  األميركية  الشركات  عــودة  مــن  يقرب 

في مجال التنقيب عن النفط في السودان«.
لـــلـــشـــركـــات  ــال مـــفـــتـــوح  ــ ــجــ ــ وأضـــــــــاف أن »املــ
األمــيــركــيــة فـــي ظـــل وجــــود خــطــة تــرويــجــيــة 
ملربعات لالستثمار عبر عطاءات في مجال 

االستكشاف واستخراج الغاز«.
وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، أكـــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  رفــضــت ذكـــر اســمــهــا، لـــ
عــلــى تــحــديــد عـــدد مـــن املــربــعــات املــطــروحــة 
لالستثمار في مجال النفط يمكن للشركات 

األمــيــركــيــة الـــدخـــول فــيــهــا، ومــنــهــا مــربــع 17 
الواقع في حقل بليلة )غرب(، ومربع الراوات 

)وسط(، باإلضافة إلى مناطق أخرى.
واعــــتــــبــــر وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة األســـــبـــــق شـــريـــف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــتــهــامــي، فــي حــديــثــه لـــ
أن الــشــركــات األمــيــركــيــة، خــاصــة شــيــفــرون، 
السوداني،  النفط  الريادة في استخراج  لها 

بــدولــة جنوب  الــحــرب  لتفاقم  نتيجة  ولــكــن 
في  الكبير  إنتاجها  برغم  الــســودان خرجت 
الــتــهــامــي إن »التقنية  الــتــوقــيــت. وقــــال  ذلـــك 
األمــيــركــيــة مــعــروفــة عــاملــيــا، فــهــي مــتــطــورة 
االستكشاف واستخراج  وخاصة في مجال 
النفط«. وأكد زير الدولة للمالية األسبق، عز 
»العربي الجديد«، أن دخول  الدين إبراهيم، لـ
أخرى  إيجابية  له  األميركية  النفط  شركات 
وهــــي قــطــع الــطــريــق أمــــام عــــودة الــعــقــوبــات 
االقــتــصــاديــة مــــرة أخـــــرى، ألن كـــال الــطــرفــن 
سوف يدافع عن املصالح املشتركة في هذه 

الحالة.
وأضــــاف أن هـــذه الــشــركــات لــهــا مــقــدرة على 
التسويق وتستطيع إنشاء مصاف متقدمة 
وتـــجـــذب مــعــهــا شـــركـــات فـــي مــجــال خــدمــات 
اآلبار واألنابيب، ما سيعود بفوائد متعّددة 

على هذا القطاع.
وحسب وزير املالية األسبق، فإن »السودان 
يسع كل الشركات، وإن كثيرًا من املؤسسات 
ــبـــــالد مــثــل  ــ ــــي الـ ــانــــت تـــعـــمـــل فـ األمــــيــــركــــيــــة كــ
سيتي بانك وموبيل أويــل، ما يسّهل عودة 

الــشــركــات النفطية والــتــجــاريــة مــرة أخـــرى«. 
ومن جانبه، قال الخبير االقتصادي الفاتح 
عثمان، إن »وراء خروج الشركات األميركية 
مـــن الــــســــودان ســبــبــان، أحــدهــمــا الــعــقــوبــات 
والــثــانــي أن النفط مــوجــود فــي مناطق غير 
آمنة، ما دعا إلى خروج شركة شيفرون التي 

لم تخرج بفعل املقاطعة األميركية«.
ــرى الـــفـــاتـــح أن الــــتــــطــــورات الــتــقــنــيــة فــي  ــ ويــ
الــعــالــم جــعــلــت مـــن الــنــفــط بـــالـــســـودان قــابــال 
لالستخراج وما كان يصعب استخراجه في 

الثمانينيات أصبح متاحًا اآلن.
وتـــابـــع أن »الــــســــودان يــحــتــاج إلـــى تخطيط 
وجهد حقيقي خاصة في مجال االستثمارات 
والــلــحــوم وصناعة  النفط  الــعــائــد، مثل  ذات 
الجلود، ليصل فعليا إلــى الــتــوازن وإحــداث 
التجاري، ألن وضع  للميزان  إيجابي  تطور 
ــبـــالد الـــحـــالـــي ســــوف يــعــرضــه إلــــى كــارثــة  الـ
قــبــلــت عضويته  وإفــــالس بــشــكــل عــاجــل إذا 
ــتــــجــــارة الـــعـــاملـــيـــة، ألن غــالــبــيــة  بــمــنــظــمــة الــ
أكبر  بتعرفة  الجمارك  على  تعتمد  موازنته 

مما هو مسموح به في املنظمة العاملية«.
ــة شـــيـــفـــرون األمـــيـــركـــيـــة أولــــى  ــركـ وبـــــــدأت شـ
عام  بالسودان  النفط  عن  التنقيب  عمليات 
1975، وخرجت من السوق في 1984 بسبب 
الظروف األمنية أثناء اندالع الحرب األهلية 
ــبــــالد، وخـــــرج عــــدد مـــن الــشــركــات  جـــنـــوب الــ
العاملية العاملة في مجال النفط من السودان 
بسبب ضغوطات من اإلدارة األميركية، مثل 
شركتي »شلمبرجير« و»تليسمان« الكندية. 
ويــنــتــج الــــســــودان حــالــيــًا 115 ألــــف بــرمــيــل 
يــومــيــًا بــعــد انــفــصــال جـــنـــوب الــــســــودان في 
اآلبــــــار  ــــن  مـ  %75 مـــلـــكـــيـــة  وانــــتــــقــــال   ،2011
النفطي  االحتياطي  ويقّدر  لجوبا،  النفطية 
بنحو 24.5 مليار برميل، حسب إحصاءات 

حكومية.
ــاء املــــاضــــي، الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي  ــثـــالثـ وبــــــدأ، الـ
لــرفــع الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة عــن الــســودان 
الجمعة  يــوم  األميركية  اإلدارة  أعلنته  الــذي 
ــــي، وفـــــق مــــا قــــالــــه الـــقـــائـــم بـــاألعـــمـــال  ــــاضـ املـ
الــســودان استيفن كوتسيس،  األمــيــركــي فــي 
ولكنه أكد أن بإمكان إدارة الرئيس األميركي 
الــجــديــد دونـــالـــد تـــرامـــب الـــتـــراجـــع عـــن رفــع 
في  أشهر  ستة  بعد  االقتصادية  العقوبات 
حال لم يلتزم السودان باالشتراطات املقررة.

ــــالل مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  وأكــــــد كـــوتـــســـيـــس، خـ
السودان  استفادة  إمكانية  املاضي،  االثنن 

من األرصدة املجمدة لدى بنوك أميركية.
ويـــعـــانـــي الــــســــودان مـــن أزمــــــات اقــتــصــاديــة 
ومالية خانقة بسبب االنفصال عن الجنوب 
والـــعـــقـــوبـــات االقـــتـــصـــاديـــة طــــــوال الـــفـــتـــرات 

في  الــدولــي،  النقد  وأعلن صندوق  املاضية، 
الــســودان يعتبر بلدًا هشًا  تقرير حديث، أن 
املرتبة 159 من أصــل 189 من  بعد أن احتل 

حيث سهولة الحصول على الخدمات. 
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر أن »الـــــســـــودان ال يــــــزال فــي 
وضــــع حـــــرج، ومــنــخــفــض الــــدخــــل، ويـــواجـــه 
قــيــودًا محلية ودولــيــة شــديــدة، واخــتــالالت 

اقتصادية كبيرة«.
الخارجي  الــديــن  يــزال  »ال  التقرير  وبحسب 
الــســودانــي مــرتــفــعــًا فــي نــهــايــة الــعــام 2015، 
فــقــد بــلــغ حــجــمــه بــالــقــيــمــة اإلســمــيــة حــوالــي 
الــوضــع  50 مــلــيــار دوالر«. وأوضــــح أن هـــذا 
االقتصادي جاء بعد صدمة انفصال جنوب 

السودان، منذ خمس سنوات. مكاسب 
رفع الحظر

يأتي نفط السودان في مقدمة القطاعات االقتصادية التي تترقب جني مكاسب من القرار 
األميركي بتخفيف العقوبات االقتصادية، وحسب خبراء في المجال، ستساهم عودة شركات 

النفط األميركية العمالقة إلى البالد في إحداث نقلة لهذا القطاع الحيوي
تحركات مكثّفة ومؤشرات إيجابية

تحركات  الــســودان  في  عديدة  رسمية  اقتصادية  مؤسسات  شهدت 
فة، خالل األيام األخيرة، لالستفادة من القرار األميركي تخفيف 

ّ
مكث

املاضي.  الثالثاء  التنفيذ  حيز  دخــل  والــذي  الخرطوم  على  العقوبات 
الدين محمود عباس  بــدر  االقتصادي  والتخطيط  املالية  وكــان وزيــر 
التي  أكد، أول من أمس، تهيئة مناخ االستثمار ومراجعة السياسات 
تمكن من خلق االستقرار االقتصادي الذي يؤدي الى تمكني الشركات 
القطاعات  التي ترغب فى دخول االستثمار بالسودان في  األميركية 
االســتــراتــيــجــيــة. جــاء ذلــك خــالل لــقــاء وزيـــر املــالــيــة بالقائم باألعمال 

بــســفــارة الــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة بــالــخــرطــوم ستيفن كوسكي. 
وناقش اللقاء األوضاع االقتصادية التي تنشأ بني البلدين بعد القرار 
األميركي، بجانب توسيع التعاون في املجال املالي واملصرفي وزيادة 
التبادل بني البلدين. ومن جانبه، أعلن محافظ البنك املركزي السوداني 
حازم عبد القادر، أول من أمس، عن تلقي بالده عروضًا من جهات 
البنوك األجنبية  القطاع الخاص، وطلبات من بعض  خارجية لتمويل 
لفتح فروع لها بالعاصمة الخرطوم. كما حصل السودان على وديعة 

إماراتية بقيمة 500 مليون دوالر، عقب قرار رفع الحظر.

لم  البطالة  أن  سجلت نسبة 31,5%، يعكس 
تــعــد مشكلة شــبــاب يــبــحــث عــن فـــرص عمل 
عليها  ودولـــة  مجتمع  مشكلة  لكنها  أفضل 
وضع تشريعات وخطط جديدة ملواجهة هذه 
املعضلة. ويضيف أنه »ال جدوى من اإلبقاء 
العربية  باللغة  العلمية  التخصصات  على 
إلــى البحث عن  الــخــريــج سيضطر  طــاملــا أن 
باللغة  تعمل  وإدارات  مــؤســســات  فــي  عــمــل 

الـــفـــرنـــســـيـــة... فــغــالــبــيــة خــريــجــي االقــتــصــاد 
والهندسة  التطبيقية  والــعــلــوم  واملحاسبة 
باللغة  دراستهم  العمل بسبب  عاطلون عن 
الــعــربــيــة«. ويــشــيــر ولـــد الــســالــم إلـــى وجـــود 
أعـــــــداد هـــائـــلـــة مــــن خـــريـــجـــي الــتــخــصــصــات 
ــة الـــذيـــن ال يـــجـــدون وظـــائـــف إال في  ــيــ األدبــ
التعليم األساسي وكان من املمكن توجيههم 
إلــــى تــخــصــصــات أخـــــرى فــنــيــة يــحــتــاج لها 

ر مـــن تــخــريــج أجــيــال 
ّ
ســــوق الـــعـــمـــل.  ويـــحـــذ

عاطلة عن العمل تتزايد أعدادها باستمرار، 
وتحاول تسيير أمورها بالتجارة والهجرة، 
وأكد أنه حان موعد محاسبة املسؤولن عن 
عليها  أقــدمــت  الــتــي  الهيكلية  اإلصـــالحـــات 
موريتانيا خالل العشرية األخيرة في مجال 
الخاص  الــقــطــاع  ودعـــم  والتوظيف  التعليم 

واالستثمار ومبادرات الشباب.

الشباب األكثر معاناة 
من البطالة في 
)Getty( موريتانيا

تفاؤل قطاع 
النفط بقرارات 
رفع الحظر 
)آالن بوزويل/
)Getty
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B B

لندن ـ العربي الجديد

مــع بـــدء الــعــهــد الــرئــاســي الجديد 
ــد  ــ ــالـ ــ ــا، ودخــــــــــول دونـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ فـــــي أمـ
ترامب رسميًا إلى البيت األبيض، 
العاملي في منعطف خطير  يدخل االقتصاد 
وتصاب أسواق املال بالشلل. فهنالك شكوك 
ومخاوف واسعة وعــدم معرفة بما سيفعله 
الرئيس ترامب خالل املائة يوم األولى، بشأن 
طرحها  التي  التجارية  القضايا  من  العديد 

في برنامجه االنتخابي. 
إذا كــان سيتمسك بالوعود  وتــســاؤالت عما 
بالضرائب  الخاصة  للناخبن  قطعها  التي 
ومــعــاقــبــة الــشــركــات املنتجة فــي الـــخـــارج، أم 
الجديد  الرئيس  أن  أنه سيتخلى عنها. كما 
األبــيــض وهــو يخوض معركة  البيت  يدخل 
مــع مــؤســســات الحكم فــي أمــيــركــا. فهو على 

خــــالف مـــع الــعــديــد مـــن الــــدوائــــر حــــول إدارة 
الخارجية.  عالقاتها  وتنظيم  البالد  شــؤون 
تــروق  ال  االقتصادية  برامجه  بعض  أن  كما 
الجمهوري، وخاصة  الحزب  أعضاء  لبعض 
أن بعضها سيرفع من الدين األميركي الذي 
تــرلــيــون دوالر. وســط هذا  يــقــارب حاليًا 20 

املستثمرون  يجد  بالشكوك،  املشحون  الجو 
ــــي أعـــقـــاب  ــــي مـــفـــتـــرق الـــــطـــــرق، فـ أنـــفـــســـهـــم فـ
االنــتــعــاشــة الــقــصــيــرة الــتــي حــدثــت بــعــد فــوز 

ترامب. 
في هذا الصدد، يقول متعامل في نيويورك 
أحد  »ال  جــورنــال«:  ستريت  »وول  لصحيفة 
يعلم توجهات السوق في عهد ترامب، الكل 
يــبــحــث عـــن حــقــائــق مــلــمــوســة عــلــى صعيد 
الـــســـيـــاســـات االقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــقـــديـــة يمكن 

البناء عليها في التعامالت«. 
ــر »تـــســـيـــطـــر حــالــة  ــ ــال مــســتــثــمــر آخــ ــ فـــيـــمـــا قــ
ــن االنـــتـــظـــار والـــتـــرقـــب وعـــــدم الــيــقــن على  مـ
املــســتــثــمــريــن«. ولــــم يــجــد املــســتــثــمــرون في 
ــر يــمــكــن  ــذكــ الــــســــوق األمـــيـــركـــيـــة إشــــــــــارات تــ
قراءتها من التعليقات التي أدلت بها رئيسة 
املركزي  )البنك  االتــحــادي  االحتياط  مجلس 
األميركي( جانيت يلن، أو حتى في البيانات 
ــــي،  الــتــي صــــدرت مــن الــبــنــك املـــركـــزي األوروبـ
يـــوم الــخــمــيــس. ولــكــن مــا يــالحــظ حــتــى اآلن، 
أن املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــذي عـــقـــده أخـــيـــرًا، 
بالنسبة  غــيــر مطمئنة  بـــإشـــارات  فــيــه  بــعــث 

للمستثمرين. 
والحــظ خبراء في السوق األميركي أن فورة 
والصعود  األميركية  األسهم  في  االستثمار 
الــقــوي لـــلـــدوالرالـــذي حـــدث فــي نــهــايــة الــعــام 
ــال فـــي أعــقــاب  ــــواق املــ املـــاضـــي وانــتــعــاش أسـ
فــوز الرئيس دونــالــد تــرامــب، بــدأت تتراجع، 
وأن آمال املستثمرين بدأت تخبو في تحقيق 
أرباح خالل عهد الرئيس دونالد ترامب. وفي 
بريطانيا، قال مستثمرون إن هنالك نوعًا من 

المنعطف 
الخطر

المستثمرون 
في حيرة من 

أمرهم )سبنسر 
)Getty/بالت

الرئيس  تنصيب  مع  المستثمرين  على  اليقين  عدم  من  حال  تسيطر 
دونالد ترامب، وهنالك مخاوف من تداعيات سياسات ترامب على النمو 
العالمي وانسياب التجارة، وهو ما حدا بالمستثمرين إلى الهروب من 

األسهم األميركية وشراء الذهب

فورة االستثمار التي 
بدأت منذ فوز ترامب 
تتراجع ومخاوف من 

انتكاسة جديدة

ترامب سيبدأ اليوم 
األول بالتوقيع على 5 

مراسيم رئاسية

بكين تأمل في 
عالقات جيدة مع 

إدارة ترامب

هروب المستثمرين 
وسط عدم يقين 
حول عهد ترامب

قال وزير املالية األملاني فولفغانغ شيوبله، إنه ال يتوقع نشوب حرب تجارية 
مــع الــواليــات املــتــحــدة رغــم انــتــقــاد الــرئــيــس األمــيــركــي املنتخب دونــالــد ترامب 
التزام  على  أملانيا ستشدد  إن  قــال  لكنه  األملــانــيــة،  الــســيــارات  لشركات صناعة 

الواليات املتحدة باالتفاقيات الدولية.
وقــــال شــيــوبــلــه ملــجــلــة ديـــر شبيغل األملــانــيــة: »الـــواليـــات املــتــحــدة أيــضــًا وقعت 
الــغــد، ولكن  اتــفــاقــيــات دولـــيـــة... ال أعتقد أن حــربــًا تــجــاريــة كبيرة ستندلع فــي 
انتقد شركات  االلــتــزام باالتفاقيات«. وكــان ترامب  الطبيعي أن نشدد على  من 
صناعة السيارات األملانية، في مقابلة نشرت يوم االثنن املاضي، لعدم إنتاجها 

املزيد من السيارات في الواليات املتحدة.

)الــدومــا(، أمــس، قانونًا يصدق فيه على اتفاقية  الــروســي  الــنــواب  أقــر مجلس 
مشروع »السيل التركي« بن روسيا وتركيا ملد خط أنابيب الغاز.

وحــســب قــنــاة »روســيــا الــيــوم«، جــاء فــي الوثيقة التوضيحية أن الــجــدوى من 
مشروع خط نقل الغاز »السيل التركي« والتوقيع على االتفاقية، هي على وجه 
الــعــبــور، وضــمــان تنفيذ االلــتــزامــات التعاقدية  الــخــصــوص للحد مــن مــخــاطــر 
إلــى تركيا ودول االتــحــاد األوروبـــي بعد عام  لشركة »غــازبــروم« لتوريد الغاز 

 .2019
وينص االتفاق على أن »تعفى من الضرائب العقارية، الشركة التي ستمد الفرع 
الثاني من املشروع في البحر والشركة التي ستمده في البر، إضافة إلى إعفائها 
من ضرائب أخرى«. إضافة إلى أن تنفيذ االتفاق لن يؤدي إلى تكاليف إضافية 
للموازنة الروسية. جاء ذلك بعد أن وافقت تركيا على إنشاء خطن من أنابيب 
لـــــ15.75 مليار متر  الــتــركــي« يتسعان  »الــســيــل  مــشــروع  الطبيعي ضمن  الــغــاز 

مكعب.  

عاد السياح بقوة إلى تونس في أعقاب الهجمات اإلرهابية التي أضرت بموسم 
السياحة في العام املاضي. وفي هذا الصدد، أعلنت الجمعية الروسية ملنظمي 
إلــى تونس خــالل 2016،  التدفق السياحي مــن روســيــا  الــرحــالت السياحية، أن 
ارتفع إلى 137.2% مقارنة مع فترة عام 2014. وحسب قناة »روسيا اليوم«، جاء 
ألف   623 أكثر من  عــام 2016،  نتائج  »زار تونس، وبحسب  الجمعية:  بيان  في 
مواطن روســي، حيث وصل النمو باملقارنة مع عام 2014، إلى نسبة %137.2، 
وبنجاح كبير أمكن لتوجه السياح نحو شمال أفريقيا أن يسجل رقمًا قياسيًا 
التركية  السياحة  إغــالق ســوق  ذلــك  الروسية، وساهم في  السوق  في  تاريخيًا 

واملصرية«.
وأكد منظمو الرحالت السياحية أن لدى تونس في السوق الروسية جمهورها 
املتوسط، وإمكانية  األبيض  للبحر  اللطيف  املناخ  يقدرون  الذين  الخاص، من 
االســتــجــمــام الصحي واملــنــتــجــعــات، بــاإلضــافــة إلــى أن الــتــوجــهــات تــجــري نحو 
استقرار الوضع واألمن، على خالف تركيا، حيث إن اإلرهاب وغيره من الحوادث 

يجري بشكل دوري. 

أخبار في صور

غضب ألماني النتقاد ترامب لسياراتها

البرلمان الروسي يقر مشروع 
»السيل التركي«

ارتفاع جاذبية تونس للسياح

)Getty( ترامب يضع المؤسسات األميركية تحت المجهر)Getty( مكتب لمساعدة البطالة في أميركا

لندن ـ العربي الجديد

التي  التعهدات  تحقيق  ترامب  يستطيع  هل 
أن  الفوز بعد  إلى  للناخبن وحملته  قطعها 
املــتــحــدة، ومــا تأثير  لــلــواليــات  أصبح رئيسًا 
هـــذه الــســيــاســات عــلــى الــتــجــارة مـــع الــعــالــم؟ 
فاملائة يوم األولى من حكمة التي بدأت عمليًا 
من أمس، ستكشف شخصية الرئيس ترامب 
املرشح  تــرامــب  مــع  متطابقة  كانت  إذا  وعما 
السياسي  الـــواقـــع  أن  أم  املـــدلـــل،  واملــلــيــارديــر 
ــادي داخــــــــل أمــــيــــركــــا وخــــارجــــهــــا  ــ ــــصــ ــتــ ــ واالقــ
واملــؤســســات الــبــيــروقــراطــيــة ستغير دونــالــد 
ــرامـــب إلــــى رجــــل دولـــــــة.  مـــعـــاونـــو الــرئــيــس  تـ
ذكروا، أن الرئيس دونالد ترامب سيبدأ اليوم 
األول بالتوقيع على 5 مراسيم رئاسية ولكن 
مــن غــيــر املــعــروف نــوعــيــة املــراســيــم.  مــن بن 
التي وعــد بها بناء جدار  الشائكة  املواضيع 
مع املكسيك يبلغ ارتفاعه 12 مترا. واملكسيك 
هــي املــطــالــبــة بتحمل تــكــالــيــف بــنــاء الــجــدار. 
ــار الـــذي  ــ ولــكــن ال أحـــد يــعــلــم  حــتــى اآلن اإلطـ
التكاليف.  تلك  املكسيك  بموجبه  ستتحمل 
وهذا يعني للوهلة األولى أن دافع الضرائب 

األميركي هو من سيتحمل تلك التكاليف.
ــلــــه«، إلـــى  ــيــ ــه فــ ــشــ ــتــ ــبـــت صـــحـــيـــفـــة »دويــ ونـــسـ
شــركــة أمــيــركــيــة مختصة  فــي اإلنـــشـــاءات أن 
 25 و   15 بن  البناء ستتراوح  تكاليف  قيمة 
الصيانة  مليار دوالر، فيما ستصل تكاليف 

تشير تقارير رسمية في بكن إلى أن الترابط 
بـــن االقــتــصــاديــن الــصــيــنــي واألمـــيـــركـــي بــات 
قـــويـــًا بـــدرجـــة يــصــعــب مــعــهــا تــنــفــيــذ قـــــرارات 
سريعة من واشنطن دون إحداث أضرار كبيرة 

باالقتصاد األميركي. 
ــا أفــــــاد تـــقـــريـــر صـــــدر عــــن مــجــلــس  وحـــســـب مــ
األعمال األميركى الصينى بأن أنشطة التجارة 
ــام 2015 خلقت  الــثــنــائــيــة فـــي عـ واالســتــثــمــار 
لألميركين  مليون وظيفة   2.6 مــن  يــقــرب  مــا 
وأســهــمــت بــنــحــو 1.2% مـــن إجــمــالــى الــنــاتــج 
 .2016 املاضي  العام  األميركي  خــالل  املحلى 

وذلك وفقًا لوكالة شينخوا. 
وبـــلـــغ حــجــم تـــجـــارة الـــخـــدمـــات الــثــنــائــيــة فى 
الوقت  فــى  مليار دوالر   100 مــن  أكثر  مجمله 
الذى تجاوزت فيه االستثمارات املتبادلة 170 

مليار دوالر بنهاية 2016.
وتوقع املجلس أن تبلغ صــادرات أميركا إلى 
أميركى بحلول عام  الصن 520 مليار دوالر 
2050 ، في الوقت الــذي تساعد فيه صــادرات 

الــصــن الـــى الـــواليـــات املــتــحــدة فـــى تخفيض 
االسعار املحلية  في السوق األميركية بنسب 

تراوح بن  1 الى 1.5 نقطة مئوية.
ــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ الـــــــعـــــــالقـــــــات  أن  ســــــــــون  وذكـــــــــــــر 
واالســـتـــثـــمـــاريـــة الــصــيــنــيــة األمـــيـــركـــيـــة، وهــي 
الثنائية  للعالقات  الدافع  النفع، هي  متبادلة 
للعمل  استعداد  على  الصن  وأن  وأساسها، 
مع القيادة األميركية الجديدة ملواصلة تعزيز 
أنــشــطــة تــجــارة واســتــثــمــار مستقرة مــن أجــل 
عودة النفع على الشعبن. وحسب خبراء في 
إلى  ترامب  الرئيس دونالد  واشنطن، يسعى 

تحجيم التمدد التجاري الصيني في أميركا، 
عبر الرسوم الجمركية املرتفعة ومحاصرتها 
أوروبيًا عبر إعالنها »دولة متالعبة بالعملة« 
ــــول أحــقــيــتــهــا فــــي عــضــويــة  ــكـــوك حـ وزرع شـ
منظمة الــتــجــارة الــعــاملــيــة. وتــعــد الــصــن قــوة 
اقتصادية صاعدة يقدر حجم اقتصادها بـ10 
تريليونات دوالر، بينما يقدر حجم االقتصاد 

األميركي بحوالى  16.77 تريليون دوالر. 
ــاد نـــقـــاط ضـــعـــف وقــــــوة فــي  ــتـــصـ لـــكـــن لـــكـــل اقـ
الـــحـــرب الــتــجــاريــة املــتــوقــعــة بـــن الــعــمــالقــن، 
حيث إن الصن تعتمد على رخص بضائعها 
فــــي األســـــــــواق الـــعـــاملـــيـــة مـــقـــارنـــة بــنــظــيــرتــهــا 
األميركية. في املقابل، تعتمد أميركا في قوتها 
االقتصادية على الصناعة املصرفية وأسواق 
ــال والـــــــدوالر كــعــمــلــة »تــســويــة واحــتــيــاط«  ــ املـ
دولــيــة، ذات وزن مهيمن في أســواق الصرف. 
ــــوان الـــصـــيـــنـــي ال يــــــزال مــرتــبــطــا  ــيـ ــ كـــمـــا أن الـ
ــالــــدوالر وغـــيـــر مـــعـــوم تــمــامــًا حــتــى يحسب  بــ
فــي عـــداد الــعــمــالت الــحــرة الــتــي تتم املتاجرة 
بــهــا عــاملــيــًا. وقـــد تــعــرض الـــيـــوان لــعــدة هــزات 
األخيرين. وال يستبعد خبراء  العامن  خــالل 
ترامب أن يستخدم سياسة الفائدة األميركية 

لخلخلة االقتصاد الصيني.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة 
أن االستثمارات الصينية في األصول الثابتة 
شـــهـــدت انـــخـــفـــاضـــًا  فـــي عــــام 2016، بـــزيـــادة 
8.1%  على أســـاس ســنــوي، مــقــارنــة بارتفاع 
و%15.7   2015 عــام  فــي  بلغت نسبته  %10  
في عام 2014. ومن بن البيانات االقتصادية 
ــة لـــإحـــصـــاء   ــ ــدولـ ــ ــادرة عــــن مــصــلــحــة الـ ــ ــــصــ الــ
الخاصة بالنمو االقتصادي تلك التي أظهرت 
أن الــنــمــو الــســنــوي لــثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم قد تباطأ إلى 6.7% خالل العام 2016 ، 

منخفضًا من 6.9% في عام 2015.
ــو احـــد  ــار هــ ــمـ ــثـ ــتـ ويـــعـــتـــقـــد بـــــأن تـــبـــاطـــؤ االسـ
الطلب  فــي  الضعف  وراء  الرئيسية  األســبــاب 

والضغط السلبي على االقتصاد الصيني.
)العربي الجديد(

السنوية إلى 3.5 مليارات دوالر. وكشفت هذه 
الــشــركــة أنـــه ال تــوجــد شــركــة أمــيــركــيــة قـــادرة 
على إنتاج معدات هذا املشروع، وأن الشركة 
الـــقـــادرة عــلــى تحضير تــلــك املــســتــلــزمــات هي 

شركة سيمكس للبناء في املكسيك.
كما يتطلع الرئيس ترامب إللغاء االتفاقيات 
مــع دول املــحــيــط الــهــادئ واتــفــاقــيــة »نــافــتــا«، 
القائمة  الشمالية  الحرة ألميركا  التجارة  أي 
بن الواليات املتحدة وكندا واملكسيك. ولكن 
الخبراء يؤكدون أن هذا النوع من االتفاقيات 
ال يــشــمــل فــقــط الـــضـــرائـــب، بـــل أيــضــًا حــمــايــة 
وفي  االســتــثــمــارات.  وحماية  الفكرية  امللكية 
أميركية  شــركــات  استثمرت  املاضية  العقود 

مليارات الدوالرات في املكسيك وكندا. 
ــال غــابــريــيــل فــيــلــبــرمــايــر  ــذا الـــصـــدد، قــ فـــي هــ
مـــن مــعــهــد إيــفــو فـــي مــيــونــخ إن هـــذه امللكية 
واالســتــثــمــارات مــهــددة بــالــتــقــلــص، بــل حتى 
اتفاقية دولــيــة. ووقــف  بـــدون حماية  اإللــغــاء 
العمل باتفاقية نافتا سيضر بمصالح ترامب 
نفسه الذي تملك شركته فنادق في املكسيك. 
وعـــوض الــتــخــلــي عــن تــلــك االتــفــاقــيــة، ُيتوقع 
مــجــددا حول  املتحدة  الــواليــات  تتفاوض  أن 

شروط جديدة ـ وفرضها لخدمة مصالحها.
أما على صعيد سياسة الحماية، فإن خطط 
تـــرامـــب االقـــتـــصـــاديـــة تــشــمــل فــــرض ضــرائــب 
واألجنبية  األميركية  الشركات  على  عقابية 
حتى تنتج داخل الواليات املتحدة األميركية 
ــــرص عـــمـــل أكــــثــــر. ويــــبــــدو أن هـــذه  لــتــوفــيــر فـ
التهديدات جاءت بمفعولها، إذ تخلت شركة 

فورد عن بناء مصنع جديد في املكسيك، كما 
أعلنت تويوتا وجنرال موتورز عن توظيف 
استثمارات بمليارات الدوالرات داخل أميركا. 
وحتى الصن التي يتوعدها الرئيس ترامب 
بضائعها  على  سيفرض  إنــه  وقـــال  بالثبور 

رسوما جمركية مرتفعة تصل إلى %55 
تبقى هنالك العديد من العقبات االقتصادية 
عــلــى صعيد اإلضــــرار بــاملــصــالــح األمــيــركــيــة، 
حــيــث تــوفــر املــتــاجــرة مــع الــصــن 2.6 مليون 
أن  األميركية،  الشركات  وظيفة.  كما تخشى 
الصينية  املنتجات  فــرض رســـوم على  يــقــود 
إلى تكبد الخسائر في معامالتها مع الصن. 
فـــالـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة بـــن الــــواليــــات املــتــحــدة 
العمل،  والــصــن ال تساعد فــي حماية فــرص 
كما قــال ولــيــام زاريـــت رئــيــس غــرفــة التجارة 

األميركية في بكن.
أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد الــــضــــرائــــب عـــلـــى األفــــــــراد، 
فــــإن املــســتــوى األعـــلـــى لــلــضــرائــب ُيــتــوقــع أن 
كذلك  وعـــد  كــمــا  إلـــى %33،   39 مــن  ينخفض 
إلى   35 الشركات من  الضرائب على  بخفض 
العمالية  الــطــبــقــات  أن  الـــواضـــح  ومـــن   .%15
ــــن تـــكـــون  ــــب لـ ــرامـ ــ ــوتــــت لـــلـــرئـــيـــس تـ ــتــــي صــ الــ
التخفيضات  مـــن  فــاملــســتــفــيــدون  مــســتــفــيــدة، 
الضريبية سيكونون من ذوي الدخل العالي، 
وهــــم مـــن الــطــبــقــات الــســيــاســيــة الــثــريــة الــتــي 
رفضها ترامب في حملته االنتخابية. وتفيد 
ستخسر  األمــيــركــيــة،   الخزينة  أن  تحليالت 

بذلك سنويًا بن 4.4 و 5.9 مليارات دوالر.
وخــــالل حملته االنــتــخــابــيــة أعــلــن تــرامــب أن 
ــتـــحـــوالت املــنــاخــيــة مــبــالــغ فــيــه،  مـــوضـــوع الـ
لكنه تراجع فيما بعد عن ذلك. وفيما يخص 
اتــفــاقــيــة حــمــايــة الــبــيــئــة املــعــلــنــة فـــي بــاريــس 
قـــال تــرامــب: إنـــه سيفحص بــدقــة مــا إذا كــان 
يــجــب عــلــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة الــتــخــلــي عن 
ــح عــبــر تــدويــنــة في  ــ اتــفــاقــيــة الــبــيــئــة. وأوضــ
التكاليف  حجم  معرفة  أواًل  يريد  أنــه  تويتر 
وكيف  األميركية  الشركات  ستتكبدها  التي 

سيؤثر ذلك على القوة التنافسية. 

واشنطن وبكين: 2.6 مليون وظيفةالرئيس الجديد بين الوعود والواقع االقتصادي ألميركا

اإلحباط، وهو ما دفع  املستثمرين للهروب 
من سوق األسهم األميركية نحو الذهب. 

في هذا الصدد، أشارت البيانات األسبوعية 
الــتــي تنشرها الــبــورصــة األمــيــركــيــة، إلـــى أن 
االستثمارات في األسهم األميركية تراجعت 
زادت  فـــيـــمـــا  دوالر،  مـــلـــيـــار   2.5 ــوالــــى  بــــحــ

السندات  فــي  مــوجــوداتــهــا  خفضت حصيلة 
وفي  دوالر.  مليار   100 مــن  بأكثر  األميركية 
ــال عــدم  ــة، تــرجــمــت حــ ــ ــيـ ــ الــتــعــامــالت األوروبـ
اليقن، أمـــس، فــي تــراجــع األســهــم األوروبــيــة 
والدوالر، وذلك قبل تنصيب الرئيس املنتخب 
دونــالــد تــرامــب. وبــعــد أســبــوع مــن التقلبات 

مليار   1.3 بحوالى  الذهب  في  االستثمارات 
الصادرة  األميركية  البيانات  دوالر. وحسب 
فــإن االستثمارات  من ســوق »وول ستريت«، 
الــخــارجــيــة بـــدأت تــهــرب كــذلــك مــن الــســنــدات 
األميركية، وسط موجة تسييل كبيرة من قبل 
حيث  الــصــن،  قادتها  األجــانــب  املستثمرين 

إلـــى التشكيك في  الــتــي دفــعــت املــســتــثــمــريــن 
مــصــيــر الــــــدوالر فـــي عــهــد تـــرامـــب، تــراجــعــت 
والبريطانية  األميركية  العملتان  لندن،  في 
وانخفض  تقريبًا.  األسبوع  بدأتا  إلــى حيث 
الدوالر نحو 2.0% منذ بداية يناير/ كانون 
الثاني مع تنامي املخاوف من اتجاه ترامب 

العملة  قــوة  مــن  وموقفه  التجارية  للحماية 
األميركية الذي أبــداه خالل األسبوع. ويذكر 
ــام ســلــة  ــ أمــ الــــــــدوالر كـــســـب حــــوالــــى %10  أن 
ــــرى مــنــذ فــــوز تـــرامـــب في  مـــن الــعــمــالت األخــ
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 

الثاني.
ــع الـــــــــدوالر بــنــســبــة أقـــــل مــــن %0.1  ــ ــراجـ ــ  وتـ
ــيــــة املــبــكــرة، لترتفع  فـــي الــتــعــامــالت األوروبــ
خسارته خالل األسبوع إلى 0.2% منذ بداية 

األسبوع. 
وفــــــي مـــقـــابـــل الــــــيــــــورو، »حــــــّومــــــت« الــعــمــلــة 
 1.07 عن   

ً
قليال يقل  مستوى  عند  األميركية 

لـــلـــيـــورو. وكــــانــــت يـــلـــن تـــوقـــعـــت، فــي  دوالر 
تصريحاتها يــوم األربــعــاء، أن يرفع مجلس 
الفائدة ربما مرة  الفدرالي أسعار  االحتياط 
واحـــــــدة، فـــي حـــن تـــأخـــذ الـــســـوق حــالــيــًا في 

اعتبارها رفع الفائدة مرتن. 
املستثمرون  وحسب وكالة رويترز، ال يعقد 
ــااًل كــبــيــرة عــلــى خـــطـــاب تــنــصــيــب تــرامــب  ــ آمــ
الــذي عقده األسبوع  بعد املؤتمر الصحافي 
املــاضــي وخــيــب فــيــه آمـــال املــراهــنــن عــلــى أن 
التحفيز  بخصوص  متفائلة  رســالــة  يبعث 
ــقـــدم مـــزيـــدًا مـــن الــتــفــاصــيــل بــشــأن  ــالـــي ويـ املـ
كيفية الــتــنــفــيــذ. وقـــال مــحــلــلــون إنـــه إذا عــاد 
تـــرامـــب لــنــبــرتــه املــطــمــئــنــة الـــتـــي تـــحـــدث بها 
فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي بــعــد انتخابه 
ــة كــبــيــرة  ــاجـ ــاك حـ ــنـ ــكـــون هـ مـــبـــاشـــرة، فـــلـــن تـ

للجوء إلى الذهب باعتباره مالذا آمنًا.
ومن املتوقع أن يستفيد الذهب من حال عدم 
الــيــقــن إذا اســتــمــرت خـــالل الــشــهــر الــجــاري، 
وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن أن بــيــانــات أفــضــل من 
املتوقع عن الوظائف األميركية وعن قطاعي 
اإلسكان واملصانع بالواليات املتحدة عززت 
األميركي  االقتصاد  إن  القائلة  النظر  وجهة 

قوي بما يكفي لرفع أسعار الفائدة. 
ويتأثر الذهب كثيرًا بارتفاع أسعار الفائدة، 
الذي يزيد من كلفة الفرص البديلة الضائعة 
على حائزي األصول التي ال تدر عائدا، مثل 
الذهب، بينما يعزز الدوالر املقوم به املعدن. 
وارتـــفـــع الــذهــب أكــثــر مــن ســبــعــة بــاملــئــة منذ 
هبوطه ألدنى مستوى له في أكثر من عشرة 
كانون  ديسمبر/  فــي  الشهر  ونــصــف  أشــهــر 

األول. 
ولــكــن تبقى مــســألــة حــفــاظ الــرئــيــس دونــالــد 
تــرامــب عــلــى املــؤســســات الــدولــيــة والــقــوانــن 
الــتــي تحكم الــتــجــارة الــدولــيــة وعــالقــاتــه مع 
الصن، إحدى املسائل األكثر إثارة لالهتمام 

بالنسبة للمستثمرين في أسواق املال.

تراجعت األسهم األوروبية في تعامالت أمس الجمعة، وتتجه لتكبد 
انتخابات  ترامب في  األسبوعية منذ ما قبل فوز دونالد  أكبر خسائرها 
الــرئــاســة األمــيــركــيــة، مــع عــزوف 
مخاطر  إضافة  عن  المستثمرين 
تنصيب  قبل  محافظهم  إلــى 
الدوالر  كذلك  تراجع  كما  ترامب. 
هروب  وسط  االسترليني  والجنيه 
ويتخوف  األميركية.  األسهم  من 
المستثمرون من تضارب تصريحات 
مع  وتناقضاته  األميركي  الرئيس 
مؤسسات الحكم والتزامات أميركا 

مع كبار شركائها التجاريين.

تراجع األسواق

مال وسياسة

يدخل الرئيس دونالد 
ترامب البيت األبيض، 

وأميركا مديونة بقرابة 
20 ترليون دوالر خالفات 
تجارية كندا والمكسيك 

والصين

السبت 21  يناير/ كانون الثاني  2017 م  23 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 873  السنة الثالثة
Saturday 21 January 2017
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إقبال سياحي على تونس )أمين األندلسي/األناضول(

)Getty( نقل الغاز الروسي عبر تركيا قريبًا

)Getty( مخاوف شركات السيارات األلمانية من الرئيس الجديد ألميركا


