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وسيط لتوريد الغاز اإلسرائيلي لألردن
عمان ـ زيد الدبيسية

ــة فــي  ــاقـ ــطـ كـــشـــف مـــقـــرر لــجــنــة الـ
مجلس الــنــواب األردنـــي، موسى 
ــة  ــركــ هـــــنـــــطـــــش، عـــــــن وجــــــــــــود شــ
من  الــغــاز  تصدير  اتفاقية  لتنفيذ  وسيطة 
إلــى األردن،  سلطات االحــتــال اإلســرائــيــلــي 
ــــود شــبــهــات حــــول تـــورط  مــشــيــرا إلــــى »وجــ
مــســؤولــن وشــخــصــيــات نـــافـــذة فـــي األردن 
ــفـــقـــات وســــاطــــة تـــخـــص هـــذه  فــــي إبــــــــرام صـ
االتفاقية«. وقال هنطش، في تصريح خاص 
إنــه تبن وجــود شركة  الجديد«،  »العربي  لـ
في  ومقرها  الغاز،  اتفاقية  لتنفيذ  وسيطة 
جزر الكايمان )غرب البحر الكاريبي(، وفق 
ما كشفته بنود اتفاقية توريد الغاز لألردن.
فــي  هــــو وارد  كـــمـــا  »الــــشــــركــــة،  أن  وأضـــــــاف 
ــة، تـــســـمـــى جــــــــوردن مـــــاركـــــت، وال  ــيــ ــاقــ ــفــ االتــ
يظهر مالكو هــذه الــشــركــة مــا يــؤكــد وجــود 

ــــذي تم  وضــــع غــيــر ســلــيــم فـــي تــأســيــســهــا الـ
فــي الــخــارج، وهــي غير مسجلة فــي األردن، 
معلومات  أي  معرفة  الصعب  من  وبالتالي 
ــة، مـــن املــمــكــن مــشــاركــة  ــالـ عــنــهــا بـــهـــذه الـــحـ

مسؤولن ومتنفذين أردنين فيها«.
ــة املــمــلــوكــة  ــيــ كـــانـــت شـــركـــة الــكــهــربــاء األردنــ
ـــعـــت اتــفــاقــا مع 

ّ
بــالــكــامــل لــلــحــكــومــة، قـــد وق

الغاز  امتياز  صاحبة  إنــرجــي،  نوبل  شركة 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة،  قـــبـــالـــة الــــســــواحــ
بقيمة  عاما،   15 ملــدة  بالغاز  األردن  لتزويد 

مقدرة بحوالي 15 مليار دوالر. 
ــا واســــعــــا مــــن قــبــل  ــت االتـــفـــاقـــيـــة رفـــضـ ــ والقــ
الــــشــــارع األردنـــــــي ومــجــلــس الــــنــــواب، الـــذي 
ــى رفــــض  ــلــ ــه عــ ــ ــائـ ــ ــــضـ صـــــــــّوت بـــأغـــلـــبـــيـــة أعـ
مـــســـيـــرات  األردن  شـــهـــد  فـــيـــمـــا  ــيــــة،  ــاقــ ــفــ االتــ
ومظاهرات في مختلف املدن، اعتراضا على 

شراء الغاز من االحتال اإلسرائيلي.
وقـــــال الـــنـــائـــب هــنــطــش: »االتـــفـــاقـــيـــة فيها 

أســـرار غامضة البــد مــن تفسيرها مــن قبل 
أمــرا مشابها  وأن هناك  الحكومة، السيما 
تــم فــي الــســابــق، عندما تبّن وجــود شركة 
لــبــيــع  فــــي األردن  مــعــلــومــة  غـــيـــر  وســـيـــطـــة 
الــفــوســفــات فــي الـــخـــارج، اتــضــح فيما بعد 

أنها قصة فساد«.
رئيس  مــن  الطاقة طلبت  لجنة  أن  وأضـــاف 
مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب عــــقــــد جــــلــــســــة مـــنـــاقـــشـــة 
لدراستها بشكل  إليها  لاتفاقية وإحالتها 
تفصيلي والــوقــوف على كــل مــا جــاء فيها، 
مشيرا إلى أن العديد من النواب سيدفعون 
إلغاء  مــجــددًا  الحكومة  مــن  الطلب  بــاتــجــاه 
التزود  مصادر  تعدد  مع  خاصة  االتفاقية، 

بالطاقة.
لكن وزيرة الطاقة والثروة املعدنية األردنية 
قالت، في تصريحات مؤخرا،  هالة زواتــي 
إن إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل »يعني 
املليار  الحكومة مبلغ مليار ونصف  تكّبد 

قيمة الشرط الجزائي«. غير أن عضو لجنة 
الطاقة في مجلس النواب جمال قموه قال، 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح سابق 
داخل  عامة  مناقشة  إلــى  االتفاقية  تحويل 
ــواب مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة، حـــتـــى تــتــم  ــنــ مــجــلــس الــ
تنطوي  ومــا  بتفاصيلها  الجميع  إحــاطــة 

عليه االتفاقية من بنود.
وأضـــاف أن عــددًا مــن الــنــواب يــرون ضــرورة 
الــتــراجــع عــن االتــفــاقــيــة، كـــون األردن تمّكن 
مــــن تـــعـــزيـــز مــــصــــادر الــــتــــزود بـــالـــطـــاقـــة مــن 
ــاز بـــواســـطـــة الـــبـــواخـــر،  ــغـ خــــال اســـتـــيـــراد الـ
وإعــــادة ضــخ الــغــاز املــصــري لــــألردن بشكل 
رسمي وبكميات أعلى من املتفق عليها بن 
العديد  ذ 

ّ
نف األردن  أن  إلــى  وأشـــار  الطرفن. 

ال  وبالتالي  املــتــجــددة،  الطاقة  مشاريع  مــن 
داعي للتمسك باالتفاقية التي باتت تشكل 
مصدر أزمة في الشارع األردني، واملطالبات 

مستمرة بالتراجع عنها.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

بحث اجتماع تجاري وصناعي قطريـ  كويتي، إنشاء 
عاقات  لتعزيز  البلدين  بــن  مشترك  أعــمــال  مجلس 
الـــتـــعـــاون بـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، والـــتـــرويـــج املــشــتــرك 
ملــنــتــجــات الــبــلــديــن عــبــر إقـــامـــة مــعــرض لــهــا فـــي دول 

مختلفة حول العالم.
تجاريًا  وفــدًا  الثاثاء،  أمــس  قطر،  غرفة  واستضافت 
وصــنــاعــيــًا كــويــتــيــًا، بــرئــاســة عــبــد الــكــريــم تــقــي عبد 
الكريم، مدير عام الهيئة العامة للصناعة، وبمشاركة 
مـــســـؤولـــن مـــن اتـــحـــاد الـــصـــنـــاعـــات وغـــرفـــة الــتــجــارة 

ــال والــصــنــاعــيــن  ــمـ والــصــنــاعــة وعــــدد مـــن رجــــال األعـ
الكويتين يمثلون نحو 20 شركة صناعية.

وأشاد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب األول 
لرئيس غرفة قطر، خال اللقاء، بدور القطاع الخاص 
الكويتي املهم في مساعدة نظيره القطري على تجاوز 
تـــداعـــيـــات الـــحـــصـــار الـــجـــائـــر، إذ ســاهــمــت الــشــركــات 
الكويتية في مد السوق القطري بالعديد من املنتجات 
والـــســـلـــع، مــمــا ســـاهـــم فـــي اســـتـــقـــرار الـــســـوق املــحــلــي. 
وتـــفـــرض الــســعــوديــة واإلمــــــــارات والــبــحــريــن ومــصــر 

حصارا على قطر منذ 5 يونيو/ حزيران 2017.
ولفت الكواري إلى أن عدد الشركات الكويتية اململوكة 

بلغ  قــد  قطر  فــي  كويتين  ملستثمرين   %100 بنسبة 
الــشــركــات القطرية  نــحــو 194 شــركــة، فــي حــن بلغت 
الكويتية املشتركة نحو 332 شركة، ليصبح إجمالي 
العاملة  املشتركة  والقطرية  الكويتية  الشركات  عــدد 
فــي الــســوق الــقــطــري بنهاية الــعــام املــاضــي نحو 526 
عـــام 2017 وبنمو  بنهاية  مــقــابــل 393 شــركــة  شــركــة، 

بلغت نسبته %34.
الكويتي، عبدالكريم  الوفد  أشــار رئيس  ومن جانبه، 
تقي، إلى أن القطاع الصناعي من املمكن أن يلعب دورًا 
مهما في تعزيز عاقات التعاون مع الجانب القطري.

ــتــــرح عــضــو مــجــلــس إدارة غـــرفـــة قـــطـــر، عــلــي بن  واقــ

مشترك  أعمال  مجلس  تأسيس  املسند،  عبداللطيف 
العمل على تسهيل اإلجـــراءات  أجــل  البلدين، من  بن 
وتعزيز التواصل والتعاون، وكذلك استضافة مكتب 
مقر  فــي  الكويتية  للصناعة  الــعــامــة  للهيئة  تمثيلي 
غرفة قطر ليكون حلقة وصل بن الصناعين في قطر 
والكويت. وشهدت العاقات بن قطر والكويت مزيدًا 
من النمو والتطور على مدى السنوات املاضية، وبلغ 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري نــحــو 2.8 مــلــيــار ريـــال )769 
مليون دوالر( خال األشهر التسعة األولــى من العام 
املاضي 2018، بزيادة 12% عن نفس الفترة من 2017، 

وفقا للنائب األول لرئيس غرفة قطر.

ترويج مشترك للمنتجات القطرية والكويتية

احتياطي الصين يتجاوز
3 تريليونات دوالر 

سّجل احتياطي النقد األجنبي 
الصيني 3.07 تريليونات دوالر، 

بنهاية ديسمبر/كانون األول 
املاضي، مقابل 3.06 تريليونات 

دوالر، في نوفمبر/تشرين 
الثاني.  ووفقًا لبيانات صادرة 

عن بنك الشعب الصيني )البنك 

املركزي(، فإن احتياطي النقد 
األجنبي ارتفع بنسبة 0.4% على 

أساس شهري، في ديسمبر/
كانون األول، متجاوزًا توقعات 
السوق.  وأرجعت البيانات هذا 

االرتفاع إلى العمالت القوية 
املقومة بغير الدوالر، وارتفاع 

أسعار سندات الخزانة لدى الدول 
الكبرى، بجانب التغير في أسعار 
األصول. وأضاف بنك الشعب أن 
احتياطي الذهب في البالد ارتفع 

إلى 59.56 مليون أوقية الشهر 
املاضي، مقابل 59.24 مليون 

أوقية املسجلة في نوفمبر/تشرين 
الثاني، وهو ما يعد أول ارتفاع 

منذ أكتوبر/تشرين األول 2016.

تراجع كبير ألرباح سامسونغ
سجلت شركة سامسونغ 

لإللكترونيات تراجعا كبيرا في 
أرباحها التشغيلية بنسبة بلغت 

28.7%، في الربع األخير من العام 
املاضي، على أساس سنوي. 

وأفادت الشركة الكورية الجنوبية، 
في بيان لها، أمس الثالثاء، بأن 
األرباح التشغيلية بلغت 10.8 

تريليونات وون )9.66 مليارات 
دوالر(، في الفترة من أكتوبر/

تشرين األول إلى ديسمبر/
كانون األول املاضيني، مقابل 

15.1 تريليون وون التي سجلت 
في الربع السابق، بتراجع 

بلغت نسبته 38.5%. واألرباح 
التشغيلية املسجلة هي األدنى 
منذ الربع األول من عام 2017. 
ووفق الشركة، فإن املبيعات قد 
انخفضت بنسبة 10.6%، على 
أساس سنوي، إلى 59 تريليون 
وون خالل الفترة املذكورة.  ولم 

تعلن سامسونغ عن صافي أرباح 
الربع األخير، وسيتم اإلعالن عن 
تقرير األرباح النهائي، في وقت 

الحق من يناير/كانون الثاني 
الجاري. 

تراجع مؤشر مسقط
تراجع املؤشر العام لسوق مسقط 

في نهاية تعامالت أمس الثالثاء، 
بنسبة 0.03%، ليغلق عند 

مستوى 4310.85 نقاط، خاسرًا 
1.41 نقطة عن تداوالت اإلثنني 

املاضي. وتأثر املؤشر العام 
بتراجع أسهمه القيادية، السيما 
املدينة لالستثمار، الذي تصّدر 

األسهم املتراجعة بنسبة %5.41، 
والخليجية لالستثمار بنسبة 
2.78%، واألسماك الُعمانية بـ 

1.64%. وهبط حجم التداوالت إلى 
3.56 ماليني سهم، مقابل 14.31 
مليون سهم في الجلسة السابقة، 

وانخفضت قيمة التداوالت إلى 
510.8 آالف ريال )1.3 مليون 

دوالر(، مقابل 1.8 مليون ريال في 
جلسة اإلثنني.

متفرقات

زيت النخيل 
الماليزي يتسبب 
بأزمة مع أوروبا

)إيمانويل  إلــى رئيس فرنسا  الـــوزراء، مهاتير محمد، سيرسل رسالة احتجاج  إن رئيس  كــوك ســوه سيم،  املاليزية، تيريزا  الصناعة  قالت وزيــرة 
ماكرون( ورئيسة وزراء النرويج )إرنا سولبرغ(، احتجاجًا على قرار البرملان األوروبي حظر استخدام زيت النخيل. ونقلت وكالة األنباء الوطنية 
الــدول وإنها ستتخذ كل  املاليزية »برنام«، أمس الثاثاء، عن الوزيرة قولها إن »ماليزيا بوصفها دولــة مصدرة لزيت النخيل، لن تقبل قــرار هذه 
اإلجراءات الازمة، وإال فإن هذا األمر سيؤثر سلبا على العاقات التجارية الثنائية بن ماليزيا واالتحاد األوروبي«.  ُيذكر أن الحكومة النرويجية 

هي الثالثة لدى الدول األعضاء لاتحاد األوروبي، التي وافقت على حظر استخدام زيت النخيل، بعد سويسرا وفرنسا.
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اقتصاد

عمان ـ زيد الدبيسية، 
بغداد ـ سالم الجاف

املــالــيــة  فـــي وزارة  مـــســـؤول  قــــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  األردنــيــة لـــ
امللف املــالــي بــن األردن والــعــراق 
مــازال عالقًا، مشيرًا إلى أن هناك مطالبات 
ــرف عـــلـــى اآلخــــــر مـــنـــذ نــظــام  ــ مـــالـــيـــة لـــكـــل طـ
ــدام حــســن، لـــم تــتــم تسويتها  الــرئــيــس صــ

حتى اآلن.
ـــح املـــســـؤول أن املــطــالــبــات األردنـــيـــة  وأوضــ
نظيره  على  املــركــزي  للبنك  ديونًا  تتضمن 
العراقي بأكثر من مليار دوالر، فيما تطالب 
بــغــداد عــّمــان بــودائــع مــجــمــدة، مــن دون أن 

يكشف عن حجمها.
لكن مقرر اللجنة املالية في البرملان العراقي 
هوشيار عبد الله، قال في تصريح لـ«العربي 
أن  إلــى  تشير  املتوفرة  »البيانات  الجديد«: 
للعراق ما بن 3 و5 مليارات دوالر مودعة 
في األردن منذ زمن نظام صدام، وال يوجد 

مكاشفة أردنية حقيقية«.
وأضــــاف عــبــدالــلــه »أعــتــقــد أنـــه حـــان الــوقــت 
لفتح ملف األموال واملستحقات التي لنا أو 
علينا مع األردن، هناك مسؤوليات على كا 
الطرفن«. وتابع: »حتى اآلن ال يوجد تحرك 
جــــدي مـــن بـــغـــداد نــحــو األمـــــــوال الــعــراقــيــة 
الــوقــت  فـــي  ــنـــاك  فـــي األردن، وهـ املــــوجــــودة 
نفسه أرقام على العراق كدين لألردن أيضا، 
ليس هناك حسم بشأنه، بالتالي من املهم 
أن يكون هناك تحريك للملف من الجانبن 
أو على األقــل مكاشفة السترجاع كل طرف 

حقه«.
وكـــان الــبــلــدان قــد اتــفــاقــا نــهــايــة ديسمبر/
املـــاضـــي عــلــى تــشــكــيــل لجنة  كـــانـــون األول 
مـــالـــيـــة قـــانـــونـــيـــة لـــوضـــع حـــلـــول لــلــمــلــفــات 
املالية العالقة بينهما، ضمن قرارات تتعلق 

بالتعاون في قطاعات اقتصادية عدة، منها 
الــنــقــل والــــزراعــــة والــصــنــاعــة واالتـــصـــاالت 
وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات. ويــســعــى األردن 
العراق  االقتصادية مع  إلى تعزيز عاقاته 
العالقة،  امللفات  من  للعديد  حلول  وإيجاد 
مــن أجـــل تنشيط صـــادراتـــه الــتــي تــضــررت 
املــاضــيــة بسبب  الــســنــوات  فــي  بشكل كبير 
الــــحــــرب ضــــد تــنــظــيــم داعـــــــش فــــي الــــعــــراق 

وإغاق الحدود بن البلدين.
كــانــت الـــقـــوات الــعــراقــيــة، قـــد انــســحــبــت من 
الوحيد  الــبــري  املعبر  وهــو  معبر طريبيل، 
املمتدة ملسافة  الــحــدود  الجانبن على  بن 
180 كيلومترًا، صيف 2014، بعد ما سيطر 
الجانبن  لــكــن  املــعــبــر،  عــلــى  داعـــش  تنظيم 
أعــادا افتتاحه في 30 أغسطس/ آب 2017، 
بعد هزيمة داعــش في العراق. ورغــم إعادة 
ــة ال  ــيـ فــتــح املــعــبــر، إال أن الـــصـــادرات األردنـ
تـــزال دون املــســتــوى املــطــلــوب وبــعــيــدة جــدًا 

عن األرقام التي حققتها سابقًا.
وتراجعت صادرات األردن إلى العراق بشكل 
حــاد خــال الــســنــوات األخــيــرة، وأضــحــت ال 
تتجاوز نحو 500 مليون دوالر سنويًا وفق 
إغــاقــات  األردنــيــة، بسبب  البيانات  أحـــدث 
ــــاع األمــنــيــة داخــل  الـــحـــدود وتـــدهـــور األوضـ
الــعــراق منذ 2014، فيما كانت تبلغ سابقًا 

رئيس غرفة  وقــال  ملياري دوالر.  مــن  أكثر 
لـــ«الــعــربــي  الجغبير  فتحي  عــمــان  صــنــاعــة 
ــــاص األردنـــــــي  ــــخـ ــقــــطــــاع الـ الــــجــــديــــد« إن الــ
يتطلع باهتمام إلى إزالة معيقات التجارة 
مــع الـــعـــراق، الـــذي يعتبر مــن أهـــم الــشــركــاء 

االقتصادين بالنسبة لألردن.
الــعــراق  إلــى  التصدير  أن عمليات  وأضـــاف 
تسير حاليا ببطء بسبب العراقيل املتعلقة 
بنقل البضائع من خال ساحة التبادل على 
الجمركية  والــرســوم  البلدين  بــن  الــحــدود 

املفروضة على السلع األردنية.
والتموين  والــتــجــارة  الصناعة  وزيـــر  وأكـــد 
ــوري فــــي تــصــريــح  ــمــ ــحــ األردنــــــــــي طـــــــارق الــ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه تــحــدد الــثــانــي من 
فـــبـــرايـــر/ شــبــاط املــقــبــل، مـــوعـــدًا لــلــبــدء في 
تنفيذ الــعــديــد مــن الـــقـــرارات االقــتــصــاديــة، 
التي تم اتخاذها خال زيارة رئيس الوزراء 
األردني عمر الرزاز، بغداد األسبوع املاضي، 
برهم  العراقي  الرئيس  مع  خالها  والتقى 

صالح ورئيس الوزراء عادل عبد املهدي. 
وقال الحموري إنه تم االتفاق على تسريع 
ــراءات مــد أنــبــوب النفط مــن الــعــراق إلى  إجــ
مـــيـــنـــاء الــعــقــبــة األردنــــــــي )جــــنــــوب( بــحــيــث 
النفط  مــن  باحتياجاته  األردن  تــزويــد  يتم 
الــخــام وتــصــديــر بــعــض الــكــمــيــات إلـــى دول 
أخــــرى، مــشــيــرا إلـــى أنـــه جـــرى االتــفــاق على 
أن تتوصل اللجان الفنية لتحديد تفاصيل 
تسعير النفط الخام العراقي املصّدر لألردن 

قبل الثاني من الشهر املقبل.
وكان البلدان قد وقعا في 9 إبريل/ نيسان 
النفط  لنقل  أنــبــوب  ملــد  إطــار  اتفاقية   2013
ــــى مـــرافـــئ  ــي الــــخــــام مــــن الـــبـــصـــرة إلـ ــراقـ ــعـ الـ
إجمالية  بكلفة  العقبة  ميناء  في  التصدير 

للمشروع تصل إلى نحو 18 مليار دوالر.
األردن  لتزويد  األولــويــة  االتفاقية،  وتعطي 
ــار عــبــر أراضــيــه ألغـــراض  بالنفط الــخــام املـ
ــراء  االســـتـــهـــاك املــحــلــي بــمــوجــب عـــقـــود شـ
تــبــرم بـــن الــجــهــات املــخــتــصــة فـــي الــبــلــديــن 
وتحدد الكميات واألسعار في عقود شراء، 
إذ يخصص حوالي 150 ألف برميل يوميا 
ــاء فـــي األردن مـــن خــــال مد  ــزرقــ ملــصــفــاة الــ
فــرع مــن األنــبــوب ينفذ لــهــذه الــغــايــة، وذلــك 
لتغطية حاجتها إلنتاج املشتقات النفطية.

وقالت السفيرة العراقية لدى األردن صفية 
ســهــيــل لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــجــانــبــن 
تــوصــا هـــذه املــــرة إلـــى اتــفــاقــيــات وقــــرارات 
عملية لزيادة التعاون االقتصادي وتسريع 
املتفق عليها منذ سنوات،  تنفيذ املشاريع 
ــبــــوب الـــنـــفـــط وتــفــعــيــل  خـــاصـــة مــــشــــروع أنــ

التجارة وغيرها.

تونس ـ إيمان الحامدي

قـــــال مــــســــؤول تـــونـــســـي إن وفـــــد صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
الــــذي يــــزور تــونــس إلجــــراء املــراجــعــة الــخــامــســة لـــإجـــراءات 
االقــتــصــاديــة، ســحــب »الــفــيــتــو«، الـــذي ُرفـــع ســابــقــا ضــد قــرار 
زيــادة أجــور موظفي القطاع العام، مؤكدا أن »هــذه الخطوة 
تسمح بــمــواصــلــة املــفــاوضــات مــع االتــحــاد الــعــام التونسي 

للشغل، بشأن زيادة األجور في أجواء أقل ضغطًا«.
وتأتي زيــارة بعثة صندوق النقد الدولي لتونس، في وقت 
يــخــّيــم شــبــح اإلضـــــراب الـــعـــام عــلــى الـــبـــاد، الــــذي دعـــت إلــيــه 
النقابات، في السابع عشر من يناير/كانون الثاني الجاري، 
أطــراف  تــام، فيما تسعى  اقتصادي  ما قد يتسبب في شلل 
ــبـــاد تــداعــيــات  ســيــاســيــة إلــــى حــلــحــلــة األزمــــــة، وتــجــنــيــب الـ
اإلضـــــراب. وأشــــار املـــســـؤول، فــي تــصــريــح خـــاص لـــ«الــعــربــي 
الــجــديــد«، إلــى أن املــفــاوضــات مــا تـــزال جــاريــة بــن الحكومة 
ــادة الـــرواتـــب، لكنها لم  واتـــحـــاد الــشــغــل )الــعــمــال( بــشــأن زيــ

تحقق تقدما حتى اآلن، بسبب تباعد وجهات النظر.
 400 تتعدى  ال  الحكومي  الــعــرض  كلفة  إن  املــســؤول  وقـــال 
مــلــيــون ديـــنـــار، وهـــو املــبــلــغ املـــرصـــود ضــمــن مـــوازنـــة 2019 
إلى  النقابات  تتطلع  بينما  الطارئة،  النفقات  تحت عنوان 
زيادات ال تقل كلفتها اإلجمالية عن 1.5 مليار دينار، لنحو 
650 ألف موظف في القطاع الحكومي. وتلتهم كتلة أجور 
الناتج  إجمالي  مــن   %14 نحو  الحكومي  القطاع  موظفي 
املــحــلــي، فيما تسير الــحــكــومــة نــحــو خــفــض فــاتــورة أجــور 
في  اإلجمالي  املحلي  الناتج  من   %12.5 إلــى  العام  القطاع 
عام 2020.  وتقّدر كتلة األجور في القطاع الحكومي، وفق 
مليار   16.48 بنحو   ،2019 لــعــام  الــدولــة  مــيــزانــيــة  مــشــروع 

دينار )5.88 مليارات دوالر(.
كانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع اتحاد الشغل، في 
أكتوبر/تشرين األول املاضي، يقضي بزيادة أجور نحو 150 
ألــف موظف في الشركات الحكومية، إال أنها قــررت تجميد 

أجور موظفي الوزارات وباقي مؤسسات القطاع العام، بعد 
تــحــذيــرات صــنــدوق الــنــقــد مــن الـــزيـــادات.ويـــطـــالـــب صــنــدوق 
العام تحت السيطرة، حتى  القطاع  النقد بإبقاء كتلة أجور 
ال تضطر الحكومة إلى زيادة دينها الخارجي نتيجة ارتفاع 
عجز املوازنة، الذي قالت إنها تعتزم خفضه إلى 3.9%، خال 
العام الجاري 2019، مقابل 4.9% العام املاضي. ويعود خبراء 
صندوق النقد إلــى تونس، هــذه املــرة، في إطــار مهمة إجــراء 
التي  الحكومية،  واإلجــــراءات  لاقتصاد  الخامسة  املراجعة 
يتقرر على أساسها تمكن تونس من الحصول على القسط 
الخامس، البالغ قيمته 255 مليون دوالر، من القرض املتفق 
ويعتبر  دوالر.  مليار   2.9 إجماليه  والبالغ   ،2016 في  عليه 
فــي وصفة  األجـــور بندا مهما  النقد، تجميد كتلة  صــنــدوق 
اإلصاحات التي طرحها على الحكومة. لكن الوزير املكلف 
بــاإلصــاحــات الــكــبــرى، تــوفــيــق الــراجــحــي، قـــال فــي تصريح 
لـ«العربي الجديد«، نهاية ديسمبر/كانون األول املاضي إن 
»الحكومة سيدة قرارها وال تخضع إلماءات صندوق النقد، 
لكنها مــطــالــبــة بــاملــحــافــظــة عــلــى الــتــوازنــات املــالــيــة لــلــدولــة، 
فــي مستويات مــحــدودة  املــوازنــة  واإلبــقــاء على نسبة عجز 
الــعــام الــحــالــي«. وحــصــلــت تــونــس عــلــى 4 أقــســاط مــن قــرض 
الصندوق بقيمة 1.139 مليار دوالر، بينما ينتظر أن يرفع 

القسط الخامس هذه القيمة إلى 1.389 مليار دوالر.
ويــمــكــن وصـــف شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي بــأنــه 
»شهر اإلضــرابــات« في تونس، إذ باإلضافة إلــى اإلضــراب 
العام الذي دعا إليه االتحاد العام التونسي للشغل واملقرر 
ــذا الــشــهــر  ــنـــدة هــ فـــي 17 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي، تـــبـــدو أجـ
مدججة بأكثر من إضراب وتحرك احتجاجي في قطاعات 
التعليم واإلعـــــام، إلـــى جــانــب تــحــركــات قــطــاعــيــة لــألطــبــاء 
ذت، 

ّ
نف قــد  العمالية  النقابات  وكــانــت  الــشــبــان.  والصيادلة 

في 22 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، إضرابًا عامًا شمل 
كافة الوزارات العاملة في الباد، للمطالبة بتحسن األجور 

وتحسن مستويات املعيشة.

األردن يطالب العراق بمليار دوالر...
وبغداد تفتح ملف األموال المجمدة

جانب من احتجاج سابق على تراجع مستويات المعيشة )األناضول(االتفاقات بين البلدين تشمل توريد النفط العراقي لألردن )حمد الربيعي/فرانس برس(

»النقد« يسحب »فيتو« زيادة األجور

يسعى األردن والعراق 
إلى إنهاء مطالبات مالية 

متبادلة بينهما تمتد 
لعهد الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسين، 
حيث تشير عّمان إلى 

ديون مستحقة لها بأكثر 
من مليار دوالر

الجزائر تعتزم تصدير 
الكهرباء إلسبانيا

قال وزير الطاقة الجزائري مصطفي 
قيطوني، إن هناك مفاوضات جارية مع 
إسبانيا من أجل تصدير الكهرباء التي 

ينتجها املجمع الوطني سونلغاز إلى 
البلد األوروبي. وأضاف قيطوني، في 

تصريحات نقلتها وكالة األنباء الجزائرية، 
أمس الثالثاء: »سندخل بورصة )الكهرباء( 

بإسبانيا، ونحن بصدد إجراء محادثات 
معها، خاصة من أجل تسوية مسائل 

الرسوم«. وتابع: »حان الوقت ملجمع 
سونلغاز من أجل تطوير نشاطه في مجال 

التصدير كما سبق وفعلته سوناطراك 
)عاملة في النفط والغاز(، وذلك من أجل 

تنشيط استثماراته والتوقف عن االعتماد 
على الدولة«، مشيرا إلى أن تطوير صادرات 

الكهرباء سيسمح كذلك باستغالل جميع 
اإلمكانيات الوطنية املخصصة لإلنتاج 

الكهربائي. وقال: »أصبح من غير املمكن 
السماح بترك ما بني 5 آالف إلى 7 آالف 

ميغاواط غير مستغلة، فذلك يكلف كثيرا، 
وبالتالي يجب طرحها في األسواق«.

مناقصة قمح لتونس
قال تجار أوروبيون، أمس الثالثاء، إن 

ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة 
عاملية لشراء ما يصل إلى 100 ألف طن 

من القمح الصلد. ويمكن توريد القمح من 
أي منشأ. وذكر التجار أن املوعد النهائي 

لتقديم العروض في املناقصة هو اليوم 
األربعاء. وطلبت املناقصة شحن القمح 

على أربع دفعات، حجم كل منها 25 ألف 
طن، في الفترة بني 15 فبراير/شباط و25 
مارس/آذار، بحسب املنشأ الذي يختاره 

البائع. وفي مناقصته السابقة لشراء القمح 
الصلد، يوم 21 ديسمبر/كانون األول 

املاضي، اشترى ديوان الحبوب التونسي 
50 ألف طن بجانب حبوب أخرى.

موريتانيا تحصر بيع الذهب 
للبنك المركزي

قررت السلطات املوريتانية حصر بيع 
الذهب املستخرج من عمليات التنقيب للبنك 

املركزي املوريتاني، مبررة ذلك بالوقوف 
في وجه التالعب بأسعار املعدن النفيس، 

وحماية ممتلكات املواطنني. ونقلت وسائل 
إعالم محلية، مساء اإلثنني، عن محمد ولد 

أحمد سالم ولد محمد راره، والي داخلت 
انواذيبو )شمال موريتانيا(، قوله إن املنقبني 

عن الذهب سيواجهون عقوبات حال 
التعامل مع أي جهة خارج البنك املركزي.

انخفاض الناتج الصناعي 
األلماني

أظهرت بيانات رسمية، انخفاض الناتج 
الصناعي األملاني على غير املتوقع في 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي للشهر 

الثالث على التوالي، في عالمة جديدة على 
تباطؤ نشاط أكبر اقتصاد أوروبي. وأشارت 

البيانات الصادرة من مكتب اإلحصاء 
االتحادي، التي نشرتها رويترز، أمس 
الثالثاء، إلى أن الناتج الصناعي تراجع 

1.9%، مقارنة مع توقعات في استطالع 
لرويترز بارتفاعه 0.3%. وجرى تعديل 
بيانات أكتوبر/ تشرين األول بالخفض 
لتظهر تراجعا نسبته 0.8%، بدال من 

انخفاض بنسبة 0.5% في التقديرات األولية.

الهند تأمل في بدء تشغيل 
ميناء إيراني

قال نيتني جادكاري وزير النقل البري 
والطرق السريعة الهندي، عقب اجتماع مع 

وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
في نيودلهي، أمس الثالثاء، إن بالده تأمل 

أن تبدأ قريبا التشغيل الكامل مليناء جابهار 
اإليراني، مشيرا إلى الجانبني اقتربا من 
حل القضايا املختلفة بما في ذلك آليات 

الدفع املصرفية لتجاوز العقوبات األميركية.  
ويجري تطوير مجمع ميناء جابهار على 
ساحل إيران، بدعم من الهند ليكون ممرا 

للنقل ألفغانستان وهي دولة داخلية ال 
تطل على بحار. وفي مايو/ أيار 2016، 

وقعت الهند اتفاقا مع إيران لتطوير مرفأين 
يضمان سبعة أرصفة في منطقة شهيد 

بهشتي في جابهار. وبموجب االتفاق، 
ستشيد الهند مرفأ شحن بطول 600 متر 

ومرفأ حاويات بطول 640 مترا. ولكن لم 
يتم االنتهاء إال من قطاع في املرفأين بسبب 
تدهور العالقات بني الواليات املتحدة وإيران 

عقب انتخاب الرئيس األميركي دونالد 
ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 
وإعادة فرض العقوبات االقتصادية علي 

إيران في 2018.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

500
تراجعت صادرات األردن إلى 
خالل  حــاد،  بشكل  العراق 
وأضحت  األخيرة،  السنوات 
مليون   500 نحو  تتجاوز  ال 
أحدث  وفق  سنويًا،  دوالر 
كانت  بينما  األردنية،  البيانات 
بأكثر   2014 عام  قبل  تقّدر 

من ملياري دوالر.

تقارير عربية

تونسمال وسياسة

ملوزعي  املهنية  الجمعية  قـــررت 
ــاز الــطــهــي فـــي املــــغــــرب، أمــس  غــ
الـــثـــالثـــاء، إلـــغـــاء قـــرارهـــا خــوض 
ــــك بعد  إضــــراب عــن الــعــمــل، وذل
ــات مــتــتــالــيــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ســلــســلــة اجـ
جمعت مــوزعــي الــغــاز مــع وزيــر 

الحكامة، لحسن الداودي.
وذكــــرت وســائــل إعـــالم محلية، 
أنــه تــم االتــفــاق على بــقــاء النمط 
ــع قـــنـــيـــنـــات  ــ ــ ــوزي ــ ــي تــ ــ الــــقــــديــــم فــ
الـــغـــاز عــلــى نـــقـــاط الـــبـــيـــع، الـــذي 
ــان يــقــوم عــلــى عـــدم تحصيل   كـ
ــن الـــبـــقـــالـــني بــســبــب  ــ ــيــــر مـ ــواتــ فــ
بينما  املــــوزعــــني،  عــمــل   طــبــيــعــة 
ــكــــومــــي جـــديـــد  ــام حــ ــ ــظـ ــ ــــزم نـ ــلـ ــ يـ
ــالـــني ومـــخـــتـــلـــف األنـــشـــطـــة  ــقـ ــبـ الـ
من  إلكترونية  فواتير  بــإصــدار 
املقدرة  الضرائب  احتساب  أجل 
ــنــــاشــــطــــني. وكـــــــان آخـــر  ــ عـــلـــى ال
إضــراب ملوزعي غــاز الطهي قد 
واستدعى   ،2014 أواخـــر  جــرى 
 تــــدخــــال لــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة مــن 

أجل وقفه.

استمرار 
توزيع غاز 
الطهي 
بالمغرب غزة ـ جهاد عويص

ــــاق املـــقـــاول  مــضــت خــمــس ســـنـــوات عــلــى إغـ
كان  وقــد  شركته،  عزيز  تيسير  الفلسطيني 
يعمل في هذا القطاع منذ عام 1981، مشيرا 
ه 

ّ
إلــى لجوئه إلــى العمل فــي مــجــاٍل آخــر، لعل

يعوض شيئًا من الخسائر التي تكّبدها على 
مــدار هــذه الــســنــوات، التي عانى خالها من 

البيئة غير املستقرة اقتصاديًا.
لاقتصاد  الحاضنة  البيئة  أن  عزيز  يعتبر 
الفلسطيني هّدامة بسبب عوامل عدة تتحكم 
فــيــهــا الــــظــــروف االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة، 
خاصة اإلغاق املتكرر للمعابر والسياسات 
الــحــكــومــيــة، مـــا تــســبــب فـــي مــراكــمــة الــديــون 

وااللــتــزامــات على املــقــاولــن، إلــى حــن إعــان 
بعضهم اإلفاس.

ما أشار إليه املقاول الفلسطيني، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، هــو أن الــعــامــلــن في 
ــًا قــاســيــة.  ــاوالت يــعــيــشــون ظـــروفـ ــقــ قـــطـــاع املــ
يــســتــعــرض مــثــالــن مـــن مــعــانــاتــه فـــي غـــزة، 

ــع عــقــدًا يــنــاط به 
ّ
األول فــي أنـــه »عــنــدمــا يــوق

االلــتــزام خــال جــدول زمــنــي، وتــحــُدث بعض 
اإلشـــكـــالـــيـــات املــفــاجــئــة تــتــســبــب فـــي إغـــاق 
سلطات االحتال اإلسرائيلي معبر كرم أبو 
ســالــم، مــا يــزيــد أســعــار البضائع، ويضطره 
ــع بـــقـــاء عــقــده  ــــات تـــأخـــيـــر مــ ــرامـ ــ إلـــــى دفـــــع غـ

وسعره األول، ما يزيد الخسائر«.
لــدى عزيز وتمثلت في  أخــرى كانت  مشكلة 
 :

ً
هبوط سعر صرف الــدوالر األميركي، قائا

الذي  الفلسطيني  املقاول  إلى  أحد ينظر  »ال 
يـــكـــون مــلــتــزمــًا بــعــقــود تــتــأثــر بــعــوامــل غير 
مـــحـــســـوبـــة، فــبــعــد أن يـــكـــون صـــافـــي الـــربـــح 
للمقاول ال يتجاوز 3%، ويهبط سعر صرف 
الدوالر فجأة، ُيصبح املقاول خاسرًا ويحتاج 

إلــى الكثير لــســداد مــا عليه«. تــســاؤالت عدة 
واقع  الفلسطيني عزيز من  املقاول  يطرحها 
ــاذا  ــقـــول »ملــ مــعــانــاتــه بــاحــثــًا عـــن إجــــابــــة، ويـ
ــب غـــزة ويــتــم التخلي عــن املــســؤولــيــات 

َ
تــعــاق

تــجــاه الــقــطــاع الــخــاص الـــذي يستوعب 200 
ألـــف وظــيــفــة، وملــــاذا ُيـــدّمـــر الــقــطــاع الــخــاص، 
املــدمــرة لاقتصاد  البيئة  الــذي يصنع  ومــن 

ويخنق التنمية في غزة؟«.
ــيـــات الـــحـــصـــار اإلســرائــيــلــي  وبـــجـــانـــب تـــداعـ
منذ نحو 12 عاما، جاءت الخصومات التي 
فرضتها السلطة الفلسطينية قبل نحو عام 
ونـــصـــف عــلــى رواتــــــب مــوظــفــيــهــا فـــي قــطــاع 
غزة، ما حرم السوق من أكثر من 300 مليون 
دوالر سنويا، بواقع 25 مليون دوالر شهريًا. 
يقترب  كارثية  غــزة ظروفًا  اقتصاد  ويعيش 
ــق تــقــريــر للبنك  ــار، وفــ ــيـ ــهـ بــهــا إلــــى حـــد االنـ

الدولي، في سبتمبر/أيلول املاضي.
يؤكد عاء األعرج، رئيس اتحاد املقاولن في 
غــزة، أن قطاع املــقــاوالت كــان األكــثــر تضررًا، 
ــات  ــ ــرة، نــتــيــجــة األزمـ ــيــ خــــال الـــســـنـــوات األخــ
املــتــاحــقــة الـــتـــي مــــرت بــهــا غـــــزة، ســــــواًء من 
الحصار اإلسرائيلي، أو تطبيق آلية روبرت 
ســيــري إلعـــادة اإلعــمــار، والــتــي تمنع دخــول 
أصــنــاف عــديــدة مــن مــواد البناء تحت حجة 
االستخدام املزدوج، ما فاقم معاناة املقاولن.
وتسببت تلك اآللية في تأخير تنفيذ مشاريع 
إنشائية وتعّرض أصحاب شركات املقاوالت 
تأخير  غــرامــات  وتكبدهم  إضافية  لخسائر 
ومــصــاريــف عــالــيــة عــلــى وقـــع هـــذا الــتــأخــيــر، 
ناهيك عن معاناتهم من االزدواج الضريبي 
عام  منذ  الفلسطيني  االنــقــســام  سببه  الـــذي 
2007، وتراكم الخسائر على املقاولن، كونهم 
ال يتمتعون بــظــروف مــقــاولــي الــضــفــة، وفــق 

»العربي الجديد«. قول األعرج لـ
ويبّن األعرج أن »مستحقات املقاولن كانت 
ـــدفـــع فـــي زمــــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــقــدًا 

ُ
ت

للمقاولن عبر وزارة املالية، وخال 45 يومًا، 
أو من خال سندات حكومية قابلة للصرف، 
خــــال 6 أشــهــر بــحــد أقـــصـــى. لــكــن مـــع حــالــة 
ي 

ّ
الغز املــقــاول  عانى  الفلسطيني،  االنقسام 

املــالــيــة،  ــدى وزارة  لــ وتـــراكـــمـــت مــســتــحــقــاتــه 

لــم تعد تعترف بهذه اآللــيــة بالنسبة  والــتــي 
لقطاع غزة«.

ويوضح أن وزارة املالية في غزة لم تعترف 
ي بن 

ّ
أيــضــًا، األمــر الــذي »أوقـــع املــقــاول الــغــز

املطرقة والسندان، وجعله يدفع ضرائب من 
املــعــابــر، ورســومــا ضريبية، وضريبة  خــال 
ا مــن ضريبة  تكافل، ورســـوم دمــغــات، وجـــزء

القيمة املضافة، وضريبة الدخل في غزة«.
ــقــــاولــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غــــزة،  ــدى املــ ــ ــ ولـ
املـــالـــيـــة منذ  عــلــى وزارة  مــســتــحــق  »رصـــيـــد 
)الـــدوالر  شيكل  مليون   200 يتخطى   ،2007
يــعــادل 3.75 شــيــكــل(. هـــذا الــرصــيــد يــعــود لـ 
املتبقية  الشركات  في حن  فقط،  120 شركة 
ال تــســتــطــيــع اســتــخــراج الــكــشــف الــضــريــبــي، 
يجب  والتزامات  مدفوعات  عليهم  ألن  نظرًا 
دفعها لوزارة املالية في غزة وال يستطيعون 
ذلك، لذلك من املمكن أن يزيد هذا الرصيد إذا 
كــافــة«،  املــقــاولــون عــلــى مستحقاتهم  حــصــل 

بحسب األعرج.
ــربــــات مــتــاحــقــة  ــك األمــــــر الــــــذي شـــّكـــل ضــ ــ ذلـ
يـــن، لـــم يــتــوقــف عــنــد ذلــك 

ّ
لــلــمــقــاولــن الـــغـــز

ــزاد عليهم مــا شــهــده عـــام 2017 من  الــحــد، فـ
انخفاض سعر صرف الدوالر. ويقول األعرج 
إن خسائر املقاولن مــن هــذا األمــر تجاوزت 

10%، األمر الذي ال يمكن استيعابه.
وحــــول تـــداعـــيـــات ذلــــك، يــنــوه رئــيــس اتــحــاد 
ــــى أن الــــقــــدرة املــالــيــة  ــزة، إلـ ــ املـــقـــاولـــن فــــي غــ
لــلــمــقــاولــن قــــد تـــراجـــعـــت، وأغـــلـــقـــت الــكــثــيــر 
موظفيها  وســّرحــت  مكاتبها  الــشــركــات  مــن 
وعمالها، لعدم تمّكنها من تسديد االلتزامات 
الــتــي عــلــيــهــا، ســــواء لــلــبــنــوك أو املـــورديـــن أو 

العمال واملوظفن.
وزارة  على  مستحقًا  دينًا  املــقــاولــون  ويملك 
شيكل،  املليون  مبلغ  لبعضهم  يفوق  املالية 
أنــهــم »مــاحــقــون قضائيًا ونيابيًا  فــي حــن 
شيكل«،  آالف   8 أو   5 بمبلغ  شيكات  بسبب 
بــحــســب األعـــــرج الــــذي يــقــول إنــهــم »طــالــبــوا 
الــنــائــب الــعــام والــجــهــات املــســؤولــة بــمــراعــاة 
ــم يــعــلــمــون أن هـــذه  ــ أوضـــــــاع املــــقــــاولــــن، وهـ
الديون مستحقة وغير قابلة للنقاش، سواء 

على وزارة املالية في غزة أو رام الله«.

أزمة في األرز المدّعم بمصرمقاولو غزة... إغالقات ومالحقات قضائية بسبب التعثر

إغالق المعابر واضطرابات السوق يعّرضان الشركات للخسائر )عبد الحكيم أبو رياش(

القاهرة ـ عبد اهلل عبده

أكـــد مــصــدر مطلع فــي االتــحــاد الــعــام 
للغرف التجارية في مصر، لـ«العربي 
الـــــجـــــديـــــد«، وجــــــــود نــــقــــص حـــــــاد فــي 
فـــي معظم  )املــــدّعــــم(  الــتــمــويــنــى  األرز 
إلى  األزمــة  سبب  مرجًعا  املحافظات، 
مـــن قبل  تـــوريـــد األرز  عـــقـــود  انـــتـــهـــاء 
كبار التجار لوزارة التموين، في شهر 
ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي )مــدة 
العقد 3 أشهر(، حيث كان يتم توريده 
بــســعــر 7500 جــنــيــه لــلــطــن )الـــــدوالر= 
نحو 17.95 جنيهًا(، على أن يصل إلى 

املستهلك بـ8 جنيهات للكيلو.
ل عدم ذكر 

ّ
وأوضح املصدر، الذي فض

اسمه، أن تجارًا رفضوا التوقيع على 
السعر  رفــع  إال بعد  الــجــديــدة  العقود 

إلى 8400 جنيه للطن.
للمجمعات  الــنــيــل  شــركــتــا  وأضــــــاف: 
االســــتــــهــــاكــــيــــة، واملــــصــــريــــة لـــتـــجـــارة 
الــجــمــلــة، نــجــحــتــا فـــي الـــتـــفـــاوض مع 
تجار واشترت األرز »الحبة العريضة« 
جــنــيــه   8000 مــــــن  أعـــــلـــــى  بـــــأســـــعـــــار 
املستهلك  إلــــى  يــصــل  أن  عــلــى  لــلــطــن، 
الشركة  أمــا  للكيلو.  جنيهات  ـــ10.5  بــ
عن  املسؤولة  الجملة  لتجارة  العامة 
محافظات الوجه البحري )باستثناء 
تصل  فلم  وسيناء،  والقناة  القاهرة( 

إلى اتفاق مع التجار حتى اآلن. 
ــتــــرف وزيـــــر الــتــمــويــن والـــتـــجـــارة  واعــ
ــلــــي املــــصــــيــــلــــحــــي، فــي  ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
املاضي،  األحد  تصريحات صحافية، 
بوجود أزمة في األرز بقوله: تم طرح 
35 ألــــف طـــن مـــكـــرونـــة كـــبـــديـــل، نــظــًرا 

لوجود نقص في األرز.
ــار املــصــيــلــحــي إلـــى أن هــنــاك 47  ــ وأشـ
ــم اســـتـــيـــرادهـــا،  تــ ألـــــف طــــن مــــن األرز 
مـــشـــدًدا عــلــى أنـــه لــن يــتــم طــرحــهــا في 

األسواق إال للضرورة. 
ــه، قــــــــال رئـــــيـــــس شــعــبــة  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومــــــــن جـ
املـــواد الــغــذائــيــة فــي الــغــرفــة التجارية 

بمحافظة القليوبية )شمال العاصمة 
ــرة(، مــحــمــد عــطــيــة الـــزهـــيـــري،  ــاهــ ــقــ الــ
لـ«العربي الجديد«: لم يصل للبقالن 
)تــــجــــار( الــتــمــويــنــيــن فــــي املــحــافــظــة 
أن  كما  اآلن،  واحـــدة« حتى  أرز  »حبة 
الــتــي وصــلــت ضئيلة  املــكــرونــة  كمية 
للغاية، وفي مناطق دون أخرى، األمر 
الذي أدى إلى رفع سعر األرز الحر إلى 

12 جنيًها للكيلو.
الــبــقــال التمويني  الــزهــيــري أن  ويـــرى 
مستعد لبيع األرز بثمن توريده، على 
فيها،  مــرغــوب  سلعة  األرز  أن  اعتبار 
املستهلكن  إقـــبـــال  مـــن حــجــم  فــتــزيــد 
على التاجر، وهو ما يؤدى إلى حالة 

من الرواج للسلع األخرى.
ويــشــكــو أحــــد الــبــقــالــن الــتــمــويــنــيــن 
السلع  ضعف  من  الجديد«  لـ«العربي 
الــتــي يــتــم تـــوريـــدهـــا مـــن قــبــل الهيئة 
الــعــامــة للسلع الــتــمــويــنــيــة، والــتــي ال 
تتعدى 5 سلع: الزيت، والسكر، واألرز 
)حــال وجـــوده(، والــجــن والــشــاي، من 

أصل 20 سلعة.
وطالب التاجر، الذي رفض ذكر اسمه، 
بمنافذ  بمساواتهم  الــتــمــويــن،  وزارة 
»جــمــعــيــتــى« الـــتـــي تــخــضــع إلشــــراف 
الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة لــــتــــجــــارة الــجــمــلــة 
مباشرة، حيث يسمح لها بالحصول 
أي مخزن  احتياجاتها من  كافة  على 
عــلــى مــســتــوى املــحــافــظــة الــتــابــع لها، 
أمــــا الــبــقــال الــتــمــويــنــى فـــا يستطيع 

الخروج عن نطاق املركز التابع له.
خـــال  الـــتـــمـــويـــن،  وزارة  ــلـــمـــت  ــتـ واسـ
الــشــهــر الـــجـــاري، مـــن املــــورديــــن، نحو 
فـــقـــط،  املـــحـــلـــي  األرز  ــــن  مـ ــــن  طـ  5400
ــر الــتــمــويــن،  بــحــســب تــصــريــحــات وزيــ
فــي الــوقــت الـــذي أعــلــنــت فــيــه الــــوزارة، 
فــي وقــت ســابــق، أن لديها 20 مليون 
حذف  عمليات  )قبل  تموينية  بطاقة 

أسماء وإضافة أخرى(.
وتعاقدت وزارة التموين مع 22 شركة 
مــكــرونــة لــتــوريــد 20 ألـــف طــن ملــخــازن 

الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســلــع الــتــمــويــنــيــة، 
الــجــاري،  الثاني  يناير/كانون  مطلع 

لسد العجز في نقص األرز البلدي.
وتسببت أزمة املياه املترتبة على سد 
النهضة اإلثيوبي في رفع أسعار األرز 
بــمــصــر، عــقــب إصــــدار الــحــكــومــة قـــرارا 
 724 إلــى  املــزروعــة  املساحة  بتقليص 
ألـــف فـــدان مــن األرز هـــذا الـــعـــام، وهــي 
متخصصن  تقديرات  تشير  مساحة 
فـــي الــقــطــاع إلـــى أنــهــا أقـــل مـــن نصف 
مــلــيــون   1.8 الـــبـــالـــغ   2017 مـــســـتـــوى 
محافظة   18 الحكومة  ومنعت  فـــدان. 
من أصل 27 محافظة من زراعة األرز، 
األمــر الــذي تسبب فــي خسائر كبيرة 
للمزارعن، وأدى إلى تراجع حاد في 

إنتاج املحصول.
 4.5 األرز  مــــن  تـــنـــتـــج  مـــصـــر  وكــــانــــت 
مــايــن طـــن ســنــويــا، تــســتــهــلــك منها 
3.5 مــايــن، والــبــاقــي يــتــم تــصــديــره، 
ــرة أدت إلــــى لــجــوء  ــيـ لــكــن األزمـــــة األخـ
إلـــى اســتــيــراد األرز، بهدف  الــحــكــومــة 
ــعـــــروض وتــلــبــيــة  ســــد الـــعـــجـــز فــــي املـــ

احتياجات السوق املحلي.
ــان الـــرئـــيـــس املـــصـــري عــبــدالــفــتــاح  ــ وكـ
ــيـــســـي قـــــد وافــــــــق عـــلـــى الـــســـمـــاح  الـــسـ
يــولــيــو/ فـــي شــهــر  األرز،  بـــاســـتـــيـــراد 

ــد الــــعــــجــــز، فــي  ــــوز املــــــاضــــــي، لــــســ ــمـ ــ تـ
ــوقـــت الـــــذي وصــــف فــيــه نــقــيــب عــام  الـ
ــفـــاحـــن، حــســن عــبــدالــرحــمــن أبــو  الـ
ــة  صــــــــــدام، إقــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة املـــصـــريـ
مــوضــًحــا  بــالــنــكــســة،  األرز،  اســـتـــيـــراد 
مركب  يحركون  االستيراد  حيتان  أن 
الحكومة نحو الغرق.  وأشــار إلى أن 
منها  لاستيراد،  أخــرى  بــدائــل  هناك 
ما يعرف بــاألرز الــجــاف، وهــو صنف 
مستحدث من أصناف األرز ُيسقى كل 
خمسة عشر يوًما وينضج مبكًرا في 
غضون مائة وعشرين يوًما. وحسب 
غـــــذاء  األرز  يــــعــــد  ــة،  ــيــ ــمــ رســ ــر  ــاريــ ــقــ تــ
رئــيــســيــا لــــــ80% مـــن املـــصـــريـــن، وهــو 

بديل لرغيف الخبز.

معيشةأسواق

مستحقات المقاولين 
لدى وزارة المالية تتخطى 

53.3 مليون دوالر
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

تــتــراكــم الــســحــب الـــســـوداء فـــي ســمــاء العملة 
ــة »الــــيــــورو«، مـــع بــــزوغ فــجــر الــعــام  ــيــ األوروبــ
2019، حيث يهدد الركود االقتصادي، أملانيا 
الــيــورو،  منطقة  فــي  النمو  ماكينة  تعد  الــتــي 
ــد االضــــطــــرابــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــزايـ ــتـ كـــمـــا تـ
فرنسا التي تغذيها الضغوط املعيشية، وفي 
إيــطــالــيــا تــهــيــمــن حــركــة »فـــايـــف ســـتـــار« على 
املــشــهــد الــســيــاســي، وهــــي مـــن بـــن الــحــركــات 
تطالب  الــتــي  املــتــطــرفــة  الشعبوية  األوروبـــيـــة 

بتفكيك منطقة اليورو. 
وسط هذه الظروف املعقدة، يهرب املستثمرون 
مــن ســنــدات الـــدول األوروبــيــة الضعيفة، مما 
املركزي  البنك  املزيد من األعباء على  يضيف 
األوروبــــــي، الــــذي أنــفــق، حــتــى اآلن، نــحــو 2.5 
ترليون دوالر على تحفيز النمو االقتصادي، 

وبالتالي تتزايد الضغوط على اليورو. 
وحــســب رويـــتـــرز، هــبــط الـــيـــورو، أمـــس، %0.3 
إلى 1.1285 دوالر، وسط دالئل متزايدة على 
بينما صعد  الــيــورو،  منطقة  اقتصاد  تباطؤ 
ــتـــزايـــدة بــــأن الــبــنــك  الـــــــدوالر رغــــم تـــوقـــعـــات مـ

طوكيو ــ العربي الجديد

دافع الرئيس السابق لشركتي رينو ونيسان 
لصناعة السيارات كارلوس غصن عن نفسه 
أمـــام املــحــاكــم الــيــابــانــيــة حــيــث يــحــاكــم هناك 

بتهمة الفساد املالي والتهرب الضريبي.
ع، أمــس الــثــاثــاء، 

ّ
وأعــلــن غصن فــي بــيــان وز

ــيـــو، فــي  وســـيـــتـــلـــوه أمــــــام مــحــكــمــة فــــي طـــوكـ
الــقــضــاء منذ توقيفه في  لــه أمـــام  أول مــثــول 
هم 

ُّ
»ات ــه 

ّ
أن املــاضــي،  الثاني  نوفمبر/ تشرين 

 كل ما قام به »كان 
ّ
جز ظلمًا« وأن

ُ
خطأ واحت

بموافقة مسؤولي« مجموعة نيسان. 
وحــســب فــرانــس بـــرس، قـــال غــصــن فــي بيان 

املركزي األميركي سيوقف دورة زيادة أسعار 
الفائدة. وساهم انخفاض غير متوقع لإنتاج 
الصناعي في أملانيا، للشهر الثالث، في ضعف 
اليورو. ورغم أن الهبوط كان طفيفًا، فإنه أبرز 
املــخــاوف بــشــأن حـــدوث تــبــاطــؤ، وحـــذر البنك 
املــركــزي فــي مساعيه إلنــهــاء اعــتــمــاد املنطقة 

على برامج التحفيز.
وفــــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، جــــــــرى تــــــــــــداول الـــجـــنـــيـــه 
ويــتــوقــع  دوالر،   1.2764 عــنــد  االســتــرلــيــنــي 
الـــعـــمـــلـــة  تـــقـــلـــبـــات  ــتـــمـــر  تـــسـ مــــتــــعــــامــــلــــون أن 
املقبلة،  القليلة  األســابــيــع  خــال  البريطانية، 
أن  لكن الحــظ محللون  االنفصال.  اقتراب  مع 
عــمــلــة الـــيـــورو لــم تستفد مــن ضــعــف الــــدوالر 
واالســتــرلــيــنــي، بسبب الــشــكــوك املــثــارة حــول 
مستقبل تماسك االتحاد األوروبي على املدى 
الــطــويــل. ويــتــوقــع محللون أن يــوجــه الــيــورو 
املـــزيـــد مـــن الــتــحــديــات، خـــال الـــعـــام الـــجـــاري، 
وأن تنعكس االضــطــرابــات فــي فــرنــســا، ثاني 
النمو  الــيــورو، على  في منطقة  اقتصاد  أكبر 
ــة  ــك تـــداعـــيـــات أزمـ ــى ذلــ الــفــرنــســي. تـــضـــاف إلــ
الضغوط  هــذه  وتــتــزايــد  اإليطالية.  املــصــارف 
ــايــــف ســـتـــار«  فــــي وقـــــت تــعــلــن فـــيـــه حـــركـــة »فــ

مكتوب »لقد تصّرفت بنزاهة ووفقًا للقانون 
وبِعلم مسؤولي الشركة وموافقتهم«. 

ة داكــنــة 
ّ
ــز وغــصــن )64 عــامــًا( الــــذي ارتــــدى بــ

ـــه خسر بعضًا من 
ّ
بـــدون ربــطــة عنق وبـــدا أن

وزنــه، وصل إلى قاعة املحكمة مكّبل اليدين 
 حــبــل حـــول وســطــه. وفـــي الــصــدد ذاتـــه، 

ّ
ولـــف

أعـــلـــن مــحــامــي كـــارلـــوس غــصــن الـــثـــاثـــاء أن 
موكله قد يبقى محتجزًا حتى محاكمته بعد 
أشهر، مشيرًا إلى أنه »سيكرر طلبات اإلفراج 
عــنــه بــكــفــالــة«. وصــــّرح املــحــامــي مــوتــونــاري 
اوتـــــــســـــــورو فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي نـــشـــرت 
تفاصيله وكالة فرانس برس »بشكل عام، في 
حـــاالت اإلنــكــار الــتــام لــاتــهــامــات باستغال 
الثقة، ال تتم املوافقة في معظم األحيان على 
املــحــاكــمــة«، معربًا  اإلفـــراج بكفالة حتى بــدء 
عن »مخاوفه بشأن هذه النقطة لغصن الذي 
قال إنه منزعج«. وأضاف أن فترة ستة أشهر 
على األقــل قــد تكون ضــروريــة قبل الوصول 

إلى املحاكمة.
ابن  املــحــامــي تصريحات  املــقــابــل، نفى  وفــي 
»لــو جــورنــال دو ديمانش«  غصن لصحيفة 
ــقـــول فــيــهــا إن الــقــضــاء  الــفــرنــســيــة والــــتــــي يـ

ــي  ــ ــرانـ ــ ــيــــة اإليـ قــــــال مـــســـاعـــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
لـــشـــؤون الــدبــلــومــاســيــة االقـــتـــصـــاديـــة، غــام 
رضــا أنــصــاري، أمـــس، إن بـــاده تــأمــل فــي أن 
تسعى الهند للحصول على إعفاء جديد من 
العقوبات األميركية املفروضة على استيراد 

النفط اإليراني.
وأضاف أنصاري أن الهند لم توقف واردات 
النفط من إيران، في جولة العقوبات السابقة. 
ويــزور أنــصــاري الهند ضمن وفــد من قطاع 
ــال يـــشـــارك فـــي زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــة  ــمـ األعـ

اإليراني، محمد جواد ظريف، للباد.
وذكر املسؤول اإليراني أن هناك فرصة أمام 
الـــشـــركـــات الــهــنــديــة لــلــحــصــول عــلــى حــقــوق 
تطوير حقل الغاز اإليراني فرزاد ب، مضيفا 

الــوحــدة  مــشــروع  رفضها  املتطرفة  اليسارية 
األوروبـــــيـــــة، وتـــدعـــم عــلــنــًا حـــركـــة »الـــســـتـــرات 
الـــصـــفـــراء« فـــي فــرنــســا. وهــــو مـــا ســيــعــنــي أن 
البنك املركزي األوروبــي ربما يواصل تمويل 
التحفيز  املزيد من  امليزانيات عبر  العجز في 
توسع  على  النقدي  التحفيز  ويعمل  النقدي. 
الكتلة النقدية التي بدورها تساهم في خفض 

سعر صرف اليورو. 
ــي قـــد تلقى  ــ ــ ــاد األوروبـ وكــــان اقــتــصــاد االتـــحـ
ضربة موجعة من جراء األزمة املالية العاملية، 
ومـــا تــاهــا مــن أزمـــة مــصــرفــيــة، مــمــا أدى إلــى 
هبوط الناتج املحلي اإلجمالي ملنطقة اليورو 
ودخــولــهــا فــي ســنــوات مــن الــركــود، لــم تخرج 
منها إال خال العامن املاضين. وذلك عاوة 
وتائر  وتباطؤ  البطالة  ارتــفــاع مستوى  على 

التضخم وتفاقم مشاكل البنوك.
إلى  االتحاد  قيادة  التطورات  هــذه  واضطرت 
في  املصرفي  النظام  ملساعدة  برنامج  وضــع 
ــة،  ــ ــراء األزمـ ــ ــر تـــضـــررًا جـ ــثـ ــه الــخــمــس األكـ ــ دولـ
وإسبانيا  والبرتغال  وإيرلندا  اليونان  وهي 
وقــــبــــرص، وانـــتـــهـــى الـــبـــرنـــامـــج فـــي أغــســطــس 

2018 مع توقيف تقديم القروض إلى أثينا.

ــده إطـــاق ســراحــه  الــيــابــانــي عـــرض عــلــى والــ
اعترافات  التوقيع على  هــو  واحـــد«  »بــشــرط 

مكتوبة باللغة اليابانية التي ال يفهمها.
وقال املحامي »ال بّد أن يكون هناك سوء فهم 
مرتبط بانعدام الثقة بالترجمة، فكل الوثائق 
املقدمة إلى غصن أثناء جلسات االستجواب 
تتم ترجمتها إليه كلمة كلمة وسطرًا فسطرًا 
باإلنكليزية، وهناك محققون ناطقون باللغة 
اإلنــكــلــيــزيــة حـــاضـــرون، وكـــل شـــيء مــســّجــل، 
الترجمة  كــان هناك شكوك بشأن  إذا  وحتى 

فيمكن التحقق من ذلك«.
ــقــل إلـــى »غــرفــة« 

ُ
وأكــــد أوتـــســـورو أن غــصــن ن

أوسع منذ أسابيع عدة ويحظى بسرير بداًل 

على  مــوضــوعــة  يابانية  تقليدية  فــرشــة  مــن 
األرض، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه ال يــعــرف الــظــروف 
األخــــرى الحــتــجــازه. وشــــّدد أوتـــســـورو على 
أن »غـــصـــن شــخــص هـــــادئ جــــدًا وعــقــانــي، 
الساعتن  كامل وفّعال مدة  يستخدم بشكل 
ــتــــي نــمــضــيــهــا  ونــــصــــف الــــســــاعــــة تـــقـــريـــبـــًا الــ
يــومــًا، ال  مــنــذ خمسن  ســويــًا بشكل منتظم 
يــتــحــدث معنا عــن الــســريــر وال عــن الــقــوانــن 
املــفــروضــة عليه، وال عــن كــل ذلــك، يــرّكــز على 
جـــوهـــر الـــقـــضـــيـــة«. وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــمــا قد 
التوقيف  انتهاء مدة  الجمعة موعد  يحصل 
الــحــالــي الــنــاتــج عـــن مـــذكـــرة تــوقــيــف ثــالــثــة، 
ــعـــرف« إذا كــانــت  ــه »ال يـ ــورو أنــ ــســ أعـــلـــن أوتــ
تهمة استغال الثقة ستوّجه إلى غصن، لكن 
التهمة  فستوّجه  منطقي،  بشكل  فكرنا  »إذا 
إليه، ألن هذا ما يحصل عادة«. ولم يستبعد 
ــتـــمـــال إصـــــــدار مــــذكــــرة تــوقــيــف  املـــحـــامـــي احـ
رابعة بحق غصن، وقــال إن »ذلــك يعود إلى 
القانونية، ليس  الناحية  مــن  املــدعــن«.  قــرار 
هناك عدد محدد ملذكرات التوقيف املتتالية، 
وكــل واحـــدة منها تفتح مرحلة جــديــدة من 

التوقيف قد تستمّر حتى 22 يومًا.

أن طهران قد تيّسر بعض الشروط املرتبطة 
باملشروع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، منحت 
الـــواليـــات املــتــحــدة الــهــنــد إعـــفـــاء مــدتــه ستة 
أشــهــر مـــن الــعــقــوبــات املـــفـــروضـــة، وســمــحــت 
كميات  استيراد  فــي  باالستمرار  لنيودلهي 

محدودة من النفط اإليراني.
وقال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، 
في 5 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، إنه تم 
قــرار حظر  استثناء 8 دول بشكل مؤقت من 
شـــراء النفط اإليــرانــي، فــي نفس الــيــوم الــذي 
ــدأ فــيــه ســريــان الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة على  بـ

إيران. 
وضـــمـــت قــائــمــة الــــــدول املــســتــثــنــاة مـــن قـــرار 

حظر شــراء النفط اإليــرانــي: الصن، والهند، 
ــابــــان، وكـــوريـــا  ــيــ ــيــــونــــان، وإيـــطـــالـــيـــا، والــ والــ

الجنوبية، وتركيا، وتايوان.
ــر الــنــقــل الــهــنــدي،  ــر، أعــلــن وزيــ فـــي تــطــور آخــ
نــيــتــن غـــادكـــاري، أمــــس، عــلــى هــامــش لقائه 

اإليراني، أمس، إن االتحاد األوروبي يتحرك 
بوتيرة أبطأ من املتوقع في تيسير التجارة 
العقوبات  لتفادي  طــهــران  مــع  الـــدوالر  بغير 
األميركية، مما يجبر إيــران على بحث سبل 

مع دول أخرى.
وذكـــــر ظـــريـــف لــلــصــحــافــيــن فـــي نــيــودلــهــي: 
»مستمرون في العمل مع األوروبــيــن بشأن 
ننتظرهم«.  ال  لكننا  الغرض،  املحددة  اآللية 
وأضاف »نعمل مع شركائنا التقليدين مثل 
العمل  نواصل  لكي  والصن وروســيــا  الهند 

لصالح شعبنا«.
ــي أن تــســاعــد اآللــيــة  ــ ويــريــد االتــحــاد األوروبـ
ــعــرف باسم »اآللــيــة املــحــددة الغرض« 

ُ
التي ت

في الحفاظ على املنافع االقتصادية العائدة 

وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، 
ــــاده مــنــحــت الــتــرخــيــص لــبــنــك إيـــرانـــي  أن بـ

الفتتاح فرع له في مدينة بومباي.
ــاري، إن الـــتـــســـهـــيـــات املـــالـــيـــة  ــ ــ ــادكـ ــ ــ وقـــــــال غـ
جــاهــزة بــخــصــوص مــيــنــاء جــابــهــار، وهــنــاك 
وزير  وتابع  لكننا سنحلها.  أخــرى،  مشاكل 
منحت  الهندية  الحكومة  إن  الهندي:  النقل 
ــراء  ــ الـــتـــرخـــيـــص لــبــنــك إيــــرانــــي لــتــســهــيــل إجـ
الخارجية  وزيـــر  أن  املــالــي، مضيفًا  الــتــبــادل 
ــراحــــات  ــتــ ــــرض الـــكـــثـــيـــر مــــن االقــ ــــي عــ ــرانــ ــ اإليــ
ملستقبل التعاون بن البلدين، إيران بحاجة 
ــا من  إلـــى الــصــلــب ومــحــركــات الــقــاطــرات، وأنـ
جانبي قدمت اقتراحات إلى الوزير اإليراني.

فـــــي تــــطــــور ثـــــالـــــث، قـــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

التي تفرضها طهران  القيود  إيــران من  على 
عــلــى بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي بــمــوجــب االتــفــاق 
ــقـــوى الــعــاملــيــة. وفــي  ــع الـ ــرم فـــي 2015 مـ ــبـ املـ
مـــايـــو/أيـــار 2018، أعــلــن الــرئــيــس األمــيــركــي 
دونالد ترامب انسحاب الواليات املتحدة من 

االتفاق النووي.
وكـــان دبــلــومــاســيــون مــن االتــحــاد األوروبــــي 
يــأمــلــون فــي تطبيق اآللــيــة املــحــددة الــغــرض 
فــي الــعــام املــاضــي، لكنها واجــهــت تأخيرات 
في الوقت الذي أحجمت فيه الدول األعضاء 
عن استضافتها، خشية وقوعها تحت طائلة 
ــات املــتــحــدة  ــادت الــــواليــ ــ الــعــقــوبــات الـــتـــي أعــ

األميركية فرضها على إيران.
)العربي الجديد، رويترز(

غصن مدافعًا عن نفسه: ما فعلته بموافقة نيساناليورو يترنح تحت ضربات التباطؤ والتطرف

إيران تترقب إعفاًء جديدًا من عقوبات أميركا وتنتقد أوروبا

تحركات بطيئة لتيسير 
التجارة بين طهران 

واالتحاد األوروبي

عودة أجواء األزمة 
المالية العالمية في 2008 

مع الحرب التجارية

نيويورك ـ العربي الجديد

ــلــــي«  ــتــــانــ ــــك »مـــــــــورغـــــــــان ســ ــنـ ــ ــع بـ ــ ــوقــ ــ تــ
لاقتراض  السعودية  عــودة  األميركي 
ــد، كــمــا  ــديــ ــجــ ــي فــــي الــــعــــام الــ ــارجــ ــخــ الــ
بالعملة  الــديــون  مبيعات  عــودة  توقع 
النامية  الــدول  التي تصدرها  الصعبة 
لــارتــفــاع هــذا الــعــام، بعد سنة صعبة 
على األسواق الناشئة في 2018، وذلك 
بــقــيــادة طـــروحـــات جـــديـــدة مـــن الــشــرق 
األوســــط، خــاصــة مــن الــســعــوديــة، التي 

توقع أن تقترض 10 مليارات دوالر.
وقال سيمون ويفر الخبير االقتصادي 
لــدى »مــورغــان ستانلي«، في توقعات 
لــألســواق  الــســيــاديــة  االئتمانية  البنك 
الناشئة لعام 2019، وفقا لـ »رويترز«، 
إن مــــن بــــن املــــصــــدريــــن، مــــن املـــرجـــح 
أن تــظــل الــســعــوديــة وإنــدونــيــســيــا من 
الـــكـــبـــار، وتـــوقـــع أن تــصــدر كـــل منهما 
ــدارات بــأكــثــر مـــن عــشــرة مــلــيــارات  ــ ــ إصـ

دوالر.
كما تعتزم الحكومة املصرية اقتراض 
مــا بــن 4 و7 مــلــيــارات دوالر فــي 2019 
عبر طرح سندات في األسواق الدولية، 
على أن تكون البداية بخمسة مليارات 
األول من  الربع  في  يتم طرحها  دوالر 

.2019
ــنـــت الـــســـعـــوديـــة، فــــي ديــســمــبــر/  ــلـ وأعـ
تــفــاصــيــل  ــي، عـــن  ــاضــ املــ كـــانـــون األول 
تتوقع  أنها  إلى  موازنة 2019، مشيرة 
ريــال  مليار   131 فيها  العجز  يبلغ  أن 
)35 مليار دوالر تقريبًا( تمثل حوالي 
4.2% من الناتج املحلي اإلجمالي، كما 
إلـــى 678 مليار  الـــعـــام  الـــديـــن  ســيــصــل 

ريــال فــي 2019، أي حــوالــي 21.7% من 
الــنــاتــج املــحــلــي. وقـــال جــيــســون تـــواي، 
كبير اقتصاديي األســواق الناشئة في 
شــركــة »كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس« في 
لندن، في تقرير سابق، إنه يتوقع عجزًا 
في املوازنة السعودية يقترب من %10 
من الناتج املحلي اإلجمالي. وتوقع أن 
الثاني  النصف  في  التقشف  يستأنف 
من عام 2019، ما سيؤثر على النشاط 

في القطاع غير النفطي.
وأكـــــــدت دلـــفـــن آريــــغــــي، وهـــــي مـــديـــرة 
صــنــدوق لــألســواق الــنــاشــئــة فــي لندن 
في تصريحات سابقة، أنه من املحتمل 
ــدا أن يـــــــؤدي االنـــــــــزالق املــــالــــي إلـــى  ــ جــ
مخاطر زيـــادة إصـــدار الــديــون فــي عام 
ألسعار  الحكومة  تــقــديــرات  ألن   ،2019

النفط تبدو »متفائلة للغاية«.
ــان ســتــانــلــي«،  ــورغــ ــا لــتــقــريــر »مــ ــقـ ووفـ
ــكــــويــــت مــرشــحــتــان  فـــــإن أبـــوظـــبـــي والــ
الدولية  األســواق  أيضا لاقتراض من 
بأرقام كبيرة في عام 2019 بعد توقف 
األرجــنــتــن  كــانــت  عـــام 2018، وإن  فـــي 
ــارج الـــســـوق بــعــد صفقتها  ــ ســتــظــل خـ
الــكــبــيــرة الـــتـــي بــلــغــت قــيــمــتــهــا تسعة 
مليارات دوالر في عام 2018، واقتراض 
الــنــقــد  مـــن صـــنـــدوق  مــلــيــار دوالر   50
الدولي، وأعلنت أوزبكستان وبنن في 
الــوقــت ذاتــه رغبتهما فــي بيع سندات 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة. وتـــوقـــع »مـــورغـــان 
ستانلي« أن يرتفع إجمالي اإلصدارات 
بالعملة الصعبة إلى 158 مليار دوالر 
لكن  في 2019، بزيادة 15% عن 2018، 
املباع  القياسي  املستوى  دون  سيظل 

في 2017 البالغ 674 مليار دوالر.

السعودية تقترض
10 مليارات دوالر في 2019

واشنطن ـ شريف عثمان

ــة  ــويـ ــنـ ــسـ خــــــــال االجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـ
ــة االقـــــتـــــصـــــاد األمــــيــــركــــي  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ لـ
ــا بــــــواليــــــة جـــورجـــيـــا  ــ ــتـ ــ ــــانـ فــــــي أتـ
األول  النائب  ليبتون،  ديفيد  أكــد  األميركية، 
ــدولـــي،  لــلــعــضــو املـــنـــتـــدب بـــصـــنـــدوق الــنــقــد الـ
أن حــكــومــات تــلــك الــــدول ســتــواجــه صعوبات 
كبيرة في تطويع السياسات النقدية واملالية 
ــع املــــوقــــف، خـــاصـــة بــعــد تــضــاؤل  لــلــتــعــامــل مـ
حدث  مثلما  للحدود،  العابر  التعاون  فــرص 
للدول  املركزية  البنوك  من قبل، حن تكاتفت 
الكبرى خال 2008 – 2009 في مواجهة األزمة 
املالية العاملية.  وأرجع تردي التوقعات للنمو 
االقــتــصــادي الــعــاملــي إلـــى الـــحـــروب الــتــجــاريــة 
وأخـــطـــاء الــســيــاســات االقـــتـــصـــاديـــة وتــبــاطــؤ 
االقتصادات اآلسيوية. وليبتون شغل وظيفة 
ــي ســيــتــي بـــنـــك، قـــبـــل أن  الـــعـــضـــو املـــنـــتـــدب فــ
ينتقل إلى البيت األبيض، ليصبح املستشار 
الخاص للرئيس السابق باراك أوباما، واملدير 
املـــســـؤول فـــي املــجــلــس االقـــتـــصـــادي الــوطــنــي، 

ومجلس األمن القومي بالبيت األبيض. 
وقال ليبتون إن االقتصاد الصيني، ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم، واألول باستخدام أسلوب 
تعادل القوى الشرائية لقياس الناتج املحلي 
اإلجمالي، يتباطأ بوضوح، ونحن ندرك أنه ال 
بد أن يتباطأ، لكن منعه من التباطؤ بصورة 
تهدد االقتصاد العاملي هو هدف هام«. وأكد 
أن تبعات تباطؤ االقتصاد الصيني ستكون 
»جــســيــمــة عــلــى نـــطـــاق عـــريـــض، ال فـــي آســيــا 
االقتصاد  رابــطــة  اجتماعات  فــقــط«. وشــهــدت 
ــــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي تــعــلــيــقــات  األمـــيـــركـــي يـ
رئيس مجلس االحتياط جيرومي باول، التي 
أبدى فيها استعداده للتمهل قبل رفع معدالت 
الفائدة مرة أخرى، كما أعلن نيته عدم تقديم 
استقالته حتى لو طلب ترامب ذلــك، وهــو ما 
أدى إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بما يقرب من 
750 نقطة، وارتفاع مؤشرات األسهم األخرى 

بنسب تجاوزت 4% لبعضها.
ويواجه املسؤولون في البنك الفيدرالي حاليًا 
أحـــد أصــعــب املـــواقـــف الــتــي تــواجــه السلطات 
الــنــقــديــة فـــي أي وقــــت، وهـــو مــحــاولــة تجنب 
ــن الـــحـــد القـــتـــصـــاٍد قــوي  االشـــتـــعـــال الــــزائــــد عـ
من  الناتجة  التضخمية  الــضــغــوط  واحــتــواء 

ارتفاع األجور، بعد ما يقرب من عقد كامل من 
االنتعاش، وهو ما يطلق عليه »الهبوط اآلمن 
مــحــاولــة  الـــوقـــت  نــفــس  وفـــي   ،»Soft Landing
ع االقتصاد من الوقوع في مصيدة الركود. 

ْ
من

ــوع إلـــى  ــ ــبـ ــ ــذا األسـ ــ ــثـــمـــرون هــ ــتـ ويـــتـــطـــلـــع املـــسـ
تصريحات جديدة من جيرومي باول ونائبه 
ــدا، ملــعــرفــة تــوجــهــات الــبــنــك  ريـــتـــشـــارد كــــاريــ
ــراء املــتــبــع عــنــد وجــود  ــ الــفــيــدرالــي، وهـــو اإلجـ
غـــمـــوض فـــي مـــا يــتــعــلــق بــــقــــرارات الــســيــاســة 
يحرك  مــا  أهــم  يــكــون  إذ  املستقبلية،  النقدية 
مسؤولي  تصريحات  واألســـواق  املستثمرين 
البنك األكثر تأثيرًا في العالم.  وتزداد أهمية 
تصريحات األسبوع بعد تأجيل اإلعــان عن 
بعض األرقام من وزارة التجارة، بتأثير إغاق 
الــحــكــومــة األمــيــركــيــة، وعــلــى رأســـهـــا طــلــبــات 
مؤشرًا  تعد  والتي  املعمرة،  والسلع  املصانع 
هــامــًا عــن الــنــشــاط االقــتــصــادي فــي الــواليــات 

املتحدة.  
وعــــــلــــــى حـــــســـــابـــــه عـــــلـــــى مــــــوقــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
املصري  االقتصادي  علق  تويتر،  االجتماعي 
األميركي الشهير محمد العريان على تأخير 
مرة  »آخـــر   :

ً
قــائــا األميركية  البيانات  إصـــدار 

حدث فيها مثل هذا التأخير، كان ذلك يعني 

أن الــبــنــك الــفــيــدرالــي واألســــــواق يــعــمــان في 
وأكد  النسبي«.  االقتصادي  الظام  من  حالة 
أن ذلـــك يــضــاف إلـــى الــنــتــائــج غــيــر املــقــصــودة 
إلغـــــاق الــحــكــومــة األمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــي. وفــي 
إشارة أخرى إلى التأثيرات السلبية لغموض 
الرؤية وتشوه البيانات الصادرة خال العام 
املعروفة  التحوط،  صناديق  أداء  عن  املاضي 
بــاســتــقــطــابــهــا أقــــوى الــعــقــول والـــخـــبـــرات في 
ــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ أن  ــالــ أســـــــواق املـــــــال، ذكــــــرت وكــ
خال  التحوط  صناديق  حققته  مــا  متوسط 
بينما   ،%6.7 بنسبة  كــان خــســارة   2018 عــام 
لــم تــتــجــاوز خسائر مــؤشــر اس آنــد بــي 500، 
املعياري األفضل لألسهم  املقياس  الــذي يعد 

األميركية، نسبة 4.4% خال الفترة نفسها. 
ــــى تـــعـــقـــيـــدات الــــصــــورة الــحــالــيــة  ويـــضـــيـــف إلـ
ــيــــركــــي والــــعــــاملــــي، تـــزايـــد  ــاَديـــن األمــ ــتـــصـ لـــاقـ
ارتــبــاطــهــمــا بــاالقــتــصــاد الــصــيــنــي، وإن كــان 
مــبــاشــرة، بسبب تعقد ساسل  بــصــورة غير 
ــان بـــعـــض املــحــلــلــن يــــرون  ــ ــتــــوريــــد. وإذا كـ الــ
عام  وظـــروف  الحالية،  الــظــروف  بــن  تشابهًا 
1998، وقــت أزمــة األســـواق الناشئة فــي آسيا 
قال  أيضًا،  الرابطة  اجتماعات  وروسيا. وفي 
الــذي كــان وزيــرًا للخزانة في  هانك بولسون، 
العاملية في 2008:  املالية  األزمــة  أميركا وقــت 
»هـــــــؤالء الــــذيــــن يــتــمــنــون الـــفـــشـــل لــاقــتــصــاد 
الصيني، يتعن عليهم أن يدركوا ماذا يعني 
ما يتمنونه«، وهو ما اعتبره بعض املراقبن 
انــتــقــادًا ضــمــنــيــًا لــســيــاســات تـــرامـــب الــهــادفــة 
إلــى إضعاف الصن، من أجــل الحصول على 
ــتـــجـــاريـــة بــن  ــات الـ ــفــــاوضــ مـــكـــاســـب خـــــال املــ

االقتصادين األكبر في العالم.

صندوق النقد يحذر من الركود

تحذيرًا  الدولي  النقد  صندوق  أصدر 
قريبًا،  يراه  اقتصادي  ركود  من  جديدًا 
خاصة مع استمرار الحرب التجارية وتراجع 

االقتصادات  أن  وأكد  النفط،  أسعار 
االقتصاد  لتباطؤ  مستعدة  غير  الكبرى 
معًا، كما  التعاون  إلى  العالمي، ودعاها 

لتكوين  المركزية  البنوك  الصندوق  دعا 
لتجنب  األجنبي،  النقد  من  احتياطيات 

التبعات السلبية لركود متوقع

محامي غصن لم يستبعد 
احتمال إصدار مذكرة 

توقيف رابعة بحقه

مؤشرات
األسواق

الكويت
أغلق املؤشر العام في 
الـــبـــورصـــة الــكــويــتــيــة، 
ــــالت  ــامـ ــ ــعـ ــ بـــــخـــــتـــــام تـ
بارتفاع نسبته  أمــس،  جلسة 
نقطة   1.56 ــًا  ــحـ رابـ  %0.03
لــيــغــلــق عــنــد مــســتــوى 5178 
السوق  نقطة، وصعد مؤشر 
الرئيسى بنسبة 0.17% بعدد 
8.1 نقطة ليغلق عند مستوى 
نــقــطــة. وهــبــط مــؤشــر   4773
 %0.04 بنسبة  األول  السوق 
خاسرًا 1.99 نقطة ليغلق عند 
مستوى 5400 نقطة، وجرى 
مــلــيــون   232 عـــلـــى  الـــــتـــــداول 
مــلــيــون   36.3 بــقــيــمــة  ســـهـــم 
عـــبـــر 6885  كـــويـــتـــى  ديــــنــــار 
صــفــقــة، وقـــــاد قـــطـــاع الــســلــع 
ــات  ــاعــ ــفــ ــة االرتــ ــيـ ــتـــهـــالكـ االسـ
قطاع  تــالهــا   ،%5.58 بنسبة 
الخدمات االستهالكية بنسبة 
الـــنـــفـــط  قــــطــــاع  ثـــــم   ،%0.95
فيما   ،%0.76 بنسبة  والــغــاز 
بنسبة  التكنولوجيا  تــراجــع 
ــيـــة  األســـاسـ املــــــــواد   ،%4.54

بنسبة %0.64.

األردن
أغــــلــــقــــت الــــبــــورصــــة 
ــــس  ــ األردنــــــــــــــيــــــــــــــة، أمـ
ــى  ــلــ الـــــــــــثـــــــــــالثـــــــــــاء، عــ
 %  0.25 بــنــســبــة  انـــخـــفـــاض 
نــقــطــة.  مــســتــوى 1926  عــنــد 
اإلجمالي  الــتــداول  وبلغ حجم 
األمـــس، نحو 3.2  فــي جلسة 
مــلــيــون ديـــنـــار أردنـــــي، وســط 
تداول 2.7 مليون سهم، نفذت 

من خالل 1507 صفقات. 

اليابان 
نيكي  املـــؤشـــر  أغـــلـــق 
ــيــــاســــي مـــرتـــفـــعـــا  ــقــ ــ ال
فـــي بـــورصـــة طــوكــيــو 
أمــس، مقتديا  املالية  لـــأوراق 
بــــوول ســتــريــت وســــط دالئـــل 
املـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــ ــوالي ــ ــ ال أن  ــلـــى  عـ
والصني تقتربان من تحقيق 
ــتــــوتــــرات  ــ ــأن ال ــة بــــشــ ــراجــ ــفــ انــ
ــة، فـــــي حـــــني عــــزز  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــني أســـهـــم شــركــات  ضــعــف ال
ــق نــيــكــي  ــ ــ ــل ــ الــــتــــصــــديــــر. وأغــ
مــســجــال   %  0.82 مـــرتـــفـــعـــا 
لــيــتــجــاوز  نــقــطــة   20204.04
من  املـــهـــم   20000 مــســتــوى 
الناحية النفسية بفارق مريح. 
تباطؤ  بــشــان  مــخــاوف  وأدت 
تراجع  إلــى  العاملي  االقتصاد 
ــالل  ــاد فــــــي األســـــــــــــواق خــ حــــــ
لينزل  املــاضــيــني  األســبــوعــني 
نقطة   18948.58 إلـــى  نيكي 
في 26 ديسمبر/ كانون األول 
وهو أقل مستوى منذ إبريل/ 

نيسان 2017.

أوروبا
بـــــــلـــــــغـــــــت األســـــــــهـــــــــم 
األوروبــــــــــــيــــــــــــة أعــــلــــى 
ــــي ثـــالثـــة  مـــســـتـــوى فـ
أســابــيــع أمــــس، بــفــضــل آمـــال 
تــتــعــلــق بـــاحـــتـــمـــال الــتــوصــل 
التـــفـــاق تـــجـــاري بـــني الــصــني 
مــا يقلص  املتحدة  والــواليــات 
ــر املــــخــــاوف بـــشـــأن الــنــمــو  ــ أثـ
ــي. وصــــعــــدت الـــبـــنـــوك  ــاملــ ــعــ ــ ال
تــحــركــت  بـــعـــد أن  ــة  ــيـ ــالـ اإليـــطـ
ــنـــك كـــاريـــجـــي  ــــدعــــم بـ رومـــــــا ل
املــــتــــعــــثــــر. وارتـــــــفـــــــع مـــؤشـــر 
األوروبـــــــــي،   600 ــتـــوكـــس  سـ
أمــس،  املــبــكــرة  التعامالت  فــي 
صعد  بينما   %  0.6 بنسبة 
مــؤشــر أســهــم منطقة الــيــورو 
ومــــؤشــــر فــايــنــنــشــال تــايــمــز 
لكل   %  0.5 البريطاني   100
البنوك  مــؤشــر  وزاد  منهما. 
لــيــســجــل   %  0.9 ــة  ــيـ ــالـ ــطـ اإليـ
ــتــــوى فـــــي ثـــالثـــة  ــــى مــــســ ــلـ ــ أعـ
أســابــيــع أيــضــا مــتــفــوقــا على 

مكاسب نظرائه في أوروبا.

تأمل إيران في أن تسعى 
الهند للحصول على 

إعفاء جديد من 
العقوبات األميركية، في 
الوقت الذي انتقدت فيه 

بطء التحرك األوروبي

قال كارلوس غصن 
الموقوف في اليابان 
إّن كل ما قام به كان 
بموافقة مسؤولي 

نيسان

متفرقات اقتصادية

)Getty( اليورو تحت ضغوط سياسية واقتصادية

االقتصاد الصيني يتباطأ )فرانس برس(

)Getty( الرياض تعود لالقتراض الخارجي مجّددًا

مال 
وسياسة

عائدات  بشأن  توقعاته  من  ساكس  غولدمان  األميركي  المصرف  عدل 
العالمي وتخوفات من  االقتصاد  نمو  تباطؤ  العالمية، في ظل  السندات 
الدخول في مرحلة ركود جديدة ، أو أزمة مالية تشبه أزمة 2008. وعّدل 
البنك توقعه لعائد سندات الخزانة األميركية ألجل عشر سنوات إلى 3% بنهاية 
خفض  كما  السابقة،  توقعاتها  عن  أســاس  نقطة   50 بانخفاض  العام، 
إلى 0.65%، وخّفض كذلك  األلمانية 15 نقطة أساس  السندات  رؤيته لعائد 
توقعه لعائد السندات الكندية بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4%. وخفض 
غولدمان ساكس توقعاته للسندات البريطانية ألجل عشر سنوات بمقدار 25 

نقطة أساس إلى 1.85%، والسندات اليابانية 12 نقطة أساس عند %0.1.

توقعات بتراجع عائد السندات

إيران 
تسعى 

لمواصلة 
تصدير 
النفط 

رغم 
العقوبات 

)فرانس 
برس(
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