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إبطال قانون الضرائب في لبنان
بيروت ـ العربي الجديد

ــدر املـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري فــي  ــ أصــ
ــانــــون  لــــبــــنــــان، قــــــــــرارًا بــــإبــــطــــال قــ
الــــضــــرائــــب الــــــــذي أقـــــــــّره مــجــلــس 
النواب في أغسطس/ آب املاضي، مشيرا إلى 
»خـــرق الــقــانــون مــبــدأ املـــســـاواة فــي التكليف 
وفرض الضرائب«. وجاء قرار إبطال القانون، 
ــعــــة فــــي األوســــــاط  الــــــذي أثــــــار خــــافــــات واســ
االقتصادية والسياسية اللبنانية على مدار 
األســابــيــع املــاضــيــة، بــعــد اجــتــمــاع للمجلس 
الــدســتــوري، أمـــس الــجــمــعــة، لــدراســة الطعن 

قدم من قبل حزب »الكتائب اللبنانية«.
ُ
امل

»عــدم مــراعــاة األصــول  وبــرر املجلس قــراره بـــ
ــة املـــــنـــــصـــــوص عــــلــــيــــهــــا خـــــال  ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــــدســ الــ
القانون في مجلس  التصويت على مشروع 
ــواب، ومــخــالــفــة الـــقـــانـــون ملـــبـــدأ الــشــمــول  ــنــ الــ
مــع إقـــراره خـــارج إطـــار املــوازنــة العامة التي 

ُيفترض أن يكون جزءًا منها«، مشيرًا إلى أن 
هناك أيضًا غموضًا في بعض البنود.

ومــن شــأن إبــطــال قــانــون الضرائب أن يــؤدي 
ــانــــون تـــعـــديـــل ســلــســلــة الـــرتـــب  ــرب قــ ــ ــــى ضـ إلـ
والــرواتــب املتعلق بزيادة الــرواتــب ودرجــات 
ــقـــطـــاع الــــعــــام، الـــتـــي أقـــرهـــا  ــفـــن فــــي الـ املـــوظـ
مجلس النواب بالتوازي مع فرض الضرائب 
خصص لتمويل هذه 

ُ
الجديدة التي كانت ست

السلسلة.
ــنـــواب الــلــبــنــانــي  ويـــعـــود اآلن إلـــى مــجــلــس الـ
بــه إلعــادة  املطعون  الضرائب  قــانــون  تعديل 
ــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه وإقــــــــــــراره، وإمـــــــا تــحــديــد  الـ
السلسلة.  لتمويل  جــديــدة  ملــــوارد  الــحــكــومــة 
كــانــوا تلقوا  الــعــام  الــقــطــاع  أن موظفي  علمًا 
ــــب الـــجـــديـــدة وفـــق  ــــرواتـ وعـــــــودًا بــتــقــاضــي الـ
ــعــدلــة فــي السلسلة، وبــاشــروا منذ 

ُ
األرقـــام امل

مــطــلــع ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري، بــاعــتــمــاد 
»بـــنـــد  الــــــــــدوام الــــجــــديــــد الـــــــذي تــــم إقــــــــــراره كــــ

إصـــاحـــي« ضــمــن بــنــود الــســلــســلــة لتحسن 
اإلنتاجية في املرافق العامة.

يتخذ  للملف،  القانوني  الُبعد  جــانــب  وإلـــى 
الـــخـــاف حــــول الــســلــســلــة والـــضـــرائـــب ُبــعــدًا 
ســيــاســيــًا مـــن تــكــتــل كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
املشاركة في السلطة إلقــرار الضرائب مقابل 
معارضة من قبل »الكتائب« وكتلته النيابية.

وُيــتــهــم الــكــتــائــب بــمــنــاكــفــة رئــيــس الحكومة 
الــحــكــومــة،  تشكيلة  بسبب  الــحــريــري،  ســعــد 
بــيــنــمــا يــعــتــبــر حـــــزب الـــكـــتـــائـــب املـــمـــثـــل فــي 
البرملان أن العهد الجديد يمرر صفقات مالية 
كبرى في مجاالت االتصاالت والنفط وإدارة 

النفايات وإقرار السلسلة والضرائب.
وال تزال الحكومات اللبنانية املتعاقبة تنفق 
األموال العامة منذ العام 2006 من دون إقرار 
تثير  دستورية  مخالفة  في  وذلــك  للموازنة، 

الكثير من االنتقادات.
ــال تــأخــر  ويــنــص الــدســتــور الــلــبــنــانــي فـــي حـ

إقــرار املوازنة لفترة ال تتجاوز األشهر، على 
قسمة رقــم اإلنــفــاق مــن آخــر مــوازنــة على 12 
)عــــدد أشــهــر الــســنــة( والـــصـــرف عــلــى أســاس 
هذا الرقم، حتى إقــرار املوازنة الجديدة. لكن 
الصرف على أساس »القاعدة االثني عشرية« 

مستمر منذ  12 عامًا وحتى اليوم.
ــة أقـــرهـــا مجلس  ــوازنـ ويـــعـــود تـــاريـــخ آخــــر مـ
قــبــل أن  إلــــى عــــام 2005،  الــلــبــنــانــي  ــنــــواب  الــ
الحر«  الوطني  »التيار  الخافات بن  تــؤدي 
و»تيار املستقبل« إلى تجميد املوازنات التي 
عرضها  دون  املتعاقبة  الــحــكــومــات  أعــدتــهــا 
الــنــواب. ودخــلــت مــوازنــة العام  على مجلس 
املــــوازنــــات  ــًا، مــــن ضـــمـــن قـــائـــمـــة  2017 أيــــضــ
املــخــالــفــة لــلــدســتــور، بــعــدمــا تــأخــر تحويلها 
من الحكومة إلى البرملان 12 شهرًا عن املوعد 
الدستوري، إذ ينص األخير في املادة 83 منه، 
الاحقة  السنة  مــوازنــة  على وجــوب تحويل 

في مطلع أكتوبر/ تشرين األول.

الكويت ـ محمود بدير

كــشــفــت وثــيــقــة حــكــومــيــة عـــن إنـــفـــاق وزارة الــتــجــارة 
التموينية  والصناعة نحو مليار دوالر لدعم السلع 
واإلنـــشـــائـــيـــة لــلــمــواطــنــن الــكــويــتــيــن فـــي املــيــزانــيــة 

الحالية 2017/ 2018.
الـــتـــجـــارة  ــن وزارة  عــ الـــــصـــــادرة  الـــوثـــيـــقـــة  ــــرت  ــهـ ــ وأظـ
نسخه  على  الجديد«  »العربي  وحصلت  والصناعة، 
الــدعــم ارتــفــع بنسبة تــقــارب 17% عن  منها، أن مبلغ 
آذار  مـــارس/  )انقضت نهاية  املــاضــي  الــعــام  ميزانية 
ــواد الــغــذائــيــة في  املـــاضـــي(، نــظــرا الرتـــفـــاع أســعــار املــ

األســواق، إثر صعود أسعار الشحن واالستيراد من 
الخارج، في ظل التوترات التي تشهدها بعض الدول 

العربية، والتي تعرقل وتزيد مدة الشحن.
»الــعــربــي  اطــلــعــت عليها  بــيــانــات حكومية  وبــحــســب 
الجديد«، فقد كان مقررًا أن تبلغ ميزانية دعم السلع 
التموينية واإلنشائية للعام املالي الحالي نحو 800 

مليون دوالر.
وبحسب الوثيقة الحكومية، فإن الدعم الذي يحصل 
عليه املواطنون من خال البطاقات التموينية موزع 
الغذائية، 30% موجه لدعم مواد  بواقع 70% للسلع 
ــة إلــــى أصـــحـــاب قـــروض  ــدولــ الـــبـــنـــاء الـــــذي تــقــدمــه الــ

الــكــنــدري، أســتــاذ االقتصاد  اإلســكــان. وقـــال عبدالله 
الكويت، إن من الضروري أن تزيد وزارة  في جامعة 
الـــتـــجـــارة مـــن رقــابــتــهــا عــلــى قـــطـــاع الــتــمــويــن لــرصــد 
بعد  عــامــا  يــزيــد  الـــذي  للدعم  الحقيقين  املستحقن 
عام، رغم سياسة تخفيض املصروفات العامة في ظل 

العجز املالي املحقق.
»العربي الجديد«، أن النظام اآللي  وأضاف الكندري لـ
لــصــرف الــتــمــويــن جــيــد، ولــكــنــه قــد يــصــل إلـــى بعض 
األسر غير املستحقة للدعم، والتي تتمتع بمستويات 
إليه، ولذلك يجب  رفاهية تجعلها ليست في حاجة 
تطبيق نظام الشرائح في الكويت إلعطاء كل فئة ما 

تستحقه مــن الــدعــم، ورفــع مــن ال يستحق مــن قائمة 
الدعم الحكومي للتموين.

الحالي  العام  منتصف  شطبت  قد  الحكومة  وكانت 
للبطاقات  املستحقن  قائمة  مــن  فــرد  ألــف   140 نحو 
الــتــمــويــنــيــة، فــيــمــا يــبــلــغ إجــمــالــي بــطــاقــات الــتــمــويــن 
املــســجــلــة نــحــو 218 ألـــف بــطــاقــة، مــســجــل فــيــهــا 1.77 

مليون فرد.
وبــحــســب بــيــانــات قــطــاع الــرقــابــة الــتــجــاريــة بــــوزارة 
الــتــجــارة، فـــإن املــشــطــوبــن مــن الــبــطــاقــات التموينية 
مــتــنــوعــون بـــن مــواطــنــن كــويــتــيــن وخــــدم يعملون 

لديهم.

مليار دوالر لدعم التموين والبناء في الكويت

السعودية تطبق 
قانون اإلفالس

قال ماجد القصبي وزير التجارة 
واالستثمار السعودي، إن اململكة 

ستبدأ في تطبيق قانون جديد 
لإلفالس أوائل العام املقبل 2018، 

في إطار جهود رامية لجذب 
االستثمار األجنبي وتشجيع 

نشاط القطاع الخاص. وبموجب 

القانون الحالي، ال يوجد سبيل 
ميسر لتصفية أنشطة الشركات 

املثقلة بالديون في السعودية، 
وقد يساعد القانون الجديد  في 

إعادة هيكلة االقتصاد الذي تتزايد 
املخاوف بشأن مواجهته مخاطر 

كبيرة في ظل استمرار تراجع 
أسعار النفط وتراجع اإلنفاق 

الحكومي واستمرار العجز املالي. 
ونقلت وسائل إعالم عن القصبي 

قوله إن قانون اإلفالس تم رفعه 
ملجلس الشورى، متوقعا تطبيقه 

بحلول نهاية الربع األول من 2018.
وتعرضت مئات الشركات ال سيما 
في قطاع املقاوالت ألزمات كبيرة، 
منها كيانات كبرى مثل مجموعة 

بن الدن وسعودي أوجيه.
  

انخفاض النفط الليبي
قال مصدر في قطاع النفط الليبي، 

إن إنتاج ليبيا من الخام يبلغ 
حاليا نحو 900 ألف برميل يوميا، 
انخفاضا من حوالي مليون برميل 

يوميا في األشهر األخيرة.
وارتفع إنتاج ليبيا كثيرا على مدى 
السنة األخيرة، لكنه تذبذب ألسباب 

من بينها إغالقات ومعوقات 
لإلنتاج في حقل الشرارة النفطي 
العمالق بالبلد العضو في منظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوبك(. 

وقال املصدر لرويترز، أمس 
الجمعة، إن هناك أيضا مشكالت 

مستمرة تتعلق بالتسرب من 
خطوط األنابيب ونقص الطاقة 

التخزينية وانقطاعات للكهرباء في 
منشآت نفطية بشرق البالد. وليبيا 
ونيجيريا معفيتان من اتفاق تقوده 

أوبك لخفض اإلنتاج. وأدى ارتفاع 
اإلنتاج في كال البلدين إلى تعقيد 
الجهود التي تبذلها املنظمة لدعم 

أسعار النفط العاملية.

الخطوط التركية 
تشتري 40 طائرة

قالت شركة بوينغ األميركية، إن 
الخطوط الجوية التركية تعتزم 
شراء 40 طائرة من الطرازات 

عريضة البدن للمسافات الطويلة، 
مما يعيد الطلب إلى هذه النوعية 

من الطائرات التي تراجع الطلب على 
العديد من أنواعها. ويأتي االتفاق، 

الذي تقدر قيمته بمبلغ 10.8 
مليارات دوالر على قائمة أسعار 

بوينغ، في وقت تسعى فيه الخطوط 
الجوية التركية لتعزيز أسطولها. 

وكانت بوينغ قالت في وقت سابق 
من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، 

إنها ستزيد إنتاج الطائرات من 
طراز »787 دريمالينر« إلى 14 

طائرة في الشهر خالل عام 2019، 
لتحيي بذلك خططا كانت معلقة 
في السابق نتيجة تذبذب الطلب 

على الطائرات عريضة البدن على 
مستوى العالم.

أخبار

رحيل أغنى 
امرأة في 

العالم

أعلنت ابنة املليارديرة الفرنسية ليليان بيتنكور، وفاة أمها وريثة عائلة بيتنكور، التي أسست شركة لوريال العماقة ملستحضرات التجميل وال تزال تسيطر 
على أكبر حصة فيها، عن عمر يناهز 94 عامًا. كانت بيتنكور، التي صنفتها مجلة فوربس كأغنى امرأة في العالم، وريثة املجموعة التي أسسها والدها قبل 
نحو قرن من الزمان عندما كان صانعًا لصبغة الشعر. وتمتلك بيتنكور وعائلتها 33% من لوريال رابع أكبر شركة فرنسية مدرجة بالبورصة. وقالت ابنتها 
فرانسواز بيتنكور ميير، وهي عضوة بمجلس اإلدارة إلى جانب ابنها، في بيان وفق رويترز أمس، إن األسرة ما زالت ملتزمة بدعم الشركة وإدارتها. وقدرت 

فوربس في وقت سابق هذا العام ثروة بيتنكور بمبلغ 39.5 مليار دوالر، لتكون أغنى امرأة في العالم وضمن أغنى 20 شخصًا على مستوى العالم.
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تونس ـ فرح سليم

التونسية  املــالــيــة  وزارة  تستعد 
ــايــــة  ــبــ لــــتــــعــــزيــــز إيــــــــــــــــــرادات الــــجــ
)الــضــرائــب( عبر وســائــل جديدة 
ملــاحــقــة املــتــهــربــن مـــن الـــضـــرائـــب، فـــي ظل 
ــوارد الــذاتــيــة لــلــدولــة  ــ الــنــقــص الــحــاد فــي املـ
دفعها نحو االقتراض الخارجي الذي ناهز 
للباد،  املحلي اإلجــمــالــي  الــنــاتــج  مــن   %66

حسب البيانات الرسمية. 
ــز الــخــطــة الــحــكــومــيــة لـــرفـــع إيــــــرادات  ــركـ وتـ
الـــضـــرائـــب عـــلـــى تــكــثــيــف تــتــبــع الـــشـــركـــات 
ــات املــتــهــربــة عــبــر جـــهـــاز خــاص  واملـــؤســـسـ
تــم استحداثه بــقــانــون جــديــد صــدر أخــيــرًا، 
تحت اسم فرقة األبحاث ومكافحة التهرب 
الـــجـــبـــائـــي، أو مــــا اصـــطـــلـــح عـــلـــى تــســمــيــتــه 

بجهاز »الشرطة الجبائية«.
ويتولى الجهاز الجديد ضمن املهام املسندة 
وتوفير  الضريبية  بــاألبــحــاث  الــقــيــام  إلــيــه 
املعلومة لهياكل املراقبة بوزارة املالية عبر 
التابعة  الجباية  إدارات  بــن  مشتركة  فــرق 
جــانــب  ــى  ــ إلـ ــمــــارك،  الــــجــ وإدارات  ــوزارة  ــ ــلـ ــ لـ
الكشف عن املخالفات الجبائية ومعاينتها 

والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم. 
ــة الـــجـــديـــدة  ــيــ وتــــعــــّول الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى اآللــ
 املــقــرر تطبيقها فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
ــواردهــــا الـــذاتـــيـــة من  املــقــبــل فـــي تــحــســن مــ
الــجــبــايــة عــمــا بــتــوصــيــات صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي الـــذي أّكـــد فــي تــقــاريــر عــديــدة على 
بــإصــاح جبائي عميق في  القيام  ضـــرورة 
ــــدر مــمــكــن مــن  ــبـــر قـ تـــونـــس واســــتــــهــــداف أكـ
املـــؤســـســـات واألنـــشـــطـــة الــتــي بــقــيــت خـــارج 

دائرة الضرائب.
ويــعــتــبــر خـــبـــراء الــجــبــايــة واالقـــتـــصـــاد أن 
ــهــــودًا كـــبـــيـــرًا فــي  ــبــــذل مــــجــ الـــحـــكـــومـــة ال تــ
ــرائــــب مــــن كــــبــــار املـــمـــولـــن،  تــحــصــيــل الــــضــ
األجــراء  على  املفروضة  بالضرائب  مكتفية 
 عـــن ســـن قـــوانـــن تــســمــح بــالــتــهــرب 

ً
فـــضـــا

الضريبي للشركات الكبرى في الباد.
فـــعـــلـــى عـــكـــس األجـــــــــــراء واملــــوظــــفــــن تـــقـــدر 
)التي  التجارية  غير  الحرة  املهن  مساهمة 
ــــون  ــامـ ــ ــــحـ ــاء واملـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا األطـ ــهـ ــنـ ــمـ يـــصـــنـــف ضـ
واملـــهـــنـــدســـون( بــنــحــو 7% مــــن الـــضـــرائـــب 
ــل هـــذه  ــ ــم ارتـــــفـــــاع نـــســـب دخــ ــ ــرة رغــ ــاشــ ــبــ املــ
الــفــئــات، حــســب الــخــبــيــر االقــتــصــادي رضــا 
»العربي  لـ فــي حديثه  قــال  الــذي  شكندالي، 
الجبائي في تونس ال  النظام  الجديد«، إن 

يكرس العدالة االجتماعية. 
وحــســب شــكــنــدالــي، فـــإن الـــدولـــة ال تحتاج 
الــضــرائــب بقدر  إلــى شــرطــة جبائية لجمع 
ما تحتاج إلى قوانن عادلة ترفع الحماية 

وأضــاف  املتهربة.  الشركات  عــن  القانونية 
املتحدث أن وزارة املالية تملك أدوات كثيرة 
ملــراقــبــة املــتــهــربــن وال تــحــتــاج إلـــى شــرطــة 
جبائية وأعمال االستقصاء بقدر ما تحتاج 
أشكال  كل  تمنع  أنظمة مراقبة شفافة  إلــى 

التحايل على القوانن.
وأوضــــح الــخــبــيــر االقــتــصــادي فــي الــســيــاق 
ذاتــه أن النظام الجبائي في تونس منحاز 
ــد ضغطا جبائيا كبيرا 

ّ
إلى األثــريــاء، ما ول

مشيرا  الضعيفة،  والطبقات  األجــــراء  على 
إلى أن النظام الحالي يحتاج إلى مراجعات 
عميقة تستهدف كبار املؤسسات واألنشطة 
الحرة إضافة إلى السوق السوداء بمختلف 

أنشطتها، وفق تقديره.
وحسب الشكندالي، فإن الضريبة املباشرة 
من  تراجعا  الشركات شهدت  تدفعها  التي 
51% في عام 2011 إلى 36% سنة 2015، ما 
يعني أن الدولة متشّددة في جمع الضرائب 
ــاهـــل مــع  ــتـــسـ ــات الـــضـــعـــيـــفـــة وتـ ــقـ ــبـ ــطـ ــــع الـ مـ

الشركات واألثرياء.
وتشير تقديرات دولية إلى أن نسبة التهّرب 
النسب  أعلى  من  تونس هي  في  الضريبي 
فـــي الـــعـــالـــم، بــاعــتــبــار أن مــيــزانــيــة الـــدولـــة 
إجمالي  مــن  يـــوازي %6  مــا  تخسر سنويا 
الناتج املحلي، وفق بيانات لصندوق النقد 

الدولي.
االقتصادي  الخبير  يتوقع  ال  جانبه،  ومــن 
ــيـــرا كـــبـــيـــرا لــشــرطــة  بــلــحــســن الـــزمـــنـــي، تـــأثـ
إلى  مشيرا  الجباية،  عائدات  على  الجباية 
أن تــحــســن إيــــــرادات الـــدولـــة مـــن الــضــرائــب 
ــقــــدر مــا  ــة بــ ــيـ ــنـ ــى وســــائــــل أمـ ــ ــتـــاج إلــ ال يـــحـ
يحتاج إلى إضفاء مزيد من الشفافية على 

املعامات بن الدولة ودافعي الضرائب.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــــث لــ ــديـ ــ ــي، فـــــي حـ ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ وقـــــــــال الـ
املتهربة  الشركات والقطاعات  إن  الجديد«، 
تــقــدم ملــصــالــح الــضــرائــب كــشــوفــا قــانــونــيــة 

خسرت البورصة السعودية نحو 13.3 مليار 
ريـــال )3.55 مــلــيــارات دوالر(، خــال تـــداوالت 
أول خسارة منذ نحو  في  املاضي،  األسبوع 
ســتــة أســابــيــع، بــعــد أن تــراجــع املــؤشــر الــعــام 
للسوق »تــاســي«، في وقــت يتزايد فيه القلق 

من املخاطر املالية للمملكة.
 ،%0.64 بنسبة  للسوق  العام  املؤشر  وهبط 
بعد أن خسر 46.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 
السوقية  الــقــيــمــة  وتــراجــعــت  نــقــطــة.   7326.3
لألسهم إلى 1.72 تريليون ريال )460 مليار 

دوالر(، بانخفاض بلغت نسبته %0.76.
وتــصــدر قــطــاع االتـــصـــاالت، أحـــد الــقــطــاعــات 
تاه   ،%1.77 بنسبة  الــتــراجــعــات  الرئيسية، 
الصناديق العقارية بنسبة 1.62%، كما هبط 
قطاعا البنوك واملواد األساسية، الرئيسيان، 

بنسبة 1.06%، و0.16%، على التوالي.
وقـــال محلل فــي أســـواق املـــال طلب عــدم ذكر 
»العربي الجديد«،  اسمه في تصريح خاص لـ
إن »الــــســــوق شـــهـــدت عـــلـــى مــــــدار األســـابـــيـــع 
السياسي،  بــاملــال  يعرف  ملــا  نشاطًا  السابقة 
ــبــــاعــــا عـــــن قـــــــوة الــــســــوق  ــعـــطـــي انــــطــ الــــــــذي يـ
وإيجابية االقتصاد بغض النظر عن الواقع 

الحقيقي للمؤشرات املالية، ووضع الشركات 
الــتــي تــعــانــي أغــلــبــهــا ال ســيــمــا الــعــامــلــة في 

مجاالت املقاوالت والخدمات«.
وانــتــشــرت تــقــاريــر إعــامــيــة قــبــل نــحــو أكــثــر 
ــلـــك ســلــمــان بن  مـــن أســـبـــوعـــن تــفــيــد بــــأن املـ
عـــبـــدالـــعـــزيـــز، ســـيـــتـــنـــازل عــــن الــــعــــرش خـــال 

أسابيع البنه ولي العهد محمد بن سلمان.
وأضــاف املحلل في أســواق املــال إن »توجيه 
السوق عبر الشراء في األسهم الكبرى، التي 
تقود البورصة للصعود، قد ال يطول كثيرا، 
املستثمرين  أوســـاط  فــي  قلق  فالفعل  فهناك 

من الفترة املقبلة«.
قد رجحت،  اقتصادية دولية  تقارير  وكانت 
وتباطؤًا  ماليًا،  عــجــزًا  السعودية  تــواجــه  أن 

غــيــر مــســبــوق فـــي الــنــمــو، مــشــيــرة إلـــى فشل 
رؤية اململكة 2030، التي أثارت ضجة كبيرة 
خال األشهر األولى من العام املاضي 2016، 
ما دعا الحكومة إلى اإلعان في وقت سابق 
مــن سبتمبر/ أيــلــول الـــجـــاري عــن إجــــراءات 
من شأنها تعديل هذه الرؤية التي وصفتها 
مثل  كانت  بأنها  األميركية  بلومبرغ  شبكة 

»الصبي الطموح«.
النقد  عــن مؤسسة  بيانات صـــادرة  وكشفت 
»العربي  عليها  اطلعت  الــســعــودي،  الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، عـــن أن املــمــلــكــة خــســرت أكــثــر من 
ونصف  عامن  في  العام  احتياطيها  نصف 
العام، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليار ريال 
)164.6 مليار دوالر( في يوليو/تموز 2017، 
مقابل 1.3 تريليون ريال )346.6 مليار دوالر( 

في ديسمبر/كانون األول 2014. 
وجاء تهاوي االحتياطي، رغم ارتفاع اللجوء 
املــالــي، حيث تم  إلــى االقــتــراض لسد العجز 
املــتــراكــم في  تمويل حــوالــي 34% مــن العجز 
السنتن األخيرتن من خال إصدار سندات 

دين محلية وأجنبية.
)العربي الجديد(

الرباط ـ مصطفى قماس

عــــاد مــلــف الـــســـوق املــــوازيــــة فـــي املـــغـــرب إلــى 
ــقـــاش بــــن حـــكـــومـــة ســـعـــد الـــديـــن  ــنـ ــة الـ طــــاولــ
الــعــثــمــانــي ورجـــــال األعــــمــــال، الـــذيـــن طــالــبــوا 
ــراءات لــلــتــصــدي لــتــوســع هــــذه الــســوق،  ــإجــ بــ
والعمل على إدماجها في االقتصاد الرسمي، 
وهـــو مـــا ســعــت إلــيــه حــكــومــات ســابــقــة دون 
تحقيق نتائج. ويعمل االتحاد العام ملقاوالت 
املــغــرب، الـــذي يمثل مصالح رجـــال األعــمــال، 
عــلــى وضـــع الــلــمــســات األخـــيـــرة، عــلــى دراســـة 
حـــول االقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي الــــذي يشكل 
عائقًا أمام تنافسية االقتصاد الوطني، فيما 
األسبوع  الحكومة  رئيس  له  ممثلون  التقى 
االتــفــاق  وتـــم  القضية  هـــذه  ملناقشة  املــاضــي 
البحث  أجــل  على تشكيل لجنة مشتركة من 
عـــن حـــلـــول لــلــمــشــكــلــة. ويــتــخــذ الــقــطــاع غير 
الرسمي عدة أشكال في املغرب، حيث يشمل 
غــيــر  أو  الــقــيــمــة  مــخــفــضــة  بـــفـــواتـــيـــر  اإلدالء 

حقيقية والتهريب والباعة الجائلن.
غــيــر أن مــصــدرًا فــي االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت 
املغرب، قال في تصريح لـ »العربي الجديد«، 
ــر الــــرســــمــــي ال  ــيــ إن مــــحــــاصــــرة الــــقــــطــــاع غــ
األول،  املقام  في  الجائلن،  الباعة  تستهدف 
بــل الــشــركــات الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع الــرســمــي، 

والــتــي تلجأ ملــمــارســات كــثــيــرًا مــا يلجأ لها 
الـــقـــطـــاع غــيــر الـــرســـمـــي. ورأى أنــــه يــفــتــرض 
ــداث لجنة تــتــولــى البحث  فــي الــحــكــومــة، إحــ
يزيد  الــذي  املهيكل  غير  للقطاع  الحلول  عن 

االقتصاد املغربي هشاشة.
السابقة،  اإلله بنكيران  وسبق لحكومة عبد 
أن أعلنت عن إطــاق دراســة من أجــل تحديد 
الــظــاهــرة، إال أن  خــارطــة طريق ملواجهة تلك 

ذلك لم ينجز إلى حدود اآلن.

واعــتــبــر املــصــدر فــي االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت 
ــتـــي يــفــتــرض  ــى الـــتـــدابـــيـــر الـ ــ املــــغــــرب، أن أولــ
ــي تـــخـــفـــيـــف الــضــغــط  ــ ــا، تـــتـــمـــثـــل فـ ــ ــاذهـ ــ ــخـ ــ اتـ
الجبائي عن الشركات الصغيرة واملتوسطة، 
مشيرًا إلى أن تحفيز العاملن في االقتصاد 
املوازي من أجل االنضمام للسوق الرسمية، 
يجب أن يتضمن تخفيف األعباء الضريبية 
عــــن هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــــن الــــشــــركــــات لــتــجــنــب 

تهربها من التسديد.
وتشير بيانات محلية إلى أن حجم مبيعات 
مليار   41.5 إلــى  يصل  الرسمي  غير  القطاع 
دوالر سنويًا، وهو ما يمثل حوالى 40% من 
الناتج اإلجمالي املحلي. ويوفر هذا القطاع، 
حسب املندوبية السامية للتخطيط، حوالى 

مليونن ونصف املليون فرصة عمل.
وتــشــكــل األنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة حـــوالـــى %71 
فـــي الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي، تــلــيــهــا األنــشــطــة 
بــنــســبــة 13.1% والـــخـــدمـــات %9  الــصــنــاعــيــة 

والبناء بنحو %8.1.
الحلي  الكركاعي، صانع  القادر  واعتبر عبد 
مـــن الــفــضــة بـــالـــدار الــبــيــضــاء، أن الــصــنــاعــة 
الــتــقــلــيــديــة بـــاملـــغـــرب، يــهــددهــا الــقــطــاع غير 
ــذي ال يـــحـــتـــرم تــقــالــيــد املــهــنــة،  ــ الـــرســـمـــي، الــ
ــدان ال  ــ ــلـ ــ ــن بـ ــ ــراد مـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى االسـ

يستطيع الحرفيون املحليون منافستها.

شرطة للجباية 
في تونس

األنشطة التجارية تستحوذ على ثلثي القطاع 
)Getty( غير الرسمي

البورصة السعودية تخسر 3.5 مليارات دوالر

السوق السوداء تختبر حكومة العثماني

فرق لمالحقة المتهربين 
من الضرائب بهدف رفع اإليرادات

انسحاب مستثمرين من مشروع استصالح 1.5 مليون فدان

تعتزم الحكومة 
التونسية االستعانة 

بفرق لمكافحة التهرب 
الضريبي من أجل زيادة 

اإليرادات لمواجهة األزمة 
المالية الحادة التي تعاني 

منها البالد

أسواق تمويل

المغرب

55
تقّدر حصة مصر من مياه 
متر  مليار   55 بنحو  النيل 
ويتخوف  سنويًا،  مكعب 
ــراجــع  ــون مـــن ت ــري ــص ــم ال
الحصة وزيادة العجز المائي 
مع بدء إثيوبيا بملء خزان 
سد النهضة، بالتالي تعرض 
للجفاف  ــة  ــدن األف ماليين 

والبوار.

تحقيق

483 مليون دوالر 
الحصيلة الضريبية 

خالل 9 أشهر

نقص المياه 
والتمويل وضعف البنية 

التحتية أبرز العقبات

عدم وجود أي 
دراسات جدوى اقتصادية 

لنجاح المستثمرين

السوق شهدت على مدار 
األسابيع الماضية نشاطًا 

لما يعرف بالمال السياسي

الدوحة ـ العربي الجديد

ــات مـــــشـــــروع اســــتــــصــــاح 1.5  ــ ــ بـ
مـــلـــيـــون فــــــدان فــــي مـــصـــر مـــهـــدًدا 
بالفشل، إذ قّرر عدد من الفائزين 
فــي الــطــرح األول االنــســحــاب مــن املــشــروع، 
خال الفترة األخيرة، والتنازل عن األراضي 
غرة جنوب 

ُ
التي حصلوا عليها في منطقة امل

مدينة العلمن في محافظة مطروح )شمال 
غرب(، نتيجة تفاقم املشاكل املالية والفنية 

التي تواجههم.
لـــ »الــعــربــي  بــاملــشــروع  وحــســب مستثمرين 
الجديد«، تتمثل أبرز تلك املشاكل للمشروع، 
الفتاح  املــصــري عبد  الرئيس  افتتحه  الــذي 
السيسي منذ نحو عامن، في غياب البنية 
التحتية باملنطقة من طرق وكهرباء ومياه 
شرب، إضافة إلى ارتفاع نسبة امللوحة بتلك 

األراضي.
وقــال املحامي املصري، محمد عبد السام، 
املفوض عن مجموعة تضم 10 من الفائزين 
الـــطـــرح األول ملـــشـــروع اســـتـــصـــاح 1.5  فـــي 
غرة، إن مجموعته 

ُ
مليون فدان في منطقة امل

تعثرت ولم تستطع استصاح قطعة األرض 
التي حصلوا عليها.

ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــ ــســــام ل وأكــــــد عـــبـــد الــ
أن مــجــمــوعــتــه عــجــزت عـــن ســــداد األقــســاط 
املستحقة عليها بسبب املشاكل التي تعوق 
استزراع تلك األراضي، وفي مقدمتها غياب 
املتمثلة في  الــخــدمــات والــبــنــيــة األســاســيــة 
مــيــاه الــشــرب، والــطــرق املــجــهــزة والــكــهــربــاء 
وبــالــتــالــي ال يمكن االســتــثــمــار فــي ظــل تلك 

األوضاع املتردية.
أجــــرت شركة   ،2017 آذار  مــــارس/   29 وفـــي 
ــة عــلــى  ــرفـ ــريــــف املــــصــــري )خـــــاصـــــة(، املـــشـ الــ
مشروع املليون ونصف مليون فــدان، قرعة 
علنية، على مساحة 60 ألف فدان من أراضي 
غرة باملشروع، وبلغ عدد األراضي 

ُ
منطقة امل

املطروحة في هذه القرعة املخصصة للطرح 
غرة، 

ُ
امل أراضــي منطقة  األول 252 قطعة من 

ــٍل مــنــهــا 238 فـــدانـــًا. ووفــقــا  تــبــلــغ مــســاحــة كـ
ـــ »الـــعـــربـــي  ــة، لــ ــركـ ملـــصـــدر مــــســــؤول فــــي الـــشـ
الـــجـــديـــد« فــــإن عــــدد الـــفـــائـــزيـــن فـــي املــرحــلــة 

األولى بلغ 160 شخصا، بينما تم تسليم 6 
قطع أراض فقط. 

ــــى أن »األراضــــــــي  ــبـــد الـــــســـــام، إلــ وأشــــــــار عـ
التابعة ملشروع املليون ونصف مليون فدان 
غرة تبعد عن أقرب منطقة سكنية لها 

ُ
في امل

ثــم يصعب شــراء  ومــن  كيلومترًا   50 بنحو 
احــتــيــاجــاتــنــا مـــن الـــغـــذاء واملــــيــــاه«، مــشــيــرًا 
تــلــك األراضـــــــي يتطلب  إلــــى أن اســـتـــصـــاح 
ــراء مــعــدات مــتــطــورة بــاهــظــة الــثــمــن وهــو  شـ
ــقــــدرة املـــالـــيـــة لــصــغــار  األمـــــر الـــــذي يـــفـــوق الــ
املستثمرين، في ظل غياب الدعم الحكومي.

وتــابــع عبد الــســام أنــه ال تــوجــد آلــيــة لدعم 
املتعثرين ومساعدتهم  املشروع  مستثمري 
عــلــى االســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــل، مــوضــًحــا أنــه 
حال تعثر بعض أفــراد املجموعة الحاصلة 
الــريــف  فـــإن شــركــة تنمية  عــلــى قطعة أرض 
ــــال مــســتــثــمــريــن بـــدالء  املـــصـــري تــرفــض إدخـ
في  املــشــاركــة  شـــروط  عليهم  تنطبق  عنهم 
املـــشـــروع، وبــالــتــالــي فـــإن املــجــمــوعــة تضطر 

إلى االنسحاب من املشروع.
وفــــي 4 مـــايـــو/ أيــــار املـــاضـــي كــشــف رئــيــس 

ــري، عــــاطــــف حــــنــــورة،  ــ ــــصـ شــــركــــة الــــريــــف املـ
خال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس 
الــنــواب املــصــري، عــن تــضــارب فــي التقارير 
الــــري بشأن  الــتــي رفــعــتــهــا وزارة  الــرســمــيــة 
: »عــنــدنــا 

ً
إمــكــانــات املـــيـــاه بـــاملـــشـــروع، قـــائـــا

املــيــاه تكفي  إن  يــقــول  الـــري  ورق مــن وزارة 
املليون ونصف مليون فدان،  وتزيد لزراعة 

املياه  أن  تــؤكــد  الجهة  بنفس  فوجئنا  لكن 
تكفي لــزراعــة 40% فقط وأخــيــًرا نــزلــت إلى 
26 % فقط، على لسان مسؤول قطاع املياه 
الــجــوفــيــة بــــالــــوزارة خـــال اجــتــمــاع ملجلس 

الوزراء مؤخًرا«.
وكان السيسي قد أعلن في نوفمبر/ تشرين 
الــقــومــي  املــــشــــروع  بــــدء  الـــثـــانـــي 2014، عـــن 
الستصاح وزراعة 4 ماين فدان ثم تراجع 
ــران 2015 عـــن املــســاحــة  ــزيــ فـــي يـــونـــيـــو/ حــ
لتصبح 1.5 مليون فدان لقلة املياه وارتفاع 
في  السيسي  وأعــلــن  االســتــصــاح.  تكاليف 
أكتوبر/ تشرين األول 2016، عن فرص تملك 
الشباب 10 أفدنة في املشروع، على أن يتم 

تسديد ثمنها بالتقسيط بفائدة %5.
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال مــســتــثــمــر مــتــعــاقــد على 
ـــغـــرة، طــلــب عـــدم الكشف 

ُ
امل فــي  قطعة أرض 

»العربي الجديد«: »إن الطرق  عن هويته ، لـ
املعدات  نقل  يصعب  وبالتالي  ممهدة  غير 
حصلت  الـــتـــي  األرض  قــطــعــة  إلــــى  واآلالت 
لــلــمــشــروع، كما  األول  الــطــرح  عليها ضــمــن 
ــــازم لتشغيل  نــعــانــي مـــن نــقــص الـــوقـــود الـ

املعدات«، مشيرا إلى غياب الدعم الحكومي 
ــاد الــزراعــي  ــ لــلــمــزارعــن واملــتــمــثــل فــي اإلرشـ

وتوفير التقاوي واملبيدات واألسمدة.
املاضي تراجعت  إبريل/ نيسان  وفي شهر 
ــن تـــوصـــيـــل الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  الـــحـــكـــومـــة عــ
الــتــي سيتم تخصيصها  ألراضـــي املــشــروع 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وفـــــقـــــًا ملــــــا أكــــــــــده رئـــيـــس 
شــركــة الــريــف املـــصـــري، الــــذي أشــــار إلـــى أن 
ــدا فــي  ــ ــ ــــن تـــضـــع مـــســـمـــارا واحـ الـــحـــكـــومـــة »لـ
أراضــي الشركات«. وأضــاف أن القيود التي 
مياه  اســتــخــدام  عــلــى  الـــري  وزارة  تفرضها 
ــة املــحــاصــيــل،  ــ ــار الــجــوفــيــة وحــظــر زراعـ ــ اآلبـ
التي تستهلك كميات كبيره من املياه، وفي 
املستثمرين  تجبر  ــــوز،  واملـ األرز  مقدمتها 
عـــلـــى زراعـــــــة مــحــاصــيــل مــــحــــددة ال تــحــقــق 
أربـــاحـــا مــجــزيــة خــصــوًصــا فــي ظــل ارتــفــاع 

تكاليف املستلزمات الزراعية.
ــار املــســتــثــمــر إلـــى أن الــحــكــومــة وعـــدت  ــ وأشـ
بـــإنـــشـــاء مــحــطــات لــتــحــلــيــة املـــيـــاه وتــوفــيــر 
بــطــاريــات تــعــمــل بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة، لحل 
الـــشـــرب والـــكـــهـــربـــاء بمنطقة  أزمـــتـــي مـــيـــاه 
غرة، إال أنها لم تنفذ وعودها حتى اآلن، 

ُ
امل

ــا إلــى أن عـــددا مــن مستثمري املــشــروع 
ً
الفــت

الريف  تنمية  لشركة  بعدة شكاوى  تقدموا 
الــتــي تواجههم في  املــشــاكــل  املــصــري، لحل 
استزراع أراضي املرحلة األولى من املشروع 
ــا إزاء تــلــك  ـ

ً
ــن ــاكـ ــم تـــحـــرك سـ ــة لــ ــركـ لـــكـــن الـــشـ

الشكاوى.
وفـــي 6 يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي كــشــف وكيل 
أول وزارة املـــوارد املائية والـــري، رجــب عبد 
الــعــظــيــم، عـــن أن وزارتــــــه وضـــعـــت ضــوابــط 
تــم تــحــديــد كميات  الــجــوفــيــة، حــيــث  للمياه 
املياه املقررة، وفترات تشغيل اآلبار بالطاقة 
الشمسية للحد من زيادة االستخدام، وحظر 
ــتـــخـــدام  املـــحـــاصـــيـــل الـــشـــرهـــة لـــلـــمـــيـــاه، واسـ
التشديد  مــع  الــــري،  فــي  الــحــديــثــة  التقنيات 
على حظر زراعة األرز وقصب السكر واملوز 
مـــع وزارة  بــالــتــنــســيــق  املــــشــــروع  أرض  فـــي 

الزراعة.
وأشــــــار إلــــى أن الــــــــوزارة ســتــقــوم بــتــحــديــد 
مــنــســوب املــيــاه الــجــوفــيــة، وإنـــشـــاء شبكات 
إلى  باإلضافة  الجوفي،  الخزان  لرصد  آبــار 
ــار الــجــوفــيــة، وتشديد  رصـــد مــخــالــفــات اآلبــ
قــد تصل  التي  والــغــرامــة  بالحبس  العقوبة 

إلى 50 ألف جنيه للمخالف.
ــد الـــحـــاصـــلـــن عـــلـــى قــطــعــة أرض  ــ وقــــــال أحـ
»الــعــربــي  بــاملــشــروع، محمد عــبــد الــعــزيــز، لـــ
الجديد«، إنه فوجئ بعدم وجود أي دراسات 
جدوى اقتصادية خاصة باملشروع، مؤكدا 
أن الــشــركــة املــشــرفــة عــلــى املـــشـــروع ليست 

لديها دراسة توضح تكلفة زراعة الفدان من 
عمالة وحرث وتخطيط وتسميد ومبيدات، 
املــشــروع  هــذا  فــي  االستثمار  فــإن  وبالتالي 
»مغامرة » ألن املكسب أو الخسارة املحتملة 
األراض تحتوي  أن  مــعــروفــة. وأوضـــح  غير 
على نسبة ملوحة مرتفعة وبالتالي تحتاج 
يــصــل سعر  لتنقيتها،  أجــهــزة حــديــثــة  إلـــى 
الجهاز الواحد إلى أكثر من 40 ألف جنيه، 
وال بــد مــن زراعــــة محاصيل مــحــددة قـــادرة 

على تحمل امللوحة.
وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة على أقساط 
أراضــي املليون ونصف مليون فــدان، يؤدي 
إلــــى زيـــــادة األعـــبـــاء املــالــيــة الــتــي تــقــع على 

كاهلهم. مأزق 
زراعة مصر

شهد مشروع استصالح 1.5 مليون فدان في مصر انسحابات عديدة من المستثمرين ألسباب 
مالية وفنية، في ظل إهمال حكومي لحل المشاكل التي تواجه المشروع، وأكد مستثمرون 

بالمشروع أنهم تكبّدوا خسائر باهظة منعت استكمال عمليات االستصالح
كبح أسعار الفائدة

قال مسؤول مصرفي إن البنك املركزي املصري، قد يخفض أسعار 
سبتمبر/ نهاية  النقدية  السياسات  لجنة  اجتماع  خــال  الــفــائــدة 

أيــلــول الــجــاري. ورفـــع البنك املــركــزي أســعــار الــفــائــدة بنسبة %7 
الثالث من نوفمبر/ العمات األجنبية في  أمــام  الجنيه  منذ تعويم 

الثاني 2016، بهدف زيــادة مشتريات األجانب في أدوات  تشرين 
الدين املحلية التي تطرحها الحكومة بشكل متزايد لتوفير موارد 
للدولة مــن عجز  العامة  املــوازنــة  الــذي تعاني فيه  الــوقــت  مالية فــي 
متفاقم. ورأى املسؤول املصرفي في تصريح لـ »العربي الجديد« أن 

هناك مؤشرات على بدء معدل التضخم في التراجع، وبالتالي فإن 
أسعار الفائدة لن ترتفع وقد تتجه لانخفاض ولكن بشكل محدود 
وتدريجي. وأضاف أن البنوك اجتذبت سيولة نقدية ضخمة، على 
أثر  أنــه  الفادئة على مــدار األشهر املاضية، إال  خلفية رفــع أسعار 
سلبًا في املقابل على القطاعات االستثمارية وعلى الحكومة أيضًا 
حيث ارتفعت أعباء الديون بشكل كبير. وتوقع أن يسهم خفض 
القطاعات  طلب  خــال  من  االقتصاد،  انتعاش  في  الفائدة  أسعار 

الصناعية تمويات من البنوك.

ملعاماتها ال تتماشى في الواقع مع حجم 
مقاضاة  تستطيع  ال  الــدولــة  لكن  نشاطها، 
على  اعــتــمــادا  املتهربن  هـــؤالء  أو محاكمة 

الكشوف املقدمة.
الجبائية  الشرطة  أن  ذاتـــه  املتحدث  وأبـــرز 
فــــــي األعـــــمـــــال  تـــــكـــــون مــــجــــديــــة  يــــمــــكــــن أن 
االســتــقــصــائــيــة لــكــشــف املـــهـــربـــن ودفــعــهــم 
نحو القيام بالتصريح عن أنشطتهم، وهو 

مـــا يــســاعــد عــلــى اقــتــصــاد الــظــل تــدريــجــيــا 
بضرورة  مطالبًا  املهيكل،  االقتصاد  ضمن 
بــجــمــع  املـــخـــتـــصـــة  الـــجـــهـــات  أداء  تـــحـــســـن 
ــع كـــفـــاءة كـــوادرهـــا مـــن أجــل  الــضــرائــب ورفــ

زيادة الحصيلة الضريبية.
وعـــرف مــــردود الــضــرائــب تحسنًا فــي سنة 
ــالـــغ  ــبـ املـ مــــجــــمــــوع  مــــســــتــــوى  ــلــــى  عــ  ،2017
املـــســـتـــوجـــبـــة أو املـــبـــالـــغ الــــتــــي تــــم دفــعــهــا 

للخزينة ليبلغ حتى أغسطس/ آب املاضي 
حــوالــي 1.160 مــلــيــار ديــنــار، أي مــا يــعــادل 
هـــذا  وصـــــل  حــــن  فــــي  دوالر،  مـــلـــيـــون   483
املردود خال الفترة نفسها من سنة 2016، 
إلــى نحو 950 مليون ديــنــار، أي زهــاء 400 
مليار   1.535 إيـــرادات  مقابل  دوالر،  مليون 
لكامل  دوالر  مــلــيــون   639 نــحــو  أي  ديـــنـــار، 

2016، حسب التقارير الرسمية.
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ــنـــفـــط، أمـــس  ــتـــقـــرت أســــعــــار الـ اسـ
الــذي يترقب  الوقت  الجمعة، في 
كـــان  إذا  ــا  ــ مـ املـــســـتـــثـــمـــرون  فـــيـــه 
فيينا  فــي  املجتمعون  الــخــام  منتجي  كبار 
ســـيـــدعـــمـــون تـــمـــديـــد تــخــفــيــضــات اإلنـــتـــاج 
ملــا بــعــد مــــارس/ آذار املــقــبــل. وفـــي الجلسة 
ــام الــقــيــاس الــعــاملــي  ــفـــع خــ الــصــبــاحــيــة، ارتـ
مــــزيــــج بــــرنــــت فــــي الـــعـــقـــود اآلجــــلــــة أربـــعـــة 
سنتات إلى 56.47 دوالرًا للبرميل. وتراجع 
خــام غــرب تكساس الوسيط األمــيــركــي في 
الــعــقــود اآلجــلــة بــمــقــدار سنتني إلـــى 50.53 

دوالرًا للبرميل )رويترز(.
ــعــــض مـــنـــتـــجـــي الــنــفــط  ــتــــزم أوبــــــــك وبــ ــعــ وتــ
خـــارجـــهـــا فـــي اجــتــمــاعــهــم الـــــذي بــــدأ أمــس 

الجمعة، وال يزال مستمرًا، حتى كتابة هذا 
إنتاج  خفض  اتــفــاق  تمديد  بحث  التقرير، 
الــخــام إلـــى مــا بــعــد مــــارس/ آذار ومناقشة 
مــراقــبــة الــــصــــادرات لــتــقــيــيــم مــــدى االلـــتـــزام 
املصدرة  البلدان  منظمة  وتهدف  باالتفاق. 

للبترول )أوبك( إلى جانب روسيا وغيرها 
من املنتجني املستقلني إلى تصريف تخمة 
مــعــروض الــنــفــط الــعــاملــي مــن خـــال خفض 
اإلنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميًا الذي 
أقــّرتــه فــي الــعــام املــاضــي. وينتهي ســريــان 

اتفاق الخفض في نهاية مارس/ آذار. 
ولكن من غير املحتمل أن ُيفضي االجتماع 
إلـــى تــوصــيــات مــحــددة حــســب مــصــادر في 
املــنــظــمــة. وفــــي هــــذا الـــصـــدد قــــال مـــصـــدران 
ــدرة لــلــبــتــرول  ــ ــــصـ ــدان املـ ــلــ ــبــ فــــي مــنــظــمــة الــ
)أوبــك( لرويترز، أمــس، إن من املستبعد أن 
واملنتجون  أوبـــك  دول  بعض  وزراء  »يــقــّدم 
توصية  فيينا  فــي  املجتمعون  املستقلون 
اإلنتاج  اتفاق خفض  محددة بشأن تمديد 

ملا بعد مارس/ آذار 2018«. 
وكان من املرّجح أن يكون االجتماع قصيرًا، 
ولــكــن يــبــدو أن هــنــالــك مــســتــجــدات جعلت 

االجتماع يأخذ ساعات أطول. 
وقال وزراء ومسؤولون آخرون إن اجتماع 
تخفيضات  تــمــديــد  سيبحث  الجمعة  يـــوم 
ــــارس/ آذار، لــكــنــه لـــن يــقــدم  اإلنـــتـــاج بــعــد مـ
الذي  باإلجراء  املجموعة  لبقية  إال توصية 
قرار  باتخاذ  اتخاذه، وليس معنيًا  ينبغي 

نهائي.
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، 
إن الــوزراء يبحثون أيضًا مراقبة صــادرات 

الدول املشاركة في اتفاق النفط.
وأضاف »نناقش )مراقبة صادرات النفط(، 
لــكــن هـــنـــاك إشـــكـــاالت فـــي مـــا يــتــعــلــق بــدقــة 
الــبــيــانــات... على وجــه الــعــمــوم، ال نعارض 

اجتماع »أوبك«

وزراء أوبك 
ومنتجون 

مستقلون في 
اجتماع فيينا 

)Getty(

وسط ترّقب المستثمرين لما سيسفر عنه االجتماع المشترك بين »أوبك« 
النفط حول 56 دوالرًا، لتمنح  المستقلين، استقرت أسعار  والمنتجين 
األمل بأن السوق النفطية تستجيب التفاق خفض اإلمداد، على الرغم 

من أن تراجع سعر صرف الدوالر هو المؤثر األول في تحسن األسعار

أوبك تستهدف 
سعر 60 دوالرًا للبرميل 

خالفًا لتوقعات مصارف 
االستثمار

تحتاج أفغانستان 
إلى البنية التحتية والمياه 

وتوفير األمن إلنشاء 
المناجم

احتماالت رفع الفائدة 
األميركية تؤثر سلبًا على 

المعدن األصفر

أسعار النفط 
مستقرة في انتظار 

قرار توصية تمديد 
خفض اإلنتاج

تظاهر مئات من املزارعني في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجًا على قرار 
نشرتها  صــور  وكشفت  النباتية.  الصحة  منتجات  استخدام  بحظر  الحكومة 
وكــالــة غيتي عــن وكــالــة األنــبــاء الفرنسية، قيام املــزارعــني برفع الفــتــات تطالب 
الحكومة برفع هذا الحظر. كما شهدت باريس كذلك اشتباكات عنيفة مجدًدا 
يوم الخميس، بني قوات الشرطة الفرنسية، ومحتجني على اقتراحات الحكومة 
بشأن قــانــون العمل، فــي شـــوارع العاصمة بــاريــس، وفــق صــور نشرتها وكالة 
للدموع وخراطيم  املسيلة  القنابل  األمــن  قــوات  واستخدمت  الفرنسية.  األنــبــاء 
الخميس.  العاصمة يوم  الذين تجمعوا في شــوارع  املتظاهرين  لتفريق  املياه، 
ويحشد معارضو إصاح قانون العمل الذي يريده الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون تمريره، قواهم من جديد، على رغم إصرار الحكومة التي تنوي إقراره 

في أسرع وقت ممكن.
)يورو نيوز(

تــظــاهــر عـــشـــرات األشـــخـــاص، فـــى مــديــنــة فــلــورنــســا اإليــطــالــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، 
احتجاجًا على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، قبل إلقاء رئيسة الوزراء 
عــلــى مستقبل  الــبــريــطــانــيــون  ويــتــخــوف  الــبــريــكــســت.  عــن  البريطانية خطابها 
األوروبــــي ومخاطر  االتــحــاد  مــن  بريطانيا  خـــروج  بعد  البريطاني  االقــتــصــاد 

وجود شراكات تجارية جديدة تعوض الشراكات األوروبية. 
واملــفــاوضــات الــتــي ستستأنف فــي جــولــة رابــعــة، اإلثــنــني، فــي بــروكــســل، تــراوح 
مكانها، في غياب مقترحات ملموسة من اململكة املتحدة حول شروط خروجها 
من االتحاد األوروبي، املتوقع في مارس/آذار 2019، كما يقول كبير املفاوضني 
لألنباء،  رويترز  وكالة  بارنييه. وأوضحت صور نشرتها  األوروبــيــني، ميشال 
حــمــل املــتــظــاهــريــن الفــتــات تــطــالــب بحفظ حــقــوق مــواطــنــي بــريــطــانــيــا فــي دول 
تيريزا  البريطانية،  الــوزراء  البريكست. وعقدت رئيسة  األوروبــي بعد  االتحاد 
إلـــى تــوحــيــد وزرائــهــا  الــخــمــيــس، سعيًا منها  يـــوم  ــاي، اجــتــمــاعــًا لحكومتها،  مـ

املنقسمني وراء استراتيجيتها املتعلقة ببريكست.
)يورو نيوز(

الجمعة، وسط  الجديد »آيفون 8« في طوكيو أمس  آبل هاتفها  طرحت شركة 
إقبال كبير بني الشباب على الهاتف الجديد الذي كان متوقعًا تأجيل طرحه. 

ويأتي  آيفون 8 بتصميم جديد كليًا مع شاشة »أوِلد« ومظهر خال تقريبًا من 
اإلطارات حول الشاشة، مما يعني أن الهاتف سيتخلى عن زر الشاشة الرئيسية 
الاسلكي وكاميرا  الشحن  آبــل ستضيف دعــم  أن  األيقوني. كما ذكــرت تقارير 
الهاتف  ويتنافس  األبــعــاد.  ثاثية  بيئة  فــي  الحركة  لتتبع  قـــدرات  ذات  أمامية 

الجديد مع هاتف جاكسي.
)العربي الجديد(

أخبار في صور

مزارعون ضد سياسات ماكرون 

احتجاجات ضد تيريزا ماي 
في فلورنسا

طرح آيفون 8 في طوكيو 

)Getty( انتشار الفقر في أفغانستان)Getty( تراجع معظم مؤشرات األسواق األوروبية

ــتــــان مـــــن الــــحــــروب  ــتــــحــــول أفــــغــــانــــســ هـــــل تــ
االقتصادي  النمو  إلــى دولــة  املــدقــع  والفقر 
والــوظــائــف؟ ســـؤال مهم فــي أعــقــاب توقيع 
رئــيــســهــا أشــــرف عــبــد الــغــنــي عــلــى اتفاقية 
 3 بحوالى  تقدر  معدنية  ثــروات  الستثمار 

ترليونات دوالر. 
وقال البيت األبيض في بيان نقلته رويترز 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إن  أمــس، 
والرئيس األفغاني أشرف عبد الغني، اتفقا 
الخميس  يــوم  فــي نيويورك  خــال اجتماع 
عــلــى أن الـــشـــركـــات األمــيــركــيــة يــمــكــنــهــا أن 
تساعد في تطوير املعادن األرضية النادرة 

في أفغانستان.
وأضــــاف الــبــيــان: »اتــفــقــا عــلــى أن مــبــادرات 
الــشــركــات األمــيــركــيــة على  كــهــذه ستساعد 
القومي  لألمن  بشدة  مهمة  مــعــادن  تطوير 
مع تنمية اقتصاد أفغانستان، وخلق فرص 
تغطي  وبالتالي  البلدين،  في  جديدة  عمل 
إذ  األميركية،  املساعدات  نفقات  من  بعضًا 
يصبح األفغان أكثر اعتمادًا على أنفسهم«.

وتــــــــقــــــــدر قــــيــــمــــة الـــــــــثـــــــــروة املـــــعـــــدنـــــيـــــة فـــي 
أفــغــانــســتــان بــمــبــالــغ تــــــراوح بـــني تــرلــيــون 
إلـــى ثــاثــة تــرلــيــونــات دوالر، وذلــــك حسب 
املــســح الــجــيــولــجــي الــــذي قــامــت بــه أمــيــركــا 
هــيــئــة  تـــقـــريـــر  ــســــب  وحــ  .2014 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ
ــيــــة، تــوجــد  ــيــــركــ ــيـــولـــوجـــي األمــ املــــســــح الـــجـ
فــي أفــغــانــســتــان ثــــروة ضــخــمــة مــن املــعــادن 
األرضية النادرة والذهب والفضة واألحجار 
الكريمة، ومعادن أخرى من خامات الحديد 

ــال الــعــاملــيــة فــي تــعــامــات  تـــأثـــرات أســــواق املــ
أميركا  بني  النووي  بالتوتر  الجمعة،  أمــس، 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي أعــــقــــاب تـــهـــديـــدات  ــ ــوريـ ــ وكـ
الرئيس دونالد ترامب لكوريا الشمالية ورد 
أون عليه. وقالت كوريا  الرئيس كيم جونغ 
الــشــمــالــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، إنــهــا قـــد تختبر 
قــنــبــلــة هــيــدروجــيــنــيــة فـــي املــحــيــط الـــهـــادي 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  توعد  بعد 
بــتــدمــيــر كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بـــالـــكـــامـــل. وقـــاد 
هـــذا الــتــوتــر إلـــى صــعــود الــذهــب وانــخــفــاض 
الــــدوالر واألســهــم، وســط لــجــوء املستثمرين 
للماذات اآلمنة. وعــادة ما ترتفع مشتريات 
الذهب والفرنك السويسري حينما يتخوف 

املستثمرون من اندالع الحروب. 
ــر تــأثــيــره  ــوتـ ــتـ ــل الـ ــواصــ ــع أن يــ ــوقـ ــتـ ومـــــن املـ
عــلــى تـــجـــارة املـــعـــادن والــســلــع الـــتـــي تــصــدر 
مـــن الـــصـــني، وأســـعـــار الــتــأمــني عــلــى الشحن 

البحري إلى آسيا. 
وفــي لندن انخفضت األســهــم األوروبــيــة في 

هذه  بفعل  الجمعة،  أمس  املبكرة  التعامات 
التوترات وهبط مؤشر قطاع التعدين %1.4 
الــذي يعتمد على الطلب اآلســيــوي، ليصبح 

أكبر الخاسرين بني القطاعات.
وتــراجــع مــؤشــر داكـــس األملــانــي 0.1%، لكنه 
أعلى مستوياته في شهرين  قريبًا من  يظل 
فـــي آخــــر جــلــســة قــبــل االنـــتـــخـــابـــات املــتــوقــع 
أن تــفــوز فــيــهــا املــســتــشــارة األملــانــيــة أنجيا 
ميركل. وهبط مؤشر« فايننشال تايمز 100« 

البريطاني %0.3.
وفي أسواق املعادن الثمينة، ارتفع الذهب من 

أدنى مستوياته في أربعة أسابيع، مع إقبال 
املستثمرين على شراء األصول اآلمنة وسط 
تصاعد التوتر بني الواليات املتحدة وكوريا 
الشمالية. وفي الجلسة الصباحية في لندن، 
ارتفع الذهب في املعامات الفورية 0.4% إلى 
بعدما  )األونــصــة(،  لألوقية  دوالرا   1296.41
بــلــغ أدنـــــى مــســتــوى لـــه فـــي أربـــعـــة أســابــيــع 
تعامات  فــي  لــألوقــيــة  دوالرا   1287.61 عند 
ــفـــع الـــذهـــب فـــي الــعــقــود  يـــوم الــخــمــيــس. وارتـ
األمــيــركــيــة اآلجــلــة تسليم ديــســمــبــر/ كــانــون 

األول 0.4% إلى 1299.80 دوالرا لألوقية.
وانخفض الدوالر واألسهم اآلسيوية، أمس 
ــذه الـــتـــوتـــرات، بينما  الــجــمــعــة، فــي ضـــوء هـ
صــعــد الـــني الــيــابــانــي والــفــرنــك الــســويــســري 
بــدعــم مــن احــتــمــال إجــــراء كــوريــا الشمالية 
تـــجـــربـــة نــــوويــــة جــــديــــدة. وتــــدعــــم املــخــاطــر 
املـــاذات  على  الطلب  عـــادة  الجيوسياسية 
 
ً
الــذهــب والـــني. غير أن متعاما اآلمــنــة مثل 

ــرز، إن  ــتــ ــال لـــوكـــالـــة رويــ فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ قــ
)البنك  االتــحــادي  االحتياط  إشـــارة مجلس 
املــركــزي األمــيــركــي(، يــوم األربــعــاء، إلــى رفع 
العام  نهاية  بحلول  مجددًا  الفائدة  أسعار 
ــل الـــتـــأثـــيـــر ســلــبــًا عـــلـــى الـــذهـــب.  ــواصــ ــد تــ قــ
ويــتــأثــر الــذهــب كثيرًا بــرفــع أســعــار الفائدة 
ألنه يزيد من كلفة الفرص البديلة الضائعة 
على حائزي املعدن الذي ال يدر عائدًا. وعلى 
الرغم من استبعاد نشوب حرب بسبب هذا 
التوتر، إال أن خبراء يرون أنه في حال نشوب 
حرب فإن أسعار النفط والحبوب والحديد 
ستكون أكبر املتأثرين، وربما ترتفع أسعار 
هذه السلع بمعدالت كبيرة. وعلى الرغم من 
املــال بشراء  أســواق  املستثمرين في  تحوط 
الــذهــب والــني منذ بــدايــة األســبــوع الــجــاري، 
حسب مــا ذكـــرت رويــتــرز، إال أن التعامات 
فــي أســــواق املـــال لــم تظهر حـــااًل مــن الــذعــر، 
وظل »مؤشر املخاطر« الذي يقيس نفسيات 

املستثمرين منخفضًا إلى حد ما.
)العربي الجديد، رويترز(

والنحاس والكروم والزئبق والزنك.
ويــشــيــر تــقــريــر الــهــيــئــة األمــيــركــيــة إلــــى أن 
من  طــن  مليون   60 نحو  لديها  أفغانستان 
الحديد،  النحاس و2.2 مليار طن من خــام 
و1.4 مــلــيــون طـــن مـــن الــعــنــاصــر األرضـــيـــة 
ــادرة مــثــل الـــانـــثـــانـــيـــوم. واأللـــومـــنـــيـــوم  ــنــ الــ
والذهب والفضة والزنك والزئبق والليثيوم. 
العناصر  قيمة  تبلغ  املــثــال،  سبيل  وعــلــى 
إقليم »هلمند« نحو  فــي  الــنــادرة  األرضــيــة 
اإلقليم  أرض  تذخر  حيث  دوالر،  مليار   89
بالكامل بالعناصر األرضية النادرة. ويقول 
لبرنامج  الجيولوجي  املدير  ميدلني،  جــاك 
املــســح الجيولوجي األمــيــركــي في  مــشــروع 
حينما  سابقة  تصريحات  فــي  أفغانستان 
التقرير، »إنــه بلد غنى جــدًا باملوارد  صــدر 
املعدنية، ولقد وجدنا 24 عنصرًا على األقل 

من العناصر األرضية املعدنية«.
وفي عام 2010، جذبت البيانات انتباه فرق 
باألعمال  املنوطة  األميركية  الــدفــاع  وزارة 
ــتـــي عــهــد إلــيــهــا  وعــمــلــيــات االســـتـــقـــرار، والـ
إعـــــادة بـــنـــاء أفــغــانــســتــان، وقـــامـــت بتقييم 
املــوارد املعدنية في أفغانستان بنحو 908 
الحكومة  تــقــديــرات  بينما  دوالر،  مــلــيــارات 

األفغانية كانت 3 تريليونات دوالر.
وعـــلـــى مــــدى أربـــــع ســــنــــوات، شـــرعـــت هيئة 
املسح الجيولوجي األميركية وفريق املهام 
لبرنامج عمليات العمل واالستقرار بالقيام 

بعشرات الرحات في منطقة الحرب، لجمع 
نتائج  لتأكيد  املعدنية  العينات  وتحليل 
املــســح الــجــويــة. وقــد ســاعــد عمل الباحثني 
على تطوير الخرائط التي تسمح لشركات 
التعدين بالتعرف على املعادن املنتشرة فى 

طول الباد وعرضها، وتحديد كمياتها.
وقد أدى هذا العمل البحثي لجذب شركات 
التعدين للبحث عن املعادن في أفغانستان.

وقد وقعت الحكومة األفغانية بالفعل عقدا 
مــلــيــارات دوالر مع   3 عــامــًا بقيمة  ملـــدة 30 
مجموعة التعدين الصينية »تشاينا ميتال 
غــروب«، اململوكة للدولة ومقرها في بكني، 
الستغال خامات النحاس فى منطقة ميس 
التعدين ألكبر  تــم منح حــقــوق  أيــنــاك، كما 
منجم للحديد في الباد إلى مجموعة من 

الشركات الحكومية الخاصة الهندية.
ــــرزاد املـــنـــســـق املـــشـــارك  ــيـ ــ ــقــــول ســعــيــد مـ ويــ
فــــى بـــرنـــامـــج هـــيـــئـــة املــــســــح الـــجـــيـــولـــوجـــي 
املـــوارد  هــذه  إن  أفغانستان:  فــي  األميركية 
تــــوفــــر اإلمــــكــــانــــات ألفـــغـــانـــســـتـــان لــتــطــويــر 
اقتصادها، وخلق فرص عمل وبناء البنية 
نحو  تتقدم  الباد  التى ستجعل  التحتية، 
املــســتــقــبــل، إن الـــثـــروات املــعــدنــيــة يــمــكــن أن 
ترفع أفغانستان من الفقر وتساعدها على 

مكافحة الجريمة واإلرهاب«.
يستغلون  »اإلرهــابــيــني  أن  سعيد  ويــضــيــف 
فــإذا ما توفرت لهم  السكان املحليني،  بــؤس 
الـــوظـــائـــف وأصـــبـــحـــوا قـــادريـــن عــلــى تــوفــيــر 
غـــذائـــهـــم وكـــــان لــديــهــم مـــا يـــدافـــعـــون بـــه عن 
قليل  الذين عددهم  اإلرهابيني  فإن  أنفسهم، 

لن يكون لهم تأثير«.
في  التعدين  فــإن تطوير صناعة  ذلـــك،  ومــع 
أفــغــانــســتــان تــواجــه تــحــديــات كــبــرى، أهمها 
األمــن، كذلك هناك تحد آخــر هو عــدم وجود 
يحتاج  املعدني  فاإلنتاج  التحتية«،  »البنية 
املــنــاجــم يجب توفير  الــطــاقــة. ولتطوير  إلــى 

الطرق والسكك الحديدية وتوفر املياه. 
)العربي الجديد(

التوتر النووي الكوري يخفض األسهمواشنطن تتجه الستثمار معادن أفغانية بـ3 ترليونات دوالر

ذلـــك كعنصر إضـــافـــي. فــالــعــامــل األســاســي 
هو اإلنتاج«. 

ــان مــــســــؤولــــون فــــي »أوبـــــــــك« قــــد قـــالـــوا  ــ ــ وكـ
إن الــــصــــادرات أصــبــحــت مــعــيــارًا أســاســيــًا 
املعروض  على  ر 

ّ
تؤث كونها  السوق  تتبعه 

مــســتــويــات الـــــصـــــادرات، مـــا ســمــح لبعض 
مرتفعة  صادراتهم  على  باإلبقاء  املنتجني 
نسبيًا ًمن خال السحب من احتياطياتهم.

وتـــرجـــع الــوتــيــرة الــبــطــيــئــة الــتــي تنخفض 
بينها  من  العاملية ألسباب  املخزونات  بها 

الــعــاملــي تــأثــيــرًا مــبــاشــرًا أكــبــر مــن اإلنــتــاج. 
ويـــضـــع االتــــفــــاق، والــــــذي بــــدأ ســـريـــانـــه في 
األول مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي، حــــدودًا 
قصوى إلنتاج الدول املشاركة فيه من أوبك 
وخــارجــهــا، لــكــنــه ال يــفــرض أي قــيــود على 

استمرار ارتفاع اإلنتاج الصخري األميركي.
وقــد يــرفــع اجتماع لجنة املــراقــبــة الــوزاريــة 
املــشــتــركــة الــيــوم بــرئــاســة الــكــويــت توصية 
بخصوص السياسة إلى املجموعة األوسع 
في  الــتــالــي  اجتماعها  ستعقد  الــتــي  نطاقًا 

الثاني. يحضر االجتماع  نوفمبر/ تشرين 
املؤسسة  ورئــيــس  النيجيري  الــنــفــط  وزيـــر 
والــلــذيــن جــرى  ليييا،  فــي  للنفط  الــوطــنــيــة 

إعفاء بلديهما من تخفيضات اإلنتاج.
وقال وزراء إنهم قد يبحثون تمديد االتفاق، 
لكن مصدرين في أوبك قاال إن من املستبعد 
مــــحــــددة  تــــوصــــيــــة  املــــجــــمــــوعــــة  تـــــقـــــدم  أن 
ــاق فـــي مـــحـــادثـــات يــوم  ــفـ  بــشــأن تــمــديــد االتـ

الجمعة. 
وقــال وزيــر النفط الكويتي عصام املــرزوق، 
ــاع الـــذي  ــمـ ــتـ فـــي كــلــمــة افــتــتــاحــيــة فـــي االجـ
يــرأســه »مــنــذ اجتماعنا األخــيــر فــي يوليو 
)تــــــمــــــوز(، تـــتـــحـــســـن ســــــوق الـــنـــفـــط بــشــكــل 
مــلــحــوظ... مــن الــواضــح أن الــســوق تمضي 

حاليًا في طريقها إلى استعادة التوازن«. 
ــر الـــطـــاقـــة الــــروســــي،  ــ ــال وزيــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
ألكسندر نوفاك، إن منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوبك( واملنتجني خارجها بحاجة 
لاستمرار في التحرك املنسق والعمل على 
االتــفــاق  نهاية  بعد  ملــا  استراتيجية  تبني 

الحالي، من أبريل/ نيسان 2018.
وذكر الوزير أن مخزونات النفط لدى دول 
ــاون االقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة  ــعـ ــتـ مــنــظــمــة الـ
انــخــفــضــت إلـــى ثــاثــة مــلــيــارات بــرمــيــل في 
املــخــزونــات  تــتــراجــع  أغــســطــس/ آب، بينما 
العائمة منذ يونيو/ حزيران. وقال نوفاك، 
فــي بــدايــة اجــتــمــاع بــعــض وزراء مــن أوبــك 
األســاســيــة بسوق  الــعــوامــل  إن  واملستقلني، 

النفط تعود إلى طبيعتها.
وتـــســـتـــهـــدف مــنــظــمــة »أوبــــــــك« واملــنــتــجــون 
إلــــى 60 دوالرًا  ــار  ــعــ األســ رفــــع  املــســتــقــلــون 
للبرميل. ولكن مصارف االستثمار تستبعد 
حدوث ذلك خال العام الجاري، وربما حتى 
األخــيــرة  توقعاتها  املقبل حسب  الــعــام  فــي 

التي نشرتها »العربي الجديد«. 
وفــي لــنــدن ارتــفــعــت أســعــار النفط أكــثــر من 
لتتجاوز  األخيرة  الثاثة  األشهر  في   %15
56 دوالرًا للبرميل، بما يشير إلى أن االتفاق 
يحرز تقدمًا في تصريف فائض املعروض. 
ــم تـــظـــهـــر إال  ــ ــات الـــعـــاملـــيـــة لـ ــ ــزونـ ــ ــخـ ــ لـــكـــن املـ
وال  بطيئة  بوتيرة  انخفاضها  على  بـــوادر 
يـــزال ســعــر الــخــام عــنــد نــصــف مــســتــواه في 

منتصف 2014. 
ــإن الــتــحــّســن  وحـــســـب املــنــظــور الــــروســــي، فــ
في األسعار لم يحدث بسبب اتفاق خفض 
اإلنتاج وإنما يعود في جزء كبير منه إلى 

تراجع سعر صرف الدوالر.

اإلنتاج،  خفض  اتفاق  في  المشاركة  للنفط،  المنتجة  ــدول  ال باتت 
إلى  األسعار  إلعــادة  الخام  من  العالمي  المخزون  تراجع  على  تراهن 
االرتفاع مجددا، والتي ال تزال متراجعة بنحو 50% عن معدالت عام 
الكويتي،  النفط  وزير  وقال   .2014
خالل  )الصورة(،  المرزوق  عصام 
ــي اجــتــمــاع أوبـــك،  مــشــاركــتــه ف
في  المخزون  مستويات  إن  أمس، 
الدول الصناعية بمنظمة التعاون 
في  بلغت  والتنمية  االقتصادي 
مليون   170 نحو  آب  أغسطس/ 
مليون   340 من  انخفاضا  برميل، 

برميل في يناير/ كانون الثاني.

التخلص من المخزون

طاقة

تتجه الحكومة األميركية 
الستثمار معادن في 

أفغانستان تراوح قيمتها 
بين ترليون إلى 3 ترليونات 

دوالر
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مظاهرات المزارعين في باريس )فرانس برس(

)Getty( بريكست تثير االحتجاجات في فلورنسا

)Getty( 8 شباب طوكيو يقبلون على آيفون


