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الدوالر يربك موازنة مصر
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

بـــــدأت الــحــكــومــة املـــصـــريـــة فـــي إجــــــراء تــعــديــات 
الــحــالــيــة 2016/ 2017، ملــواجــهــة مــأزق  بــاملــوازنــة 
تفاقم العجز، بسبب تداعيات تعويم الجنيه أمام 
الــعــمــات األجنبية والـــذي أدى إلــى ارتــفــاع حــاد فــي العملة 
املصرية، ما أربك املوازنة. وقال مسؤول حكومي بارز بوزارة 
املالية املصرية لـ »العربي الجديد« إن »نسبة العجز يتوقع أن 
ترتفع من 9.8% إلى 10.5% في املوازنة الحالية، وهي زيادة 
كبيرة لم تكن محسوبة«. وحسب بيان املوازنة للعام املالي 
الحالي قّدر العجز بنحو 319.46 مليار جنيه )الدوالر = 18 
جنيهًا(، وبالتالي، ووفقًا لتقديرات املسؤول، من املتوقع أن 

يزيد العجز إلى نحو 350 مليار جنيه.
وأضاف املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن املؤشرات األولية 
يتعلق  فيما  التوقعات  فاقت  الحالية  العامة  املــوازنــة  ألداء 
بــاملــصــروفــات، إذ أدى تعديل سعر الـــدوالر فــي املــوازنــة إلى 
زيادة إضافية بلغت 65 مليار جنيه عن املقّدر لدعم البترول، 
 عـــن زيـــــادة قـــاربـــت 20 مــلــيــار جــنــيــه فـــي دعــــم الــســلــع 

ً
فـــضـــا

الــتــمــويــنــيــة بــخــاف نــحــو 8 مــلــيــارات جــنــيــه إضــافــيــة بدعم 
الكهرباء. وكانت املوازنة املصرية قد تم إعدادها على أساس 
البترول و45 مليار جنيه لدعم  إنفاق 35 مليار جنيه لدعم 

السلع التموينية و24 مليار جنيه لدعم الكهرباء.
وتعتزم مصر تمويل االعتماد اإلضافي من خال زيادة حجم 
إصدارات الدين العام واالقتراض املحلى من البنوك، في ظل 
الثانية من قرض صندوق  توقعات بتأخر صرف الشريحة 
يونيو/ شهر  إلــى  دوالر  مليار   1.25 البالغة  الــدولــي  النقد 
املــوازنــة العامة للدولة،  لــدعــم  حــزيــران املقبل، والــتــي تــوجــه 
وتواصل الحكومة مفاوضاتها مع الصندوق للحصول على 
البالغ 12 مليار دوالر على 3 سنوات  القرض  باقي شرائح 
مليار   2.75 بقيمة  أولـــى  شريحة  على  منها  مصر  حصلت 
االجتماعية  العاوة  تمويل  إلــى  الحكومة  واضطرت  دوالر. 
العام  الــديــن  أدوات  مــن خــال طــرح  البالغة %10  للموظفني 

املحلى بقيمة 5 مليارات جنيه.
وحــســب املـــســـؤول، شــرعــت وزارة املــالــيــة فــي تــعــديــل مــوازنــة 
العام الحالي عبر التقدم بمشروع قانون بعد االنتهاء منه 
لفتح اعتماد إضافي المتصاص اآلثــار املالية املترتبة على 

ــرارا  تــعــويــم الــعــمــلــة ورفــــع ســعــر الـــصـــرف. واتـــخـــذت مــصــر قـ
بــتــحــريــر أســـعـــار الـــصـــرف فـــي الــثــالــث مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني املاضي ليقفز الدوالر من 8.88 جنيهات للدوالر إلى 
التذبذب خال  من  بعد موجات  من جنيها حاليًا،   18 أكثر 
الشهور الثاثة املاضية. وتابع املسؤول أن التوقعات األولية 
إلــى 70 مليار  ارتــفــاع إجمالي دعــم الطاقة  إلــى  كانت تشير 
للزيادة غير  أدى  للنفط  العاملي  السعر  ارتــفــاع  أن  إال  جنيه 
املتوقعة في تكلفة الدعم. وأقدمت مصر على تحريك أسعار 
النفط باملوازنة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي بنسبة 
زيادة بلغت 35%، إال أنها لم تحقق الهدف في امتصاص أثر 
الحالي هو األصعب  العام  أن  العملة. وأكــد املسؤول  تعويم 
الثاني  النصف  االقتصادي في  الوضع  انفراج  املرّجح  ومن 
مــن الــعــام املــالــي املــقــبــل، كــمــا ستتحسن مـــؤشـــرات املــوازنــة 
الــجــديــدة 2017/ 2018. وكــانــت مصر أقـــرت مــوازنــة  الــعــامــة 
العام املالي الحالي، بإجمالي إيــرادات متوقعة 669.7 مليار 
الــعــامــة بلغت 974.7 مليار  جــنــيــه، فــي حــني أن املــصــروفــات 
إلى أكثر من تريليون جنيه بسبب  جنيه، ويتوقع أن تزيد 

تداعيات تعويم الجنيه.

تونس ـ فرح سليم

التونسية ما  البرازيلية السوق  اللحوم  طاولت أزمة 
دفــع وزارة الــزراعــة إلــى اتــخــاذ قــرار بمنع االستيراد 
من 21 مؤسسة ذبح وتوريد لحوم برازيلية. واعتبر 
رئيس غرفة القصابني بالجملة )مورد لحوم( صاح 
الـــوزارة  الــتــي اتخذتها  ــراءات  ــ أن اإلجـ الــديــن فرشيو 
تأتي في إطــار حماية املستهلكني، مشيرًا إلى أن كل 
الواردات تخضع للمراقبة الفنية والبيطرية. وحظرت 
العديد من الدول واردات اللحوم البرازيلية إثر اتهام 
شــرطــة الـــبـــرازيـــل أكــثــر مـــن مــئــة شــخــص أغــلــبــهــم من 

مفتشي الصحة بتلقي رشى للسماح ببيع منتجات 
لحوم فاسدة أو تزوير وثائق تصدير. وقال فرشيو 
ال  تدخل تونس  التي  اللحوم  إن  الجديد«  »العربي  لـ
يمكنها الحصول على تراخيص لعبور الجمارك دون 
أن  إلى  املعتمدين، الفتًا  البياطرة  قبل  اعتمادها من 
بــاده من أكثر الــدول العربية جدية في الرقابة على 
الـــزراعـــة، فــي بيان،  املــســتــوردة. وأكـــدت وزارة  السلع 
أول مــن أمـــس، أنــهــا قـــررت تشديد املــراقــبــة الصحية 
البرازيل عند وصولها  املــوردة من  للحوم  البيطرية 
تتابع  البيطرية  املــصــالــح  أن  مــوضــحــة  تــونــس،  إلـــى 
ــه لــم تــدخــل أي  عمليات الــتــوريــد الــجــاريــة بــدقــة، وأنـ

لــحــوم مــن املــؤســســات املــتــورطــة. وتــعــد الــبــرازيــل من 
األســواق املهمة بالنسبة ملــوردي اللحوم التونسيني 
مـــن حــيــث الــنــوعــيــة وأســـعـــارهـــا الــتــنــافــســيــة مــقــارنــة 
ــواق األخــــــرى وال ســيــمــا األوروبـــــيـــــة. وحــســب  ــاألســ بــ
ــن الــلــحــوم  ــبـــاد مـ الـ تـــقـــاريـــر رســمــيــة قـــــدرت واردات 
البرازيلية العام املاضي بنحو 290 طنًا من إجمالي 
واردات لحوم 500 طن. وقالت مصادر بوزارة الزراعة 
إن الشركات البرازيلية محل االشتباه تصدر اللحوم 
الطازجة بعد وضع مادة حافظة تجعلها قادرة على 
الصمود ملدة شهر إال أنها صحيًا تصبح فاسدة وغير 
صالحة لاستهاك اآلدمي. وحسب مدير املواصفات 

حافظ  الــزراعــة  بـــوزارة  الحدودية  الصحية  واملراقبة 
ــذي يــعــود إلــى  املـــراكـــشـــي، فـــإن الــقــانــون الــتــونــســي الــ
عند  البيطرية  الصحية  باملراقبة  يقضي   1990 سنة 
أي عملية توريد أو تصدير للحيوانات أو املنتجات 
الحيوانية مما يجعل تسرب لحوم فاسدة إلى السوق 

املحلية أمر شبه مستحيل.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن املراقبة  وأضـــاف املــراكــشــي لـــ
تــبــدأ مــن بــلــد املــنــشــأ والــتــثــبــت مــن حــصــول اللحوم 
على املواصفات الصحية والجودة، وإذا ثبت وجود 
أي إخال يتم التخلص من اللحوم أو إرجاعها إلى 

بلد املنشأ.

أزمة اللحوم البرازيلية تطاول السوق التونسية

نصف مليار 
سائح إلى أوروبا

قــالــت مــنــظــمــة الــســيــاحــة 
االتحاد  دول  إن  العاملية 
األوروبــي استقبلت 500 
مــــلــــيــــون ســـــائـــــح دولــــــي 
خال عام 2016، يشكلون 
إجــــــمــــــالــــــي  مـــــــــــن   %40
ــم.  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـــــســـــيـــــاح فـــــــي الـ
ــيـــاح  ــدد الـــسـ ــ ــ وارتــــــفــــــع عـ
الـــــــدولـــــــيـــــــني الـــــقـــــادمـــــني 
ــي  ــ إلــــى االتــــحــــاد األوروبــ
 22 بـــنـــحـــو   %4 بـــنـــســـبـــة 
مــلــيــون ســـائـــح، مــقــارنــة 
مــلــيــونــا خـــال  مــــع 478 
وأضــافــت    .2015 الـــعـــام 
بــيــان أمــس،  املنظمة فــي 
أنــــــــه »عـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
ــــدة  ــديـ ــ ــعـ ــ الـــــتـــــحـــــديـــــات الـ
ــــت أوروبــــــــا  ــهـ ــ ــي واجـ ــتــ الــ
ــام املــــاضــــي، أظــهــرت  ــعـ الـ
ــــرى  ــة مـــــــرة أخــ ــاحــ ــيــ الــــســ
قوة استثنائية ومرونة، 
في  مساهمتها  عـــزز  مــا 
الــــنــــمــــو االقــــــتــــــصــــــادي«. 
وقال األمني العام ملنظمة 
طالب  العاملية  السياحة 
ــان:  ــيــ ــبــ ــي فـــــي الــ ــ ــاعـ ــ ــرفـ ــ الـ
اليوم  السياحة  »تعتبر 
أحـــد الــركــائــز األســاســيــة 
الســتــراتــيــجــيــة االتـــحـــاد 
األوروبــــــــــــــــي لـــلـــوظـــائـــف 
والـــــــنـــــــمـــــــو الـــــــشـــــــامـــــــل«.  
وســـجـــلـــت 28 دولـــــــة مــن 
االتــحــاد األوروبــــي نموًا 
ــدد الــســيــاح  ــ ــًا فــــي عـ قـــويـ
ــن  ــ ــديــ ــ ــوافــ ــ ــ ــــني ال ــ ــيـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
لـــلـــســـنـــة الـــســـابـــعـــة عــلــى 

التوالي.

الطيران على أجندة انفصال بريطانيا
منخفض  للطيران  األيرلندية  اير«  »ريان  شركة  حذرت 
التكلفة من أنها لن تتمكن من تسيير رحالت بين أوروبا 
في  جديدا  طيران  اتفاق  األخيرة  تبرم  لم  ما  وبريطانيا 
التي  األوروبي  االتحاد  عن  انفصالها  مفاوضات  إطار 
بريطانيا  أن  إلى  الشركة  وأشارت  األربعاء.  أمس  بدأت، 
االتحاد  مع  ثنائي  اتفاق  على  للتفاوض  ستحتاج 
الطيران من وإلى أوروبا مع  باستمرار  األوروبي للسماح 
استعدادها للخروج من نظام »السماوات المفتوحة« 
كيني  اير  ريان  شركة  في  المسؤول  وقال  األوروبي. 
الحكومة  تبدو  أن  المقلق  من  »أصبح  جاكوبس: 

البريطانية بدون خطة بديلة«.

موسكو وأنقرة تناقشان إمدادات الحبوب
االقتصاد  وزير  نائب  عن  الروسية  اإلعالم  وكالة  نقلت 
وزارتي  إن  أمس،  قوله،  غروزديف  أليكسي  الروسي 
الروسية والتركية تخططان لعقد مشاورات  االقتصاد 
قريبا بشأن إمدادات القمح الروسي لتركيا. وعلقت تركيا 
روسيا في  الشمس من  القمح والذرة ودوار  مشتريات 
في  ذلك  ويأتي  الجاري.  مارس/آذار  من  سابق  وقت 
الطرفين  بين  المتبادلة  العقوبات  حرب  تصاعد  إطار 
بعد استمرار موسكو حظر استيراد سلع زراعية وأبرزها 
بين  العالقات  وكانت  تركيا.  من  )الطماطم(  البندورة 
روسيا وتركيا شهدت تحسنا بعد لقاء الرئيسين فالديمير 

بوتين ورجب طيب أردوغان الشهر الجاري.

شركة تابعة لتوشيبا تطلب إشهار إفالسها
النووية  الطاقة  وحدة  وستنغهاوس،  شركة  قدمت 
طلبا  اليابانية،  كورب  توشيبا  لشركة  التابعة  األميركية 
األميركي  القانون  من  عشر  الحادي  الفصل  بموجب 
تسعى  الذي  الوقت  في  أمس،  الدائنين،  من  لحمايتها 
تهدد  التي  الخسائر  لتحجيم  اليابانية  الشركة  فيه 
لوستنغهاوس،  اإلفالس  إشهار  وسيسمح  مستقبلها. 
أن  رغم  اإلنشائية  عقودها  نقض  أو  التفاوض  بإعادة 
المرافق المالكة لهذه المشروعات ستسعى على األرجح 
إلى الحصول على تعويضات. وفي هذا السياق، تقول 
بوستنغهاوس  الصلة  ذات  االلتزامات  إجمالي  إن  توشيبا 

بلغ 9.8 مليارات دوالر في ديسمبر/كانون األول. 

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

ليس من حق أي رئيس دولة 
التدخل في إدارة السياسة النقدية 

لبالده والتي تحدد اتجاهات أسعار 
صرف العمالت، وأسعار الفائدة 

على القروض والودائع، وكمية 
البنكنوت املطبوع داخل املجتمع، 

وحجم السيولة املتاحة داخل 
القطاع املصرفي وفي األسواق، 

ذلك ألن إدارة السياسة النقدية هي 
شأن فني بحت، املسؤول األول 

واألخير عنها هي البنوك املركزية 
ومؤسسات النقد التي تأخذ في 
االعتبار عوامل عدة عند زيادة 

 معدالت 
ً
سعر الفائدة، منها مثال

التضخم والنمو االقتصادي 
السائدين بالبالد وحجم 

االحتياطي األجنبي، وكمية الذهب، 
والظروف السياسية واالقتصادية 
السائدة، وموارد البالد الخارجية، 

وحال السياحة والصادرات 
وتحويالت املغتربني..

وليس من حق أي رئيس دولة 
أن يضغط على البنك املركزي 

ببالده لخفض أو زيادة أسعار 
الفائدة، أو رفع قيمة العملة املحلية 

في مقابل الدوالر، كما ال يحق 
لهذا الرئيس إجبار البنوك على 

خفض أسعار الفائدة لديها ومنح 
قروض رخيصة للمستثمرين، أو 
حتى منح قروض بال فائدة أصال 
لبعض فئات املجتمع، كما ال يحق 
له إصدار تعليمات للبنوك العامة 
أو الخاصة بمنح قروض مجانية 
للفقراء واملحتاجني واألرامل، ذلك 
ألن من أبرز مهام إدارة السياسة 
النقدية حماية أموال املودعني التي 

هي في األصل أموال املجتمع 
وإدارتها بشكل كفؤ.

ومن هنا فإن محاوالت أردوغان 
املستمرة في إدارة وتوجيه 

السياسة النقدية لبالده، وممارسة 
ضغوط سياسية على البنك 

 جسيمًا. 
ً
املركزي التركي تعد خطأ

من حق أردوغان أن يعارض 
أسعار الفائدة املرتفعة ويدعو إلى 

خفضها بشكل ملموس كما أعلن 
أمس، ومن حقه أن يصف الفائدة 
املرتفعة بأنها وسائل لالستغالل 

في الخطاب الذي ألقاه أمس في 
أنقرة، ومن حقه أن يصف نفسه 

بأنه »عدو« ألسعار الفائدة ويبعث 
بالرسالة ألتباعه ومؤيديه، ومن 

حقه املطالبة بخفض الفائدة على 
القروض العتبارات عدة منها 
حرص حكومته على تشجيع 

االستثمار وخفض التضخم وكبح 
زيادة األسعار، ومن حق الرجل أن 
ينزعج من االرتفاع املستمر الذي 
جرى للدوالر أمام الليرة خاصة 
مع استمرار تدفق النقد األجنبي 

واالستثمارات الخارجية على 
بالده، ومن حقه أن يوفر لألتراك 

قروضًا بسعر فائدة أقل من تكلفة 
األموال، لكن ليس من حقه فرض 

رأيه على صانعي السياسة النقدية 
والبنك املركزي وإبداء رأي سياسي 

في مسائل فنية بحتة.
سكت أردوغان، فهدأت املضاربة 
على الليرة واستقر سعرها إلى 

حد ما، ومع توقف أردوغان 
عن ممارسة الضغط على البنك 

املركزي فإن أسعار الفائدة 
ستتراجع بشكل تلقائي عندما 
يتراجع التضخم وتزيد موارد 

الصادرات والسياحة.

أردوغان عدو 
أسعار الفائدة
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الرباط ـ مصطفى قماس

طالب مصنعو السيارات في املغرب، بالتصدي ملا وصفوه 
بـ »الغش« الذي تشهده تجارة قطع الغيار، ما يتسبب في 
إفــاس مصانع محلية والحيلولة دون جــذب مستثمرين 
أجانب في القطاع الذي تعول عليه اململكة لزيادة صادراته 

بشكل كبير.
املــغــرب نحو تبني معايير صــارمــة مــن أجــل محاربة  ويتجه 
الغش في قطع الغيار، حيث تخطط وزارة الصناعة والتجارة، 
مطابقة  شــهــادات  اعتماد  عبر  الغشاشني،  املــوزعــني  لتحييد 
قــوانــني  يــحــتــرمــون  الــذيــن  الــتــجــار،  بــمــحــات  للمعايير تعلق 
الــجــودة والــســامــة. وينشط فــي املــغــرب مــا بــني 4500 و5000 
املغربية لصناعة  الجمعية  تاجر قطع غيار، حسب تقديرات 
وتــــجــــارة الــــســــيــــارات. وســـبـــق لــلــمــمــلــكــة أن ســعــت إلــــى فــرض 
مواصفات صارمة في قطع الغيار، ما أفضى إلى حرب كامية 
ــــذي رأوا فـــي ذلــك  بـــني املــصــنــعــني املــحــلــيــني واملـــســـتـــورديـــن الـ
تضييقا عليهم. وكــان من نتائج ذلك أن طلب املصنعون في 
الجمعية املغربية لصناعة وتجارة السيارات، من مستوردي 
قطع الغيار، االنسحاب من الجمعية. وقال حكيم عبد املؤمن، 
رئيس الجمعية، في مؤتمر صحافي، مساء الثاثاء املاضي، 
فــقــط، حــتــى ال تتحمل  املــصــنــعــني  تــريــد تمثيل  الــجــمــعــيــة  إن 
مــســؤولــيــة مــســتــورديــن قـــد ال يــحــتــرمــون املــعــايــيــر الــواجــبــة. 
وأضاف عبد املؤمن أن الجمعية تمثل املستثمرين في قطاع 
الــســيــارات مــن مــجــهــزيــن ومــصــنــعــني فــقــط ، حــيــث تــضــم 167 
شركة، بعد وضع الخطة الجديدة في قطاع السيارات. وأشار 
إلى أن عدد املصنعني املحليني لقطع الغيار تراجع في األعوام 
األخيرة، بسبب ما وصفه باالستيراد املتوحش الذي انتعش 
ــوام األخـــيـــرة. واعــتــبــر أن الــغــش فــي قــطــع الــغــيــار من  ــ فــي األعـ
املسببات الرئيسية لحوادث السير، التي تودي بحياة حوالي 

أربعة آالف شخص في اململكة سنويًا. 
ــن مــنــافــســة  ــرب مــ ــغــ ــي املــ ويـــشـــكـــو مــصــنــعــو قـــطـــاع الـــغـــيـــار فــ
املــســتــورديــن، الـــذي يــحــولــون دون تــســويــق مــا ينتجونه في 
السوق املغربية. وقال مصنعون إنهم يتمكنون من التصدير 
إلى األسواق األوروبية، لكنهم ال يستطيعون البيع في السوق 
املحلية بسبب »االســتــيــراد املــتــوحــش«، مشيرين إلــى أنــه كي 
يتمكن املصنع من البيع في السوق املحلية عليه أن يغش، ألن 
قطع الغيار التي تباع في املغرب ال تخضع للمراقبة. ويطاول 
الغش، حسب جميعة املصنعني، الفرامل والبطاريات والزجاج 
والنسيج والباستيك واألساك الباستيكية وأجهزة تبريد 
املحركات. ويشير أحد املصنعني إلى أن بعض املنتجني تحول 
إلى أنشطة أخرى، مثل توفير الزجاج لقطاع البناء أو أغلقوا 
شركاتهم، الفتا إلى أن من استطاعوا الصمود في سوق قطع 
الغيار، هم من تحالفوا مع مصنعني أجانب باملغرب، من أجل 

تزويدهم بقطع الغيار والتصدير. 
وقــــال عــمــر كــــرواطــــة، أحــــد مــصــنــعــي قــطــع غــيــار الـــســـيـــارات لـ 
»العربي الجديد«، إنه اضطر للتحالف مع شريك أميركي، من 
أجل التصدير، بعدما ضاقت السوق املحليه أمامه. ووضعت 

املــمــلــكــة خــطــة تــــؤدي إلنــتــاج 600 ألـــف ســيــارة فــي الـــعـــام، مع 
إلى مليون سيارة بحلول عام  اإلنتاج  بارتفاع هذا  توقعات 
2020. ومكنت تلك الخطة من جلب مصنعني كبار مثل بيجو 
ورونو الفرنسيتني. وتمكنت املغرب من تحقيق صادرات في 
قــطــاع الــســيــارات بنحو 6 مــلــيــارات دوالر فــي الــعــام املــاضــي، 
وســط تــوقــعــات بوصولها إلــى 10 مــلــيــارات دوالر فــي 2020. 
وارتـــفـــع عـــدد فـــرص الــعــمــل فــي قــطــاع الــســيــارات إلـــى 90 ألــف 
ألـــف وظــيــفــة فــي 2013، وبينما  وظــيــفــة عـــام 2015 مــقــابــل 75 
يتوقع ازديــادهــا إلــى 175 ألــف فرصة عمل في 2020. وباتت 
شــركــات الــســيــارت تــراهــن عــلــى اتــســاع حــجــم الــســوق املحلي 
أيــضــا. وسجلت مبيعات الــســيــارات الــجــديــدة فــي املــغــرب في 
ألف   163.1 إلــى  لتصل  قياسيا،  2016 مستوى  املاضي  العام 

سيارة، حسب جمعية مستوردي السيارات.
وأظهرت بيانات الجمعية، في يناير/كانون الثاني 2017، أن 
مبيعات السيارات في السوق الداخلية، قفزت بنسبة %23.57 
في 2016 مقارنة بالعام السابق له. ويرجع عاملون في سوق 
الــســيــارات النمو فــي املبيعات املحلية إلــى عــدة عــوامــل، على 
رأســهــا رغــبــة األســـر فــي الــحــصــول عــلــى ســيــارة مــن أجـــل حل 
مشكلة النقل. وتتوفر 27% من األسر في املغرب على سيارات، 
بينما يــصــل هـــذا املــعــدل إلـــى 80% فــي بــلــدان أخــــرى، حسب 
دراسة أنجزت قبل عامني. غير أن حل مشكلة التنقل ال يفسر 

لوحده ارتفاع املبيعات في العام املاضي.

الكويت تغلق 
أقدم مصفاة نفط

مصنع سيارات في المغرب )فرانس برس(

»االستيراد« يقلق مصنعي أجزاء السيارات
المعلومات االئتمانية للعرب

عقدت اللجنة العربية للمعلومات االئتمانية 
اجتماعًا، أمس األربعاء، في مقر صندوق 

النقد العربي بأبوظبي في اإلمارات العربية 
املتحدة، ملناقشة تطوير أداء املصارف 

العربية. وشارك في االجتماع املدراء 
املسؤولون عن نظم املعلومات االئتمانية 

واملخاطر في املصارف املركزية العربية، إلى 
جانب مدراء مكاتب وشركات االستعالم 
االئتماني. وناقش املجتمعون، وفق وكالة 
أنباء البحرين، عددًا من القضايا املتعلقة 

بتصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ 
األعمال الصادرة عن البنك الدولي، وإمكانية 
تبني آليات لتبادل املعلومات االئتمانية بني 
الدول، بما يعزز فرص تنمية االستثمارات 

واملعامالت املالية البينية. 

ارتفاع سعر نفط الكويت
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 47 

سنتًا في تداوالت الثالثاء املاضي، ليصل 
إلى 47.76 دوالرا، مقابل 47.29 دوالرا 

للبرميل في تداوالت اإلثنني املاضي، وذلك 
علن من مؤسسة البترول 

ُ
وفقًا للسعر امل

الكويتية، بحسب وكالة األنباء الكويتية 
“كونا”، أمس.

وجاء ارتفاع األسعار، بعد إعالن معهد 
البترول األميركي، تراجع مخزونات النفط 
بالواليات املتحدة بنحو 1.9 مليون برميل 
خالل األسبوع املنتهي في 21 مارس/ آذار 

الجاري، مقارنة باألسبوع املاضي البالغ 
4.5 ماليني برميل.

أذون خزانة للبحرين
أعلن مصرف البحرين املركزي، أنه تم 
إصدار أذون خزانة حكومية بقيمة 35 

مليون دينار بحريني )93 مليون دوالر( 
لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ في الثاني 

من أبريل/نيسان وتنتهي في األول من 
أكتوبر/تشرين األول 2017.

ويأتي اإلصدار ضمن إصدارات شهرية 
يطرحها مصرف البحرين املركزي نيابة 

عن حكومة البحرين. وبلغ معدل سعر 
الفائدة على هذه األذون نحو 2.36% وهي 

نفس النسبة لإلصدار السابق في الخامس 
من مارس/آذار الجاري.

أخبــار 
      العرب

الكويت ـ محمود بدير

بــعــد 49 عـــامـــًا مـــن الـــعـــمـــل، تــغــلــق الــكــويــت 
جنوب  الشعيبة،  مــصــفــاة  الخميس  الــيــوم 
العاصمة، لتخرج من الخدمة أولى مصافي 
النفط، والتي كان يطلق عليها »أم الخير«، 
االفتراضي في صناعة  انتهاء عمرها  بعد 
تــكــريــر الـــنـــفـــط. وأنــــشــــأت الـــكـــويـــت مــصــفــاة 
أبــريــل/نــيــســان 1968 بطاقة  فــي  الــشــعــيــبــة 
إنــتــاجــيــة 95 ألـــف بــرمــيــل فــي الــيــوم آنــــذاك، 
وكانت أحد أضاع مثلث التكرير في الدولة 
الــغــنــيــة بــالــنــفــط، بــيــنــمــا وصـــلـــت طــاقــتــهــا 
الــتــكــريــريــة إلـــى نــحــو 200 ألـــف بــرمــيــل في 

اليوم مؤخرًا بعد أعمال تطوير عدة.
وتنتج مصفاة الشعيبة نحو 30 نوعًا من 
املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة الــخــفــيــفــة والــوســطــى 
ــانـــب مــصــفــاة  ــــى جـ والـــثـــقـــيـــلـــة، وتـــســـاهـــم إلـ
ميناء األحمدي بتوفير املنتجات البترولية 
ــكـــن الــــجــــزء األهـــــــم مــن  ــة، لـ ــيـ ــلـ ــلـــســـوق املـــحـ لـ
إلــى  لــلــتــصــديــر  بـــاألســـاس  مــعــد  منتجاتها 
األســــواق الــعــاملــيــة، إذ أن املــنــتــجــات املــكــررة 
ــفـــق مــــع املــــواصــــفــــات  ــتـ ــة الـــــجـــــودة وتـ ــيـ ــالـ عـ

املتطورة لألسواق العاملية.
ــتــــرول الــوطــنــيــة  ــبــ ــقــــًا لــخــطــة شـــركـــة الــ ووفــ
الكويتية، سيتم استخدام خزانات مصفاة 
الـــشـــعـــيـــبـــة الـــبـــالـــغ عــــددهــــا 72 خــــزانــــًا فــي 
اســتــقــبــال املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة املــــكــــررة من 
لها،  املــجــاورة  عبدالله  ميناء  مصفاة  قبل 
إلى  ستضاف  التي  الكبرى  التوسعة  عقب 

طاقتها التكريرية في منتصف 2018.
ومصفاة الشعيبة هي أصغر معامل تكرير 
الـــبـــتـــرول الـــوطـــنـــيـــة، ولـــكـــن مــصــفــاة مــيــنــاء 
األحمدي التي تبلغ طاقتها 450 ألف برميل 
في اليوم هي أكبرها، تليها مصفاة ميناء 
عبدالله بطاقة تكريرية 265 ألف برميل في 
اليوم. وستحل مصفاة الزور محل مصفاة 
الخدمة رسميًا في  الشعيبة، عندما تدخل 
يــولــيــو/تــمــوز 2019 بــطــاقــة تــكــريــريــة تبلغ 
الــقــدرة  الــيــوم، لترتفع  ألــف برميل فــي   615
برميل  إلى 1.41 مليون  للكويت  التكريرية 

في اليوم.
وبلغت تكلفة بناء مصفاة الشعيبة حوالى 
قبل  مـــن  تــمــويــلــهــا  تـــم  دوالر،  مــلــيــون   100
تصميم  تم  وقــد  الكويتي،  الخاص  القطاع 
املصفاة بداية التكرير عند مستوى 95 ألف 

بــرمــيــل فــي الـــيـــوم، لــتــقــوم شــركــة »الــبــتــرول 
ذلك  بعد  التكريرية  الطاقة  برفع  الوطنية« 

إلى 200 ألف برميل في اليوم عام 1975.
التنفيذي  الــرئــيــس  املــطــيــري،  وقـــال محمد 
لــشــركــة الــبــتــرول الــوطــنــيــة، فـــي تــصــريــح لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه تــم تقسيم مصفاة 
الشعيبة بعد اإلغاق إلى ثاثة أجزاء، األول 

خاص بخزانات النفط واملنتجات.
أما الجزء الثاني الخاص بميناء التصدير 
عــبــدالــلــه  مـــيـــنـــاء  مـــصـــفـــاة  إدارة  فـــســـتـــقـــوم 
ــلــــه، وفــــق  ــيــ ــغــ املــــــــجــــــــاورة بـــتـــحـــديـــثـــه وتــــشــ
الثالث  املطيري، في حني سيتم بيع الجزء 
ــى وجـــــود عـــروض  مـــن املـــصـــفـــاة، مــشــيــرًا إلــ
خارجية غير نهائية للشراء من سيريانكا 

والواليات املتحدة ونيجيريا.
ــــي، الــخــبــيــر  ــعـــــوضـ ــ ــيـــد الـ ــبـــدالـــحـــمـ وقــــــــال عـ
النفطي، في تصريح لـ »العربي الجديد«، إن 
األسباب التي دعت شركة البترول الوطنية 
وطرحها  الشعيبة  مــصــفــاة  اســتــبــعــاد  إلـــى 
ــروع لـــتـــحـــديـــث وتـــطـــويـــر  ــ ــشـ ــ ــو مـ ــ لـــلـــبـــيـــع هـ
قدم  بسبب  القديمة،  الــوحــدات  مــن  للعديد 

التكنولوجيا أو ألسباب بيئية.
وبحسب شركة البترول الوطنية، فإن قرار 
إغاق املصفاة جاء بعد دراسات تؤكد عدم 
جـــدوى اســتــمــرار االســتــثــمــار فــيــهــا، بسبب 
املصفاة  التوسع في مساحة  فــرص  انعدام 
مــن جميع  أخــرى  ألنها محاطة بصناعات 

الجوانب.
نقلت  املصفاة،  في  العاملني  وحــول مصير 
البترول  عن شركة  الكويتية  األنــبــاء  وكالة 
الحفاظ  الشركة حريصة على  إن  الوطنية، 
على العمالة وتنميتها كونها أساس العمل 

بالشركة ومن الكوادر الوطنية املهمة.
ــدد الـــعـــامـــلـــني فــــي مــصــفــاة  ــ وأضــــافــــت أن عـ
يــبــلــغ نــحــو 750 مــوظــفــًا كويتيًا  الــشــعــيــبــة 
وغـــيـــر كــويــتــي، الفـــتـــة إلــــى أن لــديــهــا خطة 
مـــعـــدة لــتــوزيــعــهــم عـــلـــى مـــصـــافـــي الــشــركــة 
)مصفاتي ميناء عبدالله وميناء األحمدي 

ومصفاة الزور(.
إلــى أنه  الــبــتــرول الوطنية,  ــارت شركة  وأشـ
يعمل في املصفاة نحو 200 موظف كويتي 
ضــمــن عــقــود املــقــاولــني )الــقــطــاع الــخــاص(، 
ــقـــود األخـــــرى  ــعـ ســيــتــم اســتــيــعــابــهــم فــــي الـ
بـــالـــشـــركـــة فــــي مـــصـــفـــاتـــي مـــيـــنـــاء عــبــدالــلــه 

واألحمدي.

طاقة

المغرب

ادفع نصف قيمة السيارة اآلن والنصف اآلخر 
بعد عامين... بدون فوائد

 ،MINI Cooper Hatchو BMW X موعة � عرضًا جديدًا ع� طرازات �� لتعاون مع بنك قطر الوط�� كة الفردان للسيارات �� تقّدم ��
� وبدون أّي فوائد. وتستفيد طرازات  ن السيارة وأن يسددوا الـ 50% ا��خرى بعد عام�� كن للعم�ء أن يدفعوا 50% من �� حيث ��
ديد  � أوً�) ومن كفا�� BMW �دة 3 سنوات (بدون �� �� � ما �� موعة BMW X �ها من خدمة BMW �دة 5 سنوات/ 60 ألف � (أ�� ��
� أوً�)  �� � ما �� ات). كذلك، تستفيد طرازات MINI Cooper Hatch من خدمة MINI �دة 5 سنوات/ 60 ألف � (أ�� الكيلوم��

ات). ديد الكيلوم�� ومن كفا�� MINI �دة 3 سنوات (بدون ��

انتشار  مدى  أبرز  للرأي  استطالًعا  مؤخرًا  فودافون  رشكة  أجرت 
مشكلة "صدمة فواتري" الهواتف املحمولة بني املسافرين من قطر 
رشكة  أجرته  الذي  االستطالع  شمل  الخارج.  يف  عطالتهم  لقضاء 
لقضاء  السفر  معتادي  من  شخص   200 من  أكرث  قطر  انتالجنس 
أكرث  عن  لسؤالهم  والوافدين،  القطريني  من  الخارج،  يف  العطالت 
تكلفة  ارتفاع  وجاء  عند سفرهم.  واجهوها  التي  شيوًعا  املشكالت 
فواتري الهواتف املحمولة أثناء السفر لتتصدر قامئة هذه املشكالت، 
إذ أفاد ثلث األشخاص (36%) الذين واجهوا مصاعب أثناء سفرهم 
العام املايض بأن صدمة الفواتري كانت إحدى مشكالتهم. وللتغلب 
 Bill" خدمة  مؤخرًا  قطر  فودافون  أطلقت  املشكلة،  هذه  عىل 
يف   “Red” باقات  يف  املشرتكني  عمالئها  ملساعدة   ،"Manager
مزايا  املبتكرة  الخدمة  متنح هذه  إذ  نهائيًا،  الفواتري  تجنب صدمة 
لتفعيل خدمة  الحاجة  تلقائيًا دون  "جواز سفر فودافون" للعمالء 
عروض  مزايا  بأفضل  تلقائيًا  العمالء  تزّود  كام  مسبًقا.  التجوال 
اإلنرتنت املحيل عند انتهاء رصيد الباقة. ويُعد ”جواز سفر فودافون" 
مع جميع  تتوافق  التي  قطر  الوحيدة يف  املحمولة  الهاتف  خدمة 
مشغيل الهواتف يف البلدان املشمولة بباقة تجوال فودافون، وتُسِهم 
هذه الخدمة يف تجنيب العمالء صدمة الفواتري التي قد تحدث عند 
تفعيل خاصية التجوال عن طريق االتصال بالشبكة الخاطئة أثناء 

السفر.   
ورغم كل هذا، تفيد النتائج بأن عدًدا قليًال جًدا من املسافرين لقضاء 
عطالتهم يف الخارج ينتبهون لهذه املشكالت ويحاولون تفاديها مسبًقا. 
فأقل من نصف الذين تم سؤالهم (46%) اشتكوا عندما واجهتهم هذه 
املشكالت، وواحد من كل ستة أشخاص (16%) فقط طالبوا بتعويض، 
وثلت املسافرين تقريبًا (30%) مل يتخذوا أي إجراء مطلًقا. ويف ضوء 
إنفاق املسافرين من قطر لقضاء عطالت يف الخارج قرابة 16 ألف ريال 
قطري لكل رحلة، فإن هذه املشكالت تكبدهم نفقات مالية مزعجة. 
وتفيد النتائج أيًضا أن التأثري الكبري الناجم عن هذه املشكالت يتجاوز 
بكثري الجانب املايل، إذ أفاد (45%) من املُستطلع آراؤهم أنهم عادوا 
من إجازاتهم أكرث توترًا من ذي قبل، فيام قال (36%) إن املشكالت 
كل  من  واحد  وتقريبا  أعصابهم،  أفقدتهم  سفرهم  يف  واجهوها  التي 

خمسة (21%)، أوضح أن هذه املشكالت أفسدت رحلته متاًما. 

وبرغم أن عدًدا من هذه املشكالت ال يستطيع املسافرون التحّكم 
للتخطيط  كاٍف  وقت  قضاء  أهمية  مدى  االستطالع  يبنّي  فيها، 
يخططوا  أن  لقضاء عطالتهم دون  الكثري  يسافر  فلألسف،  للرحلة. 
بشكل جيد لها، فـ (26%) فقط يسألون عن تكلفة خدمة التجوال 
قبل السفر، و(23%) يتواصلون مع مصارفهم البنكية ليخربونها عن 
رحالتهم وواحد من خمسة تقريبًا (19%) يتفقد رصيده املتبقي 

من بيانات التجوال.    
املسافرين  للعمالء  مثالية  خدمة   "Bill Manager" تعد  ولهذا، 
الذين يتجولون يف واحدة من  للخارج. فمن خاللها ميكن للعمالء 
قيمة  وتصل  فودافون»  تجوال  «باقة  بخدمة  مشمولة  دولة   78
ريـال قطري-   100 إىل  الصوتية  املكاملات  أو  لإلنرتنت  استهالكهم 
وهي تكلفة الخدمة- الحصول تلقائيًا عىل رصيد إنرتنت بحجم 1 
رصيد  إىل  باإلضافة  البلدان،  هذه  يف  استخدامها  ميكن  غيغابايت 
الخليج  دول  يف  لالستخدام  صالحة  غيغابايت   1 بحجم  إنرتنت 
العريب، و100 دقيقة للتجوال صالحة جميعها ملدة أسبوع وبدون 
أو  اإلنرتنت  رصيد  العميل  استهلك  حال  ويف  إضافية.  تكاليف  أي 
نفس    "Bill Manager" خدمة  متنحه  أسبوع،  خالل  الدقائق 

املزايا حال وصول استهالكهم إىل 100 ريـال أخرى، وهكذا. 
وتعليًقا عىل نتائج االستطالع، قال املهندس محمد السادة الرئيس 
التنفيذي للعمليات بفودافون قطر: "ينبغي أن تكون رحلة قضاء 
أية مشاكل غري  الخارج تجربة سنوية رائعة خالية من  العطلة يف 
اإلحباط  حجم  جيًدا  نتفهم  ونحن  أجواءها.  تفسد  قد  متوقعة 
واإلزعاج الذي قد يشعر به املسافر نتيجة صدمة التكاليف املرتفعة 
جانب  إىل   ،"Bill Manager" خدمة  أطلقنا  ولهذا  للفواتري، 
مجموعة أخرى من الحلول املبتكرة لنمّكن عمالءنا من التحكم يف 
نفقاتهم سواء يف الداخل أو الخارج. وميكن لعمالئنا االعتامد علينا 
يف ذلك، إذ نوفر لهم تعريفة تجوال مناسبة وشبكة واسعة توفر لهم 
تغطية يف العديد من الدول، ومن ثم ال يبقى أمامهم سوى التفكري 

فقط يف كيفية االستمتاع برحالتهم عىل أفضل نحو ممكن".

خدمة
 "BILL MANAGER"
من فودافون قطر تجنب 
العمالء أكبر مشكالت 

السفر للخارج
فودافون 

تكشف أكثر 
األسباب التي 
تفسد رحالت 

المسافرين 
للخارج في 

استطالع 
للرأي

الرياض ـ خالد الشايع

تــراجــع احــتــيــاطــي الــنــقــد األجنبي 
لـــدى املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
إلى  املــاضــي،  فبراير/شباط  خــال 
أدنى مستوى له في خمس سنوات، مواصا 
ــة انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط  ــ هــبــوطــه مــنــذ أزمـ
مطلعة  مــصــادر  ذكـــرت  فيما   ،2014 منتصف 
ــمـــاق صـــنـــاعـــة الــنــفــط،  ــو، عـ ــ ــكـ ــ ــة أرامـ ــركـ أن شـ
تعتزم اقتراض 10 مليارات دوالر، عبر إصدار 
صكوك إسامية هي األولى في تاريخ الشركة.
ونقلت وكالة بلومبرغ االقتصادية األميركية 
عـــن مـــصـــادر وصــفــتــهــا بــاملــطــلــعــة، أن أرامــكــو 
إصــدار  أول  فــي  مــلــيــاري دوالر  تسعي لجمع 
لها من الصكوك، كجزء من برنامج يهدف إلى 
أنها  إلــى  اقتراض 10 مليارات دوالر، مشيرة 
ستبيع الصكوك آلجل 7 سنوات، بفائدة تزيد 
بــواقــع 0.25% عــن ســعــر الــفــائــدة الــســائــد في 
العديد  النفط،  انخفاض أسعار  البنوك.ودفع 
االقتراض لتطوير  إلى  املنتجة،  الشركات  من 
أعمالها. فيما لم يتم الكشف عن الغرض من 
طـــرح هـــذه الــصــكــوك مــن جــانــب أرامـــكـــو، أكبر 

منتج للنفط في العالم. 
ويــأتــي اعــتــزام أرامــكــو طـــرح أدوات ديـــن، في 
إلــى طــرح حصة  السعودية  فيه  وقــت تسعى 

تــصــل إلـــى 5% مــن أســهــم الــشــركــة فــي أســـواق 
املال )البورصات( املحلية والدولية.

وكان الرئيس التنفيذي ألرامكو قد أعلن، في 
وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أن عملية 
طرح حصة من أسهم الشركة في البورصات 
الــعــاملــيــة تــمــضــي كــمــا هـــو مــخــطــط لــهــا، ومــن 
ــارج في  املــتــوقــع أن تــجــري فــي الـــداخـــل والـــخـ

النصف الثاني من 2018.
ــا  ــهـ ــراداتـ وتـــعـــانـــي الـــســـعـــوديـــة مـــن تـــراجـــع إيـ
النفطية، ما أدى إلى تسجيل اململكة عجزًا في 
مليار دوالر   17.5 واقــتــراض نحو  ميزانيتها 
مـــن املــؤســســات املــالــيــة، فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 

األول املاضي، من خال سندات دولية.
وكـــانـــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
قــد ذكــــرت، فــي عــددهــا الـــصـــادر يـــوم السبت 
ــفــــط فــي  ــنــ ــتـــجـــي الــ ــنـ ــعــــض مـ املــــــاضــــــي، أن بــ
دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي يــدرســون 
إنتاجهم  مقابل  مقدمًا  املـــال  على  الــحــصــول 
أجبرهم هبوط  أن  بعد  وذلــك  املستقبل،  فــي 
سعر الخام على البحث عن طرق جديدة لسد 

فجوات عجز امليزانية.
وأظهرت بيانات صــادرة، أمــس، عن مؤسسة 
الــنــقــد الــعــربــي الـــســـعـــودي )الــبــنــك املـــركـــزي(، 
األجنبي  النقد  مــن  اململكة  احتياطي  تــراجــع 

إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات.
وأشـــــارت املــؤســســة، إلـــى هــبــوط االحــتــيــاطــي 
النقدي إلى حوالي 2.2 تريليون ريال )533.3 
فــاقــدًا 28.5  فــبــرايــر/شــبــاط،  مليار دوالر( فــي 
مليار ريــال )7.6 مليارات دوالر( عن مستواه 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2017. وقـــال ربيع 
سندي، املحلل املالي السعودي، إن السعودية 
ــام  ــعـ ــيــــانــــات مـــــوازنـــــة الـ ــر بــ ــشـ ــنـــت لــــــدى نـ ــلـ أعـ
الــحــالــي فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي، 
إلى 84 مليار دوالر،  أنها تتوقع عجزًا يصل 
بمعدل سبعة مليارات دوالر شهريًا. وأضاف 
ســنــدي، فــي تصريح لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
املــالــيــة الــســعــوديــة كــانــت واضــحــة فــي بيانها 
عن املــوازنــة، وأنها ستعوض هــذا العجز من 

ــدار ســنــدات  ــ الــســحــب مـــن االحــتــيــاطــي أو إصـ
ديـــن. وتــابــع: »لــم يعد متاحًا إصـــدار سندات 
أصــــدرت ســنــدات  بالفعل  ألنــهــا  ديـــن محلية، 
بأكثر من 180 مليار ريــال )48 مليار دوالر(، 
فـــاالســـتـــمـــرار فـــي طــــرح املـــزيـــد مـــن الــســنــدات 
سيجفف السيولة لدى املصارف املحلية، وهذا 
االقــتــصــاد«.  عــواقــب وخيمة على  لــه  ستكون 
الخليج  دول  بــجــانــب  الــســعــوديــة،  واتــجــهــت 
األخـــرى، إلــى طــرح ســنــدات دولــيــة لاقتراض 
لتقليص  مالية  سيولة  لتوفير  الــخــارج،  مــن 
العجز في موازناتها. وأظهر رصد لـ«العربي 

دول مجلس  إصـــــــدارات  حــجــم  أن  الـــجـــديـــد«، 
)الــســعــوديــة، قطر،  الــســت  الــتــعــاون الخليجي 
البحرين(  ُعــمــان،  الــكــويــت، سلطنة  اإلمــــارات، 
من السندات الدولية منذ بداية العام املاضي، 

2016، بلغ نحو 48.4 مليار دوالر. 
االئتماني  للتصنيف  »موديز«  وكالة  وكانت 
الــعــاملــيــة، فـــي تــقــريــر لــهــا أخـــيـــرًا، تــوقــعــت أن 
تجمع دول الخليج هذا العام قرابة ما جمعته 
العام املاضي، بعد أن وصل عجز ميزانيتها 
إلى  و2016   2015 لعامي  مجتمعة  العمومية 
9% من ناتجها املحلي اإلجمالي ككل، مقارنة 

مـــع الـــفـــائـــض الـــــذي ســجــلــتــه هــــذه الــــــدول في 
2014 حني بلغ 5% تقريبًا من ناتجها املحلي 
اإلجـــمـــالـــي، عــنــدمــا كــــان ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط 

حينها 100 دوالر.
تقرير  فــي  رأت  ســتــريــت«  »وول  لكن صحيفة 
لها، مطلع األسبوع الجاري، أن ما ستجمعه 
هــــذه الــــــدول قـــد ال يـــكـــون كـــافـــيـــًا، فــالــســنــدات 
الــســعــوديــة الـــتـــي جــمــعــت مــنــهــا 17.5 مــلــيــار 
املـــاضـــي،  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي  دوالر، 
غطت 22% فقط من عجزها املالي لعام 2016.

قــادرة  الخليج  وحتى وقــت قريب، كانت دول 

على تجاهل أسواق السندات العاملية، ولكنها 
لجأت إلى إصدار أدوات الدين لتغطية العجز 
في موازناتها الناتجة عن تهاوي سعر النفط 
بأكثر من 70% من 120 دوالرًا منتصف 2014، 
إلى نحو 27 دوالرًا مطلع 2016، قبل أن يصعد 

إلى نطاق 50 دوالرًا باملتوسط حاليًا.
االئــتــمــانــي،  للتصنيف  فيتش  وكــالــة  وقــالــت 
في تقرير صــادر في وقــت سابق من مــارس/

النفط، ساهم  إن هبوط أسعار  الــجــاري،  آذار 
في زيــادة العجز املالي واالتــجــاه إلــى أســواق 

الدين العاملية.

تراجع احتياطي 
السعودية... 

وأرامكو تقترض

هبوط أسعار النفط يقلّص اإليرادات المالية )فايز نور الدين/ فرانس برس(

ذكرت مصادر مطلعة 
أن شركة أرامكو النفطية 

السعودية، تعتزم 
اقتراض 10 مليارات 

دوالر، عبر إصدار صكوك 
إسالمية هي األولى 

في تاريخها

موارد

غزة ـ عالء الحلو

محمد  أبـــو  الفلسطيني  ـــزارع  املــ يــكــتــرث  ال 
املتواصلة،  اإلسرائيلية  للتهديدات  حبيب 
ــدود الـــشـــرقـــيـــة  ــ ــحــ ــ ــنـــــار عـــلـــى الــ وإطـــــــــاق الـــ
ملنطقة حــي الــشــجــاعــيــة شـــرق مــديــنــة غــزة، 
ــه بـــأشـــتـــال الـــزيـــتـــون وغــيــرهــا  ــ ــيـــزرع أرضـ فـ
مــن املــحــاصــيــل، رافــعــًا شــعــار »األرض لنا، 

سنزرعها ونقلعها«.
املــخــاطــر والـــصـــعـــوبـــات املــحــيــطــة بـــاملـــزارع 
الــخــمــســيــنــي وأقــــرانــــه عــلــى طــــول الـــحـــدود 
الشرقية لقطاع غزة لم تمنعهم من التوجه 

إلــــى أرضـــهـــم صــبــيــحــة كـــل يـــــوم، لــتــفــقــدهــا 
والعناية بها، في تأكيد منهم على أحقيتهم 

باألرض، وانتمائهم إليها.
وتتعدد أشكال املمارسات اإلسرائيلية بحق 
املــزارعــني على طــول الــخــطــوط الــشــرقــيــة، إذ 
النار  املتمركزة بإطاق  املراقبة  أبــراج  تقوم 
بــشــكــل مــتــقــطــع عــلــى املـــزارعـــني وإصــابــتــهــم 
بــشــكــل مــبــاشــر، إضـــافـــة إلــــى رش املــبــيــدات 
الكيماوية لضمان عدم تأثير طول النباتات 

واألشجار على الرؤية واملراقبة واملتابعة.
ويــقــول أبــو محمد لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إنه 
الــزراعــة في توفير لقمة عيش  يعتمد على 

أفــــراد، مضيفًا:  املــكــونــة مــن ثمانية  أســرتــه 
دونــمــات   5 مساحتها  أرض  قطعة  »نــمــلــك 
)الـــدونـــم يــعــادل ألـــف مــتــر مـــربـــع(، لكننا ال 
نستطيع الـــوصـــول إلــيــهــا لــقــربــهــا الــشــديــد 

مـــن أبــــــراج املـــراقـــبـــة، وقــطــعــة أرض أخـــرى 
تبعد نحو 800 متر عن تلك األبـــراج، نقوم 
ــم املــخــاطــر  ــ بـــزراعـــتـــهـــا والـــعـــنـــايـــة بـــهـــا، رغـ

املحدقة بنا«.
ــط تــلــك املــخــاطــر،  ــة وســ ــزراعــ ــن ســبــب الــ وعــ
الشريط  يقول حبيب: »وجودنا على طول 
الــشــرقــي لــقــطــاع غـــزة يــعــزز مـــن صــمــودنــا، 
الفلسطينية  أرضــنــا  هــويــة  على  وتأكيدنا 
تــركــنــا األرض ورحــلــنــا مــنــذ زمــن  كــنــا   )..(
لـــو أنــنــا خــفــنــا، وارتـــعـــدنـــا مـــن الــتــهــديــدات 

اإلسرائيلية املتواصلة«.
ويوضح أن املزارع يتعرض للطلقات األولى 
في أي تصعيد إسرائيلي أو حرب أو توغل، 
كما يتعرض للخسائر املتواصلة، مضيفًا: 
»تزيد تلك املمارسات من تمسكنا باألرض، 
وتمسكنا بمهنة اآلباء واألجداد، فقد رويت 

بالدماء والعرق«.  
ــيـــب إلـــــــى الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي  ــبـ ــفــــت حـ ــلــ ويــ
يــواجــهــهــا املـــــــزارع ومــنــهــا مــلــوحــة املـــيـــاه، 
غــيــاب دعــــم املــــــزارع الــفــلــســطــيــنــي، واملــنــتــج 
يتم  مــنــتــجــات  اســتــيــراد  عــبــر  الفلسطيني، 
زراعتها محليًا، ما يؤدي إلى عدم استقرار 
ــزيـــد من  األســــعــــار فـــي الــــســــوق، وإلــــحــــاق املـ
الـــخـــســـائـــر بــــــاملــــــزارع، فــــي ظــــل غـــيـــاب دعـــم 
الزراعة  وزارة  الزراعية وصــرف  املؤسسات 

لألضرار.
أوضــــــــاع املـــــزارعـــــني مــتــشــابــهــة مــــن شــمــال 
ــزارع  ــ الــقــطــاع حــتــى جــنــوبــه، إذ يـــوضـــح املـ
أبــو أحــمــد أبــو مغاصيب مــن منطقة وادي 
السلقا شــرق ديــر البلح وســط قــطــاع غــزة، 
ويعيل أســرة مكونة من 7 أفــراد، أنــه يعمل 
وشــقــيــقــه إيــــاد، فــي أرضــهــم ومــســاحــتــهــا 3 
دونــمــات، يتم زراعتها بمحاصيل عــدة في 

موسمي الصيف والشتاء.
ــربــــي الــــجــــديــــد« أن املـــــــزارع  ــعــ ويــــبــــني لـــــ »الــ
فــــي خـــطـــر مـــتـــواصـــل نــتــيــجــة املـــمـــارســـات 
لكنه  املتوقعة،  وغير  املفاجئة  اإلسرائيلية 
ال يـــزال متمسكًا بــفــأســه وأرضــــه، ويــشــارك 
فـــي كـــل املــنــاســبــات والــفــعــالــيــات الــوطــنــيــة 
التي تؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني 

باألرض، وعلى ضرورة تمسكه فيها.
ويـــشـــيـــر أبــــــو مـــغـــاصـــيـــب إلــــــى أن املــــــــزارع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هـــــو املـــــــــــزارع األكـــــثـــــر تــــأثــــرًا 
بالسياسة وارتهانًا لألوضاع األمنية، التي 
والحصاد وعلى  الزراعة  على عملية  تؤثر 
ــار املـــنـــتـــج، مــضــيــفــًا: »نـــحـــن فـــي حــالــة  ــعـ أسـ
قلق متواصل، وتحيط بنا األزمــات من كل 

ــــزرع، وال مــجــال  الــجــهــات، لــكــنــنــا مـــا زلــنــا نـ
أمــامــنــا ســوى الـــزراعـــة«. وتــؤكــد عــفــاف أبو 
غالي، مديرة اإلغاثة الزراعية في قطاع غزة، 
ــتـــال اإلســرائــيــلــي يــمــنــع املـــزارعـــني  أن االحـ
ــم بــشــكــل دائـــم  ــهـ ــيـ ــول إلــــى أراضـ مـــن الــــوصــ
الســتــغــالــهــا بــالــشــكــل األمـــثـــل، مــا يجعلها 
مــنــاطــق مــقــيــدة الـــوصـــول إلــيــهــا، ويتسبب 

بخسائر فادحة. 
ــالـــي، فـــي لـــقـــاء مـــع »الــعــربــي  ــو غـ ــقـــول أبــ وتـ
الـــجـــديـــد«، إن الــصــعــوبــات واملــخــاطــر الــتــي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا املـــــــــزارع الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
الحدود الشرقية للقطاع، والتي تتمثل في 
إطــاق الــنــار، وتــذبــذب مساحات الــوصــول، 
كذلك منع املزارعني من زراعة أشتال تتجاوز 
الـ 60 أو 70 سنتيمترا، كي ال تحجب الرؤية 
عــن جــنــود االحــتــال املتمركزين فــي أبــراج 

املراقبة على طول الخطوط الشرقية.
أن االحــتــال اإلسرائيلي يمنع  إلــى  وتشير 
ــول املـــؤســـســـات اإلغـــاثـــيـــة لــلــمــزارعــني،  ــ وصـ
باستثناء بعض املؤسسات الدولية، ويقيد 
الوصول إليها، ما يزيد األعباء امللقاة على 
عــاتــق املـــزارعـــني، الــذيــن يــعــانــون مــن جملة 
أزمات، مبينة ضرورة مساندة املزارع كونه 
ركـــنـــا أســـاســـيـــا مـــن أركــــــان دعــــم االقــتــصــاد 
الخطر  أن  غــالــي  أبـــو  وتــؤكــد  الفلسطيني. 
األكبر الــذي يتعرض له املـــزارع، يتمثل في 
الكيماوية،  للمبيدات  االحــتــال  اســتــخــدام 
ــة عــلــى  ــتـــي يـــرشـــهـــا عـــبـــر طــــائــــرات خـــاصـ الـ
طـــول الــحــدود الــشــرقــيــة، وتــســبــب فــي حــرق 
املــحــاصــيــل، وخــســائــر كــبــيــرة، الفــتــة إلــى أن 
املزارع ال يحصل على أي تعويضات نتيجة 
عدم تفعيل صندوق »درء املخاطر«، ودعت 
إلــى تفعيله من أجــل دعــم صمود املزارعني 

على أرضهم.
ــــري، رئــــيــــس الــلــجــنــة  ــــضـ ــــخـ كـــــــان جــــمــــال الـ
الــشــعــبــيــة ملـــواجـــهـــة الـــحـــصـــار، قـــد قــــال في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة فـــي وقــــت ســبــق من 
الــكــارثــيــة   اآلثــــار 

ّ
الـــجـــاري، إن مــــارس/ آذار 

ــاع غـــزة  ــطــ ــد قــ ــ ــلــــي ضـ ــيــ ــرائــ لـــلـــحـــصـــار اإلســ
تتصاعد وتزداد منذ أكثر من عشر سنوات.

يــســيــطــر   االحـــــتـــــال 
ّ
أن ــري،  ــخــــضــ الــ وذكـــــــر 

ــي مـــعـــابـــر غـــزة  ــ ــتـــحـــكـــم بـــشـــكـــل كــــامــــل فـ ويـ
ويــغــلــقــهــا بــشــكــل تــــام، بــاســتــثــنــاء معبرين 
يــفــتــحــهــمــا جــزئــيــًا )كـــــرم أبــــو ســـالـــم وبــيــت 
كذلك طوقًا بحريًا  حــانــون-إيــرز(، ويفرض 
أو ممر  إقامة ميناء بحري  ، ويمنع 

ً
شــامــا

مائي عن طريق ميناء وسيط.

مزارعو شرق غزة يتشبثون باألرض رغم المخاطر

تقارير عربية
زراعة

المزارعون مستهدفون بشكل مستمر من االحتالل )عبدالحكيم أبورياش(

االحتالل يحرق 
محاصيل الفلسطينيين 

بمبيدات كيماوية
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موسى مهدي

وفـــر مــنــتــدى االســتــثــمــار الــقــطــري 
الــذي عقد ليومني في  البريطاني 
كل منالعاصمة البريطانية لندن 
فرصة  إنكلترا،  شمالي  بيرمنغهام  ومدينة 
لــتــعــريــف الــقــطــاع الـــخـــاص الــقــطــري ورجـــال 
األعـــمـــال بــالــفــرص الــتــي ســتــوفــرهــا التقنية 
الــبــريــطــانــيــة وقـــطـــاع الــخــدمــات فـــي تحويل 
النفط  على  االعتماد  مــن  القطري  االقتصاد 
والغاز إلى اقتصاد معرفي وفقًا لرؤية قطر 

للتنمية املستدامة »رؤية قطر 2030«.
ــات أن  ــركــ ــــرو شــ ــــديـ ــال ومـ ــمــ ويــــــرى رجــــــال أعــ
تــوقــيــت املــنــتــدى االســتــثــمــاري، كـــان مــمــتــازًا 
حيث إنه تزامن مع توقيع بريطانيا للفقرة 
»50 مـــن اتــفــاقــيــة لــشــبــونــة« الـــتـــي وقــعــتــهــا 
الــوزراء تيريزا ماي اليوم في أعقاب  رئيسة 
في  للمنتدى  الثاني  الــيــوم  أمــس  حضورها 

مدينة بيرمنغهام. 
وهــــــــــذا الــــتــــوقــــيــــت نــــــــال تــــقــــديــــر الــــشــــركــــات 
البريطانية ومجتمع رجال األعمال ورئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي قالت في 
خطابها »رخــاء الخليج هو رخــاء بريطانيا 
نال  كما  بريطانيا«،  أمــن  هــو  الخليج  وأمـــن 
إعـــجـــاب كـــبـــار الــــــــوزراء ورؤســـــــاء الــشــركــات 
الـــذيـــن حـــضـــروا املــنــتــدى فـــي لــنــدن ومــديــنــة 
بيرمنغهام، الذين وصفوه بأنه »صوت ثقة 
في االقتصاد البريطاني«، ودليل على عمق 

العالقات بني قطر واململكة املتحدة. 
ــــون ورجــــــــــــال أعــــمــــال  ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ وأعــــــــــــرب دبـ
على  الجديد«  »العربي  التقتهم  بريطانيون 
هـــامـــش جــلــســات املــنــتــدى عـــن هــــذا الــتــقــديــر 
بقولهم إن الحضور عالي املستوى واملكثف 
ــمـــال  لـــكـــبـــار رجـــــــاالت الــــدولــــة ومــجــتــمــع األعـ
لبريطانيا، عكس  التوقيت  هــذا  في  القطري 
جهة،  من  البريطانية  القطرية  العالقة  عمق 
كما يعكس من جهة أخــرى، التزام القطريني 
بريطانيا  أن  رغم  بريطانيا  في  باالستثمار 
تــوقــع حــالــيــًا وثــيــقــة خــروجــهــا مـــن أوروبـــــا، 
اآلخرين.  املستثمرين  أخــاف بعض  ما  وهــو 
ووصف وزير التجارة الخارجية البريطانية 
ليام فوكس هذا الحضور بأنه » صوت ثقة« 

في االقتصاد البريطاني. 
كــمــا قــــال دبــلــومــاســي بــريــطــانــي فـــي جلسة 
ــه »دهــــش  ــ » الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـ ـــ ــ الــــغــــداء لـ
بـــهـــذا الـــحـــضـــور الــكــثــيــف لــلــشــركــات وكــبــار 
ــاء ومـــديـــري الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة في  رؤســ
هــذا املــنــتــدى«، مــقــدرًا أن عــدد رجـــال األعــمــال 
ربما يفوق ألف رجل أعمال ورئيس تنفيذي 

ومدير ومسؤول بريطاني في يومه األول. 
ووصــــــف الـــســـفـــيـــر األســــبــــق فــــي قـــطـــر جـــون 
تعليق  في  املنتدى،   )2012 ــ   2008( هوكينز 
 »هـــــذا مــنــتــدى 

ً
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، قـــائـــال لــــ

الـــضـــخـــم  ــور  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ أن  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مــــمــــتــــاز وأعـ
واملستوى العالي من التمثيل  يظهر التزام 
العالقات  بتجديد  وقــطــر  بريطانيا  مــن  كــل 
ما  البلدين«. وأضــاف  أكثر بني  وترسيخها 
أعرفه أن قطر تواصل االستثمار في بريطانيا 
فــــــرص جـــــديـــــدة وأن خـــــروج  وتـــبـــحـــث عـــــن 
بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد األوروبــــــي لـــم يــؤثــر 
بريطانيا«،  في  القطرية  االستثمارات  على 
مــشــيــرًا إلــــى أن قــطــر اعـــربـــت عـــن الــتــزامــهــا 
بــاســتــثــمــار 5 مـــلـــيـــارات جــنــيــه اســتــرلــيــنــي 
جديدة في بريطانيا خالل السنوات املقبلة.  
منتدى  داخــل  الجديد«  »العربي  وفــي جولة 
في  البريطاني  القطري  واالستثمار  األعمال 
كبيرة  بمجموعة  التقت  بيرمنغهام،  مدينة 
الشركات  التنفيذيني ومــديــري  الــرؤســاء  مــن 
البريطانية التي قدمت مشروعاتها للجانب 
ــداف املــنــتــدى في  ــ الــقــطــري، ضــمــن تــنــفــيــذ أهـ
إنـــشـــاء شـــراكـــات تــجــاريــة واســتــثــمــاريــة بني 

القطاع الخاص البريطاني والقطري. 
مـــن بـــني الـــذيـــن الــتــقــتــهــم »الــعــربــي الــجــديــد« 
مـــديـــر شـــركـــة »إيـــــربـــــاص« فــــي بــيــرمــنــغــهــام 
ــال إن الـــشـــركـــة لــديــهــا  ــ ــذي قـ ــ ــوك، الــ ــ أنـــــــدرو كــ
تـــعـــاقـــدات مــــع الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة 
وتقدم بعض الخدمات الهندسية والصيانة 
ــتـــوســـع فــــي الــــســــوق الـــقـــطـــري  ــالـ ومـــهـــتـــمـــة بـ
وتــقــديــم خــبــراتــهــا وتــقــنــيــاتــهــا لــلــشــراكــة مع 

ــأثــــرت الـــبـــورصـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والــجــنــيــه  تــ
رئيسة  بــتــوقــيــع  تــأثــرًا طفيفًا  اإلســتــرلــيــنــي 
الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على وثيقة 
ــن عـــضـــويـــة االتـــحـــاد  ــــروج الـــرســـمـــي مــ ــــخـ الـ
ــعــــر صــــرف  ــــذب ســ ــذبــ ــ ــيــــث تــ األوروبــــــــــــــــي، حــ
الجلسات  في  نطاق ضيق  في  اإلسترليني 
الـــتـــي تــلــت الـــتـــوقـــيـــع، أمـــــس. وكـــــان الــجــنــيــه 
اإلســـتـــرلـــيـــنـــي قــــد تـــكـــّبـــد بـــعـــض الــخــســائــر، 
ــر  ــؤشــ ــا تـــخـــلـــى املــ ــمـ ــنـ ــيـ ــــى، بـ ــافـ ــ ــعـ ــ ــه تـ ــنــ ــكــ ولــ
الــبــريــطــانــي الــرئــيــســي عـــن املـــكـــاســـب الــتــي 
ــارة املــتــعــامــلــني إلـــى تقارير  حــقــقــهــا، مــع إشــ
ذكـــرت أن االتــحــاد األوروبــــي مــن املــرجــح أن 
على طلب  رده  في  موقفًا تصالحيًا  يتبنى 

قسم  الــقــطــري. ويتخصص  الــخــاص  القطاع 
»إيـــربـــاص« الــبــريــطــانــي فــي بــنــاء الــطــائــرات 
ــار الــصــنــاعــيــة ونـــظـــم أمــن  ــمــ املـــروحـــيـــة واألقــ
املــعــلــومــات اإللــكــتــرونــيــة وشــبــكــة اإلنــتــرنــت 
واالتـــصـــاالت وكــذلــك أمــن املــعــلــومــات املالية. 
وقال إنه يحضر املنتدى على أمل الحصول 
على تعاقدات جديدة مع الشركات القطرية. 

»العربي الجديد«،  وأشار كوك، في تعليقاته لـ
إلــى أهمية املنتدى في عــرض فــرص التقنية 
البريطانية  الــشــركــات  تقدمها  الــتــي  العالية 
للجانب القطري، الذي يخطط لبناء اقتصاد 
ــة قــطــر 2030«،  مــعــرفــي ومــتــنــوع ضــمــن »رؤيــ
التي تعمل على خفض االعتماد على النفط 
والــغــاز فــي الــدخــل الــقــومــي، هــذا مــن الجانب 
القطري. وقال كوك من جانبنا، فإننا نبحث 

عن التوسع في أســواق الــدول الصديقة مثل 
قــطــر واملــســاهــمــة فـــي هـــذا الــتــحــول، وهـــو ما 
يمثل مكسبًا للجانبني القطري والبريطاني.  
من جانبه، قال رئيس املشاريع االستراتيجية 
بــجــامــعــة بيرمنغهام  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  فــي 
»العربي الجديد«، إن لدى  اليوت مارستون لـ
وحدة الرعاية الصحية بالجامعة شراكات مع 
»واحة العلوم والتقنية بالدوحة« ومستشفى 
ســـدرة. وأضـــاف أن الجامعة تسعى إلــى نقل 
للقطاع  املــتــوفــرة  الصحية  الــرعــايــة  تقنيات 
املدني،  الجانب  إلــى  بريطانيا  في  العسكري 
ــذا املــــشــــروع ســيــســهــم فــي  ــ ــــى أن هـ مـــشـــيـــرًا إلـ
إحداث نقلة كبيرة في الخدمات الصحية في 
الصحية  للخدمات  وبناء ســوق حديث  قطر 
يــكــون مــركــزه الــدوحــة. وأضـــاف  أن الجامعة 

بــريــطــانــيــا الــرســمــي الـــخـــروج مـــن االتـــحـــاد. 
وارتـــفـــع الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي إلـــى 1.2460 
دوالر في الجلسة الصباحية في لندن، بعد 
أن سجل أدنى مستوى في ثمانية أيام عند 
1.2377 دوالر، في وقت سابق، مرتفعًا نحو 
نــصــف ســنــت عـــن ســعــره قــبــل عــشــر دقــائــق 
مــن هــذه الــقــراءة. وتــراجــع اإلسترليني إلى 
1.2438 دوالر، من دون تغّير يذكر عن الفتح. 
مستوى  أعلى  اإلسترليني  الجنيه  وسجل 
خــــالل الــجــلــســة عــنــد 86.57 بــنــس لــلــيــورو، 
اليوم. ودعمت  بارتفاع نسبته 0.3% خالل 
موقف  البريطاني  للنمو  الــقــويــة  البيانات 
بيعه،  املضاربون  تفادى  الــذي  اإلسترليني 

خوفًا من تكبد خسائر. 
ــلـــى املــــؤشــــر  ــخـ ــد األســــــهــــــم، تـ ــيـ ــعـ وعـــــلـــــى  صـ
الـــبـــريـــطـــانـــي عــن  تـــايـــمـــز 100«  »فـــايـــنـــنـــشـــال 
بعض املكاسب التي حققها في وقت سابق 
بدون  ليظل  اإلسترليني،  الجنيه  تعافي  مع 
تــغــيــيــر يــذكــر عـــن الــجــلــســة الــســابــقــة. وظــلــت 
األسهم املتوسطة األكثر انكشافًا على السوق 
املحلية بدون تغيير يذكر. وأظهرت بيانات 
اقتراض  أن  أمــس،  بريطانية صــدرت صباح 
املــســتــهــلــكــني الــبــريــطــانــيــني تــبــاطــأ بــأقــل من 
املتوقع في فبراير/شباط، على الرغم من أن 
التي جاءت  العقارية  الرهون  املوافقات على 
أضعف من املتوقع عززت اإلشارات املتباينة، 
فــي اآلونـــة األخــيــرة، مــن بيانات األســر قبيل 
ــفـــصـــال الـــبـــريـــطـــانـــي. ويـــذكـــر أن رئــيــســة  االنـ
الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، سوف تبدأ 
التفاوض مع زعماء االتحاد األوروبــي حول 

عالقات بريطانيا مع االتحاد بعد شهر. 
)العربي الجديد(

بني  املنتدى  أهـــداف  فــي  كبيرًا  توافقًا  هنالك 
الــجــانــبــني، حــيــث اســتــهــدفــت بــريــطــانــيــا من 
ــادة الــــصــــادرات إلـــى قــطــر، ضمن  ــ املــنــتــدى زيـ
خــطــة بــنــاء اقــتــصــاد جــديــد فــي فــتــرة مــا بعد 
»بـــريـــكـــســـت« يــحــقــق الــنــمــو عــبــر الــتــصــديــر، 
ومشاركة رأس املــال القطري فــي  مشروعات 
تحديث البنى التحتية في بريطانيا املقدرة 

خــالل  استرليني  مــلــيــار جنيه   500 بــحــوالــى 
الحيوية  إعــادة  إلى  املقبلة، إضافة  السنوات 
في  تفكيكها  تــم  الــتــي  البريطانية  للصناعة 
عهد رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر. 
مـــن جــانــبــهــا تــهــدف قــطــر مـــن خـــالل املــنــتــدى 
»القيمة  على  قائم  معرفي  اقتصاد  بناء  إلــى 
املــضــافــة الــعــالــيــة«، وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل 
بعيدًا عن النفط والغاز وفقًا لرؤية » 2030« 

للتنمية املستدامة.
وعـــلـــى صــعــيــد تــنــفــيــذ أهـــــداف إنـــجـــاح كــأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم الـــذي ستستضيفه  قطر 
في عام 2022، الحظت »العربي الجديد«، أن 
من  مجموعة  عرضت  البريطانية  الشركات 
إنجاح  في  للمساهمة  وتقنياتها  خدماتها 
دورة كـــأس الــعــالــم. مــن بــني هـــذه الــشــركــات، 

املـــعـــلـــومـــات  لــــخــــدمــــات  إن«  آم  »أي  ــة  ــركــ شــ
ــقــــت »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــتــ ــة. والــ ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
رئيسها دوميك فينيل، الذي قال إن الشركة 
تأمل في الحصول على عقود قطرية لتقديم 
خدمات املعلومات الرياضية في كأس العالم 
ــر شــركــة  ــديـ ــذلـــك مـ ــالــــدوحــــة، كـــمـــا الـــتـــقـــت كـ بــ
»ســـبـــورتـــس تــكــنــولــجــي تـــيـــم كــــــــارد«، كــيــفــن 
ديكسون، الذي قال إنه سافر إلى قطر مرتني 
والتقى باللجنة املنظمة لكأس العالم ووزارة 
الجديد«  »العربي  لـ السياحة في قطر. وذكر 
ــي تــقــديــم  أنـــــه يـــأمـــل أن  تــتــمــكــن الـــشـــركـــة فــ
التقت  كما  العالم.  كــأس  فــي  لقطر  خدماتها 
غـــوردون ويــرث الــذي تتخصص شركته في 
تنظيم ســبــاقــات الــخــيــل ولــهــا تــعــاقــدات مع 

فريق« نوتنغهام فورست«.

بــعــد تــســعــة أشـــهـــر عــلــى الــتــصــويــت لــصــالــح الـــخـــروج من 
ــاد األوروبــــــــــي، أطـــلـــقـــت بــريــطــانــيــا عــمــلــيــة الـــخـــروج  ــحــ االتــ
التاريخية من االتحاد األوروبــي، وفتحت فترة سنتني من 
املفاوضات الصعبة لالنفصال عن هذا التكتل الذي انضمت 

إليه بتحفظ قبل 44 عامًا ويضم 28 دولة.
ورسالة االنفصال التي وقعتها رئيسة الوزراء البريطانية، 
تيريزا ماي، مساء الثالثاء، سلمها السفير البريطاني لدى 
بـــارو، لرئيس املجلس األوروبــــي،  ــــي، تيم  االتــحــاد األوروبـ
ــالـــد تـــوســـك، لــتــنــطــلــق بــذلــك رســمــيــًا آلــيــة الـــخـــروج من  دونـ
االتحاد. وتفعيل املادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تنص 
على خروج دولة عضو من االتحاد األوروبي يعتبر ساريا 
اعتبارًا من اللحظة التي تسلم فيها توسك الرسالة باليد.  
 محللني قالوا لوكالة 

ّ
واليــزال مضمون الرسالة سريًا، لكن

الــروابــط  قــد ال تكفي لفك  الفرنسية، إن هــذه املهلة  األنــبــاء 
التي  املعقدة  أربعة عقود وامللفات  التي نسجت على مدى 
أســتــاذة  بـــارنـــارد،  كــاثــريــن  تــقــول  بشأنها.  التباحث  سيتم 

القانون األوروبي في جامعة كامبردج »الحقيقة أن النطاق 
واسع، إلى حد أن عامني لن يكونا كافيني أبدا«. 

أما كامينو مورتيرا مارتينيز، الباحثة في مركز اإلصالح 
ــي فـــي لـــنـــدن، فــتــتــوقــع »عــلــى األرجــــــح« أال تنتهي  ــ ــ األوروبـ

املفاوضات في غضون عامني.
في  السياسية  العلوم  أستاذة  باتريسيا هوغوود،  وتقول 
جامعة وستمنستر »هناك عراقيل منذ اآلن«، قبل انطالق 

املفاوضات.
وتــرفــض مـــاي ضــمــان حــقــوق نــحــو ثــالثــة مــاليــني أوروبـــي 
على  يقوم  األساسي  هدفها  بينما  بريطانيا،  في  يقيمون 

الحد من الهجرة القادمة من االتحاد األوروبي. 
إلى  الوزير املسؤول عن »بريكست«، ديفيد ديفيس،  وأملح 
أن لندن لن تدفع الفاتورة التي سيقدمها االتحاد األوروبي، 
أو على األقــل لــن تدفعها كاملة، والــتــي قــدرت بــني 55 و60 

مليار يورو.
)فرانس برس(  

االستثمار 
القطري البريطاني

تأثير طفيف على األسترليني 
واألسهم بعد »الخروج«

)Getty( رئيس الوزراء القطري ورئيسة الوزراء البريطانية في المنتدى ببيرمنغهام

)Getty( تذبذب طفيف لإلسترليني في سوق المال

)Getty( الموظفون في طريقهم للعمل بعد التوقيع بدون ضجيج

)Getty( متظاهرون ضد االنفصال عن أوروبا

)Getty( مقر المركزي الصيني في بكين)Getty( تغير طفيف في سعر صرف اإلسترليني

)Getty( ترامب يدفع الصين إلى التقارب مع أوروبا

المنتدى وفر منصة 
لعرض الخدمات والتقنية 

أمام المستثمر القطري

تـــبـــحـــث عــــن شــــركــــاء قـــطـــريـــني لـــتـــمـــويـــل هـــذا 
املشروع ونقله إلى مرحلة  تجارية أوسع. 

ــر الــتــنــفــيــذي  ــديــ وفـــــي ذات االتـــــجـــــاه، قـــــال املــ
ملــــشــــروع »فــــيــــرشــــوال ريـــالـــتـــي انــجــيــنــيــرنــغ« 
الذي يعنى بتقنيات تجسيد الخيال العلمي 
»سيتي  بجامعة  الــدرونــز  طــائــرات  وتقنيات 
إنه  كــيــرك،  فــي بيرمنغهام كريس  أنــد غيلد« 
يتناقش مــع رجـــال األعــمــال الــقــطــريــني حــول 
تقديم خدمات تعليمية في مجاالت التدريب 
وأشــار  ليرننغ«.  »ديجتال  الرقمي  والتعليم 
إلى أن الجامعة لديها تعاقدات في السعودية 
وتسعى للتعاقد مع القطاع الخاص في قطر. 
والحـــظـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فـــي حــديــثــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة  ــتــــجــــارة  الــ وزارة  مـــســـؤولـــي  مــــع 
أن  املنتدى،  القطرية في جلسات  والنقاشات 

فرص مساهمة لندن 
في تنفيذ رؤية قطر 2030

الحظ دبلوماسيون أن هناك تقاربًا بني 
بكني وبروكسل، ملقاومة خطط الرئيس 

دونالد ترامب التجارية. 
ويـــقـــول دبـــلـــومـــاســـيـــون أوروبـــــيـــــون إن 
الصني بدأت تنفيذ حملة تودد لالتحاد 
األوروبي، منذ تولي الرئيس األميركي 
دونالد ترامب منصبه، فغيرت موقفها 
مــن املــفــاوضــات التجارية، وأملــحــت إلى 
الــتــعــاون فــي عــدد مــن القضايا  توثيق 
ــــون  ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ األخــــــــــــــــرى. ويـــــشـــــعـــــر دبـ
أوروبيون في بروكسل وبكني، بإلحاح 
حلفاء  إليجاد  الصني،  من جانب  أكبر، 
مــســتــعــديــن لــلــدفــاع عــن الــعــوملــة، وســط 
ــــب عــلــى  ــرامـ ــ ــن أن يـــعـــمـــل تـ ــ ــاوف مـ ــ ــخـ ــ مـ
تــقــويــضــهــا بــســيــاســات الــحــمــايــة الــتــي 

يتبعها تحت شعار »أميركا أوال«.
ــــي يــــقــــيــــم فــــــي بــكــني   ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ وقــــــــــال دبـ
لرويترز »ترامب يدفع الصني وأوروبــا 
الصيني  للدعم  ذلــك  في  معًا«، مستندًا 

لـــلـــتـــجـــارة ومـــكـــافـــحـــة الــتــغــيــر املــنــاخــي 
واألمــــم املــتــحــدة، وغــيــرهــا مــن املــجــاالت 
الجديد  األميركي  الرئيس  التي يسعى 

إلى تحويل االتجاه فيها.
ومسؤولون  دبلوماسيني  أربــعــة  وقـــال 
كبار فــي االتــحــاد األوروبــــي، على صلة 
وثيقة بالجانب الصيني، لرويترز، إنهم 
يرون أيضًا فرصة لحدوث انفراجة في 
منذ  ببطء  تسير  التي  األعــمــال  قضايا 
سنوات، بما فيها إبرام معاهدة خاصة 

لزيادة التدفقات االستثمارية.
وتشعر اتحادات األعمال في االتحاد 
األوروبــــــي بــقــدر كــبــيــر مـــن االرتـــيـــاب، 
ــــدي اســـــتـــــيـــــاء مـــــــتـــــــزايـــــــدًا، مـــثـــل  ــبـ ــ ــتـ ــ فـ
الواليات  في  لها  املناظرة  املؤسسات 
ــن مــــحــــدوديــــة املـــســـاحـــة  ــ املــــتــــحــــدة، مـ
املتاحة لها للنفاذ إلى أسواق الصني 

وتطالب برد أكثر حزمًا.
)العربي الجديد، رويترز(  

أمس  الصيني،  املــركــزي  البنك  ى 
ّ
تخط

ــاء، عــمــلــيــات الـــســـوق املــفــتــوحــة  ــعــ األربــ
مما  العكسي،  الــشــراء  إعـــادة  لعمليات 
الــســوق.  إلــى تــراجــع السيولة مــن  أدى 
ــــو يــــــوم الـــعـــمـــل الـــــرابـــــع عــلــى  وهـــــــذا هـ
التوالي الذي أوقف فيه البنك عمليات 
ــادة  ــ ــة لـــعـــمـــلـــيـــات إعــ ــتـــوحـ ــفـ الــــســــوق املـ
الـــشـــراء الــعــكــســي )الـــريـــبـــو الــعــكــســي(، 
وهي عملية يشتري من خاللها البنك 
الــبــنــوك  مـــن  املـــالـــيـــة  األوراق  ــركــــزي  املــ
إليها  بيعها  ليعيد  اتفاقية،  بموجب 

في املستقبل.
وحـــســـب وكــــالــــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة، 
فإن هذا يعني عدم وجــود ضخ أموال 
قــصــيــرة األجــــل فـــي الــنــظــام املــصــرفــي، 
النقد،  إلــى سحب صــاف مــن  مما أدى 
حيث استحقت اتفاقيات إعادة الشراء 

ــاء،  ــ ــعـ ــ ــة، أمـــــس األربـ ــقـ ــابـ الـــعـــكـــســـي الـــسـ
 10.16( يــوان  مليار   70 استنزاف  وتــم 

مليارات دوالر( من السوق. 
ــــزي الـــصـــيـــنـــي، فــي  ــركـ ــ وقــــــال الـــبـــنـــك املـ
بيان، إن السيولة في النظام املصرفي 
»وصـــلـــت إلــــى مــســتــوى مـــنـــاســـب«، مع 
املالي  إنفاقها  فــي  الحكومة  اســتــمــرار 

بالقرب من نهاية الشهر الجاري.
املالية  الودائع  املالية  النفقات  وتعنى 
التي تتدفق إلى املصارف التجارية من 
البنك املركزي، ومن ثم تتحسن سيولة 

السوق.
ــك شـــهـــدت تــصــريــحــات الــبــنــك  ــع ذلــ ومــ
السابقة  التعليقات  عن  تغيرًا  املركزي 
للسيولة في النظام املصرفي، والتأكيد 

أنها »في مستوى مرتفع نسبيًا«.
)العربي الجديد(

تقارب صيني أوروبي 
لمقاومة خطط ترامب

تراجع السيولة داخل 
السوق الصيني

منتدى

ليومين في كل  الذي عقد  البريطاني  القطري  االستثمار  وفر منتدى 
القطاع  لتعريف  فرصة  إنكلترا،  شمالي  بيرمنغهام  ومدينة  لندن  من 
الخاص القطري بالتقنيات والخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركات 

البريطانية لقطر في خدمه أهداف »رؤية 2030«

االستثمار  منتدى  في  النقاشات  جلسة  في  قطريون  مشاركون  قال 
اقتصاد معرفي كفء  لتأسيس  إن قطر تخطط  لندن،  واألعمال في 
 ،»2030 ــة  »رؤي ضمن  ومتسارع  
شــراكــات  تبحث  فهي  وبــالــتــالــي 
والخدمات  التقنية  شركات  مع 
ذلك  أن  إلــى  مشيرين  البريطانية. 
للمملكة  تجارية  فرصًا  سيوفر 
المتحدة ويخلق وظائف جديدة، 
ــداف  ــك يــحــقــق لــقــطــر أهـ ــذل ك
تنويع مصادر الدخل عبر »القيمة 
على  واالنفتاح  العالية«.  المضافة 

المهارات والخبرات البريطانية

منافع متبادلة

االقتصاد في صور

عقبات تعترض مفاوضات »بريكست«
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