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تأجيل قروض 1.576 تريليون جنيه
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

تسعى الحكومة املصرية لترحيل 
جـــزء كــبــيــر مــن الــتــزامــات الــديــون 
لـــديـــهـــا لـــحـــن تـــحـــســـن مــــؤشــــرات 
بالسيطرة  يتعلق  ما  خاصة  العامة،  املالية 
على عجز املوازنة واحتياطي النقد األجنبي.

وقــال مــســؤول فــي قطاع الــديــن الــعــام بــوزارة 
املالية املصرية، لـ »العربي الجديد«، إن جملة 
التي  وأذون خزانة  من سندات  الدين  أدوات 
تم تجديدها العام املالي املاضي بلغت قرابة 
دوالر(  مــلــيــار   89( جــنــيــه  تــريــلــيــون   1.576
مقابل 980 مليار جنيه العام املالي السابق، 

بزيادة تقترب من %55. 
الــذي طلب عدم نشر اسمه،  وتابع املسؤول، 
املديونيات  قائمة  تتصدر  الخزانة  أذون  أن 
تنتهج  الحكومة سدادها، حيث  أّجلت  التي 
الحكومة سياسة إصدار أدوات دين قصيرة 

السنوات املاضية تجنبًا لسعر  األجــل خالل 
املحلية، حيث  السندات  املرتفع على  الفائدة 
بــقــيــمــة 1.39  ــة  ــزانـ ــل أذون خـ ــم تــجــديــد أجــ تـ
تريليون جنيه، فيما تم تجديد أجل سندات 
بــقــيــمــة 186 مــلــيــار جـــنـــيـــه.  وأكـــــد املـــســـؤول 
أن الــــعــــام املــــاضــــي كـــــان األعــــلــــى فــــي مــعــدل 
االقتراض، حيث تم إصدار أدوات دين جديدة 
تريليون   1.7 بقيمة  مــنــهــا  بــعــض  وتــجــديــد 
الخزانة  على  االلتزامات  كثرة  بسبب  جنيه، 
العامة فيما يخص الديون املستحق سدادها 
والتي تم تجديد بعضها وإصدار أدوات دين 
جديدة لسداد البعض اآلخر، لتفادي التأثير 

السلبي على املوازنة العامة للدولة. 
وعلى مستوى الديون الخارجية، أعلن وزير 
املــالــيــة املــصــري عــمــرو الــجــارحــي، قــبــل أيـــام، 
تجديد ســنــدات دولــيــة مــصــدرة الــعــام املالي 
املــاضــي بقيمة ملياري دوالر ملــدة عــام آخــر، 
في الوقت الذي أعلن فيه طارق عامر محافظ 

الــبــنــك املــــركــــزي املـــصـــري نـــجـــاح مــفــاوضــات 
ــة  ــيــ ــاراتــ تـــجـــديـــد الـــــودائـــــع الـــســـعـــوديـــة واإلمــ
ــتـــي تــســتــحــق الــعــام  ــزي، والـ ــركــ فـــي الــبــنــك املــ
ــتـــوى احــتــيــاطــي  ــلـــى مـــسـ ــًا عـ ــفـــاظـ املـــقـــبـــل، حـ
الديون  الــذي جــاء أغلبه من  العملة الصعبة 
الخارجية. ويقترب احتياطي النقد األجنبي 

ملصر حاليًا من 36.5 مليار دوالر.
ــــراض إمـــا  ــتـ ــ ــع الـــحـــكـــومـــة فــــي االقـ ــع تـــوسـ ــ ومـ
لسداد القروض أو لسد عجز املوازنة، تتسع 
حصة الفوائد من املوازنة العامة للدولة، ما 
يؤثر على مخصصات قطاعات استراتيجية 

كالصحة والتعليم والبنية التحتية.
وقــال وزيــر املالية املصري مؤخرًا، إن تكلفة 
الفوائد ارتفعت العام املاضي إلى نحو 316 
بحدود  كانت  تــقــديــرات  مقابل  جنيه،  مليار 
292 مليار جنيه، فيما بات متوقعًا أن ترتفع 
جملة الفوائد املسددة العام املالي الحالي من 
مستهدف 384 مليار جنيه إلى 410 مليارات 

ــرارات االقــتــصــاديــة  ــ ــقـ ــ جــنــيــه، ذلــــك بــســبــب الـ
التعويم ورفــع أسعار  والنقدية فيما يخص 
أن  املالية،  الفائدة.  وأكــد املسؤول في وزارة 
متوسطات أسعار الفائدة على أدوات الدين 
تشهد استقرارًا ملحوظًا عند نفس معدالتها 
املرتفعة، حيث سجل سعر الفائدة على أذون 
فيما سجل   ،%17.3 يــومــًا   91 أجـــل  الــخــزانــة 
على أذون الخزانة أجل عام نحو 18.1% في 

املتوسط.
ــع أن تــنــخــفــض تــلــك  ــوقـ ــتـ ــن املـ ــع أنـــــه مــ ــابــ وتــ
املركزي  البنك  يتخذ  أن  بمجرد  املتوسطات 
املـــصـــري قـــــرارًا بــخــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة على 

اإليداع واإلقراض، واملتوقع أن يكون قريبًا. 
الدين،  أدوات  فــي  وعــن مشتريات األجــانــب 
أكــد املــســؤول أنــهــا تشهد تــزايــدًا كبيرًا في 
مــعــدالتــهــا بــســبــب ارتـــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة 
املــحــلــيــة، مـــا يــجــعــل االســتــثــمــار فـــي أدوات 

الدين مغريًا.

عمان ـ زيد الدبيسة

طالبت حكومة بغداد، األردن رسميا بإعفاء املواطنن 
والـــشـــاحـــنـــات والـــســـيـــارات الــعــراقــيــة املـــتـــواجـــدة على 
أراضــــــي املــمــلــكــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــامـــن، مـــن الـــرســـوم 

والغرامات املترتبة عليها كـ »بدل أرضيات«. 
ومــــع إغــــالق مــعــبــر طــريــبــيــل فـــي يــولــيــو/تــمــوز 2015 
وحتى نهاية أغسطس/آب 2017 ألسباب أمنية بعدما 
تــعــرض املــعــبــر لـــالعـــتـــداءات اإلرهــابــيــة أكــثــر مــن مــرة، 
علقت مئات الشاحنات العراقية في األردن، وتراكمت 
عــلــيــهــا مــديــونــيــات بــمــئــات آالف الــــــــدوالرات لــصــالــح 

لــدى األردن  العراقية  السفيرة  عــّمــان.  وقــالــت  حكومة 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن  صفية السهيل، فــي تصريح 
ــددا كــبــيــرا مـــن الــشــاحــنــات الــعــراقــيــة يـــقـــدر  بــحــدود  عــ
اشتعال  األردن منذ  تــزال جاثمة في  ما  300 شاحنة، 
األحداث باملناطق العراقية الحدودية مع األردن، حيث 
لم تستطع العودة بسبب سيطرة تنظيم داعش على 
أراض غـــرب الـــعـــراق، قــبــل أن يــتــم تــحــريــرهــا مـــن قبل 
الــقــوات العراقية مــؤخــرا. وأضــافــت: »تــرتــب على هذه 
الــشــاحــنــات رســــوم وغــــرامــــات لــلــجــانــب األردنــــــي منذ 
ذلـــك الــوقــت وال يستطيع أصــحــابــهــا دفــعــهــا، إضــافــة 
الفترة عن العمل. بات بإمكان  إلى تعطلها طول هذه 

هذه الشاحنات العودة اآلن بعد إعــادة تشغيل معبر 
النقل  األردن واستئناف حركة  الحدودي مع  طريبيل 
في االتجاهن، األمر متوقف على تسوية موقفها مع 
الحكومة األردنية فيما يتعلق برسوم بدل األرضيات«.  
وكــان رئيس الـــوزراء األردنــي هاني امللقي قــرر الشهر 
املاضي، إعفاء الشاحنات العراقية املتوقفة في املنطقة 
املالية  الغرامات  من  األردنـــي  الجانب  على  الحدودية 
املترتبة عليها )بدل أرضيات(، لكن القرار اقتصر فقط 
على الشاحنات العالقة باملنطقة الحدودية، ولم يشمل 
تــلــك الــعــالــقــة داخــــل األردن. وقـــالـــت ســهــيــل، إنـــه تمت 
الشاحنات  هـــذه  األردنـــيـــة إلعــفــاء  الــحــكــومــة  مخاطبة 

مــن املــطــالــبــات املــالــيــة املــتــرتــبــة عليها والــســمــاح لها 
بالعودة إلى العراق، مشيرة إلى أن الجهات املختصة 
فـــي األردن أعــفــت مـــؤخـــرا الــشــاحــنــات الــعــراقــيــة الــتــي 
كانت عالقة على الحدود وقد عادت فعليا إلى بغداد، 
فــي إطـــار جــهــود أردنــيــة لتذليل الــعــقــبــات أمـــام حركة 
أن  العراقية،  السفيرة  وأوضحت  الــعــراق.  مع  التجارة 
كبيرة  غــرامــات  بدفع  مطالبون  أيضا  عراقين  هنالك 
بسبب إقامتهم غير القانونية في األردن طيلة العامن 
إلى  مشيرة  بلدهم،  إلــى  عودتهم  تعثر  مــع  املاضين، 
أن السفارة واملسؤولن العراقين يسعون الستصدار 

قرار أردني بإعفائهم من هذه املطالبات.

الغرامات تعرقل خط التجارة البري بين األردن والعراق

اليونان توزع مليار يورو على 
الفقراء

 قالت الحكومة اليونانية إنها 
تخطط لتوزيع مليار يورو على 

الفقراء الذين عانوا على مدى سبع 
سنوات جراء أزمة الديون، وذلك 

بعد أن تجاوزت أهدافها للميزانية 
هذا العام. وتتوقع اليونان العودة 
إلى تحقيق نمو بنحو 2% هذا 

العام وفائض أولي - قبل حساب 
تكاليف خدمة الديون - قدره 

2.2% من الناتج املحلي اإلجمالي، 
بينما كان املستوى املستهدف في 

برنامج اإلنقاذ %1.75.
وقال ديميتريس تزاناكوبولوس، 

املتحدث باسم الحكومة 
للصحافيني: »الزيادة املحققة في 
الفائض، والتي سيجري توزيعها 

على الفئات االجتماعية التي عانت 
من أشد الضغوط أثناء األزمة 

املالية، ستقترب من مليار يورو«.  
وفقد مئات اآلالف من اليونانيني 

وظائفهم أثناء الركود االقتصادي 
الذي استمر ألكثر من ست 

سنوات، وقلص الناتج املحلي 
اإلجمالي للبالد بأكثر من الربع. 

نمو فائض الحساب الجاري 
في منطقة اليورو

ارتفع فائض الحساب الجاري 
ملنطقة اليورو مع باقي دول العالم 

خالل أغسطس/آب إلى أعلى 
مستوياته منذ مايو/أيار العام 

ا للبيانات الصادرة 
ً
املاضي، وفق

عن املركزي األوروبي. وبلغ فائض 
الحساب الجاري للمنطقة 33.3 

مليار يورو )39.37 مليار دوالر( 
ا لألساس 

ً
خالل أغسطس/آب، وفق

املعدل موسمًيا، مرتفعا من 31.5 
مليار يورو في يوليو/تموز. كما 
زاد الفائض التراكمي على مدى 

اثني عشر شهرا حتى أغسطس/
آب في الحساب الجاري إلى 338.5 

مليار يورو، بما يمثل 3.1% من 
الناتج املحلي اإلجمالي ملنطقة 

اليورو، من 333.1 مليار يورو في 
الفترة املنتهية في يوليو/تموز.

وتراجع اليورو بنسبة 0.4% إلى 
1.1802 مقابل الدوالر.

احتجاج العاملين لدى مورد 
لجواالت آيفون بالصين

تدفق مئات العاملني إلى الشوارع 
أمس ليمنعوا الدخول ملصنع 

مورد لجواالت آيفون في شرق 
الصني احتجاجا على مكافآت 

ا ملا ذكره شهود 
ً
غير مدفوعة، وفق

واملجموعة غير الهادفة للربح التي 
يقع مقرها في نيويورك »تشاينا 
البور وواتش«، ونقلته أسوشيتيد 

برس. وأكدت شركة غبيل التي 
تدير مصنع غرين بوينت في 
مدينة ووشي، أن عشرين إلى 

 فقط هم املحتجون 
ً
أربعني عامال

والباقون هما عمال الوردية الليلية 
يحاولون الدخول للمصنع، ولكنها 
تعهدت باتخاذ إجراء تصحيحي 

بشأن النزاع على األجور.
وأوضحت غبيل، في بيانها 

الصادر أمس قائلة: »ملتزمون 
بضمان أن كل موظف يحصل 

على أجره بشكل عادل وفي الوقت 
املحدد«.

أخبار

»نيكي« يسجل 
أطول موجة 

صعود

ارتفع مؤشر نيكي لألسهم اليابانية للجلسة الرابعة عشرة على التوالي أمس الجمعة، ليسجل أطول موجة صعود له في أكثر من 50 عاما بفضل تراجع 
الن الذي ساعد األسهم على تعويض خسائرها السابقة. وفتح نيكي منخفضا 0.3% لكنه أغلق مرتفعا 0.04% بما يعادل 9.12 نقطة عند 21457.64 
نقطة. وكــان ذلــك كافيا لتحقيق أطــول موجة مكاسب يومية متصلة منذ 1961. وصعد املؤشر 1.4% على مــدار األسبوع مواصال مكاسبه لألسبوع 
السادس على التوالي، في أطول موجة من نوعها خالل عام. وتقدم نيكي أكثر من 5% على مدى األربعة عشر يوما األخيرة، بفعل اآلمال في فوز االئتالف 

الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، باالنتخابات العامة في 22 أكتوبر/تشرين األول.
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اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ينتظر أصحاب املصانع واملنشآت 
اإلنتاجية في قطاع غزة، املحاصر 
إســرائــيــلــيــًا لــلــعــام الــــحــــادي عشر 
م حكومة 

ّ
على التوالي، انعكاسا إيجابيا لتسل

الحصار  رفــع  عبر  مهامها،  الــوطــنــي  الــوفــاق 
والــتــخــفــيــف مـــن اإلجـــــــــراءات املـــفـــروضـــة على 

حركة البضائع ودخول املواد الخام.
ــاب هـــــــذه املـــنـــشـــآت  ــ ــحــ ــ ــدو انــــتــــظــــار أصــ ــ ــبــ ــ ويــ
مــشــروًعــا، فــي ظــل الــخــســائــر املــالــيــة الكبيرة 
ــتـــي تـــكـــبـــدوهـــا، طــيــلــة الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة،  الـ
التي شنها  الحروب  وتالحق  الحصار  بفعل 
االحـــتـــالل عــلــى الــقــطــاع وطـــاولـــت الــعــديــد من 
هـــذه املــنــشــآت الــتــي كــانــت مــصــدر رزق آلالف 
العاملن. وتعتبر املصانع العاملة في القطاع 
مــصــدرا مــن مــصــادر تشغيل األيـــدي العاملة، 
في ظل ارتفاع معدالت البطالة ألكثر من %44، 
بينهم نحو 60% من فئة الشباب، في الوقت 
ــر الــغــزيــة على  ــل فــيــه اعــتــمــاد األســ الــــذي وصـ

املعونات اإلغاثية ألكثر من %80.
وبــحــســب تـــقـــديـــرات الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لكسر 
الحصار )منظمة غير حكومية(، فإن متوسط 
دخــل الــفــرد الــيــومــي فــي الــقــطــاع الـــذي يقطنه 
ــــزي، وصــــل إلــى  أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي مـــواطـــن غـ
نحو دوالر أميركي فقط، في حن ارتفع عدد 
ربــع مليون ال  إلــى نحو  العمل  عــن  العاطلن 

يجدون فرص عمل.
ويقول رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار 
لـ »العربي الجديد«، إن  عن غــزة، عالء البطة، 
بــدايــة  يشكل  الفلسطينية  املــصــالــحــة  إنــجــاز 
حقيقية إلنهاء الحصار، والعمل على تخفيف 

الجزائر ـ حمزة كحال

ــًرا الــحــظــر املــطــبــق منذ  رفـــعـــت الـــجـــزائـــر أخــــيــ
أكـــثـــر مـــن عــشــريــن ســنــة عــلــى تــصــديــر مـــادة 
اإلسمنت، وذلك بعدما حققت شبه توازن بن 
العرض والطلب، ما اعتبره مراقبون رضوخا 
لــضــغــوط املــنــتــجــن األجـــانـــب الــنــاشــطــن في 
»الــعــربــي  الـــبـــالد. وكـــشـــف مـــصـــدر حــكــومــي لـــ
الجديد«، أن الحكومة الجزائرية أعطت الضوء 
األخـــضـــر لــلــمــنــتــجــن الــجــزائــريــن واألجـــانـــب 
ــــي عـــمـــلـــيـــات تـــصـــديـــر اإلســـمـــنـــت  ــلــــشــــروع فـ لــ
ــادة األســاســيــة في  الـــرمـــادي و»الــكــلــنــكــر« - املــ
أرقــام  صناعة اإلسمنت - وذلــك بعد تسجيل 
إنــتــاج تــفــوق تــوقــعــات الــحــكــومــة هـــذه السنة. 
واســتــنــدت الــحــكــومــة فـــي قـــرارهـــا إلـــى تقرير 

اإلجــــــــــراءات املـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع، طــيــلــة 
الــســنــوات املــاضــيــة، وسينعكس إيــجــاًبــا على 
الغزي.  االقتصاد  وعلى  الفلسطينين  حياة 
ويضيف البطة، أن قوائم السلع املمنوعة من 
االحتالل  والتي يضعها  القطاع  إلى  الدخول 
وتــنــدرج تحتها قائمة طويلة مــن األصــنــاف، 
تعتبر إحدى الخطوات التي ينتظر أن تحاول 
الضغط  عبر  إلــغــاءهــا،  الفلسطينية  السلطة 
مــع املجتمع الــدولــي، بــاإلضــافــة إلــى محاولة 

السماح بتصدير السلع للخارج.
مــنــشــأة ومــصــنــع  آالف  نــحــو 4  أن  ويـــوضـــح 
اآلالف  فيها عشرات  القطاع، يعمل  تعمل في 
ــذه اإلجــــــــراءات  ــ ــــف هـ مــــن الـــعـــمـــال، تــنــتــظــر وقـ
السنوات  طيلة  الحصار،  بفعل  اتــخــذت  التي 
املـــاضـــيـــة، وأدت إلــــى تــوقــف بــعــض املــصــانــع 
وتـــعـــطـــل أخــــــرى بــشــكــل شـــبـــه كـــلـــي، وخــفــض 
التي  الــعــدد األكــبــر مــن تلك املصانع  إنتاجية 
ــا 

ً
ظــلــت تــعــمــل. ويــلــفــت الــبــطــة إلــــى أنــــه، ووفــق

آلخر إحصائية موجودة، فإن نحو 90% من 
املصانع توقفت بشكل كلي وشكل شبه كلي، 
خالل الفترة املاضية، بفعل نقص املواد الخام 
ومنع إدخــال االحتالل لها عبر وضعها على 
ــتـــخـــدام املـــــــزدوج، ما  قـــوائـــم الــســلــع ذات االسـ
العاملن  أعــداد كبيرة من  تسبب في تسريح 
بها. ويرى أن إلغاء هذه القوائم سيساهم في 

أعده خبراء وزارة الصناعة واملناجم، اطلعت 
عليه »العربي الجديد«، والذي كشف أن القدرة 
من  ارتفعت  اإلسمنت  من  للجزائر  اإلنتاجية 
20 إلى 25 مليون طن بن عامي 2015 و2017، 
في حن أن الطلب املحلي ازداد من حدود 20 
مليون طــن فــي عــام 2010 إلــى 22 مليون طن 

إعــادة ما نسبته 60 إلى 90 ألف عامل للعمل 
في املنشآت الصناعية واإلنتاجية، خصوصًا 
البطالة بشكل كبير،  ارتــفــاع معدالت  في ظل 
ال سيما فــي صــفــوف الــشــبــاب الــذيــن وصلت 
الــنــســبــة بــيــنــهــم إلــــى 60%، فــضــال عـــن غــيــاب 
الــتــوظــيــف الــحــكــومــي الــرســمــي فـــي الــقــطــاع، 
والذي حرمت منه غزة طيلة سنوات االنقسام 
املاضية، والذي كان يصل إلى نحو ثالثة آالف 

وظيفة سنويا.
ويــــشــــدد الـــبـــطـــة، عـــلـــى أن لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
املــتــمــثــل فـــي املـــصـــانـــع واملـــنـــشـــآت اإلنــتــاجــيــة 
بشكل خاص، دورا في املساهمة في تخفيف 
نسبة البطالة، إال أن ذلك يجب أن يتحقق عبر 
اتـــه،  الــضــغــط عــلــى االحـــتـــالل لتخفيف إجـــراء
وعـــمـــل الــحــكــومــة عــلــى تــوفــيــر وتــســهــيــل كل 
العقبات أمام هذه املنشآت. ووصلت معدالت 
الــفــقــر والــفــقــر املــدقــع إلـــى أكــثــر مــن 65%، في 
انــعــدام األمــن الغذائي لدى  حــن بلغت نسبة 
األســر في القطاع نحو 50%، في الوقت الذي 
يعتبر نحو 95% من مياه الشرب غير صالحة 
لالستخدام اآلدمي، إضافة إلى نحو 15 مليار 
دوالر خسائر الغزين خالل سنوات الحصار.
مــن جــانــبــه، يــقــول أســتــاذ عــلــم االقــتــصــاد في 
ــر بـــغـــزة، ســمــيــر أبـــو مــدلــلــة، إن  ــ جــامــعــة األزهـ
الــقــطــاع الــخــاص يعتمد على 70% مــن املــواد 
الــخــام الـــواردة مــن االحــتــالل، فــي الــوقــت الــذي 
يضع فيه االحتالل قائمة وتصنيفات طويلة 
من السلع املمنوع وصولها إلى القطاع تحت 
ذريعة استخدامها في الصناعات العسكرية.

ــديـــد«،  ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـ ــة، لــ ــلـ ــدلـ ــد أبـــــو مـ ــؤكــ ويــ
على أن ســمــاح االحــتــالل بــإدخــال هــذه املــواد 
القطاع،  على  املفروضة  اإلجـــراءات  وتخفيف 
خـــالل ســـنـــوات الــحــصــار املــاضــيــة، سيساهم 
فــي تشغيل جـــزء كبير مــن الــشــبــاب واأليـــدي 
الــعــامــلــة، ال سيما فــي مــجــال صــنــاعــة األثـــاث 
واملــجــاالت اإلنتاجية. وأوضــح أبــو مدللة، أن 
من  أكثر  يعمل على تشغيل  الــخــاص  القطاع 
62% فــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــطــاع، فــي حن 
يبلغ عدد العاملن في املؤسسات الحكومية، 
سواء التابعة للسلطة الفلسطينية أو حكومة 
ــتــــي كــــانــــت تـــديـــرهـــا حــركــة  ــقـــة الــ ــابـ ــزة الـــسـ ــ غــ
حماس، نحو 200 ألف موظف. ويبن أستاذ 
علم االقتصاد، أنه على السلطة الضغط على 
أجــل وقــف الحصار اإلسرائيلي  االحتالل من 
املــفــروض على غــزة، والسماح بحرية إدخــال 
املـــواد لــهــا، وحــريــة حــركــة البضائع، ال سيما 
الفراولة  كتصدير  للخارج  املنتجات  تصدير 
والـــزهـــور الـــذي تــراجــع بشكل مــلــحــوظ خــالل 

السنوات املاضية.

الــســنــة املــاضــيــة، ثــم إلـــى 26 مــلــيــون طــن سنة 
في  فائض  تسجيل  الحكومة  وتتوقع   .2017
بحلول  طــن  مليون  و13.5   12.5 بــن  اإلنــتــاج 

عام 2020.
ــز املـــســـجـــل بــن  ــعـــجـ ــإن الـ ــ ووفـــــــق الـــتـــقـــريـــر، فــ
العرض والطلب واملقدر بأقل من مليوني طن 
ســُيــتــدارك السنة الــقــادمــة مــع دخـــول وحــدات 
وبالتالي  الجزائر،  في  إسمنت جديدة  إنتاج 

يستبعد حدوث اختالل في السوق.
ويرجع ارتفاع قدرة إنتاج مادة اإلسمنت في 
الجزائر من 20 مليون طن قبل سبع سنوات 
ــــى تــضــاعــف  ــــى 25 مـــلـــيـــون طــــن ســـنـــويـــا، إلـ إلـ
عـــدد املــصــانــع بــعــدمــا فــتــحــت الــحــكــومــة بــاب 
الــذي ظل ُمحتكرا  االستثمار في هــذا القطاع 
من طرف شركة عمومية واحدة تابعة للدولة 

ــقـــود. وحـــســـب بــشــيــر عـــــربـــــاوي، مـــســـؤول  ــعـ لـ
املــديــريــة الــعــامــة لــتــرقــيــة االســتــثــمــار بــــوزارة 
إنتاج  عدد مصانع  فإن  الجزائرية،  الصناعة 
تم فتحه  ما  بلغ 17 مصنعا، منها  اإلسمنت 
مــطــلــع هـــــذه الـــســـنـــة بـــعـــد خـــضـــوعـــه لــعــمــلــيــة 
ــاج، كمصنع »عــن  ــتـ تــوســعــة لــرفــع طــاقــة اإلنـ
الــكــبــيــرة« بــمــحــافــظــة ســطــيــف، الــتــابــع ملجمع 
»جيسكا« العمومي، بطاقة إنتاج تبلغ مليون 
طــن ســنــويــا، ومــصــنــع »ســـيـــالس« بمحافظة 
فرنسين  مستثمرين  مــع  بــالــشــراكــة  بــســكــرة 

بطاقة إنتاج تبلغ 2.7 مليون طن. 
وعن املصانع املنتظر استالمها بداية السنة 
ــديــــث مــع  الــــقــــادمــــة، كـــشـــف عــــــربــــــاوي، فــــي حــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن عــدة مصانع ستدشن 
قريبا، منها مصنع بمحافظة الشلف، بطاقة 
تــقــدر بمليوني طــن ســنــويــا، ومصنع  إنــتــاج 
بكمية  بــوعــريــريــج،  بـــرج  بمحافظة  »زهـــانـــة« 

إنتاج تبلغ 1.5 مليون طن سنويا.
كذلك من املنتظر أن يدخل الخدمة مصنعان 
ــران بــالــجــنــوب الــغــربــي لــلــجــزائــر، تحديدا  آخــ
بمحافظة بشار، بطاقة إنتاج تقدر بمليوني 
طن لكل مصنع. وصادقت الحكومة عن طريق 
املجلس الوطني لالستثمار، أخيرا، على منح 
رخـــص بــنــاء ثــالثــة مــصــانــع أخـــرى بالشراكة 
»هــونــدا  بــن مستثمرين جــزائــريــن وشــركــة 
ســيــمــنــت كــومــبــانــي« بــطــاقــة إنـــتـــاج تــبــلــغ 10 
مالين طن. ولفت املتحدث نفسه إلى أن رفع 
الــحــكــومــة يــدهــا عــن قــطــاع صــنــاعــة اإلسمنت 
جاء لسببن، أولهما استحالة مواصلة السير 
عــلــى طــريــق االحــتــكــار الــعــمــومــي لــإنــتــاج في 
ــبـــالد بــكــمــيــات كــبــيــرة من  وقــــت تـــزخـــر فــيــه الـ
اإلسمنت خاصة »الكلنكر«، أما السبب الثاني 
فــيــعــود إلـــى ضــــرورة كــبــح واردات الــبــالد من 
اإلسمنت وتوفير األموال في عز األزمة املالية.
وبالرغم من فتحها لباب االستثمار في إنتاج 
أمــام الشركات، إال أن الجزائر ظلت  اإلسمنت 
التي  متمسكة بقاعدة )49/51( االستثمارية، 
ــانــــب بـــاالكـــتـــفـــاء بــمــا يـــعـــادل %49  تـــلـــزم األجــ
مـــن حــجــم املـــشـــاريـــع، عــلــى أن يـــحـــوز الــطــرف 

الجزائري سواء أكان حكوميا أم خاصا على 
51%، وذلــك حفاظا على ما تسميه الحكومة 
»السيادة الوطنية« على املمتلكات والثروات.

ــان عـــمـــالق صـــنـــاعـــة اإلســـمـــنـــت الــفــرنــســي  ــ وكــ
»الفــارج« قد هدد في فبراير/ شباط املاضي، 
بتقليص حجم استثماراته في الجزائر إذا لم 
التصدير، وذلــك بعد  بــاب  الحكومة  لــه  تفتح 
تــســجــيــل نــســب إنـــتـــاج فــاقــت تــوقــعــاتــه، وهــو 
الطلب الذي سرعان ما استجابت له الجزائر 
ــتـــي تـــمـــر بــهــا  تـــحـــت ضـــغـــط األزمـــــــة املـــالـــيـــة الـ
البالد. إال أن اإلشكال يطرح عند الخبراء على 
مستوى التصدير بعد تحقيق الجزائر لشبه 
اكتفاء، فالبالد غير مستعدة لتصدير كميات 
كبيرة من اإلسمنت في املدى القريب بالنظر 
الفتقارها لشبكة نقل بري وبحري، باإلضافة 
إلى عدم امتالك الجزائر لزبائن دائمن. وفي 
الــســيــاق، يــقــول الــخــبــيــر االقــتــصــادي فــرحــات 
علي، إن الجزائر ال يمكنها أن تصدر أكثر من 
مليوني طن من اإلسمنت سنويا بالنظر إلى 
ضعف شبكة النقل وعدم وجود سكك الحديد 

من املحافظات املعنية بإنتاج اإلسمنت.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــو نأخذ  وتــابــع قــائــال لـــ
مثال محافظة بسكرة، أكبر املحافظات إنتاجا 
املــوانــئ يبعد عنها  أقــرب  أن  لإسمنت، نجد 
فــيــهــا سكك  تـــوجـــد  كــيــلــومــتــر وال  نــحــو 400 

للحديد«. 
ــاف أن الـــجـــزائـــر تــفــتــقــد أيـــضـــا ألســــواق  ــ وأضــ
خارجية تصدر لها اإلسمنت، فحسب دراسة 
قـــامـــت بــهــا شـــركـــة »الفـــــــارج« الــفــرنــســيــة، فــإن 
األســــــواق املــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا هـــي ليبيا 
واعــدة  أســواقــا  تعد  التي  ومالي  وموريتانيا 
مستقبال مــن جهة، ومــن جهة أخــرى لكونها 
ــارة لــلــجــزائــر ويــمــكــن نــقــل اإلســمــنــت  ــ دوال جـ

إليها برا عن طريق الشاحنات.
استيراد  عمليات  قــد جمدت  الجزائر  وكــانــت 
املاضي،  الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  اإلسمنت 
وذلـــك عــقــب إخــضــاع عمليات اســتــيــراده إلــى 
نـــظـــام الــــرخــــص، فــــي مــســعــى لــكــبــح فـــاتـــورة 

واردات البالد.

الرباط ـ مصطفى قماس

انطلقت منذ  إن مباحثات  املغرب،  قالت مصادر مطلعة في 
يومن في واشنطن، بن اململكة والواليات املتحدة من أجل 
تقييم اتفاق التبادل الحر بن البلدين، وهو أول لقاء يجمع 
مــســؤولــي البلدين بعد انــتــخــاب الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
ترامب. ويبحث مسؤولو البلدين خالل هذا اللقاء، القضايا 
استعمالها  يفترض  التي  والوسائل  املشتركة،  االقتصادية 
من أجل تطوير العالقات التجارية بن البلدين، خاصة على 
والشركات  واالستثمار  والــزراعــة  النسيج  قطاعات  مستوى 

الصغرى واملتوسطة، حسب املصادر.
وأشار مسؤول مغربي بارز لـ »العربي الجديد« إلى أن اللقاء 
هو األول الذي يعقد في عهد ترامب، الذي رفع خالل حملته 
االنتخابية، شعارات تدعو إلعادة النظر في اتفاقات التبادل 
الحر، خاصة مع املكسيك وكندا. ويذهب الباحث االقتصادي 
الذي  بالتصور  املغرب غير معني  أن  إلــى  البركاني،  املهدي 
يحمله تــرامــب عــن اتــفــاقــات الــتــبــادل الــحــر، عــلــى اعــتــبــار أن 
اململكة تعاني من عجز تجاري كبير مع أكبر قوة اقتصادية 
في العالم. ويرى البركاني، في تصريح لـ »العربي الجديد«، 
أن ترامب منشغل أكثر باالتفاق مع البلدان التي يميل امليزان 
التجاري لفائدتها، مضيفًا أن الواليات املتحدة مهتمة بدور 
املغرب،  مع  االستراتيجي  الحوار  في  االقتصادية  العالقات 

الذي يتناول جوانب أخرى مثل األمن.
وأشار إلى أن املغرب لم يستفد كثيرًا من اتفاق التبادل الحر 
مع الــواليــات املتحدة، وهــو االتفاق الــذي سعت إليه اململكة 
مــن أجـــل خــلــق نـــوع مــن الـــتـــوازن فــي الــعــالقــات االقــتــصــاديــة 
أن السوق األميركية مهمة  مع االتــحــاد األوروبـــي، موضحًا 
الــزراعــي  القطاع  فــي  خــاصــة  املــغــاربــة،  للمصدرين  بالنسبة 
والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والــنــســيــج، غــيــر أنـــه يــفــتــرض اإلملـــام 
التي تتحكم فيها متاجر  الــحــرة،  الــســوق  بطرق دخــول تلك 
كبرى مدعومة غالبًا من لوبيات قوية. ويعتقد املغاربة أنه 

يمكن للمملكة أن تصبح بوابة الواليات املتحدة إلى أفريقيا، 
ــة فــــي ظــــل مـــســـاعـــي املــــغــــرب لـــالنـــضـــمـــام لــلــمــجــمــوعــة  ــاصـ خـ
االقــتــصــاديــة لــــدول غـــرب أفــريــقــيــا )ســـيـــديـــاو(، حــيــث يمكن 

للواليات املتحدة أن تستفيد من ذلك.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون مـــغـــاربـــة، أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة يــمــكــن أن 
إذا ما قبلت  تستفيد من عالقات اململكة مع تلك املجموعة، 
القوة العظمى بتفعيل مبدأ تراكم املنشأ عند انضمام املغرب 
التصدير  املــتــحــدة  الـــواليـــات  بــإمــكــان  لــســيــديــاو. وسيصبح 
املجموعة  تلك  لبلدان  يمكن  كما  املجموعة،  تلك  بــلــدان  إلــى 

التصدير إلى الواليات املتحدة األميركية.
ــرم املـــغـــرب اتــفــاقــًا لــلــتــبــادل الــحــر مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة  ــ وأبـ
األمــيــركــيــة فــي عــام 2014، وهــو االتــفــاق الـــذي يشمل جميع 
مــنــاحــي األنــشــطــة االقــتــصــاديــة. وتــصــل املـــبـــادالت التجارية 
بن البلدين إلى حوالى ثالثة مليارات دوالر، حيث ارتفعت 
املغرب بنحو 286%، بينما زادت  إلــى  الــصــادرات األميركية 
مــنــذ توقيع  الــســوق بنحو %125  تــلــك  فــي  املــغــرب  مبيعات 
االتفاق. واستفادت من االتفاق من الجانب املغربي، قطاعات 
واأللبسة،  والنسيج  والتجهيزات  الغذائية  الصناعات  مثل 
بينما تمكنت الواليات املتحدة من االستفادة من االتفاق في 

توطن شركاتها باململكة.
وساهم اتفاق التبادل الحر مع املغرب في خلق ثمانية آالف 
فرصة عمل في قطاع التصدير بالواليات املتحدة األميركية، 

بارتفاع بنحو 101 منذ توقيع االتفاق.
ويشير مصدر مغربي فضل عــدم ذكــر اســمــه، إلــى أن اتفاق 
يــأت بكامل نتائجه،  لم  املتحدة،  الــواليــات  الحر مع  التبادل 
عــلــى اعــتــبــار أن الــفــاعــلــن االقـــتـــصـــاديـــن املـــغـــاربـــة مـــازالـــوا 

يفضلون السوق األوروبية التي خبروها جيدًا.
ويذهب املصدر، إلى أن االتفاق ال يمنح الدخول إلى الواليات 
املتحدة بشكل أوتوماتيكي، على اعتبار أن سلطات ذلك البلد 
الحيلولة  أجــل  من  أن تستعمل حواجز غير جمركية  يمكن 

دون دخول سلع إلى سوقها.

مصانع غزة تترقب المواد 
الخام وحرية التصدير

البنوك تمّول الشركات الصغرىالجزائر تواجه معضلة تصدير اإلسمنت

المغرب يطمح إلى مكاسب أكبر من االتفاقية )Getty(الحصار اإلسرائيلي يحول دون وصول المواد الخام إلى المصانع )عبدالحكيم أبو رياش(

)Getty/توقعات بفوائض كبيرة في إنتاج اإلسمنت )باسكال باروت

تقييم التبادل الحر بين المغرب وأميركا

يترقب قطاع الصناعة 
الذي يشّغل عشرات آالف 

العمال والموظفين 
في قطاع غزة، ثمار 

المصالحة التي وضعت 
إدارة الحياة هناك في 

أيدي حكومة الوفاق، 
بعدما توقفت نحو %90 
من المصانع خالل الفترة 

الماضية

برلمان لبنان يقر أول موازنة 
منذ 11 عامًا

أقر مجلس النواب اللبناني موازنة عام 
2017، بعد تأخير 11 شهرًا عن املوعد 

الدستوري ملناقشة املوازنة وصرف غالبية 
اعتماداتها، وبعد غياب 11 عامًا للموازنة 

العامة في لبنان، حيث تم إقرار آخر موازنة 
في العام 2005.  وتم اإلقرار بأكثرية 61 
صوتًا، فيما عارضتها 4 أصوات تعود 
لنواب كتلة »الكتائب اللبنانية« وامتنع 8 
نواب عن التصويت. وذلك بعد ثالثة أيام 
من جوالت النقاش الصباحية واملسائية 

التي تحدث فيها 45 نائبًا من ُمختلف الكتل 
النيابية، تلتها ردود من وزير املال علي 

حسن خليل، وعدد من الوزراء. وشهد أحد 
الحواجز املحيطة بمقر مجلس النواب في 
العاصمة بيروت وقفة احتجاجية نفذها 

عدد قليل من الناشطني ضمن حملة »طلعت 
ريحتكم«، احتجاجا على »تجاوز الدستور 

من خالل إقرار موازنة عامة من دون عملية 
قطع الحساب«.  إذ جاءت هذه املوازنة لتزيد 
إلى املخالفات الدستورية والقانونية املرتبكة 

طوال 11 عامًا، مخالفة إضافية، وفق 
القانونيني. وأضاف البرملان اللبناني إلى 

نص املوازنة مادة أحالتها الحكومة نهاية 
الشهر املاضي، تتيح للبرملان إقرار املوازنة 

من دون إجراء قطع حساب للموازنات 
السابقة التي صرفت الحكومات املتعاقبة 
على أساسها من دون أي سند قانوني أو 

دستوري أو تدقيق محاسبي. 

االقتصاد أولوية حمالت 
النهضة االنتخابية

كشف رئيس حركة النهضة في تونس 
الشيخ راشد الغنوشي، أن حركته ستركز 
في الحمالت االنتخابية املقبلة في تونس 

على املجال االقتصادي، كما عبر عن رفضه 
لدعوات تغيير الحكم في تونس إلى النظام 

الرئاسي. وحسب األناضول، قال الغنوشي  
إن »الخطوات القادمة للحركة ) 68 نائبا 

من أصل 217 في البرملان( هي استكمال 
املسار الديمقراطي باالتجاه نحو االنتخابات 

املحلية والبلدية )في 2018(، وبعد ذلك 
ستكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية 

في 2019، والبلد مشغول اآلن بقضايا 
التنمية«. وتابع موضحا: »اإلنجازات في 
املجال االقتصادي واالجتماعي بتوفير 

الشغل وتطوير التعليم والصحة والخدمات 
والزراعة، ال تزال محدودة، ولذا نركز على 

هذا الجانب، بما يوفر الشغل والعمل 
والكرامة لشباب الثورة، فحتى اآلن ال 
يلمسون النتائج في الحياة اليومية«.

»آستون مارتن« تقتحم 
مجال اإلسكان الفخم

تشتهر آستون مارتن« بسياراتها الخارقة 
على غرار نسخة ظهرت في أفالم جيمس 

بوند، ولكنها قررت اقتحام الشقق 
السكنية الفاخرة ألول مرة، حيث كشفت 
عن تصميم مبنى مزود بأثاث من ألياف 

الكربون ومسبح فسيح، وفق بيان للشركة.
ومن املنتظر أن يكون البرج الفاخر وسط 

مدينة ميامي األميركية وسيتكون من 
66 طابقا ويضم 391 وحدة صغيرة ذات 
إطالالت مائية، وتصل أسعارها إلى 8.5 

ماليني دوالر للشقة الصغيرة، و50 مليون 
دوالر للشقة الكبيرة. ومن بني املرافق 

املتاحة في البرج مركز للياقة البدنية وغرفة 
للعب الغولف بشكل افتراضي وقاعتا 

سينما، ومن املتوقع االنتهاء من إنشائه 
عام 2021. وأوضحت الشركة في بيان أن 
فريق التصميمات بقيادة، ماريك ريشمان، 

هو من أطلق هذا التصميم املستلهم من 
عناصر وألوان ومواد استخدمت في 

صناعة سيارات آستون مارتن.

ارتفاع األسهم األوروبية 
تفاؤًال بإصالحات »ترامب« 

الضريبية
ارتفعت األسهم األوروبية في تعامالت 

أمس، مقتفية أثر األسهم األميركية، وسط 
تفاؤل بشأن تمرير اإلصالحات الضريبية 

املقترحة من قبل الرئيس دونالد ترامب، 
بعدما وافق مجلس الشيوخ على مشروع 

املوازنة املالية. وفي بداية الجلسة، ارتفع 
مؤشر ستوكس يوروب 600 القياسي 
بنسبة 0.25% إلى 390 نقطة، وصعد 
مؤشر داكس األملاني بنسبة %0.45 

إلى 13045 نقطة، وزاد مؤشر فوتسي 
البريطاني بنسبة 0.40% إلى 7551 

نقطة، فيما ارتفع املؤشر الفرنسي »كاك« 
بنسبة 0.30% إلى 5383 نقطة. ويواصل 
املستثمرون تركيزهم على نتائج األعمال، 

ومن بينها دايملر.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%70
الخاص  الــقــطــاع  يعتمد 
على 70% من المواد الخام 
الـــواردة من االحــتــالل، في 
ــذي يــضــع فيه  الـ ــت  ــوق ال
وتصنيفات  قائمة  االحتالل 
طويلة من السلع الممنوع 
وصولها إلى القطاع تحت 
في  استخدامها  ذريــعــة 

الصناعات العسكرية

تونس ـ فرح سليم

تــدفــع الــحــكــومــة بــاملــصــارف الــتــجــاريــة 
نــــحــــو رفـــــــع مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي تـــمـــويـــل 
ــــرى واملــــتــــوســــطــــة  ــغـ ــ املـــــؤســـــســـــات الـــــصـ
الــذي  الحكومي  البرنامج  مــع  تماشيا 
يــــهــــدف إلـــــــى ضــــمــــان تــــوفــــيــــر خـــطـــوط 
تــمــويــل لــلــمــســتــثــمــريــن الـــجـــدد وإنـــقـــاذ 
الــتــي تشكو مــن صعوبات  املــؤســســات 
ــة رضــــا  ــيــ ــالــ ــة. وطـــــالـــــب وزيــــــــر املــ ــيــ ــالــ مــ
شلغوم، مسؤولي املؤسسات املصرفية 
الـــواردة  يــومــن، بتطبيق األحــكــام  قبل 
فــي مــشــروع قــانــون مــوازنــة عــام 2018، 
املالية  الهيكلة  بإعادة  املتعلقة  خاصة 

للمؤسسات الصغرى واملتوسطة.
وتطالب حكومة رئيس الوزراء يوسف 
القطاع  تدخل  بدعم  املصارف  الشاهد، 
املـــالـــي فـــي خــلــق اقــتــصــاد قـــوي يعتمد 
باملحافظات  الصغرى  املؤسسات  على 
الـــداخـــلـــيـــة. ويــتــضــمــن مـــشـــروع قــانــون 
املــــوازنــــة الــــذي أحــالــتــه الــحــكــومــة على 
الــــــبــــــرملــــــان، إنــــــشــــــاء صــــــنــــــدوق إلنــــقــــاذ 
التي  واملتوسطة  الصغرى  املــؤســســات 
تعاني من صعوبات، إلى جانب إعفاء 
أصحاب هذا الصنف من املؤسسات من 
ملدة  االجتماعي  الضمان  في  املساهمة 
ثالث سنوات، وخفض نسبة الضريبة 
عــلــى الــشــركــات مــن 25 إلـــى 20% لهذه 

الفئة من املؤسسات.
ويــعــتــبــر الــخــبــيــر املـــالـــي، نــــادر الــحــداد، 
أن هــنــاك لبسا فــي تــحــديــد مــواصــفــات 
يقع  لم  واملتوسطة  الصغرى  الشركات 
املال  تداركه بنص قانوني يحدد رأس 
ــدد فــرص  ــــى لــهــذه املــؤســســات وعــ األدنـ
الــعــمــل فــيــهــا، مــا جــعــل تــمــويــلــهــا طيلة 
الـــســـنـــوات املــاضــيــة حـــكـــرا عــلــى بنكن 
حكومين، وهما بنك تمويل املؤسسات 
التضامن.  وبنك  واملتوسطة،  الصغرى 
وأضاف الحداد في تصريح لـ »العربي 

الـــجـــديـــد«، أن إمـــكـــانـــات الــتــمــويــل عبر 
املـــصـــارف الــتــجــاريــة لــهــذا الــصــنــف من 
االســتــثــمــارات تــبــقــى ضــعــيــفــة، مــقــارنــة 
بما هي عليه في االقتصاديات النامية؛ 
لصعوبة الوصول إلى خطوط التمويل 
ــات لــــدى  ــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــر هـــــــذه اإلمــ ــ ــوفـ ــ وعـــــــــدم تـ
قيودا  تفرض  التي  التجارية  املصارف 

مشددة على هذه التمويالت. 
ودعـــــــــا الــــخــــبــــيــــر املـــــــالـــــــي، إلــــــــى إجــــــــراء 
مـــراجـــعـــات شـــامـــلـــة لــلــتــمــويــل الــبــنــكــي 
البنوك تحقق  أن  إلــى  لالقتصاد، الفتا 
أربــاحــا كبيرة بــإقــراض الــدولــة بنسبة 
فــائــدة مرتفعة تصل إلــى 7%، وهــو ما 
يــفــســر عــزوفــهــا عــن املــخــاطــرة بتمويل 
املــؤســســات الــجــديــدة الــتــي تحتاج إلى 
مــتــابــعــة ملـــدة ال تــقــل عــن ثـــالث ســنــوات 

حتى يشتد عودها، وفق تعبيره.
ــبـــرى،  ــكـ ــيــــاب االســــتــــثــــمــــارات الـ وفــــــي غــ
تعول تونس على املؤسسات الصغرى 
ــــن وضــــعــــهــــا  ــــسـ ــــحـ ــتـ ــ واملـــــــتـــــــوســـــــطـــــــة لـ
االقـــتـــصـــادي وتــقــلــيــص نــســبــة الــبــطــالــة 
أحـــدث  إلــــى 15.5%، وفــــق  تــصــل  الـــتـــي 

بيانات ملعهد اإلحصاء.
وتمثل املؤسسات الصغرى واملتوسطة، 
ــال األعـــمـــال  ــ ــــق بـــيـــانـــات ملــنــظــمــة رجــ وفـ
)اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية( نحو 90% من الشركات في 
البالد، كما تستوعب قرابة 56% من اليد 
العاملة فــي الــقــطــاع الــخــاص. وفــي ظل 
إحــجــام داخــلــي عــن تــمــويــل املــؤســســات 
الصغرى واملتوسطة من قبل املصارف 
الــتــجــاريــة، تــجــد الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
دعـــمـــا  كــبــيــرا مـــن املــقــرضــن الــدولــيــن 
وحتى املانحن في هذا االتجاه، حيث 
حصلت تــونــس مــن االتــحــاد األوروبـــي 
ــلــــى جـــمـــلـــة مـــــن الــــتــــمــــويــــالت لــخــلــق  عــ
مشاريع موجهة للشباب.  وفي يونيو/
األوروبــي  البنك  أعلن  املاضي،  حزيران 
إلعادة اإلعمار والتنمية، عن تمويالت 

الشركة  فــرع  للبنوك،  الــدولــي  لالتحاد 
الــعــامــة بــتــونــس، بــهــدف دعــم تنافسية 
الـــشـــركـــات املــحــلــيــة بـــتـــونـــس وضـــمـــان 
انــــدمــــاجــــهــــم فـــــي األســــــــــــواق الـــعـــاملـــيـــة. 
وتتعلق هذه التمويالت بقرض بقيمة 
40 مــلــيــون يــــورو لــتــمــويــل املــؤســســات 
متناهية الصغر واملؤسسات الصغرى 
واملــــتــــوســــطــــة.  ورغــــــــم أن املـــؤســـســـات 
الــصــغــرى واملــتــوســطــة تــمــثــل 90% من 
ــونــــس، إال  ــي تــ إجـــمـــالـــي املــــؤســــســــات فــ
الــتــمــويــل تبقى  إلـــى  نــفــاذهــا  أن عملية 

محدودة، ما يحد من االستفادة منها.
ــويـــالت االتــــحــــاد  ــمـ ــتـ وســـتـــمـــكـــن هـــــذه الـ
الـــدولـــي لــلــبــنــوك مـــن مــضــاعــفــة قــدراتــه 
على توفير القروض لفائدة املؤسسات 
الــصــغــرى عــلــى مـــدى الــســنــوات الــثــالث 
الـــقـــادمـــة. كــمــا وقــعــت تــونــس األســبــوع 
املاضي، بواشنطن، اتفاقيات تمويل مع 
مؤسسات مال دولية بنحو 148 مليون 
دوالر. ومن املقرر أن توّجه تونس هذه 
ــقـــروض الـــدولـــيـــة املــخــصــصــة لــفــائــدة  الـ
مــشــروع اإلدمـــاج االقــتــصــادي للشباب، 
ــل اســتــثــمــارا فـــي كل  نــحــو املــنــاطــق األقــ
مــــن مـــحـــافـــظـــات جـــنـــدوبـــة والــقــصــريــن 
والقيروان وسليانة ومنوبة في مرحلة 
أولى، ثم محافظات قبلي وصفاقس في 

مرحلة ثانية.
وقــــال وزيــــر اإلصـــالحـــات االقــتــصــاديــة، 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــي، فـ ــ ــحـ ــ ــراجـ ــ تـــوفـــيـــق الـ
أيلول املاضي،  صحافية في سبتمبر/ 
إن بــــــالده تـــهـــدف لــخــفــض الـــعـــجـــز فــي 
إلــى 4.9%، مــقــارنــة مع  املقبلة  املــوازنــة 
حـــوالـــى 6% مــتــوقــعــة فـــي نــهــايــة الــعــام 
الــــجــــاري مـــدفـــوعـــة بــحــزمــة إصـــالحـــات 
العمومية  والوظيفة  الــضــرائــب  تشمل 

والصناديق االجتماعية.
وأضــــاف الــراجــحــي أن »مــيــزانــيــة الــعــام 
املقبل ستكون ميزانية إصالحات كبرى 

تأخرت كثيرًا، لرفع موارد الدولة«.

تقارير عربية

صناعة

تونسإنتاج

تجارة

ارتفع إنتاج اإلسمنت 
في الجزائر إلى نحو 

25 مليون طن سنويًا

ــذر الـــبـــنـــك الــــدولــــي مــــن تــدنــي  ــ حـ
ــة املــــــواطــــــن  ــيــــشــ ــعــ مـــــســـــتـــــوى مــ
في  نظيره  مع  باملقارنة  املغربي 
الــجــنــوب األوروبــــــي، الــقــريــب من 
شــمــال املــغــرب. وقـــال الــبــنــك، في 
أمــس: »املستوى  دراســة نشرها 
حاليا  يعادل  للمغاربة  املعيشي 
عام  فــي  الفرنسيني  لــدى  نظيره 
فــي  اإليـــطـــالـــيـــني  ولـــــــدى   ،1950
 ،1960 فــــي  ــان  ــ ــبـ ــ واإلسـ  ،1955

والبرتغاليني في 1965«. 
وتــابــع: »املــغــرب يــواجــه ضـــرورة 
االســـتـــجـــابـــة لــتــطــلــعــات الــشــبــاب 
ــرع إلـــى  ــ فــــي الــــولــــوج بــشــكــل أســ
مــســتــوى مــعــيــشــي يــقــتــرب من 
املــســتــوى املــعــيــشــي فـــي الــبــلــدان 
األكــثــر تــقــدمــا«. ودعـــت الــدراســة 
ــى »تــعــزيــز الــعــقــد االجــتــمــاعــي  إلـ
الــنــهــوض بمجتمع  الــقــائــم عــلــى 
منفتح، وإعادة تركيز عمل الدولة 
وتنمية  السيادية،  مهامها  على 
ــبــــشــــري وتـــعـــزيـــز  ــ ــال ال ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ

الرأسمال االجتماعي«. 

تراجع 
مستوى 
معيشة 
المغاربة
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اقتصاد

C C

موسى مهدي

مــنــذ أزمـــة املـــال الــعــاملــيــة فــي الــعــام 
2007، يــتــراجــع الــنــفــوذ األمــيــركــي، 
فــيــه واشــنــطــن على  الــــذي هيمنت 
ــم، فـــيـــمـــا بـــعـــد ســــقــــوط اإلمــــبــــراطــــوريــــة  ــالــ ــعــ الــ
هذا  ولكن  مــنــفــردة.  آحــاديــة  كقوة  الشيوعية، 
اعقاب صعود  أكثر في  بــدأ يتسارع  التراجع 
ــلـــحـــكـــم، كــزعــيــم  ــــب لـ ــرامـ ــ ــيــــس دونـــــالـــــد تـ ــرئــ الــ
ضــعــيــف يــتــكــلــم أكـــثـــر مــمــا يــفــعــل ويــصــطــنــع 
ــداءات داخــــل أمــيــركــا وخـــارجـــهـــا، وبــــدأت  ــعــ الــ
تظهر تدريجيًا إرهاصات نظام عاملي جديد 
ــددة«، يــتــمــحــور  ــعــ ــتــ ــاب املــ ــ ــطـ ــ ــم عـــلـــى »األقـ ــائـ قـ
حــول الــنــفــوذ املــالــي واالقــتــصــادي والــتــجــاري 
الصيني وقوة روسيا السياسية والعسكرية 
ونهوض االقتصادات الناشئة ممثلة في دول 
مثل الهند والــبــرازيــل وجــنــوب أفــريــقــيــا. وقد 
الصيني شــي جــن بينغ، يوم  الرئيس  أشــار 
األربعاء في خطابه أمام املؤتمر العام التاسع 
الجديد،  النظام  لهذا  الشيوعي  للحزب  عشر 
بتكراره سبع مرات لعبارة أن الصن تخطط 
الثالثة  العقود  فــي  لــدخــول »مرحلة جــديــدة« 

املقبلة حتى العام 2050. 
ورســم الرئيس الصيني  في خطاب األربعاء 
الصيني في  االقــتــصــاد  لنمو  خــطــة طــمــوحــة 
العقود الثالثة املقبلة بن أعوام 2020 و2050، 
املرحلة األولى سيتم تنفيذها بن العام 2020 
و2035 وتستهدف تحول الصن إلى اقتصاد 
متطور على قمة الهرم االقتصادي في العالم، 
ــاء طــبــقــة وســـطـــى عـــريـــضـــة وخــفــض  ــنـ عـــبـــر بـ
فوارق الثروة بن املواطنن، مع تنمية »القوة 

الناعمة« الصينية. 
أما في املرحلة الثانية بن أعوام 2035 و2050، 
دولــة  الصن ستصبح  إن  الرئيس شــي  فقال 
والــثــروة.  النفوذ  مــن حيث  العالم  فــي  قيادية 
وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس شـــــــي، أنـــــــه ســـيـــقـــضـــي عــلــى 
الــفــســاد املــالــي وســط اســتــمــرار نهج االنفتاح 

االقتصادي واملالي.
وفي قراءة الستراتيجية الصن املقبلة، بناء 
استراتيجية  أن  الــقــول  يمكن  الــخــطــاب،  عــلــى 
الــــرئــــيــــس شـــــي تـــســـتـــهـــدف االســـــتـــــمـــــرار فــي 
ــزاوج بـــن االنــفــتــاح  ــ بــنــاء اقــتــصــاد مــخــتــلــط يـ
االقتصادي وتحرير أسواق املال واالستثمار، 
املركزي في توجيه  مع االحتفاظ بالتخطيط 
قوى االقتصاد الكلي. كما يتبنى الرئيس شي 
عوملة  استراتيجية  الــخــارجــي  الصعيد  على 
استراتيجية  مقابل  فــي  واالقــتــصــاد  التجارة 
ينتهجها  الــتــي  أواًل«  وأمــيــركــا  »االنــعــزالــيــة 

الرئيس دونالد ترامب. 
ويــســتــفــيــد شــــي فــــي إحــــكــــام ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
والفساد  السياسية  التحديات  رغــم  السلطة 
الــصــن، مــن النجاحات  املــالــي املستشري فــي 
صعيد  على  ســواء  حققها،  التي  االقتصادية 
في   %6.8 نسبة  بلغ  الــذي  االقتصادي  النمو 
الربع الثالث من العام الجاري أو تعزيز مركز 
الدولية، وكعملة احتياط  التجارة  اليوان في 
فــي الــبــنــوك املــركــزيــة أو الــتــوســع الــــذي شهد 
االقــتــصــاد الصيني فــي عــهــده وبــلــغ أكــثــر من 

ثالثة ترليونات دوالر. 
وعلى الصعيد التجاري واالقتصادي العاملي، 
يعمل الرئيس الصيني، بالتعاون مع روسيا 
ودول االقتصادات الناشئة، على بناء »نظام 
عــاملــي جـــديـــد«، يــحــل تــدريــجــيــًا مــحــل الــنــظــام 
املـــالـــي والـــنـــقـــدي الــعــاملــي الــقــائــم حــالــيــًا على 
الـــدوالر وســوق »وول ســتــريــت«.  فهو ينشئ 
بنوكًا شبيهة بالبنك الدولي وصندوق النقد، 
ويــشــكــل تــحــالــفــات مـــع الـــقـــوى االقــتــصــاديــة 
ــرة فــــي الـــعـــالـــم ســـيـــاســـيـــًا واقـــتـــصـــاديـــًا  ــ ــؤثـ ــ املـ
وعـــســـكـــريـــًا مـــثـــل مــجــمــوعــة »بــــريــــكــــس«، كــمــا 
يتوسع تجاريًا في أسواق العالم عبر مبادرة 
»الحزام والطريق« التي يخطط إلنفاق أربعة 
ترليونات عليها خالل الفترة املقبلة. وينطلق 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي فـــي تــنــفــيــذ هــــذا املــخــطــط 
التجارية وشبكة نفوذها في  بــالده  قــوة  مــن 
الضخم  املالي  العاملية واالحتياطي  األســواق 
ترليونات   3 واملــقــدر بحوالى  لــبــالده،  املتوفر 
فــي بناء  الرئيسية  الــخــطــط  بــن  مــن  دوالر.   
النظام النقدي والتجاري الجديد غير القائم 
على هيمنة الــدوالر، أسست  الصن بورصة 

ــدر بـــقـــطـــاع الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري إن  ــال مـــصـ ــ قـ
صــادرات النفط من إقليم كردستان العراق 
صـــوب مــيــنــاء جــيــهــان الــتــركــي عــلــى البحر 
املتوسط تتدفق بمعدالت مخفضة، أول من 
أمس، تبلغ 216 ألف برميل يوميا مقارنة مع 
600 ألف برميل يوميا في الظروف العادية، 
حــســب رويـــتـــرز. وتــراجــعــت الــتــدفــقــات منذ 
مطلع األسبوع بعد أن سيطرت قوات عراقية 
على حقول نفطية قرب كركوك كانت تحت 
ويعاني  الكردية.  البشمركة  قــوات  سيطرة 
خانقة  واقتصادية  مالية  أزمــة  مــن  اإلقليم 
منذ استفتاء انفصال كردستان عن العراق 
الذي أجري في 25 سبتمبر/ أيلول املاضي، 

للمتاجرة في الذهب باليوان في بداية العام 
الجاري. كما تخطط إلنشاء بورصة للمتاجرة 
فــي الــنــفــط بــالــيــوان املـــدعـــوم بــالــذهــب، أي أن 
يمكن  النفط  عقود  فــي  املستقبلية  الصفقات 
ــــب. كــمــا أكــمــلــت في  تــحــويــل قــيــمــتــهــا إلــــى ذهـ
بن  الفوري  التحويل  نظام  املاضي  األسبوع 
اليوان والروبل دون املــرور بنظام »سويفت« 
أو عملة أخرى في تسوية الصفقات التجارية 
واملالية بينها وبــن روســيــا. وأقنعت الصن 
دولـــة أنــغــوال مــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــاري ببيع 
نفطها بــالــيــوان، كــمــا تــجــري فــنــزويــال حاليًا 
تسعير صفقات البترول هي األخرى باليوان.  
بــاإلضــافــة إلــى هــذه الــخــطــوات، تعمل الصن 
على تنفيذ مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« التي 
تمر بحوالى 30 دولة من دول العالم ورصدت 

الخمس  لها حوالى 4 ترليونات دوالر خالل 
ســـنـــوات املــقــبــلــة. ولـــم تــنــفــق مــنــهــا حــتــى اآلن 
ســـوى نــصــف تــرلــيــون دوالر. كــمــا تــتــفــاوض 
مع  تجارية  اتفاقية  لتوقيع  مــدة  منذ  الصن 
الــقــوة املالية  ــي. بــهــذه  ــ كتلة االتـــحـــاد األوروبــ
البساط  الصن لسحب  واالقتصادية تخطط 
تدريجيًا من أميركا، كقوة مهيمنة على املال 
والتجارة واالقتصاد ومؤسسات املال الدولية 
التي أسست في فترة ما بعد الحرب العاملية 
الـــثـــانـــيـــة وتـــســـخـــرهـــا واشـــنـــطـــن فــــي تــكــريــس 
ــــدرك أن الــعــالــم  هــيــمــنــتــهــا.  فــالــرئــيــس شـــي يـ
ــدأ يــتــجــاوز الــنــظــم الــســيــاســيــة والــتــراكــيــب  بــ
قــيــادة جديدة  عــن  ويبحث  القديمة،  الحزبية 
ــتـــدريـــجـــي  مــــن الـــنـــزاعـــات  تـــحـــدث الـــتـــحـــول الـ
السياسية املريرة والحروب والتمزق الطائفي 

حيث واجهت ضغوطًا من حكومات بغداد 
العراق  كردستان  وتعتمد  وإيـــران.  وتركيا 
تركيا،  إلــى  نفطها بشكل مباشر  بيع  على 
بــهــدف تــوفــيــر مــــوارد مــالــيــة لــدفــع الــرواتــب 
واملعيشية،  االقــتــصــاديــة  الــحــيــاة  وتسيير 
في ظل الخالفات الحادة مع حكومة بغداد 

وتخفيض حصتها من املوازنة.
من  أول  الـــعـــراقـــيـــة،  الــنــفــط  وزارة  رت 

ّ
وحــــــذ

ــــدول والـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة  ــــس، جــمــيــع الــ أمـ
الــعــاملــيــة، مـــن الــتــعــاقــد أو االتـــفـــاق مـــع أيــة 
جــهــة داخــــل الـــعـــراق مـــن دون الـــرجـــوع إلــى 
وذلك  النفط،  وزارة  أو  االتحادية  الحكومة 
في رد فعل رسمي عراقي على توقيع شركة 
»روســـنـــفـــت« الـــروســـيـــة، مـــع حــكــومــة إقــلــيــم 
خمسة  الستثمار  اتفاقا  العراق،  كردستان 

حقول نفطية في اإلقليم.
ــر الـــنـــفـــط، جـــبـــار عــلــي الــلــعــيــبــي،  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
فـــي بــيــان صــحــافــي، إن الــتــصــريــحــات غير 
املسؤولة التي تصدر عن بعض املسؤولن 
داخــل وخـــارج الــعــراق أو مــن قبل الشركات 
األجــنــبــيــة بــشــأن نــيــتــهــا الــتــعــاقــد أو إبــــرام 
العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل 
الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة لــلــبــالد مـــن دون علم 
يعد  الــنــفــط،  وزارة  أو  االتــحــاديــة  الحكومة 
العراقي،  الداخلي  الشأن  في  سافرًا   

ً
تدخال

ومخالفة  الوطنية،  السيادة  من  وانتقاصًا 
صــريــحــة لــألعــراف الــدولــيــة. وكــانــت شركة 
أعلنت،  الروسية  للدولة  اململوكة  روسنفت 
األربــعــاء املاضي، عن استثمار 400 مليون 
إقليم  فــي  نفطية  مناطق  خمس  فــي  دوالر 

كردستان شبه املستقل بشمال العراق.
)العربي الجديد(

إذ تبني الصن مع دول »بريكس« مجموعة 
من املؤسسات املالية الجديدة إلقراض الدول 
الــفــقــيــرة والـــنـــامـــيـــة، كــبــديــل لــصــنــدوق الــنــقــد 
والبنك الدولي. كما أن »القوة  الناعمة« للصن 
تنمو مع زيادة فوائضها املالية وقدرتها على 
مساعدة الدول.  وبالتالي فاألذرع التي كانت 
االقــتــصــاديــة  الــهــيــمــنــة  فـــي  أمــيــركــا  تستغلها 

تــتــســاقــط تــدريــجــيــًا، وتـــحـــل مــحــلــهــا الــبــنــوك 
التي أسستها الصن ومجموعة بريكس. وقد 
كشفت اجتماعات الصندوق والبنك الدولين 
التي عقدت في واشنطن نهاية االسبوع، أنها 
باجتماعات  منها  اجتماعية  بحفالت  أشبه 

مؤسسات مالية ترسم خطى االقتصاد.
ويبدو أن الصن، بما تملكه من ثقل اقتصادي 
ومـــالـــي ستتمكن مـــن بـــلـــورة الــنــظــام الــعــاملــي 
الجديد، أي »نــظــام األقــطــاب املــتــعــددة«، الــذي 
سيقود العالم خالل العقد املقبل. فاالقتصاد 
الصيني ينمو بمعدل يقارب 7%، فيما تنمو 
ذلك  فــي  بما  الكبرى  الصناعية  االقــتــصــادات 
ــات املــتــحــدة بــمــعــدالت تــقــل عـــن %3.0.  الـــواليـ
الناتج  زيـــادة  مــن  الصيني  االقتصاد  وتمكن 
املحلي، أي الدخل العام، بأكثر من 3 ترليونات 

ــة،  ــيــ املــــاضــ ســـــنـــــوات  الــــخــــمــــس  خـــــــالل  دوالر 
يوم  الــصــادرة  الصينية  اإلحصائيات  حسب 
الــخــمــيــس فــي بــكــن. ويــقــدر حــجــم االقــتــصــاد 
الصيني حاليًا بأكثر من 11.2 ترليون دوالر. 
ــون خــارجــيــة  كــمــا أن الــصــن لــيــس عــلــيــهــا ديــ
تــذكــر، بــل لــديــهــا فــوائــض مــالــيــة تــقــدر بأكثر 
فــإن  املــقــابــل  تــرلــيــونــات دوالر. وفــــي  مـــن 3.2 
ــم حــجــمــه الــضــخــم  ــ االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي رغـ
الذي يقارب 19 ترليون دوالر، إال أنه اقتصاد 
مديون وضعيف اإلنتاجية، قائم على تصدير 
الــدوالر وتضخيم قيم املوجودات في أسواق 
املال. وتشير آخر إحصائيات الدين األميركي 
إلـــى أن حــجــم الــديــن الــعــام األمــيــركــي تــجــاوز 
تــقــارب نصف  تــرلــيــون دوالر وأن خدمته   20

ترليون دوالر سنويًا.

ــق مــجــلــس الــشــيــوخ األمـــيـــركـــي، عــلــى مـــشـــروع املـــوازنـــة  وافــ
األمــر  دوالر،  تــريــلــيــونــات   4.1 بقيمة   ،2018 املــالــيــة  للسنة 
خطة  بــشــأن  للجمهورين  كبير  تــقــّدم  بمثابة  بر 

ُ
اعت الـــذي 

اإلصـــالح الــضــريــبــي. وعــلــى إثــر ذلــك ارتــفــع الــــدوالر، أمــس، 
ــال فـــي تعزيز  مــتــجــهــًا لتحقيق مــكــاســب جـــديـــدة وســـط آمــ
مالي لالقتصاد األميركي بعد التقدم الذي أحــرزه مجلس 
الشيوخ على صعيد خطة لخفض الضرائب. وكان مجلس 
ــّر في  ــ الـــنـــواب األمـــيـــركـــي )إحـــــدى غــرفــتــي الـــكـــونـــغـــرس(، أقـ
الخامس من الشهر الجاري، ميزانية غير ملزمة للحكومة 
األميركية للسنة املالية 2018، بقيمة 4.1 تريليونات دوالر. 
وتعول اإلدارة األميركية على نمو اقتصادي نسبته 3 %، 
وتــنــطــلــق مــن مــبــدأ أن إصـــالح الــضــرائــب الـــذي ال يـــزال في 
مــراحــلــه األولـــيـــة ســيــؤدي إلـــى »عــجــز مــحــايــد«. ومـــع إقـــرار 
مجلس الشيوخ ملشروع املوازنة، زالت معظم العوائق التي 
كانت ستحول دون خطة اإلصالح الضريبي التي قّدمتها 
وكان  املاضي.  الشهر  نهاية  ترامب،  دونالد  الرئيس  إدارة 

بــيــان صـــادر عــن مكتب رئــيــس مجلس الــنــواب بـــول ريـــان، 
أشــار إلــى أن خطة اإلصـــالح الضريبي، تهدف إلــى خفض 
إلــى 20%، حسب  مــن %35  الشركات  على  الضرائب  معدل 
األناضول. وأضاف البيان أن الخطة تهدف أيضًا إلى زيادة 
أرباح الشركات وزيادة االستثمارات، بينما يقول معارضو 
خطة اإلصالح إن خفض املعدالت الضريبية، سيعني عائدًا 

أقل للحكومة الفيدرالية، وقد يؤدي إلى زيادة العجز.
وحذر مراقبون من املبالغة في التفاؤل بشأن اإلصالحات 
الضريبية. وقال محلل أسواق الصرف لدى كومرتس بنك 
فــي فــرانــكــفــورت،  ثــو الن نجيون، لــرويــتــرز: »املــراهــنــة على 
تضخم ناتج عن سياسات ترامب عاد الليلة املاضية، لكن 
الـــدوالر باالعتماد على تلك  مــن شــراء  أن نحترس  ينبغي 
الــخــطــوة وحــدهــا إلــى أن نحصل على مــزيــد مــن الــوضــوح 
لكننا نتوقع بعض القوة في الــدوالر بوجه عام مع دخول 

الربع األخير من السنة«.
)العربي الجديد(

التحول 
العالمي

تراجع صادرات نفط 
كردستان العراق

)Getty( شي أثناء خطابه في بكين

)Getty/تقدم سياسات ترامب الضريبية )كيفين ديتش

)Getty( الدوالر يصل إلى أكبر مستوى له منذ 6 أكتوبر

)Getty( %3 الواليات المتحدة تستهدف نموًا بنحو صراع على حقول نفط الشمال )Getty(تعاون نرويجي إيراني في مجال الطاقة )األناضول(

)Getty( أنجيال ميركل تستبعد انهيار مفاوضات خروج بريطانيا

اقتصاد الصين 
يتوسع بـ3 ترليونات دوالر 

في خمس سنوات

الحرب  خــالل  أميركا  غذته  الــذي  والشعبوي 
التي  الــصــفــري«،  »الجمع  الــبــاردة وسياسات 
تعمل على ضرب الدول والشعوب والقوميات 
النهاية  فــي  الفائز  ليصبح  ببعض،  بعضها 
واحدا هو أميركا والطبقة الثرية، فيما يزداد 
 ومــرضــًا 

ً
بــقــيــة ســكــان املــعــمــورة فــقــرًا وجـــهـــال

وتمزقًا. وهذا ما كشفه تقرير الثروة األخير، 
ــنـــوك املــركــزيــة  ــبـ عـــن تــحــالــف الـــحـــكـــومـــات والـ
ــد بــقــيــة الــــعــــالــــم، حــيــث  والـــطـــبـــقـــة الـــثـــريـــة ضــ
أصبحت ثروات العالم يملكها عدد اليزيد عن 

واحد في املائة من السكان. 
وســط هــذا الــواقــع املــريــر وبــهــدوء شــديــد، بدأ 
جنن النظام العاملي الجديد يتخلق في رحم 
الصن واالتحاد  بقيادة  املتعددة«،  »األقطاب 
األوروبــــــي وروســـيـــا وبـــاقـــي دول »بــريــكــس«، 

بكين ترسم استراتيجية نظام »األقطاب 
المتعددة« البديل لهيمنة واشنطن

قــال رئــيــس املجلس األوروبــــي، دونــالــد 
تــوســك، أمـــس، إن زعــمــاء دول االتــحــاد 
األوروبي املجتمعن في بروكسل اتفقوا 
عــلــى إعـــطـــاء الـــضـــوء األخـــضـــر لــإعــداد 
داخليا ملرحلة ثانية من املحادثات مع 
االتحاد.  من  بشأن خروجها  بريطانيا 
وتــرغــب دول االتــحــاد األوروبـــي السبع 
والــــعــــشــــرون أن تــنــتــقــل ملـــحـــادثـــات مــع 
بريطانيا بشأن العالقات بن الجانبن 
في مرحلة ما بعد االنسحاب وذلك بعد 
االنفصال  قضايا  تسوية  مــن  االنــتــهــاء 
ــرت الـــــــدول األعـــضـــاء  ــبــ الـــرئـــيـــســـيـــة. وعــ
ــن أمــلــهــا فـــي أن تــتــمــكــن مـــن تحقيق  عـ
تــقــدم كــاف فــي ديسمبر/ كــانــون األول 
ــا يــتــعــلــق بـــاالتـــفـــاق عــلــى شـــروط  فـــي مـ
الــــخــــروج، حــتــى يــتــمــكــن الــجــانــبــان من 
العالقات  بشأن  جــديــدة  بــدء محادثات 

أن  املقرر  االنسحاب  بعد  بريطانيا  مع 
يــحــدث فــي مــــارس/ آذار 2019. وقــالــت 
املستشارة األملانية أنجيال ميركل، أول 
مــن أمـــس، إن املــحــادثــات مــع بريطانيا 
بشأن خروجها مــن االتــحــاد األوروبـــي 
تمضي قدما ومن غير املرجح أن تنهار.
ــد مــن  ــحــ ــا إلــــــى الــ ــيـ وتـــســـعـــى بـــريـــطـــانـ
ــيـــة النـــفـــصـــالـــهـــا  ــبـ ــلـ ــــات الـــسـ ــيـ ــ ــــداعـ ــتـ ــ الـ
املــرتــقــب عـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي عبر 
حلول بديلة تسمح لها بالتواجد في 
األســواق األوروبية. وأعلنت الحكومة 
البريطانية، منتصف شهر أغسطس/ 
آب املــــاضــــي، أنـــهـــا تـــنـــوي الـــتـــفـــاوض 
بــشــأن إقــامــة »اتــحــاد جمركي مؤقت« 
ــاد األوروبـــــــــي، بــعــد خـــروج  مـــع االتــــحــ

البالد من التكتل.
)رويترز، العربي الجديد(

طهران ـ العربي الجديد

النرويج  أكدت مساعدة وزير خارجية 
مـــريـــت بـــرغـــر روســـلـــنـــد رغـــبـــة شــركــات 
بالدها بالحضور في السوق اإليرانية، 
مـــعـــتـــبـــرة أن اآلفـــــــــاق واعـــــــــدة ألنــشــطــة 
ــات فـــــي إيــــــــــــران. ونـــقـــلـــت  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ هـــــــذه الـ
وكــالــة األنـــبـــاء اإليــرانــيــة )ارنـــــا(، أمــس، 
بي  »ان  قناة  مع  لروسلند  تصريحات 
تـــي« قــالــت فــيــهــا: هــنــالــك رغــبــة كبيرة 
لدى الشركات النرويجية للحضور في 
الــســوق اإليــرانــيــة، خاصة فــي قطاعات 
الــــثــــروة الــســمــكــيــة والـــــزراعـــــة والــنــفــط 
واملشاريع  املتجددة  والطاقات  والغاز 
الــــشــــركــــات  أن  الــــبــــنــــيــــويــــة. وأضــــــافــــــت 
فعل  ردود  أبــدت  النرويجية  التجارية 
إيجابية تجاه فتح األســواق اإليرانية، 

وأن إبرام العقد مع شركة »ساغا« يأتي 
تأكيدا على هذا األمر.

من جانب آخر ذكرت صحيفة »دي ان« 
لها  تقرير  في  النرويجية  االقتصادية 
أن شركة ساغا انرجي التي تنشط في 
خالل  أبــرمــت  الشمسية،  الطاقة  مجال 
األسبوع الجاري عقدا مع شركة »امن 

انرجي« اإليرانية ملدة 5 أعوام.
العقد تبلغ 2.5  وأضافت أن قيمة هــذا 
يـــعـــادل 23 مليار  ــــورو، أي مـــا  يـ مــلــيــار 
كرون نرويجي، وبموجبه تقوم الشركة 
النرويجية بإنشاء وحدات شمسية في 
إيران، والتي من املتوقع أن تنتج نحو 
وأضافت  الكهرباء.  من  ميغاواط  ألفي 
الكهرباء  املــقــدار مــن  الصحيفة أن هــذا 
يــــعــــادل مــــا تــســتــهــلــكــه نـــحـــو 3 مــاليــن 

أسرة في إيران من الطاقة الكهربائية.

مرحلة ثانية من مفاوضات 
انفصال بريطانيا

شركات نرويجية ترغب 
فى االستثمار بإيران

مال وسياسة

الهيمنة  العالمي من  التحول  استراتيجية  نار هادئة  بكين على  تطبخ 
الذي  المتعددة«  »األقطاب  نظام  إلى  األميركية  والمالية  االقتصادية 
سيكون مركزه االقتصاد الصيني بما يملك من قوة مالية وتجارية ونمو 
في  االستراتيجية  هذه  عن  شي  الصيني  الرئيس  وكشف  اقتصادي. 

خطابه يوم األربعاء

الربع  في  االقتصاد  من  نسبة  أصغر  الصين  في  العقارات  قطاع  شكل 
المضافة  القيمة  وبلغت  الشراء.  بقيود  متأثرًا  العام،  هذا  من  الثالث 
لقطاع العقارات 1.32 تريليون يوان 
)حوالي 200 مليار دوالر( في الفترة 
من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، 
األمر الذي ساهم بـ 6.23% من الناتج 
المحلي اإلجمالي للصين، وفقا لما 
لإلحصاء.  الدولة  مصلحة  ذكرته 
 %6.6 من  النسبة  هذه  وتراجعت 
الربع  في  و%6.86  الثاني  الربع  في 
األول. وسجل قطاع العقارات نموا 

بنسبة 3.9 % في الربع الثالث.

تراجع حصة العقارات باقتصاد الصين

االقتصاد في صور

إقرار موازنة أميركا ينعش الدوالر
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