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قطر: إعفاء اللبنانيين من التأشيرة
بات بإمكان اللبنانيني الحصول 
ــول قـــطـــر مــن  ــ ــ عـــلـــى تـــأشـــيـــرة دخـ
مطار الدوحة، من دون استخراج 
القطرية  الــداخــلــيــة  وزارة  ومــوافــقــة  الــدعــوة 
ــذا الــحــال  ــ ــر عــلــيــه ســـابـــقـــا. وكـ ــ ــان األمـ كــمــا كــ
بــالــنــســبــة لـــحـــوالـــى 36 جــنــســيــة أخـــــرى من 
أوروبـــا وأميركا الالتينية وكــذا روســيــا، إذ 
تــم إعــفــاء حــامــلــي عـــدد مــن الــجــنــســيــات من 
الجنسيات  قائمة  إلــى  وإضافتها  »الفيزا«، 
الــتــي يــمــكــن مــنــحــهــا ســمــة دخــــول سياحية 

فورية عند وصولها إلى الدوحة.
قــطــر،  فــــي  املــــطــــار  وأعـــلـــنـــت إدارة جــــــــوازات 
الـــخـــمـــيـــس املــــــاضــــــي، عـــــن إعـــــفـــــاء حـــامـــلـــي 
الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة مـــن تــأشــيــرة الــدخــول 
املسبقة إلى البالد. ووفق تعميم ملدير إدارة 
جــوازات املطار، محمد راشد املزروعي، فقد 
من  اللبنانية  الجنسية  حاملي  »إعــفــاء  تــم 
الفيزا، وإضافتهم إلى قائمة الجنسيات التي 

فورية  سياحية  دخــول  سمة  منحها  يمكن 
إلى قطر عند الوصول«. وتم رفع نسخة من 
املدني  للطيران  العامة  الهيئة  إلى  التعميم 
وإدارة الشؤون القنصلية. وكانت السلطات 
الــقــطــريــة قــد أعــفــت عـــددًا مــن الجنسيات من 
تـــأشـــيـــرة الــــدخــــول املـــســـبـــقـــة، ملـــواطـــنـــي دول 
القارة األميركية. وأشارت  أوروبية وكذا في 
وثــيــقــة تـــم تـــداولـــهـــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
اإلجتماعي إلى أن اإلجراء شمل دواًل جديدة 

لم تكن مشمولة بالتسهيالت.
الروسية،  »فيدوموستي«  صحيفة  وذكــرت 
الــــــــروس  املـــــواطـــــنـــــني  أن  الــــجــــمــــعــــة،  أمــــــــس 
ســيــتــمــكــنــون مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى تــأشــيــرة 
الــدوحــة دون استخراج  دخــول قطر بمطار 
القطرية،  الداخلية  وزارة  ومــوافــقــة  الــدعــوة 

كما كان األمر عليه سابقا.
 عـــن بـــيـــان رســمــي 

ً
وأفــــــادت الــصــحــيــفــة نـــقـــال

لــلــداخــلــيــة الــقــطــريــة، بـــأن املــواطــنــني الـــروس 

أصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرة ملدة 
ــال قــطــري )حـــوالـــى 27  شــهــر مــقــابــل 100 ريــ
جــواز سفر ساريا  يحملوا  أن  على  دوالرًا(، 
ملدة ال تقل عن نصف عام من تاريخ الوصول، 
وحجزًا فندقيا، وبطاقة مصرفية برصيد ال 

يقل عن 1500 دوالر، وتذكرة العودة.
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـــســـت وجــــهــــة أسـ ورغــــــــم أن قــــطــــر لـ
للسياحة الروسية، إال أن عشرات اآلالف من 
الــروس يستقلون رحــالت الخطوط الجوية 
القطرية سنويا، في طريقهم إلى الوجهات 
ــا، مــثــل  ــيــ ــرق آســ ــ الــســيــاحــيــة فــــي جـــنـــوب شـ
وسنغافورة  وسريالنكا  وفيتنام  تــايــالنــد 
وغيرها، في حني من املتوقع أن تساهم هذه 
التسهيالت في تنشيط السياحة من روسيا 

إلى قطر خالل الفترة املقبلة.
الــوكــاالت  التنفيذية التــحــاد  املــديــرة  وقــالــت 
إنه  أوسيبوفا،  ناتاليا  الروسية،  السياحية 
بعد إلغاء التأشيرات قد تصبح قطر وجهة 

الرحالت  أثــنــاء  القصيرة  للجوالت  أساسية 
وتنفذ  القطرية.  الجوية  الخطوط  مــن  على 
الخطوط الجوية القطرية رحلتني يوميا بني 
الــدوحــة ومطار »دومــوديــدوفــو« الــدولــي في 
ضواحي موسكو، وتبلغ مدة الرحلة حوالى 
خـــمـــس ســــاعــــات. وأوضـــــــح مـــصـــدر بـــإحـــدى 
الـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة بــمــوســكــو لـــ«الــعــربــي 
الجديد« أن شركتي الخطوط الجوية القطرية 
واإلمارات تعتبران املنافسني الرئيسيني في 
نقل السياح الــروس إلــى جنوب شــرق آسيا، 
ولكن الخطوط القطرية تقدم عروضا أفضل 

من ناحية األسعار في أغلب األحيان.
وأكد املصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن 
الدبلوماسية بني قطر  العالقات  أزمــة قطع 
ــارات والــبــحــريــن ومصر،  ــ والــســعــوديــة واإلمـ
السياح  تــؤثــر حتى اآلن على حــجــوزات  لــم 

الروس عبر الدوحة. 
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

أكـــد الــبــنــك املــركــزي املــصــري قــيــامــه بتوفير حصص 
من »الفكة« للتوزيع قبل العيد بفترة مناسبة، حيث 
تــجــاوزت نسبة الــزيــادة في هــذه الحصص 25%  عن 
الــعــام املــاضــي. وقــد تــم ضــخ فكة للسوق بقيمة 3.5 
 50 فئة  بــدءًا من  )194 مليون دوالر(،  مليارات جنيه 
قـــرشـــا حــتــى 50 جــنــيــهــا مـــن خــــالل جــمــيــع املـــصـــارف 
الــعــامــلــة فــي الـــبـــالد، وذلــــك بــاإلضــافــة إلـــى تلبية أي 
احــتــيــاجــات إضــافــيــة مـــن كــافــة املـــصـــارف والــجــهــات 
الــحــكــومــيــة. ويــعــمــل تــوفــيــر الــعــمــالت الــصــغــيــرة على 

الفعلية  القيمة  العمالء  وســـداد  التضخم  أثــر  تقليل 
ــتــــي شــرحــت  ــة، الــ ــيـ ــق مــــصــــادر مـــصـــرفـ ــ لـــلـــســـلـــعـــة، وفــ
لـ«العربي الجديد«، أن التضخم تخطى نسبة الـ%31 

في مصر، وهي نسبة قياسية.
الجديد«،  لـ«العربي  أكــد  االقتصاد  أحــد خبراء  أن  إال 
أن زيادة طباعة النقود هي انعكاس ألزمة اقتصادية 
تمر بها البالد. وشرح أن االقتصاد يعاني من ركود 
الناتج املحلي  تــراجــع مــعــدل نمو  إلــى  كبير، إضــافــة 

اإلجمالي، ما يشير إلى تباطؤ اقتصادي واضح.
عــــادة  تـــرتـــبـــط  الـــنـــقـــديـــة  األوراق  طـــبـــاعـــة  أن  وشــــــرح 
بمعدل  وكــذا  الــســوق،  فــي  التالفة  األوراق  باستبدال 

الــنــمــو االقــتــصــادي ونــســب الــتــضــخــم. ولــفــت إلـــى أن 
التوسع في عمليات طباعة الجنيه يشير إلى محاولة 
الــبــنــك املـــركـــزي تــحــريــك الــســوق ومــواجــهــة التضخم 
الذي وصل إلى 33%. وأشار إلى أن هذه النسبة هي 

األكبر في تاريخ مصر.
وكــــان الــبــنــك الـــدولـــي تــوقــع أن يــنــمــو الــنــاتــج املحلي 
وفي   .2019 بحلول   %5.3 بنسبة  املصري  اإلجمالي 
تقريره الشهري عن اآلفاق االقتصادية العاملية لشهر 
يونيو/ حزيران الحالي، قدر البنك الدولي نمو الناتج 
املــحــلــي اإلجــمــالــي املـــصـــري بـــواقـــع 3.9% فـــي السنة 
الــشــهــر. وأشــار  الــتــي تنتهي هــذا  املــالــيــة 2017-2016 

التقرير إلى أنه »من املتوقع أن يبقى النمو في مصر 
قرب 4% في السنة املالية 2017 ثم يزيد في السنتني 
التاليتني، مدعوما بتطبيق تدريجي إلصالحات في 

بيئة األعمال وتحسن القدرات التنافسية«.
وتــســتــعــد الــحــكــومــة املـــصـــريـــة إلعـــــالن رفــــع فـــاتـــورة 
على  الثالثة  للمرة  الفطر،  عيد  إجــازة  بعد  الكهرباء 
التوالي، في إطــار خطة رفــع الدعم نهائيا حتى عام 
2019. فـــي حـــني ســتــعــلــن الــحــكــومــة كــذلــك عـــن زيـــادة 
جديدة في سعر املحروقات بواقع 35% فور انقضاء 
إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار خطة تحرير الدعم 

عن الوقود خالل خمس سنوات.

المركزي المصري يضخ »الفكة« لمواجهة التضخم

ارتفاع الصادرات التركية 
إلى قطر

قال وزير الجمارك والتجارة التركي 
بولند توفنكجي إن الصادرات 

التركية إلى قطر ارتفعت بشكل 
كبير، لتصل إلى 32.5 مليون 

دوالر، منذ بدأت كل من اإلمارات 
والسعودية والبحرين وعدد من 
الدول األخرى حصار قطر في 

الخامس من يونيو/ حزيران. وقال 
توفنكجي »بلغت الصادرات إلى 

قطر 32.5 مليون دوالر، من بينها 
12.5 مليون دوالر لألغذية. هذا 

الرقم يعادل ثالثة أمثال املستوى 
الطبيعي«. وأرسلت تركيا أكثر من 

مئة طائرة محملة باإلمدادات إلى 
قطر إضافة إلى سفينة محملة 

باألغذية.

النفط الروسي يسبق 
السعودي في الصين

أظهرت بيانات الجمارك الصينية 
أن روسيا احتفظت بصدارة 

قائمة أكبر موردي النفط للصني 
في مايو/ أيار للشهر الثالث على 

التوالي بينما تشبثت أنغوال 
باملركز الثاني متفوقة على 

السعودية. وصدرت البيانات عقب 
قرار السعودية وروسيا، وهما 
أكبر منتجني للنفط في العالم 

ويتنافسان على حصة سوقية في 
الصني، تمديد اتفاق خفض اإلنتاج 
العاملي لتعزيز األسعار في السوق 

املتخمة باملعروض. وأشارت بيانات 
اإلدارة العامة للجمارك في الصني 

إلى أن روسيا صدرت كميات 
قياسية من الخام إلى الصني بلغت 

5.74 ماليني طن شهريًا.

تباطؤ شركات منطقة 
اليورو

تراجع نمو قطاع األعمال في 
منطقة اليورو على نحو غير 

متوقع مع اقتراب نهاية النصف 
األول من 2017 بعد تباطؤ مفاجئ 

في وتيرة نمو شركات الخدمات. 
وأشار مؤشر آي.إتش.إس ماركت، 
إلى أنه مع صمود التضخم نسبيًا 

واستمرار قوة النمو الكلي فمن 
املرجح أن تتواصل الضغوط 

على صناع السياسات في البنك 
املركزي األوروبي للبدء في التخلي 

عن سياستهم النقدية شديدة 
التيسير قريبًا. 

المصارف األميركية تقاوم 
األزمة المالية

تحظى كبرى املصارف األميركية 
برسملة جيدة وهي قادرة على 

الصمود في وجه أزمة مالية 
حتى وإن منيت بخسائر كبيرة، 
وفق ما أكد االحتياطي الفدرالي 

في ختام املرحلة األولى من 
اختبارات املقاومة السنوية التي 
شملت 34 مصرفًا كبيرًا. وقال 

حاكم املصرف املركزي األميركي 
جيروم باول في ختام املرحلة 

األولى العامة لالختبارات »حتى 
في حال حدوث انكماش شديد 

ستحتفظ مصارفنا الكبرى 
برسملتها«. ويفترض أن تختتم 

املرحلة الثانية من االختبارات في 
28 حزيران/يونيو.

أخبار

تمييز سكني 
ضد المهاجرين

بلدية  تأكيد  العام 2016، وفــق  السكن بنسبة 60% في  املهاجرين في موضوع  التمييز ضد  الشكاوى في مدينة نيويورك على خلفية  ارتفعت نسبة 
نيويورك، التي توقعت ارتفاع النسبة خالل هذا العام. وتجري البلدية في الوقت الراهن تحقيقا حول 291 حالة تمييز على صلة بأوضاع املهاجرين، 
ويتعلق 90 منها بالسكن، بحسب تقرير لفرانس برس. وقال ويليام سبيساك من منظمة »شايا« ملساعدة املهاجرين من جنوب شرق آسيا: »واجهنا 
حاالت مالكني هددوا املستأجرين املسلمني برفع شكوى ضدهم إلى وزارة األمن الداخلي«. وقال سبيساك إن »الضغط يتواصل على املهاجرين لحملهم 

على املغادرة«. وقد نظم املهاجرون في أميركا تحركات خالل الفترة املاضية ضد خطاب الكراهية املتزايد.
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

يستعد املغرب لالنتقال من سعر 
ــــى ســعــر  ــابــــت إلــ ــــرف درهـــــــم ثــ صــ
صــرف مـــرن، وقــد بــات مــؤكــدا أن 
من  األول  النصف  فــي  املسلسل  ذلــك  يطلق 
شهر يوليو/تموز املقبل. وعرفت املصارف 
في هذه الفترة األخيرة، إقباال ملحوظا من 
قــبــل املــســتــورديــن لـــشـــراء الــــــدوالر، تحسبا 
لتفعيل سياسة مرونة سعر صرف الدرهم، 
مـــن أجـــل الــتــحــوط اســتــبــاقــا لــتــراجــع قيمة 

العملة املحلية.
غير أن مصادر تشير إلى أنه من غير املفيد 
الفترة الحالية استباق انخفاض قيمة  في 
العملة، ما قد يخلق حالة من الضغط على 

رصيد املغرب من النقد األجنبي.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــادر الــحــكــومــيــة لــ وتــــشــــدد املــــصــ
ــه مـــــن غــــيــــر الــصــحــيــح  ــ ــ ــــد« عــــلــــى أنـ ــــديـ ــــجـ الـ
الــتــخــوف مــن انــخــفــاض قيمة الــعــمــلــة، قبل 
انطالق مسلسل مرونة سعر صرف الدرهم 
في بداية النصف الثاني من العام الجاري.

املــغــربــي، عبد  املــركــزي  وبـــدا محافظ البنك 
اللطيف الجواهري، قبل يومني، حازما في 
الدرهم املحلي  التالعب بقيمة  تحذيره من 
النقدية في  السلطات  واملساس بمصداقية 

العملة سيتم في  تــحــريــر  أن  مــؤكــدًا  الــبــلــد، 
يوليو/تموز وأنه لن يحدث للعملة املحلية 
أي خفض فــي قيمتها فــي املــرحــلــة األولـــى. 
وشــدد الــجــواهــري على أن الــذيــن يراهنون 
ــم، فـــي ســيــاق  ــدرهــ عــلــى انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــ
االنتقال إلى نظام مرن يقومون بحسابات 
ــيــــخــــســــرون. ووصـــــــل رصـــيـــد  خــــاطــــئــــة، وســ
التاسع  حــتــى  الصعبة  العملة  مــن  املــغــرب 
مــن يــونــيــو/حــزيــران الـــجـــاري، إلـــى حــوالــى 
للبنك  بيانات  آخــر  23 مليار دوالر، حسب 

املركزي.
إلى  االئتماني،  للتصنيف  فيتش  وذهــبــت 
صرف  سعر  لتحرير  التدريجي  الطابع  أن 
الــدرهــم املــغــربــي، ســيــكــون لــه تــأثــيــر طفيف 
العملة، قياسا بسلة العمالت  على تقلبات 
الــتــي يستند إلــيــهــا املــغــرب. وتــتــصــور تلك 
تحرير  أن  لها،  حديث  تقرير  فــي  املؤسسة 
ــكـــون لــــه تــأثــيــر  ــدرهــــم لــــن يـ ــــرف الــ ســـعـــر صـ
اعتبار  العمومي، على  الدين  ملحوظ على 
أن الجزء األكبر منه مسعر بالعملة املحلية، 
مشيرة إلى أن خط الوقاية والسيولة الذي 
يوفره صندوق النقد الدولي للمغرب، يتيح 
تفادي تأثير أي تغيير يطرأ على مستوى 

الدين الخارجي.
الصغيرة  املــغــرب  واردات  أن  فيتش،  وتــرى 
واملتوسطة، ستتأثر أكثر من غيرها بالنظر 
االستيراد  مــن  الــنــوع  لهذا  املتعاطني  لكون 
ملواجهة  فــعــال  بشكل  الــتــحــوط  يمكنهم  ال 
تــقــلــبــات ســعــر صــــرف الـــعـــمـــالت. ويــتــحــدد 
الــدرهــم حاليا بالرجوع لسله  سعر صــرف 

مــن الــعــمــالت مــكــونــة مــن 60% مــن الــيــورو، 
و40% مــن الــــدوالر األمــيــركــي، غــيــر أن ذلــك 
السعر ليس ثابتا تماما على اعتبار أن ثمة 
هــامــشــا لــالنــخــفــاض واالرتــــفــــاع فـــي حـــدود 
3%. ويقول البنك املركزي إن املغرب سيظل 

يعمل بنظام سلة العمالت املعتمدة لديه.
وسيكون توسيع هامش مرونة سعر صرف 
الـــدرهـــم تــدريــجــيــا، حــيــث يــخــضــع لهامش 
يـــجـــري تــوســيــعــه إلــــى حـــني الــــوصــــول إلــى 
استحداث  ذلــك  الكاملة، وســيــرافــق  املــرونــة 
آليات التحوط التي تتيح للشركات التكيف 

مع تقلبات سعر الصرف. 
غير أن مخاوف يثيرها هذا النظام الجديد 
ــربـــي،  ــغـ ــتــــصــــادي املـ ــدى املــــراقــــبــــني، فــــاالقــ ــ لــ
إدريس الفينا، يشير إلى تهديدات تحاصر 
اعتبار  على  للمستهلكني،  الشرائية  القدرة 
أن الــتــضــخــم ســيــتــوســع مـــع تــقــلــبــات سعر 

الصرف.
وتـــتـــوزع آراء الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة حــول 
ارتفاع  مــن  التي تخشى  تلك  بــني  التعويم، 
حــجــم وارداتــــهــــا وانـــخـــفـــاض الــــدرهــــم مثل 
ــة، وبـــني الــتــي تـــرى مكاسب  ــ صــنــاعــة األدويـ

يمكن تحقيقها مثل قطاع السيارات.
ويراهن املغرب على الفوسفات والسيارات 
ــات والـــنـــســـيـــج  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ والـــــطـــــيـــــران واإللـ
واملـــالبـــس إلعـــطـــاء دفـــعـــة قـــويـــة لــصــادراتــه 
البالغ  التجاري  امليزان  في ظل تفاقم عجز 
املاضي.   مايو/أيار  في  دوالر  مليارات   7.8
االقتصاد  أســتــاذ  لكريني،  إدريـــس  ويــقــول 
الــســيــاســي بــجــامــعــة الـــقـــاضـــي عـــيـــاض في 
تماما  غير مستعد  االقــتــصــاد  إن  مــراكــش، 
لهذا التحول، الفتا إلى أن إيرادات الخزينة 

ستتضرر بشكل كبير.
ــــواد الــجــاهــزة  كــمــا تــوقــع ارتـــفـــاع أســـعـــار املـ
املستوردة واملواد األولية، وهو ما سيكون 
لـــه تــأثــيــر عــلــى قــــدرة املــواطــنــني الــشــرائــيــة. 
غــيــر أن الــبــنــك املــــركــــزي يـــؤكـــد أن الــوضــع 
ما  وهــو  الحالي متني وسليم،  االقتصادي 

بغداد ـ علي الحسيني

بــدأ تنظيم »داعـــش« حربا جديدة في العراق 
قــد تــكــون األكــثــر خــطــورة فــي املــرحــلــة املقبلة، 
مــن اســتــهــداف أبــــراج نــقــل الــكــهــربــاء وخــطــوط 
أنــابــيــب الــنــفــط، إلــــى تــفــجــيــر مــحــطــات املــيــاه 
ونــســف الــجــســور وخــطــوط سكك الــحــديــد في 
غــرب الــعــراق. حــرب توقع هــذا البلد بخسائر 
 عن تضرر املواطن بالدرجة 

ً
مالية كبيرة فضال

األولى من تلك الهجمات. وخالل أسبوع واحد 
ــــش« 12 هــجــومــا فــي صــالح  شــن تنظيم »داعـ
الــديــن واألنــبــار وكــركــوك وبــغــداد، واستهدف 
ــراج نــقــل الــكــهــربــاء وأنــبــوبــي نــفــط ينقالنه  أبــ
التركي،  ميناء جيهان  إلــى  كركوك  من حقول 
 عـــن مــحــطــتــي مـــيـــاه إحـــداهـــمـــا محطة 

ً
فـــضـــال

كبيرة، وجسرين على نهر الفرات، ما أدى إلى 
خسائر مالية تقدر بنحو مليوني دوالر وفقا 
اللجنة  عضو  الــديــن،  ضــيــاء  محمد  للدكتور 
الدائمة لرصد العمليات اإلرهابية في األمانة 

العامة ملجلس الوزراء العراقي.
ويضيف ضياء الدين في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد« أن خــــســــارة تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــي 

املوصل ومدن أخرى دفعته إلى تغيير بعض 
خــطــطــه فـــي الـــعـــراق، إذ يــســعــى الـــيـــوم لــحــرب 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة وجـــد فــيــهــا فـــائـــدة لــزيــادة 
اإلنفاق العام على املرافق املتضررة بالتزامن 
مع األزمة املالية الحالية التي يعانيها العراق.
ــر الــكــهــربــاء  ــ ــال وزيـ ــد املــــاضــــي، قــ ــ ــوم األحـ ــ ويـ
العراقي قاسم الفهداوي في حديث تلفزيوني 
محلي، إن نسبة الدمار في قطاعات الــوزارة 
ــتـــوزيـــع( جـــراء  الــثــالثــة )اإلنــــتــــاج والــنــقــل والـ
محافظات  فــي  والتخريب  اإلرهـــاب  عمليات 
ــار وديـــالـــى  ــ ــبـ ــ نـــيـــنـــوى وصــــــالح الــــديــــن واألنـ
وكركوك وبابل والعاصمة بغداد، بلغت %90 
مليارات   3.5 إلــى  وصــلــت  املالية  والخسائر 
دوالر. ويقول مسؤول بجهاز األمن العراقي 

فــي بــغــداد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن هجمات 
داعش األخيرة تشير إلى إمكانية استمراره 
بشن مثل هذا النوع من الهجمات إذا ما لم 
يــتــم وضـــع حـــل ســـريـــع. ويــتــابــع »الــهــجــمــات 
بطبيعتها تتم بشكل سريع بواسطة عبوات 
أو وقت  تفجر عــن بعد وال تتطلب أي جهد 

لداعش لكنها مكلفة للغاية«.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر عــضــو مــجــلــس محافظة 
ــــاع فــــي حــديــث  ــــوكـ ــن الـ ــمـ نـــيـــنـــوى عـــبـــد الـــرحـ
»العربي الجديد«، أن »تنظيم داعش يسعى  لـ
إلــــى إلـــحـــاق أضـــــرار اقــتــصــاديــة فـــي مــنــاطــق 
أيــام استهدف  حــررت منه في نينوى. وقبل 
ــراج نـــقـــل الـــطـــاقـــة وجـــســـرا  ــ ــ الــتــنــظــيــم خــــط أبـ
 عــن قصف 

ً
رمــم حديثا ومحطة مــيــاه، فضال

مـــدرســـة مــشــيــدة حــديــثــا«. مـــن جــهــتــه، يلفت 
الــعــراقــي عــن محافظة ديالى  الــبــرملــان  عضو 
غــيــداء كمبش لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن 
تربط  التي  الكهربائية  الطاقة  نقل  »خطوط 
مــحــافــظــة ديــالــى بــالــخــط اإليـــرانـــي تعرضت 
ألكثر من أربــع هجمات متورط بها عناصر 
داعش، وهذا يؤدي إلى خروج أكثر من 200 

ميغاوات من الطاقة عن العمل«.

الجزائر ـ حمزة كحال

املعينة  تــبــون  املجيد  عبد  حكومة  ستواجه 
قبل أقل من شهر صعوبة في تطبيق املعادلة 
الصعبة التي وضعها لها الرئيس الجزائري 
األول  اجتماعه  خــالل  بوتفليقة  العزيز  عبد 
معها األسبوع املاضي، والتي تلزم الحكومة 
بشد الحزام أكثر مما هو عليه اآلن مع البحث 
النفط  أمـــوال  عــن مــصــادر تمويل بعيدا عــن 
واالســـتـــدانـــة الــخــارجــيــة وكــــل ذلــــك مـــع كبح 
واردات بالٍد تستهلك ما ال تنتجه، ما يجعل 
هامش تحرك الحكومة جد ضيق. الوصايا 
للحكومة  بوتفليقة  الــرئــيــس  أعــطــاهــا  الــتــي 
حــســب بــيــان صـــادر عــن رئــاســة الجمهورية 
الجزائرية، تتمثل في مواصلة تنفيذ سياسة 
ــواردات  ــ تــرشــيــد املــيــزانــيــة مــع الــتــحــكــم فــي الـ
للبالد  االقتصادية  الــســيــادة  على  والــحــفــاظ 

بتفادي اللجوء إلى االستدانة الخارجية.
وتـــــــفـــــــاديـــــــا لـــــالنـــــعـــــكـــــاســـــات عـــــلـــــى بـــــرامـــــج 
ــا بــوتــفــلــيــقــة  ــ االســـتـــثـــمـــارات الـــعـــمـــومـــيـــة، دعـ
الحكومة إلى االهتمام بالتمويالت الداخلية 
غــيــر الــتــقــلــيــديــة الــتــي يــمــكــن حــشــدهــا خــالل 
ــال املـــــالـــــي، دون مــــزيــــد مــن  ــقــ ــتــ ســــنــــوات االنــ
الــتــفــاصــيــل بــشــأن طــبــيــعــة هــــذه الــتــمــويــالت 
غير التقليدية. ويقول الخبير املالي فرحات 

علي، إن اللجوء إلى التمويالت الداخلية غير 
التقليدية هو آلية معمول بها في الكثير من 
الدول. وتتمثل هذه التقنية في إقرار معدالت 
فـــائـــدة ســلــبــيــة أو صــفــريــة، وشـــــراء األصـــول 
اململوكة من قبل البنوك التجارية لدى الدول، 
وهي آلية تستخدم لضخ مزيد من السيولة 
لــتــنــشــيــط الـــحـــركـــيـــة االقـــتـــصـــاديـــة، وتـــهـــدف 

خاصة إلى تشجيع االستهالك واالستثمار.
الجديد«  »العربي  لـــ  املتحدث  نفس  وأضـــاف 

ــــه ســـبـــق تــطــبــيــق الـــتـــمـــويـــل الـــداخـــلـــي غــيــر  أنـ
البنك املركزي األوروبــي،  التقليدي من طرف 
وأتت ثمارها بسبب انخفاض معدل التضخم 
إلــى حــدود 1% قبل سنة، بــاإلضــافــة لوجود 
نظام بنكي صلب في القارة العجوز، وتمتع 
من  تمكنها  كبيرة  بكفاءة  املالية  املؤسسات 
الــتــي تمولها. وفي  املــجــديــة  األنــشــطــة  تقدير 
الحالة الجزائرية، يتوقع الخبير فرحات علي، 
الــتــقــنــيــة بــالــجــزائــر  ُيــصــاحــب تنفيذ هـــذه  أن 
بـــعـــض األخـــــطـــــار بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع مــســتــوى 
إلــى حـــدود %8،  الـــذي يصل حاليا  التضخم 
ما قد يؤدى إلى ارتفاع كبير في األسعار في 
حال طبع أو ضخ مزيد من األموال، ما يعني 

فقدان الدينار لقيمته مجددا.
ولــفــت الــخــبــيــر االقــتــصــادي إلـــى أن »الــنــظــام 
الــبــنــكــي واملـــصـــرفـــي الـــجـــزائـــري يــعــانــي من 
يمكن  الــتــي  التمويالت  أن  كما  كبير  ضعف 
ــى تــمــويــل  ــد تـــوجـــه إلــ ضــخــهــا فـــي الـــبـــنـــوك قـ
اعــتــبــارات مرتبطة  فــاشــلــة، بسبب  مــشــاريــع 

أساسا بنظام تسيير تلك البنوك«.
وعن الظرف الزمني، يرى علي، أن الحكومة 
مرغمة على تطبيق هذا اإلجــراء خالل العام 
انخفاض أسعار  اســتــمــرار  فــي حــال  الحالي 
لم  بوتفليقة  الرئيس  أن  مــن  بالرغم  النفط، 

يحدد اآلجال الزمنية.

هواجس الُعملة

)Getty(

»داعش« يبدأ حربا اقتصادية

وصايا بوتفليقة لحكومته: معادلة صعبة

المغاربة يترقبون تحرير الدرهم 
بحذر رغم تطمينات المركزي

أسواق »الفطر« في سورية ال تسع ماليين الفقراء

يتخوف المغاربة من 
خطوة التحرير التدريجي 

لسعر صرف الدرهم، 
والتي يبدأ المصرف 

المركزي في تنفيذها 
الشهر المقبل، خاصة ما 

يتعلق بالتضخم 

العراق مال وناس

الجزائر

%60
ارتفاع  اقتصاديون،  يُرجع 
إلى  بسورية  المالبس  أسعار 
ارتفاع  منها  عدة،  أسباب 
التي  األولية  المواد  أسعار 
بالدوالر  يُستورد معظمها 
أجور  وارتفاع  الخارج  من 
فضًال  والطاقة،  العمالة 
 %60 من  أكثر  توقف  عن 

من مصانع المالبس.

تحقيق

الحكومة تحذر من أن 
المراهنين على انخفاض 
قيمة الدرهم سيخسرون

سجلت أسعار اللحوم 
بأسواق دمشق ارتفاعًا 

بأكثر من %30

ارتفعت أسعار المالبس، 
خاصة الموجهة 

لألطفال، بنحو %50

يسعى داعش إلى 
اإلضرار اقتصاديا بمناطق 

حررت منه في نينوى

عدنان عبد الرزاق

يــــفــــيــــض الــــــعــــــرض عــــلــــى الـــطـــلـــب 
فــــــي األســــــــــــــواق الــــــســــــوريــــــة، رغــــم 
الــحــصــار وتـــراجـــع الــصــنــاعــة، إذ 
قـــدرة للسوريني على تلبية ولــو جــزء من  ال 
احتياجات العيد، من مأكل وملبس، في ظل 
املحلية  تــآكــل عملتهم  ــم  رغـ ثــبــات دخــولــهــم 
الــتــي تــهــاوت ملــســتــويــات أقـــل بــأضــعــاف مما 

كانت عليه قبل ست سنوات.

مالبس للعرض فقط
تــقــول تيريز )49 عــامــا( مــن دمــشــق: »ظننت 
أن الــبــائــع قـــد أخــطــأ بــالــســعــر، فــطــلــبــت إلــيــه 
أن يــعــيــد لـــي ذكـــر ثــمــن فــســتــان البــنــتــي ذات 
 30 أن سعره  ثانية  فأكد  السبعة عشر عاما 
ألــف لــيــرة، وملــا رفضته، قــال غاضبا: اذهبي 
املالبس  للبالة )بسطات تتخصص في بيع 

املستعملة( فمحالت الشعالن ليست لكم«.
وتضيف السيدة لـ »العربي الجديد«: »أيقنت 
أنه على حق فأسواق العاصمة وأسعارها لم 
تعد تناسبنا، وثمة أســواق شعبية وألبسة 
مــســتــعــمــلــة، يــمــكــن أن تــفــي بــالــغــرض وتــحــل 
لــنــا مــشــاكــل لــبــاس األوالد«. وأكــــدت تــيــريــز، 
التي تعمل موظفة حكومية بوزارة الزراعية 
الجديد«  »العربي  مع  اتصال  عبر  السورية، 
أن أســـواق دمــشــق مــزدحــمــة جــدًا قبل العيد، 
إذ يــبــدأ االزدحــــــام بــعــد اإلفـــطـــار حــتــى وقــت 
ــأن »الـــنـــاس  ــعـــورًا بــ  ثــمــة شـ

ّ
ــن ــكـ الـــســـحـــور، ولـ

يذهبون للنزهة والترويح فاألسعار مرعبة«.
وارتــفــعــت أســـعـــار املـــالبـــس قــبــل عــيــد الفطر 
األعــيــاد  كــانــت عليه خـــالل  عــّمــا  بنحو %50 
املــاضــيــة، إذ يــبــلــغ ســعــر الــبــنــطــال الــنــســائــي 
ــواق دمــــشــــق )الـــصـــالـــحـــيـــة، الـــشـــعـــالن،  ــ ــأسـ ــ بـ
الــحــمــراء، بــاب تــومــا( نحو 15 ألــف ليرة )27 
ألف   20 الرجالي نحو  والبنطال  لــيــرة(  ألــف 
ليرة، وال يقل سعر املعطف عن 20 ألف ليرة.

الغالء، بحسب متابعني من دمشق،  وطــاول 
أسعار مالبس األطفال على نحو خــاص، إذ 
ال يقل سعر الطقم )بنطال وقميص( عن 20 
ألــف ليرة، وكذا  ألــف ليرة، والفستان عن 15 
ارتفعت بأكثر من 30% خالل  التي  األحــذيــة 

فترة األعياد، ليتراوح سعر الحذاء بني 4 و7 
آالف ليرة سورية.

الشامي، من  املحلل االقتصادي، علي  ويــرى 
دمشق، أن أسواق العاصمة السورية انقسمت 
لعدة مستويات، منها أسواق األغنياء الذين 
كأسواق  الثابتة،  الــدخــول  على  يعتمدون  ال 
ــة، وأســـــــــــواق أخـــــرى  ــيــ ــالــــحــ الــــحــــمــــراء والــــصــ
مــتــوســطــة األســـعـــار لــكــن ســلــعــهــا مــتــوســطــة 
كما  والحميدية،  الحريقة  كأسواق  الــجــودة، 
تــوجــد أســــواق ومــحــال لــألــبــســة املستعملة 

)البالة( تناسب أسعارها الفقراء.
ويــرجــع االقــتــصــادي الشامي ارتــفــاع أسعار 
املــالبــس فــي ســوريــة إلــى أســبــاب عـــدة، منها 
ارتــفــاع أســعــار املـــواد األولــيــة الــتــي يستورد 
معظمها بالدوالر من الخارج، وارتفاع أجور 
أكثر  أن   عن 

ً
الطاقة، فضال العمالة وحــوامــل 

من 60% من معامل املالبس، وأهمها كان في 
مدينة حلب، ما زالت متوقفة عن اإلنتاج.

ويــلــفــت الــشــامــي خـــالل حــديــثــه مــع »الــعــربــي 
الجديد« إلى أن سعر صرف الليرة هو السبب 
»فالثالثون  وارتــفــاعــهــا،  األســعــار  تباين  فــي 

اليوم، والتي توازي  الفستان  ليرة ثمن  ألف 
أجر املوظف السوري، هي قبل الحرب أقل من 
70 دوالرًا، والسبعون دوالرًا وقتذاك تساوي 
نحو 3500 ليرة، وهو سعر الفستان قبل عام 

.»2011
ناتجة  حاليا  السوريني  معاناة  أن  وأضــاف 
ألن  أجـــورهـــم،  وتثبيت  عملتهم  تضخم  عــن 

ــة بــالــعــمــالت  ــيـ الــتــجــار يــشــتــرون املـــــواد األولـ
الـــصـــعـــبـــة ويـــقـــيـــســـون املـــبـــيـــع وفـــــق الــــــدوالر 

والتكلفة وليس وفق دخل املواطن السوري.
وأشار الشامي إلى أن بعض املحال واملراكز 
الـــتـــجـــاريـــة بـــدمـــشـــق، يــقــيــســون الــســعــر على 
الـــــــدوالر أثـــنـــاء الــــشــــراء، ومــــن ثـــم يــعــادلــونــه 
إن  لك  السورية، »هــؤالء يقولون  الليرة  على 
ألف   100 أي  دوالر   200 الجينز  بنطال  ثمن 
املستوردة 320 دوالرًا  الجلد  ليرة، وجاكيت 
أي 170 ألــف لــيــرة والــنــظــارات ذات املــاركــات 
العاملية 200 ألف ليرة والعطر املستورد 150 

ألف ليرة...وهكذا«.

أسعار اللحوم
فــي حــني تــراجــعــت أســعــار الخضر والــفــواكــه 
ــواق الــســوريــة خــالل املوسم  نسبيا فــي األســ
الـــحـــالـــي، ســجــلــت أســـعـــار الــلــحــوم الــبــيــضــاء 
والحمراء بأسواق دمشق، ارتفاعا بأكثر من 
30% خــالل األيــام األخيرة من شهر رمضان 

التي سبقت عيد الفطر.
وتـــؤكـــد مـــصـــادر مـــن الــعــاصــمــة الــســوريــة أن 

مرة  الــخــروف وصــل وألول  لحم  كيلو  سعر 
لـــيـــرة ســوريــة  لــنــحــو 7500  عــــام 2011  مــنــذ 
واللحم غير املقشور )لحم مع العظام( نحو 
أسعار  ارتفعت  في حني  ليرة سورية،   5700
الـــفـــروج الــحــي غــيــر املــنــظــف خـــالل األســبــوع 
الجاري، من 950 ليرة إلى 1100 ليرة، وتعدى 

سعر كيلو الدجاج 1300 ليرة سورية.
ويـــرى مــتــابــعــون أن أســبــاب ارتــفــاع الــدجــاج 
وبيض الدجاج خالل األسبوع األخير، يعود 
الــذي تم فتحه أخيرًا،  الــعــراق  إلــى  للتصدير 
 عن األسباب املعروفة من ارتفاع أسعار 

ً
فضال

العلف والطاقة وخــروج كثير من املــزارع عن 
التربية، بسبب الحرب والغالء.

الحمراء،  اللحوم  أسعار  ارتــفــاع  وفــي سياق 
يــؤكــد املــتــابــعــون أن الــعــرض أقـــل بكثير من 
الطلب، بسبب التهريب واستمرار التصدير، 
مما دفع البعض لذبح إناث األغنام الصغار، 
ما سيؤثر على الثروة الغنمية التي تراجعت 

إلى النصف في سورية. 

عيد بال كعك
طـــاول ارتـــفـــاع األســـعـــار بــســوريــة الــحــلــويــات 
وكعك العيد، رغم تراجع أسعار السكر خالل 
الفترة األخيرة، ما أوصل سعر بعض أنواع 
الــحــلــويــات بــدمــشــق إلـــى نــحــو 12 ألـــف ليرة 
ــة. ويـــقـــول مــهــدي شـــبـــاط، مـــن منطقة  ســـوريـ
»لــم يعد بمقدور  الــســوريــة:  بالعاصمة  دمــر 
الــــســــوريــــني وفـــــق وضـــعـــهـــم املــــالــــي الـــحـــالـــي 
ــــوى شــــــراء الـــعـــوامـــة واملـــشـــبـــك )حـــلـــويـــات  سـ
شعبية مؤلفة من الطحني والقطر فقط( ألن 
ســعــرهــا مــقــدور عــلــيــه، إذ يــبــاع الكيلو غــرام 
لــيــرة، فــي حــني يصل سعر  منها بنحو 650 
الكنافة النابلسية إلى 1500 ليرة والهريسة 
السمن  إذا دخــل  السعر  لــيــرة، ويرتفع   1600

الحيواني بتكوينها«.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــبـــاط لــ ويـــضـــيـــف شـ
ــار الــحــلــويــات الـــتـــي يـــدخـــل بــصــنــاعــهــا  ــعـ أسـ
الفستق الحلبي تتراوح بني 10 و13 ألف ليرة 
ارتــفــع ســعــر كيلو الفستق  ســوريــة، بــعــد أن 
الحلبي إلـــى نــحــو 9 آالف لــيــرة، مــشــيــرًا إلــى 
الصويا  املحال الستخدام فول  لجوء بعض 

بدل الفستق الحلبي.
ــة  ــرومـ ــبـ ــة املـ ــافـ ــنـ ــكـ ــر كـــيـــلـــو الـ ــعـ  وتـــــجـــــاوز سـ
والــبــقــالوة 5 آالف لــيــرة، فــي حــني لجأ بعض 
الباعة إلى تخفيض زنة العبوات من 1 كيلو 
السعر مقبواًل  ليكون  غــرامــا،  إلــى 750  غـــرام 

لدى املستهلكني.
الحيواني  السمن  أن خلط  إلــى  ولفت شباط 
بالنباتي واستخدام الفستق الحلبي الكسر 
املكسرات  أو  الــبــازالء  أو استخدام  )املــفــروم( 

الـــتـــي يعتمدها  الــرخــيــصــة، هـــي األســـالـــيـــب 
مــعــظــم صــانــعــي الـــحـــلـــويـــات بـــدمـــشـــق، لكي 

يكسروا األسعار وتنفد بضاعتهم.
وأكد أكثر من مصدر من الناشطني ميدانيا 
التفقير  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ  سورية  في 
املـــتـــعـــمـــد مـــــن نــــظــــام بــــشــــار األســــــــــد، يـــحـــرم 
انتظاره،  أو لهفة  العيد  السوريني من فرحة 
إذ تغيب مالمح استقبال مثل هذه املناسبة 
من األســواق والــشــوارع واألحــيــاء وحتى عن 

وجوه املواطنني.
ويــعــانــي الــســوريــون مــن الــفــقــر الــشــديــد، إثــر 
ارتفاع األسعار وتراجع سعر صرف عملتهم، 
مع إبقاء دخولهم ثابتة عند أقل من 35 ألف 

ليرة )نحو 75 دوالرًا(.  عيد 
بمالمح الحرب

ال تبدو أسواق دمشق، التي كانت قبل سنوات الحرب تعج بمئات آالف السوريين في مناسبة 
السكان  أغلب  الذي طاول  األيام مثلما كانت عليه، فالفقر  تتزامن مع هذه  التي  الفطر  عيد 

بفعل تآكل العملة المحلية التي نزلت بنحو 10 أضعاف ما كانت عليه قبل عام 2011
80% من األسر تكافح لتأمين الغذاء

أشــارت تقارير صــادرة أخيرًا عن مديرية دعم القرار في مجلس 
الوزراء السوري، أن نحو 80% من األسر السورية تكافح ملواجهة 
نقص الغذاء وتأمني املال لشراء الطعام في عام 2016. وأوضحت 
التقارير أن هذه األسر تنفق 55% من دخلها على الطعام مقارنة 
السلع في  مع 45 – 47% في عــام 2011، نتيجة تصاعد أسعار 

األسواق وتراجع قيمة الليرة السورية. 
وكان السوريون يتداولون الدوالر عند مستويات 48 ليرة سورية 
ــتــي انــدلــعــت فـــي مــــــارس/آذار  ــثـــورة ال ــداث الـ ــ فـــي املــتــوســط قــبــل أحـ

اإلنتاج  تعطل  نتيجة  مستمر  تراجع  في  الليرة  ظلت  لكن   .2011
الذهب،  أو  األجنبي  النقد  من  نقود دون غطاء  الــدولــة وطباعة  في 
نه 

ّ
التي تمك البنك املركزي من العملة الصعبة  وتراجع احتياطيات 

ليصل  الليرة  قيمة  وتراجعت  املحلية.  العملة  لحماية  التدخل  من 
تداول الدوالر الواحد إلى 500 ليرة في املتوسط حاليًا. كما أشارت 
دراسات عدة، أصدرتها مديرية حماية املستهلك بدمشق، إلى أن 
متوسط إنفاق األسرة السورية ال يقل شهريًا عن 170 ألف ليرة، 

في حني ال تزيد الدخول عن 35 ألف ليرة.

يسمح بالشروع في إصالح نظام الصرف. 
وشدد املصرف على أن تعويم العملة يهدف 
إلــى مــواكــبــة انــفــتــاح الــبــالد على االقتصاد 
ــدرة الــتــنــافــســيــة  ــ ــقــ ــ ــ الــــعــــاملــــي، وتـــحـــســـني ال
لالقتصاد املغربي واملساهمة في تعزيزها. 

وتــــــــــردد أخـــــيـــــرا أن مـــــصـــــارف اســتــعــمــلــت 
إمكانيات التحوط املتاحة بهدف املضاربة 
على العملة. وهو ما سعى املركزي املغربي 
لوضع حد له. وكان محافظ البنك املركزي 
قـــد أطــلــق حــمــلــة تــواصــلــيــة مــنــذ أشــهــر مع 

املــصــارف والــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة ومكاتب 
الصرف من أجل توضيح الظروف التي يتم 
فيها تــعــويــم الـــدرهـــم. ويــعــول املــغــرب على 
احتياطي النقد األجنبي املريح لديه لتهدئة 

املخاوف بشأن انهيار العملة املحلية.

إقبال على المصارف 
لشراء الدوالر قبل بدء 
سياسة التعويم 
)فرانس برس(

ال تعرف 
أسواق 
دمشق 
الحركة 
التي 
اعتادتها 
في مثل 
هذه 
المناسبات 
)فرانس 
برس(

السبت 24  يونيو/ حزيران  2017 م  29 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 1027  السنة الثالثة
Saturday 24 June 2017

السبت 24  يونيو/ حزيران  2017 م  29 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 1027  السنة الثالثة
Saturday 24 June 2017



1213
اقتصاد

موسكو ـ رامي القليوبي

ــار مـــشـــروع الـــقـــانـــون األمــيــركــي  ــ أثـ
الــعــقــوبــات بــحــق روســيــا  لتوسيع 
والشركات املستثمرة في الخطوط 
ــاؤالت حـــول  ــســ ــاز، تــ ــغــ ــة لــتــصــديــر الــ ــيـ الـــروسـ
مصير مــشــروع »الــســيــل الــشــمــالــي-2« )نـــورد 
ستريم(، الذي تطمح موسكو في تنفيذه لنقل 
الغاز إلى أملانيا مباشرة والحد من اعتمادها 

على أوكرانيا في ترانزيت الوقود األزرق.
ورغم تأكيد عمالق الغاز الروسي »غازبروم« 
أن خمس شركات طاقة أوروبية، »إنجي« و»أو 
و»وينترشال«،  و»يونيبر«  و»شيل«  في«  إم 
»السيل الشمالي-2«  تعهدت بتوفير تمويل لـ
قبل تبني العقوبات من قبل مجلس الشيوخ 
العقوبات  قــانــون  مــشــروع  أن  إال  األمــيــركــي، 

املــخــاوف من امتناع املــصــارف األجنبية  زاد 
عـــن املـــشـــاركـــة فـــي تــمــويــل املـــشـــروع الــبــالــغــة 
كلفته 9.5 مليارات يورو. وما زاد من تعقيد 
املشكلة، إعالن االتحاد األوروبــي، الخميس، 
تــمــديــد الـــعـــقـــوبـــات االقـــتـــصـــاديـــة املــفــروضــة 

على روســيــا، ملــدة 6 أشهر إضافية. وفــي 21 
الرئيس  الــحــالــي، استقبل  يــونــيــو/ حــزيــران 
التنفيذي  املدير  بوتني،  فالديمير  الــروســي، 
لشركة »رويــال داتش شل«، بن فان بيوردن، 
الــذي أكــد أن املــشــروع الجديد »سُيحقق من 
أجل مصلحة جميع األطراف، أي األوروبيني 

وروسيا االتحادية«.
السياق، يرى نائب مدير صندوق  وفي هذا 
ــن الـــطـــاقـــة الـــوطـــنـــي بـــمـــوســـكـــو، ألــيــكــســي  ــ أمـ
املحتملة  األميركية  العقوبات  أن  غريفاتش، 
لن تؤدي إلى إلغاء املشروع، ولكنها قد تزيد 

من أسعار الفائدة على تمويله.
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــاتـــش لــ ــفـ ويــــقــــول غـــريـ
»فــــي حـــالـــة املـــصـــادقـــة عــلــى الـــعـــقـــوبـــات، فــإن 
املـــؤســـســـات االئــتــمــانــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــزم 
تمويل املشروع قد تسحب طلباتها. ستؤدي 
الــعــقــوبــات إلــــى تـــراجـــع عــــدد مـــن املــشــاركــني 
لــعــدم رغبتهم فــي وضـــع مــواقــفــهــم بالسوق 

األميركية على املحك«.
املــشــروع،  وحــول تداعيات ذلــك على تحقيق 
يضيف: »سيؤدي تراجع عدد املنافسني إلى 

ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل«.
الروسية  »فيدوموستي«  صحيفة  وبحسب 
املتخصصة في الشأن االقتصادي، فإن شركة 
»نورد ستريم 2 إيه جي« املعنية بإنشاء خط 
»الــســيــل الـــشـــمـــالـــي-2«، قـــد بــــدأت مــبــاحــثــات 
أولية مع املصارف الصينية للحصول على 

تمويل طويل األجل لتحقيق املشروع.
الصحيفة عن مصدر مقرب من أحد  ونقلت 
الـــشـــركـــاء فـــي املــــشــــروع قـــولـــه إن الــعــقــوبــات 

تهديد 
الغاز الروسي

نورد ستريم 
ينقل الغاز 

الروسي إلى 
)Getty( أوروبا

)Getty( إحدى المتعامالت ببورصة لندن

)Getty( محطة وقود بالقاهرة

)Getty( شباب يمرون أمام متجر بمدينة شينزن الصينية

األميركي  القانون  مشروع  مصير  األوروبية  الدول  وكذا  روسيا  تترقب 
بتوسيع العقوبات على روسيا. إذ إن مشروع الغاز »السيل الشمالي 2« 

العمالق أصبح على المحك، كونه المستهدف المباشر بالعقوبات

مخاوف من امتناع 
المصارف عن دفع 

9.5 مليارات يورو

مشاكل عديدة تعترض 
تجارة تصدير اللحوم من 

بينها ظاهرة السمسرة

أوروبا تتخوف على 
أسواقها من غزو البضائع 

الصينية الرخيصة 

أميركا تسعى 
لتعطيل »السيل 
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البريطانية أداءهـــا األضــعــف مــن أداء بقية األســواق  القيادية  واصــلــت األســهــم 
األوروبية أمس الجمعة متأثرة بضعف األسهم املرتبطة بالسلع األولية. وهبط 
أسهم شركات  بسبب ضعف   %0.5 البريطاني   »100 تايمز  فايننشال  »مؤشر 
إيـــرادات دوالريــة.  التي تجني  الكبرى  الشركات  أسهم  والنفط وكذلك  التعدين 
ويمثل يوم الجمعة الذكرى السنوية األولى للتصويت لصالح خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي في استفتاء العام املاضي والذي دفع االسترليني واألسهم 
الخسائر  مــن  كثيرًا  األســهــم  تعافت  وبينما  للهبوط.  واألوروبـــيـــة  البريطانية 
التي منيت بها في أعقاب االستفتاء، إال أنه بالقيمة الدوالرية ال تزال األسهم 
البريطانية أضعف من نظيرتها في أوروبــا وغيرها حيث قللت ضبابية آفاق 
ــانـــب. وتـــراجـــع مــؤشــر ســتــوكــس 50  االســتــرلــيــنــي مـــن شــهــيــة املــســتــثــمــريــن األجـ

لأسهم القيادية األوروبية %0.1.
)رويترز(

ارتفع النفط أمس الجمعة معوضا بعض الخسائر الحادة التي مني بها في وقت 
سابق هذا األسبوع، لكن الخام ال يزال متجها لتسجيل أكبر هبوط في النصف 
األول من أي عام منذ 20 سنة رغم تخفيضات اإلنتاج الحالية. وفي التعامالت 
الصباحية أمس، بلغ خام القياس العاملي مزيج برنت في العقود اآلجلة 45.33 
دوالرا للبرميل مرتفعا 11 سنتا أو 0.2%  عن سعر اإلغــالق السابق. وزاد خام 
إلى  أو %0.2  العقود اآلجلة تسعة سنتات  الوسيط األميركي في  غرب تكساس 
42.83 دوالرا للبرميل. وحسب رويترز، هبطت أسعار النفط نحو 20% منذ بداية 
العام رغم الجهود التي تقودها منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( لخفض 
الــثــانــي املــاضــي. وهـــذا هو  اإلنــتــاج 1.8 مليون برميل يوميا منذ يــنــايــر/كــانــون 
أضعف أداء للنفط في النصف األول من أي عام منذ 1997 حني أدت زيادة اإلنتاج 

واألزمة املالية اآلسيوية إلى انخفاضات حادة في أسعار الخام. 
)العربي الجديد( 

تــوقــعــت شــركــة »مــاكــنــزي آنـــد كــومــبــانــي« االســتــشــاريــة، أن يــرتــفــع حــجــم ســوق 
التجارة اإللكترونية الصيني بنسبة 19%  على أســاس سنوي في عام 2017. 
وهو ما يعادل 3.82 ترليونات دوالر. وذكرت الشركة في تقرير لها، أن الصني 
دخلت »حقبة جديدة من تجارة التجزئة« تتميز بتجارة املتصل وتجارة غير 
باملنتجات  يتعلق  فيما  خــاصــة  وطلبا  هائلة  إمــكــانــات  أوجـــدت  الــتــي  املتصل 
حسب الطلب. وقال التقرير إن شعبية وسائل التواصل االجتماعية يساعد في 
العديد من  يقدم  ما  كثيرًا  اإلنترنت. وحسب وكالة شينخوا،  الشراء عبر  حفز 
عاملي التجارة اإللكترونية الذين يتوسعون إلى شبكات التواصل االجتماعية 
على اإلنترنت، ويقدمون خدمات أقل جودة مقارنة مع الخدمات التي تقدمها 

مواقع التسوق الكبرى على اإلنترنت وفقا للتقرير. 
)العربي الجديد (

أخبار في صور

ضبابية المشهد السياسي 
تهبط باألسهم البريطانية 

النفط يعوض بعض الخسائر 

3.82 ترليونات دوالر حجم التجارة 
اإللكترونية بالصين 

)Getty( سوق خراف في الخرطوم)Getty( المستشارة ميركل اثناء جولة حوار تجاري بين أوروبا والصين

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

السودانية  الحيوانية  الــثــروة  وزارة  أعلنت 
عــن اتــجــاه إليــقــاف صــــادرات الــلــحــوم الحية 
تدريجيا لتطوير وتصدير اللحوم املذبوحة 
ــال فـــي الـــحـــصـــول عــلــى 3 مـــلـــيـــارات دوالر  أمــ
سنويا منها. ووصواًل لهذا الهدف قدم وزير 
ارور خطة  بــشــارة جمعة  الحيوانية  الــثــروة 
 400 وتــصــديــر  إنــتــاج  تتضمن  استراتيجية 

ألف طن من اللحوم خالل خمس سنوات.
الــوزارة »بالطموحة«  ووصف خبراء خطوة 
قائلني إن صادرات اللحوم الحية ال تتناسب 
مع اإلمكانيات  املتوفرة مثل املسالخ والبيئة 
املــنــاســبــة لــلــذبــيــح بــجــانــب املـــواعـــني األخـــرى 
مثل التبريد والنقل.« وتراجع حجم صادرات 
اللحوم في العام املاضي  لحدود لم تتجاوز 
ــدد مــــن األســــــواق  ــ ــرج عـ ــ ــن، كـــمـــا خـ ــ 7 االف طـ
ــتـــوردي الــلــحــوم  الـــخـــارجـــيـــة مـــن قــائــمــة مـــسـ
ــي  الــســودانــيــة ولــيــس آخـــرهـــا الـــســـوق األردنــ

والسوق الليبي.
وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة االقتصادية 
الدكتورة إيناس إبراهيم، إن إمكانات البالد 
واملـــقـــومـــات فـــي املـــجـــال كــبــيــرة لــكــن املشكلة 
تــتــمــثــل فـــي اســـتـــمـــرار الــعــقــبــات واملــشــكــالت 
الــتــي أقــعــدت بــالــقــطــاع املــؤثــر مــنــذ ســنــوات، 
ورهنت تحقيق أي تقدم ملموس في قضايا 
الصادر بمعالجة األسباب التي أسهمت في 
الــوزارة بدروها إلى إسهام  تقليله. وتسعى 
ــــي  جـــلـــب عـــمـــالت حـــرة   صــــــــادرات الـــلـــحـــوم فـ

بـــدأت املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة، أمـــس الجمعة، 
ــة اإلغـــــــــــراق فـــــي مـــــا يــتــعــلــق  ــافـــحـ ــكـ إجــــــــــراء مـ
ــد الـــــكـــــروم مــنــخــفــض  ــديــ بـــــــالـــــــواردات مــــن حــ
الكربون املصنع في الصني وروسيا وتركيا. 
وهو ما أثار احتجاجات من قبل الصني التي 
تــرى أنها دولــة تــجــارة حــرة. وهنالك خالف 
انضمامها  الصني منذ  قائم بشأن تصنيف 
ملنظمة الــتــجــارة الــعــاملــيــة بــني الــصــني وبــني 
كل من دول االتحاد األوروبــي وأميركا حول 
ــادرات. ووفـــقـــا لــلــمــادة  تــصــنــيــف بــعــض الــــصــ
15، من قانون منظمة التجارة العاملية، فإنه 
العاملية  التجارة  يتعني على أعضاء منظمة 
وقـــف اســتــخــدام الــنــهــج الــبــديــل بــشــأن إجـــراء 
تحقيقات مكافحة اإلغراق تجاه الصني بعد 
كان  حيث   ،2016 األول  ديسمبر/كانون   11
يفترض أن ينتهي العمل بهذا النهج بعد 15 

عاما من انضمام الصني للمنظمة.
ــي إلــى  ــ وتــدعــو الــصــني دول االتــحــاد األوروبـ
ــاس أنــهــا دولـــة  مــعــامــلــة بــضــائــعــهــا عــلــى أســ

سوق، فيما أن املفوضية األوروبية لم تصل 
بــعــد إلـــى هـــذه املــرحــلــة، وأنــهــا ال تــــزال دولــة 

»اقتصاد مختلط«.
وبـــنـــاء عــلــى هــــذه املـــــادة مـــن الـــقـــانـــون، حثت 
ــيـــة األوروبــــــيــــــة عــلــى  ــفـــوضـ ــــس املـ الــــصــــني أمــ
الــتــوقــف عــن اســتــخــدام نــهــج الــدولــة البديلة 
وعــدم  الصينية،  املنتجات  مــع  تعاملها  فــى 
لــدى  ــــراق عليها  اإلغـ مــكــافــحــة  بــنــود  تطبيق 
باالتحاد  األعــضــاء  الـــدول  لسوق  تصديرها 

األوروبي. 
وفــي هــذا الصد، ذكــر وانــغ خه جيون، مدير 

ــــوزارة الــتــجــارة،  مكتب الــعــالج والــتــحــقــيــق بـ
أنــهــا املـــرة األولــــى الــتــي يــتــم فيها اســتــخــدام 
ــذا الــنــهــج ضـــد الــصــني مــنــذ 11 ديــســمــبــر/  هـ
كانون األول من العام املاضي، حيث ال يتعني 
البديلة ضــد الصني،  الــدولــة  اســتــخــدام نهج 
الــــ15 مــن بــروتــوكــول االنضمام  وفــقــا للمادة 
الــــذى وقــعــت عــلــيــه الــصــني عــنــد انــضــمــامــهــا 
إلـــى منظمة الــتــجــارة الــعــاملــيــة. وذلـــك حسب 
مـــا ذكـــــرت وكـــالـــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة شبه 
املفوضية  »إنــنــا نحث  وانــغ  وقــال  الرسمية. 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه  ــة عــلــى الـــوفـ ــيــ األوروبــ
ــيـــة، والـــتـــوقـــف عــن  مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــاملـ
استخدام نهج الدولة البديلة ضد الشركات 
ــــروف،  ــظـ ــ ــن الـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة تـــحـــت أى ظــــــرف مـ

ومنحها معاملة عادلة.«
وكــانــت دول االتـــحـــاد األوروبــــــي  طــلــبــت في 
الــتــجــارة العاملية  املــاضــي مــن منظمة  الــعــام 
إنــشــاء لجنة لفض هــذا الــنــزاع الــتــجــاري في 
باإلغراق  الصينية  الحكومة  اتهامها  أعقاب 
وضــبــط 12 ســلــعــة صــيــنــيــة تــخــالــف قــوانــني 
منظمة التجارة العاملية، من بينها النحاس 
ــة الــــتــــي تـــصـــدرهـــا  ــ ــيـ ــ ــدد مــــن املــــــــواد األولـ ــ ــ وعـ

الشركات الصينية إلى الدول األوروبية.
ــاد األوروبــــــــــــي االقـــتـــصـــاد  ــ ــحــ ــ ويـــصـــنـــف االتــ
الــصــيــنــي بـــأنـــه »اقـــتـــصـــاد مـــحـــايـــد«، أي أنــه 
يــخــلــط بـــني نــمــط االقـــتـــصـــاد املــــركــــزي وبــني 
اقــتــصــاد الــســوق. وهــو مــا ترفضه الحكومة 
ــذا الــتــصــنــيــف يــحــرم مــرور  الــصــيــنــيــة، ألن هـ

بعض بضائعها إلى السوق األوروبية.
وتـــعـــد الـــصـــني ثـــانـــي أكـــبـــر شـــريـــك تـــجـــاري 
لـــالتـــحـــاد األوروبــــــــــي، مــــع تـــدفـــقـــات تــجــاريــة 
يومية تفوق مليار يورو )1.13 مليار دوالر 
(. ومــنــح الــصــني وضـــع اقــتــصــاد الــســوق من 
شأنه أن يرفع من حجم التبادل التجاري بني 
الصني واالتحاد األوروبــي، ، ولكن الشركات 
أنها ستضرر مــن املنتجات  تــرى  األوروبــيــة 

الصينية الرخيصة في أسواقها.
)العربي الجديد(

ترهن  أنها  غير  دوالر  مليارات   3 إلــى  تصل 
حدوث ذلك باتخاذ تدابير وترتيبات معينة 
الـــوزارة كمال تاج  »لــم تسمها«. وقــال وكيل 
»العربى الجديد« إن خطة وزارته هي  السر لـ
السعي لتوفير عملة حرة عبر زيادة الصادر 
ــقــــاحــــات ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــريـــب  الســــتــــيــــراد لــ
والتهريب املقنن وفتح أســواق جديدة بدول 
الــخــلــيــج والــســعــوديــة وإيـــجـــاد نــاقــل وطــنــي 
وتخفيف  البحر  عبر  النقل  اخــتــنــاقــات  يفك 
ــــالل بــالــســالمــة  إجــــــراءات املــحــاجــر دون اإلخـ
املاشية وصيانة  وااللــتــزام بتطعيم  العلمية 
مسلخ الــكــدرو، وإنــشــاء مسلخ فــي مدينة أم 
درمان »املحاذية للنيل« وإعادة فتح األسواق 
ــيــــراد مـــثـــل »لــيــبــيــا  ــتــ ــتـــي خـــرجـــت مــــن االســ الـ

واألردن«، وفتح أسواق بالدول اآلسيوية.
وتـــراجـــع صــــــادرات الــلــحــوم الــســودانــيــة في 
ــيــــرة، وصـــفـــه كــثــيــرون بــالــوضــع  اآلونـــــة األخــ
املزري الذي يعيشه قطاع الثروة الحيوانية 
حيث ال تــوجــد أســـواق منظمة أو بــورصــات 
يــمــكــن االعــتــمــاد عليها مــع تــزايــد ســمــاســرة 
الحيوان ودخول بعض املتنفذين في صادر 

اللحوم ما أعاق زيادة الصادرات.
املنعم  عــادل عبد  االقتصادي  الخبير  ويــرى 
أن أسباب تراجع صادر اللحوم الحية ذاتية 
باألسواق  تتعلق  مما  أكثر  بالقطاع  تتعلق 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«  الــــخــــارجــــيــــة، وقــــــــال لـــــ
ــادرات الـــلـــحـــوم لـــأســـواق  ــ ــــصـ ــاء بـ ــ ــقـ ــ إن االرتـ
الداخلية  البيئة  بترقية  مــرهــون  الخارجية 
وتــنــظــيــم الــقــطــاع، وقـــال إن املــســالــخ املؤهلة 
تزيد  ال  بالبالد  الصادر  ملواصفات  املطابقة 

عــن اثــنــني. وفـــي الــعــام املــاضــي قــامــت وزارة 
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة الــســودانــيــة بــتــفــاهــمــات 
مـــع الــصــني لــتــأهــيــل مــســلــخ الـــكـــدرو وإنــشــاء 
مسلخ جديد، وتلك الخطوة في حال إكمالها 
ــة، فــيــمــا يــتــعــلــق  ــيـ ــابـ ــتــــؤدي لـــنـــتـــائـــج إيـــجـ ســ
 
ً
بزيادة صادر اللحوم، لكن األمر ليس سهال
خاصة، أن البالد لم تنجح في االستفادة من 
ثروتها الحيوانية في توفير اللحوم للسوق 
كثيرون  ويعزو  مناسبة.   بأسعار  الداخلي 
ــوم الــحــكــومــيــة  ــ ــــرسـ ــر لـــكـــثـــرة وتــــعــــدد الـ ــ ــ األمـ
املفروضة على املنتجني واملصدرين. وبلغت 
جــمــلــة صـــــادرات املـــواشـــي الــحــيــة  فـــي الــعــام 
7.624 طن  مقابل  رأس،  5.1 ماليني  املــاضــي 

لصادر اللحوم املذبوحة.
ودعـــا رئــيــس شعبة مــصــدري املــاشــيــة خالد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــقــبــول فــي تعليقات  لـــ
ــيــــة،  مـــجـــلـــس املـــــواشـــــي والــــلــــحــــوم الــــســــودانــ
ــاذ مـــجـــمـــوعـــة إجـــــــــــراءات، لــتــنــظــيــم  ــخــ إلـــــى اتــ
حــركــة الــحــيــوان وتــســويــقــه. وقـــال املــقــبــول إن 
عضوية املجلس يجب  أن تكون من القطاع 
الخاص ومن خبراء مختصني، حتى نتمكن 
مـــن ضــبــط الـــجـــودة فـــي الــتــصــنــيــع وتــنــظــيــم 
األســــــــواق بـــوضـــع املـــــوازيـــــن وضـــبـــط حــركــة 

التداول والعرض.
كما أشار املقبول إلى  أن الخسائر التي تلحق 
بــقــطــاع الـــثـــروة  تــحــدث نــتــيــجــة لــعــدم وجـــود  
تنظيم رقابي عليها، كما ان صــادر السودان 
من املواشي ينحصر في ستة ماليني رأس من 
جملة 107 ماليني رأس، وفي حال قيام املجلس 
بوجباته سيرتفع الصادر إلى 25 مليون رأس 
ســنــويــا ،مـــا سينعكس عــلــى اقــتــصــاد الــبــالد 
واالســتــهــالك املــحــلــي واملــنــتــج. وتــوقــع رئيس 
مـــصـــدري املـــاشـــيـــة، أن مــجــلــس املــــواشــــي في 
املتخصصة،  بالكوادر  وتأهيله  تفعيله  حــال 
ــإنـــه ســيــتــمــكــن مــــن خـــفـــض أســــعــــار الــلــحــوم  فـ
وضمان جودتها، واختفاء ظاهرة السماسرة 
التي  الربحية  الهوامش  وانــعــدام  والــوســطــاء 

تؤدي إلى الغالء وتوقف التهريب.

خالف تجاري بين بكين وبروكسلالسودان يخطط لجمع 3 مليارات دوالر من صادرات اللحوم

قــد يــكــون لــهــا تــأثــيــر مــبــاشــر أو غــيــر مباشر 
الذي  القانون  املشروع. ويتيح مشروع  على 
ــادق عــلــيــه مــجــلــس الــشــيــوخ بــأغــلــبــيــة 97  صــ
صوتا في منتصف الشهر الحالي، للرئيس 
األميركي فرض عقوبات بحق الشركات التي 
تستثمر مليون دوالر فأكثر في بناء خطوط 

واإلصالحات في مجال الطاقة في أوكرانيا«.
األوكــرانــيــة،  »نفطوغاز«  رئيس شركة  ودعــا 
ــات املـــتـــحـــدة إلــى  ــواليــ أنــــدريــــه كــوبــولــيــف، الــ
جميع  بحق  العقوبات  تطبيق  فــي  اإلســـراع 
الــشــركــات املــشــاركــة فــي املــشــروع، معتبرا أن 
إمكانيات  مــن  الــشــمــالــي-2« سيزيد  »الــســيــل 

الــغــاز الــروســي أو توفير  األنــابــيــب لتصدير 
معدات وتكنولوجيا وخدمات لذلك.

ويـــذكـــر مـــشـــروع الـــقـــانـــون صـــراحـــة مــشــروع 
»تداعياته املضرة  »السيل الشمالي-2« نظرًا لـ
على أمن الطاقة في االتحاد األوروبي وتطور 
ــا الوسطى والشرقية  ســوق الــغــاز فــي أوروبـ

»غازبروم« في »استغالل الهيمنة على سوق 
الغاز األوروبية«. 

ووســط زيــادة حدة التوترات السياسية بني 
موسكو وكييف، تسعى روسيا منذ سنوات 
أوكرانيا في عبور  اعتمادها على  للحد من 
ــن خـــــالل تــحــقــيــق مــشــاريــع  ــاز، وذلــــــك مــ ــ ــغـ ــ الـ

الغاز  لنقل  الشمالي«  »السيل  مثل  عمالقة، 
ــى أملـــانـــيـــا عــبــر بــحــر الــبــلــطــيــق، و»الــســيــل  إلــ
ــر الــــنــــور، و»الـــســـيـــل  ــم يــ ــنـــوبـــي« الــــــذي لــ الـــجـ
بعد  ممكنا  تحقيقه  أصــبــح  الــــذي  الــتــركــي« 
الــعــالقــات االقــتــصــاديــة بــني موسكو  تطبيع 

وأنقرة.
ــح غـــريـــفـــاتـــش أن أهـــمـــيـــة مـــشـــروع  ــ ــــوضـ ويـ
أنه سيضمن  الشمالي-2« تكمن في  »السيل 
اســتــمــراريــة نقل الــغــاز الــروســي إلــى أوروبـــا 
بــصــرف الــنــظــر عـــن املــخــاطــر الــســيــاســيــة في 
أوكـــرانـــيـــا. ويـــقـــول فـــي هــــذا اإلطــــــار: »يــشــكــل 
)الــســيــل الــشــمــالــي-2( مــشــروعــا طــويــل األجــل 
والحد  الــغــاز  لنقل  التحتية  البنية  لتوسيع 
مــن املــخــاطــر وضــمــان اســتــمــراريــتــه وأمــانــه، 

 عن أوكرانيا«.
ً
وسيكون بديال

وحول خطورة الوضع الراهن على إمــدادات 
ــــت الــــحــــالــــي، ال  ــــوقـ الـــــغـــــاز، يـــضـــيـــف: »فــــــي الـ
الترانزيت  عــن  االستغناء  روســيــا  تستطيع 
عــبــر أوكـــرانـــيـــا، مــا يــخــلــق مــخــاطــر سياسية 
إضافية، وقد وقعت أزمات كبرى توقفت على 
أثــرهــا إمـــدادات الــغــاز، مــا كــان يضر بصورة 

)غازبروم( كمورد يمكن االعتماد عليه«.
وفي ما يتعلق باملخاطر على بلدان االتحاد 
األوروبي، يتابع: »ملا كان نحو 10% من الغاز 
الروسي املورد إلى أوروبا يمر عبر أوكرانيا، 
ــإن تــوقــف اإلمــــــدادات قــد يــســبــب نــقــصــا في  فـ
الـــغـــاز فـــي عــــدد مـــن الـــــــدول، وفــــي مــقــدمــتــهــا 

بلغاريا واليونان وإيطاليا«.
ويخلص الخبير الروسي في شؤون الطاقة 
ــثـــل )الـــســـيـــل  ــع مـ ــاريــ ــــى أن »تـــحـــقـــيـــق املــــشــ إلــ
ــتــــركــــي( ســيــوفــر  ــالــــي-2( و)الــــتــــيــــار الــ ــمــ ــشــ الــ
االستغناء  دون  الــغــاز  لنقل  بديلة  مــســارات 
عـــن أوكـــرانـــيـــا بــشــكــل كـــامـــل فـــي حــــال قــدمــت 
تعريفات ترانزيت وفقا لأسعار السائدة في 

السوق، ووجود الطلب في أوروبا«.
ــروع »الـــســـيـــل  ــ ــشــ ــ ــم مــ ــرر أن يــــضــ ــ ــقــ ــ ومـــــــن املــ
»الــســيــل الــشــمــالــي«،  الــشــمــالــي-2« املـــــوازي لـــ
وطـــاقـــة  كـــيـــلـــومـــتـــر   1200 ـــطــــول  بـ ــبــــوبــــني  أنــ
تــمــريــريــة 55 مــلــيــار مــتــر مكعب ســنــويــا عبر 
قاع بحر البلطيق حتى مدينة غرايفسفالت 
ــة، عــلــى أن يــتــم تــشــغــيــل الـــخـــط قبل  ــيـ ــانـ األملـ

نهاية عام 2019.
وكانت »غازبروم« تعتزم تأسيس شركة مع 
شركائها األوروبيني لتحقيق املشروع، إال أن 
تمكنت  االحتكار  ملكافحة  البولندية  الهيئة 
مــن منع ذلــك، مــا دفــع الشركاء إلــى املشاركة 
فــي »الــســيــل الــشــمــالــي-2« فــي شــكــل تمويله 

بنسبة 50% بواقع 4.75 مليارات دوالر.

فقرة  إدراج  من  غضبها  عن  الماضي،  األسبوع  أوروبية،  دول  عبّرت 
أنابيب نقل الغاز إلى أوروبا »نورد ستريم  تشمل المشروع الروسي لخط 
على  جــديــدة  عقوبات  فــي   »2
الشيوخ  مجلس  أقرّها  موسكو، 
الفرنسية،  ــة  اإلدان وإثــر  األميركي. 
ــن وزيـــر الــخــارجــيــة  ــل م أصـــدر ك
األلماني سيغمار غابريال والمستشار 
بيانًا  كــيــرن  كريستيان  النمسوي 
الخطوة  هذه  أن  واعتبرا  مشتركًا 
هي لصالح قطاعي الغاز والنفط 
في أميركا، وتخلط بين العقوبات 

والمصالح االقتصادية.

غضب وشكوك أوروبية

مال وسياسة

تخطط الحكومة 
السودانية لتنشيط 

صادرات اللحوم حتى 
تتمكن من الحصول على 

3 مليارات دوالر منها 
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