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لندن ـ العربي الجديد

كــشــف بــيــان لــشــركــة »طـــيـــران اإلمــــــارات«، أمـــس، عن 
انخفاض حاد في أرباحها السنوية الصافية بسبب 
ارتفاع أسعار النفط وقوة الدوالر في السنة املالية 
»الــصــعــبــة«.  بـــ الــشــركــة  الــتــي وصــفــتــهــا   2019-2018
ــــاح شــركــة  وحــســب الــبــيــان، فــقــد تـــراجـــع صــافــي أربـ
طـــيـــران اإلمـــــــارات بــنــســبــة 69 فـــي املـــائـــة فـــي الــســنــة 
املالية املاضية، املنتهية في 31 مارس/ آذار املاضي، 
مــتــمــاشــيــا مــــع تـــوقـــعـــات ســـابـــقـــة لـــلـــشـــركـــة. وقـــالـــت 
الشركة التي تتخذ من دبي مقرًا لها، في بيان، إن 

صافي أرباحها بلغ 871 مليون درهم إماراتي )237 
مــلــيــون دوالر(. ونــقــل الــبــيــان عــن أحــمــد بــن سعيد 
آل مــكــتــوم، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــطــيــران اإلمـــــارات 
واملجموعة، قوله: »لم يأت أداؤنــا بمقدار طموحنا 
خالل السنة املالية 2018/ 2019 التي كانت صعبة، 
فقد أدى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدوالر إلى تآكل 
أرباحنا، وترافق ذلك أيضًا مع تزايد حدة املنافسة 
ــرادات الشركة  فــي أســواقــنــا الــرئــيــســة«. وصــعــدت إيــ
اإلماراتية بنسبة 6 باملائة خالل الفترة نفسها إلى 
97.9 مليار درهم )26.7 مليار دوالر(، مدعومة بنمو 
في  الحاد  التراجع  يعود  والبضائع.  للركاب  ثابت 

صــافــي أربـــاح املجموعة، إلــى ارتــفــاع أســعــار وقــود 
الـــطـــائـــرات نــتــيــجــة صـــعـــود أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام، 
وارتفاع سعر صرف الدوالر، وارتفعت قيمة فاتورة 
بالسنة  مــقــارنــة   %25 بنسبة  كبير  بشكل  الــوقــود 

املالية السابقة.
ــاتــــورة الــــوقــــود بــلــغــت 30.8  وذكــــــرت الـــشـــركـــة أن فــ
إلــى  مــشــيــرة  دوالر(،  مـــلـــيـــارات   8.4( درهـــــم  مــلــيــار 
أنها »أكــبــر فــاتــورة وقــود سنوية لطيران اإلمـــارات 
الــشــركــة، فــإن قــوة العملة  على اإلطــــالق«. وبحسب 
تعمل  الــتــي  الـــدول  عــمــالت معظم  مقابل  األميركية 
فيها طيران اإلمــارات »انعكست سلبا على األرباح 

بقيمة 572 مليون درهم« )156 مليون دوالر(. وفي 
ــارات  ــ فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، أعــلــنــت طـــيـــران اإلمـ
ــراز A330-900، و30  بــشــراء 40 طــائــرة طـ الــتــزامــهــا 
في  دوالر،  مــلــيــار   21.4 بــقــيــمــة   900-A350 طـــائـــرة 
اتــفــاقــيــة مــوقــعــة مـــع إيــــربــــاص؛ يــتــم تــســلــيــمــهــا في 

الفترة ما بني 2021 و2024 على التوالي.
فــي نهاية  اململوكة لحكومة دبــي  الــشــركــة   وقــالــت 
الــعــام املــاضــي، إنــهــا ســتــواجــه ظــروفــا صعبة على 
الناقلة  سجلت  بعدما  املقبلة،  الستة  األشهر  مــدى 
انــخــفــاضــا بــلــغ 86% فــي أربــــاح الــنــصــف األول من 

العام 2018.

أسعار الدوالر والنفط تهوي بأرباح طيران اإلمارات

ارتفاع التضخم في الصين
أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة، أمــــس، أن الــتــضــخــم فــي أســعــار 
إلــى أعلى مستوى في ستة  ارتفع  املستهلكني في الصني 
أشهر، حيث أدت قلة اإلمــدادات من الخضروات والفاكهة 

إلى ارتفاع أسعار املواد الغذائية. 
وارتـــفـــع مــؤشــر أســعــار املــســتــهــلــك، وهـــو مــقــيــاس رئيسي 

املــائــة على أســـاس ســنــوي، في  للتضخم، بنسبة 2.5 فــي 
إبريل/نيسان، وفقا ملصلحة الدولة لإلحصاء. وتسارعت 
القراءة، تمشيا مع توقعات السوق، من ارتفاع بنسبة 2.3 
في املائة في مارس/آذار و1.5 في املائة في فبراير/شباط. 
بنسبة  املستهلكني  أسعار  ارتفعت  أســاس شهري،  وعلى 

املائة  انخفاض بنسبة 0.4 في  املــائــة، مقارنة مع  0.1 في 
في الشهر السابق. 

ــواد الــغــذائــيــة، الــتــي تمثل نــحــو ثلث  وارتــفــعــت أســعــار املــ
مؤشر أسعار املستهلك الصيني، بنسبة 6.1 في املائة على 

أساس سنوي.

قلق بريطاني من تسلل إلكتروني صيني
إن  أمس،  البريطانية،  الوزراء  رئيسة  باسم  متحدث  قال 
عبّرت  لكنها  الصين،  مع  قوية  بعالقات  ترتبط  لندن 
عن قلقها من هجماتها اإللكترونية »الكبيرة وواسعة 
ضرورة  على  بريطانيا  أميركا  حثت  أن  بعد  النطاق«، 
إعادة النظر في تقاربها مع بكين. ونبّه وزير الخارجية 
تغيير  ضرورة  إلى  بريطانيا،  بومبيو،  مايك  األميركي 
موقفها من الصين وشركة هواوي الصينية العمالقة 
لمعدات االتصاالت، معتبرا الصين تهديدا للغرب، على 

غرار ما كان يمثله االتحاد السوفييتي سابقا.
هواوي  لشركة  ُسيسمح  كان  إذا  عما  اإلعالن  وقبل 
بدور في بناء شبكة الجيل الخامس البريطانية التصاالت 
أي  أُثيرت  إذا  إنه  المتحدث  قال  المحمول،  الهاتف 

مخاوف تتعلق باألمن القومي فستعكف الحكومة 
على تقييم المخاطر.

استثمارات تركية في إثيوبيا
ألب، إن الحكومة  يبراك  إثيوبيا،  قالت سفيرة تركيا لدى 
التركية  الشركات  وتحفيز  مساعدة  ستواصل  التركية 
اإلثيوبية  الزراعية  األغذية  صناعة  في  المشاركة  على 
في  أمس،  لـ»ألب«،  كلمة  خالل  ذلك  جاء  المتنامية. 
لألغذية  الثالث  الزراعي  للمعرض  االفتتاحية  الجلسة 
الذي  المعرض  في  يشارك  أبابا.  أديس  في  والزراعة 
مصنعا   150 من  أكثر  اإلثيوبية،  العاصمة  تستضيفه 
وشركة في مجال التصنيع الزراعي، من 18 دولة بينها 
تركيا. وأوضحت السفيرة أن إثيوبيا تعتبر وجهة مثالية 

للمستثمرين األتراك، مضيفة أن البالد »تشهد اقتصادا 
متناميا، وتوفر إمكانات سوق جيدة للشركات العاملة 

في الزراعة«.

نيكي يتراجع ألدنى مستوى في 6 أسابيع
تراجع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الرابعة أمس، ليغلق 
عند أدنى مستوياته منذ أواخر مارس/آذار، وسط حالة 
التالية  الجولة  قبيل  المستثمرين  بين  الحذر  توخي  من 

من المحادثات التجارية بين الصين والواليات المتحدة.
 21402.13 عند  ليغلق  بالمائة،   0.93 نيكي  وهبط 
القياسي  للمؤشر  إغالق  مستوى  أدنى  وهو  نقطة، 
منذ 29 مارس/آذار. وفقد المؤشر 4.3 بالمائة منذ بلغ 

أعلى مستوى منذ بداية العام، في 24 إبريل/نيسان.

اقتصاد

مصر واألردن والعراق: تعزيز الشراكات
عّمان ـ زيد الدبيسية

اتــفــق األردن والــــعــــراق ومــصــر عــلــى وضــــع خطة 
زمــنــيــة لــتــعــزيــز الــتــكــامــل والـــتـــعـــاون االقــتــصــادي 
في  والتعاون  التكامل  لتعزيز  إضافة  والتجاري، 
مجال الطاقة، وخاصة ما يتعلق بمد أنبوب النفط العراقي 
والربط الكهربائي بني البلدان الثالثة. كما تم االتفاق خالل 
اجتماع عقد في العاصمة عّمان أمس، وضم وزراء الصناعة 
الصناعية  املناطق  تعزيز  الــثــالث، على  الــدول  في  والتجارة 
املــشــتــركــة، مـــن خــــالل الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال تــطــويــر املــشــاريــع 
ــادة األعــمــال. كما  الصغيرة واملــتــوســطــة ودعـــم االبــتــكــار وريــ
شمل االتفاق أيضًا توسيع الشراكات االستراتيجية املتعددة، 
ــــار االقــتــصــادي،  مــا يتيح فــرصــًا جــديــدة لالستثمار واالزدهـ

وتشكيل لجنة فنية تجتمع بشكل دوري كل ستة أشهر.
وتتولى اللجنة إعداد مخطط عمل وآليات تنفيذ االتفاقات، 
ــتـــصـــادي  ــه الـــتـــعـــاون االقـ ــأوجــ وبـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى االرتـــــقـــــاء بــ

أعضاء  أسماء  تبادل  يتم  أن  على  واالستثماري،  واإلنمائي 
األول  اجتماعها  تعقد  بحيث  الوظيفية،  وأوصافهم  اللجنة 
خـــالل شــهــريــن مــن تــاريــخــه. وحــســب بــيــان رســمــي صـــدر في 
نهاية االجتماع، فقد جاء اللقاء استكمااًل ألعمال القمة التي 
الفتاح  عبد  املصري  والرئيس  الثاني  الله  عبد  امللك  عقدها 
الــســيــســي، ورئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي عـــادل عــبــد املـــهـــدي، في 
ــال وزيـــر الصناعة  ــارس املــاضــي. وقـ الــقــاهــرة نــهــايــة آذار/ مـ
والتجارة والتموين طارق الحموري، إن »اجتماع أمس يأتي 
لــلــبــنــاء عــلــى الــقــمــة الــثــالثــيــة لــقــادة دولــنــا ومــأســســة لجهود 
التي تشكل  الــثــالث،  دولــنــا  بــني  املشترك  والتنسيق  التعاون 
عمودًا فقريًا ملشروع نهضوي عربي«. وقــال وزيــر الصناعة 
 
ً
واملعادن العراقي صالح الجبوري، إن االجتماع يأتي مكمال

واألردن  بــالده  بني  التعاون مستمر  وإن  الجتماعات سابقة 
ومصر، لتعزيز التكامل والتعاون االقتصادي. وبنّي أن هناك 
عدة خطوات وأفكار لتعزيز االقتصاد بني الدول الثالث؛ منها 
إلى  إضافة  املشتركة وعقد شــراكــات،  الصناعية  املــدن  إقامة 

تفعيل دور القطاع الخاص. وشدد وزير التجارة والصناعة 
ــود خـــطـــة عــمــل  ــ ــ املــــصــــري عــــمــــرو نــــصــــار، عـــلـــى ضــــــــرورة وجـ
مضمونة بالوقت ونقاط محددة، ما يتم العمل على تنفيذه 
خالل الفترة املقبلة. كما أكد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص 
الــتــعــاون فــي مــا بينهم، وأن دور الحكومة فــي هذا  وتــعــزيــز 
املجال هو تذليل العقبات والتحديات التي تواجهه. وشهدت 
العالقات االقتصادية بني الدول الثالث تعاونًا متزايدًا خالل 

الفترة األخيرة، في مجاالت الطاقة والتجارة وغيرهما.
وكــان وزيــر الصناعة واملــعــادن العراقي قــال فــي تصريحات 
بــالده  فــي  املختصة  الجهات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ سابقة 
أوشكت على االنتهاء من الدراسات النهائية ملشروع أنبوب 
االنتهاء  »بــعــد  أنــه  بــني األردن والـــعـــراق، مــشــددًا على  النفط 
تنفيذ  في  للبدء  الــدراســات سنتخذ خطوات عملية  تلك  من 
املــــشــــروع«. وتـــقـــدر تــكــلــفــة املـــشـــروع بــنــحــو 18 مــلــيــار دوالر، 
ويربط بني البصرة جنوب العراق مرورًا باألنبار )غرب( حتى 

ميناء العقبة في األردن.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

عندما تنظر ملؤشرات االقتصاد 
التركي األخيرة تصل إلى نتيجة 

مفادها تحسن سعر الليرة مقبل 
الدوالر، لكن ما يحدث على األرض 
وداخل األسواق هو العكس تماما، 

حيث تتراجع العملة التركية 
لتتجاوز أمس مستوى 6.24 مقابل 
الدوالر، وتسجل أضعف سعر لها 

في ثمانية أشهر.
على مستوى األرقام واصلت تركيا 

جذب مزيد من النقد األجنبي 
خاصة من قطاعي السياحة 

والصادرات، مع تراجع عجز امليزان 
التجاري، وهو ما خفف الضغط 

على النقد األجنبي املخصص 
لتمويل الواردات، مثال ارتفعت 

عائدات السياحة خالل الربع األول 
من 2019، بنسبة 4.6%، مقارنة 

مع الفترة نفسها من 2018. وفي 
املقابل تراجع حجم إنفاق األتراك 

في الخارج، بنسبة %1.1.
وتتدفق االستثمارات على قطاع 
العقارات التركي خاصة من قبل 

الباحثني عن الجنسية، وكذا 
من قبل األوروبيني والروس 

والخليجيني.
كما تقلص عجز التجارة الخارجية 

بنسبة 63.7 % في مارس/ آذار 
ليصل إلى 2.137 مليار دوالر، 

وهو تراجع حاد يصب في صالح 
سوق الصرف األجنبي والليرة. 

وانخفضت الواردات %17.8 
مقارنة مع مستويات شهر مارس/ 

آذار 2018، وحافظت الصادرات 
على حيويتها خالل الربع األول من 

2019، لتبلغ 44.56 مليار دوالر، 
وهو أعلى مستوى في تاريخ 

البالد. وهناك بوادر تحسن في 
اإلنتاج الصناعي والزراعي.

وارتفع مؤشر الثقة االقتصادية 
3.4 % خالل إبريل/ نيسان 

مقارنة بمارس/ آذار املاضي. 
وتراجع معدل التضخم خالل الربع 

األول من 2019 من 17.53% إلى 
16.30%، كما تراجع املعدل في 

إبريل من 19.71% إلى %19.50 
على أساس سنوي وعزز صندوق 

الثروة السيادية في تركيا رأس 
مال خمسة بنوك مملوكة للدولة 

بمقدار3.7 مليارات دوالر، وهو ما 
يعزز من قدرتها على اإلقراض، 

وبالتالي تقوية النمو االقتصادي.
ورغم تحسن األرقام إال أن الليرة 
تتعرض لضغوط شديدة تدفعها 
إلى التراجع املتواصل، والتراجع 
هنا ليس ألسباب اقتصادية، بل 
ألسباب سياسية بحتة، فهناك 

عالقة أنقرة املتوترة مع واشنطن 
مع تصميم تركيا على استيراد 

صواريخ إس 400 الروسية، 
ورفض أنقرة االلتزام بالحظر 
األميركي على النفط اإليراني، 

وتجدد التوتر حول ملف التنقيب 
عن النفط والغاز في شرق 

البحر املتوسط ودخول واشنطن 
واالتحاد األوروبي على الخط، 

ومنها ما يتعلق بتداعيات قرار 
اللجنة العليا لالنتخابات إعادة 

انتخابات رئيس بلدية إسطنبول، 
والتوترات الجارية في األسواق 
على خلفية زيادة حدة الحرب 

التجارية األميركية الصينية. وال 
نتجاهل حديث تركيا عن املؤامرات 

االقتصادية التي تحاك ضدها 
ووجود جهات خارجية تتالعب 

بالليرة واالقتصاد التركي.

لغز الليرة التركية
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

فتحت نيابة املال العام السودانية 
ملف بيع خــط طــيــران الــخــرطــوم/ 
أمـــوالـــه  ــوريــــد  تــ هـــيـــثـــرو مــــن دون 
ــي عـــهـــد نـــظـــام الــرئــيــس  لــلــخــزيــنــة الـــعـــامـــة فــ
الــحــراك  بــه  أطـــاح  الـــذي  البشير،  السابق عمر 
الشعبي. وبعد دراســة ملف بيع خط هيثرو 
تــقــريــرا حــولــه للجنة العليا  الــنــيــابــة  ســتــرفــع 
الفساد  بــالغــات  فــي  التحقيق  لــإلشــراف على 

واملال العام والدعاوى الجنائية.
ويــعــتــبــر خـــط هــيــثــرو الــــذي يــربــط الــخــرطــوم 
وأهــم  أقـــدم  مــن  لــنــدن  البريطانية  بالعاصمة 
الخطوط املربحة للخطوط الجوية السودانية، 
والخط كان منحة من ملكة بريطانيا للسودان 
في عام 1947، بوصفه امتيازًا خاصًا للطيران 
الــســودانــي. وتـــعـــّرض خــط هــيــثــرو للبيع في 
إدارة  عــارف  فيها شركة  التي تسلمت  الفترة 
ها 

ّ
ف للحكومة، التي حل

ّ
»سودانير«، وقد تكش

ـــر خـــــروج شــركــة  ـــك إثـ املــجــلــس الـــعـــســـكـــري، ذلـ
الشراكة  الكويتية من سودانير وفض  عــارف 
االستراتيجية بينهما، األمر الذي دفع وزارة 
الــــعــــدل، فـــي وقــــت ســـابـــق، إلــــى تــكــويــن لجنة 
املتورطني في ضياع  الحقائق حــول  لتقصي 
الــنــقــل والــنــائــب  بــعــضــويــتــهــا ووزارة  الـــخـــط، 
العام واألمن االقتصادي وعضو من املجلس 
الـــوطـــنـــي. وأكــــــد وزيــــــر الـــنـــقـــل حــيــنــهــا أحــمــد 
بابكر، أن تحريات اللجنة توصلت إلى نتائج 
دامـــغـــة تــديــن جــهــات مــعــروفــة، وهـــي مجلس 
وطيلة  السابقة.  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة، 
التحقيق  الفترة املاضية، ومنذ إصــدار لجنة 
ال  والقضية  املتورطة  الجهات  تقريرها حول 
تزال تراوح مكانها من دون محاسبة قانونية 
أو إدارية للجهات املتواطئة في ضياع الخط، 

إلى أن جدد أخيرا وزير العدل إعادة فتح امللف. 
الــرئــيــس الــســابــق لــنــقــابــة الــخــطــوط الــجــويــة 
السودانية، الزبير بشير حمد، أكد، في حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــيــثــرو لــيــس مجرد  لـــ
خط، وإنما ساعات وحصص طيران، ويعتبر 
ــلـــوب  ــلـــوبـــة واملـــطـ ــد أصـــــــول الـــشـــركـــة املـــسـ ــ أحــ
حمايتها. وقــال حمد: حسب معلوماتي، فإن 
بع وإنما تم تحويلها لشركة 

ُ
هذه الحصة لم ت

الــبــريــطــانــيــة، ولــكــن ال عــلــم لــي بشكل   )BMI(
فــي عهد  البيع  تــم  وقــد  الصفقة وتفاصيلها، 
املــســاهــم األكــبــر الــســابــق )شــركــة عـــارف( ومن 
سودانير  فقدتها  التي  الحصة  هــذه  مميزات 
أنها كانت تمنح الشركة األفضلية في الهبوط 
في أوقات مميزة بمطار هيثرو، والذي يغلق 
مــســاء. وأضـــاف حمد  الحادية عشرة  الساعة 
أنه »حتى لو نجحت الدولة في استعادة هذه 
األولـــى  بمشكلتني:  ستجابه  فــإنــهــا  الــحــصــة، 
السوداني  املــدنــي  للطيران  األوروبــــي  الحظر 
مـــن دخــــول أراضـــيـــهـــا، والــثــانــيــة عــــدم وجـــود 

أسطول كاف من الطائرات«.
نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة الــنــقــل فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ســالــم الــصــافــي، قـــال، لـــ
في  قانوني يحدث  غير  إجـــراء  أو  أي مشكلة 
مــؤســســة أو شـــركـــة مــــا، فــــإن املــــســــؤول األول 
عنهما هو مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية 
ــا، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن  ــ ــــرهـ ــائـــمـــون عـــلـــى أمـ ــقـ أو الـ

الــلــجــنــة الــتــي كــونــت لتقصي الــحــقــائــق حــول 
تم  بأنه  أدلــة كاملة تفيد  إلــى  الخط توصلت 
التصرف فيه بطريقة غير قانونية وقد رفعت 
الجمهورية  لرئاسة  توصياتها  اللجنة  هــذه 
والنائب العام ووزير العدل. ورفض الصافي 
تحميل جهة بعينها مسؤولية ضياع الخط، 
للمتورطني  االتهام  ألن مهمة توجيه أصابع 

»حق من حقوق وزير العدل«.
السابق، شيخ  الجوي  النقل  أمــا رئيس غرفة 
الـــديـــن مــحــمــد عــبــد الـــلـــه، فـــأشـــار، فـــي حــديــث 
أن خــط هيثرو كان  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
 إن الحقائق 

ً
 لفترة عام قبل بيعه، قائال

ً
معطال

حــول الخط غير واضــحــة. وقلل مــن الجدوى 
االقــتــصــاديــة إلعـــادتـــه، بسبب ارتــفــاع أســعــار 
الحظر األميركي  الطائرات نتيجة  قطع غيار 
الذي كان مفروضا على السودان لعقدين من 
الزمان، األمر الذي زاد التكلفة على الخطوط 
ــيـــة. ويــبــلــغ عــــدد املــتــهــمــني فـــي خط  الـــســـودانـ
هــيــثــرو 3 مــســؤولــني، بينهم مــديــر الــخــطــوط 
الــجــويــة الــســودانــيــة املكلف عبد الــلــه إدريــس 
ــراوح قــيــمــة  ــ ــتـ ــ )تــــوفــــى( وآخــــريــــن أجــــانــــب. وتـ
خـــط هــيــثــرو مـــا بـــني 30 و100 مــلــيــون جنيه 
بناء على  تقديرات سابقة  إسترليني، حسب 
التعامالت املالية للخط. وقال الوكيل األسبق 
ــــراوي،  لـــــوزارة الـــعـــدل، مـــوالنـــا عــبــد الـــدائـــم زمـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن وزيـــر الــعــدل السابق  لـــ
عوض الحسن النور أكد، في مؤتمر صحافي، 
أن املــتــهــمــني الــثــالثــة قـــدمـــوا تـــنـــازال ظــاهــريــا 
البريطانية،   )BMI( لــشــركــة  هــيــثــرو  خــط  عــن 
ولكنهم كانوا يحصلون على أموال من »تحت 

الطاولة«، أي بطرق غير قانونية.
وقــــال زمــــــراوي إن الـــتـــبـــادل الـــظـــاهـــري للخط 
هو  البريطانية   )BMI( وشركة  املتهمني  بني 
الدليل القوي الذي يمكن أن نقيس عليه بقية 
الــدالئــل، إذ ال يعقل أن يكون لــدى شركة حق 
هبوط وإقــالع في 5 ســاعــات، وتقوم بتبادله 
بحق هبوط في 5 دقائق. وأشار زمراوي إلى 
العقد  عــلــى  الـــعـــدل  وزارة  تــحــصــل  أن  أهــمــيــة 
البريطانية واملتهمني  ــع بني الشركة 

ّ
ُوق الــذي 

بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، والــــذي ُحــــدد فــيــه مبلغ 
االقتصادي  املحلل  لفت  املقابل،  فــي  الــتــنــازل. 
عــبــد الـــوهـــاب بـــوب، فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي 
التسوية بشأن خط هيثرو  أن  إلــى  الجديد«، 
: ملـــــاذا امــتــلــكــت شــركــة 

ً
أمــــر شـــائـــك، مـــتـــســـائـــال

عـــارف حــق الــتــنــازل عــن خــط هــيــثــرو وبيعه؟ 
ونــــوه بــــوب إلــــى الـــضـــرر الــكــبــيــر الــــذي تــرتــب 
عــلــى الــشــعــب الــســودانــي مــن جـــراء هـــذا األمــر 
للتسوية  الــضــرورة  اقتضت  إن  الــذي يتطلب 
أن يكون التعويض عنه بمليارات الجنيهات.

الرباط ـ مصطفى قماس

أصــبــح مــمــارســو املــهــن الـــحـــرة فـــي مــرمــى دوائـــــر الــضــرائــب 
املغربية، إذ تعول الحكومة على مساهمتهم من أجل تخفيف 
ــراء. ويــشــيــر الــخــبــيــر الجبائي  ــ الــضــغــط عــن املــوظــفــني واألجــ
محمد الرهج، إلى أن الضريبة على الدخل تتسم باختالالت 
تفضي إلى تركيز الضغط الجبائي على املوظفني واألجراء، 
ــرادات تلك الضريبة.  إيــ املــائــة مــن  فــي  بــــ75  حيث يساهمون 
»العربي الجديد«، أن املهن الحرة التي تضم  ويؤكد الرهج لـ
األطــبــاء واملــهــنــدســني واملــحــامــني، ال تتعدى مساهمتها في 
ــرادات الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل نسبة 5 فــي املــائــة، وهـــو ما  ــ إيـ
يعزوه إلى عدم إفصاح الكثير من ممارسي املهن الحرة عن 

حقيقة إيراداتهم.
ــاء في  ــبــ ــقـــاد بـــني مـــراقـــبـــني أن مــســاهــمــة األطــ ــتـ ويـــســـود االعـ
املجهود الجبائي ال تعكس حقيقة نشاطهم، كما العديد من 

املهن الحرة.
أن  إلــى  باملغرب،  للجباية  العامة  املديرية  تقديرات  وتشير 
اإليــــــرادات املــتــأتــيــة مــن الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل الــتــي تصيب 
املهنيني، وصلت إلى 200 مليون دوالر في 2017، بينما كان 
يــفــتــرض أن تبلغ 700 مــلــيــون دوالر. وأكـــد وزيـــر االقــتــصــاد 
االتجاه نحو تكريس مبدأ  واملالية، محمد بنشعبون، على 
مستوى  على  الجبائي  الــوعــاء  وتوسيع  الجبائية  الــعــدالــة 
لتخفيف  مالية  هــوامــش  مــا سيوفر  الــدخــل،  على  الضريبة 
ــراء وتــمــويــل املــشــاريــع االجــتــمــاعــيــة. وكــان  الضغط عــن األجــ
املدير العام للضرائب، عمر فرج، قد صرح في مناسبة سابقة 
إيــــرادات الضريبة على  بأنه تمت مالحظة وجــود فــرق بــني 
الــدخــول املعلن عنها مــن قبل املهن  الــدخــل التي تقتطع مــن 
الحرة. وضرب فرج لذلك مثال باألطباء، والحظ أن متوسط 
الدخل  الضريبة على  فــي  الــخــاص  الــقــطــاع  أطــبــاء  مساهمة 

يبقى دون التوقعات.
وعـــمـــدت اإلدارة الــجــبــائــيــة، فـــي الـــعـــام املـــاضـــي، إلـــى إطـــالق 

مراجعات جبائية للعديد من املصحات واألطباء في القطاع 
الـــخـــاص، غــيــر أن الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــمــصــحــات الــخــاصــة 
تؤكد أن نسبة 1.5 في املائة فقط كانت موضوع املراجعات 
الجبائية. وسادت حالة من التوتر بني األطباء والكاتب العام 
لوزارة االقتصاد واملالية، إذ أعلنت جمعية تمثل املصحات 
الخاصة عن اعتزامها على مقاضاته بعد انتقادات شديدة 
الضريبة.  مــن  للتهرب  تسعى  مصحات  ملــمــارســات  وجهها 
القطاع الخاص، أول من أمــس، عن االتجاه  وعبر أطباء في 
نحو رفع دعوى قضائية ضد الكاتب العام لوزارة االقتصاد 
خالل  عنه  صـــادرة  تصريحات  بعد  الشرفي،  زهير  واملالية 
األطباء  دعــا  الجبائية، حيث  حــول  األخــيــر  الوطني  املؤتمر 
إلى االمتثال للقانون الجبائي. ودعا الشرفي األطباء خالل 
املــؤتــمــر إلـــى الــكــف عــن طــلــب األداء نــقــدا مــن املــرضــى عــوض 
الهيئات  املصحات، مطالبا  تقبلها بعض  ال  التي  الشيكات 
املمثلة لها بالحرص على إشاعة األخالقيات بني املمارسني 
الثاني في  ملهنة الطب. واعتبر الشرفي، الذي يعتبر الرجل 
الوزارة، أن تصريحات )إقرارات( اإليرادات لألطباء ال تعكس 
حقيقة ما يحققونه، مشيرًا إلى أنه ال يمكن القبول بخفض 
التصريحات بـ90 في املائة. حديث الوزير جاء عندما اعتبر 
نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إدريس 
أفيالل، أنه ال يمكن لألطباء أن يؤدوا سعر 38 في املائة برسم 
الــتــي تحقق  الــشــركــات  تـــؤدي  بينما  الــدخــل،  الضريبة على 
رقم معامالت دون 30 ألف دوالر سعر 10 في املائة. وطالب 
أفيالل بعدم تطبيق نظام ضريبي جزافي على أطباء القطاع 
الــخــاص، الفتًا إلــى أن عــدد األطــبــاء في املغرب ال يتعدى 22 

ألفا، بينما يستعد 12 ألف منهم ملغادرة اململكة.
نيتها  عــن  الخاصة  للمصحات  الوطنية  الجمعية  وعــبــرت 
مقاضاة الكاتب العام لــوزارة االقتصاد واملالية، معتبرة أن 
حديثه تشهير باألطباء وحث على العنف الجسدي ضدهم، 
حيث أشار رئيسهم رضوان سماللي إلى أن الشرفي وصفهم 

باللصوص واملرتشني، ما يستدعي اللجوء إلى القضاء.

السودان يفتح ملف فساد 
الطيران في عهد البشير

تراجع الحصيلة الضريبية من أطباء المغرب )جالل مرشدي/األناضول(رصد مخالفات في قطاع الطيران لمسؤولين تابعين لنظام البشير )األناضول(

مهن حرة في مرمى الضرائب المغربية

واصلت األجهزة 
المختصة في السودان 

فتح ملفات الفساد 
للنظام السابق، إذ 

بدأت نيابة المال العام 
السودانية تحقيقات 

حول مخالفات مالية في 
قضية بيع خط طيران 

»هيثرو«

انخفاض بورصات الخليج
انخفضت بورصة أبوظبي أمس، متأثرة 

سلبا بتراجع أكبر بنوكها في ظل توترات 
التجارة العاملية ونزول أسعار النفط، مما 

دفع جميع البورصات الرئيسية في الخليج 
للهبوط. وانخفضت أسعار النفط أمس، 

بفعل تصاعد املعركة التجارية بني الواليات 
املتحدة والصني. ونزل مؤشر بورصة 
أبوظبي 1.3 باملئة، منخفضا للجلسة 

السادسة على التوالي، مع تراجع سهم بنك 
أبوظبي األول 1.9 باملئة وانخفاض سهم 

بنك أبوظبي التجاري 2.3 باملئة.
وتراجع املؤشر السعودي الرئيسي 0.1 

باملئة مع انخفاض سهم دار األركان 
للتطوير العقاري 2.1 باملئة. وانخفض 

مؤشر بورصة قطر 0.9 باملئة مع تراجع 
أسهم بنك قطر الوطني وصناعات قطر ذات 

الثقل 2.7 باملئة و1.1 باملئة على الترتيب. 
وفي دبي، خسر مؤشر البورصة 0.6 باملئة 

مع تراجع سهم ديار للتطوير 2.3 باملئة. 

ارتفاع أعداد المسافرين 
عبر مطار علياء

قالت مجموعة املطار الدولي املسؤولة عن 
إدارة مطار امللكة علياء األردني يوم الخميس 

إن عدد املسافرين عبر املطار ارتفع 6.1 
باملئة في الربع األول من العام الحالي 

إلى نحو 1.924 مليون مسافر مقارنة 
مع نفس الفترة من العام املاضي. وقال 

الرئيس التنفيذي للمجموعة كيلد بنجر 
في بيان: »عام 2019 شهد بداية متميزة 
بفضل ازدياد أعداد املسافرين في عدد 

من الوجهات العاملية، منها أربيل والدوحة 
والقاهرة وإسطنبول وأنطاليا«.

بغداد ترفع سعر خام 
البصرة الخفيف 

قالت شركة تسويق النفط العراقية )سومو( 
أمس، إن العراق رفع سعر خام البصرة 

الخفيف إلى آسيا في يونيو/ حزيران 
بمقدار 0.60 دوالر مقارنة مع الشهر 
السابق إلى 1.60 دوالر للبرميل فوق 

متوسط أسعار عمان/دبي املعروضة. وقالت 
سومو إن سعر بيع خام البصرة الثقيل 

آلسيا في الشهر ذاته تحدد عند متوسط 
أسعار عمان/دبي املعروضة منقوصا منه 

1.40 دوالر للبرميل. أما سعر البيع الرسمي 
لخام البصرة الخفيف إلى أسواق أميركا 
الشمالية والجنوبية في يونيو/ حزيران، 

فتحدد عند 1.65 دوالر للبرميل فوق مؤشر 
أرغوس للخامات عالية الكبريت.

تفاؤل باالندماجات رغم 
تراجع الصفقات

قالت شركة »ارنست آند يونغ«، أمس، 
إن املسؤولني التنفيذيني في شركات 

الكهرباء واملرافق العاملية متفائلون 
إزاء آفاق عمليات االندماج واالستحواذ 

في األشهر االثني عشر املقبلة، على 
الرغم من انخفاض الصفقات في الربع 

األول من العام إلى أدنى مستوياتها 
منذ 2012. وقالت ارنست آند يونغ في 

تقرير إن قيمة الصفقات العاملية للقطاع 
بلغت 20.6 مليار دوالر في الربع األول، 

منخفضة 80 باملائة تقريبا عن املستوى 
القياسي املرتفع البالغ 97 مليار دوالر 

لنفس الفترة من 2018. وقال مايلز حق، 
رئيس خدمات استشارات الصفقات 

العاملية للكهرباء واملرافق لدى ارنست آند 
يونغ، لوكالة رويترز، إنه »بنهاية 2018، 

تدهورت األسواق املالية العاملية قليال، مما 
أثر على عمليات االندماج واالستحواذ في 
الكهرباء واملرافق«. وتركزت الصفقات في 
الطاقة املتجددة وبلغت قيمتها 12.7 مليار 

دوالر، بما يمثل 61 باملائة من إجمالي 
صفقات الربع.

زيادة إصدار 
السندات الخضراء

قالت »موديز« في تقرير، أمس، إن إصدار 
السندات الخضراء بلغ 47.2 مليار دوالر 

على مستوى العالم، في الربع األول من 
العام الحالي، في رقم قياسي جديد للربع 
األول، وبزيادة 40 باملائة مقارنة بالفترة 

نفسها من العام املاضي. يعني هذا أن 
السوق تتجه صوب تحقيق توقعات موديز 

إلصدارات قيمتها 200 مليار دوالر في 
العام الحالي. والسندات الخضراء هي 

من أدوات الدخل الثابت وتستخدم لجمع 
التمويل للمشروعات ذات املنفعة البيئية. 

وقال التقرير إن الزيادة تحققت رغم 
انخفاض بنسبة 3.2 باملائة في إصدارات 

السندات عموما في الربع األول. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1.3
السودان مدرجًا في  يزال  ال 
المتحدة  الــواليــات  قائمة 
ــلــدول الــراعــيــة لــإرهــاب،  ل
لصندوق  متأخرات  وعليه 
النقد الدولي بنحو 1.3 مليار 
لن يستطيع  دوالر، وبالتالي 
ــلــجــوء إلـــى الــصــنــدوق  ال
لطلب  الدوليين  البنك  أو 

الدعم.

تقارير عربية

إيراداتمال وسياسة

السنوي  التضخم  مــعــدل  تــراجــع 
في مصر قليال، إلى 12.5 باملائة 
مقابل   2019 إبــريــل/نــيــســان  فــي 
السابق  الــشــهــر  فــي  بــاملــائــة   13.8
له. وقال الجهاز املركزي والتعبئة 
واإلحــصــاء )حــكــومــي(، أمـــس، إن 
بنسبة  ارتــفــع  الشهري  التضخم 
0.4 بـــاملـــائـــة فـــي إبـــريـــل املــاضــي 
مقارنة بالشهر السابق له. وذكر 
الفترة  خــالل  التضخم  مــعــدل  أن 
بني يناير/ كانون الثاني – إبريل/ 
نيسان 2019، ارتفع بنسبة 13.1 
من  الفترة  بنفس  مقارنة  باملائة 
ــران  ــزيـ ــو/حـ ــيـ ــونـ يـ ومــــنــــذ   .2018
السنوي  الــتــضــخــم  شــهــد   ،2018
صـــعـــودًا لــلــمــرة األولــــــى بــعــد 10 
أشهر من الهبوط املتواصل، وبلغ 
الذروة مع 34.2 باملائة في يوليو/ 
أن  املـــرتـــقـــب  ومــــن   .2017 تـــمـــوز 
الوقود  الــدعــم عــن  تخفض مصر 
والـــكـــهـــربـــاء، فـــي وقــــت الحــــق من 
العام الجاري، حسب تصريحات 
ــا يــمــهــد الرتــفــاعــات  حــكــومــيــة، مـ

متتالية مقبلة على األسعار.

تراجع طفيف 
للتضخم 
في مصر

بغداد ـ سالم الجاف 
وأكثم سيف الدين

»العربي  أكد مسؤول عراقي بارز في بغداد، لـ
تــدرس خطة  الحالية  الحكومة  أن  الجديد«، 
أزمة السكن، خالل السنوات  شاملة ملعالجة 
الخمس املقبلة، تتضمن فتح باب االستثمار 
في القطاع السكني، وتعديل قانون اإليجار 
أن  إلى  املستثمرين، مشيرًا  السكني لحماية 
الــقــرن  أقـــر فــي ثمانينيات  الــحــالــي  الــقــانــون 
املـــاضـــي، وكــــان مــجــحــفــا بــحــق املــســتــثــمــريــن 
الــعــزوف عنه واالتجاه  إلــى  وأدى  العقاريني 
إلى االستثمار في العقارات التجارية وليس 
السكنية. وأضــاف املسؤول، الذي رفض ذكر 

السكنية  األراضــــــي  تـــوزيـــع  أن خــطــة  اســـمـــه، 
ستشمل كل الشرائح في جميع مدن العراق، 
وســيــتــم دعــــم املــــــواد اإلنـــشـــائـــيـــة وتــخــفــيــض 
ســعــرهــا، واالســتــمــرار فــي ســيــاســة الــقــروض 
الحكومية.  الــبــنــوك  مــن  للمواطنني  املــيــســرة 
السابقة  الحكومات  مــحــاوالت  أن  إلــى  ولفت 

المـــســـت املـــشـــكـــلـــة، لـــكـــن الـــفـــســـاد املــــالــــي كـــان 
بمثابة القاتل لتلك املحاوالت. وتابع أن أهم 
أســبــاب فــشــل الــخــطــط الــســابــقــة يتجسد في 
الكتل  بــني  والــخــالفــات  السياسية  الــعــراقــيــل 
واألحزاب، معتبرا أن رئيس الوزراء الحالي، 
عادل عبد املهدي، لديه فرصة أكبر للحد من 
ينتمي ألي  أنــه ال  اعتبار  السكن، على  أزمــة 
حــــزب أو جــهــة ســيــاســيــة. وصــــــّوت مجلس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــذا 
الشهر، على قرار يقضي بتوزيع قطع أراض 
ــنــــني، وحـــــــّدد املـــجـــلـــس ضـــوابـــط  عـــلـــى املــــواطــ
اإلعـــمـــار  وزارة  تـــتـــولـــى  أن  عـــلـــى  ــع،  ــتــــوزيــ الــ
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة تهيئة 
مساحات مالئمة في جميع مراكز املحافظات 

واألقضية والنواحي، بالتنسيق مع الجهات 
اقتصاد  وخبراء  مراقبون  ويؤكد  املختصة. 
ــة يزيدها  أن اســتــمــرار الــتــلــكــؤ فــي حــل األزمــ
السوق،  رحمة  تحت  السكان  ويضع  قــســوة، 
مــؤكــديــن أن تـــوزيـــع األراضــــــي بـــهـــذا الــشــكــل 
الخطة  إليها يجعل  الخدمات  إيصال  وعــدم 
الــكــثــافــة  فــاشــلــة مــســبــقــا. وحــســب  بمجملها 
يكون  الــعــام  التوزيع  فــإن  للعراق،  السكانية 
بواقع 15 مواطنًا لكل كيلومتر مربع واحد، 
وفقا ملساحة العراق اإلجمالية )أكثر من 437 
ألف كيلومتر مربع( وهي نسبة جيدة إذا ما 

توفرت الخدمات فيها.
وصـــدر بــيــان صــحــافــي لــلــنــائــب فــي الــبــرملــان 
لقاء مع وزير  الخالدي، عقب  العراقي حــازم 
ــار واإلســــكــــان والـــبـــلـــديـــات واألشـــغـــال  ــمــ اإلعــ
 
ّ
الـــعـــامـــة بــنــكــني ريـــكـــانـــي، كــشــف فــيــه عـــن أن
»حـــجـــم أزمـــــة الــســكــن وتـــأثـــيـــراتـــهـــا الــحــالــيــة 
تشريع  توجب  املــواطــنــني  على  واملستقبلية 
قانون خاص ووضع خطة عملية مبنية على 
دراســــة واقــعــيــة مــيــدانــيــة تــنــفــذ ضــمــن سقف 
ــــح الــخــالــدي  زمــنــي واضــــح ومـــحـــدد«. وأوضـ
ــــى مــلــيــونــني  ــراق يـــحـــتـــاج حـــالـــيـــا إلـ ــ ــعـ ــ  »الـ

ّ
أن

وسبعمائة ألف وحدة سكنية، مع األخذ في 
االعتبار النمو السكاني الحاصل، وبالتالي 
فــنــحــن بــحــاجــة إلــــى مــائــتــني وخــمــســني ألــف 
ــّد  ــعـ ــًا«. وتـ ــويــ ــنــ وحـــــــدة ســكــنــيــة إضــــافــــيــــة ســ
»الــعــشــوائــيــات« الــتــي أقامها مــواطــنــون بعد 
عام 2003 على أراض تابعة للوزارات عائقا 
كبيرا أمــام حل األزمــة اإلسكانية، خصوصًا 
ـــهـــا تــســتــحــوذ عــلــى مــســاحــات واســـعـــة من 

ّ
أن

البالد.
 
ّ
ــد أن ــ ــــالح الــــجــــزائــــري، أكـ مـــحـــافـــظ بــــغــــداد فـ

»الــتــمــدد الــحــاصــل فـــي الــعــاصــمــة، ووجـــود 
الكثير من األراضي غير املستغلة، أّديا إلى 
زيــــادة الـــتـــجـــاوزات والــعــشــوائــيــات، مــا دعــا 
املــحــافــظــة إلـــى إرســــال مــذكــرات رســمــيــة إلــى 
إلزالتها،  الـــوزراء  ورئــاســة  األمنية  الجهات 
مؤتمر  في  داعيا  مشاريعها«،  تعيق  ألنها 
صحافي إلى »جرد أراضيها واستغاللها في 
للتجاوزات  تركها  بــدال من  مشاريع مثمرة 
البرملان  ويــؤكــد  عليها«.  عشوائيات  وبــنــاء 

العشوائيات، وتوزيع  تلك  إزالــة  عزمه على 
أراض على املواطنني. وفي هذا السياق، قال 
النائب عن تحالف سائرون، سالم الشمري، 
 »أسباب أزمة السكن 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

تعود إلى انتشار العشوائيات والتجاوزات 
على أراضي الدولة، فضال عن فترة التناحر 
السياسي التي يمر بها البلد، وعدم تسليط 
ــار إلــى  ــ الـــضـــوء عــلــى الـــنـــاس الـــفـــقـــراء«. وأشـ
ــاك مـــقـــتـــرحـــا بـــرملـــانـــيـــا بـــــأن يــمــنــح  ــنــ  »هــ

ّ
أن

املــشــمــولــون بــالــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة قطعة 
أرض مع الخدمات والبني التحتية، وقرضا 
ميّسرا بـ30 مليون دينار عراقي«. في املقابل، 
ــتـــصـــاد واالســتــثــمــار  قــــال عــضــو لــجــنــة االقـ
 
ّ
الـــبـــرملـــانـــيـــة، الـــنـــائـــب ريـــــاض الــتــمــيــمــي، إن
ــنـــاك فـــكـــرة أو مـــشـــروعـــا بــرملــانــيــا بمنح  »هـ
قطعة األرض للمواطن مجانًا، وتدفع أموال 
لــبــنــائــهــا«، مضيفا  لـــشـــركـــات اســتــثــمــاريــة 
االعتماد  نستطيع  »ال  الجديد«:  »العربي  لـ
ها عاجزة عن ذلك بسبب 

ّ
على الحكومة، ألن

الفساد«.
واالستثمار  االقــتــصــاد  لجنة  عضو  وانــتــقــد 
البرملانية، اإلجــراءات الحكومية، مشيرًا إلى 
 »العمل الحكومي في العراق ليس منظما 

ّ
أن

وال يــســتــهــدف إيـــجـــاد الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــن، 
بــل يتم العمل وفــقــا لــرؤيــة مــوظــفــني«. ولفت 
 »الــعــشــوائــيــات فـــي الــبــالد 

ّ
الــتــمــيــمــي إلـــى أن

ــفـــذة، عــمــلــت  ــنـ ــتـ ــهــــات مـ ــبـــل جــ ــئـــت مــــن قـ أنـــشـ
عــلــى تــقــطــيــع األراضـــــــي الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة 
الكتل  التميمي،  ودعــا  للمواطنني«.  وبيعها 
الحكومة  دعــم  على  »العمل  إلــى  السياسية، 
ــة لــهــا ســـيـــادة، مـــع حفظ  ــ ــل بـــنـــاء دولـ مـــن أجــ

حقوق املواطن في العراق«.
وبــلــغ عـــدد مـــحـــاوالت الــحــكــومــات الــعــراقــيــة 
أزمــة السكن، ثالث محاوالت،  املتعاقبة لحل 
لــم تسفر  اآلن، وكلها  عــام 2003 وحتى  منذ 
عن أي حلول. وتفاوتت هــذه املــحــاوالت بني 
باسم  ــعــرف 

ُ
ت للمواطنني  مالية  قــروض  فتح 

بأسعار  بناء  مــواد  وتوفير  السكن،  قــروض 
بمساحة  ســكــنــيــة  أرض  وتـــوزيـــع  مــدعــومــة، 
مـــتـــرًا عــلــى شــرائــح  بـــني 200 و250  تـــتـــراوح 

مختلفة من املواطنني.

تونس تسعى لقروض جديدةخطة عراقية لمواجهة أزمة السكن

قرارات مرتقبة تستهدف تشجيع االستثمارات العقارية )فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

تــتــهــيــأ الــحــكــومــة الــتــونــســيــة ملــواجــهــة 
جــديــدة مــع الــبــرملــان مــن أجـــل السماح 
لها بالخروج على السوق املالية، بعد 
أن رفـــضـــت الــلــجــنــة املـــالـــيـــة طــلــبــا لها 
لطرح سندات بقيمة 800 مليون دوالر 

ستوجه ملعالجة عجز املوازنة.
ــــاري رفـــض  ــــجـ ــو/ أيــــــار الـ ــايــ ــة مــ ــ ــدايـ ــ وبـ
برملان تونس طلبا حكوميا بالخروج 
عــلــى الـــســـوق املــالــيــة إلصـــــدار ســنــدات 
ستخّصص  دوالر،  مليون   800 بقيمة 

لتمويل عجز املوازنة.
ولم تسمح لجنة املالية باملصادقة على 
بــه وزيــر  تــقــدم  الـــذي  الحكومي  الطلب 
ــا شــلــغــوم، لــلــقــيــام بعملية  املــالــيــة رضـ
اقــــتــــراض خــــارجــــي يـــفـــتـــرض أن تــنــفــذ 

نهاية العام الجاري.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــؤول لــ ــ ــســ ــ ــدر مــ ــ ــــصـ وأكـــــــــد مـ
الــجــديــد« أن الــحــكــومــة بــصــدد الــقــيــام 
على  الــبــرملــان  مــوافــقــة  بمساع لضمان 
أن تحالفات  مــؤكــدا  الــجــديــد،  الــقــرض 
أجــل تسهيل مرور  التشكل من  بصدد 

الطلب الحكومي واملصادقة عليه.
وقـــال املــصــدر، الـــذي رفــض ذكــر اسمه، 
إن الحكومة تسعى إلى ضمان موافقة 
الــســنــدات قبل طلب  مسبقة على طــرح 
ثان للبرملان ملناقشة القرض واملصادقة 
عــلــيــه. وفــــي املـــقـــابـــل، تــعــمــل املــعــارضــة 
االقــتــراض  جــمــاح  كبح  على  البرملانية 
الحكومي في إطار سياستها الرافضة 

إلغراق تونس بقروض جديدة.
الــعــام الحالي  الــربــع األّول مــن  وخـــالل 
العمالت  مقابل  الدينار  انــزالق  تسبب 

األجنبية في زيادة الديون الخارجية.
وحسب بيانات اطلعت عليها »العربي 
الــجــديــد« تــســبــب تــراجــع ســعــر العملة 
ــنـــحـــو 22  ــقــــابــــل الــــــيــــــورو بـ املـــحـــلـــيـــة مــ
الياباني بنحو 5 باملائة  باملائة والــني 
املــديــونــيــة بنحو 8.9  فــي زيــــادة نسبة 
بـــاملـــائـــة خــــالل الـــربـــع األول مـــن الــعــام 

الــــجــــاري. وتـــقـــدر حـــاجـــات االقـــتـــراض 
الحالية بنحو  العامة  املوازنة  لتمويل 
 3.38 نحو  أي  دينار،  مليارات   10.142
مـــلـــيـــارات دوالر مـــوزعـــة إلــــى اقــتــراض 
فــي حـــدود 2.350 مليار دينار  داخــلــي 
ــا بــــواســــطــــة مــخــتــلــف  ــيـــرهـ ســـيـــتـــم تـــوفـ
رقاع )سندات( الخزينة، أما االقتراض 
الــخــارجــي، فسيكون فــي حـــدود 7.792 
مـــلـــيـــارات ديـــنـــار بـــاألخـــذ فـــي االعــتــبــار 

القروض الخارجية املوظفة.
وترفع نسبة الدين العام في تونس إلى 
74% بعد أن كانت في حدود 45% عام 
2011، فيما بات االقتراض مصدر قلق 
لـــدى الــتــونــســيــني، وخـــاصـــة املــعــارضــة 
ــة بـــالـــبـــحـــث عــن  ــكـــومـ ــتــــي تـــتـــهـــم الـــحـ الــ

الحلول السهلة عبر االقتراض.
بالبرملان  املالية  لجنة  عضو  ويتوقع 
بسباس،  سليم  السابق  املالية  ووزيـــر 
أن تنجح الحكومة في تأمني خروجها 
على السوق املالية لطلب الـ800 مليون 
ــــن رفـــض  ــالــــرغــــم مـ ــتــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا بــ الــ
املــعــارضــة وتــعــطــيــل الــلــجــنــة التــفــاقــيــة 

القرض.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  وقــــــال بـــســـبـــاس لــــ
إن االئــتــالف الــحــكــومــي يــمــلــك، عــدديــا، 
أغلبية األصــوات في لجنة املالية التي 
حصوله  يسهل  ما  املعارضة،  ترأسها 
طرح  طلب  على  اللجنة  مصادقة  على 

السندات في السوق املالية.
وأضـــاف أن ضــغــوط املــعــارضــة تندرج 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ فــــــي إطــــــــــار الـ
والــرغــبــة فــي كــســب نــقــاط عــلــى حساب 
الحكومة مع اقتراب موعد االنتخابات 
ــة الـــقـــادمـــتـــني،  ــيـ الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاسـ
مشيرا إلى أن القانون الداخلي للبرملان 
جديد  طــلــب  بتقديم  للحكومة  يسمح 
للجنة املالية من أجل إعــادة النظر في 

طلب القرض.
لها  الحكومة  أن  بسباس  سليم  وأكـــد 
الحق في الذهاب إلى املحكمة اإلدارية 
ــال رفــــض الــلــجــنــة مـــجـــددا طلب  فـــي حــ

السماح لها االقتراض من املالية، الفتا 
للتأويل  قابل  القانوني  النص  أن  إلــى 
ما لم تعرض اتفاقية طلب القرض على 

الجلسة العامة.
وأفاد وزير املالية السابق أن الحكومة 
مـــطـــالـــبـــة بـــتـــأمـــني الـــــخـــــروج وطـــمـــأنـــة 
املانحني من أجل الحصول على نسبة 
أن معدل نسبة  مــؤكــدا  فــائــدة معقولة، 
فـــائـــدة الـــقـــروض الــتــي حــصــلــت عليها 
السنتني  في  املالية  السوق  من  تونس 
األخيرتني تراوحت بني 5 و6.75 باملائة 

وهي نسبة مرتفعة بحسب قوله.
ويأتي الطلب الحكومي بالخروج على 
املــالــيــة القـــتـــراض 800 مليون  الـــســـوق 
مــوافــقــة  عـــلـــى  الـــحـــصـــول  بـــعـــد  دوالر، 
مــبــدئــيــة مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
بمنح تونس شريحة قرض بقيمة 247 

مليون دوالر الشهر الجاري.
ومــــن املــتــوقــع أن تــســتــفــيــد تــونــس من 
صرف دفعة سادسة من قرض صندوق 
النقد املمدد بحوالي 247 مليون دوالر 
فــي أعــقــاب انــتــهــاء املــجــلــس التنفيذي 
مــن النظر فــي املــراجــعــة، والـــذي ُيتوقع 
حدوثه في أوائل يونيو/حزيران 2019.

ــد، ســيــصــل  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ وحـــــســـــب صــــــنــــــدوق الـ
ــة فــــي ظــل  ــروفــ مـــجـــمـــوع املـــبـــالـــغ املــــصــ
»تسهيل الصندوق املمدد« إلى حوالي 
عــلــى  وســـيـــســـاعـــد  دوالر،  مـــلـــيـــار   1.6
فتح املــجــال أمـــام حــصــول تــونــس على 
التمويل اإلضافي من شركاء الصندوق 
الخارجيني، مشيرا إلى إمكانية إجراء 
الثالث  الربع  خــالل  السادسة  املراجعة 

من عام 2019.
واتــفــقــت تــونــس مــع خــبــراء الــصــنــدوق 
عــلــى اإلجــــــراءات الـــالزمـــة فــيــمــا يتعلق 
بالسياسات واإلصالح لضمان الوفاء، 
لــــعــــام 2019  ــة  ــيــ ــزانــ ــيــ بــــهــــدف عـــجـــز املــ
الــنــاتــج  مــــن إجـــمـــالـــي  ونــســبــتــه %3.9 
ــنــــح( وذلــــــك الحـــتـــواء  املـــحـــلـــي )قـــبـــل املــ
مـــســـتـــويـــات الــــديــــن املـــرتـــفـــعـــة وزيــــــادة 

االحتياجات التمويلية.

ديونعقارات

الحكومة تدرس تعديل 
قانون اإليجار السكني 

لحماية المستثمرين
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امليزانية  فــي  عجزًا  األملانية  الحكومة  تــواجــه 
يــقــدر بــنــحــو 100 مــلــيــار يــــورو خــــالل األربــــع 
ســــــنــــــوات املــــقــــبــــلــــة، بــــســــبــــب تــــبــــاطــــؤ الـــنـــمـــو 
االقــتــصــادي. وذلـــك وفــقــًا ملــا نسبته صحيفة 
»ديلي تلغراف« البريطانية، لبيانات رسمية 
ذلــك سيترك  فــإن  الصحيفة،  مسربة. وحسب 
ميركل  أنجيال  املستشارة  ميزانية  في  عجزًا 

لهذا العام يقدر بنحو 11.1 مليار يورو.
وتــــراجــــع الـــفـــائـــض الـــتـــجـــاري األملــــانــــي الــعــام 
املاضي مقارنة بسنة 2017. وتأثر االقتصاد 
بالنزاعات  املاضي سلبًا  العام  األملاني خالل 
التجارية العاملية وتداعيات خروج بريطانيا 
ــي. وحــــدث هـــذا الــتــأثــيــر  ــ ــ مـــن االتـــحـــاد األوروبـ
الــســلــبــي عــلــى الــرغــم مــن تسجيل الـــصـــادرات 

والواردات أرقامًا قياسية.
ــة خــــالل الــعــام  ــيـ ــانـ وســجــلــت الـــــصـــــادرات األملـ
الخامس  للعام  قياسيًا جــديــًدا  رقمًا  املــاضــي 
ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي. وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات مــكــتــب  عــ
ـــصــــادرة في  ـــحــــادي األملــــانــــي الـ اإلحــــصــــاء االتـ
فبراير/ شباط املاضي، فقد زادت الصادرات 

ــرة املـــالـــيـــة ملــجــمــوعــة  ــ ــديـ ــ وعـــــد مـــحـــامـــون املـ
هــــــــواوي الــصــيــنــيــة الـــعـــمـــالقـــة لـــالتـــصـــاالت 
خالل مثولها مجددًا أمام محكمة في مدينة 
بــبــذل كل  األربـــعـــاء،  مــســاء  الكندية  فانكوفر 
الجهود املمكنة ملنع تسليمها إلى الواليات 

املتحدة.
ولــســاعــات، اعــتــرض مــحــامــو املــديــرة املالية 
ــتــــي تـــشـــكـــل مــــحــــور أزمــــة  مـــيـــنـــغ وانـــــجـــــو، الــ
دبلوماسية بني كندا والصني منذ توقيفها 
املــــاضــــي، على  األول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 
اعتقالها »املخالف للقانون« في فانكوفر في 

األول من ديسمبر/ كانون األول
كــمــا طــلــبــوا تخفيف الـــشـــروط الــتــي فرضت 

األملانية خالل العام املاضي بنسبة 3.0% إلى 
زيادتها  بعد  يـــورو،  تريليون   1.318 حــوالــي 
بنسبة 6.2% عام 2017. وتضررت الصادرات 
األملانية في األشهر األخيرة من العام املاضي 
بشكل خاص، من الظروف غير املواتية حيث 
تــراجــعــت فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول املاضي 
بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام 
لــهــا في  بــعــد األداء الضعيف  ــك  الــســابــق، وذلـ
تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر املــــاضــــي. ويــخــيــم 
الــقــلــق عــلــى قــطــاع الــصــنــاعــة األملـــانـــي بسبب 
تباطؤ االقتصاد العاملي والخالفات التجارية 
املنتظر  بريطانيا  خــروج  وتداعيات  الدولية 
من االتحاد األوروبي. وفي الوقت نفسه زادت 
بنسبة  املـــاضـــي  الـــعـــام  خـــالل  أملــانــيــا  واردات 
5.7% لتصل إلى مستوى قياسي قدره 1.090 
الـــواردات بوتيرة أسرع  ترليون يــورو، لتزيد 
ــادرات، وهــــو مـــا أدى  ــ ــــصـ مـــن وتـــيـــرة زيـــــادة الـ
إلــى تــراجــع الــفــائــض الــتــجــاري ألملــانــيــا خالل 
الــعــام املــاضــي إلـــى 227.8 مــلــيــار يــــورو، بعد 
أن كـــان الــفــائــض الــتــجــاري فــي عـــام 2017 قد 
وصل إلى 247.9 مليار يورو، بواقع نحو 20 
ــادرات أملــانــيــا تزيد  مــلــيــار يــــورو. يــذكــر أن صــ

أيــام على توقيفها. وقد  لــإلفــراج عنها بعد 
قدرها عشرة ماليني  بكفالة  أطلق سراحها 
وفـــرض  يــــــورو(  مـــاليـــني   6.6( كـــنـــدي  دوالر 
ــرونـــي وتــســلــيــم  ــتـ ــكـ عــلــيــهــا وضـــــع ســــــوار إلـ
جـــــــــــوازات ســــفــــرهــــا. وقــــــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
ــارج  هــــــواوي فـــي كـــنـــدا بــيــنــجــامــني هـــــاوز خـ
عاما(   47( مينغ  إن  الكندية،  العدل  محكمة 
»ستطالب بوقف إجــراءات تسليمها«. وأكد 
أن »املــلــف الــجــنــائــي لــلــســيــدة مــيــنــغ يستند 
إلى مزاعم خاطئة«، مشيرًا إلى أن توقيفها 
نــجــم عـــن »عــــوامــــل ســـيـــاســـيـــة«. كــمــا تــحــدث 
املحكمة  وستعقد  لحقوقها.  انتهاكات  عــن 
جلسات متتالية في هذه القضية اعتبارًا من 
تشرين  أكتوبر/  وحتى  سبتمبر/أيلول   23
قانونية.  لجوانب  ستخصص  لكنها  األول، 
أما طلب تسليمها، فلن تبدأ دراسته رسميا 
الثاني املقبل. ويمكن أن  قبل يناير/ كانون 
لم يكن سنوات  إن  العملية أشهرًا  تستغرق 

بسبب امكانيات االستئناف الكثيرة.
وقالت النيابة العامة إنها تأمل في تسريع 
اإلجـــراءات. لكن املناقشات حول ملف األدلة 
الــذي يقع في 1742 صفحة تكتنفه السرية. 
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ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي دونـ وضـــــع الـــرئـــيـــس األمــ
الحكومة اإليرانية أمام خيارات مرة، أصعبها 
خياران وهما: إما أن تلبي املطالب األميركية 
ــة الــــخــــاصــــة بـــالـــبـــرنـــامـــج  ــرامــ ــدة الــــصــ ــديــ ــشــ الــ
أن تعود  أو  البالستية،  الــنــووي والــصــواريــخ 
إلــى وضــع »الــدولــة املنبوذة« مع عزلة دولية 
مشددة ماليًا واقتصاديًا وتجاريًا ومحروسة 

عسكريًا. 
على الصعيد االقتصادي والتجاري واملالي، 
حــرمــت الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، إيـــــران مـــن أي 
دخل نفطي، كما أضافت إلى ذلك الحظر على 
صناعة البتروكيميائيات والحديد والصلب، 

على وارداتها باستمرار منذ سنوات طويلة، 
التجاريني  انــتــقــادات شركائها  مــا يثير  وهــو 
دونالد  األميركي  الرئيس  وبخاصة  اآلخرين 
تــرامــب الـــذي يــطــالــب أملــانــيــا بـــضـــرورة زيـــادة 
وارداتـــــهـــــا. فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــتــوقــع اتــحــاد 
ــرار نمو  ــمـ ــتـ ــانــــي اسـ ــارة األجــنــبــيــة األملــ ــتـــجـ الـ
الصادرات خالل العام الحالي. وبينما تأثرت 
االتحاد  أملانيا مباشرة بخالف واشنطن مع 
األوروبي، إال أنها لم تسلم كذلك من تداعيات 
النزاع التجاري بني الواليات املتحدة والصني 
الـــذي يــأتــي كــذلــك فــي ظــل املــخــاوف املتنامية 
ــتــــجــــارة مــع  ــيــــرات بـــريـــكـــســـت عـــلـــى الــ ــأثــ مــــن تــ
شــريــكــتــهــا األســاســيــة بــريــطــانــيــا. وتــراجــعــت 
الصادرات كذلك إلى جيران أملانيا في منطقة 
الـــيـــورو خـــالل الــعــام املـــاضـــي، بــســبــب تباطؤ 

اقتصاديات منطقة اليورو.
ــد خــفــضــت  ــة قــ ــ ــيــ ــ ــانــــت املـــفـــوضـــيـــة األوروبــ وكــ
العام  األملاني خــالل  االقتصادي  النمو  معدل 
الجاري من 1.1% إلى 0.6%. وهنالك مخاوف 
في أملانيا من الضعف االقتصادي في بعض 
الـــدول األوروبـــيـــة، خــاصــة دول الــجــنــوب مثل 

إيطاليا والبرتغال واليونان.

وفــــي هــــذا الـــصـــدد ذكــــر مــحــامــو الــــدفــــاع أن 
السرية على جزء كبير من املعلومات، يمكن 
أن تستمر لفترة طويلة. وتتهم وزارة العدل 
األميركية هواوي ومديرتها املالية بااللتفاف 
عــلــى الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة املــفــروضــة على 
إيـــران، وهـــذا مــا نــفــاه محامو مينغ وانــجــو. 
املوجه  الرئيسي  االتــهــام  األربــعــاء  كما نفوا 
ملينغ بتقديمها بيانات كاذبة إلى املصارف 
األميركية حول العمليات التجارية لهواوي 
فــي إيــــران. وكـــان الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
أنه  الثاني،  ترامب صــرح في يناير/ كانون 
مــســتــعــد لــلــتــدخــل فـــي قــضــيــة مــيــنــغ وانــجــو 
ــك بــالــتــفــاوض بــشــأن اتــفــاق  إذا ســمــح لـــه ذلـ
ــار غــضــب  ــ تــــجــــاري جـــيـــد مــــع الــــصــــني، مــــا أثــ

كــنــدا. ووصـــف محامو مينغ األربــعــاء، هذه 
التعليقات لترامب بأنها »ترهيب وتقويض 
ــون«. وتــــخــــضــــع شــــركــــات  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــد الـ ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ لـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة لـــتـــدقـــيـــق شــديــد 
ــرز الــحــلــفــاء بــشــأن  مـــن واشــنــطــن وبــعــض أبــ
صــالتــهــا مــع الــحــكــومــة الصينية، وهـــو أمــر 
قــد تستغلها  مــدفــوع بمخاوف مــن أن بكني 
للتجسس. وقد حظرت الحكومة في اليابان 
من  بالفعل  حظرها  بعد  الصينية  الــشــركــة 
العمل في السوق األميركية، وبعد أن أوقفت 
أستراليا ونيوزيلندا إقامة الشركة لشبكات 
هــواوي  وتــكــرر  للمحمول.  الــخــامــس  للجيل 

بإصرار أن بكني ال تملك نفوذا عليها.
األول  املـــزود  حاليًا  الصينية  الشركة  وتعد 
ــي الــــعــــالــــم، ويـــتـــم  ــ لــــخــــدمــــات االتــــــصــــــاالت فـ
ــن قـــبـــل الـــشـــركـــات  اســــتــــخــــدام مــنــتــجــاتــهــا مــ
املــشــغــلــة لــشــبــكــات الـــهـــواتـــف املــحــمــولــة في 
إدارة  وتـــضـــغـــط  الـــعـــالـــم.  دول  مــــن  الـــعـــديـــد 
تــرامــب على دول أوروبــيــة مــن بينها أملانيا 
الذي  الخامس  الجيل  إطــالق شبكات  لوقف 

يستخدم معدات هواوي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

كــمــا حــــذرت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــن التعامل 
مــع طــهــران رغــم االســتــثــنــاءات. وتــصــدر إيــران 
نحو 14 مليون طن سنويًا من الحديد الخام 
ــواق الــســلــع الــعــاملــيــة، بــحــســب تقرير  إلـــى أســـ

»فاينانشال تايمز« أمس.  بـ
وتـــضـــاف هـــذه الــعــقــوبــات إلـــى الــحــظــر املــالــي 
الــــذي طــبــق فـــي 2018، والـــــذي يــحــرم طــهــران 
املالي عبر  التحويل  أو  الــدوالر  من استخدام 
)سويفت(.  والفارق بني هذه العقوبات وتلك 
فرضت  واشــنــطــن  أن   ،2015 قبل  الــتــي طبقت 
عقوبات قاسية هذه املرة ودعمتها بالتهديد 
الــعــســكــري، حــيــث تتجه نــحــو شــواطــئ إيـــران 
مجموعة سفن أميركية هجومية على رأسها 
وعليها  لنكولن«  »أبــراهــام  الــطــائــرات  حاملة 

قاذفات بي 52. وذلك وفقًا ملا أعلنه مستشار 
واصفًا  بولتون،  جــون  القومي،  لألمن  ترامب 
التي  »القوة  باستعراض  العسكرية،  الخطوة 
ال ترحم« أمــام طهران.  كما ضيقت واشنطن 
عــلــى الــحــكــومــة اإليــرانــيــة فـــرص املــتــاجــرة مع 

الــنــظــام.  على صعيد تطبيق الحظر  إســقــاط 
ــــران، ربـــطـــت واشـــنـــطـــن الـــعـــقـــوبـــات  ــهـ ــ عـــلـــى طـ
الثانوي ومعاقبة حلفاء  بالحظر  إيــران  على 
طهران، وهو ما يعني حرمان من يتاجر مع 
طــهــران مــن املــتــاجــرة مــع أمــيــركــا، أي حــرمــان 
الـــــدول والـــشـــركـــات الـــتـــي ال تــخــضــع لــقــوانــني 
الحظر األميركي من دخــول السوق األميركي 
واســـتـــخـــدام الـــــــدوالر فـــي الـــتـــســـويـــات املــالــيــة 
مــثــل  األمـــيـــركـــيـــة  املــــــال  ــع أدوات  ــيـ وشـــــــراء وبـ

السندات واألوراق املالية.
ــات الــــثــــانــــويــــة، تــمــكــنــت  ــوبــ ــقــ ــعــ عــــبــــر هـــــــذه الــ
واشنطن من سحب جزء كبير من االستثمار 
ــســــوق اإليـــرانـــيـــة  ــن الــ ــغـــربـــي واآلســـــيـــــوي مــ الـ
الرئيسية  للقطاعات  جــديــة  ضــربــة  وتــوجــيــه 

جــيــرانــهــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن املـــخـــاوف مـــن أن 
يــتــحــول الــتــوتــر الــعــســكــري إلـــى حــــرب، إال أن 
واشــنــطــن وطـــهـــران تــنــفــيــان احــتــمــال الــدخــول 
في حرب. ولكن رغم ذلك، فحدوث أخطاء وارد 

وسط هذا الحشد العسكري من الجانبني. 
لكن، ماذا تريد اإلدارة األميركية من طهران؟

الــتــي وضعتها اإلدارة  املــطــالــب  قــائــمــة  تــبــدو 
األمــيــركــيــة الــحــالــيــة لــطــهــران طــويــلــة، وعــلــى 
ــلـــي إيــــــــــران عـــــن تــــطــــويــــر بــــرامــــج  رأســـــهـــــا تـــخـ
إذا ما  ثــالــثــة.  إلــــى دول  الـــصـــواريـــخ ونــقــلــهــا 
رفـــضـــت، فــإنــهــا تـــواجـــه عــقــوبــات جـــديـــدة »لــم 
النهائي هو  الــهــدف  قــبــل«. لكن  تواجهها مــن 
ــــة تثير  ضــــرب االقـــتـــصـــاد اإليــــرانــــي إلــــى درجـ
نتيجتها  تــكــون  عــارمــة  احــتــجــاجــات شعبية 

فــي االقــتــصــاد اإليـــرانـــي، بــمــا فــي ذلـــك الطاقة 
دفع  وما  املالي.  والقطاع  والبتروكيميائيات 
املرة،  العسكرية هذه  القوة  ترامب الستخدام 
أن العقوبات االقتصادية واملالية التي طبقت 
قبل االتفاق النووي )5 + 1(، فشلت في خنق 
تتجاوز  لــن  العسكرية  التحركات  لكن  إيـــران. 
الــتــهــديــدات، بــحــســب تــصــريــحــات الــجــانــبــني، 
املــنــطــقــة  »ألن  وارد  غـــيـــر  الـــعـــســـكـــري  فـــالـــحـــل 
بــرمــتــهــا ســتــتــضــرر بــشــدة، كــمــا أن أمــيــركــا ال 
ترغب بالتوغل أكثر في املنطقة العربية وسط 

ملفاتها املتعددة.
 لــكــن رغـــم هـــذه الــضــغــوط، يـــرى مــحــلــلــون في 
أن  تايمز«،  فاينانشال   « بصحيفة  تعليقات 
ترامب يفتقر للدعم الدولي في قرارات الحظر.

مساع لمنع تسليم مديرة هواوي لواشنطنألمانيا تواجه عجزًا بـ100 مليار يورو في الميزانية

إيران أمام خيارات صعبة

طهران تراهن 
على بكين المستوردة 

لنصف مليون برميل

أميركا تضاعف التعريفات 
الجمركية والصين تتعهد 

بالرد واتهامات متبادلة

لندن ـ العربي الجديد

قــالــت مــصــادر روســـيـــة، إن الــســعــوديــة 
ــار الـــنـــفـــط لـــزبـــائـــنـــهـــا فــي  ــعــ رفـــعـــت أســ
ــار  ــعـ ــا لــتــعــويــض انـــخـــفـــاض األسـ ــيـ آسـ
بـــســـبـــب زيــــــــادة املـــــعـــــروض لــتــعــويــض 
ــذا الـــصـــدد  ــ ــــي هــ ــفـــط اإليــــــرانــــــي. وفــ ــنـ الـ
ــرغــــي مــــانــــوكــــوف،  ــيــ قـــــــال الـــخـــبـــيـــر ســ
ــبـــرت  ــــي تـــعـــلـــيـــقـــات لــصــحــيــفــة »إكـــسـ فـ
أونــاليــن«، إن الــريــاض تــحــاول إرضــاء 
واشـــنـــطـــن، وفــــي ذات الـــوقـــت تــتــخــوف 
مــن تــداعــيــات انــخــفــاض أســعــار النفط 
الــذي يعتمد بنسبة %80  على دخلها 
على مبيعات النفط. وحسب مانكوف، 
فـــإن الــســعــوديــة لــجــأت إلـــى حــيــلــة رفــع 
العربية،  النفط  ماركات  جميع  أسعار 
وخاصة الخام العربي الخفيف، ابتداًء 
من أول يونيو/ حزيران من هذا العام 
لجميع املشترين اآلسيويني بواقع 70 
الواحد.  للبرميل  دوالر   2.1 إلــى  سنتًا 
ــاء تــــصــــاريــــح شـــــــراء الــنــفــط  ــ ــغـ ــ ومــــــع إلـ
دونــالــد  دول، حصل  لثماني  اإليــرانــي 
تــرامــب عــلــى وعـــد بــتــعــويــض الــريــاض 
ــارة الــــســــوق حـــوالـــي  وأبــــــو ظـــبـــي خــــســ
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط اإليــــرانــــي 
يــومــيــًا. لــكــن الـــزيـــادة فــي إنــتــاج النفط 
انخفاض  إلى  الحال  بطبيعة  ستؤدي 
فــي أســعــاره، والــســعــوديــني ال يــريــدون 
تكبد خسائر، فلجأوا إلى هذه الحيلة. 
وعـــــادة مـــا يــرتــفــع الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 
آسيا خــالل شهري يونيو  العربي في 
ويوليو/حزيران وتموز، بسبب حاجة 
تصاريح  إلــغــاء  بعد  التكرير  مصافي 
اإليـــرانـــي. وهـــذا الصيف،  النفط  شـــراء 

ســيــرتــفــع ســعــر الــنــفــط الـــعـــربـــي كــذلــك 
ولكن  األوروبيني.  للمشترين  بالنسبة 
زيـــادة  سنتًا   80 دفـــع  عليهم  سيتعني 
مقابل »البرميل« مقارنة بشهر مايو/

املتحدة،  لــلــواليــات  بالنسبة  أمــا  أيـــار. 
الـــخـــام من  الـــريـــاض ســعــر  فستخفض 
 1 مــن  اعتبارًا  الخفيف  العربي  نوعية 

يونيو، بواقع %10.
وتراجعت أسعار النفط في التعامالت 
ــاح أمـــس  ــبــ ــنــــدن صــ ــــي لــ ــتــــي جــــــرت فـ الــ
الــخــمــيــس، بــعــدمــا رجــــح تــجــار الــنــفــط 
تـــداعـــيـــات الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري بـــني بكني 
ــنــــطــــن الــــتــــي ســتــخــفــض الــطــلــب  وواشــ
ــفـــط، عـــلـــى ســلــبــيــات  ــنـ الـــعـــاملـــي عـــلـــى الـ
الــتــوتــر بــني طــهــران وواشــنــطــن بشأن 
الـــعـــقـــوبـــات والـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة. 
وحــتــى اآلن، ال يــوجــد قلق فــي أســواق 
ــمـــال حــــدوث  ــتـ ــة مــــن احـ ــلــ ــقـــود اآلجــ ــعـ الـ
نــقــص فـــي املـــعـــروض الــنــفــطــي بسبب 
خسارة إمدادات النفط اإليراني. وعلى 
الــرغــم مــن انــخــفــاض مــخــزونــات النفط 
بلغت  األميركية بشكل مفاجئ،  الخام 
الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام الــقــيــاس العاملي 
برنت 69.91 دوالرا للبرميل منخفضة 
مــع سعر  مــقــارنــة  أو 0.7 %  46 ســنــتــًا 
الــتــســويــة الــســابــقــة. وتـــراجـــعـــت عــقــود 
ــا يـــزيـــد عــن  ــــت ســـابـــق مــ بـــرنـــت فــــي وقـ
واحــــد بــاملــئــة. وبــلــغــت الــعــقــود اآلجــلــة 
لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 
 36 مــتــراجــعــة  لــلــبــرمــيــل  دوالرا   61.76
انــخــفــضــت  أن  بـــعـــد   %  0.6 أو  ســنــتــًا 
أيضًا ما يزيد عن واحد باملئة في وقت 
ســـابـــق. وتــضــغــط الـــتـــوتـــرات بـــني أكــبــر 

اقتصادين في العالم على النمو.

الرياض تخفض أسعار 
النفط ألميركا حصرًا

واشنطن ـ شريف عثمان

الذي  املوعد  الجمعة  اليوم  يحل 
ضربه الرئيس األميركي دونالد 
التعريفات  تطبيق  لــبــدء  تــرامــب 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اســـتـــئـــنـــاف  ــة، عــ ــفــ ــاعــ املــــضــ
املـــفـــاوضـــات بـــني الــبــلــديــن أمـــس الــخــمــيــس، 
بعد وصــول نائب رئيس الــوزراء الصيني، 
إلى واشنطن،  التفاوضي  ليو هي، وفريقه 
بينما تؤكد الصني عزمها على الرد باتخاذ 

إجراءات مماثلة. 
ــارة  ــتــــجــ الــ وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــتــــحــــدث  مــ وقـــــــــال 
فــي  تـــصـــعـــيـــد  »أي  األربــــــــعــــــــاء،  ــيـــة  ــنـ ــيـ الـــصـ
الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة لـــن يــكــون فـــي صــالــح 
أميركا وال الصني وال العالم، ولذلك سيكون 
مما تــأســف لــه الــصــني«، وأضـــاف »لــكــن إذا 
على  املــضــاعــفــة  تعريفاتها  أمــيــركــا  طبقت 
املــنــتــجــات الــصــيــنــيــة، فــســيــكــون عــلــى بكني 
تدابير مضادة«.   باتخاذ  الــرد  إلــى  اللجوء 
ــيــــر بــــني واشــنــطــن  ــأتــــي الــتــصــعــيــد األخــ ويــ
لسماع  يستعد  الــعــالــم  كـــان  بينما  وبــكــني 
نبأ التوصل إلى اتفاق شامل، يكلل جهود 
التجارية  الحرب  وينهي  املاضية،  الشهور 
ــدأت الــــعــــام املــــاضــــي بــــني الــبــلــديــن،  ــ ــتـــي بــ الـ
لــيــوقــعــه رئـــيـــســـا الـــبـــلـــديـــن بـــحـــلـــول نــهــايــة 
ــا فــي أمــيــركــا أو على  يــونــيــو/ حـــزيـــران، إمـ
هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا 
بــالــيــابــان.  وتــعــود الــصــني إلــى املــفــاوضــات 
هذا األسبوع وهي تدرك جيدًا أن ما سيتم 
إلــى حد  االتــفــاق عليه مــع أميركا، سيرسم 
كــبــيــر مــعــالــم اتــفــاقــاتــهــا مــع الــــدول األخـــرى 
التي تعاني مشكالت مشابهة معها، األمر 
الذي يضاعف من حجم أية تنازالت تقدمها. 
وتسببت تغريدات ترامب، التي أعلن فيها 
نيته بدء تطبيق التعريفات املضاعفة على 
الصني في تراجع أسعار أسهم 200 شركة 
املسموح  الــيــومــي  األقــصــى  بالحد  صينية 
بــه، وهــو 10%، كما تراجعت أســعــار أسهم 
مئات الشركات في أميركا وأســواق العالم، 

وإن كان بنسب أقل. 
ــتــــجــــارة  واألربـــــــــعـــــــــاء، أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الــ
لدى  الــتــجــاري  الفائض  انكماش  الصينية 
الصني مع أميركا، ليصل إلى 13.84 مليار 

 بـ 26.21 
ً
دوالر خالل إبريل / نيسان، مقارنة

مليار دوالر في إبريل 2018، وبعد أن سجل 
آذار 2019،  مــارس/  32.65 مليار دوالر في 
الــصــادرات معدل نمو مخيبا  حيث حققت 
بنسبة  قيمتها  انخفضت  أن  بعد  لــآمــال، 
كانت  بينما  السابق،  بالعام  مقارنة   %2.7
ارتفاع ال  إلى معدل  توقعات السوق تشير 
يقل عن 3%. ومــع التسليم بــأن الــركــود في 
ــفـــاع مــســتــوى الــديــون  الــطــلــب املــحــلــي، وارتـ
الرئيسيان  الــســبــبــان  هــمــا  مقلقة،  بــصــورة 
املؤكد  فمن  هــنــاك،  االقــتــصــاد  نمو  لتباطؤ 
أن التوترات التجارية تلعب دورًا كبيرًا في 

إعاقة نمو الصادرات الصينية. 
ــتــــشــــارد،  ــريــ ــانــــز-بــ ــفــ ــان إيــ ــيــ ــولــ ــوقــــع جــ ــتــ ويــ
بالشأن  املتخصصني  االقــتــصــاديــني  كبير 
ــاث »كــابــيــتــال  الــصــيــنــي لــــدى مـــركـــز األبــــحــ
إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس«، انــــخــــفــــاض الـــــصـــــادرات 
حـــالـــة  فـــــي   ،%3  -%2 بـــنـــســـبـــة  الـــصـــيـــنـــيـــة 
تــنــفــيــذ تـــرامـــب تــهــديــده األخـــيـــر بمضاعفة 
ويقول  الصينية.   املنتجات  على  الــرســوم 
جــولــيــان فـــي مـــذكـــرة لــعــمــالئــه »وحـــتـــى في 
حـــالـــة الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق فـــي الــلــحــظــات 
األخــــــيــــــرة هـــــــذا األســــــبــــــوع لـــتـــجـــنـــب فــــرض 

تــعــريــفــات اضـــافـــيـــة، فــــإن الــتــوقــعــات تشير 
إلـــى مــحــدوديــة نــمــو الـــصـــادرات فــي الفترة 
املــقــبــلــة«.  وقــبــل بــيــانــات األربــــعــــاء، ظــهــرت 
مؤشرات توضح معاناة التجار الصينيني 
مـــن تــبــعــات الـــحـــرب الــتــجــاريــة مـــع أمــيــركــا، 
حــيــث أعــلــن منظمو مــعــرض كــانــتــون ذائــع 
الصيت، الذي ُيقام في جنوب الصني، معقل 
ماكينة التصنيع، والذي يعتبره الكثيرون 
الصني،  فــي  االقتصاد  لصحة  »باروميتر« 
وحالة التجارة الخارجية لديها، انخفاض 
 
ً
عدد طلبات االستيراد بنسبة 3.9% مقارنة

بــالــعــام املـــاضـــي، وأيــضــًا انــخــفــاض القيمة 
اإلجمالية لطلبات االستيراد خالل املعرض 
دوالر  مــلــيــار   29.7 لتصبح   ،%1.1 بنسبة 

فقط. 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــــب بـ ــرامــ ــ ــا قـــــــــرار تــ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــلــــت أمـ ــلــ وعــ
 200 قيمته  ما  على  الجمركية،  التعريفات 
الصني،  بــالده من  مليار دوالر من واردات 
الـــصـــني عن  بـــتـــراجـــع   ،%25 إلــــى   %10 مـــن 
ــزامــــات املـــتـــفـــق عــلــيــهــا فــي  ــتــ ــااللــ ــاء بــ ــ ــوفـ ــ الـ
جوالت سابقة. واألربعاء، غرد ترامب على 
حسابه على تويتر »أخبرتنا الصني أنهم 
االتفاق. سوف  إلتمام  أميركا  إلى  قادمون 
نـــرى، لــكــن أنـــا ســعــيــٌد جـــدًا بــأكــثــر مــن 100 
خزانة  تــدخــل  التعريفات  مــن  دوالر  مليار 

أميركا سنويًا«.  
التعريفات  تطبيق  مــوعــد  عــن  اإلعـــالن  ومــع 
املــضــاعــفــة، تــالشــت عــالمــات الــتــفــاؤل بــقــرب 
 مع تسريب 

ً
الوصول إلى اتفاق قريب، خاصة

من  العديد  في  حــادة  بوجود خالفات  أنباء 
النقاط محل التفاوض حتى اآلن. 

تصاعد الحرب التجارية

من غير المعروف حتى اآلن كيف ستنتهي 
التي  الصينية  األميركية  التجارة  محادثات 
األخير  التصعيد  بعد  واشنطن،  في  بدأت 

للرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية على 
من  دوالر  مليار   200 بقيمة  صينية  بضائع 
سترد  أنها  الصين  وإعالن   ،%25 إلى   %10

األسواق  على  التصعيد  وانعكس  بالمثل، 
انخفاض  رغم  النفط  أسعار  هبطت  حيث 

مخزونات الخام األميركية بشكل مفاجئ

القضية قد تستمر 
لسنوات في المرافعات 
بسبب سرية المعلومات

مؤشرات
األسواق

تراجع الليرة التركية 
تراجعت الليرة التركية 
مـــــتـــــجـــــاوزة مـــســـتـــوى 
مــقــابــل  ــــرات  ــيـ ــ لـ  6.24
الدوالر، أمس، لتسجل أضعف 
ــهــا فـــي ثــمــانــيــة أشــهــر  ســعــر ل
ــأن  ــق بـــشـ ــلــ ــث قــ ــ ــواعــ ــ ــ وســـــــط ب
بلدية  رئــيــس  انتخابات  ــادة  إعـ
قبيل  ــوتــــرات  ــتــ ــ وال إســطــنــبــول 
ــارة أمــيــركــيــة ــ  ــجـ مـــحـــادثـــات تـ
ــوت الـــلـــيـــرة إلـــى  ــ ــ صـــيـــنـــيـــة. وهـ
فــي  الـــــــــــدوالر  أمــــــــام   6.2410
ــامـــالت الـــصـــبـــاحـــيـــة، فــي  ــعـ ــتـ الـ
 24 منذ  لها  مستوى  أضــعــف 
وانخفضت  أيـــلـــول،  سبتمبر/ 
نحو واحــد باملئة عن مستوى 
إغالقها قبل ثمانية أشهر عند 

6.7190 مقابل الدوالر.

انخفاض طلبات إعانة 
البطالة األميركية 

أظــهــرت بــيــانــات وزارة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــعـــــمـــــل األمـ
انخفاض طلبات إعانة 
الــبــطــالــة األســبــوعــيــة بــأقــل من 
املتوقع. وتراجعت طلبات إعانة 
البطالة ألفي طلب إلى 228 آلفًا 
ــار الــحــالــي، في  فــي 4 مــايــو/ أيـ
بتسجيلها  تـــوقـــعـــات  مــقــابــل 
نحو 215 ألفًا. وارتفع متوسط 
الــطــلــبــات فـــي أربـــعـــة أســابــيــع، 
ــيـــاس األقــــــل تــذبــذبــًا  ــقـ ــو املـ ــ وهـ
ــراءة األســـبـــوعـــيـــة، إلــى  ــقــ ــ عـــن ال
220.250 آلف طلب. وزاد عدد 
املستفيدين من إعانات البطالة 
املتحدة  الواليات  في  املستمرة 
ــــى 1.684  إل ــــف شــخــص  أل  13
إبــريــل/ نيسان  مليون فــي 27 

املاضي.

الفاو: ارتفاع أسعار 
الغذاء العالمية 

قــالــت مــنــظــمــة األغــذيــة 
ــة  ــعــ ــابــ ــتــ ــ والــــــــــزراعــــــــــة ال
لــأمــم املــتــحــدة )فـــاو(، 
العاملية  الغذاء  أمس، إن أسعار 
ارتفعت نحو 1.5% في إبريل/ 
نيسان بفعل قفزة في أسعار 
مما  األلبان،  ومنتجات  اللحوم 
طـــغـــى عـــلـــى تـــأثـــيـــر انــخــفــاض 
ــبــــوب. وأصــــــدرت  ــــحــ ــار ال ــعــ أســ
إلنــتــاج  توقعاتها  أول  املنظمة 
الحالي  للعام  الــعــاملــي  الــحــبــوب 
ــه بـــإنـــتـــاج  ــيـ والــــــــذي تــكــهــنــت فـ
تراجع  بعد  قياسي في 2019 

في 2018.
وســجــل مــؤشــر الــفــاو ألسعار 
التغيرات  يقيس  الـــذي  الـــغـــذاء، 
الــشــهــريــة لــســلــة مـــن الــحــبــوب 
ــــزيــــوت الــنــبــاتــيــة ومــنــتــجــات  وال
األلـــــبـــــان والــــلــــحــــوم والـــســـكـــر، 
الـــشـــهـــر  فــــــي  نــــقــــطــــة   170.1
املـــاضـــي مــقــارنــة مـــع مستوى 
بـــالـــزيـــادة عــنــد 167.5  مـــعـــدل 

نقطة في مارس/ آذار.

تحول جذري في 
أعمال »علي بابا«

أحــــــــدثــــــــت مــــجــــمــــوعــــة 
الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة 
 
ً
ــا« تـــحـــوال ــ ــابـ ــ »عــــلــــي بـ
ــمــــوذج أعــمــالــهــا  ــًا فــــي نــ جــــذريــ
وإيطاليا  وتــركــيــا  فــي روســيــا 
وإسبانيا، إذ سمحت للبائعني 
ــدول بــبــيــع سلعهم  ــ مـــن هـــذه الـ
عبر موقعها »علي إكسبرس«. 
الروسية  »إنترفاكس«  وذكرت 
أن الـــخـــطـــوة ســتــفــســح املــجــال 
»عـــلـــي بـــابـــا« ملــنــافــســة أكــبــر  لــــ
شــركــة تـــجـــارة عــبــر اإلنــتــرنــت 

في العالم، »أمازون«.

انخفاض أسهم
أوروبا بسبب 
نزاع التجارة 

تــــــراجــــــعــــــت األســـــهـــــم 
األوروبـــيـــة عــلــى نطاق 
واســــــع، أمـــــس، فــعــزف 
ــــــول  ــثــــمــــرون عـــــن األصـ ــتــ املــــســ
عالية املخاطر، بينما يترقبون 
ملــعــرفــة مــا إذا كــانــت الــواليــات 
ستنجحان  والـــصـــني  املــتــحــدة 
في الحيلولة دون حرب تجارية 

ستضر باالقتصاد العاملي.

وضع ترامب إيران 
أمام خيارات اقتصادية 
وتجارية صعبة، فيما 
ال تملك األخيرة أوراق 

ضغط أو أصدقاء

اعترض محامو 
المديرة المالية لشركة 

هواوي، مينغ وانجو، 
على تسليمها للحكومة 

األميركية

متفرقات اقتصادية

)Getty( ميركل تزور ميناء هامبورغ

)Getty( ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي

)Getty( منشأة نفط إيرانية

أسواق

الجديدة  الجولة  انطالق  قبل  األميركي  التفاوض  لفريق  مذكرة  أظهرت 
من المفاوضات، عدم اكتفاء أميركا بخفض عجزها التجاري مع الصين، 
وزيادة واردات الصين منها، حيث تؤكد واشنطن »ضرورة اشتمال أي اتفاق 
بكين  وافقت  التي  والتشريعات  القوانين  على  الطرفان  إليه  يتوصل  تجاري 
وتضمن  الصينية،  للشركات  الحكومي  الدعم  من  لتحد  تعديلها«،  على 
توفير الحماية الفكرية للشركات األميركية. وتصر أميركا على إسقاط الصين 
كل شكاواها لمنظمة التجارة الدولية، سواء ما يخص مضاعفة التعريفات 
على منتجاتها بقيمة 250 مليار دوالر، أو ما تم فرضه من تعريفات جديدة 

على واردات الصلب واأللومنيوم واأللواح الشمسية الصينية.

شروط واشنطن

ترامب 
يراهن 

على 
خنق 

االقتصاد 
وإجبار 

طهران 
على 

قبول 
شروطه 
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