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"أمان" يطالب بتحديد طبيعة سلطة النقد
وتطوير اإلجراءات القانونية الناظمة لعملها
رام الل���ه " -األيام" :دعا االئتالف من أجل النزاهة والمس���اءلة
"أم���ان" ،إلى نقاش وتحديد طبيعة س���لطة النقد األنس���ب في
فلس���طين ،والفكر المالي واالقتصادي المرغ���وب العمل به ،بما
يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.
وح���ث "أمان" ف���ي تقرير أصدره ح���ول "النزاهة والمس���اءلة
والش���فافية في عمل سلطة النقد" ،على تطوير اإلطار القانوني،
واألنظمة واإلجراءات الناظمة لعمل س���لطة النق���د ،لمواكبة ما
يطرأ من مستجدات ّ
وتطور في عمل البنوك المركزية ،بما يشمل
معايي���ر واضحة ومح���ددة لتعيين المحافظ ونائ���ب المحافظ،
وأعضاء مجلس اإلدارة ،تعتمد بش���كل أساسي على التخصص،
والجدارة والمهنية والخبرة واألهلية.
وطالب التقرير رئاس���ة الوزراء ،بتوضيح مفهوم االس���تقالل
المال���ي واإلداري ،خاص���ة فيم���ا يتعلق بآليات إخضاع س���لطة
النقد للمس���اءلة والرقابة ،واتخاذ القرار اإلداري أو المالي فيها،
ع�ل�اوة على معالجة التداخ���ل في دور ومه���ام المحافظ كرأس
اله���رم التنفيذي من جهة ،وكرئي���س لمجلس اإلدارة من جهة
أخرى ،وإيج���اد آلية فاعلة ودائمة لتقيي���م أداء مجلس اإلدارة،
وعدم االكتفاء بتقييمه لنفس���ه ،خاصة في ظل غياب الس���لطة
التشريعية.
ودعا إل���ى النظر في إمكانية تخفيض س���قف المبلغ الذي
يصادق عليه مجلس اإلدارة ،وهو حاليًا  200ألف إلى  100ألف
دوالر ،واعتماد آليات إصدار الموازنة لس���لطة النقد ،والرقابة
عليها بما يتوافق والقوانين السارية ،وأهمها قانون تنظيم
الموازن���ة ،نظ���رًا لتأثير الموازن���ة المعتمدة عل���ى الموازنة
العامة.
وطالب محافظ ومجلس إدارة س���لطة النق���د ،بمعالجة ارتفاع
ّ
رواتب موظفي سلطة النقد ،عبر صيغة توفق بين ضرورة مراعاة
"الحصانة األخالقية" للموظفين من جهة ،وأهمية جسر الفجوة
وفارق الرواتب مع المؤسسات الحكومية األخرى ،مؤكدة ضرورة

اخضاع أج���ور الموظفين ورواتبهم لقانون الخدمة المدنية ،وان
يتضمن التشريع نصًا واضحا بش���أن راتب وامتيازات المحافظ
ونائبه ،ومكافآت أعضاء المجلس التي تصل إلى  15ألف دوالر.
كما دعا مجلس إدارة سلطة النقد إلى تطبيق إجراءات صارمة
لضبط الس���فريات والزيارات الخارجية ُ
المبالغ بها ،وضمان عدم
اس���تغاللها ألغراض خاصة ،إضافة إلى وجود آليات ضبط ورقابة
على الجهاز التنفيذي فيما يخص "اإلس���راف المالي" ،واإلفراط
والمبالغة بالسفريات والزيارات الخارجية.
وتن���اول ما س���ماه "الرمزية الس���يادية للمرافق والمنش���آت،
والمبالغ���ة الش���ديدة في اإلس���راف والتبذير المالي" ،مش���يرًا
"للترف المبالغ فيه في المبنى الجديد ،الذي رصد له س���ابقًا 12
ملي���ون دوالر ليصل إلى  27ملي���ون دوالر ،وهو مبلغ كان ائتالف
كاف إلعالة 1900عائلة فقي���رة ،أو بناء
أمان ،قد أش���ار إلى ان���ه ٍ
تس���ع مدارس ،أو اس���تصالح حوالي  13ألف دونم زراعي ،أو بناء
مستشفى أو  27عيادة".
ولفت إلى ضرورة نش���ر محاض���ر اجتماعات مجل���س اإلدارة،
والبيان���ات المالي���ة والموازنة ،واللوائح الخاصة بس���لطة النقد،
والعم���ل م���ع جه���ات االختص���اص عل���ى تحدي���د دور ومهام
وصالحي���ات نائب المحافظ ،وتوضيح ج���دوى المنصب ،والعمل
على منحه الجدي���ة واالعتبار الالزم ،عبر تبن���ي معايير مهنية
ّ
رصينة ،تمكن َم ْن يشغله من أن يكون عونًا حقيقيًا للمحافظ.
وطال���ب بوضع معايير وش���روط تعيين محافظ س���لطة النقد
ونائب���ه ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،ودرجة التزامهم بالممارس���ات
الفضل���ى في العمل العام؛ وتعزيز مب���ادئ النزاهة مثل اصدار
اإلرش���ادات الخاص���ة بضواب���ط الس���لوك وأخالقي���ات العمل،
واإلج���راءات التأديبية وتطبيق العقوبة ،واإلبالغ عن ممارس���ات
الفساد ،وهدر المال العام والحفاظ على ممتلكات سلطة النقد.
وقد توجهت "االيام" لس���لطة النقد للرد على تقرير "امان" اال
انها رفضت الرد او التعقيب.

بنك اإلسكان يشارك في يوم
التوظيف بالغرفة التجارية في جنين
جنين -ضمن رؤيته اإلس���تراتيجية ،ش���ارك بنك اإلس���كان – فروع
فلس���طين في يوم التوظي���ف الذي تم عقده بالغرف���ة التجارية في
جنين ،وبتنظيم :مجلس التشغيل في محافظة جنين ومدرسة جنين
الصناعية وبمشاركة الغرفة التجارية ،مركز التدريب المهني ،منصة
مهنيون ،مصادر التنمية الش���بابية ونقابة المهندسين والتي دعت
فيه الطلبة الخريجين للمشاركة فيه بغاية تقديم أنفسهم وسيرهم
الذاتية للمؤسسات والهيئات المحلية المشاركة.
وبدوره أش���ار محمد البرغوثي المدير اإلقليمي لبنك اإلسكان
– فروع فلس���طين أن هذه المشاركة تأتي من باب دعم نشاطات
مؤسس���ات المجتم���ع المحلي وخاصة التعليمية ،والمس���اهمة
في تقليل نس���بة البطالة من خالل توفير فرص عمل للخريجين

الجدد ،كما وأكد أن المشاركة في هذا اليوم تعتبر فرصة مهمة
في التواصل مع الخريجين الجدد بهدف اس���تقطاب الكفاءات
المناسبة والتي تلبي احتياجات البنك من الكوادر البشرية.
وم���ن جانبهم أكد موظفو البنك المش���اركين ف���ي الحدث الكبير
للخريجين الذين عملوا على تقديم س���يرهم الذاتية وتعبئة طلبات
التوظيف ،بأنه سيتم دراسة كافة الطلبات من قبل الموارد البشرية
لدى البنك ،والذي س���يعمل بدوره على فرز الكفاءات من المتقدمين
كل منهم.
والتواصل معهم حال توفر شواغر تناسب تخصص ٍ
ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاركة مكنت الطالب الخريجين
م���ن التعرف على منتجات وبرامج البنك المختلفة ،وفتحت لهم
األبواب للتعرف على فرص عمل جديدة.

سبيتاني الوكيل الحصري

شركة نيكون تطلق كاميرا COOLPIX P1000
الجديدة فائقة الوضوح والجودة في الشرق األوسط
الشرق األوسط وإفريقيا – أعلنت امس شركة نيكون الشرق األوسط
بمؤسسة المنطقة الحرة عن إطالق كاميرا  COOLPIX P1000الجديدة
الفائقة من نيكون ،والتي تتميز بمستوى جديد من الوضوح والجودة.
وه���ي كاميرا رقمية مدمج���ة تجمع بي���ن األداء الفوتوغرافي الفائق
للصور عالي���ة الجودة والتقاط للصور يحبس األنفاس من روعتها ،مع
تقريب بصري  × 125وإمكانية تشغيل ُمحسنة لراحة المستخدم ،وقد
تم تعيين كاميرا  COOLPIXالجدي���دة لتكون المنافس الجديد في
عالم التصوير للتكبير البصري.
ويوضح ناريندرا مينون ،العضو المنتدب لش���ركة نيكون الشرق
لاً
األوسط مؤسسة المنطقة الحرة قائ " :لقد وضعنا خبرتنا البصرية
ومعرفتن���ا بالتكنولوجيا في كامي���را  COOLPIXالجديدة هذه ،ما
يمث���ل وضع قوة التصوي���ر الرائعة في أيدي مس���تخدمينا .حيث
تمنح كاميرا  P1000الجديدة مس���تخدمينا قابلية تشغيل عالية
الجودة وعالية الدقة والتي س���تثير اإلعجاب بال ش���ك ،فهي تمثل
الكاميرا المثالية للتصوير الفوتوغرافي فائق الس���رعة ،سواء كان
ذلك من أجل تصوير الطيور أو الحياة البرية أو األجرام السماوية.
ُ
وتزود كاميرا  COOLPIX P1000بعدسة تكبير بصري  × 125تغطي
ً
ً
ً
نطاقا مدهشا من البعد البؤري ،بدء ا من المعادل واسع المدى والذي
يص���ل إلى  24مم ،وتمتد حتى ُمعادل  3000ملم فائق الدقة (يمكن
تكبي���ر الصورة حتى  2 × 250عدما يت���م تمكين تقنية Dynamic
ّ
المحس���ن
 .)Fine Zoomومجهزة بمحرك لمعالجة الصور EXPEED
حديثًا للحص���ول على جودة صورة فائقة وتقني���ة تقليل االهتزاز
بخاصية الكش���ف البص���ري الم���زدوج لتوفير مس���توى من تقليل
االهتزاز يعادل زيادة  stop3-5.0في سرعة انغالق العدسة ،وتمكن
هذه الكاميرا الجديدة من التقاط الصور الدقيقة والواضحة ،والتي
يمكن حتى استخدامها من خالل أجهزة التقريب المحمولة ً
يدويا.
اكتشف قابلية تشغيل فائقة مع ميزات تشتمل على عدسة كاميرا
إلكترونية بدقة تصل إلى حوالي  2359كيلو نقطة من  ،OLEDوهي
حلقة تحكم يمكن استخدامها لضبط التركيز ً
يدويا وتغيير إعداد
ّ
توازن اللون األبيضُ ،ومحدد وضع التركيز والذي يمكن المستخدم
من تغيير وضع التركيز أثناء حم���ل الكاميرا .وتدعم هذه الكاميرا
المدمجة تس���جيل أفالم  30p / 4K UHDوأفالم  (Superlapseذات
اللقطات الس���ريعة) ،باإلضافة إلى مجموع���ة متنوعة من الملحقات
االختيارية للتعبير عن الصور الغنية والمتنوعة.

المميزات األساسية لكاميرا :COOLPIX P1000

•القدرة على التقريب :في حين أن تصوير أحد مخلوقات الطبيعة
ُيعد ً
أمرا يفضل���ه الكثيرون؛ كقندس بعيد المنال ،أو نس���ر خفيف
الحرك���ة ،م���ع الحرص على ترك مس���افة محس���وبة .تعم���ل كاميرا
 COOLPIX P1000على التقريب ،مع الحفاظ على مسافة بينك وبين
الشيء الذي تصوره ،مع عدسة تقريب بصري بزاوية 125x NIKKOR
لتوفير تصوير فائق الس���رعة في تغطية زاوية واسعة يصل مداها
إلى  24م���م إلى البعد البؤري الفائق الذي يص���ل إلى  3000مم .كما
يتم استخدام عناصر فائقة منخفضة التشتت وعناصر عدسة ذات
ً
ً
تش���تت منخفض ،ما يضف���ي تعويضا فائقا للزي���غ اللوني ،من أجل
الحصول على صورة نقية وعالية الدقة على النطاق الكامل للتكبير.
•الحص���ول على الوضوح :ع���رض المواضيع ف���ي إطاللة واضحة
ونقية مع عدس���ة الكاميرا اإللكترونية التي تتميز بقتها العالية،
ً
تقريب���ا .ويتم عرض
والت���ي تص���ل دقتها إلى  2359كيل���و نقطة
المشاهد بوضوح من خالل استخدام خاصية تكبير العدسة إلى ما
يصل إلى ( × 0.68أي ما يعادل تنسيق  35ملم ( .))135كما تتمكن
ً
عدس���ة الكاميرا عالية األداء هذه من تأطير الصور وعرضها عرضا
ً
يس���يرا يبعث على الراحة ،حتى في األماكن الخارجية المش���رقة.
لاً
وفض ع���ن دقتها ،تبرز تقنية تقليل االهتزاز بخاصية الكش���ف
البص���ري المزدوج لتوفير مس���توى م���ن تقليل االهت���زاز يعادل
زيادة -5.0توقف في س���رعة انغالق العدس���ة ،ما يسمح بتصوير
فوتوغرافي فائ���ق يبعث على الراحة .وتعال���ج الكاميرا نوعين من

معلوم���ات اهت���زاز الكاميرا التي يتم اكتش���افها من مستش���عر
السرعة الزاوي ومن الصورة ذاتها للحصول على تعويض دقيق عن
اهتزاز الكاميرا .يتم قمع آثار اهتزاز الكاميرا بشكل فعال حتى مع
االلتقاط اليدوي للصور.
وتدع���م كاميرا ( )COOLPIX P1000خاصية تس���جيل أفالم عالية
ً
الوضوح بجودة  .30p/4K UHDويمكن أيضا حفظ لقطات من األفالم
المس���جلة بصيغة  4K UHDكصور ثابتة لتسجيل اللحظات التي ال
يمكن التقاطها بسهولة بخاصية االلتقاط المستمر للصور الثابتة.
•قابلية تش����غيل كافة الخصائص :أصبح من الممكن الشعور براحة
الب����ال والمتعة الش����ديدة ف����ي التصوير من خالل اختي����ار يد متينة
ً
للكاميرا لضمان اس����تخدام الكاميرا بش����كل أقوى وأكث����ر ثابتا حتى
ً
مع التصوير الي����دوي .وتتمتع الكاميرا أيضا بقابلية تش����غيل عالية
م����ع الميزات التي تتضمن وضع محدد البؤرة الذي يمكن اس����تخدامه
لتغيير وضع التركيز بعد تحديد التركيز ،وحلقة تحكم تسمح بإجراء
تعديالت في اإلعدادات مثل توازن اللون األبيض والتركيز اليدوي.
ً
وكاميرا ( )COOLPIXأيضا مجهزة بطرف الكمالية وملحقات لإلطار
الخارج���ي التي تدع���م مجموعة متنوعة من الملحق���ات ،بما في ذلك
أضواء الفالش الخارجية .حيث إن دعم مجموعة واس���عة من ملحقات
كاميرا نيك���ون يزيد من إمكاني���ات التصوير .ومن بي���ن العديد من
الملحقات االختيارية المتوفرة في كاميرا  P1000هي جهاز البلوتوث
الجدي���د للتحكم عن بعد بتقنية ( )ML-L7والذي يمكن اس���تخدامه
للتخلص من اهتزاز الكاميرا الذي غالبًا ما يكون مصدر قلق مع التقاط
الصور بعدسة مقربة .ويدعم هذا الملحق التصوير بسهولة بعدسة
مقربة على أعلى مستوى من الدقة والوضوح.

مميزات أخرى:

•مجهزة بشاشة  3.2بوصة ،ومتغير الزاوية من نوع .TFT LCD
•دعم صيغة صور  RAWالخام بامتداد ملف  NRWمن نيكون.
•مزودة بخاصية  COOLPIXللتحكم في الصور.
ً
•مجهزة بأسلوب مبتكر يجعل تحقيق التصوير المثالي ً
أمرا بسيطا.
•تتمت���ع بقدرة تس���جيل أفالم بتقني���ة ( اللقطات الس���ريعة
 )Superlapseأو األفالم بفاصل زمني.
ّ
•دعم تطبيق  SnapBridgeالذي يمكن من التحكم عن بعد بالكاميرا
ً
تلقائيا إلى أحد األجهزة الذكية.
من جهاز ذكي ونقل الصور
.1بعد بؤري مكافئ  35مم بصيغة (.)135
.2تتمت���ع بأقصى حج���م للصورة .يختلف الحد األقصى لنس���بة
التكبير حسب حجم الصورة .ونس���بة التكبير المشار إليها بالزوم
اآللي فائق القدرات هي النسبة المدمجة للتكبير البصري من الحد
األقصى لموضع الزاوية العريضة والتكبير الرقمي.
ً
.3يتم قياسها وفقا لمعايير اتحاد الكاميرات ومنتجات التصوير
 350 ،CIPAمم (طول بؤري مكافئ بنسبة  35مم بصيغة [.)]135
وتتوف����ر منتج����ات نيكون من خالل ش����ركة " أك����رم س����بيتاني و أوالده" الوكيل
الحصري والمعتمد لشركة نيكون  Nikonفي فلسطين منذ أكثر من خمسة أعوام.
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تقرير للبنك الدولي يبرز متطلبات بناء نظام
بيئي فلسطيني قوي للشركات الناشئة
القدس  -وفا :كش���ف تقرير جديد للبن���ك الدولي ،بعنوان" :النظام
البيئي لشركات التكنولوجيا الناشئة في الضفة الغربية وقطاع غزة،
أنه رغم أن النظام البيئي الفلس���طيني ف���ي مرحلة مبكرة من التطور
وال يزال آخذًا في النضج ،إال أن مؤسسيه يتمتعون بمستوى تعليمي
عال.
ٍ
وأوضح البنك الدولي في تقرير الذي نشره أمس األربعاء ،أن النظام
البيئي الفلس���طيني يس���جل أعل���ى المعدالت لرائ���دات األعمال في
مختلف األنظمة البيئية التي خضعت للتحليل ،بيد أن المؤسس���ين
هم في العادة من الشباب وتنقصهم الخبرة اإلدارية.
وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية
وقطاع غزة مارينا ويس" :أولى البنك الدولي في اس���تراتيجيته التي
تمتد أربع س���نوات ،اهتمامًا كبيرًا بمس���ألة خلق بيئة مواتية أفضل
لالستثمارات الخاصة ،وذلك لنمو فرص العمل في نهاية األمر".
وأضاف���ت إن التقري���ر يتضمن واحدة م���ن أكثر عين���ات البيانات
المجمع���ة ً
ثراء حت���ى اآلن ،بوصفها أساس���ا لإلج���راءات على صعيد
السياس���ات العامة بغية س���د الثغرات ف���ي ش���ركات التكنولوجيا
الفلسطينية الناشئة.
الم ّ
ودعت نتائج التقرير إلى تعبئة ُ
سرعات لرفع مستوى المهارات
وبناء شبكات من العالقات.
واس���تند التحليل إلى مسح شمل ما يزيد على  400من رواد األعمال
في الضفة والقطاع ،رغم أن مجموعة البيانات ليست شاملة وال تشمل
الش���ركات الناشئة التي توقف عملها أثناء عملية الجمع ،فهي تتيح
رؤى فريدة لتعزيز نضج النظام البيئي واستدامته.

وأش���ار التقرير إلى أنه تمت إقامة  19ش���ركة ناشئة في المتوسط
زي���ادة على العام الس���ابق ،ما أدى إلى زيادة بنس���بة  %34في معدل
النمو المركب في إقامة الشركات الناشئة منذ العام .2009
ولف���ت إلى أنه بالمقارنة مع لبنان ودار الس�ل�ام (تنزانيا) ،ولديهما
ّ
نس���بيا ،تسير الشركات الناشئة في الضفة
نظامان بيئيان متماثالن
والقطاع بوتيرة أس���رع على مس���توى الحصول على االئتمان وتعيين
الموظفين وتأجير المكاتب.
ّ
وقال التقرير :بينما تكمن القوة األساسية للنظم البيئية في توفر
عال
أش���خاص موهوبين مع مؤسسين يتمتعون بمس���توى تعليمي ٍ
( %85حاصل���ون على درج���ة جامعية و %27حاصلون على ش���هادات
تخرج) ،ف���إن معظم المؤسس���ين لديه���م خبرات إداري���ة محدودة،
وبالتالي ذكاء تجاري محدود.
ولمعالجة هذه المس���ألة ،يحدد التقرير إتاحة فرص الحصول على
التعليم الرسمي ،ومش���اركة مستثمرين أجانب كعوامل أكثر أهمية
لنجاح المشاريع التكنولوجية على المدى الطويل.
وأوص���ى التقرير بتوس���يع نطاق الجان���ب العملي أثناء الدراس���ة
الجامعية ومن خالل برامج التدريب على المهارات السريعة ،ودعا إلى
الحد من اتباع النهج االنعزالي وبناء األصول الشبكية لتعزيز المجتمع
المحل���ي والتجمع���ات العنقودية لكل قطاع ،الس���يما بي���ن القطاع
والضفة .وأش���ار إلى أن���ه يمكن خلق روابط م���ع األردن والمجتمعات
المحلية العربية القريبة ومع منطقة الش���رق األوسط وشمال أفريقيا
على نطاق أوسع.
وأك���د التقرير أن الس���بيل إلى رفع جودة دع���م البنية التحتية هو

التركيز على الدع���م اإلداري وجذب الموجهي���ن الذين لديهم خبرة
عملية في ريادة األعمال والنشاط التجاري في المسرعات.
ً
وعلى صعيد االس���تثمار ،أش���ار التقرير إلى أن هناك تمويال أوليًا
كافيًا في المرحلة المبكرة ،ولكن مع فرص أقل لنمو الشركات الناشئة
ّ
وتوسعها.
وأش���ار إلى أن التمويل المدعوم من البنك الدولي يهدف إلى خلق
فرص عمل للتخفيف من حدة هذا التحدي من خالل تطوير المشاريع
االس���تثمارية وتعزيزها ف���ي المرحلة المبكرة من خ�ل�ال أداة المنح
المناظرة للنظام البيئي لريادة األعمال.
ً
وحذر التقري���ر من االتجاه لترويج النهج القائ���م على العرض بدال
من النهج القائم على الس���وق لتنمية ري���ادة األعمال ،نتيجة لوجود
عدد كبير من المانحين والمب���ادرات الممولة من القطاع العام .وقال:
له���ذا اإلجراء التدخلي أثر على أولويات المنظمات المتلقية للتمويل
وقدرتها على تحمل صعوبة تنظيم المشاريع القائمة على اعتبارات
السوق.
ومن شأن ّ
تحول القطاع الخاص إلى النهج المدفوع بالطلب أن يعزز
االستدامة على المدى الطويل بشكل أكبر.
َّ
وقال أخصائي القطاع المالي ،رئيس فريق العمل لمشروع التمويل
لخلق فرص عمل ،عبد الوهاب الخطيب" :تس���ليمًا بالقيود المفروضة
على السياق السياسي والمؤسس���ي ،يتعين على الجهود السياسية
توفير س���بل للمش���اريع المبتكرة عل���ى المس���توى اإلقليمي ،وخلق
الفرص لرواد األعمال لتطوير خبراتهم ومعارفهم بكيفية االستفادة
من الشبكات واألسواق العالمية".

تصعيد أميركي جديد في الحرب التجارية مع بكين
واش���نطن-أ ف ب :ف���ي تصعي���د إضاف���ي للحرب
التجاري���ة مع الصين ،أعلنت الوالي���ات المتحدة عن
قائمة جديدة من المنتجات الصينية المس���توردة
بقيم���ة  200ملي���ار دوالر في الس���نة تهدد بفرض
رسوم جمركية عليها اعتبارا من أيلول.
وقال ممث���ل التجارة األميركي روب���رت اليتهايزر
في بيان امس"،منذ أكثر سنة ،طلبت إدارة (الرئيس
دونالد) ترامب بصبر من الصين وضع حد لممارساتها
غير النزيهة وفتح أس���واقها والدخول في منافسة
مبنية على قوى السوق".
وتابع "لألس���ف ،لم تبدل الصين سلوكها ( )...وهو
يهدد مستقبل االقتصاد األميركي .وبدل االستجابة
لمخاوفنا المش���روعة ،بدأت الصين باتخاذ تدابير رد
ضد المنتجات األميركية .إن أعماال كهذه غير مبررة".
وفي حال ق���ررت الواليات المتح���دة المضي قدما
بف���رض الرس���وم الجمركية الجديدة ،ف�ل�ا يمكن أن
تدخل حيز التنفيذ قبل ايلول بسبب آليات قانونية
واستش���ارية ،على ما أوضح مس���ؤولون ف���ي اإلدارة
األميركية للصحافة الثالثاء.
وه���ذه التدابي���ر األميركي���ة الجدي���دة ليس���ت
مفاجئة ،وقد لوح بها ترام���ب في حال عمدت بكين
إلى التصعيد بع���د فرض أولى التدابي���ر الحمائية
األميركية األس���بوع الماضي ض���د منتجات صينية
بقيمة  34مليار دوالر.
وإعالن واش���نطن الثالثاء عن فرض رسوم جمركية
بنسبة  %10على المنتجات المستهدفة ،هو الخطوة
األولى من اآللية التي س���تفضي إلى تطبيقها ما لم
تتوصل القوتان االقتصاديت���ان األوليان في العالم
بحلول ذلك الحين إلى اتفاق.
ول���م يتأخر الرد الصيني إذ ح���ذرت بكين األربعاء
بأنها س���تضطر إلى اتخاذ تدابي���ر مضادة في حال
فرض أي رسوم جمركية أميركية جديدة.
وحمل���ت وزارة التج���ارة الصينية ف���ي بيان على
التهدي���دات األميركي���ة الجديدة "غي���ر المقبولة
إطالقا" ،منددة بـ"الس���لوك غير العقالني" األميركي
وبالنزعة إلى "الهيمنة التجارية".

وقبل ذل���ك بقلي���ل ،اتهم نائ���ب وزي���ر التجارة
الصيني لي شينغانغ واشنطن بالسعي إلى "تدمير
التجارة" بين البلدين.
وكانت الصين أعلنت االسبوع الماضي ردا على أول
سلس���لة من التدابير األميركية أن واشنطن باشرت
"أكبر حرب تجارية في التاريخ االقتصادي".
وف���ي ح���ال إق���رار واش���نطن الرس���وم الجمركية

الجديدة ،فس���وف تطاول هذه التدابي���ر العقابية
بص���ورة إجمالي���ة  250ملي���ار دوالر م���ن المنتجات
الصينية المستوردة إلى الواليات المتحدة ،إذ تعمل
اإلدارة األميركي���ة على إضافة منتج���ات بـ 16مليار
دوالر إلى الـ 34مليارا المش���مولة أساسا بالعقوبات،
تضاف إليها المنتجات بقيمة  200مليار التي أعلن
عنها الثالثاء.

واشنطن تشكك في شرعية انتماء
الصين إلى منظمة التجارة العالمية
جني���ف  -أ ف ب :أدخل���ت الوالي���ات المتحدة
منظمة التجارة العالمية في قلب الحرب التجارية
القائمة بينها وبين الصين ،مع تشكيكها االربعاء
في ش���رعية انتم���اء بكي���ن الى ه���ذه المنظمة
الدولية.
وتعقد منظم���ة التجارة العالمي���ة في جنيف
اجتماع���ًا يمت���د ثالث���ة اي���ام مخصص���ًا "لبحث
السياس���ات التجاري���ة للصي���ن" ،وكان الس���فير
األميركي لدى المنظمة دنيس ش���يا اول من القى
كلمة خالل هذا االجتماع المغلق .واعتبر الس���فير
االميركي ان الصين تس���تفيد من وضعها كعضو
في منظمة التجارة العالمية لالضرار ببقية الدول،
معتبرًا انه في حال لم يؤخذ سلوك بكين هذا في
االعتبار فستنتهي االمور الى تخريب المنظمة.
ومما قاله السفير شيا بحسب مالحظات نقلتها
الس���فارة االميركي���ة "ان ع���دم اعتم���اد الصين
سياس���ات االنفتاح على الس���وق التي تم انشاء
المنظمة على اساسها ،ال بد من ان يخضع لنقاش،
أكان داخل منظمة التجارة العالمية او خارجها".
وتابع انه "لم يعد باالمكان ارجاء هذا النقاش"،

الدوالر يصعد أمام الين وعمالت األسواق
الناشئة تربح بانحسار مخاوف التجارة
نيويورك  -رويترز :ارتفع الدوالر األميركي إلى أعلى مس���توى في نحو س���تة أش���هر
مقابل عمل���ة المالذ اآلمن الي���ن الياباني ،أول من أمس ،بينما حققت عمالت األس���واق
الناش���ئة ،مثل :البيسو المكس���يكي والريال البرازيلي والروبل الروسي ،مكاسب وسط
إقبال المستثمرين على شراء األصول التي بها قدر أكبر من المخاطرة.
يأت���ي هذا في الوقت ال���ذي بدا فيه أن الزخ���م االقتصادي العالم���ي لم يتضرر من
التوترات التجارية.
وارتف���ع الدوالر  %0.5مقابل العملة اليابانية إل���ى  111.35ين .وعادة ما يزيد اإلقبال
على شراء الين في أوقات الضبابية الجيوسياسية.
ولم يس���جل مؤش���ر الدوالر ،الذي يقيس أداء العملة األميركية مقابل س���لة عمالت
كب���رى ،تغيرًا يذكر بعد أن كان ارتفع  %0.4في التعامالت الصباحية وبلغ  94.475خالل
ذروة الجلس���ة .وتعافى الجنيه اإلس���ترليني من بعض الخسائر التي مني بها ،اإلثنين
الماضي ،في أعقاب استقالة وزيرين بحكومة تيريزا ماي؛ بسبب خطط الحكومة للخروج
من االتحاد األوروبي.
وس���اعدت التوقعات بأن تظل ماي في منصبها لتش���رع بالتف���اوض على خطتها مع
االتحاد األوروبي على ارتفاع اإلس���ترليني .غير أن بيانات الناتج المحلي اإلجمالي التي
جاءت موافقة للتوقعات وصعود الدوالر شكلت ضغطًا على العملة البريطانية.

"فايزر" تؤجل رفع أسعار
أدويتها بعد انتقاد ترامب لها
نيويورك -د ب أ :أعلنت شركة "فايزر" العمالقة للصناعات الدوائية اول من امس ،أنها
ستؤجل رفع أسعار منتجاتها في أعقاب انتقادات من الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وفي بيان قالت ش���ركة فايزر أنها "ستؤجل زيادات أسعار الشركة التي تم تفعيلها
ف���ي أول تموز إلعطاء الرئيس فرصة للعمل على خطت���ه لتعزيز نظام الرعاية الصحية
وتوفير فرصة للمزيد من المرضى للحصول على (تلك األدوية)".
وأضاف البيان" :س���تعيد الشركة هذه األسعار إلى مستويات من قبل  1تموز في أقرب
وقت متى كان ذلك ممكنًا من الناحية الفنية" .ووافق رئيس "فايزر" ورئيسها التنفيذي
إيان ريد على التغييرات "بعد مناقشة مكثفة مع الرئيس ترامب " بحسب البيان.
ورحب ترامب بهذه األخبار في تغريدة له ،وقال" :تقوم شركة فايزر بتقليص ارتفاع
األس���عار ،لذا ال يدفع المرضى األميركيون المزيد .ونحن نحيي شركة فايزر لهذا القرار
ونأمل أن تفعل الشركات األخرى الشيء نفسه .أخبار سارة للشعب األميركي!".
وكان ترامب هاجم الشركة في تغريدة أخرى االثنين .وقال ترامب في تلك التغريدة:
"يجب على ش���ركة فايزر وآخرين أن يشعروا بالخجل من أنهم قد رفعوا أسعار األدوية
دون سبب .فهم يستغلون الفقراء وغيرهم غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم".

مضيفا "اذا كان���ت منظمة التجارة العالمية تريد
ان تبقى فاعلة على مستوى ادارة النظام التجاري
العالمي ،فان التغيير بات ضروريا".
من جهته���ا ،اعتب���رت الصين ف���ي تقرير تم
توزيعه انها "تمارس تماما مفهوم التبادل الحر"
منذ انضمامها الى منظمة التجارة العالمية العام
 ،2001مؤكدة انها "تفي بكل التزاماتها".
وتتزامن هجمات الس���فير شيا مع دخول ادارة
الرئيس االميركي دونالد ترامب في جولة جديدة
من الحرب التجارية م���ع الصين ،عبر اعداد الئحة
اضافية بمنتجات صينية مستوردة قيمتها نحو
 200مليار دوالر ،تنوي فرض رسوم جمركية عليها
ابتداء من ايلول المقبل.
وكان ممث���ل الواليات المتح���دة للتجارة روبرت
اليتثاي���زر اصدر بيانا الثالثاء ق���ال فيه ان ادارة
ترامب "تكرر منذ اكثر من سنة الطلب من الصين
انهاء ممارس���اتها غير القانونية وفتح اسواقها،
والدخول في منافس���ة قائمة على قوة االسواق"،
قبل ان يضيف "لكن الصين ولالسف لم تغير من
ممارساتها".

وق���د ال يتوقف ترامب عند ه���ذا الحد إذ أعلن في
الس���ابق أنه يعتزم اس���تهداف أكثر من  400مليار
دوالر من المنتجات المستوردة من الصين.
وبلغ حجم الواردات األميركية من الصين باإلجمال
 505ملي���ار دوالر ع���ام  ،2017فيم���ا س���جل الميزان
التج���اري بين البلدين عج���زا بقيمة  375مليار دوالر
لصالح الصين.
وتض����اف إل����ى ه����ذه التدابي����ر العقابية الرس����وم
الجمركية التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب
( )%25واأللمنيوم ( )%10من الصين ودول أخرى.
وتته���م واش���نطن بكي���ن منذ الصي���ف الماضي
بالقيام بعمليات "نقل قسري للتكنولوجيا" بإرغامها
الشركات األميركية الساعية إلى بيع منتجاتها في
األس���واق الصينية على إقامة ش���ركات مع ش���ركاء
صينيين يتمكنون بهذه الطريقة من االستفادة من
التكنولوجيا األميركية.
وفي هذا الس���ياق ،تته���م إدارة ترام���ب الصين
مباشرة بـ"السرقة" وتطالبها بفتح أسواقها أكثر من
خالل رفع الحواجز الجمركية والقانونية.
وستقوم اإلدارة األميركية اآلن بتنظيم مناقشات
وإج���راء تحقيقات حول انعكاس���ات هذه الرس���وم
الجمركي���ة اإلضافية التي تس���تهدف من جملة ما
تستهدفه األس���ماك واإلطارات والمنتجات الجلدية
واألجبان والخش���ب وال���ورق ومنتج���ات كيميائية.
وستس���تغرق العملية مدة قد تصل إلى ش���هرين،
وتتراف���ق مع جلس���ات اس���تماع تس���مح للقطاعات
المعنية بعرض حججها الداعمة للرسوم الجديدة أو
المعارضة لها.
وليس الخالف حول الملكية الفكرية سوى واحدة
من الجبهات التي فتحها دونالد ترامب في هجومه
الحمائي على التجارة.
فإلى الرس���وم الجمركية عل���ى الصلب وااللمنيوم
التي تنطب���ق على جميع ش���ركاء الواليات المتحدة
التجاريي���ن تقريب���ا ،يعت���زم الرئي���س األميرك���ي
اس���تهداف قط���اع الس���يارات وال س���يما واردات
السيارات من ألمانيا.

تباين بورصات الخليج مع تراجع النفط
دبي  -رويترز :تباينت أس���واق األسهم
الخليجي���ة أمس ،مع تض���رر المعنويات
بفعل هب���وط خام القياس العالمي مزيج
برنت بما يزي���د على دوالري���ن للبرميل،
بعدما ه���دد الرئيس األميرك���ي دونالد
ترامب بفرض رس���وم جمركي���ة جديدة
على الصين.
وتراج���ع مؤش���ر بورصة قط���ر  0.4في
المئة ،بينما هبط مؤش���ر س���وق مسقط
لألوراق المالية في س���لطنة عمان واحدا
في المئة ،ليقودا االنخفاضات.
لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفع
 0.5بالمئة في حين زاد مؤش���ر الس���وق
ً
األول ف���ي الكويت  1.4في المئة ،مواصال
مكاسبه من الجلسة السابقة.
وفي أس���واق أخرى ،ضغط القلق بشأن
رس���وم أميركية على منتج���ات صينية
إضافي���ة قيمتها  200ملي���ار دوالر على
السلع األولية وأسواق األسهم اآلسيوية.
وانخفض المؤش���ر الرئي���س للبورصة
الس���عودية  0.4في المئ���ة تحت ضغط
خسائر ألسهم المؤسس���ات المالية ،مع
تراج���ع س���هم مجموعة س���امبا المالية
اثنين في المئة ،وسهم البنك السعودي
الفرنسي  1.9في المئة.
وتض���ررت أس���هم ش���ركات
البتروكيماوي���ات أيضا مع هبوط س���هم
ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
 2.3في المئة.
وأغلق سهم جرير للتس���ويق مرتفعا
واحدا في المئة عند  181.8ريال (48.63
دوالر) ،بعدم���ا س���جلت ش���ركة متاج���ر
التجزئة زيادة بنحو عشرة في المئة في
ربحها للربع الثاني من العام.
وقالت األهل���ي كابيتال إلدارة األصول
إنها أوصت بزيادة الوزن النسبي لسهم
جرير في المحفظة االستثمارية ،محددة
س���عره المس���تهدف عن���د  209.6ريال
بعدما أعلنت الش���ركة أح���دث نتائجها
المالية الفصلية.

وفي قطر ،تراجع سهم البنك التجاري
القط���ري  2.4في المئة ،وس���هم مصرف
قطر اإلسالمي  1.5في المئة.
وهبط س���هم صناعات قط���ر ،المنتجة
للبتروكيماويات والمعادن واألسمدة1.1 ،
في المئة.
وتلقت س���وق أبوظبي دعما من صعود
س���هم بنك أبوظبي األول  1.2في المئة،
وس���هم مؤسس���ة اإلم���ارات لالتصاالت
(اتصاالت)  0.6في المئة.
وزاد س���هم أبوظبي الوطني���ة للطاقة
(طاقة)  4.1في المئة رغم هبوط أس���عار
النفط ،لكن س���هم دانة غاز تراجع واحدا
في المئة.
وانخفض مؤش���ر س���وق دب���ي  0.1في
المئة تحت ضغط خسائر ألسهم القطاع
العقاري ،مع هبوط سهم إعمار العقارية
 2.2في المئة ،وس���هم دام���اك العقارية
لواحد في المئة.
ويضغ���ط قطاع العقارات في دبي على
سوق األس���هم في اإلمارة هذا العام ،مع

توقعات لمحللين بأن تش���هد األس���عار
الضعيفة للعق���ارات المزيد من الهبوط
بسبب فائض في المعروض.
وفيما يلي مس���تويات إغالق مؤشرات
أسواق األسهم في الشرق األوسط:
 السعودية ..انخفض المؤشر  0.4فيالمئة إلى  8389نقطة.
 دبي ..تراجع المؤشر واحدا في المئةإلى  2892نقطة.
 أبوظبي ..زاد المؤش���ر  0.5في المئةإلى  4692نقطة.
 قطر ..نزل المؤش���ر  0.4في المئة إلى 9355نقطة.
 الكويت ..صعد المؤشر  1.4في المئةإلى  5377نقطة.
 البحري���ن ..ارتف���ع المؤش���ر  0.8فيالمئة إلى  1345نقطة.
 س���لطنة عمان ..هبط المؤش���ر واحدافي المئة إلى  4456نقطة.
 مصر ..زاد المؤش���ر  0.2في المئة إلى 15952نقطة.

المزروعي يحث كندا على بناء خطوط
أنابيب لكي ال تنزح االستثمارات إلى أميركا
كالج���اري (ألبرتا) -رويترز :حث رئيس منظمة البل���دان المصدرة للبترول (أوبك) كندا
اول من امس ،على االس���تثمار في البنية التحتية م���ن أجل تحريك قطاع النفط والغاز
محذرًا من أنها إن لم تفعل ستواجه نزوح استثمارات إلى الواليات المتحدة.
ووافق���ت الحكوم���ة الكندية في أيار على ش���راء خط أنابيب النف���ط ترانس ماونتن
ومش���روع توس���ع آخر ذي صلة من كندر مورجان كندا مقابل  4.5مليار دوالر كندي (3.4
مليار دوالر أميركي) .وتس���بب عدم كفاية سعة خطوط أنابيب النفط بالبالد في زيادة
الخصم في س���عر الخام الكندي الثقيل مقارنة مع الخام األميركي الخفيف في العقود
اآلجلة .وقال س���هيل المزروعي "إذا لم تكن لديكم البنية التحتية الضخمة ،فسيذهب
المس���تثمرون إل���ى جارتكم التي ال تعاني من مش���كلة في البني���ة التحتية ...تحركوا
وبس���رعة إن كنتم تريدون االحتفاظ بهؤالء المستثمرين .أنا صريح ألنني أريد أن أكون
صديقًا صدوقًا للكنديين ...ال أريد أن تفوتهم الفرصة".
كان المزروعي ،الذي يشغل أيضًا منصب وزير الطاقة في دولة اإلمارات ،يتحدث خالل
مؤتمر استثمار في كالجاري.

