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تراجع بورصة موسكو والروبل
بعد العقوبات األميركية الجديدة
موس���كو  -أ ف ب :تراجعت البورصة الروسية أمس ،بعد
فرض عقوبات أميركية جديدة على صلة بتس���ميم عميل
مزدوج سابق بغاز نوفيتشوك في بريطانيا تسببت كذلك
بهبوط الروبل إلى أدنى مستوى له أمام الدوالر منذ قرابة
العامين.
وبعد تراجع سجل األربعاء في إطار ترقب فرض عقوبات
جديدة أدى اإلعالن عنها إلى هبوط كبير في المؤش���رين
الرئيسيين في بورصة موسكو.
وتجاوز س���عر الدوالر  66روبال صباح الخميس ألول مرة
منذ تش���رين الثاني  2016في حين تجاوز اليورو  77روبال
ألول مرة منذ نيسان.
وفق���د مؤش���ر "ار تي اس" ف���ي بورصة موس���كو %3,2
و"مويك���س"  %1,2في حوالى الس���اعة  7,45ت غ بس���بب
تراجع س���عر أس���هم ش���ركة الطي���ران أيروفلوت ش���به
الحكومية بنسبة  %10,59بعد أن أعلنت إدارة ترامب أنها
ستمنعها من تس���يير رحالت إلى الواليات المتحدة وفق
وسائل إعالم أميركية.
وفقد مصرف سبربنك العمالق شبه الحكومي .%4,72
وأعلن���ت وزارة الخارجي���ة األميركي���ة ع���ن العقوب���ات
دون أن تكش���ف عن تفاصيلها رس���ميا لكنه���ا ربطتها
بتسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال بغاز
نوفيتشوك لألعصاب في مطلع آذار في سالزبري.

وقال مس���ؤول أميركي في وزارة الخارجية للصحافيين
طالبا عدم الكش���ف عن اس���مه إن العقوبات تشمل حظر
بيع روسيا تكنولوجيا "حساس���ة" كتلك المستخدمة في
األجه���زة اإللكترونية ومعدات المعايرة وهي تكنولوجيا
كان يسمح ببيعها سابقًا كل حالة على حدة.
وقد تش���مل ه���ذه العقوبات ،وفق المس���ؤول نفس���ه،
صادرات بمئات الماليين من الدوالرات إلى روسيا.
وال يزال االقتصاد الروسي يعاني من العقوبات الدولية
التي فرضت على موسكو في  2014إثر ضمها جزيرة القرم
وكذلك بسبب انهيار أسعار النفط حينها.
وفي حين عادت روس���يا إلى تسجيل نمو في  2017بعد
س���نتين من الركود ،فإنها ال ت���زال بعيدة عن أرقام النمو
الت���ي تحققت ف���ي أول واليتين رئاس���يتين لفالديمير
بوتين ( )2008 - 2000بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وقال���ت المتحدثة باس���م الخارجي���ة األميركية هيذر
ّ
"تأكدت في  6آب م���ن ّ
أن الحكومة
نوي���رت إن واش���نطن
الروسية استخدمت أس���لحة كيميائية أو بيولوجية ،في
خرق للقوانين الدولية".
وأضاف���ت إنه بموجب القانون األميركي حول األس���لحة
الكيميائية فإن هذا يس���تتبع فرض عقوبات اقتصادية
تدخل حي���ز التنفيذ ف���ي  22آب إذا لم يعت���رض عليها
الكونغرس.

النزاع السعودي  -الكندي قد يثير المزيد من
القلق للمستثمرين الذين يتطلعون إلى المملكة
دبي  -رويترز :يهدد نزاع متفاقم بين السعودية وكندا
بش���أن حقوق اإلنسان بتقويض مس���عى الرياض لجذب
االس���تثمار األجنبي والذي يواجه بالفعل صعوبات جراء
سلسلة مبادرات سياسية
ودبلوماسية حازمة من أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وجم���دت المملكة التجارة واالس���تثمارات الجديدة مع
كندا ،وطردت سفيرها هذا األسبوع ،مع غضبها من دعوة
ُ
من أوت���اوا لإلفراج عن نش���طاء حقوقيي���ن ألقي القبض
عليهم.
وقد تلح���ق تصرفات الري���اض بعض الض���رر بالتجارة
المح���دودة بي���ن الدولتين ،وعلى س���بيل المث���ال ،قالت
المؤسس���ة الحكومي���ة المس���ؤولة عن ش���راء القمح في
المملك���ة إنه���ا أبلغت مص���دري الحبوب بأنه���ا لم تعد
تشتري القمح والشعير الكندي.
لك���ن النزاع يثير عالمات اس���تفهام على نطاق أوس���ع
أمام المس���تثمرين األجانب ،الذين تعول عليهم الرياض
ليصبحوا شركاء ،في اس���تثمارات بعشرات المليارات من
الدوالرات ،في تحديث أكبر اقتصاد عربي.
ويعول ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان منذ
صعوده إلى السلطة في  2015على رؤوس األموال األجنبية
بينم���ا يقود خطة طموحة لتطوير االقتصاد والخصخصة،
تتضمن طرحا عاما أوليا لش���ركة النف���ط العمالقة أرامكو
السعودية المملوكة للدولة.
وف���ي الوق���ت نفس���ه ،فإنه يس���عى الس���تعراض قوة
الس���عودية في منطقة الخليج التي تشهد عدم استقرار
متزايدا ،ويخوض حربا مكلفة في اليمن ،ويعمل على عزل
قطر الحليفة الس���ابقة ،ويعمق المنافسة على النفوذ في
المنطقة مع الخصم اللدود إيران.
وفي الداخل ،راقب المستثمرون األجانب عن كثب حملة
على الفس���اد شملت احتجاز أمراء ومسؤولين كبار وبعض
رجال األعمال ممن لهم أنشطة دولية كبيرة.
وقال منتقدون إن النزاع يهدد بإبطاء خطة االس���تثمار
األجنب���ي التي تواجه صعوبات ،وتباط���أت التدفقات إلى
المملكة فيما يرجع بشكل رئيس إلى هبوط أسعار النفط
لسنوات ،لكن االضطرابات في المنطقة تحول دون تسارع
التدفقات.
وكت���ب المعلق الس���عودي البارز جمال خاش���قجي في
صحيفة واش���نطن بوس���ت "ببس���اطة ،فإن السعودية ال
يمكنه���ا تحم���ل تبعة اس���تعداء أي قطاع���ات أخرى من
المجتمع الدولي وس���ط حملة عس���كرية ال تلقى قبوال في
اليمن ،إنها مواجهة غير مباشرة مع إيران.
"واألكث���ر أهمية ،فإن خطة التحول االقتصادي للمملكة
تتطلب المزيد من األصدقاء وليس األعداء".

عقود

وقال خاش���قجي إن األمير محمد بن سلمان "يحتاج إلى
استخدام وسائل وأساليب مألوفة لدى المستثمرين .إذا
خش���ي المديرون التنفيذيون للش���ركات من ردود أفعال
عنيفة على أي انتقادات محتملة تتعلق باستثماراتهم،
فإن الرؤية الجديدة للسعودية ستكون في خطر محدق".
وتص���ر المملكة عل���ى أن لديها مب���ررات لمعاقبة كندا
على ندائها العلني بشأن النشطاء ،وشجبت في بيان هذا

التصرف ووصفته بأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية
للمملك���ة ،ومناف لألع���راف الدولية األساس���ية وجميع
المواثيق الدولية.
واستبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أول من
أمس حدوث وس���اطة ،وقال إن الرياض ق���د تتخذ المزيد
من اإلجراءات.
لكن بالنس���بة للبعض ،فإن النزاع مع كندا يعزز انطباعا
بانتهاج سياسة مندفعة.
فألمانيا ،على س���بيل المثال ،وجدت نفس���ها في مأزق
العام الماضي بعد أن بدت أنها تنتقد روابط الس���عودية
مع لبنان ،حيث ردت الرياض باستبعاد الشركات األلمانية
من العقود الحكومية.
وأظه���رت بيانات م���ن األم���م المتحدة أن االس���تثمار
األجنب���ي المباش���ر في الس���عودية هبط ف���ي  2017إلى
أدنى مس���توياته في  14عاما ،وهو ما يشكل ضربة لخطط
ولي العهد لزيادة تدفق���ات رؤوس األموال األجنبية إلى
المملكة بشكل حاد.
وف���ي محاول���ة لتصحيح ه���ذا االتج���اه ،اس���تضافت
الس���عودية العام الماضي تجمعا لمس���تثمرين دوليين
في الري���اض ،على غرار منتدى دافوس ،حيث يريد األمير
محمد بن س���لمان تحويل عاصمة المملكة إلى مركز مالي
إقليمي.
وفي غضون أي���ام ،تبدد االبتهاج بذل���ك الحدث بفعل
الحملة على الفس���اد التي اتس���مت بالصرامة والس���رية،
وش���ملت احتجاز رج���ال أعمال بارزين م���ن بينهم األمير
الولي���د بن ط�ل�ال ،الذي يمث���ل واجهة مجتم���ع األعمال
السعودي أمام العالم الخارجي.
ُ
ودافع األمير محمد بن س���لمان عن الحملة ،التي أطلقت
في تشرين الثاني الماضي وشملت احتجاز العشرات من
كبار رج���ال األعمال وأمراء ومس���ؤولين بارزين ،قائال إنها
ضرورية لمحاربة "سرطان الفساد".
وتم إطالق سراح معظم المحتجزين ،وتقول السلطات إنها
تخطط لمصادرة أصول تزيد قيمتها على  100مليار دوالر.
وكنتيجة لذلك ،يواجه مديرو الصناديق معضلة بشأن
الس���عودية ،حيث يجرون تقييما لتط���ورات جذابة مثل
الخصخصة وتصنيف المملكة كس���وق ناشئة من جانب
إم.إس.س���ي.آي لمؤشرات األس���واق اعتبارا من منتصف
 ،2019مقابل عوامل أخرى تنطوي على مخاطر في المملكة.
وف���ي  ،2017ص���درت الس���عودية منتج���ات وخدمات
بملياري دوالر إلى كن���دا ،وهو أقل من واحد في المئة من
إجمالي ص���ادرات المملكة إلى العالم التي بلغت 220.07
مليار دوالر ،في حين كانت صادرات كندا إلى الس���عودية
أقل من تلك النسبة.
ولم يتضح حتى اآلن مدى تأثي���ر النزاع على مثل ذلك
النش���اط ،رغم أن تجميد برامج التبادل التعليمي مع كندا
ربما يؤثر على آالف الطالب السعوديين ،ويكلف الجامعات
الكندية فقدان رسوم دراسية بماليين الدوالرات.
لكن حتى اآلن ،ال يزال الغموض يخيم على األجواء.
وقال عمر عالم ،وهو دبلوماس���ي كندي س���ابق ورئيس
مجموع���ة عالم االستش���ارية العالمية" :عل���ى صعيد كل
األنش���طة ،نحن ندخل منطقة خطيرة ال أح���د في الواقع
يريدها".

النفط يهبط  %3مع تباطؤ الطلب الصيني
وتصاعد النزاع التجاري بين بكين وواشنطن
نيويورك  -رويترز :هبطت أس���عار النفط أكث���ر من  3بالمئة
أول من أمس ،مع تصاع���د النزاع التجاري بين الواليات المتحدة
والصين وبعد بيان���ات صينية أظهرت تباط���ؤا في الطلب على
الطاقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول
منخفضة  2.37دوالر ،أو  3.17بالمئة ،لتبلغ عند التسوية 72.28
دوالر للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس األميركي غرب تكس���اس الوسيط
 2.23دوالر ،أو  3.22بالمئة ،لتس���جل عند التس���وية  66.94دوالر
للبرميل بعد أن المست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى
منذ الثاني والعشرين من حزيران عند  66.32دوالر.
وأعلنت الصين عن فرض رس���وم اس���تيراد إضافية بنسبة 25
في المئة على واردات أميركية بقيمة  16مليار دوالر تتراوح من
الوقود ومنتجات الصلب إلى السيارات والمعدات الطبية.
وأث���ارت الحرب التجاري���ة المتصاعدة توترات في األس���واق
العالمي���ة ،ويخش���ى المس���تثمرون أن تباط���ؤا محتم�ل�ا ألكبر
اقتصادين في العالم سيقلص الطلب على السلع األولية.
وقال أبهيش���ك كومار كبي���ر محللي الطاقة ف���ي انترفاكس
إنريج���ي في لن���دن" :الح���رب التجارية بين الوالي���ات المتحدة
والصين م���ن المنتظر أن تتفاقم وتأثيرها على أس���عار النفط
سيكون بشكل تدريجي حسب تطورات الوضع".

وتعاف���ت واردات الصين من النفط الخام بش���كل طفيف في
تموز بعد انخفاضها لشهرين متتاليين ،لكنها تبقى منخفضة
بسبب هبوط في الطلب من مصاف نفطية مستقلة.
وأظهرت بيانات الجمارك أن ش���حنات الخام إلى أكبر مستورد
للنفط ف���ي العالم ارتفعت الش���هر الماضي إل���ى  8.48مليون
برميل يوميا من  8.18ملي���ون برميل يوميا قبل عام ،ومن 8.36
مليون برميل يوميا في حزيران ،ومع هذا فإن الواردات في تموز
سجلت ثالث أدنى مستوى شهري هذا العام.
وتأثرت أس���عار النفط أيضا بزيادة قدره���ا  2.9مليون برميل
في مخزونات البنزين في الواليات المتحدة األسبوع الماضي في
حين كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا
ق���دره  1.7مليون برمي���ل ،رغم أن مخزونات الخ���ام تراجعت 1.4
ملي���ون برميل فقط أو أقل من التوقعات التي كانت تش���ير إلى
هبوط قدره  3.3مليون برميل.
واستمدت أسعار الخام بعض الدعم من عقوبات أميركية على
إيران بدأ سريانها يوم الثالثاء في عدة قطاعات.
وفي تشرين الثاني ستستهدف واش���نطن القطاع البترولي
في إيران ،ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.
وذكرت صحيفة إيرانية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف
قال إن خطة أميركية لخفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر
لن تنجح.
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الفلسطينيون يلجؤون للطاقة الشمسية لسد العجز في الكهرباء
رام الل���ه  -غ���زة  -رويترز :يأمل الفلس���طينيون أن يتمكنوا
من تقلي���ل اعتمادهم على إس���رائيل في توفي���ر الكهرباء
باالس���تفادة من طاقة الش���مس س���واء من خالل رص األلواح
الشمسية في صفوف
منتظمة في حقل بالضفة الغربية أو باالستفادة من أسطح
المباني في قطاع غزة رغم ما يتراكم بها من مظاهر الفوضى.
وال تحصل الضفة الغربية س���وى على ثالثة أرباع الكهرباء
التي يحتاج إليها سكانها البالغ عددهم ثالثة ماليين نسمة
ويستورد أغلبها من إسرائيل وكمية أقل بكثير من األردن.
أما ف���ي قطاع غزة فالكهرب���اء التي يت���م توليدها ضئيلة
للغاي���ة لدرج���ة أن القطاع ال يحصل حتى بما يس���تورده من
إسرائيل ومصر إال على ثلث احتياجاته ولذلك يعاني سكانه
البالغ عددهم مليوني نسمة إذ يحصلون على الكهرباء ألربع
ساعات فقط في المتوسط كل يوم.
وأخذ أفراد على عاتقهم مهمة تركيب ألواح شمس���ية ومد
كاب�ل�ات على جانب المباني من أجل اس���تمرار دوران المراوح
أو تشغيل أجهزة التلفزيون وغيرها من األجهزة المنزلية.
وارتفع ع���دد األلواح في القطاع إلى أربع���ة أمثاله في أربع
سنوات وأصبحت تنتشر اآلن فوق األسطح وفي شرفات البيوت
والمدارس والمستش���فيات والمتاجر والبنوك والمساجد في
القطاع الذي تسطع الشمس في سمائه  320يوما في السنة.
وف���ي مخيم النصيرات بالقطاع قالت صابرين أبو ش���اويش
إن تركيب األلواح الشمس���ية على السطح المعدني في بيتها
المكون من دور واحد غير حياة أسرتها.
وأضافت إن األس���رة لم يكن لديها كهرب���اء تقريبا أما اآلن
فقد أصبحت المراوح تعمل طوال اليوم.
ورغم أن أش���عة الش���مس مجانية فإن التكنولوجيا ليست
كذل���ك ويق���ول الفلس���طينيون إن القي���ود الحدودية التي
تفرضه���ا إس���رائيل تعيق قدرته���م على اس���تيراد األلواح

الشمسية.
وفي غزة التي تحملت س���نوات من العقوبات اإلس���رائيلية
واإلجراءات المصرية الرامية لعزل حركة حماس أدت التوترات
التي أثارتها احتجاجات حدودية أس���بوعية منذ  30آذار إلى
تفاقم المشكلة.
فق���د منعت إس���رائيل كل الواردات إلى القطاع باس���تثناء
اإلمدادات اإلنسانية.
ويقول أصحاب األعمال في غزة إن إسرائيل كانت تمنعهم
حتى قبل ذلك من اس���تيراد أنواع مختلفة من البطاريات بما
فيها ما يس���تخدم في الطاقة الشمس���ية على أساس أن من
الممكن استخدامها في أغراض عسكرية.

"عناصر بسيطة"
وفي الضفة الغربية التي تديرها الس���لطة الفلس���طينية
برئاس���ة الرئيس محمود عباس والمدعوم���ة من الغرب أطلق
القطاعان العام والخاص مش���روعات ته���دف لتنويع مصادر
الكهرباء من أجل الحصول عليها بكلفة أقل وزيادة مس���توى
االكتفاء الذاتي.
وقالت المهندس���ة ش���فاء أبو س���عادة مدير عام الصناعة
والمص���ادر الطبيعية ف���ي وزارة االقتص���اد الوطني لرويترز:
"الحكومة بحاجة ماس���ة إلى مبادرات ش���خصية واستثمارات
من القطاع الخاص لالستثمار في مجال الطاقة لالستغناء عن
االحتالل شيئا فشيئا".
ويعتزم صندوق االس���تثمار الفلسطيني بناء ثالث محطات
لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتركيب ألواح شمسية
في  500مدرسة.
وستولد المحطات الثالث  22ميجاوات من الكهرباء كل يوم.
وتبل���غ احتياجات الضف���ة الغربية  1400ميج���اوات لكن ال
يتوفر لها في الوقت الحالي سوى  1100ميجاوات.

«المركزي األوروبي» يتوقع احتدام
مخاطر الرسوم والحماية التجارية
فرانكفورت  -رويترز :قال البنك المركزي األوروبي في نشرة اقتصادية
دوري���ة أمس ،إن المخاطر التي تواجه النم���و العالمي تتصاعد في ظل
تراج���ع الثقة بفع���ل مخاطر الحماي���ة التجارية وتهدي���دات الواليات
المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية.
وق���ال البنك المركزي في تقيي���م يتفق بدرجة كبي���رة مع توقعاته
الواردة ببيان السياس���ة النقدية الصادر في  26تموز" :احتدمت مخاطر
تراج���ع االقتصاد العالم���ي في ظل اإلجراءات والتهدي���دات المتعلقة
بزيادات الرس���وم الجمركية من جانب الواليات المتحدة والرد المحتمل
من الدول المتضررة".
وأش���ار المركزي األوروب���ي إلى أنه في حالة تطبي���ق جميع اإلجراءات
التي يجري التلويح بها فس���يرتفع متوس���ط معدل الرسوم الجمركية
األميركية إلى مستويات غير مسبوقة في الخمسين عاما األخيرة.
وأبقى البنك خالل اجتماعه قبل أسبوعين على السياسة النقدية دون
تغيير ليظل بصدد إنهاء برنامج شراء سندات بقيمة  2.6تريليون يورو
( 3.01تريليون دوالر) بنهاية العام ورفع سعر الفائدة في خريف 2019
للمرة األولى منذ اندالع أزمة ديون منطقة اليورو.
وأض���اف البنك إنه حتى م���ع تراك���م المخاطر الخارجية ف���إن النمو
الداخلي يبدو قويًا حيث تش���ير مؤش���رات المدى القريب إلى نمو قوي
وواسع النطاق.

ّ
«المركزي المصري» :تراجع التضخم
األساسي إلى  %8.54في تموز
القاهرة  -رويترز :قال البنك المركزي المصري أمس ،إن معدل التضخم
األساس���ي تراجع إلى  8.54بالمئة على أساس سنوي في تموز من 10.9
بالمئة في حزيران.
وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في تشرين
الثان���ي  2016ليبلغ مس���توى قياس���يًا مرتفعًا في تم���وز  2017بفعل
تخفيضات دعم الطاقة ،لكنه ينحسر تدريجيًا منذ ذلك الحين.

الميزانية السعودية تسجل عجزًا قيمته
7ر 41مليار ريال خالل النصف األول
الرياض  -د ب أ :أعلنت وزارة المالية السعودية ،أمس ،أن عجز الميزانية
بنهاية النصف األول من العام الحالي بلغ 69ر 41مليار ريال ،حيث بلغت
اإليرادات 85ر 439مليار ريال والمصروفات 54ر 481مليار ريال.
وقالت الوزارة في بي���ان إن إجمالي اإليرادات للربع الثاني بلغ 59ر273
ً
مليار ريال ،مس���جلة زيادة نس���بتها  %67عن الرب���ع المماثل من العام
الماضي ،وإن اإليرادات غير النفطية للربع الثاني بلغت 4ر 89مليار ريال،
فيما بلغت اإليرادات النفطية 2ر 184مليار ريال ،بنس���بة نمو بلغت %82
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفس���ه ،بلغ إجمالي المصروفات خالل الربع الثاني 95ر280
مليار ريال ،مس���جلة ارتفاعا بنسبة  %34عن الربع المماثل ،ليبلغ العجز
خالل الربع الثاني 3ر 7مليار ريال.
كانت الميزانية الس���عودية قد س���جلت عجزا في الربع األول من العام
الحالي قدره 3ر 34مليار ري���ال ،حيث بلغت اإليرادات 3ر 166مليار ريال
والمصروفات 9ر 200مليار ريال.
قال���ت الوزارة إن قطاعات ذات أهمية اجتماعي���ة كالتعليم ،والصحة،
والتنمية االجتماعي���ة ،والخدمات البلدية حظيت بالنس���بة الكبرى من
المصروف���ات في النصف األول ،إذ بلغت  %42م���ن إجمالي المصروفات،
مش���يرة إلى أن نسبة المنصرف الفعلي بنهاية النصف األول من العام
بلغت حوالى  %49من إجمالي الميزانية المقدرة خالل العام.
وقال وزير المالية الس���عودي محمد ب���ن عبد الله الجدعان ،في بيان له
االربع���اء إن األرقام المالية المعلنة ع���ن أداء الميزانية للربع الثاني من
العام الجاري تعكس التحسن في أداء المالية العامة ،واستمرار الجهود
المبذولة لتنفيذ الخطط اإلصالحي���ة واالقتصادية الرامية إلى التنويع
االقتصادي وتحقيق االستدامة المالية.
وأش���ار إلى أن التحسن في األداء المالي صاحبه تحسن أيضًا في األداء
االقتصادي ،حيث حقق النات���ج المحلي اإلجمالي الحقيقي نموًا بمعدل
2ر %1خ�ل�ال الرب���ع األول من العام الجاري ،وكان مع���دل نمو القطاع غير
النفطي 6ر.%1

ويتطلب إنش���اء مش���روعات أكبر حجما المزيد من األراضي
غي���ر أن هذه األراض���ي نادرة اآلن إذ تقضي اتفاقات أوس���لو
الموقعة في التس���عينيات بأن تحتفظ إس���رائيل بالسيطرة
على مساحات كبيرة من الضفة الغربية.
وقال عازم بش���ارة المدير التنفيذي لشركة مصادر التابعة
لصندوق االس���تثمار الفلسطيني" :سنكون في وضع جيد إذا
وصلنا إلى خمس���ة أو عش���رة في المئة من إمدادات الكهرباء
المطلوبة لفلسطين بصفة عامة من الطاقة الشمسية".
وأض���اف إن الش���ركة تنوي اس���تثمار  200مليون دوالر في
الطاقة المتجددة على مدار الس���نوات الست المقبلة لتوليد
 200ميجاوات إضافية.
وفي قطاع غزة توجد محطة واحدة للكهرباء كانت تولد 140
ميجاوات في العام  1999عندما بنيت لكنها أصبحت اآلن تنتج
اآلن  23ميجاوات فقط.
ويس���تورد القط���اع  30ميجاوات من مص���ر و 120ميجاوات
من إس���رائيل ،ويمثل ذلك أقل من ثلث االحتياجات اليومية
للقطاع والتي تقدر بما يصل إلى  600ميجاوات في اليوم.
وفي األسبوع الماضي استكمل االتحاد األوروبي إنشاء أكبر
محطة شمس���ية في غزة إذ س���توفر  0.5ميجاوات في اليوم
لتش���غيل محط���ة لتحلية المي���اه في جنوب القط���اع والتي
يمولها االتحاد األوروبي أيضا.
وهذا األس���بوع حث جيمي مجولدريك نائب منس���ق األمم
المتحدة الخاص لعملية الس�ل�ام في الشرق األوسط إسرائيل
على الس���ماح بإدخال شحنات اس���تثنائية من الوقود تمول
األمم المتحدة شراءها لتشغيل مولدات احتياطية لقطاعات
الصحة والمياه والصرف الصحي الحيوية.
وقال مجولدريك إن "سالمة مليوني فرد نصفهم من األطفال
معرضة للخطر .ومن غير المقبول أن يحرم الفلس���طينيون في
غزة المرة تلو األخرى من أبسط عناصر الحياة الكريمة".

الشاعر :صندوق التمكين االقتصادي
سيساعد  300ألف أسرة فقيرة
رام الل���ه  -وفا :ق���ال وزير التنمي���ة االجتماعية ،رئيس
مجلس أمناء برنامج التمكين االقتصادي إبراهيم الشاعر:
"إن ق���رار البنك اإلس�ل�امي للتنمية برئاس���ة بندر الحجار
إنش���اء صندوق التمكين االقتصادي س���يمكن  300ألف
أسرة فقيرة في فلسطين".
وأك���د أن الحكومة ملتزمة بتوجيه���ات الرئيس محمود
عباس ورئي���س الوزراء رام���ي الحمد الل���ه بتقديم كافة
التسهيالت إلنجاح عمل الصندوق ،والمساهمة في دعمه،
وصوال إلى تحقيق شراكة متينة تهدف إلى القضاء على
الفقر في فلسطين.
وشدد على أن بوصلة التمكين االقتصادي واضحةّ ،
وموجهة
نحو الفقراء ،واالس���تثمار في هذا اإلط���ار ،حتى القضاء على
الفقر ،وتحقيق الحياة الكريمة لكافة أبناء شعبنا.
ووصف الوزير الش���اعر ه���ذا الق���رار "بالتاريخي" ،نظرًا
ألهميته في دعم وإسناد محاربة الفقر وتطوير حياة أبناء

ش���عبنا الفلس���طيني ،موضحًا أن حكومة الوفاق الوطني
برئاس���ة الحمد الله كانت قد بادرت إلى إنشاء المؤسسة
الوطنية الفلسطينية للتمكين االقتصادي ،وستعمل على
تنفيذ مشاريع التمكين االقتصادي للفقراء بالشراكة مع
بنك التنمية اإلسالمي.
وشدد على أن هذا القرار جاء استجابة لمبادرة الرئيس
وترجمة لرؤيته بش���أن تعزيز الصمود والمنعة والتمكين
للشعب الفلسطيني ،واألسر الفقيرة.
وأش���ار إلى أن هذا القرار يأت���ي تتويجًا لمرحلة طويلة
من الجهد والحوار والتنس���يق بين الحكومة الفلسطينية
والبنك اإلس�ل�امي بتوجيهات من رئيس الوزراء ،ومتابعة
ال���وزارات ذات العالق���ة الت���ي تتأل���ف م���ن :التنمي���ة
االجتماعي���ة ،والعمل ،والمالية والتخطي���ط ،ومن ممثلي
القط���اع الخ���اص والمجتمع المدني أعض���اء مجلس أمناء
برنامج التمكين االقتصادي.

صندوق الثروة السيادية الليبي يقرر نقل مكتبه
الرئيس من طرابلس بعد اختطافات وتهديدات
طرابلس  -رويترز :قالت المؤسس���ة الليبية لالس���تثمار
(صندوق الثروة الس���يادية للبالد) في بي���ان أمس ،إنها
قررت نقل مكتبها الرئيس من طرابلس بس���بب خروقات
أمنية ،بعدما تلقى عدد
من موظفيها تهديدات ،أو تم خطفهم.
وظلت المؤسس���ة ،التي تحوز أص���وال معظمها مجمدة
تق���در قيمته���ا بنحو  66ملي���ار دوالر ،في قل���ب نزاعات
على القيادة وصراعات على الس���لطة تعكس االنقسامات
السياسية في ليبيا.
وظهرت تلك االنقس���امات في بعض األحيان في المقر
الرئيس للمؤسسة في برج طرابلس ،حيث عينت الحكومة
الليبي���ة المعترف به���ا دوليا علي محمود حس���ن محمد
رئيس���ا للمؤسس���ة ،والذي استطاع ترس���يخ أقدامه في
أعقاب نزاع مع منافس كان يطالب بالمنصب.
ويس���يطر عل���ى طرابلس إل���ى حد كبير ع���دد قليل من
مجموع���ات مس���لحة قوية تدع���ي أن لها وضعا رس���ميا،
وهو ما وس���ع نطاق مصالحها االقتصادية ،حيث اخترقت
مؤسس���ات رئيس���ة وخطفت منافس���ين بش���كل متكرر،

وأفلتت من العقاب.
وق���ال البي���ان" :المؤسس���ة الليبية لالس���تثمار تتعرض
لسلس���ة من االنتهاكات والتجاوزات المتمثلة في التدخل
الصارخ من قبل أفراد مسلحين تابعين لكتيبة تحمي البرج".
"المؤسس���ة ترفض هذه االنتهاكات وتعلن نقل مقرها
من برج طرابلس نتيجة للخروقات االمنية".
وأضاف���ت إن موظفيه���ا جرى تهديده���م وتخويفهم
وتقييد تحركاته���م ،وتم خطف بعضه���م واحتجازهم
في قاعدة قريبة ،وتم إبالغ رؤس���اء اإلدارات بعدم تنفيذ
تعليمات اإلدارة.
وقالت المؤسس���ة ف���ي البيان" :تم إجب���ار مدير تقنية
المعلوم���ات على إيقاف البريد االلكتروني لرئيس مجلس
اإلدارة والمدي���ر التنفيذي والمدي���ر المالي ومدير إدارة
العمليات".
ُ
وأنش���ئت المؤسس���ة الليبية لالس���تثمار الس���تثمار
إيرادات ليبيا النفطية قبل انتفاضة ساندها حلف شمال
األطلسي في  2011أطاحت بمعمر القذافي ،وقسمت البالد
إلى مناطق تسيطر عليها فصائل متناحرة.

إيطاليا تتعهد بتبني مواقف متشددة
في مفاوضات الموازنة مع االتحاد األوروبي
روم���ا  -د ب أ :قال نائب رئيس ال���وزراء اإليطالي لويجي
دي مايو إن الحكومة اإليطالية مستعدة لتكرار استخدام
نف���س الوس���ائل المتش���ددة للحصول على تن���ازالت من
االتح���اد األوروبي بش���أن الهجرة خ�ل�ال المفاوضات حول
الموازنة اإليطالية الجديدة.
يرغب االئتالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا في الحصول
على قدر كبير من المرونة لتخفيض الضرائب وزيادة دخل
المواطن ف���ي موازنة العام المقب���ل ،دون االلتزام بقواعد
االتحاد األوروبي المنظمة لمعدل عجز الميزانية في الدول
األعضاء في منطقة اليورو ،بحسب دي مايو.
وأش���ار دي مايو في مقابلة مع وكالة بلومبرج لألنباء إلى
أن���ه إذا غيرت المفوضية األوروبية طريقة احتس���اب عجز
الميزاني���ة ،فإن الحكومة اإليطالية س���تنفذ خططها دون
انتهاك لقواعد االتحاد األوروبي.
يذك���ر أن االتحاد األوروبي ال يس���مح بزيادة معدل عجز
ميزاني���ة الدول األعض���اء في منطقة الي���ورو على  %3من
إجمالي الناتج المحلي لمدة  3س���نوات متتالية ،ويمكنه
فرض عقوبات مالية التي تتجاوز هذه القواعد.
وقال دي مايو" :نريد مناقشة هذه اإلصالحات مع االتحاد
األوروبي للحصول على هامش للمناورة يسمح لنا بتطبيق
هذه اإلج���راءات ..وهذا يعني تكرار األم���ر ونحن نناقش
موضوع الهجرة".
كانت الحكومة اإليطالية قد عرقلت أحد اجتماعات القمة
لدول االتحاد األوروبي من أجل المطالبة بمس���اعدتها في

مواجهة تدفق المهاجري���ن األجانب الذين ال يحملون أي
وثائق.
وخ�ل�ال اجتماع���ات القم���ة فجر نائ���ب رئي���س الوزراء
اإليطالي ماتيو س���الفيني أزمة دبلوماس���ية عندما رفض
دخول سفينة إنقاذ تحمل أكثر من  600الجئ إلى الموانئ
اإليطالية ثم تبادل السبب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون.
وفي تل���ك القمة التي عقدت ف���ي العاصمة البلجيكية
بروكسل هدد رئيس وزراء إيطاليا جوزيب كونتي بعرقلة
كل الملف���ات األخرى التي كان قادة االتح���اد يرغبون في
إنجازها.
وتركز الحكومة اإليطالية حاليا على سبل تنفيذ وعودها
االنتخابية ،في ظل القيود التي يفرضها االتحاد األوروبي
على ميزانيات الدول األعضاء.
وم���ع وصول حجم الدين العام إليطاليا إلى 3ر 2تريليون
يورو (7ر 2تريليون دوالر) وهو أعلى مس���توى للدين العام
ف���ي أوروبا ،قال وزير المالية اإليطال���ي جيوفاني تريا في
تموز الماضي إن الحكومة س���تلتزم بتوقعات العجز التي
حددتها الحكومة اإليطالية السابقة.
في الوقت نفس���ه ،تعهدت الحكوم���ة اإليطالية بزيادة
اإلنف���اق وخف���ض الضرائ���ب ،وهو م���ا يمك���ن أن يكلف
الخزانة العامة حوال���ى  120مليار يورو في العام األول لها
في الحكم ،بحس���ب تقديرات كارلو كوتاريللي المس���ؤول
السابق في صندوق النقد الدولي.

