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اقت�صاد

دبو�سي والرافعي يبحثان
الم�شاريع الإنمائية في طرابل�س

العراق ّ
يحطم الأرقام القيا�سية في مبيعات النفط
والمهدي يدعو �إلى ّ
حل الخالفات مع كرد�ستان

عقد في غرفة التجارة والصناعة
وال��زراع��ة في الشمال اجتماع عمل
ثنائي ض�� ّم رئ��ي��س الغرفة توفيق
دبوسي ورئيس بلدية طرابلس عامر
الرافعي.
وت��م��ح��ور االج��ت��م��اع ح��ول إع��داد
برنامج مشترك إلطالق ورشة العديد
م��ن ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ي يجب أن يتم
تنفيذها في أسرع وقت ،والتي تتعلق
ب��األرص��ف��ة واإلن�����ارة وال��وس��ط��ي��ات
والنظافة العامة ،ب���دءا ً م��ن مدخل
طرابلس الجنوبي وبالتحديد في ك ّل
من بولفار بشارة الخوري وش��ارع
عشير ال���داي���ة ،إذ ب���ات ل��زام��ا ً في
المرحلة الراهنة من التعاون الوثيق
ب��ي��ن القطاعين ال��خ��اص وال��ع��ام،
وال��م��ب��ادرة إل��ى وض��ع استراتيجية
متكاملة تتضمن تصورا ً شامالً يتعلق
بتوحيد الرؤى حول مختلف القضايا
العمرانية والتجميلية المزمع القيام
بها لتحسين صورة مدينة طرابلس
التي تمتاز بهوية حضارية وتراثية
مميزة تجعلها تتمتع بك ّل مواطن
ال��ق��وة االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية
بفعل الموقع االستراتيجي والمكانة
التاريخية والدور الفاعل باعتبارها
رافعة االقتصاد الوطني.
وأكد دبوسي «أهمية الشراكة في
تنفيذ وإنجاح المشاريع العامة ،وأنّ
التعاون سيكون متكامالً بين غرفة
الشمال وبلدية طرابلس ومجلس
اإلنماء واإلعمار للقيام سويا ً بأعمال
ت��أه��ي��ل وتجميل م��دخ��ل طرابلس
الجنوبي وسنتوسل إنارته العامة
عبر الطاقة الشمسية وه��ي بداية
جميلة لمشروع يشكل صديقا ً للبيئة
ويكون نموذجا ً يحتذى في المستقبل

أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أنّ العراق وللشهر
الخامس على التوالي استمر في تحطيم أرقامه القياسية من
مبيعات النفط التي بلغت خالل شهر حزيران الماضي 3.187
حصته
ماليين برميل يومياً ،داعيا ً إقليم كردستان إلى تسليم ّ
من النفط إلى بغداد .وشدّد على أنّ زيادة اإلنتاج والصادرات هو
الجزء المكمل والضروري للحرب ض ّد تنظيم «داعش».
وقال عبد المهدي إنّ العراق وللشهر الخامس على التوالي
مستمر في تحطيم أرقامه القياسية في مبيعات النفط كان آخرها
شهر حزيران الماضي الذي وصلت فيه المبيعات إلى ثالثة ماليين
و 187ألف برميل يومياً .وأشار الوزير العراقي في تصريح أمس،
إلى أنّ العراق عوض بصادراته هذه انخفاض النفط الذي سلم
إلى شركة النفط الوطنية العراقية «سومو» من إقليم كردستان
وذلك بتحقيقه قفزة كبيرة في صادراته عبر البصرة التي بلغت
 3.187ماليين برميل/يوم في حزيران الماضي ،وبهذا يحطم
العراق ك ّل األرقام السابقة إذ حقق  3.145ماليين برميل/يوم
في أيار و 3.077ماليين برميل/يوم في نيسان وسجل ارتفاعا ً
للشهر الخامس على التوالي ،بينما قام إقليم كردستان بتصدير
 360ألف برميل لصالحه.
ولفت وزير النفط إلى أنه ربما اليدرك كثيرون أهمية هذا اإلنجاز
الكبير ،وما قام ويقوم به العاملون والمنتسبون والمسؤولون
في ال��وزارة وشركاتها المختلفة .فذلك يتحقق في وقت الشحة
المالية الخانقة التي أوقفت الكثير من مشاريع الوزارة والحرب
ض ّد «داعش» والتخريب الكبير الذي أصاب المنشآت النفطية
في مواقع مختلفة ،إضافة إل��ى التلكؤ والمشاغالت اإلداري��ة
واالجتماعية الكثيرة التي تمر بها الصناعة والمواقع النفطية.
وأوضح عبد المهدي أنّ سبب هذه النجاحات جاءت بسبب
مواصلة ما تحقق في ال��وزارة من منجزات سابقة ،إضافة الى
قيامها حاليا ً بتقويم المسارات ومعالجة النواقص وتجاوز
العراقيل وح ّل المشكالت وتوحيد رؤية مجلس النواب ورئاسة
الوزراء والسلطة التنفيذية ولجان الطاقة البرلمانية والحكومية
والحكومات المحلية ،والحصول على دعمها وعدم الدخول في
مماحكات وانشغاالت تبعد عن الهدف األساسي في تطوير
الصناعة النفطية العراقية ،يُضاف إلى ك ّل ذلك توحيد رؤى
وخطط ال���وزارة وشركاتها عبر هيئات ال��رأي وال��ق��رار حيث
القرارات الجماعية وإعطاء كامل الصالحيات لك ّل موقع حسب
مسؤولياته.
وأشار عبد المهدي إلى أنّ طرح نفط «البصرة ثقيل» بجانب
نفط «البصرة خفيف» والذي أطلق كميات كانت تحبس للحفاظ
على نوعية النفط ،إضافة إلى ح ّل ج ّل اإلشكاالت المالية واإلدارية
والتعاقدية مع شركات التراخيص قد حقق ه��ذه الطفرة في
مضاعفة مبيعاته النفطية .وأكد أنّ ك ّل ذلك خلق حماسا ً وهمة
عالية« ،حيث أنّ هناك اليوم قناعة لدى العاملين بأنّ زيادة
اإلنتاج والصادرات والموارد هو الجزء المكمل والضروري لما
يبذله العراقيون في حربهم ض ّد «داعش» ..وعبر عن األمل في أن
تتمكن وزارة النفط في بغداد من ح ّل الكثير من القضايا العالقة
في العالقة مع إقليم كردستان.
وأوضح عبد المهدي أنه في حال قيام أربيل بتسليم بغداد
( 500ألف برميل/يوم) وهو ما وعدت به حكومة كردستان عبر
خطابين رسميين من اإلقليم في  3و 20من الشهر الماضي ولو
ٍ
(مصاف،
لم يتم تخصيص كميات إضافية لالستهالك المحلي
كهرباء ،شركات ..الخ) لتجاوزت الصادرات النفطية خالل الشهر
الماضي  3.6ماليين برميل/يوم.

دبوسي والرافعي خالل لقائهما في غرفة طرابلس
ال��ق��ري��ب ل��ب��اق��ي م��ن��اط��ق المدينة
وشوارعها».
وأكد الرافعي ،من جهته« ،أهمية
التعاون والتنسيق مع غرفة طرابلس
ولبنان الشمالي ومجلس اإلنماء
واإلع��م��ار وب��ذل الجهود المشتركة
من زاوي��ة تحمل تبعات المسؤولية
ال��ع��ام��ة واالن���ح���ي���از إل����ى ت��أم��ي��ن
مستلزمات تطوير ع��م��ران مدينة
طرابلس وإزال��ة كل المظاهر التي ال
تمتّ إلى صورتها التي طالما امتازت
بالجمال والبناء والتخطيط والنظافة
واألهم التزامنا بالحفاظ على تراثنا
وتقاليدنا الحضارية والمدنية».
وأض��اف« :إنّ اإلجتماع المشترك
بين البلدية وال��غ��رف��ة ي��ن��درج في
سياق سعينا إل��ى تحسين ص��ورة
طرابلس ومدن الفيحاء كافة وتعزيز

استراتيجية التنمية الحضرية،
وكذلك المساهمة في تنمية االقتصاد
المحلي بك ّل مكوناته ومرتكزاته،
وستكون جلسات العمل مفتوحة
ومتواصلة لمتابعة متطلبات التنمية
المستدامة ،وأنّ دائ��رة الهندسة في
بلدية طرابلس هي في جهوزية كاملة
لالهتمام بالجوانب التقنية المتعلقة
بآلية تنفيذ المشاريع الحيوية التي
كانت موضوعا ً محوريا ً على جدول
مباحثاتنا مع الرئيس دبوسي ،حيث
تقاسمنا معا ً تصورا ً يتسم بالفاعلية
وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��س��ري��ع
لمشاريع ن��راه��ا حيوية على ك ّل
المستويات العمرانية واالقتصادية
واالجتماعية وبالتالي سيحمل الكثير
من اإليجابيات للمدينة بفضل هذا
التعاون».

نقابات زراعية تن ّوه بقرار دعم ال�صادرات
ن ّوهت «الجمعية التعاونية لألشجار المثمرة والشتول
الموثقة» في البقاعين الغربي واألوس���ط ،بقرار دعم
التصدير عبر المرافق البحرية ،معتبرة أنّ القرار «إنقاذي
لك ّل إنتاج األشجار المثمرة في لبنان».
وكانت الجمعية عقدت اجتماعها في شتورا برئاسة
أحمد علي ترشيشي ،وحضور نائب رئيسها وجيه كامل
العموري ،وأمين السر ماجد سعيفان ،ولفتت إل��ى أنّ
«قطاع األشجار المثمرة يع ّد المتضرر األكبر من إقفال
المعابر البرية ،الذي تزامن مع مواسم قطافها ،وال تملك
أصنافها طاقة على التخزين أسوة ببقية أصناف البطاطا
والبصل والثوم».
وأثنى ترشيشي على «جهود ومتابعة وزير الزراعة
أك��رم شهيب لموضوع الدعم ،ال��ذي أبصر النور وأع��اد
الحياة إلى مزارعي األشجار المثمرة ،الذين باشروا بقطاف
ما بقي من محاصيلهم».
ون��وه عضو نقابة مصدري الحمضيات والموز رضا

فاضل ،بدوره« ،بالقرار الحكومي وتوفير الدعم للصادرات
اللبنانية من خالل تخصيص مبلغ لدعم فرق كلفة تصدير
المنتجات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية».
واعتبر خ�لال لقاء في منطقة عدلون جمع ع��ددا ً من
المزارعين والمصدرين أنّ «القرار جريء» ،وقال« :انتظرنا
ه��ذا القرار بفارغ الصبر وخصوصا ً بعد أن ُس��دّت ك ّل
طرق التصدير إلى الخارج ،وهذا من شأنه تقوية قدرات
صادراتنا التنافسية مع زيادة تكلفة النقل بدال ً من إغالق
معبر نصيب الحدودي وتوقف الشحن البري من لبنان
إلى ك ّل دول الخليج التي تعتبر سوقا ً رئيسية للمنتجات
اللبنانية».
ودع��ا إلى «العمل على إدارة ش��ؤون البالد من خالل
أجواء جامعة تبعد عمل التعطيل عن مؤسسات الدولة
وإب��ع��اد مطالب الشعب المحقة ع��ن ك�� ّل التجاذبات
السياسية وتفعيل عمل الحكومة للنهوض بكافة قطاعاتنا
اإلنتاجية».

جمعيتا تجار �صيدا والنبطية :لاللتزام
بتخفي�ض الأ�سعار خالل فترة الأعياد
ت��م��ن��ت ج��م��ع��ي��ة ت���ج���ار ص��ي��دا
وضواحيها على التجار المساهمة
إل���ى أق��ص��ى ال���ح���دود بتخفيض
األس��ع��ار أم��ام ت��س��وق المواطنين
خالل فترة األعياد.
وأع����ل����ن����ت ،ف����ي ب����ي����ان ،أنّ
«المؤسسات والمحال في األسواق
التجارية في مدينة صيدا سوف
تفتح أبوابها بعد اإلفطار اعتبارا ً
من يوم االثنين المقبل وطيلة أيام
األسبوع ولغاية مساء ليلة العيد
على أن تقفل المحالت التجارية
أبوابها في األول والثاني من أيام
عيد الفطر السعيد».
من جهة أخرى ،زار وفد من جمعية

تجار محافظة النبطية برئاسة وسيم
بدر الدين يرافقهم عدد من أصحاب
المؤسسات والمحال التجارية في
النبطية ،قائد سرية درك النبطية
المقدم توفيق نصرالله حيث قدم له
التهنئة لمناسبة تعيينه في منصبه
الجديد.
واس��ت��ع��رض ال��وف��د م��ع المقدم
نصرالله دور ال��ق��وى االمنية في
توفير األم��ن واالستقرار في مدينة
النبطية ومنطقتها على أبواب عيد
الفطر المبارك ،متمنيا ً عليه تكثيف
ال���دوري���ات ف��ي أس����واق وش���وارع
النبطية في النصف الثاني من شهر
رمضان حيث تفتح المحال التجارية

ل��م��ا ب��ع��د منتصف ال��ل��ي��ل وتشهد
األس��واق اكتظاظا ً وزحمة تستمر
حتى عيد الفطر ،كما طلب الوفد
من المقدم نصرالله تكثيف دوريات
قوى األمن الداخلي لشهر التسوق
الذي تقيمه الجمعية برعاية بلدية
النبطية خالل األسبوع األخير من
شهر رمضان.
وبالمناسبة أص���درت جمعية
تجار النبطية بيانا ً توجهت فيه إلى
التجار وأهالي المنطقة بالتهنئة
ل��م��ن��اس��ب��ة رم��ض��ان وح��ل��ول عيد
الفطر ،طالبة من أصحاب المحالت
االل��ت��زام بتخفيض أس��ع��ار السلع
والمشتريات في شهر التسوق.

طبارة ّ
يحذر من هجرة ال�شركات اللبنانية
حذر رئيس تجمع «يو.تي.سي» العالمي للمحاسبين
القانونيين الدكتور أسامة طبارة من «هجرة الشركات
اللبنانية وف��ت��ح ف���روع ف��ي ال��خ��ارج نتيجة األزم��ة
االقتصادية المستفحلة بفعل الفراغ في المؤسسات
الدستورية وتعطيلها من جهة ،وسعيا ً خلف مناخ
افضل لالستثمار في الخارج من جهة ثانية».
وقال في تصريح« :لقد برز هذا األمر الخطير جليا ً
من خالل تراجع التسليفات المصرفية إلى القطاعات
االقتصادية وفي حركة الرساميل واالستثمارات الوافدة
التي تراجعت خ�لال الثلث األول من العام الحالي
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق قرابة  48في
المئة أي من حوالي  5مليارات دوالر العام  2014الى
 2,5مليار دوالر».

وأضاف« :إنّ المبيعات العقارية ،وهي من المؤشرات
األب��رز على النشاط االقتصادي والحركة التجارية،
تراجعت بدورها عن الفترة نفسها من العام المنصرم
 2014قرابة  650مليون دوالر ،ما نسبته  23في
المئة .وهبطت من نحو  2,9مليار دوالر في نهاية
الفصل األول من العام  2014إلى قرابة  2,3مليار دوالر
هذا العام».
وأكد أنّ «استمرار التراجع سوف يؤدي إلى مضاعفات
خطرة يتخوف أن تتحول إلى كارثة اقتصادية مماثلة
لما عرفته الواليات المتحدة األميركية العام 2008
وما سمي في حينه أزم��ة عقارات والعديد من الدول
األوروبية وأميركا الالتينية التي ال تزال تعاني حتى
اليوم من أعباء اقتصادية ومالية».

ن�شاطات اقت�صادية
{ رعى وزير الزراعة أكرم شهيّب مؤتمر «الالمركزية
اإلداري��ة ـ تحديات وف��رص» ال��ذي نظمه اتحاد بلديات
والشحار ،بالتعاون مع الفريق العربي
الغرب األعلى
ّ
للحوار اإلسالمي _ المسيحي و«حركة السالم الدائم»،
في قاعة «مركز الرابطة الثقافية» في بلدة بيصور .وحضر
المؤتمر الوزير السابق دميانوس قطار ،رئيس اتحاد
بلديات الشحار وليد العريضي ،رؤساء بلديات االتحاد،
ممثل حركة أمل علي القاضي ،رؤس��اء جمعيات أهلية
ومدنية ،فاعليات تربوية ،روحية واقتصادية.
{ أحال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى نقابة

أطباء األسنان في بيروت شكوى ض� ّد طبيب األسنان
ج��ه��اد.ع.ص« .لعدم وج��ود أدن��ى معايير النظافة في
عيادته واألدوات الطبية التي يستخدمها» كما جاء في
بيان ال���وزراة .وأم��ل أبو فاعور «إج��راء التحقيق الالزم
في هذا الملف وإفادة وزارة الصحة باإلجراءات المتخذة
لوضع األم���ور ف��ي نصابها ف��ي ح��ال وج��ود مخالفات
للقوانين المرعية».
من جهة أخرى ،أقفل مراقبو وزارة الصحة محل «زيوت
األمير» في سعدنايل بالشمع األحمر ،لعدم استيفائه أدنى
المعايير الصحية.

اإلقليم باع قس ًما
من نفطه لحسابه الخاص

ودعا عبد المهدي إلى ح ّل المشاكل النفطية مع االقليم حسب
قاعدة «ال ضرر وال ضرار» ومبدأ الفوائد المشتركة والمنافع
المتبادلة وإيفاء ك ّل طرف بالتزاماته .وقال« :إنّ من ينظر إلى
إنتاج العراق ككل ،فإنّ صورة اإلنجاز ستبدو اوضح فلقد تجاوز
إنتاج حزيران الـ 4.3ماليين برميل/يوم ،إذا ما احتسبنا مجمل
الصادرات واالستهالك المحلي للعراق ولكردستان وهذه أرقام
تجاوزت أي رقم عراقي سابق وحيث يتم االتجاه حاليا ً إلى
تحقيق المعدالت المرسومة لعام  2020دون نسيان اإلنجازات
األخرى في مجال الغاز والسعي إلى إيقاف هدره ،وفي إنتاج
المشتقات لتقليل االستيراد أو إيقافه».
وأكد عبد المهدي أنّ وزارة النفط هي اآلن «في بداية الطريق
وأمامنا الكثير من المشاكل والعقبات الصعبة التي إن لم نعرها
الجدية واالهتمام الالزمين ليس فقط كوزارة وشركات بل جميع
من له عالقة باألمر ف��إنّ كل هذه الجهود ستكون مهدّدة مرة
أخرى ،كما حصل مرات عديدة في السابق».
وأعلنت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة كردستان ،من
جهتها ،بأنها «اضطرت لبيع الخام بشكل مستقل لتسديد ديونها
لشركات النفط العاملة في االقليم ودفع رواتب الموظفين» بعد
قطع الحكومة المركزية حصة اإلقليم من ميزانية عام .2014
وقالت في بيان إنّ «اإلقليم أنتج الشهر الماضي  17مليونا ً
و 130ألف برميل منها  12مليو ًنا و 740ألف برميل من مناطق
اإلقليم ،و 4ماليين و 390ألف برميل من حقول كركوك .واشارت
إل��ى أنّ «حكومة اإلقليم أرسلت إل��ى شركة النفط الوطنية
العراقية  4ماليين و 493ألف برميل عن طريق ميناء جيهان
التركي وباعت ما تبقى بتصرفها الخاص».

�إيران ت�سعى �إلى توطين �صناعة
ال�سفن المخت�صة بمن�ش�آت النفط
أعلن أمين مركز تنمية الصناعات التكنولوجية في البحرية اإليرانية ،عن
مخطط لتوطين صناعة السفن المختصة بمنشآت النفط والغاز البحرية في
البالد.
وأوض��ح محمد سعيد سيف في حديث لوكالة أنباء ف��ارس ،أنّ الشركات
الداخلية تقوم بتأمين جميع احتياجات صناعة النفط والغاز في البحر تقريباً،
و استكماال لتلك الجهود ،يعتزم مركز تنمية الصناعات التكنولوجية في
البحرية يعتزم توطين صناعة السفن المستخدمة في المنشآت العائمة ،لسد
النقص وإيجاد فرص عمل مناسبة في البالد.
وأشار إلى أنّ الحظر المفروض ،أدى إلى ظهور مشاكل ومعوقات في المجال
البحري ،ومن جهة أخرى أفضى إلى االتكاء على القدرات الذاتية ،الفتا ً إلى أنّ
الكثير من اإلنجازات جاءت في فترة الحظر ،داعيا ً إلى اإلف��ادة من فرصة ما
المختصين
بعد رفع الحظر ،لتطوير الصناعات الداخلية واستثمار كفاءات
ّ
اإليرانيين.

�سوي�سرا تخف�ض �أ�سعار و�سائل
النقل العام �إثر موجة الح ّر
ق ّررت السلطات في مناطق سويسرية عدة ،تخفيض أسعار وسائل النقل
العام لتشجيع السكان التخلي عن سياراتهم والتخفيف من التلوث ،وذلك في ظ ّل
االرتفاع الشديد لمستويات األوزون الناجم عن موجة الحر التي تضرب البالد.
وأوضحت السلطات أنّ أسعار وسائل النقل المحلية كافة خفضت في جنيف
وكانتوني فود وفالي ،بانتظار أن تعود مستويات األوزون إلى طبيعتها .وتؤدي
موجة الح ّر المتزامنة مع اشتداد التلوث إلى رفع مستويات األوزون ،ما يؤدي إلى
مشاكل في التنفس ونوبات ربو.
ووصلت هذه المستويات إلى  260ميكروغراما ً في المتر المكعب الواحد في
بعض المناطق السويسرية ،علما ً أنّ المستوى المقبول يوازي 120ميكروغراما ً
في المتر المكعب الواحد.

م�صر ترفع �سعر �شراء الغاز
من «�إيني» و«�إدي�سون»
أعلن مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»
أمس ،أنّ بالده رفعت سعر شراء الغاز الطبيعي من شركتي «إيني» و«إديسون»
اإليطالتين أكثر من  100في المئة ليصل إلى  5.88دوالر لك ّل مليون وحدة حرارية
بريطانية.
وستسري الزيادة على اإلنتاج من االستكشافات الجديدة للشركتين في مصر.
وأشار المسؤول إلى أنّ وزارة البترول «وقعت على عقد تعديل سعر الغاز مع
إيني إلى  5.88دوالر لك ّل مليون وحدة كح ّد أقصى وعند  4دوالرات كح ّد أدنى،
وذلك وفقا ً للكميات المنتجة وارتفاعا ً من  2.65لكل مليون وحدة سابقاً».
وأضاف« :الوزارة وقعت أيضا ً مع إديسون اإليطالية على عقد تعديل سعر
الغاز إلى  5.88دوالر لك ّل مليون وحدة حرارية من  2.65دوالر».
وكانت مصر وقعت في حزيران اتفاقا ً مع شركة «إيني» لتنفيذ أنشطة
استكشافية وتنموية بملياري دوالر على مدى أربعة أعوام.
ومن شأن الخطوة التي اتخذتها مصر لتعديل أسعار الغاز أن تدفع الشركات
األجنبية العاملة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في البالد إلى زيادة
استثماراتها.
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب االنخفاض المتواصل في إنتاج
الغاز وسط الدعم الحكومي لألسعار وارتفاع االستهالك.
وق� ّررت الحكومة خالل العام األخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق
المحلية.
وكان وزير البترول شريف اسماعيل أعلن في وقت سابق أنّ مصر اتفقت بالفعل
على رفع أسعار شراء الغاز من شركة «بي.جي» البريطانية.
واتفقت مصر مؤخرا ً مع «بي.جي» لرفع سعر الغاز الطبيعي إلى  5.88دوالر
للمليون وحدة حرارية من الغاز المنتج من امتياز المياه العميقة في غرب الدلتا
مقارنة مع السعر السابق وهو  3.95دوالر.

وكانت تقارير صحافية أوضحت أنّ إقليم كردستان زاد
مبيعاته النفطية المستقلة منذ منتصف حزيران الماضي،
بينما خفض الكميات المخصصة لشركة تسويق النفط الوطنية
العراقية «سومو» ،في إط��ار تصعيد النزاع في شأن حقوق
التصدير ومدفوعات الموازنة العامة.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد قد توصلت
في الثاني من كانون األول الماضي إلى اتفاق مع حكومة إقليم
كردستان لح ّل الخالف بين الجانبين في شأن صادرات النفط
ومخصصات الميزانية ينص على إرسال  550ألف برميل من
ّ
نفط اإلقليم وحقول منطقة كركوك إلى وزارة النفط العراقية.
وفي المقابل سيحصل األكراد على حصتهم التي تبلغ نسبتها
 17في المئة من الميزانية المركزية.
وجمدت حكومة بغداد تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية
منذ أكثر من عام بسبب سعي األك��راد إلى تصدير النفط من
ينص االتفاق على أن تصدر حكومة
جانب واحد لتركيا .كما
ّ
أربيل  250ألف برميل نفط يوميًا من حقولها لحساب الحكومة
المركزية عبر خط األنابيب التابع لها إلى تركيا ،وأيضا ً يتم
تصدير  300ألف برميل يوميا ً من حقول النفط المحيط بمدينة
كركوك المتنازع عليها والتي يسيطر عليها مقاتلو البيشمركة
منذ انسحاب الجيش العراقي منها أمام تقدم تنظيم «داعش»
في حزيران الماضي ،وفي مقابل ذلك سيحصل األك��راد على
حصتهم في الميزانية المركزية مع مليار دوالر أخرى للمساعدة
على دفع رواتب وتسليح مقاتلي البيشمركة.
لكنّ هذا االتفاق النفطي بين حكومتي المركز واإلقليم يواجه
حاليا ً غموضا ً ومعوقات كثيرة منذ بداية تنفيذه بداية العام
الحالي ،حيث اتهمت بغداد أربيل بتحويل كميات من النفط أق ّل
من تلك المتفق عليها ،بينما ردت أربيل متهمة بغداد بدفعها
أمواال ً أق ّل من نصف المبالغ المستحقة لها.

ميّالة :ال �أثر ت�ضخّ مي ًا لطرح العملة الجديدة
أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أنّ
طرح ورقة األلف ليرة الجديدة يأتي في سياق تعديل
جوهري لألوراق النقدية السورية الذي بدأ العمل به
في عام  2010للفئات  50و 100و 200و 500و1000
ليرة سورية.
وأش��ار ميالة في مؤتمر صحفي عقده في مبنى
المصرف في دمشق إلى أنّ اإلصدار الجديد من العملة
يراعي ألول مرة في سورية تناسق سلسلة األوراق
النقدية فمن حيث الشكل تأخذ السلسلة نفس العرض
بزيادة ك ّل فئة عن األخ��رى  5ميلمترات ومن حيث
الموضوع الذي يحمل عنوان حضارة وانفتاح وتطور
ويعطي البعد الحضاري لسورية في مدلول ك ّل فئة
نقدية مطروحة تحمل منطقة وموضوعا ً مختلفين،
مؤكدا ً أنّ العنوان يحمل رسالة بأنّ سورية هي من
صدر الحضارات للعالم ويحمل استراتيجية سورية
وانفتاحها على العالم.
ولفت ميالة إل��ى الميزات األمنية التي احتوتها
األوراق النقدية الجديدة والتي تتماشى مع التطور
العلمي والتقني ومن أهم ميزاتها التخريم المجهري

ال��ذي يستحيل تزويره ،الفتا ً إلى أنّ إص��دار العملة
الجديدة من العمالت المتقدمة على مستوى العالم
وتحمل إص��دار ع��ام  2013وت � ّم طرحها في السوق
األسبوع الماضي.
وج��دّد ميالة تأكيده ع��دم ط��رح أي أوراق نقدية
جديدة بل استبدال األوراق القديمة المهترئة بأوراق
ج��دي��دة ،نافيا ً وج���ود أي أث��ر تضخمي على طرح
العملة الجديدة كونه ت ّم سحب جميع األوراق النقدية
المهترئة من السوق على مدى سنوات سابقة وإتالفها
مقابل ط��رح األل��ف ليرة الجديدة ،الفتا ً إل��ى تالشي
األوراق النقدية القديمة من فئة  50و 100و 500من
األسواق واستمرار العمل على سحب األوراق القديمة
المهترئة.
وأوضح ميالة أنّ اإلصدار الجديد لفئة األلف ليرة
يتميز باألشكال والرسومات التي تضمنها كمدرج
ب��ص��رى ال��ش��ام وم��وزاي��ي��ك ال��س��وي��داء ،معتبرا ً أنّ
الرسومات الجديدة جاءت إلكمال السلسلة المتناسقة
ل�لإص��دار الجديد ح��ض��ارة وانفتاح وت��ط��ور وبقرار
مدروس لتغير العملة وليس في شكل عفوي.

ّ
الم�شغل الوحيد
�إعادة فتح مكاتب
لخدمات الخليوي في قطاع غزة
ق ّرر النائب العام في قطاع غزة
المعين م��ن ق��ب��ل ح��رك��ة حماس
إعادة فتح مكاتب شركة «جوال»
المشغل الوحيد لخدمات الهاتف
ال��م��ح��م��ول ف��ي غ���زة أم���س ،بعد
خمسة أي��ام على ق��راره بإغالقها
بسبب مزاعم بعدم سداد ضرائب.
ول��م تذكر أس��ب��اب لهذا القرار
ال���ذي نشر على صفحة النائب

العام على موقع فيسبوك.
وج�����وال ه���ي إح����دى وح���دات
مجموعة االتصاالت الفلسطينية
(ب��ال��ت��ل) أك��ب��ر ش��رك��ة م��درج��ة
ف���ي ال���ب���ورص���ة ف���ي األراض�����ي
الفلسطينية.
ورف�����ض م���س���ؤول���ون ب��ال��ت � ّل
اتهامات النائب العام وقالوا إنه
ت�� ّم س���داد جميع االستحقاقات

الضريبية إلى السلطة الفلسطينية
في الضفة الغربية حيث يوجد مقر
الشركة وحيث تسجيلها.
يذكر أنّ «ج��وال» هي المشغل
الوحيد لخدمات الهاتف المحمول
ف��ي قطاع غ��زة ولديها نحو 1.3
مليون عميل .ول��م تتأثر خدمات
الشركة إلى مشتركيها خالل فترة
إغالق المكاتب.

ال�صين تع ّزز م�ساعيها لوقف
االتجاه النزولي للبور�صة
كثفت الصين جهودها مطلع األس��ب��وع النتشال
بورصتها من االتجاه النزولي الذي يهدّد ثاني أكبر
اقتصاد في العالم وتعهدت كبرى شركات السمسرة
بالتوسع في شراء األسهم ،في حين أشار تقرير إلى أنّ
الحكومة أنشأت صندوقا ً الستقرار السوق.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إنّ الصين
علقت أي إصدارات جديدة لألسهم سعيا ً إلى تخفيف
الضغط على السوق التي هوت  30في المئة في ثالثة
أسابيع.
ويأتي نبأ تعليق عمليات الطرح األولي بعد ساعات
قليلة من إعالن غير موقع من كبريات شركات السمسرة
وصناديق االستثمار التي تعهدت ككل باستثمار ما ال
يقل عن  120مليار يوان ( 19مليار دوالر) من أموالها
في السوق.
وتبدأ الحكومة الصينية والمؤسسات الرقابية
والمالية حملة منظمة لدعم سوق األسهم في البالد
وسط مخاوف من أن يعصف الهبوط بالنظام المالي
ويكبد االقتصاد خسائر فادحة في وقت يسجل معدل
النمو أقل مستوياته في  24عاماً.

وفقدت البورصة نحو ثالثة تريلونيات دوالر (أكثر
من الناتج االقتصادي للبرازيل بالكامل) من قيمتها
السوقية منذ بدء االتجاه النزولي قبل أسابيع قليلة
وهو ما يثير قلق المستثمرين بدرجة أكبر حتى من
أزمة ديون اليونان.
وفقد مؤشر شنغهاي الرئيسي نحو ثلث قيمته منذ
منتصف حزيران لينهي اتجاها ً صعوديا ً بنفس القوة
شهد ارتفاع البورصة ألكثر من مثلي قيمتها في سبعة
أشهر بفضل خفض أسعار الفائدة.
ويهيمن المستثمرون األفراد على البورصة ويؤجج
انهيارها ال��م��خ��اوف م��ن ح��دوث حالة ف��زع .وأذاع
التلفزيون الصيني أمس أنّ السلطات ألقت القبض
على رج��ل بزعم أن��ه أطلق شائعات ب��أنّ أشخاصا
يقفزون من مبان في بكين جراء انهيار البورصة.
ورغم المحاوالت المتك ّررة من الجهات الرقابية على
مدار األسبوع الماضي إلشاعة االستقرار في السوق
بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة وتقليص قواعد
هامش اإلق��راض وزي��ادة السيولة لدى البنوك فإنها
فشلت في طمأنة المستثمرين.

