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اقت�صاد

رئي�س جنوب �أفريقيا في �إيران :توقيع  8اتفاقيات
في مجاالت التجارة وال�صناعة واال�ستثمار والنفط افتتاح معر�ض «موداتك�س �أوغاريت» للأزياء والجلديات في الالذقية
بم�شاركة �أكثر من �سبعين �شركة من مختلف المحافظات ال�سورية

أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوم��ا أنه
وصل إلى إيران أمس لتعزيز روابط السياسة والتجارة
واالستثمار بعد رفع العقوبات الدولية عن الجمهورية
اإلسالمية هذا العام.
وتأمل جنوب أفريقيا أن تستفيد من سوق متعطش
لالستثمار في ظ � ّل إنهاء تجميد أص��ول إيرانية بقيمة
عشرات المليارات من ال��دوالرات وأن تستفيد الشركات
العالمية التي منعت في السابق من العمل في إيران.
وقالت وسائل إع�لام إيرانية إنّ البلدين وقعا ثماني
اتفاقيات للتعاون في مجاالت من بينها التجارة والصناعة
واالستثمار والزراعة والموارد المائية ومجال أبحاث النفط
والتنمية .ولم تتوافر تفاصيل عن االتفاقات.
وقالت وسائل إعالم إيرانية إنّ البلدين دعيا إلى تعزيز
التعاون في مجال المخابرات في اطار محاربة اإلرهاب.
وفي أول��ى تصريحاته عقب وصوله إلى طهران قال
زوما إنّ الجانبين ناقشا آليات متنوعة «لتعزيز عالقاتنا
السياسية والتجارية واالستثمارية واالقتصادية فضال عن
الروابط بين شعبي بلدينا».
وذكر مكتب زوما في بيان أنّ «رفع العقوبات الدولية
المرتبطة بالملف النووي عن إيران يوفر إمكانيات ضخمة
إلق��ام��ة ع�لاق��ات وثيقة ف��ي مجال التجارة واالستثمار

واالقتصاد بين جنوب أفريقيا وإيران».
وقال الرئيس اإليراني حسن روحاني في تصريحات
نقلها التلفزيون الرسمي إنّ جنوب أفريقيا دعمت بالده
خالل فترة العقوبات.
وق��ال روحاني «اليوم بعد االتفاقيات النووية ورفع
العقوبات عن إيران هناك منافسة حادة بين الدول اآلسيوية
واألوروبية إلبرام اتفاقيات تعاون مع إيران لكننا لن ننسى
أبدا ً أصدقاءنا المقربين من مرحلة فرض العقوبات».
وتبحث بريتوريا مشروع بناء مصفاة لتكرير النفط
الخام اإليراني بغية تعزيز إمداداتها النفطية وتخفيف
اعتمادها على الشركات األجنبية.
وتشعر إيران باإلحباط من االتفاقيات المعدودة التي
أبرمت منذ رفع العقوبات عنها وسط تجنب المصارف
األجنبية التعامل معها.
وفي  15نيسان دعت إيران الواليات المتحدة والدول
األوروبية إلى مساعدتها في دخول النظام المالي العالمي
لكنّ البيت األبيض ر ّد بالقول إنّ االتفاق النووي لم يشمل
هذه المسألة.
وزوم��ا هو ثاني رئيس لجنوب أفريقيا يقوم بزيارة
رسمية إلى إي��ران بعد أن قام الرئيس السابق نيلسون
مانديال بزيارة مماثلة عام .1999

الريا�ض تعلن اليوم
«الر�ؤية الم�ستقبلية» لالقت�صاد
يترقب السعوديون اليوم إعالن «الرؤية المستقبلية»
القتصاد بالدهم ،إذ تمر السعودية بمرحلة تاريخية وهي
تخوض غمار التحدي الذي سينقلها إلى اقتصاد أكثر
فاعلية وإنتاجا بعيدا عن النفط.
وليس واضحا ً حتى اآلن حجم التغيير المتوقع ،لكن بال
شك فإنّ عناوين التحول للتخصيص لقطاعات متعددة
سيطالها القرار .والمقترح هو تغيير واسع النطاق في
نمط الحياة االستهالكية ،والتي تستهلك أكثر مما تنتج.
وأش��ار تقرير إل��ى «أنّ السعوديين يترقبون خطة
تهدف لتحرير اقتصادهم من االعتماد الكثيف على النفط
وتشمل إصالحات جذرية لكنها قد ال تخلو من بعض
التحديات».
ومن المرجح اإلعالن عن التفاصيل االقتصادية للرؤية
التي تعرف باسم «خطة التحول الوطني» خالل  4إلى 6
أسابيع ،وستشمل إصالحات للموازنة العامة وتغييرات
تنظيمية ومبادرات للسنوات الخمس المقبلة.

وي���رى خ��ب��راء أنّ م��وق��ع ال��س��ع��ودي��ة المتكامل في
االقتصاد العالمي سييبنى على آليات جديدة تتجاوز
النفط التقليدي ،إذ أنّ تأسيس صندوق استثماري
بقيمة تريليوني دوالر يتم دراسة إدراجه في البورصات
العالمية يعطي للسعودية منفذا ً ماليا ً عالمياً.
علما ً أنّ النروج حاليا ً تملك أكبر صندوق لالستثمارات
السيادية في العالم ،وتبلغ القيمة اإلجمالية ألصوله
 824.9مليار دوالر أميركي ،فيما تمتلك مؤسسة النقد
العربي السعودي راب��ع أكبر صندوق لالستثمارات
السيادية في العالم ،وتبلغ قيمته اإلجمالية 632.3
مليار دوالر أميركي.
ويعني ذل��ك أنّ الصندوق ال��ذي تعمل السعودية
على تأسيسه يمثل أكثر من ضعف الصندوق األكبر
في العالم ،ويمثل نحو  3أضعاف صندوقها الحالي،
فضالً عن أنه يزيد عن إجمالي االستثمارات السيادية
الخليجية الموجودة في العالم حالياً.

البور�صة ال�سعودية ترتفع مدعومة بالبتروكيماويات
وتبا ُين الأ�سواق الخليجية الأخرى

بمشاركة أكثر من سبعين شركة
من مختلف محافظات سورية افتتح
بعد ظهر السبت الفائت في فندق
الميرا بالالذقية معرض موداتكس
أوغاريت لألزياء والجلديات ربيع
وصيف  2016الذي يقيمه اتحاد
ال��م��ص��دري��ن ال��س��وري بالتعاون
م��ع هيئة تنمية ودع���م اإلن��ت��اج
المحلي والصادرات وغرفة تجارة
الالذقية.
ويضم المعرض ال��ذي استم ّر
ي��وم��ي��ن أل��ب��س��ة أط��ف��ال والن��ج��ري
وألبسة قطنية داخلية وسبورات
رج��ال��ي��ة ون��س��ائ��ي��ة إض��اف��ة إل��ى
ألبسة السهرة والجوارب القطنية
واألحذية.
وأشار رئيس اتحاد المصدرين
محمد ال��س��واح إل��ى أنّ المعارض
الداخلية «ت��ؤك��د أنّ الصناعات
ال��س��وري��ة ب��دأت تتعافى بجميع
قطاعاتها وخاصة النسيجية منها
وأنّ لدينا بدائل جيدة عن االستيراد
فالصناعة السورية ق���ادرة على
ت��ل��ب��ي��ة ح��اج��ة ال��س��وق المحلي
وهي بزيادة مستمرة» ،الفتا ً إلى
«وجود تصدير لأللبسة السورية
إلى دول الجوار بشكل يومي رغم
الصعوبات الكبيرة».
ولفت السواح إلى «أهمية إقامة
المعرض في مدينة الالذقية لكونها
تضم كثافة سكانية كبيرة» ،مشيرا ً
إلى «أنها التجربة الثانية للمعرض
فيها بعد ن��ج��اح المعرض األول
كما أنها ال��دورة الرابعة لمعرض
موداتكس داخ��ل سورية ،إضاف ًة
إل��ى دورات عديدة خ��ارج سورية
وكلها حققت النجاح وبرهنت على
قوة الصناعة السورية».
وأش����ار إل���ى أنّ االت��ح��اد يقيم
ال��دورة الثانية لهذا المعرض بعد
النجاح الكبير الذي حققته الدورة
األولى التي أقيمت في دمشق خالل
شباط الماضي الفتا ً إلى أنّ االتحاد
يسعى م��ن خ�ل�ال ه���ذا المعرض
للوصول إلى المنتجين في جميع
ال��م��ح��اف��ظ��ات ورب��ط��ه��م م��ع تجار
التجزئة في الساحل ومساعدتهم
على زيادة اإلنتاج وتسويقه داخليا ً
وخارجياً.
وأوضح السواح أنّ الخطوة التي
اتخذتها الحكومة بمنع استيراد

األلبسة ال��ج��اه��زة ك��ان��ت صائبة
ت��م��ام��ا ل��ج��ه��ة ح��م��اي��ة الصناعة
الوطنية ودع��م صناعة األلبسة
باعتبارها حامالً رئيسيا ً لالقتصاد
الوطني في ظ ّل الظروف الراهنة،
م��ش��ي��را ً إل��ى أنّ ال��م��ع��رض يهدف
إلى فتح أسواق جديدة ودعم ثقة
المستهلك المحلي بجودة المنتج
الوطني وخلق ف��رص عمل وفتح
ح��رك��ة تسويقية ج��ي��دة تنعكس
إيجابا ً على األسواق المحلية.
وأك����د م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة دع��م
اإلنتاج المحلي والصادرات إيهاب
اسمندر ،من جهته« ،أنّ معرض
موداتكس يسجل إق��ب��اال ً مستمرا ً
فلدينا عشر شركات إضافية عن
الدورة الماضية وهذا يعطيه أهمية
خاصة لتنظيمه في الالذقية من
ج��دي��د» .وق��ال« :إنّ ما نريده هو
إعطاء رسالة إلى منتجي األلبسة

تقر
�صندوق النقد :موزامبيق ُّ
ب�إخفاء ديون بمليار دوالر
أعلن صندوق النقد الدولي أنّ موزمبيق أقرت بوجود دين تزيد قيمته على
مليار دوالر لم تفصح عنه وأنّ الجانبين يعكفان على تقييم تداعيات ذلك.
وعلم صندوق النقد بأمر الدين األسبوع الماضي لكنّ وزير مالية موزمبيق
أدريانو مالياني نفي ذلك بادئ األمر وقال إنّ هناك «بعض االلتباس».
ثم سافر رئيس وزراء موزمبيق كارلوس أجوستينو دو روساريو إلى الواليات
المتحدة في وقت سابق األسبوع الماضي لالجتماع إلى مديرة صندوق النقد
الدولي كريستين الجارد وتعاون فريق من وزارة المالية مع بعثة الصندوق في
موزمبيق إليضاح المسألة.
وقال رئيس بعثة الصندوق مايكل الزار في بيان «أقرت السلطات أن هناك
دينا خارجيا تضمنه الحكومي بأكثر من مليار دوالر لم يكشف عنه من قبل
للصندوق .سيواصل الصندوق وموزمبيق العمل معا ً بشكل بناء لتقييم
تداعيات عدم اإلفصاح عن تلك المعلومات على االقتصاد الكلي واتخاذ خطوات
لدعم االستقرار المالي وخدمة الديون وتعزيز الحوكمة».

«لوك �أويل» :ال م�ستقبل لـ«�أوبك»
ارتفعت البورصة السعودية بقوة في ت��داول مكثف
أمس األحد حيث دعم صعود أسعار النفط أسهم شركات
البتروكيماويات بينما تباينت أسواق األسهم األخرى في
المنطقة.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية  1.7في
المئة إلى  6699نقطة مسجالً أعلى مستوى إغالق له منذ
الخامس من كانون الثاني في أكبر حجم تداول من نوعه
منذ أواخر أغسطس آب .2015
وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك) ذو الثقل في السوق  3.8في المئة بعد صعود
أسعار النفط يوم الجمعة محققة مكاسب لألسبوع الثالث
على التوالي .وأغلقت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي
مزيج برنت يوم الجمعة مرتفعة  1.3في المئة عن اإلغالق
السابق عند  45.11دوالر للبرميل.
وينتظر السعوديون بمزيج من األمل والترقب اإلعالن
عن خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من االعتماد
الكثيف على النفط وتشمل إصالحات جذرية لكنها قد ال
تخلو من بعض التحديات.
ومن المنتظر أن يعلن ولي ولي العهد السعودي األمير
محمد بن سلمان «رؤية السعودية  »2030اليوم االثنين
التي من المتوقع أن تحدد أهدافا لألعوام الخمسة عشر
المقبلة وتضع جدول أعمال موسعا ً لتحقيقها.
ومن المتوقع اإلعالن عن التفاصيل االقتصادية للرؤية
التي تعرف باسم «خطة التحول الوطني» خالل ما بين
أربعة وستة اسابيع وستشمل إصالحات للموازنة العامة
وتغييرات تنظيمية ومبادرات للسنوات الخمس المقبلة.
وقال مديرو صناديق إنّ المستثمرين األفراد المحليين
ربما يشترون األسهم نظرا ً لحملة الدعاية اإليجابية
المحيطة ب��اإلع�لان لكن المستثمرين م��ن المؤسسات
يتوخون مزيدا من الحذر.
وقفز سهم دار األركان أحد أكبر شركات التطوير العقاري
في المملكة  9.4في المئة رغم أنها سجلت هبوطا بلغ 60.7
في المئة في صافي ربح الربع األول من العام إلى 57.85
مليون ريال ( 15.4مليون دوالر) دون توقعات محللين في
األهلي كابيتال عند ربح قدره  82.1مليون ريال.
وصعد سهم مجموعة الطيار للسفر  8.7في المئة في
أكثف تداول له خالل شهر.
لكنّ سهم المتحدة لأللكترونيات هبط  5.5في المئة إلى
 26رياال بعدما سجلت الشركة أول خسارة لها وبلغت
 44.8مليون ريال في الربع األول مقابل توقعات محللين
في األهلي كابيتال بصافي ربح قدره  13.1مليون ريال.
وتراجع سهم البنك السعودي لالستثمار  0.4في المئة
بعدما سجل المصرف هبوطا بلغ  43في المئة في صافي
الربح الفصلي تحت ضغط ارتفاع النفقات.
وبشكل عام حققت البنوك في السعودية وعبر المنطقة

أداء أفضل من المتوقع في الربع األول من العام.
وارتفع سهم مصرف أبوظبي اإلسالمي  3.2بالمئة
حيث سجل البنك المتخصص في المعامالت اإلسالمية
زيادة  6.9بالمئة في صافي ربح الربع األول إلى 482
مليون ريال بفضل ارتفاع اإليرادات واتساع قاعدة العمالء
متجاوزا توقعات المحللين في المجموعة المالية هيرميس
لربح قدره  446مليون دره��م .وانخفض المؤشر العام
لسوق أبوظبي  0.3في المئة.
وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا ً تقريباً .وارتفع سهم
دو لالتصاالت  2.1بالمئة لكنّ سهم إعمار العقارية أكبر
شركة تطوير عقاري مدرجة في اإلمارة تراجع واحدا في
المئة .ولم تعلن الشركتان بعد نتائجها المالية الفصلية.
وزاد سهم أرامكس للخدمات اللوجستية  1.8بالمئة
بعد نمو أرباح الربع األول من العام  12في المئة متوافقا ً
بذلك مع توقعات المحللين .وعزت أرامكس ارتفاع األرباح
إلى نمو بجميع المناطق.
وانخفض مؤشر بورصة قطر  1.3في المئة مع تراجع
معظم األسهم القيادية بما يزيد عن واحد في المئة .وهبط
سهم ازدان القابضة لالستثمار العقاري  3.7في المئة.
وتراجع سهم المالحة القطرية واحدا في المئة بعدما
سجلت الشركة هبوطا بلغ  3.6في المئة في صافي ربح
الربع األول إلى  352مليون ريال ( 96.7مليون دوالر).
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  0.5في
المئة في أقل حجم تداول منذ خفض قيمة العملة الجنيه
في منتصف آذار.
وهبط سهم القلعة لالستثمار  3.2في المئة بعدما
اتسعت الخسائر الصافية للشركة في  .2015وسجلت
الشركة خسارة صافية بلغت  1.12مليار جنيه مصري
( 125.56مليون دوالر) مقابل خسارة قدرها 879.6
مليون جنيه في .2014
وفيما يلي إغالق مؤشرات أسواق األسهم في الشرق
األوسط:
السعودية ...ارتفع المؤشر  1.7في المئة إلى 6699
نقطة.
دبي ...هبط المؤشر  0.01في لمئة إلى  3583نقطة.
أبوظبي ...تراجع المؤشر  0.3في المئة إلى 4621
نقطة.
مصر ...انخفض المؤشر  0.5في المئة إل��ى 7743
نقطة.
قطر ...تراجع المؤشر  1.3في المئة إلى  10263نقطة.
الكويت ...زاد المؤشر  0.5في المئة إلى  5372نقطة.
سلطنة عمان ...صعد المؤشر  1.3في المئة إلى 5892
نقطة.
البحرين ...هبط المؤشر  0.2في المئة إل��ى 1120
نقطة.

أفاد رئيس شركة «لوك أويل» النفطية الروسية وحيد أليكبيروف ،أنّ منظمة
الدول المصدرة للنفط «أوبك» لم تعد قادرة على تنفيذ الدور التنظيمي ،نتيجة
خالفات داخلها ،وهي بحاجة إلى إصالحات.
وأشار أليكبيروف الى أنه ال يرى مستقبالً للمنظمة بصيغتها الحالية ،ألنّ
قدراتها قد استنفدت .وأضاف« :يجب على المنظمة خلق أدوات جديدة ،تتيح
لـ«أوبك» تنسيق خطوات دولها».
علما ً أنّ الدول األعضاء في المنظمة فشلت في التوصل إلى اتفاق على تثبيت
مستوى إنتاج النفط ،أثناء اجتماع الدوحة في  17نيسان ،وأعلنت أنها تحتاج
مزيدا ً من الوقت إلجراء مشاورات ومباحثات إضافية بشأن هذه المسألة.

العراق يوقع اتفاق ًا ا�ستراتيجي ًا
مع جنرال �إلكتريك لدعم الكهرباء
أعلنت وزارة النفط العراقية أمس إنها وقعت «اتفاقية إطار استراتيجي» طويلة
األجل مع جنرال إليكتريك األمريكية تتضمن عدة مشروعات لدعم شبكة الكهرباء
الوطنية.
وقالت الوزارة في بيان إنّ أحد المشروعات سيولد ما يزيد عن  400ميجاوات من
الكهرباء لمنشآت نفطية بحلول الصيف .وتهدف مشروعات أخرى لصيانة البنية
التحتية القائمة وخفض حرق الغاز من الحقول النفطية لتعزيز توليد الكهرباء.
ولم تحدّد الوزارة قيمة االتفاقية أو اإلطار الزمني للمشروعات لكنها قالت إنها
جاءت بعد عامين من المفاوضات.

م�صر ِّ
تر�شح ه�شام رامز
لرئا�سة الم�صرف العربي الدولي
رشحت مصر هشام رامز المحافظ السابق للبنك المركزي لرئاسة مجلس
إدارة المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية للدورة الجديدة
للمجلس لمدة ثالث سنوات.
وقال بيان إنّ رئيس الوزراء شريف إسماعيل أصدر قرارا بتعيين ممثلين
لحكومة مصر في مجلس إدارة البنك.
وكان البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة في البورصة المصرية قال
في شباط إنه عين رامز نائبا ً لرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لكنه لم
يتسلم مه ّمات المنصب.
واستقال رامز من البنك المركزي في تشرين الثاني الماضي.
تأسس عام  1974بموجب اتفاقية دولية
يذكر أنّ المصرف العربي الدولي ّ
بين حكومات مصر وليبيا وسلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة وقطر.

ف��ي س��وري��ة ب���أنّ ه��ذه الصناعة
ب��دات تتعافى إال أنها تحتاج إلى
مزيد من الجهود لتأخذ دورها الذي
نريده لها سواء في سلسلة اإلنتاج
ف��ي س��وري��ة أو ف��ي حجم اإلن��ت��اج
أو في الطاقة التشغيلية ألنها من
القطاعات التي نعول عليها في
المستقبل لنمو اإلنتاج الصناعي
والنمو االقتصادي بشكل عام» ،آمالً
«أن تكون هذه ال��دورة هي خطوة
في هذا االتجاه».
وش�����دّد ع��ض��و م��ج��ل��س إدارة
ات��ح��اد ال��م��ص��دري��ن إي���اد محمد،
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ،ع��ل��ى أه��م��ي��ة إق��ام��ة
المعارض النسيجية في محافظات
عدة «من أجل إعادة التواصل بين
المنتجين وتجار الجملة والمفرق
وسد الثغرة التي سببتها األزمة»،
مشيرا ً إل��ى «أنّ االت��ح��اد يسعى
إل��ى ت��روي��ج المنتجات السورية

داخليا ً وخارجيا ً بما يسهم في دعم
االقتصاد الوطني».
وأوض����ح ع��ض��و مجلس إدارة
غ��رف��ة ت��ج��ارة وصناعة الالذقية
الدكتور محمد شيخ ابراهيم «أنّ
الغرفة تشجع مثل هذه المبادرات
الهادفة إلى تطوير هذه الصناعة
وتعريف المستهلك على المنتج
المحلي وج��ودت��ه وق��درت��ه على
المنافسة ما يساعد على التخفيف
م��ن االس��ت��ي��راد وبالتالي التوفير
في القطع األجنبي إضافة إلى أنّ
المعرض بح ّد ذاته هو عملية جذب
سياحية واجتماعية تبين للعالم
أنّ الحياة مستمرة وأننا شعب حي
ال يموت».
وأجمع عدد من المشاركين على
أهمية إقامة مثل ه��ذه المعارض
س��واء ف��ي ال��داخ��ل أو ف��ي الخارج
ل��ت��ن��ش��ي��ط ال���ح���رك���ة ال��ت��ج��اري��ة

والصناعية معاً ،وأكدوا إصرارهم
على العمل بالرغم من ك ّل الظروف.
وقال محمد حموي في تصريح
تهجر من حلب
لـوكالة «سانا» إنه ّ
بعد أن أح��رق اإلرهابيون معمله
هناك وج��اء إلى الالذقية واستقر
ف��ي ك��س��ب ليعيد إن��ش��اء معمل
فيها للقطنيات انطلق العمل فيه
منذ تسعة أشهر داع��ي�ا ً من غادر
إل��ى خ���ارج س��وري��ة إل��ى ال��ع��ودة
إليها «لنكون يدا ً واحدة في إعمار
بلدنا».
وأش���ار أن��ي��س دع��ب��ول ـ منتج
النجري ،من ناحيته ،إلى أنه شارك
في معارض عدة خارجيا ً وداخليا ً
وح��اف��ظ على صناعته رغ��م قلة
المواد األولية واليد العاملة .بينما
لفت هاني طاهر آغا من حلب إلى
أنه يعمل في ورشات صغيرة رغم
الصعوبات الكثيرة.

هيئة الإح�صاء الفيدرالية الرو�سية :انخفا�ض
معدل البطالة رغم ال�صعوبات االقت�صادية
أفادت هيئة اإلحصاء الفيدرالية الروسية بأنّ شهر آذار
 2016شهد انخفاضا ً في معدل البطالة في البالد رغم
استمرار الصعوبات االقتصادية الحالية.
وتقلص عدد العاطلين عن العمل في روسيا ،بحسب
بيان الهيئة ،خالل هذا الشهر بنسبة  70ألف شخص
بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي ،ووصل
إلى  4.6مليون مواطن ،ما يعادل  6في المئة من العدد
اإلجمالي من القادرين على العمل.
كما قالت هيئة اإلحصاء الفيدرالية الروسية في البيان
حول نتائج تطور االقتصاد الروسي خالل الربع األول من
السنة الجديدة  ،2016إنّ حجم اإلنتاج الصناعي في البالد
انخفض بنسبة  0.6في المئة خالل هذه الفترة بالمقارنة
مع نفس األشهر الثالثة من العام الماضي.2015 ،
وخالل الربع األول من السنة الجارية نما إنتاج النفط
في روسيا بنسبة  4.5%حتى  138مليون ط��ن ،فيما

انخفض استخراج الغاز بنسبة  1.2%حتى  168.2مليار
متر مكعب.
كما شهدت الفترة المنصرمة نموا ً ملحوظا ً في استخراج
الفحم بنسبة  4.3في المئة حتى  95.5مليون طن .وارتفع
أيضا ً توليد الطاقة الكهربائية بنسبة  1.1في المئة حتى
 295مليار كيلووات ـ ساعة.
وحققت الفروع المنتجة لمختلف المواد االستهالكية
والغذائية مثل اللحوم واألقمشة والمالبس معدالت عالية
للنمو بلغت  10في المئة ،وذل��ك بفضل تقييد استيراد
مثل هذه البضائع إلى روسيا ردا ً على العقوبات الغربية
المفروضة عليها.
وف��ي الوقت عينه ،انخفض إنتاج س��ي��ارات الركاب
الخفيفة في روسيا بنسبة  26.3في المئة حتى  249ألف
سيارة ،بينما نما إنتاج الشاحنات بنسبة  15.2في المئة
حتى  26ألف شاحنة منذ مطلع العام.

معاهدة التبادل الح ّر عبر الأطل�سي
لن تنجح من دون تنازالت �أميركية
ح���ذر وزي���ر االق��ت��ص��اد األل��م��ان��ي
سيغمار غبرييل أمس من أنّ معاهدة
التبادل الحر عبر األطلسي «سوف
تفشل» في ح��ال لم تقدم الواليات
المتحدة ت��ن��ازالت ،وذل��ك في اليوم
ال��ذي سيدافع فيه الرئيس ب��اراك
أوباما عن المشروع في ألمانيا.
وقال الرجل الثاني في الحكومة
األلمانية ف��ي مقابلة م��ع صحيفة
«هاندسبالت» االقتصادية األلمانية
أنّ «األم��ي��رك��ي��ي��ن ال ي��ري��دون فتح
عروضاتهم العامة أم��ام الشركات
األوروب��ي��ة .وه��ذا يتناقض كليا ً مع
التبادل الحر حسب رأيي» .وأضاف:
«في حال أص ّر األميركيون على هذا
ال��م��وق��ف فلسنا بحاجة لمعاهدة

ال��ت��ب��ادل ال��ح��ر وال��م��ع��اه��دة سوف
تفشل».
وجاء هذا التحذير في وقت افتتح
فيه أوب��ام��ا أم��س م��ع المستشارة
األلمانية أنغيال ميركل المعرض
الصناعي في دنفر وال��ذي سيكون
مناسبة للزعمين للدفاع عن مشروع
اتفاق أمام الرأي العام في بلديهما.
وس��وف تبدأ اليوم في نيويورك
ج��ول��ة م��ف��اوض��ات ح���ول معاهدة
ال��ت��ب��ادل ال��ح��ر وس��ت��ك��ون ال13
منذ العام  .2013رسمياً ،تهدف
واشنطن وبرلين الى التوصل التفاق
هذا العام ولكن يبدو انه من الصعب
تخطي الخالفات قبل نهاية العام.
وي��ت��ل��خ��ص م��وق��ف االميركيين

بـ«شراء ما يصنع في اميركا» في
هذه االتفاقية وهذا امر «غير مقبول»
بحسب غبرييل.
وتابع الوزير األلماني« :لن أوقع
أي���ة م��ع��اه��دة ت��ن��ص ع��ل��ى محكمة
تحكيم خاصة».
وهناك اعتراض كبير على معاهدة
التبادل الحر في المانيا حيث تظاهر
م��ا بين  35و 90أل��ف شخص في
هانوفر السبت الفائت.
واالع���ت���راض ل��ي��س ف��ق��ط خشية
تدني المعايير البيئية والصحية
األوروبية ولكن أيضا ً ستكون هناك
إمكانية أم��ام الشركات المتعدّدة
الجنسية لالحتجاج على قوانين أية
دولة أمام محكمة تحكيم.

«�آيفون  ...»8من الزجاج
أفادت أنباء بأنّ آيفون  7الذي يتوقع أن يطرح في
األس��واق قبل نهاية العام الحالي سيكون آخ��ر جهاز
لشركة «أبل» بالشكل الحالي .وستنتقل الشركة بعدها
إلى تصميم مختلف كليا ً اعتبارا من آيفون .8
وقال مارك موسكويتز المحلل المالي لدى «باركليز»
إنّ آيفون  7سيبدو في الشكل قريبا ً من آيفون  6وآيفون 6
إس ،لكنّ االختالف سيكون كبيرا ً على مستوى التصميم
والمواصفات في آيفون .8
وحافظت «آبل» على وتيرة ثابتة في التغييرات التي
تجريها في ك ّل جديد من هواتف آيفون ،إذ كانت تضيف
في ك ّل جيل جديد معالجات أسرع مع تحسينات على
التصميم الخارجي .لكنّ األمر سيتغير بشكل كبير اعتبارا ً

من آيفون  8حسب موسكويتز.
وأشارت «سكاي نيوز» إلى أنّ هيكل آيفون  8سيكون
مصنوعا ً من الزجاج .وسيتم اعتماد شاشة بتقنية جديدة
فائقة الو ضوح.
وتعاني شركة «آبل» من تراجع مبيعات آيفون على
المستوى العالمي جراء ما يصفه المستخدمون بتقصير
الشركة في تقديم إضافات جديدة على الهاتف الذي أبصر
النور أول مرة في  ،2007ليبدل عالم الهواتف الذكية.
واضطرت «آب��ل» مع انخفاض مبيعاتها إل��ى طرح
هاتف  iPhone SEالذي سيباع بسعر أقل نسبيا ً من
بقية هواتف الشركة ذات المواصفات األعلى والشاشة
األكبر.

