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حركة االسهم انخفاض محصول القمح السوري إلى 
1,3 مليون طن 

البنك األفريقي للتنمية يسعى لجمع 
400 مليار دوالر إلطعام الجائعين

إيني: علينا احترام البيئة في االستخراجات 
النفطية

تحذيرات دولية من حدوث أزمة 
مصرفية صينية

قطر تعتزم إنشاء مدينة مالية 
مشابهة لوول ستريت

�سوريا  يف  القمح  حم�سول  انخف�ض   
1.3 مليون  مبقدار الن�سف تقريبًا اإىل 
يف  م�ستوى  اأدنى  وهو  العام،  هذا  طن 
و�سح  القتال  اإ�ضضرار  مع  عامًا،   27
وقضضدرة  الضضزراعضضي  بالقطاع  الأمضضطضضار 
ل�سكانها.   الضضغضضذاء  توفري  على  الضضبضضاد 
وقضضضضال حمضضمضضود الضض�ضضسضضيضضخ الضضعضضامضضل يف 
املحا�ر  اجلضضزء  يف  ال�سحي  القطاع 
مبكر  وقت  "منذ  دم�سق  العا�سمة  من 
منطقته  �سهدت  ما  نضضضادراً  العام  من 
"بداأ  وتابع  اخلبز".   املحا�رة وجود 
يف  ال�سعري  من  اخلبز  �سنع  يف  النا�ض 

هناك  يكن  مل  لأنضضه  الأحضضيضضان  بع�ض 
على  الأمر  وا�ستمر  الإطاق.  على  خبز 
"النا�ض  واأ�ساف  لأ�سهر"،  النحو  هذا 

ياأكلون الكرنب بدًل من اخلبز".  
اإىل طرح  ال�سورية   وا�سطرت احلكومة 
غري  بحجم  ال�سيف  هضضضذا  مناق�سة 
من  طضضن  مليون   1.35 بلغ  م�سبوق 
ال�سيا�سي  حليفها  من  امل�ستورد  القمح 
رو�سيا ل�سمان اإمدادات اخلبز الذي يعد 

غذاء رئي�سًا لل�سعب ال�سوري.
امل�ستمرة  احلرب  قبل  �سوريا  وكانت   
منذ خم�سة اأعوام م�سدراً للقمح وتنتج 
اأربعة مايني طن �سنويًا يف عام جيد، 

وقادرة على ت�سدير 1.5 مليون طن.

�سعيه  للتنمية   الأفريقي  البنك  عر�ض   
جلمع 300 اىل 400 مليار دولر بحلول 
وفق  اأفريقيا  لإطضضعضضام   ،2025 الضضعضضام 

ا�سرتاتيجيته لتحويل الزراعة الأفريقية.
 وقال مدير الزراعة واملنتجات الزراعية 
ال�سناعية يف البنك �سيجي اأوجوكو "اننا 
مليار  و400   300 بني  ما  اإىل  نحتاج 
املقبلة  الع�ر  ال�سنوات  خضضال  دولر 

لإجناح التحول الكامل".
دولر  مليار   35 قرابة  اأفريقيا  وتنفق   
�سنويًا ل�سترياد الغذاء يف حني اأن 65 يف 
املئة من اأرا�سيها الزراعية غري مزروعة.

مدينة  من  يتخذ  والذي  البنك،  و�سي�سخ   
مليار   24 مبا�رة  لضضه،  مقراً  اأبيدجان 

اأوجضضوكضضو  وقضضال  اخلضضطضضة.  لتحريك  دولر 
بحر.  يف  نقطة  اإنها  ب�سيطة،  "م�ساهمتنا 
نحتاج اإىل اأكرث من ذلك بكثري. �سناديقنا 
اإلينا  اأن ت�سكل حمفزات لكي ين�سم  يجب 

مانحون و�ركاء اآخرون".
 واأ�ساف اأن القطاعني العام واخلا�ض ل 
و"احلكومات  بالزراعة  اهتمامًا  يبديان 
يف  متوا�سعة  ا�سهاماتها  الفريقية 
زيضضادة  على  نعمل  ان  علينا  الضضزراعضضة. 
قطاع  يف  احلضضكضضومضضيضضة  ال�ضضسضضتضضثضضمضضارات 

الزراعة".
موارد  لديه  اخلا�ض  القطاع  اأن  واأو�سح   
�سبيل  على  البنوك  ي�ستخدمها.  ل  هائلة 
اأن  علينا  املضضزارعضضني.  تقر�ض  ل  املثال 
ا�ستثماراتها  تزيد  وجنعلها  التوجه  نغري 

خم�ض مرات.

الطاقة  ل�ركة  املضضفضضو�ضضض  املضضديضضر  اعضضتضضر   
اأن  دي�سكال�سي،  كاوديو  اإيني،  اليطالية 
يف  مواجهته  علينا  الذي  الأكضضر  "التحدي 
و�سمان  البيئة  احضضضرتام  هضضو  احلقبة،  هضضذه 
ميلكون  ل  الذين  املواطنني  ملايني  الطاقة 
ما  ويف  العامل".   يف  الطاقة  م�ستلزمات 
يخ�ض اأفريقيا، قال دي�سكال�سي، اإن "التزامنا 
هو تطوير الطاقة الأفريقية من اأجل اأفريقيا 
وزيادة  ال�سادرات  خف�ض  خال  من  ذاتها، 
ما  وهذا  طاقة،  اإىل  املنتج  حتويل  عمليات 
الأفريقية".   الضضدول  من  كبري  عدد  يف  نفعله 
العودة  عن  »اإيني«  اأعلنت  ذلك،  غ�سون  يف 

يف  ال�ستك�سافية  عملياتها  موا�سلة  اإىل 
التون�سية  ال�سحراء  يف  وبالتحديد  تون�ض، 
العا�سمة.  جنوب  كيلومرت   700 بعد  على 
العمليات  مضضن  بنجاح  الضض�ضضركضضة  وانضضتضضهضضت 
لعري�ض  يف  ال�ستك�سافية  بالبئر  اخلا�سة 
 - »خمروقة  قطاع  يف  الواقعة   -1 �ضضرق 
»اإيني«  لعري�ض - ديبي�ض« والذي متلك فيه 
ال�ركة  متتلك  فيما  املئة،  يف   50 ن�سبة 
الض50  ن�سبة  »اإيضضتضضاب«  التون�سية  الوطنية 
بئر  ربضضط  مت  اأنضضه  يذكر  املتبقية.   املئة  يف 
"العري�ض �رق 1-" الذي بداأ العمل فيه يف 
حزيران )يونيو( املا�سي بخط الإنتاج، فيما 
تتوا�سل عمليات ال�ستك�ساف يف تون�ض من 

خال عمليات احلفر ال�ستك�سافية.

زيادة  من  الدولية  الت�سويات  بنك  حذر   
احتمال ن�سوب اأزمة م�رفية �سينية.

ارتفع  للبنك،  ال�سنوي  ربع  التقرير  وبح�سب   
لي�سل  البنوك  قطاع  للتوتر يف  رئي�سي  مقيا�ض 

م�ستواه اإىل اأكرث من ثاثة اأمثال م�ستوى اخلطر.
وقد و�سلت الفجوة بني ديون ال�سني والناجت املحلي 
 ،2016 الأول من عام  الربع  30.1 يف  اإىل  الإجمايل 
بح�سب التقرير.  ويعتر بنك الت�سويات الدولية اأن و�سول 
الفجوة بني الديون والناجت املحلي الإجمايل اإىل 10 موؤ�را 

على خطر حمتمل.
وكان البنك قد قدر الفجوة يف نف�ض التوقيت من العام املا�سي بض 
25.4.  ويقدر بنك الت�سويات الدولية هذه الفجوة عن طريق مقارنة 
حجم القرتا�ض بحجم القت�ساد، ومقارنة هذا بالجتاه العام لهذه 
الفجوة،  هذه  ات�سعت  كلما  اإنه  البنك  ويقول  البعيد.  املدى  على  الن�سبة 
تزيد فر�ض حدوث اأزمة م�رفية.  وبنك الت�سويات الدولية له مكانة هامة 
اإذ يوفر خدمات بنكية للبنوك املركزية، ويراقب  يف النظام املايل العاملي، 
التدفق الدويل لاأموال والأر�سدة.  وطاملا كانت قوة القطاع امل�ريف ال�سيني 

حمل اهتمام الأ�سواق املالية العاملية.

 و�سهدت الأر�سدة ال�سينية طفرة منذ الأزمة املالية العاملية بني عامي 2007 
و2008، اإذ �سعت احلكومة ال�سينية لإنعا�ض النمو القت�سادي ال�سعيف.

اأن  الدويل  النقد  ويقدر �سندوق  مثمرة،  تكن  الإقرا�ض مل  بع�ض عمليات  لكن   
هناك احتمال بالتخلف عن �سداد 1.3 تريليون دولر.

 وبالرغم من هذا، فاإنه يف حالة النظام امل�ريف ال�سيني، الذي ت�سيطر عليه 
ومتتلكه احلكومة، يرى حمللون اأن احلكومة ال�سينية �ستتدخل لإنقاذه اإذا لزم 

الأمر. 
ارتفاع  ال�سيني ن�ر الحد املا�سي نتائج م�سح عن  البنك املركزي  اأن   يذكر 
موؤ�ر ثقة القطاع امل�ريف اإىل 46.5 يف املئة يف الربع الثالث بزيادة 2.8 
19.7 يف املئة من العاملني  اأن  نقطة مئوية عن الربع ال�سابق. واأظهر امل�سح 

يف القطاع امل�ريف يتوقعون تي�سري ال�سيا�سة النقدية ن�سبيًا يف الربع الرابع.
)نوفمر(  الثاين  ت�رين  منذ  مرات  �ست  الفائدة  �سعر  املركزي  البنك  وخف�ض   

2014، كما خف�ض الحتياطي الإلزامي للبنوك
الثالث  الربع  يف  ال�سني  يف  الأعمال  قطاع  ثقة  ارتفاع  اإىل  امل�سح  ا�سار  فيما 

مقارنة بالربع الثاين من العام 2016.
يف  املئة  يف   51.2 اإىل  الأعمال  رجال  ثقة  موؤ�ر  ارتفاع  امل�سح  ك�سف  كما   
الربع الثالث بزيادة 2.2 نقطة مئوية عن الربع ال�سابق. ومنا اإنتاج امل�سانع 
يف ال�سني ومبيعات التجزئة اأ�رع من املتوقع يف اآب )اأغ�سط�ض(، اإذ عززت قوة 
اأكر  النمو بثاين  التحتية  البنية  الإنفاق احلكومي على  الإ�سكان وزيادة  �سوق 

اقت�ساد يف العامل.

)�سارع  �سرتيت  لوول  م�سابهة  مالية  مدينة  ان�ساء  قطر  تعتزم   
املال والأعمال يف مدينة نيويورك الأمريكية(، وذلك يف �سياق 

م�ساعيها لتنويع م�سادر دخلها وخف�ض العتماد على النفط.
 وقال يو�سف اجليدة، الرئي�ض التنفيذي لض "مركز قطر للمال" ، اإن 
و�سط  م�سريب  منطقة  اىل  �ستنتقل  املركز  منها  مالية  موؤ�س�سات 
2017، وذلك لإن�ساء  �سنة  القطرية بدءا من منت�سف  العا�سمة 
املنطقة  وورف  كاناري  او  �سرتيت  وول  من  )قطرية(  ن�سخة 

املالية يف لندن.
مالية  منطقة  خلق  اىل  تهدف  النتقالت  هذه  ان  اىل  وا�سار   
وجتارية رائدة يف املنطقة، وان تاأتي �سمن التزامنا لدعم قطر 
املنطقة  و�ستمتد  الوطني،  الدخل  م�سادر  لتنويع  جهودها  يف 

املالية على م�ساحة 300 الف مرت مربع.
"مركز قطر للمال" اىل منطقة م�سريب   وراأى اجليدة ان انتقال 
بخطوات  للقيام  قطر،  بور�سة  منها  اخرى،  موؤ�س�سات  يدفع  قد 
اىل  ت�سعى  وت�سهد منطقة م�سريب عملية تطوير �سخمة  مماثلة. 
تتجاوز  تطوير  بكلفة  للدوحة،  القدمي  التجاري  الو�سط  احياء 
خم�سة مليارات دولر ولن تقت�ر املنطقة على املدينة املالية، 

بل �ست�سم �سققا فخمة ومتاحف.

مصر تأمل دعما من الصين بأربعة مليارات دوالر

 افتتحت وزيرة املالية والتعاون الدويل امل�رية اأم�ض 
21 ملوؤمتر »يوروموين -  الدورة  القاهرة،  الثاثاء يف 
م�ر«، بح�سور اأكرث من األف م�سارك ميثلون �سناديق 
خراء  اإىل  اإ�سافة  دولية،  مالية  وهيئات  وموؤ�س�سات 
خاله  ويناق�ض  ليومني  املوؤمتر  وي�ستمر  واقت�ساديني، 
احلكومة  يف  البارزين  وامل�سوؤولني  الضضوزراء  من  عدد 

الأو�ساع واخلطط القت�سادية امل�رية.
اجلل�سة  يف  ن�ر،  �سحر  الدويل  التعاون  وزيرة  وقالت   
على  ال�سني  تفاو�ض  م�ر  اإن  للموؤمتر،  الفتتاحية 
متويل باأربعة مليارات دولر، من بينها مليار لل�رف 
جل�سة  ويف  طاقة.  مل�ساريع  مليارات  وثاثة  ال�سحي 
ح�رها وزير املال عمرو اجلارحي، واأدارها م�ست�سار 

التحرير ملوؤمترات »يوروموين« ريت�سارد بانك�ض، اأكدت 
ن�ر اأن م�ر تلقت متويات من عدد من دول اخلليج 
مثل ال�سعودية والإمارات، واأخرى من اليابان وال�سني 
وكوريا اجلنوبية والحتاد الأوروبي، ومتويًا من البنك 
�ست لدعم برنامج  الدويل والبنك الأفريقي للتنمية، ُخ�سّ
احلكومة القت�سادي والتنموي بقيمة 1.5 مليار دولر.

تلقت  م�ر  اأن  اىل  ن�ر  اأ�سارت  ذلضضك،  اإىل  واإ�سافة   
ال�رف  برنامج  لدعم  الضضضدويل  البنك  مضضن  متضضويضضات 
ال�سحي املتكامل بقيمة 550 مليون دولر، والإ�سكان 
الجتماعي والق�ساء على املناطق اخلطرة بقيمة 500 
واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع  ومتويًا  دولر،  مليون 
بقيمة 300 مليون دولر، و�سبكات الأمان الجتماعي 
للمنازل  الغاز  وتو�سيل  دولر،  مليون   400 بقيمة 
بقيمة 500 مليون دولر. وبذلك تكون القاهرة اجتذبت 

15 مليار دولر من التمويات مبختلف اأنواعها يف 12 
�سهراً.

عدم  على  حري�سة  احلكومة  اأن  على  الوزيرة  و�سددت   
م�سبوق  غري  دوراً  له  »لأن  اخلا�ض،  القطاع  مزاحمة 
يف تنمية القت�ساد، خ�سو�سًا يف قطاعات مهمة مثل 
الكهرباء والنقل والطرق واملوانئ والطاقة«، م�سرية اإىل 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  لدعم  اتفاقات  توقيع 
منها اتفاق مع ال�سندوق ال�سعودي للتنمية بقيمة 200 
اجلاري  امل�ساريع  اإجمايل  اأن  واأو�سحت  دولر.  مليون 
تنفيذها يف كل القطاعات تقريبًا تبلغ قيمته 22 مليار 
دولر، ومت التوقيع على اتفاقات متويل لتنفيذ م�ساريع 
تنموية باإجمايل 10 مليارات دولر، وبلغ حجم املنح 

نحو اأربعة مليارات دولر.
متويل  تاأمني  حضضول  جضضار  البحث  اأن  اإىل  ن�ر  ولفتت 

300 مليون دولر من البنك الأفريقي  مي�ر باإجمايل 
للتنمية، لتوفري مناطق �سكنية �سحية، موؤكدة اأن الو�سع 
وهذا  و�ريع،  م�ستمر  حت�سن  يف  م�ر  يف  القت�سادي 
ب�سهادة املوؤ�س�سات التمويلية الدولية، والتمويات التي 
القت�ساد  يف  ثقة  �سهادة  مُتثل  عليها  احل�سول  يجري 
اأكرث من خم�سة  اأن يبلغ معدل النمو  امل�ري، مرجحة 

يف املئة نهاية ال�سنة املالية 2016 - 2017.
اأعوام  اأربعة  مدار  على  اأن م�ر ظلت  اجلارحي  وقال   
نف�سه  الوقت  يف  وو�سعت  اقت�ساديًا،  تباطوؤاً  تعاين 
الإنفاق يف �سكل كبري، حتى اأن عجز املوازنة و�سل اإىل 
الأعوام  يف  ذلك  بعد  وزاد   ،2011 يف  املئة  يف   10
الاحقة. واأ�سار اإىل اأن هذا يوؤثر يف الو�سع ككل، لفتًا 
الإجمايل  املحلي  الناتضضج  اإلضضضى  الدين  ن�سبة  اأن  اإىل 
100 يف املئة، وهذا م�ستوى  اإىل ما يقرب من  و�سلت 

عاٍل جداً، وبالن�سبة اإىل العجز، فهو فاق 10 يف املئة، 
ما اأدى اإىل زيادة الت�سخم، معتراً اأن هذا يخلق دائرة ل 

تنتهي من التباطوؤ.
اجلارحي  لفت  ودورهضضا،  الدولية  ال�سندات  �سوق  وعن 
الإ�ساحية،  تنفيذ خطتها  اأن احلكومة تعكف على  اىل 
و�سع  ملتابعة  اأ�سبوعي  �سكل  يف  الضضضوزراء  ويلتقي 
تعمل  مهمة  اجتماعية  زاوية  وهناك  والعجز،  املوازنة 
واأ�ساف  النقد.  قر�ض  فاعلية  ل�سمان  احلكومة،  عليها 
اأن الت�سخم ي�سل اإىل 15 يف املئة، ويجب اأن نواجه هذا 
يف اأ�رع وقت، واأن الباد على امل�سار ال�سحيح لتنفيذ 
القت�ساد،  لتعزيز  تريدها  التي  الإ�ساحية  الإجراءات 

م�سرياً اإىل اأن كلمة ال�ر �ستكون خلق وظائف.
هام�ض  على  كوجك،  اأحمد  املال  وزير  نائب  واأو�سح   
دولريضضة  �سندات  طضضرح  ت�ستهدف  م�ر  اأن  املضضوؤمتضضر، 

نهاية  دولر  مليارات  ثاثة  بقيمة  الدولية  بالأ�سواق 
اأن الوقت منا�سب«.  اأيلول )�سبتمر( اجلاري، »اإذا راأينا 
يف   6.5 اإىل   6 بني  فائدتها  تضضرتاوح  اأن  املتوقع  ومن 
يف  املا�سي  ال�سهر  اأعلنت  املال  وزارة  وكانت  املئة. 
عاملية  ا�ستثمار  م�سارف  اأربعة  اختارت  اأنها  بيان، 
لإدارة عملية طرح ال�سندات الدولرية، هي »ناتيك�سي�ض« 
بي  اإن  و»بضضي  مضضورغضضان«  بضضي  و»جضضي  بنك«  و»�سيتي 
باريبا«. اإىل ذلك، اأعلن وزير التجارة وال�سناعة طارق 
قابيل، اأن الوزارة تتابع ويف �سفة دورية، امل�ساكل التي 
تواجه ال�ركات امل�رية امل�سدرة اإىل خمتلف الأ�سواق 
اخلارجية، وذلك من خال مكاتبها التجارية يف اأنحاء 
العامل، لفتًا يف هذا ال�سدد اإىل ما اأثري اأخرياً حول وجود 
الغذائية امل�رية  حظر على �سادرات بع�ض ال�ركات 

لل�سوق الأمريكية.

القاهرة – متابعة

التعاون االقتصادي: الالجئون يساهمون 
في تنمية البلدان التي يقصدونها

 اأكدت منظمة التعاون القت�سادي والتنمية ان عدد املهاجرين الذين 
و�سلوا اإىل الدول املتطورة ارتفع بن�سبة ع�رة يف املئة يف 2015، 
التوتر  ملكافحة  املبهمة  اخلطب  من  اخلروج  اإىل  احلكومات  داعية 

املتزايد لدى الراأي العام.
 وقالت املنظمة يف تقرير حديث "اإن نحو 4.8 مليون �سخ�ض هاجروا 

اإىل الدول ال�سناعية الكرى العام املا�سي.
بينهم  �سخ�ض  مليون   1،65 اللجوء  طالبي  عدد  يبلغ  هضضوؤلء  وبني 
حوايل 1.3 مليون يف اوروبا، وهو عدد قيا�سي غذى �سعود احزاب 

اليمني املتطرف يف النم�سا واملانيا وفرن�سا وحتى املجر.
وعلى اجلانب الآخر للمحيط الطل�سي ي�ستغل دونالد ترامب، املر�سح 

ليعد  هوؤلء  تدفق  يثريه  الذي  اخلوف  للرئا�سة،  اجلمهوري 
ببناء جدار مع املك�سيك او طرد عدد من املقيمني بطريقة 

غري �رعية.
ويف مقدمة التقرير يقول �ستيفانو �سكاربيتا، مدير ق�سم 

املنظمة،  يف  الجتماعية  وال�سوؤون  والعمل  الوظائف 
على  قدرة حكوماتهم  املواطنني يف  ثقة  ان  باأ�سف 

اإدارة موجات الهجرة ترتاجع. 
وي�سيف انه يف عدد من الدول يتقبل عدد متزايد 

ترف�ض  التي  املتطرفة  اخلطب  ال�سكان  مضضن 
اظهرت  التي  الدرا�سات،  ان  ويتابع  الهجرة. 

املتو�سط  الأمضضديضضن  على  اليجابية  الآثضضضار 
تبقى  القت�ساد،  على  للهجرات  والبعيد 

حججا مبهمة ل توؤدي اإىل تغيري قناعات.
معروف،  الضضعضضام  الضضضراأي  قلق  يثري  ومضضا 

القت�سادي  التعاون  منظمة  وتذكره 
والضضتضضنضضمضضيضضة، وهضضضضو الضضضهضضضجضضضرات غري 

بالفائدة  تعود  ل  التي  امل�سبوطة 
�سوى على الغنياء وتعزز ال�سغط 

امل�ستوى  على  اخلضضدمضضات  على 
ال�سكان  ح�ساب  على  املحلي 

املقيمني من قبل.
ت�سري  النقطة  هضضذه  وحضضضول 

الدرا�سات  ان  اإىل  املنظمة 
اهضضضتضضضمضضضت بضضاملضض�ضضسضضتضضوى 

ان  مضضضضضع  الضضضضوطضضضضنضضضضي 
الضضضتضضضاأثضضضري املضضبضضا�ضضر 

�ضضسضضعضضر بضضضه الضض�ضضسضضكضضان 
امل�ستويات  عضضلضضى 

املضضضضضحضضضضضلضضضضضيضضضضضة، 
واأ�ضضضضضسضضضضضافضضضضضت 

انضضضضضضضضه يضضجضضب 
العضضضضضضضضرتاف 

تاأثري  بضضان 
الضضهضضجضضرة 

يكن  مل 
واحضضضدا 

عضضلضضى 

اجلميع.
يف  تقريبا  با�ستمرار  يرتكزون  املهاجرين  ان  هو  الول  وال�سبب   
املناطق الكرث فقرا التي ميكنهم فيها مناف�سة اليد العاملة املحلية 
اخلدمات  ي�ستخدمون  املهاجرين  ان  ذلك  بعد  وياأتي  املوؤهلة،  غري 
التحتية  البنى  ان  املنظمة  وقالت  ومدار�ض.  نقل  و�سائل  من  العامة 
من  كبرية  موجات  تدفق  ب�سبب  لل�سغط  تتعر�ض  ان  ميكن  املحلية 
املهاجرين. واأ�سافت انه لهذا ال�سبب "يجب ان جتد احلكومات حججا 
اأف�سل واأكرث و�سوحا للت�سدي لاأ�سوات املعادية للهجرة". واأ�سافت 
احلادة  ال�سعبوية  ت�سجيع  اإىل  �سوى  المر  يوؤدي  "لن  ذلك  بدون  انه 

ا�سا".
 ويدعو جان كري�ستوف دومون، رئي�ض ادارة الهجرات، اإىل ال�سغاء 
ميكن  التي  احليوية  النقاط  هي  ما  وتو�سيح  النا�ض  خمضضاوف  اإىل 

باريس – متابعة

دمشق – متابعة

ساحل العاج – متابعة

روما – متابعة
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