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حركة االسهم
نيجيريا لم تنفق سوى نصف ميزانيتها 

حتى سبتمبر

2.8 % نمو االقتصاد البحريني في 2016

إيران تتوسع في االستثمار بالقطاع 
الصحي الجزائري

المركزي اللبناني يقفز باالحتياطيات 
المالية إلى مستويات قياسية

اليوم قمة أوروبية كندية للتوقيع 
على اتفاقية التجارة الحرة 

�إن  نيجرييا  يف  �مليز�نية  وز�رة  قالت   
�لبالد مل تنفق حتى �سبتمرب/ �أيلول �سوى 
لعام  ميز�نيتها  ن�سف  عن  قليال  يزيد  ما 
ثالثة  �أن  من  �لرغم  على  حتى   2016

�أرباع �لعام قد �نتهى.
و�جهت  �إنها  �أي�سا  قالت  �ل��وز�رة  ولكن   
"هبوطا غري متوقع يف �لدخل". ومل تذكر 

تفا�سيل ب�ساأن هذ� �لهبوط.
�سبتمرب/ نهاية  مع  �إنه  �ل��وز�رة  وقالت   
ت��ري��ل��ي��ون��ات   3.6 �إن���ف���اق  مت  �أي���ل���ول 
ميز�نية  من  دوالر(  مليار  ناير�)11.82 
 6.06 حجمها  يبلغ  �ل��ت��ي  �ل��ع��ام  ه��ذ� 

يف  �ل��وز�رة  و�أ�سافت  ناير�.   تريليونات 
 754 ذهبت  �ملبلغ  ه��ذ�  م��ن  �أن��ه  بيان 
مليار ناير� لنفقات ر�أ�س �ملال للم�ساعدة 
من  �إفريقيا  يف  �قت�ساد  �أكرب  �نت�سال  يف 

�لركود، متجاوز� م�ستويات 2015.
خدمة  نفقات  تلبية  مت��ت  �إن���ه  وق��ال��ت   
�لديون وفقا ملوعدها، و�أ�سافت �أن 1.14 
تريليون ناير� �أُنفقت على �لديون �لد�خلية 

و�خلارجية.
ومل تذكر �لوز�رة �أرقاما للعائد�ت، ولكنها 
�لنقاب  تك�سف  مل  �لذي  �لهبوط  �إن  قالت 
على  �مل�سلحني  هجمات  ع��ن  جن��م  عنه 
وقف  �إىل  �أدت  و�لتي  �لنفطية؛  �ملن�ساآت 

�الإنتاج ب�سكل موؤقت باأكرث من �لن�سف.

�الق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية  جمل�س  ت��وق��ع   
�ملحلي  �ل��ن��اجت  ينمو  �أن  �ل��ب��ح��ري��ن��ي، 
خالل   2.8% بن�سبة  �لفعلي  �الإج��م��ايل 
يرت�جع  �أن  على   ،2016 �جل��اري  �لعام 
�لنمو �القت�سادي يف �لعام �ملقبل 2017 

�إىل %2 ب�سبب عدة حتديات.
�أم�س،  ن�رش  تقرير  يف  �ملجل�س  و�أو�سح   
يف  �لبحرين  يف  �لنفطي  غري  �لقطاع  �أن 
�ل��رب��ع �ل��ث��اين م��ن �ل��ع��ام 2016 ق��د منا 
ملحوظ  ت�سارع  وذلك يف   ،3.6% بن�سبة 
باملقارنة مع �لربع �الأول من نف�س �لعام 
عندما بلغت ن�سبة منوه %2.7. وبني �أن 
�لقطاع غري �لنفطي، و�لذي ي�سكل �أكرث من 

ظل  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  من   80%
�أد�وؤه قويًا على �لرغم من �نخفا�س �أ�سعار 
�لعاملية،  �القت�سادية  و�لتقلبات  �لنفط 
و�نعك�س هذ� �لزخم يف عدد من �لقطاعات 
�لرئي�سية  �لتحتية  �لبنية  م�ساريع  وعززه 
�الإ�سرت�تيجية  �الأهمية  ذ�ت  �لبحرين  يف 

و�لتي تبلغ قيمتها 32 مليار دوالر.
 وبح�سب �لتقرير، �زد�دت قيمة �مل�رشوعات 
�لتنمية  برنامج  من  �ملمولة  �لتنفيذ  قيد 
دوالر،  مليار�ت   4 �إىل  لت�سل  �خلليجي 
وهي زيادة تقدر بحو�يل �لثالثة �أ�سعاف 
يف �أقل من �سنة و�حدة، كما ��ستمر �لتقدم 
يف  �مل�رشوعات  من  عدد  تنفيذ  يف  �جليد 
و�ل�سناعة  و�ملو��سالت  �لعقار  جماالت 

�لتحويلية. 

و�لتعليم  و�ل��ع��الج  �ل�سحة  وزي��ر  ق��ال   
�لطبي �الإير�ين ح�سن قا�سي ز�ده ها�سمي 
يف  للتو�سع  مهياأة  �أ�سبحت  �الأر�سية  �إن 

�ال�ستثمار باملجال �ل�سحي �جلز�ئري.
�الأنباء  لوكالة  وفقا  ها�سمي  و�أع��رب   
باأن  �أمله  عن  )�إرن��ا(  �لر�سمية  �الإير�نية 
ين�سط �لقطاع �خلا�س �الير�ين لال�ستثمار 
يف جمال �إنتاج �الأدوية و�للقاح وت�سدير 
�الأج���ه���زة �ل��ط��ب��ي��ة، وت��ق��دمي �خل��دم��ات 
نقل  جانب  �إىل  و�لعالجية،  �ل�سحية 
�سائر  �أو  �جلز�ئر  �إىل  �سو�ء  �لتكنولوجيا، 

�لدول �الأفريقية.
مهياأة  باتت  �لفر�س  �أن  ها�سمي  و�أك��د   

للتعاون �مل�سرتك بني �إير�ن و�جلز�ئر يف 
و�ل�سناعية  �ل�سحية  �ملجاالت  خمتلف 

و�لزر�عية و�لنفط و�لغاز وبناء �ملدن.
 4 بتوقيع  قيامه  �إىل  ها�سمي  و�أ���س��ار   
جانب  �يل  �مل�����س��رتك  للتعاون  وث��ائ��ق 
با�ستور  موؤ�س�ستي  بني  تفاهم  مذكرة 
�الإير�نية و�جلز�ئرية خالل زيارته موؤخر� 
لها؛ و�لتي �نتهت �أم�س �جلمعة، مو�سحا 
�أن �لقطاع �خلا�س �الإير�ين قام بافتتاح 

خط �إنتاج �أحد �الأدوية يف �جلز�ئر.
�جلز�ئر  �إىل  زيارته  �إن  ها�سمي  وق��ال   
�الإي��ر�ن��ي��ة  لل�رش�كة  �أويل  "خطوة  تعد 
و�ل�سناعة  �ل�سحة  جمال  يف  �جلز�ئرية، 
يف  "�أمله  ع��ن  معربا  �ل�سيدالنية"، 

تطويرها م�ستقبال".

 �أك���د م�����رشف ل��ب��ن��ان �مل��رك��زي �أن 
�ل�سعبة  �لعملة  من  �لبالد  �حتياطيات 
�أن  بعد  قيا�سية  م�ستويات  �إىل  و�سلت 
عمليات  من  �أ�سهر  مدى  على  تدعيمها  جرى 
باأي  �لقيام  و�أنه ال يعتزم  “�لهند�سة �ملالية”، 

عمليات �أخرى لتعزيز �الحتياطيات.
بلغنا  “لقد  �سالمة  ريا�س  �مل�رشف  مدير  وق��ال   
�حتياجاتها  بتمويل  للبالد  ي�سمح  مر�سيا  م�ستوى 
�ملالية  �لهند�سة  حققت  لقد  و�خلا�س.  �لعام  للقطاعني 
م�ستوى  �ليوم  بلغنا  لقد  �الآن..  و�نتهت  منها  �لغر�س 

قيا�سيا تاريخيا”.
 وبا�ستثناء �لذهب فقد �رتفعت �حتياطيات لبنان من �لعمالت 
�الأجنبية �إىل 41 مليار دوالر بحلول منت�سف �أكتوبر من حو�يل 
�ملال  وز�رة  فيها  �ساركت  �لتي  �ملالية  �لعمليات  قبل  مليار�   35

و�لبنك �ملركزي وبنوك حملية يف يونيو �ملا�سي.
 ورد� على �سوؤ�ل لوكالة رويرتز، عما �إذ� كانت هناك خطط ملزيد من 
�أي  هناك  “لي�ست  �أنه  �سالمة  �أكد  �ملالية،  �الحتياطات  تعزيز  عمليات 

عمليات جديدة”.

وتعد  كبري،  حكومي  دين  من  ويعاين  للطاقة  �ساف  م�ستورد  ولبنان   
�للبنانيني  وحتويالت  �لعقار�ت  يف  �الأجنبية  و�ال�ستثمار�ت  �ل�سياحة 
�إير�د�ت  �لعاملني يف �خلارج وخا�سة يف دول �خلليج، من �أكرب م�سادر 

�لعملة �ل�سعبة منذ �نتهاء �حلرب �الأهلية يف �لعام 1990.
2011 عندما  �لعام  �ل�سياحة و�ال�ستثمار�ت تعاين من �سغوط منذ  لكن 
�ندلعت �حلرب يف �سوريا. ويعتمد لبنان �الآن ب�سك�ل �أكب�ر على حتويالت 
�لنفط  �أ�سعار  بهبوط  �خلليج  دول  تاأثر  ب�سبب  ت�رشرت  �لتي  �للبنانيني، 
�لعمال�ة  من  �لبع�س  ترحي�ل  يف  ت�سببت  �لتي  �ل�سي�ا�سية  و�لتوتر�ت 

�للبن�انية من دول �خلليج.
على  �حلفاظ  �إىل  تهدف  �ملركزي  �مل�رشف  عمليات  �إن  �سالمة  وق��ال   

�ال�ستقر�ر دون �ال�سطر�ر �إىل ��ستخد�م �إجر�ء�ت طارئة يف �آخر حلظة.
1993 مما يجعله �ساحب ثاين  �لعام   وتوىل �سالمة مهام من�سبه يف 
بنك  بعد حمافظ  �لعامل  مركزي يف  بنك  ر�أ�س  على  �لبقاء  مدة يف  �أطول 
�أوزبك�ستان �ملركزي.  و�أكد �سالمة �أن �سيولة �لعملة �ل�سعبة منخف�سة يف 
�ملنطقة باأ�رشها، وهذ� يت�سح يف و�سع دول عربية �أخرى، ��سطر بع�سها 

للجوء �إىل �سندوق �لنقد �لدويل لدعم �حتياطيات من �لعملة �ل�سعبة.
 و�أدت �لعمليات �ملالية �لتي ت�م تنفي�ذها يف �لفرتة بني يونيو و�أغ�سط�س 
كما  �ملحلية،  �لبنوك  من  �ملركزي  �لبنك  يف  دوالري��ة  �سيولة  �سخ  �إىل 
عززت �حتياطيات �لبنوك �ملحلية من �للرية �للبنانية �ملربوطة بالدوالر 

�الأمريكي.

 �تفق �الحتاد �الأوروبي وكند� على عقد قمة، �ليوم �الأحد، يف �لعا�سمة 
و�ملعروف  بينهما  �حلرة  �لتجارة  �تفاق  لتوقيع  بروك�سل،  �لبلجيكية 

�خت�سار�ً با�سم "�سيتا".
 ياأتي ذلك عقب �الإعالن عن توحيد موقف �ملقاطعات �لبلجيكية من 

�التفاقية، بعد �سحب مقاطعة "و�لونيا" رف�سها �أول �أم�س �جلمعة.
نظر�ً  �التفاقية  �إب��ر�م  على  و�ف��ق  من  �آخ��ر  "و�لونيا"  برملان  وك��ان 
�ملقاطعة  منتجات  على  �لكندية  �ل�����س��ادر�ت  تغّول  من  ملخاوف 
�لناطقة  �إجر�ء تعديالت عليه تر�عي �عرت��س �ملقاطعة  �لزر�عية بعد 

باللغة �لفرن�سية.
 وقال جمل�س �الحتاد �الأوروبي، يف بيان �سحايف �إن "�جلانب �لكندي 
�الأوروبي  �لوزر�ء جا�سنت ترودو، فيما �سيمثل �جلانب  �سيمثله رئي�س 
�الأوروبية  �ملفو�سية  ورئي�س  تو�سك،  دونالد  �ملجل�س  رئي�س  من  كل 

جان كلود يونكر".
 و�أو�سح �لبيان �أن "�التفاق لن يكون له �أي تاأثري على حكومات �لدول 
�الأع�ساء يف �إد�رة م�ساحلها �لعامة، وخا�سة يف ما يتعلق باملعايري 
�لبيئية و�الجتماعية".  وياأتي �التفاق، ح�سب �لبيان، مع �سك تف�سريي 
على  �ملو�طنني  م�ساعدة  بهدف  عمليًا،  �أحكامه  تعني  ما  يف�رش  ملزم، 

فهم �أف�سل ملعنى ونطاق �التفاق.

استثمارات نيسان تفشل في تهدئة مخاوف البريكست
�لتي  �لكبرية  �لربيك�ست باملفاجاأة  �أن�سار  يهناأ   مل 
عن  ك�سفت  حني  �ليابانية،  ني�سان  �رشكة  �أعلنتها 
بعد  بريطانيا،  ت�سنيع طر�زين جديدين يف  عزمها 
عن  �النف�سال  خطط  ب�ساأن  جمدد�  �جلدل  تفجر  �أن 

�الحتاد �الأوروبي.
�القت�ساد  من��و  ب��ي��ان��ات  �أه��م��ي��ة  ت��ر�ج��ع��ت  ك��م��ا   
�لربيطاين يف �لربع �لثالث من �لعام �حلايل بن�سبة 
0.5 باملئة، حني �قتحم رئي�س �لوزر�ء �الأ�سبق توين 
بلري �مل�سهد بقوة معلنا عن ت�سكيل مترد جديد على 

�إر�دة �النف�سال عن �الحتاد �الأوروبي.
 ودعا بلري موؤيدي �لبقاء يف �الحتاد �الأوروبي �إىل 
للربيك�ست،  معار�ستهم  وت�سعيد  �سفوفهم  تنظيم 
يف وقت ت�رش فيه �حلكومة �لربيطانية على رف�س 

�إعادة �لت�سويت.

 وقال يف مقابلة �إذ�عية ومقال ن�رش يف جملة “نيو 
معار�سي  على  �إن  �جلديد(  )�الأوروب��ي  يوروبيون” 
�النف�سال، �لذين �سكلو� ن�سبة 48.2 من �مل�سوتني 
�أن ي�سكلو� نو�ة حركة ملنع �نف�سال  يف �ال�ستفتاء، 

بريطانيا عن �الحتاد �الأوروبي.
�إر�دة  جتاهل  لي�ست  �لق�سية  �أن  �ملقال  يف  و�أك��د   
�إر�دتهم  �إذ� كانت  ما  �مل�سوتني لالنف�سال، بل يف 
و�الأرق���ام  �حلقائق  ع��ن  �لك�سف  بعد  ت��غ��ريت  ق��د 
مو�قفهم  �أن  رمبا  وقال  �النف�سال.  بثمن  �ملتعلقة 
و�أن��ا  �جلميع  فعلى  �حلالة  ه��ذه  ويف  تتغري…  مل 
�إج��ر�ء  �إىل  �إ�سارة  يف  �الإر�دة،  تلك  �ح��رت�م  منهم، 
��ستفتاء ثان ي�ستند �إىل �حلقائق و�خليار�ت �لفعلية 

�ملطروحة �أمام �لربيطانيني.
 وقالت �رشكة ني�سان �إنها �ستقوم بت�سنيع طر�زين 
عن  �النف�سال  خطط  رغ��م  بريطانيا  يف  جديدين 
�الحتاد �الأوروبي، مما يعطي رئي�سة �لوزر�ء ترييز� 

��ستفتاء  منذ  �ل�رشكات  قطاع  من  �سند  �أه��م  ماي 
يونيو.  و�سدر قر�ر بناء �جليل �جلديد من �لطر�زين 
م�سانع  �أك��رب  يف  و�إك�سرتيل  كا�سكاي  �لر�ئجني 
�ل�سيار�ت بربيطانيا بدال من مكان �آخر يف �أوروبا، 
لتقدمي  حكومي  بتعهد  م�سدر  و�سفه  ما  على  بناء 
�لقدرة  يف  تر�جع  �أي  �أث��ر  لتخفيف  �إ���س��ايف  دع��م 
لالحتاد  بريطانيا  مغادرة  عن  ينجم  قد  �لتناف�سية 

�الأوروبي.
�أن  يظهر  بالثقة  �لت�سويت  “هذ�  م��اي  وق��ال��ت   
�أمة  مازلنا  و�أننا  للم�ساريع،  مفتوحة  بريطانيا 

تتطلع للخارج ولها دور قيادي يف �لعامل”.
تعهد�ت  �أي  ع��ن  ب��االإع��الن  �ملعار�سة  وطالبت   
�رشية قد تكون �حلكومة �لربيطانية ل�رشكة ني�سان 
بخف�س  وعود  تقدمي  �إمكانية  على  �لبع�س  وحتدث 
�إذ�  تعوي�سات  بتقدمي  �لتعهد  �أو  �ل�رشكات،  �رش�ئب 
�الأوروبية  �ل�سوق  �إىل  �لدخول  حق  بريطانيا  فقدت 

�آالف �سخ�س يف   7 �ملوحدة.  وتوظف ني�سان نحو 
�الإنتاج  �إجمايل  ثلث  نحو  �سنعت  حيث  �سندرالند، 
1.6 مليون  �لربيطاين من �ل�سيار�ت �لذي بلغ نحو 

�سيارة �لعام �ملا�سي.
 وقال متحدث با�سم رئي�سة �لوزر�ء �إن ني�سان نالت 
مل  لكنها  تناف�سية،  �ستظل  �الأو�ساع  باأن  تطمينات 
�أي  عن  بالتعوي�س  �رشيحة  تعهد�ت  على  حت�سل 
بريطانيا من �الحتاد  قد تفر�س عند خروج  ر�سوم 
�سيل  �أمام  �لباب  كهذه  خطوة  تفتح  وقد  �الأوروبي. 

من �لتهديد�ت من �ل�رشكات �الأخرى.
بعدم  لها  �التهام  �ل��وزر�ء  رئي�سة  خ�سوم  ويوجه   
تو�سيح �أهد�فها قبل حمادثات �خلروج من �الحتاد 
على  �سارة  ر�سوم  بفر�س  و�ملخاطرة  �الأوروب���ي 
على  قيود  فر�س  �أجل  من  �لربيطانية  �ل�سادر�ت 
هذه  ويف  �الأوروب���ي.  �الحت��اد  �سريف�سها  �لهجرة 
�الإجمايل  �لناجت �ملحلي  �أن  �أظهرت بيانات  �الأثناء 

لربيطانيا منا يف �لربع �لثالث بن�سبة 0.5 باملئة، 
ما ميثل تباطوؤ� �أقل حدة مما كان متوقعا يف �أعقاب 

ت�سويت �النف�سال عن �الحتاد �الأوروبي.
عن  ف�سلية  بيانات  �أول  وهي  �لبيانات،  و�أظهرت   
�لناخبني  ت�سويت  منذ  �الإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت 
�خلدمات  قطاع  قويا يف  �أد�ء  �ال�ستفتاء،  �إجر�ء  يف 
بن�سبة  منو�  توقعو�  قد  �ملر�قبون  وكان  �لربيطاين. 
0.3 باملئة بعد حتقيق ن�سبة منو بلغت 0.7 باملئة 
يف �لربع �لثاين من �لعام �جلاري. ورغم تلك �الأنباء 
�جليدة تر�جع �جلنيه �الإ�سرتليني �إىل �أدين م�ستوياته 
�ملحكمة  ق�ست  �أن  بعد  �ليورو،  مقابل  �أي��ام   8 يف 
ال  �الإقليم  قانون  باأن  �ل�سمالية  �أيرلند�  يف  �لعليا 
يقيد �سلطات رئي�سة �لوزر�ء �لربيطانية على �إطالق 

عملية �خلروج من �الحتاد �الأوروبي.
 ورفعت ق�سية مماثلة �أمام �ملحكمة �لعليا يف لندن، 
 50 �ملادة  �سلطة تفعيل  �إن �حلكومة ال متلك  تقول 

�ملحكمة  وقالت  �ل��ربمل��ان.  من  �رشيح  دع��م  دون 
فقط  يتعلق  حكمها  �إن  �ل�سمالية  �أيرلند�  يف  �لعليا 

بالقانون �أيرلند� �ل�سمالية.
قيمته  من  باملئة   20 من  �أكرث  �الإ�سرتليني  وفقد   
مقابل �لدوالر منذ ت�سويت �لربيك�ست و�سط خماوف 
تر�جع  من  فوري  ب�سكل  �القت�ساد  يت�رشر  �أن  من 
هذه  ويف  �مل�ستهلكني.  وثقة  �الأجنبي  �ال�ستثمار 
�ل�سيار�ت يف  قالت جمعية م�سنعي وجتار  �الأثناء 
�سبتمرب  يف  �رتفع  �ل�سيار�ت  �إنتاج  �إن  بريطانيا، 
بن�سبة 0.9 باملئة مبقارنة �سنوية بدعم من زيادة 
�لطلب  يف  �نخفا�س  عن  عو�ست  �ل�سادر�ت  يف 

�ملحلي.
�إىل  �رتفع  �ل�سيار�ت  �إنتاج  �أن  �جلمعية  و�أ�سافت   
نحو 1.6 مليون �سيارة بف�سل زيادة بلغت 5 باملئة 
يف عدد �لطر�ز�ت �لتي تباع يف �خلارج، و�لتي متثل 

�أكرث من ثالثة �أرباع �إجمايل �الإنتاج �لربيطاين.

لندن - متابعة

المغرب يخصص 1.48 مليار دوالر 
للدعم في 2017

 �أظهرت بيانات م�رشوع قانون �ملو�زنة �جلديدة يف �ملغرب �أن 
�حلكومة ر�سدت قر�بة 1.48 مليار دوالر لدعم �ل�سلع �الأ�سا�سية، 

بارتفاع طفيف مقارنة بالعام �جلاري.
 وينتظر �أن يوجه هذ� �لدعم، �لذي يدخل �سمن مو�زنة �سندوق 
�ملكتب  لدعم  و�لدقيق، وكذلك  و�ل�سكر  �لطهو  �إىل غاز  �ملقا�سة، 

�لوطني للكهرباء و�ملاء �ل�سالح لل�رشب.
نهاية  قبل  �ملخ�س�سات  ه��ذه  �ل��ربمل��ان  يجيز  �أن  ويفرت�س   
رهينا  يبقى  �ل��ذي  �الأم��ر  وهو  �ملقبل،  �الأول  دي�سمرب/كانون 
يف  �ملنتخب  �لنو�ب  مبجل�س  �أغلبية  وب��روز  �حلكومة  بت�سكل 

�ل�سابع من �أكتوبر/ت�رشين �الأول �جلاري.
مليار   1.57 نحو  �حلايل  �لعام  يف  خ�س�س  قد  �ملغرب  وكان   
�لطهو،  غاز  لدعم  خم�س�سة  دوالر  مليار   1.21 منها  دوالر، 

�ملكتب  لدعم  دوالر  مليون  و353  و�لدقيق،  و�ل�سكر 
�لوطني للكهرباء و�ملاء �ل�سالح لل�رشب.

 2015 �الأول  دي�سمرب/كانون  مطلع  �ملغرب  وقرر   
من  و�لفيول،  و�لبنزين  �ل�سوالر  عن  �لدعم  رف��ع 

عجز  ملحا�رشة  �لدعم  خم�س�سات  خف�س  �أج��ل 
�ملو�زنة.

�لعام �ملقبل، يف  �أن ت�رشع �حلكومة،   وينتظر 
غاز  وحتى  و�لدقيق،  �ل�سكر  عن  �لدعم  رفع 

�لثالثة  �الأع���و�م  يف  عمدت  بعدما  �لطهو، 
�ل�سوالر  ع��ن  �ل��دع��م  رف��ع  �إىل  �الأخ����رية، 
يدها  ترفع  �أن  قبل  و�لفيول،  و�لبنزين 

�ل�سلع،  هذه  عن  �ملا�سي  دي�سمرب  يف 
وتركها رهن قانون �لعر�س و�لطلب.
 ومل ت�رش �حلكومة يف م�رشوع قانون 
نو�ياها  �إىل  �ملقبل،  �لعام  مالية 

�ملخ�س�س  �ل��دع��م  م�سري  ح��ول 
رئي�س  لكن  �لطهي،  وغاز  لل�سكر 
بنكري�ن  ع��ب��د�الإل��ه  �حل��ك��وم��ة 

�سابقة  ت�رشيحات  يف  �عترب 
�أن رفع �لدعم عن غاز �لطهو 

"�أمر حتمي".
�ل�سكر  يكون  �أن  ويرجح   
�لتي  �ل�سلع  مقدمة  يف 

يرفع عنها �لدعم، فقد 
قر�ر�  �حلكومة  تبنت 

�ل���ع���ام �مل��ا���س��ي 
حول ذلك �لتدبري، 

�أجلت  �أنها  غري 
�حل�سم فيه.

وي���������س����ل   
�لذي  �لدعم 
ي���ر����س���ده 

�سندوق �ملقا�سة الأ�سعار �ل�سكر باملغرب �إىل 300 مليون دوالر، 
علما باأن �ململكة تر�هن على تغطية %50 من �ال�ستهالك عرب 

�الإنتاج �ملحلي.
�إعادة �لنظر يف  �أن   ويرى �القت�سادي �ملغربي، حممد �ل�سيكر،  
�لتي  �ل�سيا�سة  �سمن  يندرج  و�لدقيق،  �لطهو  وغاز  �ل�سكر  دعم 

بد�أتها حكومة بنكري�ن منذ 2012.
من  و�ملحروقات،  �ل�سكر  عن  �لدعم  رفع  على  �حلكومة  وتعول   
�الإجمايل  �لناجت  من   3% حدود  يف  �ملو�زنة  عجز  ح�رش  �أجل 
�ملحلي، غري �أن �خلبري يف �ملالية �لعمومية، حممد �لرهج، يعترب 
�أن �لتحكم يف �لعجز يبقى رهينا بالو�سع �لدويل، حيث ال تتحكم 

فيه �حلكومة.
وتقول حكومة بنكري�ن �إن من بني �أهم �إجناز�تها خف�س �لدعم 
 2012 بني  دوالر  مليار   1.57 �إىل  دوالر  مليار�ت   5.7 من 

و2016.
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