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حركة األسهم

النفط يتراجع واألسواق تترقب بيانات المخزونات األميركية

مطار دبي يسجل مستوى قياسيًا بعدد المسافرين

المصارف الكبرى تمنع المحللين من 
الحديث في شؤون السياسة 

مصفاة عدن تستأنف تكرير 
خام المسيلة 

نمو االقتصاد الهندي 
يتراجع في 2016

و��سلت �أ�سعار �لنفط �خلام تر�جعها حيث �أدى 
منو �لإنتاج �لأمريكي �إىل زيادة �ل�سغوط على 
�ل�سوق على �لرغم من �أن خف�ض �إنتاج منظمة 
و��سل دعم  )�أوبك(  للبرتول  �مل�سدرة  �لبلد�ن 
�لأ�سعار، ويرتقب �مل�ستثمرون يف �سوق �لنفط 
�إد�رة  من  �لأ�سبوعية  �ملخزونات  بيانات 

معلومات �لطاقة �لأمريكية �ملقرر �إعالنها
�لو�سيط  تك�سا�ض  غ���رب  خ���ام  �نخف�ض  و 
�لأمريكي يف �لعقود �لآجلة 15 �سنتا �أو 0.3 
باملئة �إىل 53.86 دولر�ً للربميل. ونزل خام 

�لقيا�ض �لعاملي مزيج برنت 13 �سنتا �أو 0.2 
باملئة �إىل 56.38 دولر�ً للربميل 

لالأ�سبوع  �لأمريكية  �خلام  خمزونات  وز�دت 
�ل�سابع على �لتو�يل.  ويف ظل توقعات بزيادة 
جديدة يف �ملخزون �لأ�سبوع �ملا�سي مقد�رها 
3.1 ماليني برميل هذه �ملرة ز�دت �ملخاوف 
ل�ستيعاب  كافيا  �لطلب  منو  يكون  �أل  من 
 ، �خلام  �لنفط  من  �لعاملي  �ملعرو�ض  تخمة 
�أن  �لأمريكي  �لبرتول  تقرير من معهد  و�أظهر 
خمزونات �لنفط يف �لوليات �ملتحدة �رتفعت 
يف  �ملنتهي  �لأ�سبوع  يف  برميل  مليون   2.5

24 فرب�ير �سباط

�إن   ، �لدويل  �ل�رشكة �مل�سغلة ملطار دبي  قالت 
حيث  من  �لعامل  يف  �زدح��ام��ا  �لأك��ر  �ملطار 
�لدولية �سجل م�ستوى قيا�سيا  �لرحالت  حركة 
حيث  يناير،  �سهر  خالل  �مل�سافرين  عدد  يف 
يف   9.7 بزيادة  ر�كب  ماليني   8.04 ��ستقبل 

�ملئة على �أ�سا�ض �سنوي 
�ملئة  يف   2.1 �ملطار  يف  �لرحالت  عدد  وز�د 
و�رت��ف��ع  رح��ل��ة  و592  �أل��ف��ا   36 �إىل  لي�سل 
 230 �إىل  رحلة  لكل  �مل�سافرين  عدد  متو�سط 

ر�كبا مقابل 215 ر�كبا يف �لعام �ملا�سي . 
وز�دت �أحجام �ل�سحن �جلوي عرب �ملطار 3.4 
�آلف   208 �إىل  �سنوي  �أ�سا�ض  على  �ملئة  يف 
دبي  مطار  و�سجل    . يناير  يف  طنا  و271 
م�رشوع  ��سخم  بتنفيذ  جديد�  جناحا  �ل��دويل 
بتاريخ �لطري�ن �ملدين لإعادة تاأهيل مدرجْي 

�ملطار يف زمن قيا�سي ل يتعدى 80 يوما، من 
�إعاقة لرحالت �لطري�ن، بف�سل �لتخطيط  دون 
و�لتن�سيق �لكامل بني خمتلف �لطر�ف و�لعمل 
�أهلي  عبد�هلل  حممد  و�كد  �لو�حد  �لفريق  بروح 
�ملدين،"�ن  للطري�ن  دبي  لهيئة  �لعام  �ملدير 
مدرجي  و�سيانة  حتديث  ت�سمن  �مل�����رشوع 
�حلاجة  دون  من  كفاءة  �لطرق  باأكر  �ملطار 
حيث  �لطري�ن،  لرحالت  �لكامل  �لإغ��الق  �ىل 
م�رشوع  تنفيذ  �ملدين  �لطري�ن  تاريخ  ي�سهد  مل 
م��درج��ات  تاأهيل  لإع���ادة  �ل�سخامة  ب��ه��ذه 
مطار  مدرجي  �إغ��الق  تناوب  وك��ان  �ملطار، 
دبي �لدويل �كر تعقيد� وتطلب تخطيطا دقيقا 
�ل�ساعة  مد�ر  على  �ملتو��سلة  �خلدمات  بحكم 
ولذلك  �لطري�ن،  ل�رشكات  �ملطار  يقدمها  �لتي 
فان م�ساهمتنا كانت حيوية لعملية �لتخطيط 
�ل�ساملة لتنفيذ �لربنامج ككل، ما جعل متو�سط 

مدة تاأخري �لرحالت �قل من 5 دقائق

تتخ��ذ �مل�س��ارف �لك��ربى �إج��ر�ء�ت �س��ارمة 
للح��وؤول دون حتدث حمللي �لأ�س��و�ق لو�س��ائل 
�لإعالم يف �ل�س��وؤون �ل�سيا�س��ية، خ�سية �أن يبدو 
عليه��م �لنحي��از لأط��ر�ف معين��ة. ومن��ع بنك 
»�إت���ض �إ�ض بي �س��ي« كب��ري حمللي��ه �لعامليني 
يف جم��ال �لعم��الت، م��ن �لظه��ور �لإعالم��ي 
يف ت�س��ديد لالإج��ر�ء�ت، و�أفاد م�س��در يف �أكرب 
م���رشف �أوروب��ي باأن خ��رب�ء �لعملة يف ق�س��م 
�لبح��وث �لعاملي��ة لديه لن يظهرو� يف و�س��ائل 
�لإع��الم م��ن دون عل��م روؤ�س��ائهم، خوف��ًا من 
تعليقه��م عل��ى �لأح��د�ث �ل�سيا�س��ية �لت��ي تعد 
حمركة لالأ�س��عار.  و�أ�س��ار م�س��در يف »كريدي 
�أغريك��ول« �إىل �أن �خل��رب�ء �ل�س��رت�تيجيني يف 
�لبنك �لفرن�سي تلقو� تعليمات بعدم �حلديث عن 
تفا�سيل حملة �لنتخابات �لرئا�سية �لفرن�سية 
�لتي حركت �س��عر �ليورو.  وتفر�ض بنوك كربى 

�أخ��رى بينه��ا »�س��يتي غ��روب« و »باركليز« و 
»بن��ك �أوف �أمريي��كا« بالفع��ل قي��ود�ً م�س��ددة 
�ل�سيا�س��ي  �حلي��اد  عل��ى  �حلف��اظ  �إىل  ته��دف 

لتعليقات �خلرب�ء �ل�سرت�تيجيني.
 لك��ن فر���ض حظر �س��امل على �لظه��ور �لعلني 
للخرب�ء لي�ض بالأمر �ملعتاد ولفت م�سدر »�إت�ض 
�إ���ض بي �س��ي« �لنظ��ر �إىل �أن ديفيد بل��وم �لذي 
�متن��ع عن �لتعلي��ق، وغريه من حملل��ي �لعملة 
يف �لبن��ك لن يظه��رو� على �سا�س��ات �لتلفزيون 
ملدة.  وكان بلوم، كبري �خلرب�ء �ل�سرت�تيجيني 
�ملعني��ني بالعملة يف »�إت�ض �إ�ض بي �س��ي«، من 
ب��ني �ملحللني �لأكر ج��ر�أة عل��ى �لتعليق على 
تاأث��ري �لت�س��ويت مل�س��لحة خ��روج بريطاني��ا 
من �لحت��اد �لأوروبي يف �جلنيه �ل�س��رتليني. 
وتوقع هبوطًا كبري�ً للعملة، و�س��حت توقعاته 
وو�سف �ل�س��رتليني بعد ذلك باأنه »�ملعار�سة 
�لر�س��مية �لفعلي��ة« للحكوم��ة لكون��ه هبط بعد 

�لت�سويت يف ��ستفتاء حزير�ن )يونيو( 

��س��تاأنفت م�س��فاة عدن عمله��ا يف �لتكرير 
و�لإنت��اج م��ن خ��الل تكري��ر �ل�س��حنة �لثانية 
م��ن نف��ط »خ��ام �مل�س��يلة«، م��ا ي�س��هم يف ح��ّل 
�أزمة �مل�س��تقات �لنفطية و�لنقطاع �ملتكّرر للتيار 
�لكهربائي.  وقال �ملدير �لتنفيذي ل� »�رشكة م�س��ايف 
عدن« حممد �لبكري، �إن  ��س��تئناف عم��ل وحدة �لتكرير 
و�لإنت��اج جاء بف�س��ل �جله��ود �لتي بذلها عّم��ال وموّظفو 
�إد�رة �ل�س��يانة و�لعمليات و�لكهرباء وبقية �لإد�ر�ت �ملعنية 
يف �ل�رشك��ة، �لت��ي نف��ذت �أعمال �ل�س��يانة �لالزمة ل�س��تئناف 
�لعم��ل ، و�أ�س��اف �أن »�لوحدة �س��تعمل حاليًا على تكرير �ل�س��حنة 
�لثانية من خام �مل�س��يلة )يف حمافظة ح�رشموت( و�لبالغة ن�س��ف 
ملي��ون برمي��ل، و�لتي توّقف تكريرها يف وقت �س��ابق ب�س��بب خلل يف 

حمّطة �لكهرباء �خلا�سة بامل�سفاة«. 
و�أعلن �أن �لإنتاج �لفعلي للم�س��تقات �لنفطية بد�أ خالل �ل�س��اعات �ملا�سية، 
م�س��يد�ً ب�جهود �لرئي�ض عبد ربه من�س��ور هادي ودور �حلكومة ممّثلة برئي�سها 
�أحم��د عبيد بن دغر خالل �ملدة �ملا�س��ية، و�لتي عملت عل��ى معاجلة �لكثري من 
�مل�س��كالت �لت��ي كانت تو�جه عمل �مل�س��فاة ومنها �مل�س��كالت �ملالية، �إىل جانب 

توفري �لنفط �خلام من حقول �مل�سيلة ل�ستمر�ر عمل �مل�سفاة 

و�أق��ّر �جتم��اع عق��ده ه��ادي م��ع �لقي��اد�ت �لتنفيذي��ة و�لعّمالية ل�رشكت��ي »�لنفط 
�ليمني��ة« و »م�س��ايف ع��دن«، ع��ودة �لآلي��ة �ل�س��ابقة �لت��ي مبوجبه��ا تنف��ذ �رشكة 
»م�س��ايف عدن« مهمات �ل�س��تري�د و�لتكرير وطرح �ملناق�سات مب�ساركة �حلكومة 
ممّثلة بوز�رتي �لنفط و�ملعادن و�ملال، �لتي �س��تدفع قيمة �مل�ستقات، على �أن تقوم 
�رشكة �لنفط مبهّماتها �ل�س��ابقة يف ت�سّلم �لكميات وتوزيعها وبيعها و�إعادة قيمتها 
للحكوم��ة بالري��ال �ليمني، ما يعن��ي �إنهاء �حتكار �رشكة »ع��رب غولف« �ململوكة 
لرج��ل �لأعمال �ليمني �أحمد �لعي�س��ي ل�س��تري�د �مل�س��تقات �لنفطي��ة وتخزينها يف 

خّز�نات �مل�سفاة 
وع��ّد ه��ادي �أن »�ل�رشكت��ني ركيزت��ان مهمت��ان يف �لرتق��اء باخلدم��ات و�لو�ق��ع 
�لقت�س��ادي يف ع��دن و�ملحافظ��ات �ملج��اورة، �إن مل يكن على م�س��توى �ليمن يف 

ظروف ومناخات طبيعية و�سحية«. 
طالع بامل�سوؤوليات �جل�سيمة �لتي تقع على عاتق  و�سّدد على  �أهمية �حلر�ض و�ل�سّ
�جلميع، على �عتبار �أن �أي تهاون يف�سي يف �لنهاية �إىل معاناة موّظفي �ل�رشكتني 

و�أُ�رشهم يف �ملقام �لأّول قبل �أن تنعك�ض �آثارها على �ملجتمع 
وناق�ض �ملجتمعون �لق�س��ايا و�ملو��س��يع �ملطروحة �ملت�س��لة ببع�ض �مل�ستحّقات 
وجدولة �لديون، و�ّتخذو� ب�س��اأنها ما يلزم يف �إطار حم�رش وجلنة معنية. و�أوعز بن 
دغر خالل �جتماع مع م�سوؤويل �رشكة �لنفط، �إىل وز�رة �ملال باعتماد بليوين ريال 
)7.9 ماليني دولر( لت�س��هيل �ل�س��تري�د ل�رشكة �لنفط على �أن ُتدفع نقد�ً بالدولر، 
يف خطوة تهدف �إىل منع �أي �ختناق �أو �أزمة يف �مل�س��تقات �لنفطية، كما حدث يف 

�لأيام �ملا�سية.

تر�جع منو �لقت�ساد �لهندي يف �لربع �لأخري من عام 2016، لكن وترية 
�لنمو ل تز�ل تفوق �لتوقعات و�س��جل �لقت�ساد �لهندي منو� مبعدل 7 يف 
�ملئة مقارنة ب�7.4 يف �ملئة خالل �لربع �لثالث من �لعام �ملا�سي، لكن 
هذ� �لنمو فاق توقعات �ملحللني �لتي �سجلت 6.4 يف �ملئة، وكان خرب�ء 
�قت�س��اديون توقعو� �أن يعاين �لقت�س��اد �لهندي من جر�ء قر�ر �حلكومة 
�س��حب �لأور�ق �لنقدي��ة ذ�ت �لفئ��ات �لكب��رية يف �إط��ار حمل��ة ملكافحة 
�لف�س��اد و�أبقى مكتب �لإح�س��اء�ت �لحت��ادي على توقعات��ه للنمو للعام 
�مل��ايل �ملنتهي يف مار�ض/�آذ�ر 2017 عند 7.1 يف �ملئة ، و�أثارت هذه 
�لأرقام ده�س��ة �ملحللني �لذين توقعو� �أن يتاثر �لقت�س��اد �لهندي ب�سكل 
�أك��رب ب�س��بب ق��ر�ر حكومة رئي���ض �ل��وزر�ء ناريندر� م��ودي يف نوفمرب/
ت�رشين �لثاين �ملا�س��ي ب�س��حب �لأور�ق �لنقدية ذ�ت فئ��ة �ل�500 روبية 
و�ألف روبية، وهو ما ت�سبب يف �سحب تد�ول 86 يف �ملئة من �لعملة بني 

ع�سية و�سحاها بالفعل .
 وقال �أني�ض �رشيفا�س��تافا، رئي�ض ق�سم �ل�س��تثمار يف �رشكة "�آي دي بي 
�آي" للتاأم��ني عل��ى �حلي��اة، �إن "ه��ذه �لبيانات رمبا مل ت��ر�ع تاأثري �إلغاء 
ت��د�ول �لعمالت �لكبرية و�أ�س��اف: �إنني منده�ض متام��ا لروؤية هذ� �لرقم. 
�أعتق��د �أن��ه خ��الل مدة �س��يكون هن��اك تاأثري عل��ى �أرقام �إجم��ايل �لناجت 

�ملحلي وقال �سوغاتا بهاتات�ساريا.

السعودية تأمل ارتفاع النفط إلى 60 دوالرًا للبرميل

و�سناعة  »�أوبك«  منظمة  دول  من  م�سادر  �أفادت 
»تريد  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  ب��اأن  �لنفط، 
للربميل  دولر�ً   60 نحو  �إىل  �لنفط  �أ�سعار  �رتفاع 
�إىل  �لنظر  �مل�سادر  ولفتت  �حل��ايل«.  �لعام  خالل 
�لثقل يف  ذ�ت  �ل�سعودية  �لذي تعتقد  �مل�ستوى  �أنه 
و�لكويت  �لإمار�ت  �خلليجيون  وحلفاوؤها  »�أوبك« 
حقول  يف  �ل�ستثمار  �سي�سجع  �ل��ذي  باأنه  وقطر، 
جديدة، من دون �أن يوؤدي �إىل قفزة يف �إنتاج �لنفط 
�أكر  �خلام  �أ�سعار  و�رتفعت  �لأمريكي،  �ل�سخري 
من 14 يف �ملئة منذ �تفاق ت�رشين �لثاين )نوفمرب( 
�ملا�سي، لكن ل تز�ل ُتتد�ول عند نحو 56 دولر�ً 
�لقيا�سي  للربميل، على �لرغم من م�ستوى �للتز�م 
بالتفاق من جانب »�أوبك« و�ملنتجني �مل�ستقلني. 

ت�ستهدف  ل  �أنها   �ملنظمة  يف  م�سوؤولون  و�أو�سح 
�سعر�ً حمدد�ً للنفط، وين�سب تركيزها على تقلي�ض 
��ستعادة  على  �ل�سوق  وم�ساعدة  �لعاملي  �ملخزون 
تو�زنها ، و�أُلغيت م�ساريع نفطية جتاوزت قيمتها 
�لرتيليون دولر �أو �أّجلت منذ منت�سف عام 2014. 
�لنفطية  �مل�ساريع  يف  �ل�ستثمار�ت  تر�جع  و�أثار 
�مل�ستقبلية خماوف من �أن يوؤدي ذلك �إىل نق�ض يف 

�لإمد�د�ت و�رتفاع �أ�سعار �خلام 
وعّد م�سدر يف »�أوبك«، �أن »�سيئًا ما عند نحو 60 
�مل�ستوى  وهذ�  �حلالية«،  �ل�سنة  خالل  جيد  دولر�ً 
�لنفط  )�إن��ت��اج(  يف  �لكبرية  �ل��زي��ادة  ي�سجع  ل��ن 
�ل�سخري  �لنفط  �إنتاج  ينمو  �أن  �ل�سخري«. وتوقع 
بنحو 300 �ألف برميل يوميًا خالل �ل�سنة �حلالية. 
رفع  �لأم��ريك��ي  �ل�سخري  �لنفط  منتجو  وب���د�أ 
�إنتاجهم جمدد�ً، عندما جتاوزت �أ�سعار �خلام للمرة 

�لأوىل 50 دولر�ً للربميل يف �أيار )مايو( 2016، 
�زدياد  �لأمريكية  �لطاقة  �إد�رة معلومات  وتوقعت 
بني  ما  يوميًا  برميل  �ألف   430 �ملحلي  �لإنتاج 
كانون �لأول 2016 و�ل�سهر ذ�ته من �لعام �حلايل 
�أ�سار م�سدر  �لتكنولوجي،  �لتقدم  من  �لرغم  وعلى 
�ل�سخري  �لنفط  منتجي  �أن  �إىل  »�أوب��ك«  يف  �آخ��ر 
�لنخفا�ض، رمبا  �جتازو� مرحلة  �لذين  �لأمريكي 
لتغري  ب�رشعة  �ل�ستجابة  ب�ساأن  حذرين  يكونون 
�أ�سعار �لنفط. وز�دو� �لإنتاج �إىل ما يزيد على ت�سعة 
يف  �ملنتهي  �لأ�سبوع  خالل  يوميًا  برميل  ماليني 
وفقًا   2016 ني�سان  منذ  �لأوىل  للمرة  �سباط   17
»�أوبك«،  يف  �آخر  م�سدر  ور�أى   ، �حتادية  لبيانات 
�أن من �ل�سعب »�رتفاع �أ�سعار �لنفط �إىل 60 دولر�ً 
�أو �أكر خالل �ل�سنة �حلالية، ب�سبب ��ستمر�ر �لتخمة 
يف �لإمد�د�ت«. وقال: »حتى لو �رتفع �إنتاج �لنفط 

�ألف برميل يوميًا، فاإن   300 �ل�سخري باأكر من 
مو�سم  �أتت خالل  �إذ�  �لزيادة  تلك  ت�ستوعب  �ل�سوق 
�ل�ستاء �لبارد حيث يرتفع �لطلب«. ورجح �مل�سدر 
و�ملنتجني  »�أوب����ك«  �أن  �ل��ق��ط��اع،  يف  �خلليجي 
تقلي�ض  باتفاق  �لعمل  مي��ددون  قد  خارجها  من 
دون  من  �لإنتاج  �سيا�سة  �إىل  �لعودة  لأن  �لإنتاج، 
عدم  وع��ودة  �لأ�سعار  هبوط  �إىل  �ستوؤدي  قيود، 

�ل�ستقر�ر �إىل �لأ�سو�ق جمدد�ً.
 و�أ�ساف: »�إذ� عدنا �إىل �سباق لزيادة �لإنتاج فلن 

نكون قد حققنا �سيئًا و�ستهبط �لأ�سعار من جديد 
نقاًل  »�إنرتفاك�ض«  وكالة  �أعلنت  �أخ��رى،  جهة  من 
�لنفط  من  �إنتاجها  قل�ست  رو�سيا  �أن  م�سدر،  عن 
بنحو 124 �ألف برميل يوميًا من 1 �إىل 27 �سباط، 
مقارنة مب�ستويات ت�رشين �لأول )�أكتوبر(. و�أ�سارت 
رو�سيا �إىل �إنها �ستقل�ض �إنتاجها 200 �ألف برميل 

مقارنة  �ل�سنة  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  بنهاية  يوميًا 
كقاعدة  ت�ستخدم  �لتي  �لأول  ت�رشين  مب�ستويات 
لتفاق تقلي�ض �لإنتاج �لذي تقوده »�أوبك« بهدف 
�لإنتاج  �ستخف�ض  �إنها  قالت  كما  �لأ�سعار.  دعم 

�ألف برميل يوميًا يف ني�سان )�أبريل(   300
�لعاملية  �لنفط  �أ�سعار  �نخف�ست  �لأ���س��و�ق،  ويف 
مع  �سيق  نطاق  يف  تتحرك  ظلت  لكنها  �أم�����ض 
و�لذي  �ملتحدة  �لوليات  يف  �خلام  �إنتاج  زي��ادة 
»�أوبك«.  تقودها  �لتي  �لإنتاج  خفو�سات  �أثر  حما 
�لتز�مها  مب�ستوى  �ل�����س��وق  �ملنظمة  وف��اج��اأت 
وقد  �لآن  حتى  �لنفط  �إنتاج  بخفو�سات  �لقيا�سي 
دفع  بينما  لكن  �ملقبلة.  �لأ�سهر  يف  �للتز�م  يزيد 
ت�رشين   30 يف  �مل���ربم  �لإن��ت��اج  خف�ض  �ت��ف��اق 
ع�رشة  مبقد�ر  �لرتفاع  �إىل  �لنفط  �أ�سعار  �لثاين 
نطاق  يف  �لنفط  �أ�سعار  حتركت  للربميل،  دولر�ت 

�لأخ��رية.  �لأ�سابيع  يف  دولر�ت  ثالثة  بلغ  �سيق 
وتذبذب خام »برنت« وخام غرب تك�سا�ض �لو�سيط 
بفارق  و�لهبوط  �ل�سعود  بني  ما  �أم�ض  �لأمريكي 
ب�سعة �سنتات عن �سعر �لإغالق �ل�سابق. و�نخف�ض 
للربميل  دولر�ً   55.77 �إىل  �سنتًا   16 »برنت« 
�إىل  �سنتات  ت�سعة  �لأمريكي  �خلام  تر�جع  بينما 

53.96 دولر�ً  للربميل
لعمالئها  �لإير�ين  �خلام  �سادر�ت  ز�دت  ذلك،  �إىل 
يف  �ملئة  يف   70 نحو  �آ�سيا  يف  �لرئي�سيني  �لأربع 
بعد  مبا�رشة  عام  قبل  بها  مقارنة  �لثاين  كانون 
رفع �لعقوبات �لغربية على طهر�ن. وتفيد بيانات 
و�لهند  �ل�سني  �أن  �ل�سفن  تتبع  وبيانات  حكومية 
مليون   1.64 ��سرتو�  و�ليابان  �جلنوبية  وكوريا 
يف   67.6 بارتفاع  �ملا�سي  �ل�سهر  يوميًا  برميل 

�ملئة عن �ل�سهر ذ�ته يف �لعام �ملا�سي .

الخزينة األلمانية تحقق فائضًا مقداره 
6.2 باليين يورو في 2016

�سافيًا  فائ�سًا   2016 عام  نهاية  �لأملانية  �لدولة  خزينة  حققت 
عام  يورو  باليني   10.9 بلغ  فائ�ض  بعد  يورو،  باليني   6.2 مقد�ره 
حني  يف  قرن،  ربع  قبل  �لأملانية  �لوحدة  منذ  �لأعلى  هو   ،2015
هذ�  �رشف  �ُسبل  حول  وخارجها  �حلكومة  د�خ��ل  و��سع  نقا�ض  ب��د�أ 
�لفائ�ض �لكبري. وكانت �أملانيا �سّجلت عام 2010 عجز�ً بلغ 108.9 
يورو  باليني  و3.1  و2.4   25.9 �إىل  يرت�جع  �أن  قبل  يورو،  باليني 
عام  فائ�ض  حتقيق  ثم  �لتو�يل،  على  و2013  و2012   2011 يف 

8.6 باليني يورو  2014 بلغ 
�إ�سافة �إىل ذلك، حققت مو�زنات حكومات �لوليات �ل�16 و�لبلديات 
 2014 لعام  مو�زناتها  فائ�سًا يف  بدورها  �لجتماعية  و�ل�سناديق 
 9.1 �إىل  �لفائ�ض  قفز  حيث   2015 ولعام  ي��ورو،  بليون   0.4 بلغ 
�ملكتب  �سحح  �ملن�رشم،   2016 عام  يخ�ض  ما  ويف  يورو.  باليني 
�لفائ�ض  حول  �لأولية  �ملعلومات  في�سبادن  يف  لالإح�ساء  �لحتادي 
�لحتادية  �ل��دول��ة  م��و�زن��ات  فائ�ض  جمموع  ر�ف��ع��ًا  فيه،  �ملحقق 
 23.7 �إىل  �لجتماعية  و�ل�سناديق  و�لبلديات  �لوليات  وحكومات 
�لأوىل،  �لتقدير�ت  عن  يورو  باليني   4.5 تبلغ  بزيادة  يورو،  بليون 

م�سري�ً �إىل �أنه �لفائ�ض �لأعلى للبالد منذ ربع قرن 
وما كادت وز�رة �ملال �لحتادية �لتي ير�أ�سها �لوزير فولفغانغ �سويبله 
جتدد  حتى  �ملا�سي،  �لعام  مو�زنة  يف  للدولة  �ملايل  �لفائ�ض  تعلن 
�لأف�سل  �لطرق  حول  �لربملان  �أحز�ب  خمتلف  بني  �لتقليدي  �خلالف 
�نتخابات  عام  �سيكون  �حل��ايل  �لعام  �أن  خ�سو�سًا  ل�ستخد�ماته، 
�لدميوقر�طي  �ل�سرت�كي،  �حلزب  قيادة  تعيني  بعد  �لبلد  يف  نيابية 
�ل�سيا�سي �لالمع مارتني �سولت�ض، �لرئي�ض �ل�سابق للربملان �لحتادي، 

مر�سحًا له ملن�سب �مل�ست�سار 
�مل�ست�سارة  �سهرين  قبل  ر�سح  �مل�سيحي  �لدميوقر�طي  �حلزب  وكان 

�لتو�يل. ومعروف  �لر�بعة على  للمرة  للمن�سب  �أنغيال مركل 
�لهادفة  �لتقليدية  �أولوياتها  �مل�سيحية  �لأح���ز�ب  عن 

�لتق�سف  طريق  عن  للدولة  �مل��ايل  �ملوقع  تعزيز  �إىل 
و�ل�رش�ئب  للدولة  �لعامة  �لديون  وخف�ض  و�لدخار، 

على �ل�رشكات، بينما معروف عن �أولويات �لأحز�ب 
�ل�سرت�كية و�لي�سارية �هتمامها بتح�سني �لو�سع 

�لبنية  وحتديث  للنا�ض،  و�مل���ادي  �ملعي�سي 
وتاأمني  �لر�سمي،  �لتعليم  وتعزيز  �لتحتية، 

فر�ض �لعمل 
�لقت�سادي  �لقطاع  ي��وؤي��د  ح��ني  ويف 

تدعم  ع��م��وم��ًا،  �سويبله  نظر  وجهة 
�ل��ن��ق��اب��ات �لأمل��ان��ي��ة وج��ه��ة نظر 

�حل���زب �ل���س��رت�ك��ي. �أم���ا خ��رب�ء 
بني  فينق�سمون  �لق��ت�����س��اد 

�جل��زء  ك��ان  و�إن  �ل��ط��رف��ني، 
ع��ادة  ي��وؤي��د  منهم  �لأك���رب 

�مل�سيحية  �لنظر  وجهة 
مركل،  �أما  �لليرب�لية. 

فتنتهج خطًا و�سطًا 
ب����ني �ل���ط���رف���ني 

����س���م���ح ل��ه��ا 
ب���امل���و�زن���ة 

جهة  من  توؤيد  فهي  �لبلد،  بها  مير  �لتي  للمرحلة  تبعًا  �خليار�ت  يف 
وجهة نظر �سويبله �لليرب�لية �ملت�سددة عمومًا، وت�سعى يف �لوقت ذ�ته 
�إىل مو�زنتها بخطو�ت �أخرى، خ�سو�سًا �أنها �ستكون م�سطرة للتحالف 
و�لعك�ض  جديدة.  حكومة  لت�سكيل  �ل�سرت�كي  �حل��زب  مع  جديد  من 
عليها  �نت�سار  حتقيق  من  �سولت�ض  غرميها  متكن  حال  يف  بالعك�ض 
و�نتز�ع من�سب �مل�ست�سار منها، كما تظهر �ل�ستطالعات �لأخرية يف 
�لبلد، علمًا �أن موعد �لنتخابات ل يز�ل بعيد�ً بع�ض �ل�سيء، �إذ �ستجرى 

يف �أو�خر �أيلول )�سبتمرب( �ملقبل 
�لفائ�ض يف مو�زنة  ��ستخد�م  �للحظة، ي�رش �سويبله على  وحتى هذه 
على  عقود  منذ  �ملرت�كمة  �لعامة  �لديون  خلف�ض  �ملا�سي  �لعام 
�ل�سناعة  غرف  �حت��اد  رئي�ض  مطلب  قاطع  ب�سكل  ويرف�ض  �لدولة، 
عدم  »على  �حلكومة  ح�ّض  �لذي  �سفايتزر،  �إريك  �لأملانية  و�لتجارة 
�ل�رشكات  �ل�رش�ئب على  و�لعمل ب�رشعة على خف�ض  �لنتظار طوياًل 

و�ملو�طنني« لت�سجيعهم على مزيد من �ل�ستثمار يف �لبلد« 
ور�أى �سويبله �أن »�ملطالبة �لد�ئمة بتحويل �لفائ�ض �ملايل �إىل خف�ض 
�أمر ل ينم عن جدية«. ودعا وزير �خلارجية رئي�ض �حلزب  لل�رش�ئب 
م�ستوى  لتعزيز  �لفائ�ض  ��ستثمار  �إىل  غابرييل  زيغمار  �ل�سرت�كي 
�لتعليم وحت�سني �لبنية �لتحتية، يف حني �تهمت �لأمينة �لعامة حلزبه 
حتتاجها  �لتي  �ل�ستثمار�ت  »خنق«  ب�  �لعمل  وزير  باركليه  كاترينا 

�أملانيا يف �لو�قع �لعملي 
غريد�  �لبافاري  �لجتماعي  �مل�سيحي  �حلزب  يف  �مل�سوؤولة  ودعمت 
�لتي  �لوليات  حكومات  �أن  ع��ادة  �مل��ال،  وزي��ر  موقف  هازلفيلدت 
وباإمكانها  مو�زناتها،  يف  فائ�سًا  بدورها  »حققت  �لي�سار  يحكمها 
�لأمني  �أما  �لتحتية«.  و�لبنية  �ملد�ر�ض  لتعزيز  �ساءت  �إن  ��ستخد�مه 
�لعام لحتاد �ملدن و�لبلد�ت �لأملانية غريد لند�سبريغ، فذّكر وز�رة 
�أجل  من  �ملايل  �لفائ�ض  من  ق�سم  بتخ�سي�ض  يق�سي  بت�رشيع  �ملال 

تعزيز �ندماج �لالجئني يف �أملانيا لغة وتاأهياًل.

برلين – متابعة 
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دبي – متابعة 

لندن – متابعة 
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