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حركة األسهم

 إنفستكورب  تشتري  أباكس  النروجية

 تأثر العملة القطرية وسنداتها بإجراءات 
قطع العالقات الخليجية 

األسهم األوروبية تنخفض مع تفادي 
المستثمرين المخاطرة 

مذكرة تفاهم بين دبي و »كروبداتا تكنولوجي« 
لتطوير المنتجات السلعية الزراعية

لبنان: خطة الكهرباء تزيد التغذية 
7 ساعات يوميًا

ا���س��ت��ك��م��ل��ت امل������������ؤ���س��������������س��ة امل��ال��ي�����������ة 
ة  املخت�سّ الع��املية  »اإن���ف����ست���ك�رب« 
على  اال���س��ت��ح���اذ  البديلة،  باال�ستثمارات 
بتط�ير  املخت�سة  »اأب���اك�������س«  جم��م���ع��ة 
اأنظمة تتبع املركبات، من �رشكة  تكن�ل�جيا 
»ن�رفي�ست�ر يف اأي اإل بي«، يف مقابل 210 
بيان  يف  اأف��������ادت  م��ا  وف��ق  دوالر،  ماليني 
متثل  ال�سفقة  هذه  اأن  اإىل  ولفتت   ، �سحفي 
تكن�ل�جيا  قطاع  يف  لها  الرابع  اال�ستثمار 
ال��دول  يف  وكذلك  ُبعد،  من  املركبات  تتّبع 

اال�سكندنافية يف االأ�سهر ال�18 املا�سية
الرنوج،  يف  الرفيك  ومقرها  »اأباك�س«  وُتعّد 
التكن�ل�جيا  ���رشك��ات  اأ����رشع  م��ن  واح���دة 

لتكن�ل�جيا  الرائد  وامل��زود  اأوروب��ا  يف  من�اً 
ال��دول  منطقة  يف  ُبعد  من  املركبات  تتّبع 
اال�سكندنافية. وهي تطّ�ر اأنظمة متقدمة لتتبع 
اإلكرتونية  حل�اًل  وت�ّفر  املركبات،  اأ�ساطيل 
واإح�سائها،  املقط�عة  االأم��ي��ال  لت�سجيل 
واأنظمة للتحكم باملعدات واملركبات. ويعمل 
لديها 350 م�ظفًا. وجتاوز عدد اال�سرتاكات 
النا�سطة يف خدمة »اأباك�س« 200 األف مطلع 

هذه ال�سنة، وبلغ عدد زبائنها 25500
ل��دى  امل�����س��ارك  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 
»تتمتع  ال�����رشوق��ي:  حممد  »اإنف�ستك�رب« 
»اأباك�س« مبكانة يف ال�س�ق واآفاق من� كبرية، 
ما يجعلها فر�سة ا�ستثمارية جاذبة لنا، وهي 
التي ت�ؤهلها للت��سع يف  االإمكانات  متلك كل 

جمال تقنيات ال�سيارات

تعّر���س الري��ال القطري ل�س��غ�ط م��ع تعليق 
م�س��ارف جتاري��ة يف اخللي��ج معام��الت مع 
نظريته��ا القطري��ة. وتراجع اأم��ام الدوالر يف 
ال�س���قني الف�ري��ة واالآجلة، ب�س��بب املخاوف 
اإزاء االأث��ر االقت�س��ادي عل��ى قط��ر يف االأم��د 
الط�ي��ل، بعدما قطع��ت ال�س��ع�دية واالإمارات 

العالقات معها.
 وع��زا م�س���ؤول يف م���رشف قط��ر املرك��زي 
انخفا�س �سعر العملة القطرية اإىل امل�ساربة«، 
م�س��دداً على اأن لدى قطر »احتياطات �س��خمة 
م��ن النقد االأجنبي، التي ميكن اأن ت�س��تخدمها 
لدعم عملتها«. واأكد اأن البنك املركزي »يراقب 
القط��اع امل��ايل ع��ن كث��ب، و�س��ي�فر �س��ي�لة 

اإ�سافية يف حال احتاجت اإليها ال�س�ق«.
ري��ال   3.6470 ال��دوالر  بي��ع  �س��عر  وبل��غ 
يف ال�س���ق الف�ري��ة وه��� اأدنى م�س��ت�ى منذ 
حزيران )ي�ني�( ع��ام 2016 ، وفقًا لبيانات 
»ت�م�س���ن رويرتز«. وُيذكر اأن البنك املركزي 
يربط الريال عند 3.64 ريال للدوالر، وي�سمح 

بتقلبات حمدودة ح�ل هذا امل�ست�ى.
وجرى ت��داول العق�د االآجلة ا�س��تحقاق �س��نة 
لل��دوالر يف مقاب��ل الري��ال منخف�س��ة 275 
نقط��ة، مقارنة باإغ��الق اأول من اأم���س البالغ 

250 نقط��ة
وم�س��ت�يات عند نح� 180 نقطة اأ�سا�س، قبل 
قطع العالقات. وال ت�س��ري امل�ست�يات اجلديدة 
حت��ى االآن اإىل �س��غ�ط كب��رية خلف���س قيمة 

الريال عن م�ست�ى الربط مع الدوالر. 

وا�س��لت االأ�س��هم االأوروبية االنخفا�س  ويف 
مقدمتها اأ�س��هم الرعاية ال�س��حية مع ت�س��بب 
نزاع يف ال�رشق االأو�س��ط يف اإ�س��عاف �س��هية 

امل�ستثمرين لالأ�س�ل العالية املخاطر.
واأنه��ى م�ؤ���رش "�س��ت�ك�س 600" االأوروب��ي 
القيا�س��ي اجلل�س��ة منخف�س��ًا 0.67 يف املئة 
ح��ني  يف  جل�س��ة  لث��اين  الرتاج��ع  م�ا�س��اًل 
الأ�س��هم   "50 "�س��ت�ك�س  م�ؤ���رش  انخف���س 
ال���رشكات الك��رى يف منطقة الي���رو 0.71 
يف املئ��ة.  وجاءت معظم ق�ة الدفع النزولية 
من اأ�سهم الرعاية ال�سحية. وهبط �سهم �رشكة 
"رو�س"، عمالق �سناعة االأدوية ال�س�ي�رشي، 

5.5 يف املئ��ة وه��� اأكر هب���ط لي�م واحد 
يف 30 �س��هراً بعدما �سعر امل�ستثمرون بخيبة 
اأم��ل لنتائ��ج درا�س��تها "اأفينيت��ي" يف �س��اأن 
عالج رئي�س ل�رشطان الثدي. وانخف�س �س��هم 
�رشك��ة "ك�نفات��ك" الريطاني��ة للمنتج��ات 
الطبي��ة 3.9 يف املئ��ة بعدما ب��اع اإثنان من 
كبار حملة االأ�س��هم 250 ملي�ن �سهم مقابل 
وت�س��بب  ا�س��رتليني.  جني��ه  مالي��ني   805
نزاع يف ال�رشق االأو�س��ط ب��ني قطر وجريانها 
ال�س��ع�دية ودول��ة االإم��ارات العربية وم�رش 
والبحري��ن يف دف��ع اأ�س��عار النفط مل�ا�س��لة 
الرتاجع عن م�ست�ى 50 دوالرا للرميل، لكن 
م�ؤ���رش القطاع تعاف��ى من خ�س��ائره االأولية 

واأنهى اجلل�سة مرتفعا 0.15 يف املئة.

وق��ع »مرك��ز دبي لل�س��لع املتع��ددة«، 
يف  املتخ�س�س��ة  احلك�مي��ة  الهيئ��ة 
التجارة وامل�ساريع وال�سلع، مذكرة تفاهم 
مع »كروبدات��ا تكن�ل�جي«، الت��ي تتخذ من 
مدين��ة ناغب�ر الهندية مقراً، وت�س��طلع مبهمة 
تعزي��ز القط��اع الزراع��ي يف الب��الد مع حت�س��ني 
حياة املزارعني، الذين ي�س��كل�ن نح� 55 يف املئة 

من عدد �سكان الهند.
وتهدف املذكرة اإىل ا�ستك�ساف �ُسبل التعاون بني »مركز 
دب��ي لل�س��لع املتع��ددة« و »كروبدات��ا« لتعزي��ز العالقات 
التجاري��ة الثنائي��ة مع الرتكي��ز على ال�س��لع الزراعية، وه� 
قط��اع اأظهر ا�س��تقراراً ملح�ظ��ًا، وفقًا مل�ؤ�رش اأ�س��عار الزراعة 
للبنك الدويل، اإذ بدت احلب�ب واعدة اإىل حد كبري حمققة مكا�سب 
بلغت 4 يف املئة خالل الربع االأول من العام احلايل. وباعتبارها 
واح��دة م��ن اأك��ر املنتج��ني يف الع��امل، و�س��ل حم�س���ل الهند من 
احلب�ب خ��الل 2017-2016 اإىل 136.2 ملي�ن طن، وفقًا ملجل�س 

احلب�ب الدويل، مقارنة ب�124.6 ملي�ن طن العام ال�سابق 
وقال املدير التنفيذي لل�س��لع يف »مركز دبي لل�س��لع املتعددة« �ساجنيف 

دوتا : نحن ملتزم�ن بتط�ير وا�س��تقطاب اأ�س�اق وقطاعات جديدة، وهذه 
املذكرة مع كروبداتا تكن�ل�جي هي خط�ة طبيعية يف ذلك االجتاه 

واأ�س��اف :  يغط��ي نط��اق التجارة لدينا جمم�عة وا�س��عة م��ن املنتجات 
الغذائي��ة ، ونظراً اإىل اأن ق�س��ايا اإنتاج امل�اد الغذائي��ة لها تاأثي�ر ع�املي 
اأو�س���ع ومتزاي��د، فاإن ال�س��لع الزراعية تلع��ب دوراً ا�س��رتاتيجيًا يف مزيج 

ال�سلع لدى مركز دبي لل�سلع املتعددة 
واأ�س��بحت جت��ارة االأغذية م��س��ع تركي��ز متزايد ل��� »مركز دبي لل�س��لع 
املتع��ددة«، فاأن�س��اأ املرك��ز الع��ام املا�س��ي جمم�عة خم�س�س��ة لتجارة 
االأغذي��ة ملعاجل��ة التحدي��ات الكب��رية الت��ي ت�اج��ه القط��اع. واأن�س��ئت 
املجم�عة لتحديد طرق اأف�س��ل للح�س���ل على التم�يل، واحلد من اأخطار 
الت��داول، وحتقي��ق اأق�س��ى ق��در من الرب��ح الأ�س��حاب امل�س��لحة من كل 

امل�ست�يات واالأحجام 
وقال الع�س��� املنت��دب ل�»كروبدات��ا تكن�ل�جي« �سا�س��ني �س���ري: »هذا 
التعاون ه� بداية رحلتنا يف اجتاه من� التجارة الثنائية بني الهند ودولة 
االإمارات، وي�ؤكد ب��س�ح الفر�س التي ميكن اأن ن�ستك�سفها ب�سكل م�سرتك 

يف جمايل تكن�ل�جيا املعل�مات والزراعة 
ومتا�س��يًا م��ع هدفه املتمث��ل يف جعل دبي مرك��زاً ا�س��رتاتيجيًا للتجارة 
الزراعية، طّ�ر »مركز دبي لل�س��لع املتعددة«، بالتعاون مع جمارك دبي، 
جمم�عة وا�س��عة من اأدوات البيانات الق�ية مل�س��اعدة اأ�سحاب امل�سلحة 

على تقييم الفر�س عر قطاعات ال�سلع .

تبلغ قيمة فات�رة امل�لدات الكهربائية التي ي�سددها امل�اطن اللبناين �سن�يًا 
بلي�ين دوالر، بح�س��ب ما اأعلن رئي�س غرفة التجارة وال�س��ناعة والزراعة يف 
ب��ريوت وج����ب��ل لبنان حممد �س��قري يف لق��اء نظ����مته ال���غرفة ا�ست�س��افت 
خالله وزير الطاقة واملياه اللبناين �س��يزار اأبي خليل لعر�س اخلطة اخلا�سة 
بقطاع الكهرباء. واعتر �س��قري، اأن الكهرباء  كانت امل�س��بب االأ�سا�س لرتاكم 
الَدي��ن الع��ام   معلنًا اأن  كلفتها على اخلزينة العامة ومالية الدولة  جتاوزت 

34 بلي�ن دوالر، من اأ�س��ل َدين عام بلغ حاليًا نح� 76 بلي�نًا 
واأو�س��ح اأب��ي خليل اأن »ما نق�م به، مبا �س��مي اخلط��ة االإنقاذية التي اأقرها 
جمل�س ال�زراء يف 28 اآذار )مار�س( املا�س��ي، ال تنف�س��ل عن ورقة �سيا�س��ة 
قطاع الكهرباء التي اأُقرت عام 2010، وتت�سمن حماور نفذنا 63 يف املئة 
م��ن اخلط���ات التنفيذي��ة على كل املح��اور ب�رقة �سيا�س��ة قط��اع الكهرباء 
اخلا�س��ة ع��ام 2010 ، واأعل��ن  اتخاذ االإج��راءات الطارئة جم��دداً واأعددنا 
درا�س��ة رفعناها اىل جمل�س ال�زراء ووافق عليها يف اآذار املا�سي، وتت�سمن 
اإج��راء ا�س��تدراج عرو�س ملعام��ل عائمة بق��درة بني 800 واأل��ف ميغاوات 

ت��سع مبا�رشة على ال�سبكة ت�ؤمن نح� 7 �ساعات زيادة اإىل اللبنانيني 
واأو�س��ح اأن  ه��ذا االأم��ر قمنا به يف ال�س��ابق واأظهر اأن كلفته اأق��ل، واأن لديه 
جه�زي��ة عالية ال �س��يما انه مل يح�س��ل اأي انقطاع من ه��ذه املعامل منذ 3 

�سن�ات، وهي اأي�سًا اأرخ�س من امل�لدات اخلا�سة .

أسعار النفط تنخفض وسط ترقب لمسار المقاطعة العربية للدوحة

وا�س��لت اأ�سعار النفط هب�طها عن 50 دوالراً للرميل 
بفعل خم��اوف من اأن قطع دول عربي��ة عالقاتها مع 

قطر قد ي�ؤثر يف ا�ستقرار ال�س�ق.
 وتراج��ع خ��ام القيا���س العامل��ي »برنت« 15 �س��نتًا 
اإىل 49.32 دوالر للرميل، لت�س��ل ن�س��بة االنخفا�س 
من��ذ 25 اأي��ار )ماي���( اإىل 8 يف املئ��ة. وتدنى اخلام 
دوالر   47.25 اإىل  �س��نتًا   15 اخلفي��ف  االأمريك��ي 
للرميل. وق��ال وزير النفط الك�يتي ع�س��ام املرزوق 
اإن قرار خف�س االإنتاج الذي اتخذته »اأوبك« بالتعاون 
م��ع دول م��ن خارجه��ا ينعك���س اإيجاب��ًا عل��ى الدول 

امل�ساركة فيه. 
واأ�س��اف اأن »قطر ت�س��ارك يف اتفاق خف���س االإنتاج 

ال��ذي بداأ العمل به يف االأول من كان�ن الثاين )يناير( 
املا�س��ي بكمي��ة تبلغ 30 األف برميل ي�مي��ًا«، م�ؤكداً 

اأنها  ملتزمة به  
واأ�س��ار املرزوق الذي يراأ�س بلده جلن��ة مراقبة التزام 
الدول باالتفاق يف ت�رشيح��ات بثتها »وكالة االأنباء 
الك�يتية« الر�س��مية )ك�نا(، اإىل اأن  ن�س��بة التزام قطر 

بقرار اخلف�س دارت بني 93 و102 يف املئة 
اإىل ذل��ك، اأك��دت وكال��ة »�س��تاندرد اآند ب���رز غل�بال 
بالت���س« لت�س��عري النف��ط، اأنه��ا اأطلق��ت باأث��ر ف���ري 
مراجعة ب�س��اأن اإمكان ت�س��ليم اخلام الذي يتم حتميله 
من امل�انئ القطرية، يف حني اأ�س��ار بيان �س��ادر عن 
»مري�س��ك اأوي��ل« الت��ي ُتنتج نح��� 300 األ��ف برميل 
ي�مي��ًا من حقل »ال�س��اهني« النفطي يف قط��ر، اإىل اأن 
»اخلالف مع قطر مل ي�ؤثر على اإنتاج النفط والعمليات 

يف الب��الد«، الفتة اإىل اأنه��ا »تتابع التط�رات يف قطر 
عن كثب«. 

واأك��د اأن »اأول�يتن��ا هي احل��د من خم��اوف م�ظفينا 
وم�ردين��ا واأ�رشه��م وقلقهم يف قطر«، م�س��رياً اإىل اأن  
عملي��ات االإنت��اج مل تتاأث��ر ونعمل عن كث��ب مع قطر 
للبرتول وال�س��لطات االأخ��رى املعنية ونراق��ب وُنَق�م 

تط�ر امل�قف 
يف �س��ياق مت�س��ل باالأزم��ة، تتج��ه كلف��ة �س��ادرات 
الطاقة وال�سلع االأولية القطرية لالرتفاع على االأرجح 
يف وق��ت حال فيه حظر اإماراتي على ال�س��فن القطرية 
دون دخ���ل تل��ك ال�س��فن اإىل امليناء الرئي���س للتزود 
بال�ق�د يف املنطقة، ما يجرها على االإبحار مل�سافة 

اأط�ل للتزود بال�ق�د اأو دفع اأ�سعار اأعلى
وغادرت نح� �ست ناقالت للنفط والكيماويات والغاز 

الطبيع��ي امل�س��ال اآتي��ة م��ن قط��ر، املي��اه االإقليمي��ة 
االإماراتي��ة اأو ت�قف��ت يف املحيط بداًل من الر�س��� يف 
االإم��ارات اأو ال�س��ع�دية كم��ا كان خمططًا له��ا، وفقًا 

لبيانات مالحية من »ت�م�س�ن رويرتز ايك�ن«.
 وتر�س��ل قط��ر، اأك��ر م�س��در للغ��از الطبيعي امل�س��ال 
يف العامل، �س��حنات م��ن ال�ق�د امل�س��تخدم يف ت�ليد 
الكهرباء اإىل م�س��ت�ردين مهمني يف اليابان وال�سني 
والهند، وت�سّدر اأي�سًا نح� 620 األف برميل من النفط 
ي�مي��ًا لتاأت��ي بني اأ�س��غر منتج��ي النف��ط يف ال�رشق 

االأو�سط
لكن ال�سفن التي تغادر امل�انئ القطرية عادة ما تتزود 
بال�ق���د قب��ل رحلتها يف مين��اء الفج��رية االإماراتي 
اأك��ر ميناء خليج��ي لتزويد ال�س��فن بال�ق���د. وجعل 
ذلك ماّلك ال�س��فن وم�ستاأجريها يهرع�ن اإىل التخطيط 

لتدبري اخلدمات الل�جي�س��تية ل�س��فنهم. واأكدت اإحدى 
�رشكات �س��م�رشة ال�سفن ومقرها �س��نغاف�رة، اأن »ثمة 

حال من االرتباك ال�سديد هذا ال�سباح«. 
وتظه��ر بيانات »اإيك�ن« اأن ناقلة عمالقة قادرة على 
حمل ما ي�س��ل اإىل ملي�ين برميل من النفط ر�س��ت يف 
منطقة مر�سى الفجرية االأ�سب�ع االأخري، لكنها حتركت 
اأول من اأم�س اإىل خارج حدود ميناء الفجرية مبا�رشة. 
ومين��اء الفجرية ال�اقع قرب م�س��يق هرمز، الذي متر 
منه ال�سفن يف طريقها اإىل الزبائن يف اآ�سيا وال�اليات 
املتح��دة واأوروب��ا، اأحد اأه��م امل�انئ العاملية ل�س���ق 
الطاقة العاملي، واإ�س��افة اإىل اإع��ادة التزود بال�ق�د، 
تق�م ال�سفن اأي�سًا بدمج �سحنات مع تلك التي حتملها 
ناق��الت اأخ��رى قبل اإر�س��ال االإم��دادات املندجمة اإىل 
وجهتها النهائية. واأ�سارت �رشكات �سحن وجتارة اإىل 

اأن ال�سفن التي تعتمد على التزود بال�ق�د يف الفجرية 
قد ت�اج��ه تاأخ��ريات وتكاليف اأعلى بعدما ا�س��طرت 
لتح�ي��ل م�س��ارها اإىل م�ان��ئ اإقليمي��ة قريب��ة اأو اإىل 

باك�ستان و�رشيالنكا والهند اأو حتى �سنغاف�رة 
ورجح �سم�س��ار ال�س��لع االأولي��ة لدى »فرايت اإنف�س��ت�ر 
�سريفي�س��يز« يف دبي يل مات �ستان »اأن ت�سطر بع�س 
ال�س��فن املتاأث��رة املبحرة خ��ارج اخللي��ج للتطلع اإىل 
الع��راق اأو اإي��ران اأو ُعمان للتزود بال�ق���د، لكن االأمر 
يعتم��د عل��ى امل�قف ال�سيا�س��ي لهذه ال��دول«. واأكدت 
م�س��ادر جتارية مطلعة على ال�س���ق اأن حظر ال�س��فن 
القطري��ة ق��د يخّف�س ال�ق���د البحري ال��ذي يباع يف 
مين��اء الفجرية بنح� 25 يف املئ��ة من اإجمايل حجم 
املبيع��ات ال��ذي يرتاوح ب��ني 800 األ��ف و900 األف 

طن  . 

المغرب عضوًا في االتحاد االقتصادي لغرب أفريقيا 

واف��ق زعم��اء ال��دول االأع�س��اء يف منظم��ة االحت��اد االقت�س��ادي لغرب 
اأفريقي��ا، عل��ى قب���ل ع�س���ية املغ��رب يف التجم��ع االقت�س��ادي للدول 
ال�اقعة على املحيط االأطل�س��ي، لي�س��بح الع�س��� ال�16 يف املنظمة التي 

تاأ�س�ست عام 1975
واأف��اد بيان القم��ة ال�51 ملنظم��ة »اإيك�ا�س« التي اختتم��ت اأعمالها يف 
مرنوفي��ا عا�س��مة ليبرييا، باأن »الروؤ�س��اء االأفارقة وافق���ا مبدئيًا على 
ان�س��مام اململكة املغربية اإىل التجمع االقت�س��ادي ل��دول غرب اأفريقيا، 
وُكّلف رئي�س املف��س��ية مار�سيل اآالن �س�زا م�ا�سلة االإجراءات االإدارية 
والتقنية، والبحث يف تفا�س��يل االن�س��مام، التي �سُي�سادق عليها ر�سميًا 

خالل القمة ال�52 املقررة يف ط�غ� يف كان�ن االأول )دي�سمر( املقبل
ورح��ب بيان اخلارجي��ة املغربي��ة، بامل�افق��ة »ال�سيا�س��ية« للقمة على 
ان�س��مام الرباط اإىل التجمع االقت�س��ادي لغرب اأفريقيا، واعتر اأنها من  
النتائج االإيجابية للديبل�ما�سية االقت�سادية للمغرب يف اأفريقيا، اإذ ُتعد 

الرباط اأحد اأكر امل�ستثمرين يف القارة، مع جن�ب اأفريقيا وال�سني
واأ�سارت م�سادر تابعت القمة االأفريقية، اإىل اأن املرحلة املقبلة �ستبحث 
يف التفا�س��يل التقني��ة املتعلق��ة ب�س��يغ االندماج االقت�س��ادي، وحرية 
تنقل روؤو�س االأم�ال واالأ�س��خا�س، وحركة التج��ارة البينية واملبادالت 
وق�اع��د املن�س��اأ، يف �س���ق يقارب عدد �س��كانها ذلك تعدادهم يف �س���ق 
االحتاد االأوروبي بنح� 400 ملي�ن �س��خ�س، وبحجم اقت�س��ادي ي�سل 
اإىل تريلي�ن دوالر ويجعل االحتاد يف املرتبة ال�16 يف الرتتيب العاملي
وت�سمل االإجراءات اأي�س��ًا، البحث يف اال�ستفادة من التجربة االقت�سادية 
املغربية، وارتباطها باتفاقات جتارية مع 54 �س�قًا عاملية. واأو�سحت 
امل�س��ادر اأن التجمع االقت�س��ادي لغرب اأفريقيا، اأخ��ذ علمًا بال�رشاكات 
االقت�س��ادية والعالقات التجارية التي تربط املغرب باالحتاد االأوروبي 
وال�الي��ات املتحدة وتركيا ودول اخلليج وم���رش وت�ن�س واالأردن، ومع 

دول اأخرى مثل ال�سني ورو�سيا والهند
وراأى اأنها  مك�س��ب اإ�س��ايف للمجم�عة االقت�سادية االأفريقية، قد ي�ساعد 

يف انفتاحه��ا ال��دويل وتدف��ق اال�س��تثمارات وروؤو���س االأم�ال 
وت�رشيع التنمية وانبثاق اأفريقيا ق�ية اقت�س��اديًا و�سيا�سيًا 

ومت�سامنة جمتمعيًا
و�س��يك�ن عل��ى املغرب التعام��ل مع واق��ع ارتباط دول 

غ��رب اأفريقيا باتفاقات اإقليمية م�حدة ت�س��مل حرية 
تنق��ل االأ�س��خا�س واعتماد ر�س���م جمركية م�حدة 

بالن�س��بة اإىل التج��ارة اخلارجي��ة، مطبق��ة عل��ى 
ال�س��لع امل�س��ت�ردة من خارج االحت��اد. وتعمل 

تلك الدول على املدى املت��س��ط، على اإن�س��اء 
م���رشف مرك��زي وعملة م�ح��دة وحمكمة 

اإقليمية.
م�افق��ة  اإىل  االن�س��مام  و�س��يحتاج 

الرمل��ان املغرب��ي وبرملان��ات 15 
دول��ة اأفريقي��ة، بامل�س��ادقة على 

بروت�ك���ل الع�س���ية وال�ثائق 
�س��اري  لي�س��بح  املرفق��ة 

املفع�ل.
وُيع��ّد املغرب ث��اين اأكر 

اقت�س��اد يف املجم�عة 
بع��د  االأفريقي��ة 

الت��ي  نيجريي��ا، 
معه��ا  ينج��ز 

م�رشوعًا �س��خمًا ملد اأنب�ب الغاز اإىل البحر االأبي�س املت��س��ط، ت�س��تفيد 
من��ه الدول االأع�س��اء يف جمال الطاقة الكهربائية واالندماج ال�س��ناعي 

االإقليمي. 
و�سين�س��م املغرب اإىل م�رشوع الطريق ال�رشيع الذي �سريبط بني ال�سنغال 
ونيجرييا مروراً بعدد من الدول ال�اقعة جن�ب ال�س��حراء، و�سيعمل على 
م��د الطري��ق �س��مااًل اإىل طنج��ة على تخ���م االحت��اد االأوروبي. و�س��تفيد 
ال�رشكات املغربية من ت��س��عها جن�بًا، ومن امتياز جتاري وا�ستثماري 

يعزز م�قع املغرب يف القارة ومينحه دور الريادة
وتقدر قيمة هذه امل�س��اريع بع�رشات باليني الدوالرات، و�سيزيد تنفيذها 
التنمي��ة يف اأفريقيا جن���ب ال�س��حراء وتط�ير البنية التحتية وحت�س��ني 
اخلدمات واإيجاد فر�س عمل لل�سباب وتقلي�س الهجرة، ف�ساًل عن حتقيق 
االندماج االإقليمي املن�س���د منذ عق�د بني �س��مال اأفريقيا وغربها. وهذا 
امل���رشوع طم���ح قد تن�س��م اإليه ب�س��يغ معين��ة م�ريتاني��ا التي طلبت 
الع���دة بعد ان�س��حابها منه ع��ام 2000. كما ترغب ت�ن�س يف ع�س���ية 
مراقب، يف انتظار حت�س��ن االأو�س��اع االأمنية يف ليبي��ا ونظام احلكم يف 

اجلزائر على املدى املت��سط 
واأو�س��حت امل�سادر اأن  ان�س��مام املغرب اإىل االحتاد االقت�سادي لغرب 
اأفريقي��ا، ال يتعار���س مع ع�س���يته وعالقات��ه و�رشاكاته االقت�س��ادية 
واال�سرتاتيجية مع جتمعات اإقليمية اأخرى خ�س��سًا العربية واالأوروبية 
لك��ن امل�س��ادر ا�س��تبعدت ع���دة ال��روح اإىل االحت��اد املغارب��ي حاليًا، 
املت�قف منذ �س��نني ب�س��بب خالف��ات عميقة بني اجلزائ��ر واملغرب ح�ل 
اأكرث من ق�سية اإقليمية. ويعتقد حملل�ن اأن قيام جتمع بني �سمال القارة 
وغربه��ا، ق��د يك�ن رهانًا جيداً لتجاوز �س��ع�بات وحتديات اقت�س��ادية 
واجتماعي��ة واأمنية كثرية، تهدد كل دولة منفردة باال�س��تناد اإىل جتربة 
االحت��اد االأوروب��ي بع��د �س��ق�ط ج��دار برل��ني وان�س��هار ���رشق اأوروبا 
وجن�بها يف منظ�مة ال�س���ق االأوروبية امل�س��ت�ركة، الت��ي حافظت على 
�س��م�د اقت�س��ادات دول كانت مهددة باالإفال�س، يف الي�نان واإ�س��بانيا 
واإيطاليا والرتغال واإرلندا ورومانيا وغريها، وذلك على رغم حتدياتها 

االأخرية  .

 الرباط – متابعة 

المنامة – متابعة 

قطر – متابعة 

لندن – متابعة   

  بيروت – متابعة  دبي – متابعة 
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