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حركة األسهم

وزير المالية األلماني: نأمل أن ينهي النمو 
التحفيز وأسعار الفائدة السلبية

مصرفيون: ارتفاع الجنيه يبدو تحّركًا »مصطنعًا«

استقرار نسبة البطالة في منطقة اليورو عند %9,3 

اإلسترليني يتعثر بعد بيانات انتعاش النمو في المغرب 
لقطاع التصنيع البريطاني

قال وزير �ملالية �لأملاين فولفجاجن �شيوبله �إن 
�لنمو يف منطقة �لي��ورو �أقوى مما كان متوقعا 
وه��ذ� �ش��يمكن �لبن��ك �ملرك��زي �لأوروب��ي من 
تطبيع �شيا�شته �لنقدية تدريجيا و�إنهاء "و�شع 

جنوين" لأ�شعار فائدة �شلبية
وكث��ف م�ش��وؤولون كب��ار باحلكوم��ة �لأملاني��ة 
لتقلي���ص  �لأوروب��ي  �ملرك��زي  عل��ى  �ل�ش��غط 
يت�ش��من  �ل��ذي  �لنق��دي،  للتحفي��ز  برناجم��ه 
م�ش��ريات لل�ش��ند�ت و�أ�ش��عار فائ��دة �أق��ل م��ن 
�ل�ش��فر، بينم��ا تق��رب �أملاني��ا م��ن �نتخابات 
�حتادي��ة وي�ش��كو �لناخب��ون من عو�ئ��د هزيلة 
ملدخر�ته��م. ويج��ادل منتق��دو ق��ر�ر �ملرك��زي 

�لأوروبي �رش�ء �ل�ش��ند�ت �ل�ش��يادية يف �ل�ش��وق 
�لثانوية �أي�شا من �أن �لربنامج خف�ص �ل�شغوط 
على حكومات منطقة �ليورو لتنفيذ �إ�شالحات.
ومتحدثا �إىل ناخبني يف د�ئرته �لنتخابية يف 
ولية بادن-فورمتربج بجنوب �أملانيا قبل �أقل 
من ثالثة �أ�ش��هر من �لنتخابات �لتي �ش��تجرى 
يف 24 �ش��بتمرب �أيل��ول قال �ش��يوبله �إن منطقة 
�ليورو تتعافى على نحو مثري للده�شة و�إن خطر 
�نكما�ص �لأ�ش��عار تال�ش��ى. و�أ�ش��اف قائال "�إذ� 
كان لدين��ا من��و �أكرب ول يوجد خط��ر لنكما�ص 
�لأ�ش��عار عندئذ ف��اإن �لبنك �ملرك��زي �لأوروبي 
... ميكنه �أن يبد�أ بتطبيع �ل�شيا�ش��ة �لنقدية حتى 
ميكنن��ا �أن ننهي هذ� �لو�ش��ع �جلنوين لأ�ش��عار 

فائدة عند �ل�شفر و�أ�شعار فائدة �شلبية".

�رتف��ع �جلني��ه �مل���رشي ما بني 5 و15 قر�ش��ًا 
�أمام �لدولر  لي�ش��ل �إىل م��ا بني 17.95 و18 
جنيه��ًا للبي��ع، يف �أك��رب حت��رك للعمل��ة خ��الل 
خم�شة �أ�شهر، بعد �أيام قليلة من خف�ص �حلكومة 
�مل�رشي��ة دعم �لوقود يف خطوة تنذر مبزيد من 

�ل�شغوط �لت�شخمية.
بع��د  �رتف��اع �جلني��ه    �إن  وق��ال م�رشفي��ون 
�أ�ش��هر من �ل�شتقر�ر �لن�ش��بي يبدو »م�شطنعًا«، 
وع��زوه �إىل �لرغب��ة يف تخفي��ف ح��ال �ل�ش��خط 
لدى �ملو�طنني بعد رفع �أ�شعار �ملو�د �لبرولية 
مبا ي�ش��ل �إىل 100 يف �ملئة �لأ�شبوع �ملا�شي. 
وكان �جلنيه هوى ب�ش��كل حاد بعد حترير �ش��عر 
�ل���رشف يف ت�رشي��ن �لثاين )نوفمرب( �ملا�ش��ي 
لي�ش��ل �إىل نحو 19 جنيهًا للدولر، قبل �أن يبد�أ 
يف �أو�خر كانون �لثاين )يناير( ��ش��تعادة بع�ص 

عافيت��ه وي�ش��جل نح��و 15.73 جني��ه للدولر 
يف بع�ص �مل�ش��ارف، ثم ي�ش��تقر عند م�شتويات 
�آذ�ر  من��ذ  18.05 و18.15  ب��ني  م��ا  ت��ر�وح 
)مار�ص( وحتى نهاية �لأ�ش��بوع �ملا�شي. وقال 
�ملحلل �لقت�شادي يف »�شي �آي كابيتال« هاين 
فرح��ات: »بالتاأكيد ما حدث �لي��وم )�أم�ص( من 
�رتف��اع للجني��ه مقاب��ل �ل��دولر لي���ص �ش��دفة 
ب�ش��بب زيادة �لتدفق��ات �لدولرية ب�ش��كل كبري 
�ل�ش��هر �ملا�ش��ي �إىل جان��ب قر�ر رف��ع �لفائدة، 
فلم��اذ� �لرتفاع �ليوم؟«. و�أ�ش��اف: »يف �لوقت 
ذ�ت��ه ل ميك��ن �أن ننك��ر �أن �لجتاه �لعام ل�ش��عر 
�ل���رشف ل ب��د م��ن �أن يرتف��ع مقاب��ل �ل��دولر 
ب�شبب زيادة �لتدفقات �لدولرية يف �مل�شارف 
وع��دم وج��ود �أي طلب��ات ��ش��تري�د معلق��ة لدى 
�لأجان��ب  م�ش��ريات  جان��ب  �إىل  �مل�ش��ارف، 
�لت��ي بلغ��ت 10 بالي��ني دولر يف �أدو�ت �لدين 

�حلكومية خالل �ل�شنة �ملالية �ملا�شية«.

لالإح�ش��اء�ت  �لوروب��ي  �ملكت��ب  �أعل��ن 
منطق��ة  يف  �لبطال��ة  ن�ش��بة  �ن  )يورو�ش��تات( 
�لي��ورو بقيت م�ش��تقرة عند %9،3 خالل �ش��هر 

مايو، وهي �لن�شبة �لأدنى منذ مار�ص 2009.
ه��ذ� �ملعّدل �ملماثل لذلك �لذي �ش��جل يف �أبريل 
2017 مطاب��ق ملا توقعه �ملحللون يف ردهم 
على �أ�ش��ئلة معهد فاكت�ش��ت للخدم��ات �ملالية، 

�لذين توقعو� ن�شبة م�شتقرة عند 9،3%.
وكان مع��دل �لبطال��ة يف منطقة �ليورو و�ش��ل 
يف �ش��بتمرب 2016 �ىل ما دون �لعتبة �لرمزية 
�لبالغ��ة %10،0، ويو��ش��ل تر�جع��ه من��ذ ذلك 

�حلني.
لك��ن ه��ذ� �لر�جع �مل�ش��تمر يخف��ي تفاوتا بني 

�ل��دول �ل���19 �لت��ي تعتم��د �لعمل��ة �ملوّح��دة.

فمعدل �لبطالة �شعيف جد� يف �أملانيا )3،9%( 
ويف مالط��ا )%4،1( لكن��ه يبق��ى مرتفع��ا يف 
�لأخ��رية  �لن�ش��بة  �آذ�ر  يف   22،5%( �ليون��ان 

�ملتو�فرة(، وكذلك يف �إ�شبانيا )17،7%(.
م��ن جان��ب �آخ��ر، تبق��ى ن�ش��بة بطالة �ل�ش��باب 
مرتفع��ة جد� يف هات��ني �لدولت��ني - 46،6% 
وكذل��ك  �إ�ش��بانيا،  يف  و38،6%  �ليون��ان  يف 
يف �إيطاليا حيث تالم�ص ن�ش��بة بطالة �ل�ش��باب 
يف   6،7% تتخط��ى  ل  ح��ني  يف   ،37،0%

�أملانيا.
ويبل��غ مع��دل �لبطال��ة يف �لحت��اد �لوروب��ي 
%7،8 وه��ي ن�ش��بة م�ش��تقرة مقارن��ة ب�ش��هر 
�أبري��ل 2017، وه��و �ملع��دل �لأدن��ى �مل�ش��ّجل 
منذ دي�ش��مرب 2008. يف فرن�ش��ا، �ش��جلت ن�شبة 
�لبطال��ة �رتفاع��ا طفيف��ا �إىل %9،6 يف مايو، 

مقابل %9،5 يف �أبريل.

حت�شنه  �ملغربي  �لقت�شاد  يو��شل 
�لتو�يل،  على  �لثالث  للربع  �مل�شطرد 
�لزر�عي،  �لقطاع  �نتعا�ص  من  م�شتفيد�ً 
�خلارجية،  و�لإي��ر�د�ت  �ل�شادر�ت  وحت�ّشن 
و�ل�شتثمار  �لد�خلي  �ل�شتهالك  و�رت��ف��اع 
�لعام، لكن من دون �أن ينعك�ص هذ� �لتح�ّشن على 

�شوق �لعمل و�لفئات �له�شة.
و�أفاد تقرير �ملن��دوب��ي��ة �ل�شامي��ة يف �لت�خطي��ط باأن 
»�لنمو �ملرت���قب يف �لربع �لثالث من �لعام �حلايل، قد 
يتجاوز 4 يف �ملئة من �لناجت �ملحلي �لإجمال��ي، بف�شل 
و�لق��طاعات  �ملئة،  يف   15 ن�حو  �لزر�ع�ي  �لإن��ت��اج  منو 
�ملئة، وحت�ّشن  2.7 يف  نحو  و�خلدمية  و�ل�شناعية  �لإنتاجية 

عائد�ت �ل�شياحة وحتويالت �ملغربني.
وت�شاعد ظروف دولية ومناخية يف حت�ّشن �أد�ء �لقت�شاد �ملغربي، 
�لقت�شادية  �لأو�شاع  بتح�شن  تت�شم  »�لظروف  �أن  �لتقرير  �أكد  �إذ 
و�رتفاع  �ملوحدة،  �لأوروبية  �لعملة  ومنطقة  �ل�شاعدة  �لأ�شو�ق  يف 
�ملبادلت �لتجارية �لعاملية نحو 7 يف �ملئة، ما �شاهم يف رفع �ل�شادر�ت 
و�ل�شناعات  �ملئة  يف   11 و�ملعادن  �ملئة  يف   5.7 �ملغربية  �ل�شناعية 
�لتحويلية 2.7 يف �ملئة«. وتبدو �لظروف �لدولية م�شاعدة لالقت�شاد �ملغربي 
و�نتعا�ص  �لدولية،  �ل�شوق  يف  �لأولية  �ملو�د  �أ�شعار  �رتفاع  من  ��شتفاد  �لذي 

�لتجارة �لعاملية وحت�ّشن �لقت�شاد�ت �لأوروبية، �لتي حققت متو�شط منو عند 
2 يف �ملئة، مع ��شتمر�ر �لتح�شن يف �لقت�شادين �لأمريكي و�ل�شيني، مدعومني 
بزيادة �ل�شتهالك و�ل�شتثمار �خلا�ص على �لرغم من عودة �ل�شغوط �لت�شخمية 
�ملئة عقب  16 يف  نحو  �لنفط  �أ�شعار  »�رتفاع  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�شار  �لعاملية. 
ومنها  �لأخ��رى،  �لأولية  �مل��و�د  �أ�شعار  حت�ّشن  يف  �شاهم  �وب��ك  منظمة  �تفاق 
�لفو�شفات«. ويتوقع �أن تر�جع �أ�شعار �ملو�د �لغذ�ئية، خ�شو�شًا �لقمح، بف�شل 
و�لرب�زيل  رو�شيا  �قت�شاد�  �شي�شهد  كما  �لدولية،  �ل�شوق  يف  �ملعرو�ص  وفرة 

�نتهاء مرحلة �لركود وعودة �لطلب على �ل�شتهالك وحت�شن �ل�شادر�ت.
ياأتي عقب ت�شجيل منو مرتفع يف  �لتح�شن  �أن »هذ�  �إىل  �لتقرير �لنتباه  ولفت 
�لقطاع  �لقيمة �مل�شافة يف  4.8 يف �ملئة، مدعومًا بارتفاع  �لثاين بلغ  �لربع 
�ل�شيار�ت  قطاع  على  �خلارجي  �لطلب  و�رتفاع  �ملئة،  يف   17.4 �لزر�عي 
و�شناعة �لهياكل و�أجز�ء �لطائر�ت و�ملو�د �ل�شيدلية«. و�نتع�ص �لطلب �لد�خلي 
4.4 يف �ملئة، وقرو�ص  2.4 يف �ملئة، وز�دت حتويالت �ملغاربة يف �خلارج 
�ل�شتهالك 4.8 يف �ملئة، كما �شاهم ر�شيد تكوين ر�أ�ص �ملال �لثابت بنحو 1.7 
يف �ملئة يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل. ولكن يف �ملقابل، ز�د �لعجز �لتجاري 5.6 

ف���ي �ملئ��ة، وتر�جع ُمعامل �لت��غطية �ل�شلعية �إىل 53 يف �ملئة.
يف  و5.7   4.8 بني  ما  �إىل  منوها  �مل�رشفية  �لقرو�ص  »تو��شل  �أن  وتوقع 
�ملرتقب  ومن  و�ل�شتهالك،  �لتجهيز  �إىل  �ملوجهة  بالتمويالت  مدعومة  �ملئة، 
�لفائدة بع�ص �لرتفاع مقارنة بالعام �ملا�شي، كما �شرتفع  �أ�شعار  �أن ت�شهد 
�أ�شعار �لفائدة �ملرجعية بني �مل�شارف 17 نقطة �أ�شا�ص، و�أ�شعار فائدة �شند�ت 
�خلزينة نحو 46 نقطة �أ�شا�ص، يف ظل تر�جع �لحتياط �لنقدي من �ملوجود�ت 

�خلارجية.

تر�جع �جلنيه �لإ�شرليني عن م�شتوى 1.30 دولر �أثناء �لتعامالت يوم �م�ص 
بعد بيانات �أ�شعف من �ملتوقع لقطاع �لت�شنيع �لربيطاين دفعت �مل�شتثمرين 
�إىل �إع��ادة �لتفك��ري يف �حتمالت �أن يرف��ع بنك �نكلر� �أ�ش��عار �لفائدة خالل 
�لع��ام �حل��ايل. و�أظه��رت �أحدث ق��ر�ءة ملوؤ�رش مديري �مل�ش��ريات �أن ن�ش��اط 
�مل�ش��انع يف بريطاني��ا من��ا بخط��ى �أبطاأ م��ن �ملتوقع يف حزي��ر�ن )يونيو( 
�ملا�شي، مع �رتفاع طلبيات �لت�شدير باأ�شعف وترية يف خم�شة �أ�شهر. وهبط 
�ملوؤ�رش �إىل 54.3 من 56.3 يف �أيار )مايو( �ملا�ش��ي وهو �أدنى م�ش��توى يف 
ثالثة �أ�ش��هر. وهبط �لإ�ش��رليني �أمام �لعملة �لأمريكي��ة �إىل 1.2932 دولر 
منخف�ش��ًا 0.7 يف �ملئ��ة ع��ن م�ش��تو�ه عند �لفتح قب��ل �أن يتعاف��ى قلياًل �إىل 
1.2950 دولر بحل��ول �ل�ش��اعة 16:40 بتوقي��ت غرينيت�ص. لكن خ�ش��ائر 
�لإ�ش��رليني كانت حمدودة �أمام �لعمالت �لرئي�ش��ية �لأخرى وخ�شو�شًا �لني 
�لياب��اين و�ليورو �لأوروبي. وكانت �لعملة �لربيطانية �ش��جلت �أعلى م�ش��توى 
يف �شتة �أ�شابيع عند 1.3030 دولر �جلمعة �ملا�شي بفعل توقعات باأن بنك 
�نكلر� �ملركزي �شريفع �أ�شعار �لفائدة يف �لأ�شهر �ملقبلة. و�شجل �لإ�شرليني 
�لأ�شبوع �ملا�شي �أف�شل �أد�ء �أ�شبوعي مقابل �لدولر يف نحو ثمانية �أ�شهر مع 
�ش��عوده 2.5 يف �ملئ��ة تقريبًا، بعدما قال حمافظ بن��ك �نكلر� مارك كارين 

�إن من �ملرجح �أن تكون هناك حاجة �إىل زيادة يف �لفائدة .

أسعار النفط تستأنف أطول موجة صعود منذ 5 سنوات

    وقع��ت �رشكة »توتال« �لنفطية �لفرن�ش��ية مع �رشكة 
�لنف��ط �لإير�نية �لوطني��ة عقد تطوي��ر �ملرحلة ١١ من 
حق��ل »بار�ص �جلنوبي« للغاز، �أكرب حقل غاز يف �لعامل 
. وطاقة �مل�رشوع �لإنتاجية �ش��تبلغ بليوين قدم مكعبة 
م��ن �لغاز يوميًا �أي ما يعادل ٤٠٠ �ألف برميل مكافئ 
نفط. وميتد �لعقد ٢٠ �ش��نة و�ش��يزود �حلقل غاز �ل�شوق 
�لإير�نية �ملحلية �بتد�ء من عام ٢٠٢١. و�ش��يتم تطوير 
�مل���رشوع يف مرحلت��ني كلفتهم��ا 4.8 بلي��ون دولر، 
تق��وم �لأوىل عل��ى حفر ٣٠ بئر�ً ومن�ش��تني مرتبتطني 
باأنبوب��ني بحري��ني، و�ملرحل��ة �لثاني��ة �ش��تطلق لبناء 
COMPRESSION FACI -  حمطات �شغط
ITIES. وتدير »توتال« �مل�رشوع بح�ش��ة ٥٠،١ يف 

�ملئ��ة بامل�ش��اركة مع �ل�رشكة �ل�ش��ينية للغ��از و�لنفط 
٣٠ يف �ملئ��ة: و�ل�رشك��ة �لتابع��ة لل�رشك��ة �لإير�ني��ة 

»بيروبار�ص« ب�١٩،٩ يف �ملئة.
وقال رئي�ص »توتال« باتريك بويان » �إنه عقد �أ�شا�ش��ي 
لتوتال، وهو ي�شري ر�شميًا �ىل عودتنا �ىل �إير�ن ل�شفحة 
جدي��دة يف تاريخ �رش�كتن��ا يف هذ� �لبلد، ونحن نفتخر 
باأنن��ا �ل�رشك��ة �لأوىل �لت��ي توق��ع عقد تطوي��ر و�إنتاج 

يقدم �إطار�ً جتاريًا جذ�بًا«.
يذك��ر �أن حقل »بار���ص �جلنوبي« هو م�ش��رك مع قطر 
�لتي تنتج وت�ش��در كميات هائلة م��ن �لغاز، بالتعاون 

مع »توتال«.
يف �لأ�ش��و�ق، عّو�شت �أ�ش��عار �لنفط خ�شائرها �مل�شجلة 
باك��ر�ً �أم�ص، و��ش��تاأنفت �أطول موجة �ش��عود مبا يزيد 
على خم�ص �ش��نو�ت، بعدما �أ�ش��ارت بيانات �إىل تقل�ص 

�لإنت��اج �لأمريكي. لك��ن حمللني ع��ّدو� �أن �أنباء زيادة 
�إنتاج »�أوبك« رمبا حتد من �ملكا�ش��ب. و�رتفعت �لعقود 
�لآجل��ة خل��ام »برن��ت« 26 �ش��نتًا �إىل 49.03 دولر 
للربمي��ل، �ش��عود�ً من �أقل م�ش��توى خالل �جلل�ش��ة عند 

48.54 دولر.
وقفز �ل�ش��عر 5.2 يف �ملئة �لأ�شبوع �ملا�شي يف زيادة 

�أ�شبوعية هي �لأوىل خالل �شتة �أ�شابيع.
و�رتفع »برنت« على مد�ر ثماين جل�شات متتالية، وهي 
�أطول موجة �شعود منذ �شباط )فرب�ير( 2012. وز�دت 
�لعق��ود �لآجلة خلام غرب تك�ش��ا�ص �لو�ش��يط �لأمريكي 

46.32 دولر للربميل. �إىل  28 �شنتًا 
وكان��ت �أ�ش��عار �لنف��ط �نخف�ش��ت �ش��باح �أم���ص، بع��د 
�رتفاعه��ا على مدى �ش��بع جل�ش��ات متتالي��ة، مع تبدد 
�ملكا�ش��ب �ملحققة يف وقت �ش��ابق �أم�ص، بفعل بيانات 

ت�ش��ري �إىل تقل���ص �لإنت��اج �لأمريكي مع وج��ود دلئل 
على زيادة �إنتاج »�أوبك«.

وتر�جع��ت �لعقود �لآجل��ة خلام »برنت« 13 �ش��نتًا �إىل 
48.64 دولر للربمي��ل، م��ن م�ش��توى 49.15 دولر 
�لذي �ش��جلته يف وقت �ش��ابق من �جلل�ش��ة. وقفز �ل�شعر 
5.2 يف �ملئة �لأ�ش��بوع �ملا�ش��ي، يف زيادة �أ�شبوعية 
هي �لأوىل خالل �ش��تة �أ�ش��ابيع. وهبطت �لعقود �لآجلة 
خلام غرب تك�شا�ص �لو�شيط �لأمريكي �أربعة �شنتات �إىل 
46 دولر�ً للربميل. وتقّل�شت ن�شاطات �حلفر �ملتعلقة 
بزي��ادة �إنتاج �لنفط يف �لوليات �ملتحدة للمرة �لأوىل 
من��ذ كان��ون �لث��اين )يناي��ر( �ملا�ش��ي، حي��ث تدن��ى 
ع��دد �حلف��ار�ت مبقد�ر �ثنت��ني، بينما �أظه��رت بيانات 
حكومي��ة �أمريكي��ة �أن �إنت��اج �خل��ام هب��ط يف ني�ش��ان 

)�بريل( �ملا�شي للمرة �لأوىل خالل �ل�شنة �حلالية.

وق��ال �ملحل��ل ل��دى »ب��ي يف �أم �أوي��ل �أو�شو�ش��يت�ص« 
تاما���ص فارغ��ا، �إن �نخفا���ص ع��دد من�ش��ات �حلف��ر 
�لأمريكية وبيانات �إد�رة معلومات �لطاقة، �لتي تظهر 
�أن �لإنت��اج تر�ج��ع 24 �ألف برميل يوميًا على �أ�ش��ا�ص 
�ش��هري، »بعثت بر�شالة تدعو �إىل �ملر�هنة على �رتفاع 

�لأ�شعار يف �ملدى �لق�شري«.
ول تز�ل �أ�ش��عار �لنفط متدنية بن�ش��بة 14 يف �ملئة منذ 
مطلع �ل�شنة، �إذ مل يكن �لطلب �لعاملي كافيًا ل�شتيعاب 
زي��ادة �لإنتاج يف �لوليات �ملتح��دة ونيجرييا وليبيا 
ودول �أخ��رى، مثل �لرب�زيل ومنطقة بحر �ل�ش��مال. كما 
ل تز�ل �أ�ش��و�ق �لنف��ط متخمة باملعرو�ص من �خلام، �إذ 
�ش��جل �إنتاج دول منظمة »�أوبك« �أعلى م�ش��توى �ل�ش��نة 
�حلالي��ة. و�زد�د �إنت��اج �ملنظم��ة يف حزي��ر�ن )يونيو( 
�ملا�ش��ي 280 �أل��ف برميل يومي��ًا �إىل 32.72 مليون 

برميل يوميًا، ��ش��تناد�ً �إىل م�ش��ح �أعّدته »رويرز« على 
�لرغم من تعهد �ملنظمة بتقلي�ص �لإنتاج.

�إىل ذل��ك، ب��د�أت �رشك��ة »�أب��و ظب��ي �لوطني��ة للطاقة« 
)طاق��ة( �إنت��اج �لنف��ط يف �متي��از �ترو���ص يف �إقلي��م 
كرد�ش��تان �لعر�ق. وتوقع��ت �ل�رشكة �أن ي�ش��ل �لإنتاج 
�ملبدئي �إىل 30 �ألف برميل يوميًا من �ملكافئ �لنفطي 
�ل�ش��نة �حلالية. وع��ن �إنت��اج �لنفط �لعر�ق��ي، �أكد وزير 
�لنفط جبار �للعيبي يف منا�شبة يف لندن �أم�ص �نتظاره 
»نتيج��ة �لجتماع �ملقبل للجن��ة �ملنبثقة عن »�أوبك«، 
قب��ل �أن يعل��ن موقفه يف �ش��اأن م��ا �إذ� كان��ت �ملنظمة 
حتت��اج �إىل خف���ص �أك��رب يف �لإنتاج. وق��ال: »ل يوجد 
حت��رك حاليًا، و�لأمور تبدو على م��ا ير�م ويف �لجتاه 
�ل�شحيح«. ومل ي�شتبعد �أن »ترتفع �لأ�شعار جمدد�ً، لكن 

دعونا نرى نتيجة �لجتماع«.

أميركا ترفع حظر الحواسيب عن الرحالت اآلتية من أبوظبي

�ألغت �لوليات �ملتحدة حظر�ً كانت فر�شته على حمل �مل�شافرين �أجهزة 
�لكمبيوتر �ملحمول د�خل �لطائر�ت، وذلك على �لرحالت �لآتية من �إمارة 
�أبوظبي، بعدما »نفذت �رشكة طري�ن �لحتاد �إجر�ء�ت �أمنية �أكرث �رش�مة 
كان��ت مطلوبة لرفع �حلظر«. و�أك��دت �رشكة �لطري�ن �لتابعة لإمارة دبي 
»�لإمار�تي��ة«، يف بي��ان �أ�ش��درته �أخ��ري�ً، �أنه��ا تط��ّور حالي��ًا �إجر�ء�تها 

�لأمنية يف مطار�ت �لإمارة.
ورّحبت »طري�ن �لحتاد« بالقر�ر �لأمريكي، �لذي عزته �إىل �إن�شاء منطقة 
يف »مطار �أبوظبي �لدويل« حل�ش��ول �مل�ش��افرين على مو�فقة م�شبقة من 
�إد�رة �لهجرة �لأمريكية وتخلي�ص �إجر�ء�ت �ل�ش��فر كاملة، قبل �شعودهم 
�إىل �لطائ��ر�ت �ملتجه��ة �إىل �لولي��ات �ملتحدة. و�أ�ش��ارت �ل�رشكة �إىل �أن 
»�إن�ش��اء هذه �ملنطقة �ش��مح لها بالوفاء باملتطلب��ات �لأمنية �لأمريكية. 
و�أكد م�ش��وؤول يف �ل�رشكة �أن »قر�ر �لولي��ات �ملتحدة جاء عقب مر�جعة 
�لإد�رة �ملعمق��ة وحتققها م��ن �لإجر�ء�ت �لأمني��ة �ملتطورة �ملطبقة يف 

�ملنطقة �لتي ��شُتحدثت«.
وم��ع بدء �رشي��ان �لق��ر�ر باأثر ف��وري، ي�ش��مح رف��ع �لقيود للم�ش��افرين 
�إىل �لولي��ات �ملتح��دة با�ش��طحاب �أجه��زة �حلو��ش��يب �ملحمولة كافة، 
و�لأجهزة �للوحية، وغريها م��ن �لأجهزة �لإلكرونية على منت �لطائرة، 

بعد خ�شوعها لإجر�ء�ت �لفح�ص و�لتفتي�ص �ملعززة.
ويحظى �مل�ش��افرون على منت »�لحتاد للط��ري�ن« �إىل �لوليات �ملتحدة 
بفر�ش��ة �إمتام �إجر�ء�ت �لهجرة و�جلمارك �لأمريكية يف مركز �لتخلي�ص 

�مل�ش��بق لإجر�ء�ت �ل�شفر �إىل �لوليات �ملتحدة �لتابع ل� »هيئة 
�جلم��ارك وحماية �حل��دود �لأمريكية«، وه��و �ملرفق �لوحيد 

من نوعه يف منطقة �ل�رشق �لأو�ش��ط، حيث يتم �لتعامل مع 
�مل�ش��افرين بو�ش��فهم م�ش��افرين حمليني، ول ي�شطرون 

لإمت��ام  و�جلم��ارك  �لهج��رة  طو�ب��ري  يف  لالنتظ��ار 
�لإجر�ء�ت مرة �أخرى.

مط��ار�ً  و280  ط��ري�ن  �رشك��ة   180 تاأّث��ر  وبع��د 
باحلظ��ر، تع��ّد »�لحتاد للط��ري�ن« من ب��ني �أو�ئل 

���رشكات �لط��ري�ن �لقادرة عل��ى تلبي��ة �لتد�بري 
�لق�ش��رية �لأجل �ملطلوبة م��ن قبل �إد�رة �لنقل 

و�لأم��ن، نظ��ر�ً �إىل �إجر�ء�ت �لأم��ن �ملتفوقة 
�لت��ي توفرها يف مرفق �لتخلي�ص �مل�ش��بق 

»�لحت��اد  �أن  ُيذك��ر  �ل�ش��فر.  لإج��ر�ء�ت 
رحل��ة   45 حالي��ًا  ُت�ش��غل  للط��ري�ن« 

�أ�شبوعيًا بني �أبوظبي و�شت مدن على 
�مت��د�د �لولي��ات �ملتح��دة، مبا يف 

ذلك رحلت��ان يوميًا �إىل نيويورك، 
و��ش��نطن  �إىل  يومي��ًا  ورحل��ة 

ود�ل�ص  و�ش��يكاغو  �لعا�شمة، 
ولو�ص �أجنلو�ص، �إ�ش��افة �إىل 

ثالث رحالت �أ�شبوعيًا �إىل 
�شان فر�ن�شي�شكو. 

�لولي��ات  وتع��دُّ 
�لأ�شو�ق  من  �ملتحدة 

�لك��ربى ل� »�لحتاد 
�إذ  للط��ري�ن«، 

نقل��ت 
 2 0 3 5 1 5

م�ش��افر�ً من 
ظب��ي  بو �أ

ب��ني 
ل  و لأ �

م��ن كان��ون �لث��اين )يناي��ر( و30 ني�ش��ان )�أبري��ل( �ملا�ش��يني، بزيادة 
.2016 13157 م�شافر�ً مقارنة باملدة ذ�تها عام 

وكان��ت وز�رة �لأمن �لد�خلي �لأمريكي �أعلنت �أول من �أم�ص �أن م�ش��وؤويل 
�إد�رة �أمن �لنقل حتققو� من تنفيذ �لإجر�ء�ت يف �ل�ش��كل �ل�ش��ليم، و�أعلنت 
�أنها �أعادت �ل�ش��ماح بنقل �حلو��ش��يب �ملحمولة �إىل مق�شورة �لركاب يف 

رحالت طري�ن »�لحتاد �لإمار�تية« �ملتجهة �إىل �لوليات �ملتحدة.
وكانت �ل�ش��لطات �لأمريكية فر�شت يف �آذ�ر )مار�ص( �ملا�شي حظر�ً على 
�أجهزة �حلو��ش��يب �ملحمول��ة د�خل �لطائر�ت يف �لرح��الت �إىل �لوليات 
�ملتح��دة م��ن 10 مط��ار�ت يف 8 دول، ه��ي م���رش و�ملغ��رب و�لأردن 

و�لإمار�ت و�ل�شعودية و�لكويت وقطر وتركيا.
و�ألغ��ي هذ� �حلظر لرحالت »�لحتاد للط��ري�ن« كافة �لتي تقلع من مطار 
�أبوظبي، وفق ما �أعلن �لناطق با�شم د�ئرة �لأمن �لد�خلي �لأمريكي ديفيد 
لب��ان، مو�ش��حًا �أن »�حلظ��ر رفع بالن�ش��بة ل�رشكة �لحت��اد لأن �ل�رشكة 
ومط��ار �أبوظب��ي �تخذ� �لإجر�ء�ت �لأمنية �لإ�ش��افية كاف��ة �لتي طلبتها 
و��شنطن يف 28 حزير�ن �ملا�شي«. و�أ�شاف: »نهنئ �رشكة �لحتاد لأنها 
عمل��ت �رشيع��ًا على تطبيق �لإج��ر�ء�ت �لأمنية �لإ�ش��افية، وما قامو� به 
مث��ال يج��ب �لقتد�ء به من قبل ���رشكات �لطري�ن �لأجنبي��ة و�لأمريكية 
كاف��ة«. وكانت �لولي��ات �ملتحدة �أعلن��ت يف 28 حزير�ن �أنها فر�ش��ت 
�إجر�ء�ت �أمنية �أكرث ت�شدد�ً على �لرحالت �لآتية �إىل �لوليات �ملتحدة. ومل 
يك�شف عن هذه �لإجر�ء�ت، �إل �أنها ت�شمل تعزيز تفتي�ص �لركاب و�لتدقيق 
�لإ�شايف على �ملعد�ت �لإلكرونية �لتي يحملونها، يف حني تختلف هذه 

�لإجر�ء�ت بني مطار و�آخر.
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