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حركة األسهم

علي بابا تطرح آلية لشراء السيارات عبر اإلنترنت

أبوظبي ترصد 3 باليين دوالر لتطوير القسم 
الجنوبي من »جزيرة ياس«

  إنكلترا: 38 ترليون إسترليني حجم القطاع 
المالي بعد بريكست

منافسة أميركية روسية على سوق الغاز 
في أوروبا

سعر النفط يستقر عند أعلى مستوى 
له منذ تسعة أسابيع

اأعلنت جمموعة علي بابا ال�ض��ينية القاب�ض��ة، 
خطط طرح اآلية تخول الزبائن �رشاء �ض��ياراتهم 
عرب االإنرتنت، يف وقت الحق من العام احلايل.
PURCHASE VEH I"  ومتكن خدم��ة
CLES ONLINE" امل�ضتهلكني ال�ضينيني 
م��ن ���رشاء املركبات ع��رب االإنرتنت مب�ض��اعدة 
 B2C  هواتفه��م الذكي��ة، يف متال، م��ن موقع
االإلك��رتوين للت�ض��وق اململ��وك ملجموع��ة علي 
بابا. وقال يو وي، املدير العام لق�ضم ال�ضيارات 
يف متال: "لقد تو�ض��لنا يف الع�رش احلديث اإىل 

اإمكانية ت�ضوق و�رشاء ال�ضيارات عرب االإنرتنت".
ووفق��ا له، �ضيت�ض��فح امل�ض��تهلكون ال�ض��يارات 
املتوافرة يف مراأب �ض��خم م��ن خالل هواتفهم 
الذكي��ة، واإمتام �ض��فقة ال�رشاء، ومن ثم ت�ض��ليم 
ال�ض��يارات له��م عل��ى م�ض��توى االأر���ض.. ه��ذا 
�ض��يجعل �رشاء ال�ضيارات �ض��هال مثل �رشاء علبة 

من فحم الكوك".
واأكد اأن اأي م�ض��تهلك لديه اأكرث من 750 نقطة 
عل��ى نظ��ام �رشك��ة �ضي�ض��ام االئتم��اين، ميكنه 
اختي��ار �ض��يارته ع��رب االإنرتن��ت ودفع ر�ض��وم 
اأولية بن�ض��بة %10، ثم يكمل ثمن �ضيارته من 

خالل دفعات �ضهرية ل�رشكة علي بابا.

اأعلن��ت »�رشكة ال��دار العقارية« )ال��دار( اختيار 
ملق��ر  رئي�ض��يًا  مط��وراً  له��ا  اأبوظب��ي  حكوم��ة 
بكلف��ة  والرتفي��ه«  لالإع��الم  احل��رة  »املنطق��ة 
بليون درهم، والذي �ضي�ض��بح مق��راً لالآالف من 
املهنيني، ما ي�ض��اهم يف تن�ض��يط جزيرة »يا�ض« 
كوجه��ة رئي�ض��ية. وياأت��ي ه��ذا االختيار �ض��من 
جزي��رة  بتحوي��ل  القا�ض��ي  احلكوم��ة  خمط��ط 
»يا���ض« اإىل مرك��ز عامل��ي للمناط��ق احل�رشية 
واملرافق الرتفيهية وممار�ض��ة االأعمال. واأعلنت 
احلكومة يف هذا ال�ضياق، ر�ضد 12 بليون درهم 
)نح��و 3.26 بلي��ون دوالر( لتطوي��ر امل���رشوع 
وت�رشيعه. واأك��دت ال�رشك��ة اأن اإجمايل مبيعات 

امل�ض��اريع التطويري��ة بل��غ 1.8 بلي��ون دره��م 
خ��الل الن�ض��ف االأول م��ن ال�ض��نة، منه��ا 600 
مليون درهم مبيعات م�رشوع »ذا بردجز« الذي 
اأطلقت��ه »ال��دار العقارية« اأخ��راً. ولفتت »الدار« 
النظر، اإىل اأنها حققت معدالت اإ�ض��غال جيدة يف 
كل االأ�ضول �ضمن حمفظة ال�رشكة اال�ضتثمارية، 
وا�ض��تكملت تنفي��ذ اخلط��ة اال�ض��تثمارية بقيم��ة 
3 بليون درهم لتحقق منواً بن�ض��بة 5 يف املئة 
يف اإجم��ايل االأرباح، اإىل 1.29 بليون درهم يف 
الن�ضف االأول من ال�ضنة، مقارنًة ب� 1.23 بليون 
درهم خالل الن�ض��ف االأول من العام املا�ض��ي. 
واأ�ض��ارت اإىل اأن اإجم��ايل االإي��رادات و�ض��ل اإىل 
2.93 بلي��ون دره��م خالل الن�ض��ف االأول من 

ال�ضنة.

ق��ال حاكم بنك انكل��رتا م��ارك كارين ان قطاع 
اخلدمات املالية يف بريطانيا ميكن ان ي�ضاعف 
حجم��ه عدة مرات خالل رب��ع القرن املقبل على 
ان ُتنفذ عملية بريك�ضيت ح�ضب اخلطة املر�ضومة 
له��ا. واو�ض��ح كارين يف مقابل��ة م��ع �ض��حيفة 
الغاردي��ان مبنا�ض��بة م��رور ع���رشة اع��وام على 
االأزم��ة املالي��ة العاملي��ة ان حج��م االأعمال يف 
قطاع اخلدمات الربيطانية ميكن ان يزيد خالل 
اخلم�ض وع�رشين �ضنة املقبلة 15 اىل 20 �ضعفًا 
على حج��م اجمايل الناجت املحل��ي لتبلغ قيمته 
38 ترليون جنيه ا�ضرتليني مب�ضتويات اجمايل 
الن��اجت املحل��ي حالي��ًا. ويبل��غ اجم��ايل الناجت 
املحل��ي لالقت�ض��اد الربيط��اين االآن نح��و 1.9 
ترليون جنيه ا�ضرتليني �ض��نويًا. وا�ضاف حاكم 
بن��ك انكل��رتا ان انتعا�ض "ال�ض��تي"، كما ُي�ض��مى 

مرك��ز املال واالأعمال يف لندن، يعني مزيداً من 
فر�ض العمل وااليرادات ال�رشيبية وال�ض��ادرات 
ولكنه حذر من تو�ض��ع ال�ض��تي بوتائر مت�ضارعة 
اإذا كان ذلك يعني تكرار امل�ض��اربات املحفوفة 

باملخاطر كما حدث قبل ع�رش �ضنوات.
وق��ال كارين ان ل��دى بريطاني��ا "نظام��ًا ماليًا 
حجمه ع�رشة ا�ضعاف حجم هذا االقت�ضاد وفيه 
العديد من مواطن القوة فهو يوفر مليون فر�ض��ة 
عمل وي�ض��هم بن�ض��بة 11 يف املئة من االيرادات 
ال�رشيبية ويعترب اأكرب �ض��ناعة ت�ض��ديرية وفق 
بع���ض املعاي��ر". وهناك خماوف م��ن ان تفقد 
العا�ض��مة املالية  "ال�ض��تي" موقعها بو�ض��فها 
لالحت��اد االوروبي بعد بريك�ض��يت نتيجة فقدان 
ج��واز امل��رور املايل الذي ي�ض��مح للبن��وك التي 
توج��د مقراته��ا يف بريطاني��ا ببي��ع منتجاتها 
وخدماته��ا اىل الزبائ��ن واالأ�ض��واق املالي��ة يف 

دول االحتاد االوروبي كافة.

تهدد العقوبات اجلديدة �ض��د رو�ض��يا، التي 
اأقّرها الرئي���ض االأمركي دونالد ترمب خالل 
االأ�ض��بوع اجل��اري، با�ض��تهداف قط��اع الطاقة، 
بعدما بقي حتى االآن مبناأى من التدابر التجارية 

املتخذة �ضد رو�ضيا يف اأعقاب االأزمة االأوكرانية.
وعل��ى الرغ��م م��ن التطمين��ات الت��ي اأ�ض��درتها االإدارة 
االأمركي��ة الحًق��ا، ف��اإن العقوب��ات االأخ��رة املق��ررة يف 
وا�ض��نطن طرح��ت م�ض��األة اإم��دادات الغاز للق��ارة العجوز يف 
قل��ب االأزم��ة م��ع رو�ض��يا. يف الف�ض��ل االأول من ال�ض��نة، بقيت 
اإم��دادات الغ��از الرو�ض��ي الأوروب��ا قريبة م��ن حتقيق م�ض��تويات 
قيا�ض��ية، وغطت %41 من واردات القارة، بح�ض��ب تقرير �ضادر من 
املفو�ض��ية االأوروبية. يف املقابل، فاإن اإنتاج الغاز الطبيعي االأمركي 
يت�ض��اعف منذ 2005 ب�رشع��ة تفوق تزايد اال�ض��تهالك، ومن املتوقع اأن 
ت�ضبح الواليات املتحدة ر�ضمًيا م�ضّدًرا للغاز يف العام املقبل، يف حني اأنها 
ت�ض��تورده حالًي��ا، وفق تقرير ل��وزارة الطاقة. مل يكن بو�ض��ع الواليات املتحدة 
حت��ى العام املا�ض��ي ت�ض��دير الغاز اإال ع��رب خط��وط اأنابيب تربطه��ا بجارتيها 
��ا املك�ض��يك، التي يتوّجه اإليها اأ�ضا�ًض��ا ق�ض��م كبر من �ض��ادراتها،  كندا، وخ�ضو�ضً

وذلك با�ض��تثناء ب�ض��ع ناقالت بني احلني واالآخر من اأال�ض��كا. ويف العام املا�ضي 
د�ض��نت �رشكة "�ض��ينيار اإيرنج��ي" حمطة اأوىل لت�ض��ييل الغاز يف �ض��ابني با�ض يف 
والية لويزيانا يف جنوب الواليات املتحدة. ت�ضمح املحطة بت�ضدير الغاز بو�ضاطة 
ناقالت، ومنذ و�ض��عها يف اخلدمة، توّجهت %13 من الكميات التي انطلقت منها 
اإىل اأوروبا. كما اأن هناك اأربعة م�ض��اريع اأخرى قيد التنفيذ يف تك�ضا�ض وماريالند 
على ال�ض��واحل ال�رشقية، ما يجعل من الواليات املتحدة اأكرب دولة من حيث تطوير 

هذه املن�ضاآت، بح�ضب تقرير ملكتب "اإيرنجي فنت�رشز اأنالي�ضي�ض".
واأو�ض��ح املحلل مل�ضائل الطاقة يف "مركز االأبحاث والتحليالت املالية" �ضتيوارت 
غليكمان "كان من املقرر اأ�ضا�ًضا اأن يتوجه ق�ضم كبر من الغاز الطبيعي االأمركي 
املنقول على منت ناقالت اإىل اآ�ض��يا" حيث االأ�ض��عار اأكرث ارتفاًعا منها يف اأوروبا، 

غر اأنه مت حتويل الوجهة بعدها.
م��ا �ض��ّجع الت�ض��دير اإىل اأوروبا كلف��ة النقل االأك��رث تدنًي��ا اإىل هذه الق��ارة، والتي 
تبق��ى مب�ض��توى تناف�ض��ي باملقارنة مع االإنت��اج املحلي حتى بعد احت�ض��اب كلفة 
عبور املحيط االأطل�ض��ي. وقال م�ض��وؤول ق�ض��م الغاز والطاقة يف �رشكة "اإ�ض اأند بي 
غلوبال بالت�ض" اإيرا جوزيف اإن "ال�ضادرات تتجه بن�ضبة كبرة يف الوقت احلا�رش 
اإىل الق�ض��م املتو�ض��طي من اأوروبا، لكن ال�ض��ادرات املتوجهة اإىل ال�ض��مال ومنطقة 

البلطيق بداأت تتزايد".
واأثن��ى الرئي���ض االأمركي دونالد ترم��ب خالل زيارة ر�ض��مية اإىل بولندا يف يونيو 

على اأول دفعة من الغاز االأمركي و�ضلت اإىل هذا البلد يف ناقلة. 

متا�ض��كت اأ�ض��عار النف��ط ق��رب اأعلى م�ض��توى له��ا منذ ت�ض��عة اأ�ض��ابيع يوم 
)االثن��ني(، بع��د اأن عززته��ا بيان��ات توظيف قوي��ة يف الوالي��ات املتحدة 
وتراجع طفيف يف عدد من�ض��ات احلفر االأمركية على الرغم من اأن ارتفاع 

اإنتاج »منظمة البلدان امل�ضدرة للنفط« )اأوبك( حّد من املكا�ضب.
وارتفع��ت اأ�ض��عار التعاقدات االآجلة خل��ام القيا�ض »برنت« ثمانية �ض��نتات 
)م��ا يع��ادل 0.15 يف املئ��ة( اإىل 52.50 دوالر للربمي��ل.  وزادت اأ�ض��عار 
التعاق��دات االآجل��ة للخ��ام االأمركي �ض��بعة �ض��نتات )ما يع��ادل 0.14 يف 
املئة( اإىل 49.65 دوالر للربميل. وارتفعت اأ�ض��عار خامي القيا�ض الدوليني 
لتقرتب من اأعلى م�ض��توى له��ا منذ اأوخر اأيار )مايو( املا�ض��ي، عندما مدد 
منتج��و النفط بقي��ادة »اأوب��ك« اتفاقًا خلف���ض االنتاج 1.8 ملي��ون برميل 
يومي��ًا حتى نهاي��ة اآذار )مار�ض( املقبل. وقال بن��ك »ايه اإن زد« يف مذكرة 
اإن »اأ�ض��عار النفط اخلام ارتفعت بقوة بعد اأن اعترب امل�ض��تثمرون اأن بيانات 
التوظيف بالواليات املتحدة عالمة اإيجابية بالن�ض��بة للطلب على النفط يف 
الواليات املتحدة. كما عزز تراجع ب�ضيط يف عدد من�ضات احلفر التي تعمل 
يف الواليات املتحدة االأ�ضعار اأي�ضًا«. وقالت وزارة العمل االأمركية اجلمعة 
املا�ضي اإن ال�رشكات يف الواليات املتحدة اأ�ضافت 209 اآالف عامل ب�ضكل 

فاق التوقعات يف متوز )يوليو( املا�ضي وزادت االأجور.

مواقع سياحية شهيرة في أوروبا ال ترحب بالسياح

اأث��ار االزدح��ام ال�ض��ديد املزم��ن يف بع���ض املناطق 
ال�ض��كان  غ�ض��ب  اأوروب��ا،  يف  ال�ض��هرة  ال�ض��ياحية 
املحلي��ني وا�ض��تياءهم، واتخذ عدم ر�ض��اهم اأ�ض��كااًل 
متنوعة من االحتجاج املهّذب اإىل كتابة »اإرجعوا اإىل 
بالدكم« على اجلدران، بينما جلاأ بع�ض��هم اإىل ترويع 

ال�ضياح.
وعرب جنوب اأوروبا، من �ض��وارع بر�ض��لونة املزدحمة 
اإىل االأع��داد الكب��رة م��ن �ض��فن الرحالت ال�ض��ياحية 
املكتظة بالركاب يف دوبروفنيك يف كرواتيا، ي�ض��كو 
ال�ض��كان املحلي��ون م��ن اأن زي��ادة كب��رة يف حركة 

ال�ضياحة جعلت احلياة ال ُتطاق بالن�ضبة لهم.
واأذكى هذا اال�ض��تياء خماوف ب�ض��اأن ال�ض��ياحة، اأحد 

ودف��ع  املنطق��ة  االقت�ض��ادية يف  املح��ركات  اأك��رب 
ال�ض��لطات اإىل التحرك. اإذ تدر�ض روم��ا تقلي�ض اأعداد 
ال��زوار لبع�ض االأماكن، مث��ل نافورة تريفي. وتخطط 
دوبروفني��ك لتقيي��د �ض��فن الرح��الت ال�ض��ياحية، يف 
حني تتجه بر�ض��لونة اإىل فر�ض �رشيب��ة جديدة على 
ال�ض��ياحة. ويف البندقية، �ض��ار بع�ض �ض��كان املدينة 
ال�ض��هر املا�ضي و�ضط جمموعة من الزوار، لالحتجاج 
على ال�ض��ياحة من دون �ض��وابط وه��م يرفعون الفتة 

كتب عليها »م�ضتقبلي هو البندقية«.
ويخطط النا�ض��طون من ال�ض��باب الحتجاج مماثل يف 
�ضان �ضبا�ضتيان يف �ضمال اإ�ضبانيا يف وقت الحق من 

ال�ضهر اجلاري.
ويف بر�ض��لونة حيث يتنامى الغ�ضب منذ مدة، حتولت 
الكتاب��ة على اجل��دران اإىل تهدي��دات، وُكتب على اأحد 

املل�ض��قات »ملاذا نطلق عليه مو�ضم ال�ضياح ونحن ال 
ن�ض��تطيع اإطالق النار عليهم؟«. وتدخل رئي�ض الوزراء 
االإ�ض��باين ماريانو راخ��وي خالل االأ�ض��بوع اجلاري، 
بعدم��ا حت��ول الغ�ض��ب م��ن ال�ض��ياح من ال��كالم اإىل 
الفعل. وظهر فيديو يت�ضمن نا�ضطني ملثمني يوقدون 
م�ضاعل خارج مطعم مملوء بال�ضياح يف جزيرة باملا 
دي مايوركا، ثم اقتحموا املطعم ونرثوا اأوراقًا ملونة 

على الرواد املذعورين.
»متطرف��ون  باأنه��م  النا�ض��طني،  راخ��وي  وو�ض��ف 
يرتكب��ون اأفعااًل جتايف املنطق«. وت�ض��كل ال�ض��ياحة 

اإ�ضبانيا. 12 يف املئة من اقت�ضاد 
وُعر�ض��ت فيدي��وات مماثل��ة االأ�ض��بوع اجل��اري حتت 
�ض��عار »ال�ض��ياحة تقت��ل االأحياء«، وظه��ر يف اإحداها 
اأوقف��وا حافل��ة  مواطن��ون يغط��ون روؤو�ض��هم، وق��د 

�ض��ياحية يف بر�ض��لونة واأفرغوا اإطاراته��ا من الهواء 
ور�ضوا طالء على الزجاج االأمامي.

وقال �ض��ائح هولندي يبلغ من العمر ع�رشين �ضنة »مل 
نَر �ض��يئًا مثل هذا من قبل، لكننا �ض��معنا اأن ال�ض��كان 

املحليني ال يرحبون بال�ضياح«.
وتزاي��دت حرك��ة ال�ض��ياحة يف جنوب اأوروبا ب�ض��كل 
كب��ر على مدى العامني املا�ض��يني، الأ�ض��باب بينها 
تف�ض��يل ال�ض��ياح تلك املنطقة على املواقع ال�ضياحية 
االأخ��رى يف منطق��ة البح��ر املتو�ض��ط، حي��ث ت�ض��كل 
املخ��اوف االأمني��ة مبع��ث قل��ق مث��ل تون���ض وم�رش 

وتركيا.
وقفز عدد الزوار اىل اأ�ض��بانيا 12 يف املئة لي�ضل اإىل 
36.4 مليون يف الن�ض��ف االأول من ال�ض��نة احلالية. 
االأق��ل  يف  زائ��ر  ملي��ون   11 بر�ض��لونة  وت�ض��تقطب 

�ض��نويًا، وتخطط لفر�ض �رشيبة جديدة �ضت�رش ب�ضفن 
الرح��الت ال�ض��ياحية. و�ض��تكون ال�رشيب��ة بواقع 65 
�ضنتًا اأوروبيًا على كل زائر يق�ضي يف املدينة اأقل من 
12 �ض��اعة. ور�ضت 750 �ضفينة للرحالت ال�ضياحية 

يف بر�ضلونة العام املا�ضي.
وارتف��ع ع��دد ال�ض��ياح يف اإيطالي��ا واح��داً يف املئ��ة 
الع��ام املا�ض��ي، ليبلغ 56 مليونًا. لك��ن مدد االإقامة 
يف الفن��ادق زادت 4.8 يف املئ��ة يف الن�ض��ف االأول 
من ال�ض��نة. وارتفع عدد الزوار االأجان��ب اإىل االأماكن 
االأثرية يف روما وفلورن�ضا والبندقية 31.5 يف املئة 

بني عامي 2009 و2015.
ودفع ا�ض��تياء ال�ضكان املحليني ال�ض��لطات االإيطالية 
اإىل مراقب��ة ال�ض��ياح مبزي��د م��ن االهتم��ام، وت�ض��ير 
دوريات خا�ض��ة يف و�ض��ط روم��ا التاريخي، وفر�ض 

غرام��ة عل��ى َم��ن ينزل��ون يف الناف��ورات. وقّل�ض��ت 
�ض��لطات البندقي��ة الدخ��ول اإىل مناط��ق معينة خالل 
احتف��ال يف متوز )يوليو( املا�ض��ي للم��رة االأوىل يف 
تاريخ املدينة، بعد وقت ق�ض��ر م��ن االحتجاج الذي 

�ضهدته �ضوارع املدينة.
واق��رتح بع�ض امل�ض��وؤولني الدخول فق��ط بتذكرة اإىل 
�ض��احة القدي���ض م��ارك املكتظ��ة بالنا�ض يف ف�ض��ل 
ال�ض��يف، لكن ال�ض��كان املحليني وال�ض��لطات الوطنية 
يعار�ض��ون ذل��ك. وق��ال األي�ض��اندرو بري�ض��انللو وهو 
ممثل من البندقية »لقد فقدت املدينة طابعها متامًا، 
وُيفرت�ض اأن يتمكن اجلميع من املجيء اإىل هنا، لكن 
ه��ذا الغ��زو يخلق م�ض��اكل حقيقي��ة ل�ض��كان البندقية 
وللمدين��ة، اإنه ينتج كميات غر حمدودة من القمامة 

وال�ضو�ضاء«.

ارتفاع نسبة البطالة في المغرب إلى 9٫3 في المئة

زاد ع��دد العاطل��ني من العمل يف املغرب 33 األف �ض��خ�ض بني عام 
2016 وال�ضنة احلاية، على الرغم من متّكن االقت�ضاد املغربي من 
ا�ض��تحداث 74 األف فر�ض��ة عمل جديدة بني الن�ضف الثاين من العام 

املا�ضي والربع االأول من ال�ضنة احلالية.
واأفادت مذكرة للمندوبية ال�ض��امية يف التخطيط، باأن معدل البطالة 
على ال�ضعيد الوطني »ارتفع من 9.1 يف املئة اإىل 9.3 يف املئة يف 
الرب��ع االأول، وبلغ 14 يف املئة يف امل��دن، وازداد اإىل 17 يف املئة 
ب��ني فئ��ات حاملي ال�ض��هادات اجلامعية، بعدم��ا كان يقدر ب�16.3 
يف املئ��ة. وو�ض��ل اإىل 23.5 يف املئ��ة عن��د ال�ض��باب الذين ترتاوح 
اأعماره��م م��ا ب��ني 15 اإىل 24، وه��ي الفئة االأقل عم��اًل يف املغرب 

واالأكرث ح�ضوراً بح�ضب الهرم ال�ضكاين«.
و�ضجل عدد العاطلني من العمل يف املغرب زيادة لي�ضل اإىل 1.123 
مليون �ض��خ�ض من جمموع 12 مليون �ضخ�ض يف �ضن العمل، بينهم 
اأكرث من مليون يعملون يف ما ُيعرف بالعمل الناق�ض اأو غر املوؤدى 
عن��ه اأو االأقل من املطلوب. وزاد عدد الداخلني اإىل �ض��وق العمل نحو 
107 اآالف �ضخ�ض. يف املقابل، تراجع معدل العمل يف املغرب اإىل 

47 يف املئة.
وذك��رت املندوبية اأن »احلجم االإجم��ايل للعمل انتقل من 10.884 
ملي��ون �ض��خ�ض اإىل 10.958 ملي��ون، بف�ض��ل ا�ض��تحداث 74 األ��ف 

فر�ض��ة عمل. اأما مع��دل العمل، فقد تراجع بن�ض��بة 0.5 يف 
املئة، على الرغم من م�ض��اهمة القطاع الزراعي والغابات 

يف توفر 52 األف فر�ض��ة عمل«.
وا�ضتحدث قطاع »اخلدمات« 19 األف فر�ضة عمل على 

امل�ضتوى الوطني، يف مقابل 60 األفًا كمتو�ضط �ضنوي 
خالل ال�ضنوات الثالث االأخرة.

ومل يوف��ر قط��اع البن��اء واالأ�ض��غال العامة خالل 
املدة ذاتها �ض��وى 7 اآالف فر�ض��ة عمل، ب�ض��بب 

ا�ض��تمرار الرك��ود يف قطاع البن��اء، يف انتظار 
ت�ض��ويق الفائ���ض من ال�ض��قق واملنازل، وهو 

القطاع الذي كان يوفر اأكرب عدد من فر�ض 
العمل لغر اجلامعيني، اإىل جانب القطاع 

الزراعي. وفَقد قطاع ال�ضناعة مبا فيها 
اآالف فر�ض��ة   4 التقليدي��ة  ال�ض��ناعة 

األف��ًا منه��ا   14 يوف��ر  عم��ل، وكان 
كمتو�ض��ط �ض��نوي خ��الل ال�ض��نوات 

الثالث االأخرة.
اأك��رث  املغربي��ة  امل��راأة  وتب��دو 

ارتف��اع  م��ن  املت�رشري��ن 
البطالة، اإذ ي�ضل معدلها اإىل 

35.6 يف املئة اأي اأكرث من 
ثلث جمموع الن�ضاء، على 

انخفا�ض��ها  الرغ��م من 
 0.7 نح��و  الن�ض��بي 

ال�ض��نة  خ��الل  نقطة 

احلالية. وكان امل�رشف املركزي اأ�ض��ار يف تقريره ال�ض��نوي، اإىل اأن 
»4 من 10 من ال�ض��باب املغربي، يبحثون عن عمل اأو هم م�ض��نفون 
�ض��من العاطلني من العمل، وترتفع الن�ض��بة لدى الكفاءات والن�ض��اء 

بعك�ض ما تقوله البالغات احلكومية«.
ودعا �ض��ندوق النقد يف تقريره االأ�ض��بوع املا�ضي، اإىل »االإ�رشاع يف 
معاجلة بطالة ال�ض��باب، التي قد ت�ض��كل خط��راً اجتماعيًا على املدى 
املتو�ض��ط، و�ض��ياعًا اقت�ض��اديًا متكن اال�ض��تفادة منه لزي��ادة النمو 

والتناف�ضية، وحت�ضني احلوكمة ومعاجلة اخللل االجتماعي«.
وكان ارتف��اع البطال��ة وع��دم ا�ض��تفادة املواطنني الفقراء و�ض��كان 
االأري��اف م��ن ثم��ار النم��و االقت�ض��ادي واالجتماعي، وراء غ�ض��ب 
العاه��ل املغربي امللك حممد ال�ض��اد�ض على ال�ضيا�ض��يني واالإداريني 
يف خطاب العر�ض االأخ��ر، وتخيرهم بني زيادة الفعالية واالأداء اأو 

تقدمي اال�ضتقالة واالن�ضحاب.
وتغيب ق�ض��ايا ال�ض��باب والبطالة والتنمية والعمل واال�ض��تثمار من 
قوامي���ض ال�ضيا�ض��يني يف املغ��رب، التي ترك��ز غالبًا عل��ى خالفات 
هام�ضية مفتعلة ولي�ضت ذات قيمة، الإ�ضغال الراأي العام عن موا�ضيع 
وحتدي��ات حقيقية، يواجهه��ا املغرب على املدى املتو�ض��ط وتتمثل 
يف قدرت��ه اأو عج��زه ع��ن اال�ض��تفادة م��ن طاقات��ه ال�ض��ابة )العائ��د 
الدميوغرايف(، الذي اأُنفق عليه ع�رشات الباليني لتكوينه. وترى فيها 
الطبقة ال�ضيا�ض��ية مناف�ضًا لها على ال�ض��احة اأو خ�ضمًا يجب االلتواء 

على ق�ضاياه.
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