
أكدت دراسة، حدوث ارتفاع غير 
مسبوق في نسبة األجانب داخل 
مجالس إدارات أكبر 30 شركة 
أملانية، مدرجة في مؤشر داكس 

القياسي لبورصة فرانكفورت.
وبحسب “األملانية”، أوضحت 
نتيجة ال���دراس���ة، ال��ت��ي أجرتها 
شركة االستشارات )زميون كوخر 
وش��رك��اء(، أن نسبة األجانب في 
ه��ذه الشركات تخطت ألول مرة 
خ��ال ما يقرب من 30 عاما، هي 
عمر مؤشر داك���س، حاجز ال�30 

في املائة.
ووف��ق��ا ل��ل��دراس��ة، فقد وصلت 
نسبة املديرين األج��ان��ب في هذه 
الشركات بحلول مطلع )يوليو( 
اجلاري، إلى 30.8 في املائة مقارنة 
ب�27.2 في املائة في الفترة نفسها 

من العام املاضي.
ويبلغ إجمالي أعضاء مجالس 
إدارات أكبر 30 شركة أملانية 201 
مدير ينتمون إلى 20 دولة، وهناك 
مدير أجنبي واح��د على األق��ل في 
مجالس 25 شركة من الشركات 
ال�30، فيما تخلو مجالس إدارات 

خمس شركات فقط من األجانب.
ووصلت نسبة املديرين األجانب 
إلى أعلى مستوى لها داخل مجلسي 
إدارة أدي������داس وف��رزي��ن��ي��وس 
ميديكال كير، حيث بلغت النسبة 
في كل مجلس من املجلسني 71.4 
في املائة )بواقع خمسة مديرين 

أجانب من أصل سبعة هم أعضاء 
ك��ل مجلس إدارة(. م��ن ناحية 
أخ��رى، يبلغ إجمالي عدد النساء 
في مجالس إدارات أكبر 30 شركة 
أملانية، 26 ام��رأة، وبلغت نسبة 
النساء األجنبيات بينهن 46.2 

في املائة.
وفيما يتعلق برؤساء مجالس 
اإلدارات، ف��إن األج��ان��ب ميثلون 
20 ف��ي امل��ائ��ة ب��ني ه���ؤالء، إذ إن 
هناك شخصا أجنبيا على رأس 
مجلس اإلدارة في ست شركات من 
هذه الشركات ال�30، وكانت هذه 
النسبة وصلت إل��ى 28 في املائة 
في عام 2013، وتوقعت الدراسة 
معاودة الوصول إلى هذا احلد في 

السنوات املقبلة.
من جانب آخر، ارتفع سن تقاعد 
العاملني في أملانيا في العام املاضي 

بشكل طفيف مقارنة بعام 2015.
وك��ت��ب��ت صحيفة “راينيشه 
بوست” األملانية الصادرة أمس، 
اس��ت��ن��ادا إل���ى ب��ي��ان��ات ص��ن��دوق 
امل��ع��اش��ات األمل��ان��ي، أن متوسط 
س��ن اخل���روج إل��ى امل��ع��اش ارتفع 
ف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي م��ن 64 إل��ى 
64.1 عاما. وارتفعت فترة العمل 
بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال، 
حيث توقف متوسط سن اخلروج 
إلى املعاش بني الرجال عند 63.9 
عاما، فيما ارتفع هذا املتوسط بني 

النساء من 64.1 إلى 64.2 عاما.

بعد أكثر من ثاث سنوات، اعتمد أعضاء 
منظمة التجارة العاملية بالتزكية، تقريراً 
يتعلق ب��االس��ت��ع��راض ال��راب��ع التفاقية 
املنظمة حول التدابير الصحية والنباتية. 
واس��ت��ع��رض��ت اللجنة أي��ض��اً الشواغل 
املتعلقة بتدابير سامة األغذية التي تؤثر 

في التجارة الدولية.
لكن اعتماد التقرير لم يكن ليتحقق 
ق��ب��ل أن ي��ت��ف��ق األع����ض����اء ع��ل��ى “حل 
توفيقي” تنازلت مبوجبه بعض ال��دول، 
وامل��ج��م��وع��ات، والكتل االقتصادية عن 
مواقف ومطالب متسكت بها سابقاً، كان من 

بينها تخلي دول مجلس التعاون اخلليجي 
“حتى إشعار آخر” عن “دليل توجيهي” 

مقترح ملراقبة األغذية املستوردة.
واستعرضت اللجنة أيضاً الشواغل 
املتعلقة بتدابير س��ام��ة األغ��ذي��ة التي 
ت��ؤث��ر ف��ي ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة. وف��ي هذا 
االس��ت��ع��راض، ال���ذي ج��اء ضمن ج��دول 
أعمال االجتماع، حتفظت ال��والي��ات إزاء 
الدليل التوجيهي املقترح ملراقبة األغذية 
املستوردة . وسجلت البرازيل أيضاً موقفاً 
اثل املوقف األمريكي  إزاء هذه املسألة ميمُ

تقريباً.

ويمُصنِّف الدليل التوجيهي اخلليجي 
املواد الغذائية وفقاً لقدرتها على انتشار 
األم��راض التي تنقلها األغ��ذي��ة، ويتطلب 
م��راق��ب��ة ص��ح��ي��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع األغ��ذي��ة 

املستوردة.
وق��ب��ل خ��ت��ام االج��ت��م��اع��ات، رح��ب��ت 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة واالحت����اد األوروب���ي 
وأغلب الدول األعضاء في املنظمة بإخطار 
قدمته الكويت والبحرين بتأجيل تنفيذ 

الدليل “حتى إشعار آخر”.
واستعرضت اللجنة خمسة شواغل 
جت��اري��ة ج��دي��دة و13 س��ب��ق أن أث��ي��رت 

في االستعراض الثالث تتعلق بسامة 
األغ���ذي���ة، وت��داب��ي��ر ال��ص��ح��ة النباتية 
واحل��ي��وان��ي��ة. وم��ن ال��ش��واغ��ل اجل��دي��دة، 

مطالب الهند تبخير جوز الكاجو. 
وقالت السنغال إن اشتراط التبخير 
اإللزامي الذي تفرضه الهند يثير مشاكل 
لبعض البلدان ألن املادة الكيميائية الازمة 
ميَّة،  للتبخير -بروميد امليثيل - شديدة السُّ
مشيرة إلى أنها توقفت عن استخدام هذا 
املنتج ف��ي 2002، وجل��أت إل��ى عاجات 
مختلفة طلبت م��ن الهند أن تعتبرها 
كاِفئة. وأبلغت السنغال املجتمعني عن  ممُ
املشاورات اجلارية مع السلطات الهندية 

حول املوضوع.
ولقي قلق السنغال صدًى من بوركينا 
ف��اس��و، ونيجيريا، وروس��ي��ا، وت��وج��و، 
ومدغشقر، وكينيا، حيث قالوا إن بروميد 
امليثيل محظور في عديد من البلدان كجزء 
م��ن التزامها باحلد م��ن استخدام امل��واد 

املمُستنِفدة لطبقة األوزون. 
وحثت دوٌل أخرى الهند على االعتراف 
كن أن حتقق  بالعاجات األخ��رى التي ميمُ
املستوى نفسه من احلماية. وقالت الهند 
إن تخفيف اإلجراء قد مت متديده حتى 31 

)ديسمبر( 2017.
وكان للموز اإلكوادوري قصة مختلفة، 
إذ أعربت إك��وادور عن قلقها إزاء تعليق 
البرازيل استيراد املوز منها منذ 20 عاماً 
)1997( ألسباب صحية. وأبلغت إكوادور 
اللجنة باخلطوات املتخذة للوصول إلى 
السوق البرازيلية، مبا في ذلك الزيارات 
املوقعية، وس��ام��ة األغ��ذي��ة، وم��ب��ررات 
اجل����ودة، وح��ث��ت ال��ب��رازي��ل على تنفيذ 
اتفاقاتها الثنائية املتعلقة بالصحة 

النباتية.
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بعد أكثر من ثالث سنوات

حلول توفيقية في منظمة  التجارة لتدابير سالمة األغذية

مقر منظمة التجارة
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أكدت مصادر ، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية 
“أدنوك” قد اختارت مصرفا محليا وثاثة مصارف 
أجنبية إلدارة دفاتر الطرح العام األولي املزمع لوحدة 
بيع الوقود بالتجزئة التابعة لها، في عملية قد جتمع 

بني 1.5 مليار وملياري دوالر.
يأتي إدراج “أدنوك للتوزيع”، التي تدير محطات 
وقود ومتاجر صغيرة في أنحاء اإلم��ارات، في الوقت 
الذي تنضم فيه أبوظبي إلى السعودية وسلطنة عمان 

في خصخصة أصول في قطاع الطاقة.
وقالت مصادر مطلعة ل� “رويترز”، إن املصارف 
هي: بنك أبوظبي األول و”إتش. إس. بي. سي” وبنك 

أوف أميركا ميريل لينش و”سيتي جروب”.
وكانت مصادر قد ذكرت ل� “رويترز” في وقت سابق 

أنه جرى تعيني بنك االستثمار األمريكي مويليس آند 
كو، مستشارا، في الوقت الذي تسعى فيه “أدنوك” 
إلى جذب استثمارات مبليارات ال��دوالرات من خال 
مشروعات مشتركة، وتعد لطرح أسهم بعض وحداتها 
لاكتتاب العام. وقالت “رويترز”، هذا األسبوع إنه 
تقرر اختيار مصرف روتشيلد مستشارا لطرح “أدنوك 
للتوزيع”، في حني جرت دعوة عشرة مصارف للتقدم 

بعروض لاضطاع بدور في الطرح العام األولي.
وال تعتزم “أدنوك” إدراج الشركة القابضة. وتنتج 
“أدنوك” اململوكة للحكومة نحو ثاثة مايني برميل 
من النفط يوميا، وتدير 95 في املائة من احتياطيات 
النفط املؤكدة لإلمارات، و92 في املائة من احتياطيات 

الغاز.

»أدنوك« تعني مصارف لطرح 
وحدة بيع الوقود بالتجزئة

مقر شركة أدنوك

30 باملئة  من مجالس
30 شركة أملانية أجانب  إدارات أكبر 

مصنع في املانيا
وصل بوريس جونسون وزير اخلارجية البريطاني 
إلى اليابان ، إلجراء محادثات تتعلق بالتجارة واألمن 
اإلقليمي. وم��ن امل��ق��رر أن يجري جونسون محادثات 
ال��ي��وم، م��ع نظيره الياباني فوميو كيشيدا تتناول 
ال��ق��رار البريطاني باالنسحاب من االحت��اد األوروب��ي 
وقضايا األم��ن اإلقليمي مثل البرنامج النووي لكوريا 
الشمالية وكذلك برنامجها للصواريخ الباليستية، وفقا 
ل�”األملانية”.وأعلنت اخلارجية البريطانية أن جونسون 
سيلتقي ع��ددا م��ن كبار رج��ال األع��م��ال واملستثمرين 
اليابانيني، وكذلك ممثلني عن الشركات البريطانية، لبحث 
مستقبل العاقات التجارية واالستثمارية بني البلدين. 
وتأتي الزيارة بعد أسبوعني من توصل االحتاد األوروبي 
واليابان إلى اتفاق جتارة حرة واسع النطاق. وتواجه 
بريطانيا، التي ال ميكنها إب��رام أي اتفاقيات للتجارة 
احلرة حتى مغادرة االحتاد األوروبي في 2019، ضغوطا 
لإلعداد للحياة االقتصادية ما بعد اخلروج من االحتاد. 
وقال جونسون في بيان: “إن الشركات اليابانية تستثمر 
أكثر من 40 مليار جنيه استرليني )52 مليار دوالر( 
في اململكة املتحدة، وعاقاتنا التجارية أق��وى من أي 

وقت مضى. لقد قمنا معا بعمل عظيم في جميع املجاالت 
من الدفاع واألمن إلى التعليم واألبحاث واالبتكارات”. 
ومن املقرر أن يزور الوزير مركزا للروبوتات في جامعة 
واسيدا بطوكيو، التي تتعاون مع جامعة برمنجهام. إلى 
ذلك، قرر البنك املركزي الياباني أمس، تخفيض توقعاته 
بالنسبة للتضخم خال العام اجلاري، مع احلفاظ على 
خطوات التخفيف النقدي إلنعاش ثالث أكبر اقتصاد في 
العالم. وجاء في بيان صدر بعد يومني من اجتماع خاص 
بالسياسة النقدية أن البنك املركزي يتوقع أن يرتفع 
مؤشر أسعار املستهلكني بنسبة 1.1 في املائة، هذا العام، 
مقارنة بالنسبة التي توقعها منذ ثاثة أشهر بارتفاعه 

بنسبة 1.4 في املائة.
وك��ان البنك قد دش��ن حملة تخفيف نقدي قوية في 
)أبريل( 2013 لكي يصل معدل التضخم إلى 2 في املائة، 
خ��ال عامني، حيث تعهد رئيس ال���وزراء شينزو آبي 

بإخراج الباد من االنكماش.
ومع ذلك، فشلت احلكومة في اخلروج من االنكماش 
وحتقيق منو اقتصاد طويل املدى، في ظل ثبات األجور 

وضعف إنفاق املستهلكني.

52 مليار دوالر
 استثمارات يابانية في بريطانيا

الصادرات اآلسيوية 
تسرع منو االقتصادات 

النامية في املنطقة
توقع بنك التنمية اآلسيوي ، أن ارتفاع الطلب العاملي 
على ال��ص��ادرات اآلس��ي��وي��ة وان��خ��ف��اض أس��ع��ار النفط، 
سيساعدان الصني واالقتصادات النامية في املنطقة على 

حتقيق منو أسرع من املتوقع العامني اجلاري واملقبل.
وقال البنك ومقره مانيا أن املنطقة يرتقب أن تسجل 
نسبة منو تصل إلى 5.9 في املائة هذه السنة و5.8 في 

املائة في 2018، وفقا ل� “الفرنسية”.
وقام البنك بتحديث توقعاته التي أصدرها في )ابريل( 
املاضي، حني توقع منوا بنسبة 5.7 في املائة للمنطقة هذه 

السنة وفي 2018.
وأض��اف بنك التنمية في تقريره أن “الطلب اخلارجي 
غير املتوقع أدى إلى حتسني آفاق النمو للدول النامية في 

آسيا”.
وقال إن هذا الزخم للصادرات الناجم عن ذلك “كاد أن 
يؤدي إلى توقف النمو املعتدل” في الصني، أكبر اقتصاد 

في املنطقة.
وسجل النمو في الدول النامية في آسيا ارتفاعا بنسبة 

5.8 في املائة السنة املاضية.
وحقق اقتصاد الصني منوا بشكل أقوى من املتوقع في 
النصف األول من هذه السنة، ما سيسهم في ارتفاع هذه 
النسبة إلى 6.7 في املائة في 2017، و6.4 في املائة في 

2018، كما أضاف التقرير.
وأصبحت توقعات النمو ألبرز الدول املصنعة في شرق 
آسيا أفضل، مع جت��اوز كوريا اجلنوبية مرحلة التقلب 

السياسي عند انتخاب رئيس جديد، بحسب التقرير.
وأبقى بنك التنمية توقعاته لنمو الهند هذه السنة على 
7.4 في املائة و7.6 في املائة لعام 2018، وخصوصا 
بسبب قوة االستهاك، كما بقيت اآلفاق االقتصادية لدى 

دول أخرى في جنوب آسيا قوية.

قرر البنك املركزي الياباني تخفيض توقعاته بالنسبة 
للتضخم خال العام اجل��اري، مع احلفاظ على خطوات 

التخفيف النقدي إلنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وج��اء في بيان ص��در بعد يومني من اجتماع خاص 
بالسياسة النقدية أن البنك املركزي يتوقع أن يرتفع 
مؤشر أس��ع��ار املستهلكني بنسبة 1ر1 % ه��ذا العام، 
مقارنة بالنسبة التي توقعها منذ ثاثة أشهر بارتفاعه 
بنسبة 4ر%1. وكان البنك قد دشن حملة تخفيف نقدي 
قوية في أبريل 2013 لكي يصل معدل التضخم إلى 2 
% خال عامني، حيث تعهد رئيس ال��وزراء شينزو آبي 

بإخراج الباد من االنكماش.
ومع ذلك، فشلت احلكومة في اخلروج من االنكماش 
وحتقيق منو اقتصاد طويل املدى، في ظل ثبات االجور 

وضعف انفاق املستهلكني.
وق��رر البنك اليوم مجددا تأجيل موعد حتقيق هدف 
معدل التضخم. وتوقع البنك اآلن أن يحقق هذا الهدف 
خال العام املالي 2019، على الرغم من أنه توقع أن يتم 

ذلك خال العام املالي .2018
وم��ن ناحية أخ��رى، توقع البنك أن ينمو االقتصاد 
بنسبة 8ر%1 خ��ال العام املمتد حتى م��ارس املقبل، 
مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو االقتصاد بنسبة 6ر1% 

في أبريل املاضي.
وكانت احلكومة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم 
أن ال��ص��ادرات ارتفعت بنسبة 7ر%9 لتصل إلى 6ر6 
تريليون ين خال يونيو املاضي، للشهر السابع على 

التوالي، مقارنة بنفس الشهر من العام املاضي.

خالل العام املالي احلالي

البنك املركزي الياباني يخفض 
من توقعاته بالنسبة للتضخم 

مقر املركزي الياباني

اذا ما تصفحت النسخة اإلجنليزية من 
صحيفة الشعب أكبر الصحف الصينية، 
واملعبرة عن وجهة النظر الرسمية، أو بحثت 
ف��ي القسم اإلجنليزي ملوقع وك��ال��ة األنباء 
الصينية، فستجد أن اخلطاب العام يقوم على 
استبعاد إمكانية ان��دالع أي ح��رب جتارية 
بني بكني وواشنطن، بدعوى أن ح��رب مثل 
تلك مكلفة للطرفني. وحتث أغلب تعليقات 
الكتاب الرسميني في الصني، على ضرورة 
منح املفاوضات الثنائية بني بكني وواشنطن 
م��زي��دا م��ن ال��وق��ت، وذل��ك على ال��رغ��م م��ن أن 
اجلولة األخيرة من املفاوضات التي عقدت في 

واشنطن قد أخفقت، وانتهت دون التوصل إلى 
حلول للقضايا العالقة بني اجلانبني. وكان 
اإلخفاق قد كشف عن اتساع الهوة بينهما، 
فلم يصدر عنهما بيان مشترك أو خطة عمل 
بعد االجتماع ، وألغي املؤمتر الصحافي الذي 
كان من املقرر عقده. على اجلانب اآلخر يبدو 
اخلطاب األمريكي مختلفا بصورة جذرية، 
فوسائل اإلع��ام األمريكية وعلى الرغم من 
انتقادها الدائم للرئيس ترمب وإدارته، فإنه 
عندما يتعلق األمر بالصني يبدو اجلميع على 
قلب رجل واحد. فالغالبية العظمى من اإلعام 
االقتصادي في الواليات املتحدة ينتقد الفائض 

التجاري الصيني، ويطالب بترتيبات جتارية 
“أكثر عدال” حتى وإن كان ذلك يعني حرية 
جتارية أقل، بل إن الرئيس األمريكي دونالد 
ترمب لم يتوان في اإلعان صراحة، أنه ما زال 
من املمكن فرض تعريفات جمركية على السلع 
الصينية، خاصة الصلب حيث تتهم واشنطن 
بكني ب��إغ��راق ال��س��وق األمريكية بالصلب 
الرخيص، نتيجة الدعم احلكومي الذي تقدمه 
السلطات الصينية ملصانع احلديد والصلب 

لديها، وهو ما تنفيه بكني بطبيعة احلال.
فأي من الصورتني أقرب للواقع، القناعة 
الرسمية الصينية باستبعاد احلرب التجارية 

مع الواليات املتحدة، واإلمي��ان بأن األم��ر ال 
يتعدى أن تهديدات أمريكا تهدف البتزاز 
الصني، أم املوقف األمريكي الذي يبدو أكثر 
وعيدا واستعدادا للمضي قدما ملعاقبة الصني 
جتاريا، حتى وإن أدى ذلك إلى حرب جتارية 

تعد األخطر منذ قرون وليس عقودا.
بهذا ال��ش��أن سئل لعدد م��ن اخل��ب��راء في 
مجال التجارة الدولية، بهدف التعرف على 
أبعاد التوتر التجاري بني بكني وواشنطن، 
وكيف ميكن أن ينعكس على مسار التجارة 
الدولية، وهل األمر ال يتعدى نزاعا جتاريا أم 

أن للصراع محتوى أبعد وأخطر؟
وتعتقد الدكتورة جوليان هريتز أستاذة 
التجارة الدولية، أن اخلافات الذي شهدتها 
اجل��ول��ة األخ��ي��رة م��ن احمل��ادث��ات الصينية 
- األمريكية، واخلاصة باالتهامات األمريكية 
ب��أن وف��رة الصلب الصيني تضر باملنتجني 
األم��ري��ك��ي��ني، تلك االت��ه��ام��ات وع��ل��ى الرغم 
من أهميتها تعد من وجهة نظرها تفصيلة 
صغيرة ف��ي ص���راع جت���ارى ملعبه ليست 
األسواق األمريكية والصينية، وإمنا السوق 

العاملية ككل.
وتعلق قائلة  الصراع التجاري الصيني 
– األمريكي ازداد ح��دة ف��ي األش��ه��ر الستة 
األخيرة، مع وص��ول الرئيس دونالد ترمب 
إلى قمة السلطة األمريكية، والشك أن الهدف 
املعلن ه��و مزيد م��ن ال��ت��وازن التجاري بني 
الطرفني، ولكن في احلقيقة فإن النزاع اجلاري 
يهدف إل��ى وض��ع اإلط���ار ال��ع��ام للمستقبل 
التجاري بني الطرفني، واألكثر أهمية إعادة 
ت��وزي��ع احلصص واألنصبة التجارية في 
السوق العاملية، فالتوسع الصيني التجاري 
الذي كان مقبوال في عصر إدارة أوباما، يعد 

مرفوضا في عهد ترمب”.
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