
قال تقرير البنك الوطني الصادر امس االح��د لقد 
أش��ارت البيانات االقتصادية اإليجابية في أميركا 
األسبوع املاضي إلى أن االقتصاد خلق وظائف أكثر 
من املتوقع في نوفمبر.  فقد ارتفعت الوظائف غير 
الزراعية مبقدار 228 ألفا مقارنة بتوقعات احملللني 
البالغة 200 ألفا.  ويعزى ارتفاع التوظيف بشكل 
جزئي إلى ع��ودة آالف املوظفني الذين نزحوا مؤقتا 

بسبب إعصاري هارفي وإيرما إلى العمل.
وفي هذه األثناء، أشارت بيانات وزارة العمل أيضا 
إلى انتعاش األج��ور مع ارتفاع معدل الدخل بنسبة 
0.2% في نوفمبر مقارنة بشهر سابق.  وقد رفع ذلك 
الزيادة السنوية في األجور من 2.3% الشهر املاضي 
إل��ى 2.5%.  وإضافة لذلك، بقي معدل البطالة في 
االقتصاد األميركي عند أدنى مستوى له في 17 سنة 

عند %4.1.
ول��م تغّير ه��ذه البيانات، التي ص��درت في نهاية 
األس��ب��وع، مسار ارت��ف��اع ال���دوالر ف��ي وق��ت ك��ان فيه 
مدعوما من رفع وشيك في سعر الفائدة هذا الشهر 
وكذلك من التقدم في اإلصالح الضريبي.  وكان الدوالر 
في ارتفاع مستمر خالل األسبوع مع ارتفاع التكهنات 
ب��أن مجلسي ال��ن��واب والشيوخ سيتوافقان بشأن 

تشريع القانون الضريبي قبل نهاية السنة.
وفي أوروب��ا، حققت مفاوضات خ��روج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي “تقدما كافيا”، إذ عّبرت رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي ورئيس املفوضية األوروبية جان 
كلود جانكر على تفاؤلهما في اتفاق أولي مت التوصل 
إليه يوم اجلمعة.  وحتقق هذا االتفاق نتيجة تنازل 
من الطرفني.  ولكن في حني أف��اد االحت��اد األوروب��ي 
بأنه قّدم تنازال، تنازلت رئيسة ال��وزراء تيريزا ماي 
في كافة املواضيع الرئيسة، وقّدمت عرضا لبروكسل 
بخصوص التسوية املالية، واتفاقا حول األوروبيني 
املقيمني في بريطانيا، وحال إلبقاء احلدود التي تفصل 
جزيرة إيرلندا مفتوحة بعد االنفصال.  وسيتيح هذا 
االتفاق انتقال املفاوضات إلى عناوين أخرى، خاصة 
املفاوضات التجارية واملستقبل الذي سيعقب خروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وبالرغم م��ن أهمية ه��ذا احل���دث، ل��م تقم أس��واق 
الصرف األجنبي، على غير عادتها، بأية ردة فعل.  
وادع���ى بعض احملللني أن ال��س��وق ك��ان مغاليا في 
الشراء ويتوقع االتفاق بالرغم من العقبات األخيرة 
في املفاوضات.  ومع ذلك، يشّكل هذا اإلجناز حدثا هاما 
رئيسا سيساعد على خفض عدم اليقني جتاه توقع 
مستقبل بريطانيا مع انفصالها عن االحتاد األوروبي 

بعد 40 سنة.
وأبقى بنك كندا أسعار الفائدة على حالها يوم 
األربعاء.  وكانت نبرة البنك حذرة حتى عندما قال إنه 
من املرجح القيام باملزيد من رفع أسعار الفائدة وسط 
تضاؤل الركود في سوق العمل وإشارات إلى ضغوط 
تضخمية.  وإضافة لذلك، قّدم البنك تلميحات قليلة إلى 
موعد رفع أسعار الفائدة مع تراجع احتماالت القيام 
بذلك في يناير إلى 35%.  ونتيجة لذلك، كان األسبوع 
املاضي أسوأ أسبوع للدوالر الكندي في ما يقارب 4 
أشهر، إذ أن بيان البنك املركزي احلمائمي تزامن مع 
توقعات قوية للدوالر األميركي.  وفي حني بدأ الدوالر 
األميركي األسبوع مقابل الدوالر الكندي عند 1.2684، 

فإنه أنهاه مرتفعا مبقدار116 نقطةالى 1.2845.
ومع عدم ص��دور أية مؤشرات اقتصادية رئيسة 
خاصة باليورو خ��الل األس��ب��وع، تراجعت العملة 
امل��وح��دة بشكل بطيء ولكن بثبات أم��ام ال���دوالر.  
وف��ي ح��ني ب��دأ ال���دوالر األس��ب��وع مقابل ال��ي��ورو عند 
1.1880، فقد أنهاه منخفضا عند مستوى 1.1765.  
وباإلضافة إلى ذلك، تراجع اليورو أيضا مقابل اجلنيه 
اإلسترليني بعد التوصل التفاق أول��ي بخصوص 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروب��ي.  وبلغ اليورو 
حوالي أدنى مستوى له في 6 أشهر مقابل اجلنيه عند 

0.8791 نحو نهاية األسبوع.
ومتكنت املؤشرات االقتصادية املتباينة والتكهنات 
قبيل مفاوضات خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
من زيادة تقلب اإلسترليني.  فبعد أن بلغ اجلنيه أدنى 
مستوى له في ديسمبر عند 1.3318، متكن من إنهاء 
األسبوع مرتفعا عند مستوى 1.3388 مقابل الدوالر 

األميركي.
ومتكن ال��دوالر األسترالي من االرتفاع في بداية 
األسبوع بعد أن أشارت بيانات إلى أن مبيعات التجزئة 
انتعشت في أكتوبر.  ولكن البيانات االقتصادية التي 
جاءت دون املتوقع ضغطت على ال��دوالر األسترالي 
خ��الل باقي األس��ب��وع، م��ا تسبب بإنهائه األسبوع 

منخفضا بنسبة %1.17 عند 0.7505.
وفيما خص السلع، شهد الذهب أس��وأ أسبوع له 
منذ مايو، إذ بلغ أدنى مستوى له عند 1،243.71$.  
وخسر الذهب 2.7% من قيمته السوقية هذا األسبوع 
مع ارتفاع ال��دوالر بسب التوقعات بارتفاع أسعار 
الفائدة والتقدم في اإلصالح الضريبي.  وفي الوقت 
نفسه، كان للدوالر تأثير مماثل، ولكن أضعف، على 
أسعار النفط، إذ تراجعت بشكل طفيف في نهاية 

األسبوع.
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 على مدى السنوات اخلمس  املقبلة

100 مليار دوالر لتمويل عجوزات املوازنة  »كيفك«: الكويت حتتاج إلى 

الدوالر يحتفظ مبكاسبه األسبوعية

مفاوضات خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي تغّير نهجها
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أوض��ح��ت ال��ش��رك��ة الكويتية 
للتمويل واالس��ت��ث��م��ار )كفيك( 
ف��ي تقريرها لشهر ديسمبر عن 
األس���واق امل��ال��ي��ة، وال���ذي يسلّط 
ال��ض��وء ع��ل��ى أداء أس����واق امل��ال 
ال��ع��امل��ي��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة ب��اإلض��اف��ة 
لألسواق اخلليجية مع حتليل ألداء 
السوق وارتباطه بأهم املجريات 

واألحداث االقتصادية املؤثرة.

األسواق العاملية
شهدت أس��واق األسهم العاملية 
إرتفاعاً خالل شهر نوفمبر، حيث 
أقفل مؤشر إم.إس.س��ي.اي لألسهم 
العاملية على إرتفاع نسبته 2 % 
. وكان مؤشر داو جونز الصناعي 
األفضل أدا ًء ويليه مؤشر نيكاي 
225 ال��ي��اب��ان��ي. وف���ي ال��والي��ات 
املتحدة األمريكية، إرتفع مؤشر 
داو جونز الصناعي بنسبة 3.8 % 
بدعم من بيانات اقتصادية جيدة، 
وال��ت��ط��ورات على صعيد مشروع 
ق��ان��ون اإلص���الح ال��ض��ري��ب��ي. في 
أوروب����ا، إنخفض م��ؤش��ر داك��س 
األملاني وكاك 40 الفرنسي بنسبة 
- 1.6 % و - 2.2 % بفعل إرتفاع 
اجل��ن��ي��ه اإلس��ت��رل��ي��ن��ي وال��ي��ورو 
وبالتزامن مع بيانات إقتصادية 

ونتائج مخيبة لآلمال والتي أتت 
دون توقعات احملللني، باإلضافة 
إل���ى م��س��اه��م��ة ع���دم اإلس��ت��ق��رار 
السياسي بأملانيا وإع��الن ميركل 
فشل م��ف��اوض��ات تشكيل إئتالف 
جديد يحكم أملانيا مما دفع البالد 
إلى عقد إنتخابات محتملة جديدة. 
أم��ا في اليابان، فقد إرتفع مؤشر 
نيكاي 225 بنسبة 3.2 % والتي 
ل��م يشهدها ال��س��وق منذ حوالي 
25 ع��ام��اً بفعل أرب���اح الشركات 
القوية باإلضافة إل��ى ضعف الني 
أم��ام ال���دوالر. أم��ا في الصني، فقد 
إنخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 
- 2.2 % بعد أن أظهر مسح خاص 
أن ن��ش��اط ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ات منا 
بأضعف وتيرة له في خمسة أشهر 
في نوفمبر في الوقت التي ظلت فيه 
تكاليف املدخالت مرتفعة وأثرت 
ت��داب��ي��ر م��ش��ددة ملكافحة التلوث 
سلباً على ثقة ال��ش��رك��ات. وفي 
أس��ع��ار السلع األس��اس��ي��ة، حيث 
سجل اخلام القياسي العاملي مزيج 
برنت 62.6 دوالر للبرميل بإرتفاع 
نسبته 3.3 %، فيما سجل غرب 
تكساس الوسيط األمريكي 57.4 
دوالر للبرميل، بإرتفاع نسبته 
5.2 % بعدما إتفقت منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوب��ك( وبعض 

املنتجني املستقلني بقيادة روسيا 
على إبقاء تخفيضات اإلنتاج حتى 
ن��ه��اي��ة 2018 ف��ي خ��ط��وة كانت 
متوقعة على نطاق واس��ع والتي 
ت��ه��دف إل��ى تصريف التخمة في 

املعروض العاملي.
األقتصاد اخلليجي: في اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة، أوق��ف��ت 
السلطات السعودية وبأمر ملكي 
صادر عن العاهل السعودي سلمان 
بن عبد العزيز عشرات من كبار 
األم��راء وال��وزراء السابقني، وعددا 
من رجال األعمال واملسؤولني، بتهم 
تتعلق بالفساد في حملة أطلقت 
عليها وكالة األنباء الرسمية تسمية 
“ليلة ضرب الفساد”. وتقدم إسم 
وزير احلرس الوطني املقال متعب 
بن عبد الله، ورجل األعمال البارز 

الوليد بن طالل.
 أم��ا في الكويت، ذك��ر صندوق 
النقد الدولي بأن الكويت ستحتاج 
إل���ى 100 م��ل��ي��ار دوالر لتمويل 
عجوزات املوازنة على مدى اخلمس 
سنوات املقبلة. وذكر التقرير أيضا 
أن إجمالي اإلحتياجات التمويلية 
للموازنة العامة يبقى كبيراً إذ أنه 
مبوجب السيناريو األساسي فإن 
املوازنة العامة )شاملًة مخصصات 
صندوق إحتياطي األجيال القادمة 

وبإستبعاد دخ��ل اإلس��ت��ث��م��ارات 
احلكومية( ستسجل عجزاً مالياً 
س��ن��وي��اً بنحو 15 % م��ن الناجت 
احمللي اإلجمالي خ��الل السنوات 
املالية اخلمس القادمة. وقد خفضت 
ال��دع��م وتخطط إلدخ���ال ضريبة 
القيمة امل��ض��اف��ة ف��ي ع���ام 2018 
لسد العجز ف��ي امليزانية نتيجة 

إلنخفاض أسعار النفط. 
وف��ي دول���ة اإلم����ارات العربية 
امل��ت��ح��دة، م��ن امل��ت��وق��ع أن تطبق 
ال��دول��ة ضريبة القيمة املضافة 
بنسبة 5 % على فواتير الكهرباء 
وامل��اء مع إعتماد التشريع من قبل 
احلكومة اإلم��ارات��ي��ة. وف��ي قطر، 
سعى م��ص��رف قطر امل��رك��زي إلى 
طمأنة املستثمرين األجانب بشأن 
ح��ري��ة إس��ت��ب��دال ال��ع��م��الت بعدما 
قالت إم.إس.سي.اي للمؤشرات أن 
العقوبات املفروضة على الدوحة 
زادت صعوبة حصول املستثمرين 
على ال��ري��ال بعدما قطعت بعض 
دول اخل��ل��ي��ج وب���ع���ض ال����دول 
العربية العالقات الدبلوماسية 
وخطوط النقل في شهر يونيو مما 
دفع الكثير من البنوك اخلليجية و 
البنوك األجنبية األخ��رى لتقليص 
أنشطتها مع املصارف القطرية ، 
وأدى ذلك إلى إضطراب في سوق 

صرف العملة ، حيث أوجدت تباين 
ب��ني أس��ع��ار ال��ص��رف ف��ي ال��داخ��ل 
واخل��ارج. وفي عمان، مت تخفيض 
تصنيف السلطنة من قبل وكالة 
“ستاندرد أن��د بورز” إل��ى بي بي 
من بي بي + موضحة في تقريرها، 
أن تخفيض التصنيف جاء نتيجة 
ضعف الوضع اخلارجي وتراجع 
االحتياطيات الدولية. وأش��ارت 
الوكالة إل��ى إن خفض التصنيف 
ي��ع��ك��س ال����رأي ب���أن اح��ت��ي��اج��ات 
ال��ت��م��وي��ل اخل��ارج��ي��ة للحكومة، 
تسببت ف��ي ت��راج��ع كبير مبوقف 
ص��اف��ي األص����ول اخل��ارج��ي��ة إل��ى 
مستويات غير كافية، موضحة 
أن��ه��ا رف��ع��ت نظرتها املستقبلية 
لإلقتصاد العماني من “سلبية إلى 
“مستقرة” . وأوض��ح��ت الوكالة 
أي��ض��ا أن التصنيفات السيادية 

لعمان ال تزال مكبلة
باعتمادها على ق��ط��اع النفظ 
والغاز، وكذا العجز املالي الكبير 
ال���ذي ي��ج��ري متويله معظمه من 
اإلقتراض اخلارجي. وفي البحرين، 
طلبت البحرين م��ن بعض دول 
اخلليج العربية مساعدة مالية 
“، ف��ي ال��وق��ت نفسه تسعى فيه 
إل��ى تعزيز احتياطاتها من النقد 
األج��ن��ب��ي وجت��ن��ب ه��ب��وط عملتها 

بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ” 
عن مصادر مطلعة.

األسواق اخلليجية
انخفض مؤشر إم.إس.سي.اي 
ل��ألس��ه��م اخل��ل��ي��ج��ي��ة بنسبة 
- 1.3 %، واستمر ع��دم اليقني 
اجليوسياسي واالض��ط��راب��ات 
باملنطقة وس��ط جملة مكافحة 
الفساد التي تقوم بها حكومة 
اململكة العربية السعودية على 
بعض الشخصيات امللكية وعلى 
ب��ع��ض ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ب��ارزة 
باإلضافة الى استمرار التوترات 
ال��س��ي��اس��ي��ة م��ع إي�����ران. وك��ان 
م��ؤش��ر س��وق مسقط ل���ألوراق 
املالية االفضل أدا ًء بني االسواق 
اخلليجية. ويليه مؤشر تداول 
ال��س��ع��ودي. كما ارت��ف��ع مؤشر 
س��وق مسقط ل����ألوراق املالية 
بنسبة 2 % مبساهمه إيجابية من 
قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 
4.3 % وقطاع اخلدمات بنسبة 
1.4 %. وارت��ف��ع مؤشر ت��داول 
السعودي بنسبة 1 % مبساهمة 
وبشكل رئيسي من قطاع املواد 
بنسبة 2.2 % وق��ط��اع البنوك 
بنسبة 2.1 % وق��ط��اع الطاقة 

بنسبة 0.5 %. بينما شهد األداء 
السلبي في قطاع التأمني بنسبة 
- 6.1 %، ريتز بنسبة - 7.1 %، 
اخل��دم��ات اإلستهالكية بنسبة 
14.6 - % كما انخفض مؤشر 
الكويت الوزني بنسبة - 6.1 %، 
ويرجع ذلك أساساً إلى التراجع 
احلاد في قطاع البنوك وبنسبة - 
5.8 % والعقارات بنسبة - 4.8 
% واإلت��ص��االت بنسبة - 4.1 
%. وكما انخفض أيضاً موشر 
سوق دبي املالي بنسبة - 5.9 % 

نتيجة اإلنخفاضات في قطاعات 
االتصاالت والعقارات والطاقة 
وبنسب - 8.1 % و - 7.4 % 
و- 6.9 % على التوالي. وأيضا 
انخفض مؤشر سوق قطر بنسبة 
- 6.6 % ومتراجعاً بقوة منذ 
بداية العام - 25.5 %. وجاء 
األداء السلبي من القطاع العقاري 
الذي تراجع بنسبة - 12 % ثم 
قطاع اإلتصاالت بنسبة - 5.9 
%، ثم قطاع البنوك بنسبة - 
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جدول توضيحي 

170 كيلومترا مربعا تقام على قرابة 

احللم املصري بعاصمة جديدة في قلب الصحراء

من فنادق فاخرة الى أحياء سكنية راقية 
ومطار حديث وبرج يبلغ ارتفاعه 345 مترا: 
تعتزم مصر إبهار العالم بعاصمة اداري��ة 
جديدة في مشروع ال يحظى باالجماع على 

الرغم من كل ذلك.
وي��ق��ول خالد احلسيني املكلف م��ن قبل 
السلطات تقدمي املشروع لقرابة 15 صحفيا 
أجنبيا خالل زي��ارة رسمية للموقع “لدينا 

حلم”.
وف��ي وس��ط الصحراء على بعد 45 كلم 
ش��رق ال��ق��اه��رة، ب��ني ال��ط��رق امل��ؤدي��ة إلى 
السويس والعني السخنة، تتحرك بضع 
شاحنات على ط��رق جديدة متاما انشئت 

وسط صحراء واسعة.
وفي موقع املقر املستقبلي ملجلس الوزراء، 
يقوم العمال ببناء ما س��وف يكون احلي 
احلكومي الذي يفترض أن يضم عند انتهاء 
األعمال قصرا رئاسيا ومقرا للبرملان ومباني  

ل32 وزارة والعديد من السفارات.
 ويقول أحد العمال وقد أحكم ربط غطاء 
من القماش حول رأسه ليحتمي من الشمس 
“أعمل أكثر من 12 ساعة يوميا في هذا املكان 
وال أحد يأتي ليرى ما نفعل”. لكن على الفور 
تدخل رئيس العمال موجها كالمه للرجل 
“هل تريد ان تظهر على شاشات التلفزيون؟ 

ُعد إلى عملك”.
في العام 2015، أعلن الرئيس عبد الفتاح 
السيسي عن مشروع العاصمة اجلديدة لكنه 
وضع حجر االساس للمرحلة االولى في هذه 

املدينة في أكتوبر املاضي.

وتقام العاصمة اجلديدة على قرابة 170 
كيلومترا مربعا. ويفترض أن تدب احلياة 
فيها تدريجيا اعتبارا من العام 2019 وأن 
يقيم فيها م��ع م���رور ال��وق��ت ستة ماليني 

شخص.
وتعتبر السلطات أن العاصمة اجلديدة 
هي محاولة لالبتعاد عن القاهرة القدمية 

املزدحمة واملكتظة بالسكان.
وبحسب األرق��ام الرسمية، فإن القاهرة 
الكبرى التي يقطنها اآلن 18 مليون نسمة 

يفترض أن يصل عدد سكانها إلى 40 مليونا 
في العام 2050.

لكن في الوقت الذي يبدأ أول املباني في 
االرت��ف��اع وس��ط ال��ص��ح��راء، يجد مشروع 
العاصمة اجلديدة صعوبة في اقناع خبراء 

التخطيط العمراني واملستثمرين.
- مدينة اخرى جديدة -

مببان باللونني االبيض والرمادي واسقف 
مائلة مغطاة ب��االرم��ي��د، ال يختلف احلي 
السكني األول في العاصمة اجلديدة عن كل 

األحياء املنتشرة في املدن اجلديدة التي بنيت 
في مصر خالل السنوات الستني االخيرة.

وامل��ن��ازل امل��س��ت��وح��اة م��ن من��ط احلياة 
األم��ي��رك��ي أو اخلليجي ت��ق��ع ف��ي مناطق 
بعيدة وأسعارها مرتفعة وليس من السهل 

الوصول اليها بوسائل مواصالت عامة.
ومن أشهر هذه االحياء اجلديدة ، مدينة 
السادس من اكتوبر في غرب القاهرة التي 
بنيت في ثمانينات القرن املاضي ويفترض 
ان يعيش فيها ستة ماليني نسمة بحلول 

العام 2027.
ويقطن اآلن 1،5 مليون نسمة في مدينة 
السادس من اكتوبر، بحسب هيئة املجتمعات 
العمرانية اجلديدة. وتشير الهيئة احلكومية 
إلى أن اربعة ماليني نسمة كان يفترض أن 
يقطنوا في مدينة القاهرة اجلديدة )شرق 
القاهرة( الواقعة على مسافة غير بعيدة من 

العاصمة اجلديدة. 
ولكن 1،5 مليون مصري فقط يسكنون 
االن ف��ي ال��ق��اه��رة اجل��دي��دة حيث افتتحت 

العديد من املصارف والشركات مقرات لها.
ويقول أحمد زعزع وهو مهندس وخبير 
معماري ف��ي شركة 10 طوبة التي تقدم 
تصورا بديال للتخطيط العمراني “ميكننا 
م��ق��ارن��ة ال��ع��اص��م��ة اجل���دي���دة ب��ال��ق��اه��رة 

اجلديدة”.
ويضيف زع���زع أن ال��ق��اه��رة اجل��دي��دة 
مبراكزها التجارية الكبيرة التي ال ميكن 
الوصول اليها من دون سيارة وبشوارعها 

املهجورة “ليست منوذجا للنجاح”.

مخطط العاصمة اجلديدة

اإلج�������م�������ال�������ي  احمل���������ل���������ي  ال����������ن����������اجت  م����������ن  ب�������امل�������ئ�������ة   15 ب������ن������ح������و  س��������ن��������وي��������ًا  م��������ال��������ي��������ًا  ع����������ج����������زًا  س�����ت�����س�����ج�����ل  امل��������������وازن��������������ة 
ال���ع���ج���ز ل����س����د   2018 ف��������ي   امل�����ض�����اف�����ة  ال����ق����ي����م����ة  ض����ري����ب����ة  إلدخ�����������ال  ال�������دول�������ة  ت���خ���ط���ط  ك����م����ا  خ���ف���ض���ه  مت  ال������دع������م 
وال������ع������ق������ارات ال�����ب�����ن�����وك  ق������ط������اع  ف�������ي  احل�����������اد  ال������ت������راج������ع  ب����س����ب����ب  ب�����امل�����ئ�����ة   6.1  - ب����ن����س����ب����ة  ان�����خ�����ف�����ض  »ال�����������وزن�����������ي«  

بريطانيا تواصل مفاوضات اخلروج

وزارة   32 ل����  وم���ب���ان���ي   ل��ل��ب��رمل��ان  وم���ق���را  رئ���اس���ي���ا  ق���ص���را  ي��ض��م  ال��������وزراء  مل��ج��ل��س  امل��س��ت��ق��ب��ل��ي  امل���ق���ر 
شخص ماليني  ستة  الوقت  مرور  مع  فيها  ويقيم   2019 من  اعتبارا  تدريجيا  فيها  تدب  احلياة 

مؤشر ثالثي جديد ألسعار 
2018 الفائدة األميركية في 

يعتزم مجلس االحتياطي االحت��ادي “البنك 
املركزي األمريكي” البدء في نشر أسعار قياسية 
جديدة للفائدة في الربع الثاني من العام املقبل، 
ليتيح بذلك بديال لسعر الفائدة بني مصارف 
لندن “الليبور” املستخدم كمعيار قياسي شائع 

للمنتجات املالية.
وبحسب “رويترز”، فقد ذكر البنك املركزي 
األمريكي أن األسعار الثالثة اجلديدة ستقوم 
على أس��اس بيانات اتفاقيات إع���ادة الشراء 
لليلة واحدة املدعومة بأذون وسندات اخلزانة 

األمريكية.
ويعزز التقرير القوي للوظائف الصادر 
نهاية األسبوع املنصرم التوقعات بشأن زيادة 
أسعار الفائدة األمريكية األسبوع احلالي بعدما 
زاد التفاؤل بشأن آفاق منو االقتصاد األول في 

العالم خالل 2018.
ويرى محللون أن اقتراب أكبر قوة اقتصادية 
في العالم من مستوى التوظيف الكامل مينح 
“االحتياطي الفيدرالي” الفرصة الستغالل أي 

إشارة إلى وجود تضخم لرفع معدالت الفائدة.
وك��ش��ف محضر “الفيدرالي” األخ��ي��ر، أن 
ص��ّن��اع السياسة النقدية يتوقعون ارتفاع 
معدالت التضخم على امل��دى القرب؛ ما يعزز 

توقعات رفع سعر الفائدة في األسبوع احلالي. 
ل��ك��ن ف��ي ال��وق��ت نفسه أمل���ح احمل��ض��ر إل��ى 
اخل��الف��ات ب��ني أع��ض��اء املجلس ح��ول رؤيتهم 
مل��ع��دالت التضخم، وح���ول مناقشات تغيير 
طريقة البنك املركزي التي تهدف إلى استقرار 
األسعار، مع اقتراح التحرك نحو مسار متزايد 

تدريجياً في الفائدة األمريكية.
وكان مؤشر أسعار املستهلكني في الواليات 
املتحدة قد ارتفع خ��الل أكتوبر املاضي بنحو 
0.1 في املائة مقابل 0.5 في املائة خالل سبتمبر 

السابق له.
وأشار احملضر إلى أن االقتصاد األمريكي من 
املمكن أن يشهد حتسناً في حالة ما إذا خفض 
الكوجنرس الضرائب على الشركات، كجزء من 
خطة اإلصالح الضريبي التى يتبناها الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب. وتتراجع الثقة بالليبور 
كمعيار قياسي مالي منذ فضيحة التالعب في 
أسعار الفائدة، وأيضا بسبب تراجع القروض 

املصرفية لليلة واحدة التي يشتق منها. 
وقد أعلنت هيئة الرقابة املالية البريطانية 
في آب “أغسطس” املاضى أن اململكة املتحدة 
ستلغي مؤشر سعر فائدة “ليبور” بنهاية عام 

.2021

هاجس الفشل يطارد منظمة التجارة 
العاملية في اجتماع »بوينس آيرس«

جتتمع منظمة ال��ت��ج��ارة العاملية في 
األرجنتني وس��ط انتقادات من الواليات 
املتحدة وخ��الف��ات ب��ش��أن ال��ص��ني وعجز 
الهيئة ال��دول��ي��ة ع��ن إط���الق م��ح��ادث��ات 
جت��اري��ة. وب��ح��س��ب “الفرنسية”، ف��إن 
اج��ت��م��اع بوينس آي���رس سيكون األول 
للمنظمة في عهد الرئيس األمريكي دونالد 
ترمب الذي انتقد مرارا منذ توليه السلطة 
الهيئة املكونة من 164 عضوا وصوال الى 
وصفها بأنها “كارثة”. وهددت إدارة ترمب 
التي تتخذ من “أميركا أوال” شعارا لها 
باالنسحاب من املنظمة معتبرة أنها تعرقل 
قدرتها على املنافسة، والتوقعات محدودة 

بأن يحقق االجتماع اختراقا من أي نوع.
وقال روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة 
التجارة العاملية نهاية تشرين الثاني 
)نوفمبر( إن “هناك ع��دد م��ن املواضيع 
املطروحة، وقد تكون هناك بعض أوجه 
ال��ت��ق��ارب ف��ي أم���ور معينة، ال أعرف”، 
وستستمر االجتماعات حتى 13 كانون 
األول )ديسمبر(. وم��ن جهتها، أعربت 
سوزان مالكورا وزيرة خارجية األرجنتني 
السابقة التي يتوقع أن تترأس املشاورات 

ع��ن ت��ف��اؤل��ه��ا ب��إم��ك��ان ت��وص��ل االحت���اد 
األوروبي ومنظمة السوق املشتركة لدول 
أم��ري��ك��ا اجلنوبية )م��ي��رك��وس��ور( التي 
تضم األرجنتني والبرازيل واألوروج��واي 
وباراجواي إلى اتفاق جتاري بعد 18 عاما 
من بدء احملادثات بشأنه. وقالت مالكورا: 
“في ظ��روف يسودها تشكيك بالتجارة 
العاملية، من الضروري أن يعلن سوقان 
كبيران كهذين استعدادهما للتوصل إلى 
اتفاق”، إال أن سيسيليا مالستروم املفوضة 
األوروبية للتجارة حملت إلى أن احملادثات 

بني الطرفني قد تستمر خالل العام 2018.
من جهة أخرى، تتهم الواليات املتحدة 
بعرقلة تعيني قضاة في منظومة تسوية 
ال��ن��زاع��ات التابعة للمنظمة بحجة أنها 
لم تكن فاعلة، فيما تصر واشنطن على 
ض��رورة اتباع نهج أكثر ق��وة في الدفاع 
عن مصاحلها. وتتولى الهيئة التحكيم 
ف��ي ن��زاع��ات دول��ي��ة تتعلق ب��اإلع��ان��ات 
وال��رس��وم م��ن ضمن أم���ور أخ���رى تلعب 
دورا هاما في اخلالف بني شركتي صناعة 
الطائرات األمريكية واألوروبية “بوينج” 

و”إيرباص”.


