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يبدو أن قادة عدد من دول جنوب شرق آسيا 
»آسيان«، الذين اجتمعوا في بانكوك مصممون 
على الدفع بأكبر اتفاق جتاري في العالم قدما، 
وسط نزاع جتاري محتدم بني الواليات املتحدة 
والصني يؤثر في آفاق اقتصاداتهم، التي تعتمد 

على التصدير.
وبحسب »الفرنسية«، تسلط قمة رابطة دول 
جنوب شرق آسيا »آسيان« التي تعقد برئاسة 
تايالند وتستمر يومني أيــضــا، الــضــوء على 
اخلالفات في بحر الصني اجلنوبي واضطهاد 
بورما للمسلمني الروهينجا وتلوث البحار 
بالبالستيك، غير أن التجارة ستحتل احليز 
األكبر، إذ يحرص قادة »آسيان« على تسريع 
توقيع اتفاق جتــاري صاغته الصني، يشمل 

قرابة نصف سكان العالم.
ــة  ــراك ــش ــم »ال ــاس ـــروف ب ـــع واالتـــفـــاق امل
االقتصادية اإلقليمية الشاملة« يشمل جميع 
ــدول العشر في رابطة آســيــان، إضافة إلى  ال
الهند واليابان وكوريا اجلنوبية وأستراليا 

ونيوزيلندا. ويعد االتفاق آلية للصني لوضع 
قــواعــد الــتــجــارة فــي منطقة آســيــا- احمليط 
الهادئ، في أعقاب انسحاب الواليات املتحدة 

من املنطقة.
وبعد وقــت قصير على انتخابه، انسحب 
الرئيس األمريكي دونــالــد ترمب من »اتفاق 
الشراكة عبر احمليط الهادئ«، الذي كان ليصبح 
أكبر اتفاق جتاري في العالم، بعد أن وصفه 
بـ«قاتل الوظائف األمريكية«. وفيما أدى تبادل 
فرض رسوم جمركية بني أكبر اقتصادين في 
العالم إلى فــرار عدد من املصنعني من الصني 
إلى مــالذات أكثر أمانا في دول الرابطة، يرى 
خبراء االقتصاد أن الــصــورة الكبيرة للنمو 

العاملي قامتة.
ـــون  ـــراش وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أفـــــاد وي
سوكونداباتيباك املتحدث احلكومي التايالندي 
للصحافيني بأن اتفاق »الشراكة االقتصادية 
ــادة حجم  ــزي اإلقليمية الــشــامــلــة أســاســي ل

التجارة«.

ــار، وزيــر  ــدن ــال مــارتــن إم. أن مــن جهته، ق
االتصاالت الفيليبني للصحافيني، إنه »كلما مت 
تسريع تطبيقه كان ذلك أفضل«. وأضــاف أن 
»التجارة احلرة هي حتما ما نريده هنا في هذه 
املنطقة«، الفتا إلى أن النزاع التجاري األمريكي 
الصيني تسبب في جعل »العالم بأسره يواجه 

صعوبات«.
والتقدم بشأن االتفاق في األشهر القليلة 
املاضية يـــراوح مكانه مــع تخوف الهند من 
أن تغرق السلع الصينية الرخيصة سوق 
االستهالك الضخم فيها. وأثـــارت أستراليا 
ونيوزيلندا مخاوف بشأن نقص تدابير احلماية 
اخلاصة بالعمل والبيئة، وكثيرا ما توجه 
انتقادات لرابطة آسيان بأنها منبر ضعيف 
غالبا ما تتغلب فيه اللياقة الدبلوماسية على 

التحرك الفعال حيال مشكالت ملحة.
وبحسب مــســودة الــبــيــان اخلــتــامــي، فإن 
الرابطة مستعدة للموافقة على إعــالن »ملنع 
وخفض« النفايات البحرية »بدرجة كبيرة« 

بينها البالستيك في أنحاء املنطقة. ورغم أن 
البيان هو األول من نوعه للمنطقة املسؤولة 
عن ماليني األطنان من النفايات البالستيكية في 
احمليط كل عام، يخشى النشطاء من أن النص 

ال يفعل ما يكفي لوقف استخدامات البالستيك 
ملرة واحدة.

ــرت وزارة اخلارجية  من جهة أخــرى، ذك
التايالندية أن دول جنوب شرق آسيا، أحرزت 

تقدما جيدا فيما يتعلق بصياغة مسودة مدونة 
ســلــوك للمفاوضات املتعلقة ببحر الصني 
اجلنوبي، ومــن املرجح أن تنهي هــذه الــدول 

القراءة األولى لها بحلول نهاية هذا العام.

ــد مجلس االحتياطي الفيدرالي  أك
األمريكي أن البنوك الكبرى في الواليات 
املتحدة تتمتع »مبالءة أكبر بكثير« مما 
كانت عليه قبل األزمة املالية في 2009 

وقادرة على حتمل صدمة قاسية.
ونقلت »الفرنسية«، عن راندال كوارلز 
املسؤول عن عمليات ضبط األسواق في 
االحتياطي الفيدرالي قوله إن »بنوك 
األمة الكبرى تتمتع مبالءة أكبر بكثير مما 
قبل األزمة )2008-2009( ويفترض أن 
تكون في وضع جيد لدعم االقتصاد بحد 

ذاته في حال صدمة قاسية«.
وتبدو هذه املؤسسة التي تقوم مبهام 
املصرف املركزي في الواليات املتحدة 
راضية عن 18 مصرفا كبيرا، بعد مرحلة 

أولى من اختبارات املالءة.
لكن في حــال حــدوث انكماش كبير، 
وهــو ما كــان فرضية اختبارات املــالءة 
للعام 2019 التي فرضها قانون دود 
فرانك، ستتكبد البنوك الـ 18 التي مت 

اختبارها )مقابل 35 الــعــام املاضي( 
خسائر تراكمية تبلغ 410 مليار دوالر.

وهذا الرقم أقل بقليل من العجز الذي 
سجل في اختبارات 2018 للعدد نفسه 

من البنوك )464 مليار دوالر(.
وستكتمل هــذه االخــتــبــارات العامة 
في 27 حزيران)يونيو( بنتائج فردية 
سيسمح االحتياطي الــفــيــدرالــي أو ال 

يسمح مبوجبها بخطط توزيع رؤوس 
ــراء أسهم( هذه  ــاح وش ــوال )دفــع أرب أم

البنوك.
ــــان الـــفـــرع األمــريــكــي ملــصــرف  وك
»دويتشه بنك« أخفق في هذه االختبارات 
العام املاضي ولم يتمكن من احلصول 
على موافقة االحتياطي الفيدرالي على 

خطته لتوزيع السيولة.
وذكر االحتياطي الفيدرالي حينذاك أن 
نشاطات »دويتشه بنك« داخل الواليات 
املتحدة فقط، تكشف وجود »نقاط ضعف 
ــة« فــي تخطيط تــوزيــع رؤوس  ــادي م
األمــــوال وكــذلــك »طــرحــه وفرضياته 
ــواردات واخلسائر فــي حــال حــدوث  ــل ل

أزمة«.
ومنحت ثالثة بنوك أخــرى ضــوءا 
ــر مــشــروطــا خلططها لــتــوزيــع  ــض أخ
السيولة هي بنك األعــمــال »جولدمان 
ساكس« و«مورجان ستانلي« و«ستيت 

ستريت كوربوريشن«.

»االحتياطي الفيدرالي«: البنوك األميركية
 تتمتع بقدرة على حتمل صدمة قاسية

ــارات عن البنك املركزي  نقلت وكالة أنباء اإلم
قــولــه أمــس األحـــد إن الــنــاجت احملــلــي اإلجمالي 
اإلماراتي منا 2.2 باملئة في الربع األول من 2019 

مقارنة به قبل عام.
وقال مصرف اإلمارات املركزي إن االقتصاد غير 

النفطي منا 1.6 باملئة في الربع األول مقارنة مع 
الفترة ذاتها من 2018.

كان البنك املركزي قال في مايو أيار إن اإلمارات 
خفضت توقعاتها للنمو االقتصادي في 2019 إلى 

اثنني باملئة من 3.5 باملئة.

2.2باملئة  منو اقتصاد اإلمارات 
على أساس سنوي في الربع األول

زعماء آسيان

قالت وزارة التجارة األمريكية إنها 
أدرجـــت عــدة شــركــات صينية ومعهدا 
تابعا للدولة إلنتاج أجهزة كمبيوتر 
عــمــالقــة مــــزودة بتطبيقات عسكرية 
للكيانات التي تضمها قائمة األمن القومي 
والتي حتظر عليها شراء قطع ومكونات 

أمريكية دون موافقة احلكومة.
وقيود التصدير التي أعلنت بإضافة 
الشركات ملا يعتبر فعليا قائمة سوداء 
للتجارة أحــدث مسعى من جانب إدارة 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب للحد من 
قدرة الشركات الصينية على احلصول 
على التكنولوجيا األمريكية فــي ظل 

احلرب التجارية بني واشنطن وبكني.
وقالت الــوزارة إنها إضافت سوجون 
و معهد ووشــي جيانغنان كمبيوتنج 
ــجــون وتــشــنــغــدو  تــكــنــولــوجــي وهــي
هايجوانغ انتجريتد سيركيت وتشنغدو 
هايجوانغ مايكروالكترونيكس إلى 

ـــدات تابعة للكيانات  ــدة وح جــانــب ع
اخلمس للقائمة، بسبب مخاوف بشان 
تطبيقات عسكرية ألجهزة الكمبيوتر 

العمالقة التي تطورها.

وذكـــرت وزارة الــتــجــارة إن معهد 
ووشي جيانغنان كمبيوتنج تكنولوجي 
مملوك ملعهد أبحاث بهيئة األركان العامة 
جليش التحرير الشعبي الصيني مضيفة 

أن ”مهمته املساهمة في حتديث اجليش 
الصيني“. ولم ترد السفارة الصينية في 

واشنطن على طلب التعقيب.
وقالت وزارة التجارة إن الشركات 
”متثل تهديدا كبيرا بأن تكون أو تصبح 
متورطة في أنشطة تتعارض مع األمن 
القومي ومصالح السياسة اخلارجية 

للواليات املتحدة“.
وفي مايو أضافت إدارة ترامب هواوي 
تكنولوجيز للقائمة و68 وحــدة تابعة 
لها في أكثر من 24 دولة. وقال الرئيس 
األمريكي دونــالــد تــرامــب إن الــواليــات 
املتحدة قد تسوي الشكاوي بشأن هواوي 

في إطار اتفاق جتاري.
وتــبــادل أكبر اقتصادين في العالم 
فرض رســوم جمركية في إطــار احلرب 
ــا يصفه  الــتــجــاريــة بينهما بــســبــب م
مسؤولون أمريكيون مبمارسات جتارية 

صينية غير عادلة.

أميركا حتظر على خمس كيانات صينية شراء قطع ومكونات أميركية

أفـــــادت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــني 
اجلديدة )شينخوا(  أمــس  األحد 
ــي جني  أن الــرئــيــس الــصــيــنــي ش
بينغ سيشارك في قمة مجموعة 
العشرين فــي الــيــابــان األســبــوع 
ــل، فـــي أول تــأكــيــد رســمــي  ــب ــق امل
ــن املــتــوقــع أن  ــوره حــيــث م ــض حل
ــع الــرئــيــس األمــريــكــي  يجتمع م

دونالد ترامب.
ُتعقد قمة مجموعة العشرين 
في مدينة أوساكا في الفترة من 27 
إلى 29 يونيو. ولم تذكر الوكالة 

الرسمية مزيدا من التفاصيل.
وقد يكون اجتماع شي مع ترامب 
محوريا إلعادة مفاوضات التجارة 
بني الواليات املتحدة والصني إلى 
مسارها ووقف التصعيد في احلرب 

التجارية بينهما.

شينخوا: الرئيس الصيني يحضر قمة 
مجموعة العشرين

وسط نزاع جتاري محتدم بني الواليات املتحدة وبكني يؤثر بآفاق اقتصاداتهم

قادة »آسيان« مصممون على الدفع بأكبر 
اتفاق جتاري في العالم قدما

ــرأي في  ــل كشفت نــتــائــج اســتــطــالع ل
ــن مت  ــذي الــيــونــان أن عـــدد األشــخــاص ال
ــم حتــت خــط الفقر أو التهميش  ــه إدراج
االجتماعي في اليونان وصل إلى نحو 3.3 
مليون شخص في عام 2017، ويعادل هذا 
الرقم 31.8 في املائة من إجمالي سكان 

البالد )أي نحو واحد من كل ثالثة(.
ــرت صحيفة  وبحسب »األملــانــيــة«، ذك
»كاثيمرينا« اليونانية استنادا إلى األرقام 
احلديثة ملكتب اإلحــصــاء اليوناني، أن 
اليونان جــاءت بذلك في مجموعة الدول 

نفسها التي تضم بلغاريا ورمانيا.
وأشار مكتب اإلحصاء إلى تراجع نسبة 
الفقر في البالد في 2017 مقارنة بـ 34.8 

في املائة في عام 2016.
وبحسب تعريف االحتــاد األوروبـــي، 
يعد الشخص من املهددين بالفقر إذا كان 
دخله يقل عن 60 في املائة من متوسط 
الــدخــل الــعــام فــي دولــتــه. ويــقــوم حتديد 

الشخص الفقير على قياس عدة مؤشرات، 
بينها التأخر في دفع اإليجارات والكهرباء 
وفواتير أخــرى، وكذلك على متابعة مدى 
قــدرة الشخص على توفير وجبة كاملة 

لنفسه كل يومني أو مدى قدرته على القيام 
بعطلة ترفيهية ملدة أسبوع في العام. وبني 
عامى 2009 و2017 حتسن الرصيد املالي 
األساسي لليونان بأكثر من 14 في املائة 

من الناجت احمللي اإلجمالي على الرغم من 
فترة الكساد. وعــاد االقتصاد أيضا إلى 
تسجيل النمو حيث بلغ معدل منوه 1.5 
في املائة في عــام 2017 و2.1 في املائة 
فى 2018 في وقــت يتوقع فيه صندوق 
النقد، منو تبلغ نسبته 2.4 في املائة في 
ــاري. ولكن على الرغم من منو  العام اجل
االقتصاد مبتوسط 2 في املائة سنويا فلن 
يعود إلى حجمه قبل األزمة وهذا سيكون 
مبنزلة ربع قرن ضائع في اليونان. من 
جهة أخرى، ذكر رئيس الوزراء اليوناني، 
أليكسيس تسيبراس أن حكومته ستوقع 
على اتــفــاق مــع شركة »إكــســون موبيل« 
للتنقيب عن الغاز الطبيعي واالستثمار 
في املناطق البحرية جنوب وغرب جزيرة 
كريت، في تصريحاته في أعقاب نهاية 
ــذي استمر  ـــي ال اجتماع املجلس األوروب
يومني في بروكسل، طبقا ملا ذكرته أمس 

وكالة األنباء اليونانية.

3.3 مليون نسمة 32 باملئة .. ويطول  الفقر في اليونان يقترب من 
شي جني بينغ

تعكف الرياض وطوكيو على زيادة املشاريع 
االستراتيجية املشتركة ذات القيمة اإلضافية 
القتصادي البلدين، إلى جانب إنشاء منصات 
ــة جــدوى لتصنيع  جتــارة إلكترونية، ودراس
السيارات في السعودية، وذلك في إطار مشاريع 

»الرؤية السعودية - اليابانية 2030«.
وكشف تقرير صــادر عن وزارة االقتصاد 
والتجارة والصناعة اليابانية أن منتدى أعمال 
»الرؤية السعودية- اليابانية 2030«، ناقش 
ــرص الــشــراكــة االستثمارية بــني الــريــاض  ف
وطوكيو البالغة 61 مشروعا مشتركا، فيما 
تسعى الكيانات التجارية من مختلف املجاالت 
إلى البحث عن فرص داخــل اململكة وخارجها 

لالستفادة من هذا البرنامج املطروح.
وجــاء التقرير عقب فعاليات منتدى أعمال 
»الرؤية السعودية - اليابانية 2030«، الذي 
عقد فــي العاصمة اليابانية طوكيو اإلثنني 
املــاضــي، واختتم أعماله األربــعــاء املاضي، 

وشارك فيه 64 وزارة وكيانا من كال البلدين.
وأشار التقرير الذي حصلت »االقتصادية« 
على نسخة منه باللغة اإلجنليزية، إلــى أنه 
ــة السعودية -  ــرؤي ــي إطـــار مــشــاريــع »ال وف

اليابانية 2030«، تعمل الوزارات واملؤسسات 
ذات الصلة فــي كــال البلدين على مــزيــد من 
املشاريع االستراتيجية مثل أنشطة ترويج 
االستثمار والتجارة من قبل هيئة التجارة 
اخلارجية اليابانية والهيئة العامة لالستثمار 
ــداد منصات  في السعودية، والتعاون في إع
التجارة اإللكترونية، وتنفيذ تدابير مكافحة 
التزييف، وبناء القدرات على تعزيز سياسات 
التجارة واالستثمار، ودراسة جدوى لتصنيع 
السيارات في السعودية، واملشاريع ذات القيمة 

اإلضافية القتصاد البلدين.
كما تضم مشاريع الــرؤيــة بــني البلدين، 
ــاه البحر  ــي ــال حتــلــيــة م ــج الــتــعــاون فـــي م
ــاه الــصــرف  ــي ــة م ــاجل ــع واســتــصــالحــهــا، وم
الــصــنــاعــي، والــتــعــاون فــي قــطــاع التقنيات 
والتكنولوجيا، وتنفيذ احللول الرقمية في 
قطاع اإلســكــان فــي اململكة، وتطوير البنية 

التحتية للنفط والغاز في السعودية.
وتنمية املــوارد البشرية في قطاع الطاقة 
النووية، والتكامل الشامل في قطاع الطاقة 
املتجددة والغاز، لتعزيز كفاءة الطاقة واحلفاظ 

عليها.

توافق سعودي - ياباني على زيادة 
املشاريع االستراتيجية املشتركة

رجل بال سكن في اليونان

»منظمة التجارة«: جهازنا القضائي في خطر
بدا روبرتو أزيفيدو املدير العام ملنظمة 
التجارة العاملية متشائما أمس حني حذر 
الدول األعضاء من خطر إنهاء نظام تسوية 
املنازعات التجارية الذي حظرته الواليات 
املتحدة منذ شهور. ووضعت هيئة تسوية 
املنازعات، التي ُيشار إليها في كثير من 
ــان حتــت مسمى »احملــكــمــة العليا  ــي األح
للتجارة العاملية«، حتت أزمة حقيقية منذ 
أن رفضت واشنطن املوافقة على تعيني 

قضاة جدد في هيئة االستئناف التابعة 
لها.  وتتهم إدارة الرئيس دونالد ترمب 
هيئة تسوية املنازعات بتجاوز سلطاتها 
بإصدار أحكام تقول إنها تنتهك السيادة 
الوطنية. وعـــادة مــا يكون هناك سبعة 
أعضاء في الهيئة لكن املــأزق حــال دون 
تعيني أعضاء جدد مللء الشواغر التي تنشأ 
عندما تنتهي مدة عضوية العضو.  ونتيجة 
لذلك، ال يوجد حاليا سوى ثالثة أعضاء في 

املجموعة، وهو احلد األدنــى املطلوب ألي 
استئناف، وستنتهي والية اثنني من هؤالء 
الثالثة بحيث لن يبقى بعد ذلك سوى قاض 

واحد لن يستطيع أن يعمل أي شيء.
ــدو خـــالل اجــتــمــاع مع  ــي ــف وأشــــار أزي
الصحافيني في جنيف أمس إلى أن أعضاء 
املنظمة »يعملون جاهدين من أجل إيجاد 
حــل لكسر اجلــمــود فــي الــوقــت املناسب 
لتجنب الشلل.. لكنهم بــدأوا يدركون أن 

عليهم أيضا أن يعملوا على رؤية ال ميكن 
فيها إيجاد حل لكسر اجلمود«.

ويــرى أزيفيدو أنــه يجب على منظمة 
الــتــجــارة أن حتــل هــذه املــســألــة بحلول 
)ديسمبر( املقبل، عندما لــن يتبقى في 
هيئة االســتــئــنــاف مــا يكفي مــن القضاة 
للعمل للتوقيع على األحكام، بسبب حاالت 
مــغــادرة القضاة املنتهية واليتهم دون 

تعيني بدالء منهم.


