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مسلماني هوم توقع اتفاقية تعاون مع اللجنة
 الفرعية لنقابة األطباء الفلسطينيين فرع الخليل

الخليــل– وقعت شــركة مســلماني 
هــوم ممثلــة بمديــر إدارة المبيعات 
بشــير المســلماني ومدير معرضها 
في الخليل مفيد القواسمي اتفاقية 
تعــاون مع اللجنــة الفرعيــة لنقابة 
األطباء الفلســطينيين- فرع الخليل 
ممثلة برئيس اللجنة الفرعية لنقابة 
األطبــاء فــرع الخليل الدكتــور خالد 
السراحنة، وبحضور عدد من أعضاء 

النقابة.
وقــدم الســراحنة شــكره وتقديــره 
لشركة مســلماني هوم على توقيع 
هــذه االتفاقية، وعبر عن ســعادته 
بالتعاون مع الشركة التي تعد واحدة 
مــن أهم وأكبر الشــركات في مجال 
استيراد وتسويق األجهزة الكهربائية 
الســوق  فــي  المنزليــة  واألدوات 
الفلسطيني. وبين أن االتفاقية تهدف 
إلى خدمــة أعضاء النقابــة وتقديم 

مجموعــة مــن التســهيالت الماليــة 
لهم، علما بأن مسلماني هوم تمتلك 
فروعا في مختلف محافظات الوطن.
بدوره أوضح بشــير المســلماني أنه 
من منطلق مسؤولياتنا تجاه النقابات 
الفلسطينية فقد ســعينا في شبكة 
معارض مسلماني هوم لتوقيع هذه 
االتفاقيــة التــي مــن شــأنها تقديم 
مجموعة من التسهيالت المالية وآلية 
تقســيط مريحــة ألعضــاء النقابة. 
وأوضح أن بنود االتفاقية ستمكنهم 
من االستفادة من العروض الحصرية 
والتسهيالت المالية المقدمة لهم، كما 
ستمكن عائالتهم من االستفادة من 
العروض عند تســوقهم من شــبكة 

معارض مسلماني هوم.
وأشــار إلى أن توقيع االتفاقية يأتي 
تتويجا لنجاح العالقة وتقديم المزيد 
مــن طرفنا إلى النقابــة كون إيماننا 

العميق بأن مبدأ الشــراكة واتفاقية 
التعــاون يأتــي بالمزيــد مــن الدعم 
اإليجابــي بيننا وبيــن النقابة، وأكد 
أهمية دعم الشــركة لكافة النقابات 
الوطنيــة  والشــركات  والجامعــات 
لبنــاء جســور  المتواصــل  وســعيها 
التعاون والشراكة مع جميع قطاعات 

الوطن.
وأضــاف: «توجد العديد من الخدمات 
مســلماني  شــركة  تقدمهــا  التــي 
هوم للمســتهلك الفلســطيني، من 
ضمنهــا التســهيالت الماليــة حيــث 
يمكن للمستهلك الفلسطيني اختيار 
وسيلة الدفع المناسبة له كالشيكات 
االئتمــان،  بطاقــات  الشــخصية، 
المعامالت البنكية، االتفاقيات الخاصة 
بالشــركات والنقابات الفلســطينية، 
باإلضافــة لمجموعــة مــن الخدمات 
معــارض  شــبكة  لــدى  المتوفــرة 

مســلماني هوم كالصيانة، الشــحن 
المجانــي، خدمــة الزبائــن، وبرامج 

العضوية».
يذكر أن شــبكة معارض مســلماني 
هوم هي امتداد لمجموعة مسلماني 
كبــرى الشــركات الفلســطينية في 
مجال استيراد وتسويق أجود األجهزة 
المنزلية،  األدوات  وأفخم  الكهربائية 
لكبــرى  وكاالت  علــى  والحاصلــة 

العالمات التجارية العالمية، وهي:
 Samsung, Lofra ,Ariston ,Haier,
 Bompani, TurboAir ,Elica, Tefal
 ,Rowenta ,Moulinex ,Babyliss,
 Babyliss PRO, Krups ,Luminarc,
 Pyrex ,OXO ,Home Market

Tescoma,Ocean
حيث تنتشر شبكة معارض مسلماني 
هوم في الضفة الغربية في كل من 
طولكرم، نابلس، الخليل، والقدس.

«القدس المفتوحة» بالخليل ينظم زيارة علمية لطلبة كلية العلوم االدارية واالقتصادية إلى شركة رويال 
الخليل- الحياة االقتصادية- نظم فرع 
الخليل التابع لجامعة القدس المفتوحة 
رحلة علمية لطلبة كلية العلوم االدارية 
واالقتصادية الى شركة رويال الصناعية 
التجارية، شارك فيها أكثر من 400 طالب 
وطالبة، ورافقهم في الرحلة ق.أ مدير 
فــرع الخليل أ.عبــد القــادر الدراويش، 
والمســاعد األكاديمي أ.ماجد أبو ريان، 
وأعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم 

االدارية واالقتصادية في الفرع.
وهدفــت الزيارة إلى ربــط الطلبة بين 
المفاهيــم النظرية التــي يتلقونها في 
مساقات الكلية بالواقع التطبيقي لتلك 
المفاهيم من خالل اطالعهم وتعريفهم 
باألنظمة االنتاجية واإلدارية في شركة 
رويــال الصناعيــة التجاريــة باعتبارها 
الفلســطينية الكبرى  الشــركات  إحدى 
في مجال الصناعات البالستيكية، حيث 

يعمل فيها أكثر من 650 عامالً.
وتم نقــل الطــالب بحافــالت إلى مقر 
الشــركة وكان فــي انتظارهم موظفو 
العالقات العامة ورؤســاء األقســام في 
الشــركة، حيث اصطحبوهم إلى قاعة 

المؤتمرات في الشركة.
 وألقــى أ.عبد الفتاح العيســة مســؤول 
الدائــرة اإلعالميــة في الشــركة كلمة 
رحــب فيها بأســاتذة الجامعــة وطلبتها 
باسم رئيس مجلس إدارة الشركة الحاج 

نبيل الزغير، وقال إن الشــركة سعيدة 
باستقبال كل هذا العدد من طلبة الفرع، 
واطلعهــم علــى البرنامج الــذي اعدته 

الشركة للرحلة العلمية.
ثم تحدث أ.عبــد القادر الدراويش ق.أ 
مدير الفرع أمام الحضور فنقل تحيات 
رئيــس الجامعــة أ.د يونس عمرو إلى 
مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، 
وشكر الدراويش الشركة على حفاوة 
االســتقبال وحســن الضيافــة وطيب 
اللقــاء. وقال إن شــركة رويــال تمثل 
إحــدى حــاالت النجــاح التي تســتحق 
االهتمام والدراسة ولهذا جئنا بطلبتنا 
إلى الشركة ليشاهدوا بأم أعينهم كيف 
تمكن أشــخاص رياديــون من تحويل 
فكــرة إلى واقع، وحققوا نجاحات رغم 
االحتالل والحصار والتضييق، وشــقوا 
طريقهم نحو العالمية، مبيناً أن منتجات 
رويال موجودة في األســواق العالمية 
التقليديــة منها وااللكترونية، وشــكر 
الشــركة علــى التزامها بالمســؤولية 
االجتماعية تجاه المجتمع الفلسطيني، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بدعــم الطلبــة 

المحتاجين.
من جانبــه، قــال أ.مازن الزغيــر مدير 
العالقــات العامة في الشــركة، وعضو 
الغرفة التجارية الصناعية في الخليل، إن 
الشركة تعتز بجامعة القدس المفتوحة 

وبرئاستها وطواقمها وطلبتها، وأكد أن 
الشــركة مفتوحــة أبوابهــا للطلبة في 

مجال البحث والتدريب والتوظيف.
 واطلــع الطلبــة علــى مــا وصلــت إليه 
الشــركة من تطورات، ذاكــراً أنها بدأت 
شركة صغيرة بعدد موظفين ال يتجاوز 
اثنــي عشــر موظفاً، وقال إن الشــركة 
ركــزت على تنويع االنتــاج لتتمكن من 
التعامــل بمرونة مع الظــروف الصعبة 
التي يعيشــها االقتصاد الفلســطيني، 
البيئــة  أولــت  الشــركة  أن  وأضــاف 
الفلسطينية اهتماماً بالغاً فركزت على 

إنتــاج منتجات صديقــة للبيئة واهتمت 
بالطاقة الخضراء والتســويق األخضر، 
وأوضــح الزغيــر أن الشــركة حصــدت 
العديد من الجوائز واألوسمة والشهادات 
ومــن بينها شــهادة المصــدر األول في 

فلسطين.
وقدم أ.عماد الرجوب مدير المصنع في 
شركة رويال شرحاً عن االنظمة اإلدارية 
واإلنتاجية في الشــركة، حيث أشار إلى 
أن هذه األنظمة محوســبة وتشمل كل 
العمليــات اإلداريــة والتي تبــدأ بوجود 
شــواغر، وإعالنات التوظيــف، ومعايير 

اختيــار الموظفيــن، وكذلــك منظومة 
حقوق الموظفين، والصيانة، والشــراء 
والتخزين، والهيكل التنظيمي والتسويق 

المحلي والدولي.
 وتحدث الرجوب عن الريادة في الصناعة 
كنظــام  الشمســية  الطاقــة  وأهميــة 
أساسي لتوليد الكهرباء من خالل الخاليا 
البديلــة، وركز على تطبيقــات الجودة 
قائالً إن التزام الشركة بمعايير الجودة 
المحلية والعالميــة مكنها من الوصول 
إلى األسواق الدولية، ومكنها من كسب 

ثقة المستهلكين.
 وردا على سؤال حول حوكمة الشركة، 
قال الرجوب إن الشركة لديها خبراء في 
هذا المجال يقومون على إعداد الشركة 
للمســتقبل، بحيــث تنتقل مــن الجيل 
المؤســس إلى الجيــل الثانــي والثالث 
بسهولة ويسر وتحافظ على ازدهارها 

ونموها وتقدمها ونجاحاتها وقيمها.
واشــتملت الرحلــة أيضــا علــى فقــرة 
ترفيهيــة قدمهــا الفنــان عبــد الفتــاح 
العيســة ركــز فيهــا بأســلوب كوميدي 
على جوانب اجتماعية وسياسية، ونالت 

إعجاب الحضور.
ودار نقــاش بيــن مســؤولي الشــركة 
والطلبــة، حيث أجاب المســؤولون على 
أســئلة الطلبــة واستفســاراتهم، وفي 
نهايــة النقاش تم تقســيم الطلبة إلى 

أربــع مجموعــات، وأصحبهم مســؤولو 
الشــركة في جولة في رحــاب المصنع 
حيــث أطلعوهم على خطــوط اإلنتاج، 
ومخططات سير العمل وأساليب الشحن 

والتخزين في الشركة.
وأعــرب الطلبــة عــن ســعادتهم بهذه 
الرحلــة العلمية، وعبروا عــن ذلك من 
خــالل تفاعلهم ومداخالتهم وحرصهم 
على معرفة أدق التفاصيل في األنظمة 

المطبقة في الشركة.
وقد قــدم أ.عبدالقــادر الدراويش درعاً 
تكريمية لشــركة رويال باســم رئيس 
الجامعــة، وقدمت شــركة رويــال أيضا 

درعاً تكريمية للجامعة.
وأكــدت أ.هيــا عابديــن عضــو هيئــة 
التدريــس فــي كليــة العلــوم اإلدارية 
واالقتصاديــة فــي فــرع الخليــل التي 
نســقت الرحلــة، أن هذه الزيــارة تأتي 
فــي نطــاق تكريس الواقــع التطبيقي 
التــي  المختلفــة  اإلداريــة  للمفاهيــم 
يدرســها الطلبة في مختلف المساقات 
التخصصيــة في الكليــة، ولتفعيل دور 
الكلية مع المجتمع المحلي فيما يخص 
التدريب الميداني والبحثي والمسؤولية 
المجتمعيــة وفقاً لتوجيهات أ. د. يونس 
عمرو رئيس الجامعة، وبالتنســيق مع 
عميد كلية العلوم االدارية واالقتصادية 

د. يوسف ابو فارة.

ضمن حملة حسابات التوفير «في أرقام بتغير حياتك»

بنك األردن يستعد للسحب على 
«المليون» نهاية العام الجاري

رام اهللا- الحياة االقتصادية- في إطار رؤيته 
الهادفة الى مكافئة عمالئه باستمرار وتقديم 
أفضــل الجوائز والخدمات لهم، يســتعد بنك 
األردن للسحب على جائزته الكبرى لهذا العام 
في نهاية شــهر كانون أول القــادم، وقيمتها 
مليون شيقل عدا ونقدا، وذلك تتويجا لحملة 
حســابات التوفيــر التــي تواصلت خــالل عام 
2017 تحت شــعار «في أرقام بتغير حياتك»، 
وتضمنت جائزة كل أسبوعين بقيمة 50 ألف 
شــيقل. ودعــا المدير اإلقليمــي لبنك األردن 
في فلســطين حاتم الفقهاء الجميع الى فتح 
حسابات توفير لدى البنك أو تغذية حساباتهم 
القائمــة ليتمكنوا مــن الدخول في الســحب 
وزيــادة فرصهم في الفوز بجائــزة المليون، 
الفتاً الى أن موعد السحب سيكون نهاية العام 
الجــاري، منوهاً الى ان كل الفروع لها فرصة 

متساوية في الفوز بهذه الجائزة.
وأشار حاتم الفقهاء الى أن هذه الحمالت التي 
يقدمهــا بنك األردن لعمالئه هي نتيجة لثقة 
العمالء بالبنك وتعاملهم المستمر والمتزايد 
معه، مؤكدا على سعي البنك بشكل مستمر 
للمحافظــة على تفوقه في أدائــه وخدماته، 
وكذلــك تفوقه فــي الجوائــز المختلفة التي 

يقدمهــا لعمالئــه ضمــن البرامــج والحمالت 
المتعددة للبنك.

ويهدف بنك األردن من هذه الحملة الى التأكيد 
على ان حســاب التوفير يســاهم فــي تغيير 
حيــاة المواطن بالمســتقبل، وهــذه الجوائز 
بمثابة حافز ومصدر توعية للمواطنين على 
أهميــة هذا الهدف المجتمعي الذي من خالله 
نســاهم فــي تطوير فكرة التوفيــر واالدخار 

لوقت الحاجة.
والــى جانب حملة حســابات التوفير، يواصل 
األخــرى،  وحمالتــه  عروضــه  األردن  بنــك 
كحملة القروض الشخصية «عقدة وانحلت» 
التــي تمكــن المقترض من بنــك األردن من 
الحصول على قرض شــخصي بدون كفيل، 
وكذلك حملــة القروض الشــخصية الخاصة 
بالعسكريين، وقروض المتقاعدين، وأصحاب 
المهن الحــرة، وغيرها من البرامج والخدمات 
المصرفيــة المتميــزة، مما يؤكــد على توجه 
البنــك لخدمة كافة شــرائح وفئــات المجتمع 
الفلســطيني علــى اختالف قطاعاتــه، وذلك 
لتسهيل حياتهم وإعطائهم الفرصة لتحقيق 
أحالمهم وتلبية احتياجاتهم بحسب مقدرتهم 

ودخلهم الشهري.

إيران تشتري عربات قطار من هيونداي الكورية بقيمة 720 مليون يورو
دبي -رويترز - قالت وكالة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لألنباء 
إن شــركتين إيرانيتين أبرمتا صفقة بقيمة 720 مليون يورو 
(856 مليون دوالر) مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية 
لتصنيع عربات قطار.وأوضحت الوكالة أن هيئة السكك الحديد 
اإليرانية الحكومية وشركة تطوير صناعات السكك الحديدية 
اإليرانيــة الحكومية وقعتــا على العقد، الذي تبلغ مدته ســتة 
أعوام، لتوريد 450 عربة مخصصة لقطارات ضواحي المدن. 

مجلس الشيوخ االميركي يقر تخفيضات 
ضريبية ضخمة في انتصار لترامب

واشــنطن -رويتــرز- وافــق مجلــس الشــيوخ 
األميركي  على تعديالت ضريبية بأغلبية بسيطة 
بما يقرب الجمهورييــن والرئيس دونالد ترامب 
خطوة لهدفهــم المتمثل في خفــض الضرائب 
على قطاع األعمــال واألغنياء فيما ينصب تأثير 
التغييــرات علــى المواطــن األميركــي العادي. 
وفــي أكبر تغيير يطبق علــى قوانين الضرائب 
األميركيــة منــذ الثمانينيات يريــد الجمهوريون 
إضافــة 1.4 تريليــون دوالر علــى مــدى عشــر 
ســنوات للديــن القومي الذي يبلــغ 20 تريليونا 
لتمويــل تطبيــق تعديالت يقولون إنها ســتعزز 

االقتصاد الذي يشــهد نموا بالفعل. وقال ترامب 
في تغريدة نشرها على تويتر في الصباح الباكر 
«اقتربنــا خطوة من تطبيق تخفيضات ضريبية 
’ضخمة’ لألسر العاملة في أنحاء أميركا». وتشهد 
أسواق األسهم األميركية ارتفاعا منذ أشهر على 
أمــل أن تــؤدي التعديــالت التي تريد واشــنطن 
تطبيقها إلى تخفيضات ضريبية كبيرة بالنسبة 
للشــركات. وتوقــع الزعماء الجمهوريــون، أثناء 
احتفالهم بتمرير المشروع، أن تشجع التخفيضات 
الضريبية الشــركات األميركية على ضخ المزيد 

من االستثمارات ودفع النمو االقتصادي.

النفط يرتفع في التسوية لكن دون مستويات ذروة الجلسة
نيويورك -رويترز - سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في تسوية تعامالت  لكنها 
قبعت دون مســتويات الذروة التي سجلتها خالل الجلسة مع تضرر األسواق المالية 
من تقرير اليه.بي.سي نيوز عزز المخاوف بشأن انكشاف الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب على تحقيق حول تدخل روسيا في حملة االنتخابات الرئاسية العام الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ليصل إلى 64.32 دوالر للبرميل بعد يوم 
مــن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) ومنتجين آخرين للنفط على 
تمديد اتفاق خفض اإلنتاج حتى نهاية العام القادم لتقليص اإلمدادات ودعم األسعار.

خطة الخصخصة السعودية تسير ببطء
* الخصخصة ضرورية لالقتصاد في حقبة النفط الرخيص * مصادر: الرعاية الصحية والحبوب والبريد والكهرباء تواجه 

عقبات * مصرفي سعودي: عملية البيع ستستغرق وقتا أطول من المتوقع * السعودية تفتقر إلى قانون لإلفالس
دبي/الرياض -رويترز- عندما كشف ولي العهد 
الســعودي األمير محمد بن سلمان عن خطته 
للجماهير، جــرى تقديم برنامــج الخصخصة 
الســعودي البالغة قيمته 300 مليار دوالر على 

أنه عملية البيع األكبر في القرن.
لكــن مصرفيين ومســتثمرين ومحللين على 
درايــة بالعملية يقولــون إنها، بعــد مرور 19 

شهرا، تسير ببطء السلحفاة.
وتتمثل المشــكالت األساســية التي يستندون 
إليها في البيروقراطية الشــديدة وعدم كفاية 
اإلطــار القانوني وتغيير األولويات من آن آلخر 
في إدارات الحكومة باإلضافة إلى حالة اإلجهاد 

السائدة بين المستثمرين.
ويلقي البعض بالالئمة أيضا على اتجاه الكثير 
من المســتثمرين إلى االنتظار والترقب نتيجة 
لحالــة الضبابية بشــأن تبعــات حملة مكافحة 
الفساد التي شهدت احتجاز العشرات من أفراد 
األسرة الحاكمة والوزراء السابقين ومسؤولين 

كبار أوائل نوفمبر تشرين الثاني.
وأبلغ األمير محمد رويترز في أكتوبر تشــرين 
األول بأن إدراج عمالق النفط أرامكو الحكومية 
الذي يمثــل درة التاج في العمليــة، والذي من 
المتوقع أن تجمــع المملكة منه وحده ما يصل 
إلــى 100 مليــار دوالر، يمضــى على المســار 

الصحيح صوب االنطالق العام القادم.
بيد أن الرياض لم تختر بعد أي بورصة أجنبية 
تتولى إلى جانب ســوق األســهم السعودية ما 
مــن المنتظر أن تكون أكبــر عملية طرح عام 

أولي في التاريخ.
وتشــمل القطاعــات التي شــهدت تباطؤا في 
عملية الخصخصة الحبوب والخدمات البريدية 

والرعاية الصحية.
وقــال مصرفي ســعودي عمل علــى صفقات 
لرويتــرز «األمر سيســتغرق وقتــا أطول (مما 

توقع كثيرون)... هناك عقبات ناتجة عن تغيير 
األولويات في الحكومة وعلى مستوى االقتصاد 
الجزئي حيث إن هذه مؤسسات عتيقة لم يسبق 
لهــا أبدا االحتفــاظ بدفاتر وليس من الســهل 
عليها مواجهة قسوة الخصخصة».وعملية البيع 
حجر زاوية في رؤية 2030 التي يتبناها األمير 
محمد لتحقيق إيرادات جديدة وتنويع اقتصاد، 
يعاني من الركــود وارتفاع معــدالت البطالة، 
بعيــدا عــن االعتماد على صــادرات النفط في 

حقبة تدني أسعار الخام.
لكــن المصرفييــن والمســتثمرين والمحللين 
يعبــرون عن مخاوف من بينها ما يتعلق بغياب 
إطار تنظيمي يطمئن المساهمين المحتملين 
بشــأن مــدى الســيطرة التــي قد تحظــى بها 
الشركات األجنبية نتيجة لبيع حصص، بما في 

ذلك الحق في تسريح موظفين.
وقال نائــب وزير االقتصــاد والتخطيط محمد 
التويجري لرويترز في أبريل نيسان إنه، بخالف 
أرامكــو، تســعى الحكومــة لجمــع 200 مليار 
دوالر مــن خالل وضع جــزء كبير من االقتصاد 

السعودي في يد القطاع الخاص.
ولم تــرد وزارة االقتصاد والتخطيط حتى اآلن 

على طلب من رويترز للتعليق.
* تقدم غير منتظم

تهدف عملية البيع التي تشــمل حصة نسبتها 
خمسة بالمئة في أرامكو إلى تحسين األوضاع 
المالية للدولة. وسجلت الحكومة عجزا بلغ 79 

مليار دوالر العام الماضي.
بيد أن التقدم الذي تحقق في القطاعات األربعة 
التي ســلط التويجري الضــوء عليها كأولويات 
لهــذا العام غير منتظــم. وتلك القطاعات هي 
صوامــع الحبوب والرياضــة وتوليــد الكهرباء 

وتوفير المياه.
وقدمت بنوك في اآلونة األخيرة عروضا لتقديم 

المشورة بشــأن خصخصة محطة رأس الخير 
لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء التابعة للمؤسسة 
العامــة لتحلية المياه المالحة لكن التقدم الذي 

تحقق في القطاعات الثالثة األخرى أقل.
واشــتكى أصحاب عروض محتملة للشراء في 
مطاحن الحبوب المملوكة للدولة من أن إجراءات 
البيع غير عملية ومن أن قواعد الملكية مرهقة.

ومــن بيــن القطاعات األخــرى، علقــت وزارة 
الصحة عطاءها الذي تطلب فيه مستشــارين 
مالييــن لخصخصــة 55 وحــدة رعايــة صحية 
أوليــة في الريــاض بعد تلقيهــا العروض في 
أبريل نيســان حســبما قال مصــدر مالي على 

دراية بالموضوع.
بعد ذلك طرحت الوزارة عطاء جديدا تطلب فيه 
مستشارا فنيا لتقديم المشورة بشأن التكاليف 
المتوقعة والطلب المرتبط بعملية الخصخصة 
وفق ما ذكــره المصدر. ولم ترد وزارة الصحة 

بعد على طلب من رويترز للتعليق.
وقال رافاييل أوبرتي محلل المخاطر لمنطقة 
الشــرق األوســط وإفريقيــا لــدى بــي.إم.آي 
ريســيرش «بالمقارنة مع الكثير من جيرانها، 
لدى الســعودية خبرة محدودة جدا فيما يتعلق 
بالخصخصــة ومــا زالــت تفتقــر إلــى اإلطار 

التنظيمي الكافي».
وتشــمل أوجه القصــور غياب إطار لمشــاريع 
الشراكة الواسعة النطاق بين القطاعين العام 
والخاص وقانون لإلفالس بحســب رأي كارين 
يونــج األســتاذة المقيــم بمعهــد دول الخليج 

العربية في واشنطن.
وصار ملف خصخصة مؤسسة البريد السعودي 
حبيــس األدراج بعدما كان فــي مرحلة ما من 

المقرر أن تبدأ العملية أوائل هذا العام.
وقــال وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
الســعودي عبد اهللا الســواحه فــي تصريحات 

لرويترز الشــهر الماضي إن البريد الســعودي 
ســيدخل فــي مرحلــة التحــول إلــى شــركة. 
وسيجعل ذلك من البريد شركة تديرها الدولة 
عليهــا مســؤوليات ربح وخســارة قبــل بيعها 

للقطاع الخاص.
واكتنف الغموض خطة لخصخصة أندية لكرة 
القــدم. وفي وقت ســابق من هــذا العام جرى 
تعيين جدوى لالستثمار لتقديم المشورة بشأن 
بيع ما يصل إلى خمسة أندية تلعب في الدوري 
الســعودي الممتاز وفق ما علمتــه رويترز من 

مصادر في فبراير شباط.
ولم ترد الهيئة العامة للرياضة حتى اآلن على 

طلب للتعقيب.
وقال ســتيفن باينبريدج رئيس قسم القانون 
الرياضي في شــركة التميمي ومشاركوه التي 
كانــت ترصد رغبــة زبائــن محتملين بشــأن 
العمليــة «في مرحلــة ما كان يبــدو أن عملية 
العطاء قد تبدأ أوائل عام 2018 لكن اإلشارات 
التــي ظهرت في اآلونــة األخيرة ربما ترجح أن 

2020-2019 صار األرجح».
وتولــدت حالــة مــن االرتبــاك بشــأن عمليــة 
لخصخصة مطارات بعد أن ذكرت بعض وسائل 
اإلعالم المحلية أن الحكومة تنوي خصخصة 27 
منها في موعد أقصاه منتصف عام 2018، وهو 

هدف قال محللون إنه غير واقعي.
لكن رئيس شــركة الطيران المدني السعودي 
القابضــة فيصل بن حمــد الصقير قال في رد 
عبر البريد اإللكتروني على أسئلة من رويترز 
إن الهدف هــو خصخصة المطارات أو تحويلها 
إلى شــركات بحلول ذلك الوقت على أن تكون 

الخصخصة الحقة لذلك.
أضــاف أن العديد من التحديــات ظهرت وجرى 
حلها. وقال إن الموعد النهائي في منتصف عام 

2018 أمر سهل المنال.


