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جمعت ماليين ومليارات الدوالرت

 10شركات عالمية بدأت كمشروعات
جانبية صغيرة

بد�أت بع�ض ال�رشكات الأكرث �شهرة
يف العامل والتي جمعت مليارات
وم�لاي�ين ال����دوالرات كم�رشوع
جانبي� ،أطلقه �أ�صحابه يف بع�ض
الأحيان يف قبو �أو م��ر�آب ،وال
تُ �ستثنى من ذلك �رشكات مواقع
التوا�صل االجتماعي الكبرية
م��ث��ل «ف��ي�����س��ب��وك» و«ت���وي�ت�ر»
و«�إن�����س��ت��غ��رام» ،وك���ان بع�ض
امل�ؤ�س�سني يعملون يف وظائف
ب���دوام ك��ام��ل بينما ي�شيدون
م�رشوعاتهم اجلانبية مثل �ستيف
جوبز الذي كان ي�صنع حا�سوب
«�أبل  »1كم�رشوع جانبي بينما
كان يعمل يف �رشكة «�أتاري».
بعد �أن كان �سال خان ينهي عمله
يف �صندوق التحوط ،كان يعطي
درو� ً��س��ا خا�صة الب��ن عمه عرب
«ياهو دوودل» ويف عام 2008
�أ�س�س �سال «�أك��ادمي��ي��ة خان»
ر�سم ًيا ،لكنه ك��ان يعمل بها
يف وقت فراغه ،ومل يتفرغ لها
�إال عام  2009حني ا�ستقال من
وظيفته وعمل بها بدوام كامل.
تلقت الأكادميية منحة بقيمة
مليوين دوالر من �رشكة «جوجل»
ومنحة بقيمة  1.5مليون دوالر من
«م�ؤ�س�سة بيل وميليندا جيت�س».
ترك لوكي درا�سته يف اجلامعة
عام  2012وركز على م�رشوعه
اجلانبي ،و�أطلق على �رشكته
ا�سم «�أوكولو�س يف �آر» ،ومتكنت
ال�رشكة من جمع  2.5مليون دوالر
من موقع «كيك �ستارتر»،
ويف ع���ام � 1969صنع مايك
كيرتيدج البالغ من العمر وقتها
عاما �شمعة من قلم ال�شمع
16
ً

• مارك زوكربريج

• �ستيف جوبز

وقدمها هدية لأم��ه ،وق��د ر�أت
�إح���دى اجل���ارات ه��ذه ال�شمعة
وطلبت من كيرتيدج �أن ي�صنع
واحدة لها مقابل دوالرين ،فقام
كيرتيدج بتحويل ذلك �إلى م�رشوع
جانبي ،و�أدار امل�رشوع من مر�آب
والديه والقبو .انتقلت «يانكي
كاندل» عام � 1973إل��ى م�صنع
ورق ق��دمي يف ما�سات�شو�ست�س
وبيعت ال�رشكة عام  1998مقابل
 500مليون دوالر ،ولدى «يانكي
متجرا و�أكرث
كاندل» الآن 500
ً
من � 19ألف متجر جتزئة يبيعون
منتجاتها.
�اح��ا م��ن خالل
حقق ب�لان��ك جن� ً
�إر���س��ال منتجاته مبا�رشة �إلى
العبي الدوري الوطني لكرة القدم
االمريكية ،وتعد «�أندر �آرمور»
الآن واحدة من ال�رشكات الرائدة
يف جمال املالب�س الريا�ضية،
وقد حققت مبيعات بقيمة 5.2
مليار دوالر عام .2018

وكان �آدم نيومان يدير «كراولرز»
وهي �رشكة متخ�ص�صة يف �إنتاج
مالب�س الأط��ف��ال يف بروكلني،
وكان املهند�س املعماري ميجيل
ماكيلفي يعمل يف نف�س املبنى
ال��ذي توجد فيه «ك��راول��رز»،
حيث الح��ظ االث��ن��ان �أن هناك
الكثري من امل�ساحات املكتبية
ال�شاغرة يف املبنى.
معا �رشكة «جرين
وبد�أ االثنان ً
دي�سك»عام  2008والتي كانت
ت�ؤجر امل�ساحات املكتبية يف
املبنى ،ثم باع االثنان ال�رشكة
�إلى مالك املبنى وافتتحا �رشكة
«وي وورك» عام  2011يف مدينة
نيويورك.
�أثناء ذل��ك �أن�ش�أ ج��اك دور�سي
موقع «تويرت» ال��ذي ظل يعمل
به كم�رشوع جانبي �إلى جانب
عمله يف «�أوديو» حتى مت �إطالقه
ر�سم ًيا يف يوليو ع��ام ،2006
ويف العام التايل �أ�صبح دور�سي

املدير التنفيذي لـ«تويرت»،
والتي �أ�صبحت الآن واح��دة من
�أكرث من�صات التوا�صل االجتماعي
�شعبية يف العامل ولديها 126
مليون م�ستخدم ن�شط يوم ًيا.
ق��دم �سي�سرتوم ا�ستقالته من
وظيفته ومتكن م��ن جمع 500
�ألف دوالر وقام بتوظيف مايك
كريجر امل�ؤ�س�س امل�شارك لـ
معا تطبيق
«�إن�ستجرام» ،و�أطلقا ً
«�إن�ستجرام» عام  2010والذي
و�صل عدد م�ستخدميه �إلى 100
�ألف م�ستخدم يف الأ�سبوع الأول.
ويف ع��ام � 2003أن�ش�أ الطالب
م���ارك زوك���رب�ي�رج يف جامعة
«هارفارد» برنامج «في�س ما�ش»
الذي يقوم مبقارنة �صور الطلبة
و�إتاحة الت�صويت لهم بناء على
جاذبية �صاحب ال�صورة ،ورغم
�أن هذا الربنامج مل ي�ستمر �سوى
يومني� ،إال �أنه �ألهم زوكربريج
�إدواردو �سافرين
و�أ�صدقائه
و دا�سنت مو�سكوفيتز وكري�س
هيوز لإن�شاء موقع للتوا�صل
االجتماعي با�سم «في�سبوك» عام
.2004
وك��ان ب�إمكان الطالب ت�سجيل
الدخول يف املوقع با�ستخدام
بريدهم الإلكرتوين يف جامعة
«ه��ارف��ارد» ،ثم تو�سع املوقع
لي�شمل الكليات يف جميع �أنحاء
�أمريكا ،ثم بات جلميع الأ�شخا�ص
يف جميع �أنحاء العامل ،وتعترب
�رشكة «في�سبوك» الآن واحدة من
�أكرب من�صات التوا�صل االجتماعي
ولديها  1.59مليار م�ستخدم
ن�شط يوم ًيا.

لبنان :التصنيفات االئتمانية تؤكد الحاجة
لإلصالحات في بيروت
ق����ال وزي����ر امل����ال اللبناين
علي اخلليل �إن لبنان ملتزم
ب���الإ����ص�ل�اح���ات االق��ت�����ص��ادي��ة
و�سيتغلب على �أزمته ،وذلك بعد
�أن خف�ضت وكالة فيت�ش ت�صنيفا
االئتماين للبالد ال��ى «»CCC
بينما اكدت وكالة �ستاندرد اند
بورز ت�صنيفها عند « »B-/Bاول
ام�س.
و�أ���ض��اف علي ح�سن اخلليل �أن
تقارير الت�صنيفات «تذكري للبنان
ب���أن عمل احلكومة لي�س ترفا
بل ��ضرورة ق�صوى يف املرحلة
القادمة» .وقال «الت�صنيف ي�صف
الأم��ور كما نعرفها ونعمل على
معاجلتها من خالل الإ�صالحات
الهيكلية التي بد�أنا بها و�سنزيد
وتريتها».
ويواجه لبنان �أحد �أكرب �أعباء
الدين العام يف العامل والذي

يبلغ  150يف املئة من الناجت
املحلي الإج��م��ايل كما يعاين
بطئا يف النمو االقت�صادي منذ
���س��ن��وات .وت��واج��ه الأو���ض��اع
املالية احلكومية ،التي تعاين
من الف�ساد والإه���دار� ،ضغوطا
ب�سبب ت�ضخم القطاع العام
وتكاليف خدمة الديون ودعم
�رشكة الكهرباء احلكومية.
وح���ذر زع��م��اء لبنانيون من
ح��دوث �أزم��ة مالية �إذا مل يتم
�إجراء �إ�صالحات .وتزايد احلافز
لتطبيق �إ�صالحات ب�سبب بطء
تدفق الودائع للقطاع امل�رصيف
الذي يعد م�صدرا مهما لتمويل
الدولة .وحتاول احلكومة الآن
و�ضع ماليتها العامة يف م�سار
�أك�ثر ثباتا بخف�ض العجز يف
موازنة  2019وخطة لإ�صالح قطاع
الكهرباء ال��ذي تديره الدولة

• علي اخلليل

وال��ذي ي�ستنزف امل��وارد بينما
يعاين اللبنانيون من انقطاع
الكهرباء ب�شكل يومي.
وقالت «فيت�ش» �أم�س �إن خف�ض
الت�صنيف االئ��ت��م��اين للبنان

اقتصاد

يعك�س ت�صاعد ال�ضغوط على
منوذج التمويل للبنان وخماطر
متزايدة على قدرة احلكومة على
خدمة ديونها .و�أ�ضافت �أن لبنان
يحتاج تدفقات كبرية لر�ؤو�س
�أم���وال لتغطية العجز الكبري
يف كل من امل��وازن��ة واحل�ساب
اجلاري.
وق���ال وزي���ر امل���ال �إن���ه �سيتم
التعامل مع هذه التقارير ب�شكل
م�س�ؤول و�أب���دى ثقته من متكن
لبنان من اخلروج من هذه الأزمة.
و�أكدت وكالة �ستاندرد اند بورز
ت�صنيف لبنان االئتماين عند
( )B-/Bوقالت ان التوقعات
ما زالت �سلبية ،وقال التقرير
انه يتوقع حتقيق لبنان تقدما
ب�ش�أن اال�صاالحات لتح�سني ثقة
امل�ستثمرين يف �ضوء �ضعف تدفق
العملة االجنبية.

وضعت خطة لتسريح  512موظف ًا

«راين إير» تلغي  4محطات
في إسبانيا
�أعلنت �رشكة الطريان «راي��ن �إي��ر»� ،أول �أم�س،
عن �إلغاء  4حمطات يف �إ�سبانيا ،وو�ضع خطة
لت�رسيح جماعي قد ت�شمل  512وظيفة من طيارين
و�أف��راد طواقم الطائرات ،وفق ًا لبيان لإحدى
النقابات ،يف حني من املقرر �إع�لان الإ�رضاب
يف �سبتمرب املقبل� .إلغاء رحالت �رشكة راين �إير
الأملانية بعد �إ�رضاب الطيارين
وقالت ال�رشكة يف ر�سالة بالربيد الإلكرتوين
�إلى موظفيها« :لقد مت اتخاذ قرار ب�إغالق عدد
من املحطات اعتبار ًا من  8يناير  ،2020وهي
تينرييفي والنزاروت وغران كناريا وجريونا».

نصف الوظائف يشغلها غير مؤهلين

االقتصاد األميركي يخسر قرابة
تريليوني دوالر بسبب نقص الكفاءة

• �إهدار طالب اجلامعة لأعوام دون اللحاق بالقوة العاملة

للتعليم فوائد ال ينكرها عاقل ،غري �إن مزاياه
ملن يح�صل عليه قد ال تنعك�س بال�رضورة فوائ َد
لالقت�صاد ،فقد يكت�سب ال�شخ�ص م��ه��ارات غري
�رضورية ل�سوق العمل مبا يجعله تبديد ًا للموارد
االقت�صادية و�إن �ساهم يف «بناء الإن�سان» بطبيعة
احلال.
وت�شري تقديرات مكتب العمل االمريكي �إلى �أن ن�صف
الوظائف يف الواليات املتحدة ي�شغلها �إما �أ�شخا�ص
غري م�ؤهلني كفاية ل�شغلها �أو لديهم م�ؤهالت
تفوقها ،وذلك لأن  %50من الوظائف حتتاج �إلى
ما هو �أكرب من التعليم الثانوي ،ولكنها ال حتتاج
�إلى ح�صول �شاغلها على درجة جامعية غال ًبا ما
ت�ستغرق � 4سنوات للح�صول عليها.
وي�ؤ�رش هذا �إلى �أن ن�صف الوظائف ي�شغلها �إما
موظفون �أو عمال غري �أكفاء� ،أو �أن بع�ض املوظفني
يق�ضون يف التعليم �أعوام ًا �أكرث مما تتطلبه وظائفهم
بح�صولهم على درج��ات جامعية بينما ال تتطلب
الوظيفة ذل��ك و�إن بقيت تتطلب درج��ة �أعلى من
التعليم الثانوي.
وبناء على ذلك يخ�رس االقت�صاد االمريكي قرابة
تريليوين دوالر «�أي نحو  %9من الناجت املحلي
الإجمايل» ب�سبب نق�ص الكفاءة يف بع�ض الأحيان �أو
«�إهدار» بع�ض طالب اجلامعة لأعوام غري �رضورية
«من وجهة نظر اقت�صادية» يف التعليم دون اللحاق
بالقوة العاملة ب�صورة فاعلة.
وت�شري �إح�صائية للمكتب ال��ف��ي��درايل للأعمال
امل�ستقلة يف الواليات املتحدة �إلى �أن حوايل %45
من ال�رشكات ال�صغرية يف البالد ال ت�ستطيع �إيجاد

مودي 60 :مليار دوالر حجم التجارة
تعد الإمارات �رشيكا يف حتقيق
حلمها الطموح بالو�صول بحجم
اقت�صادها �إل��ى  5تريليونات
دوالر.
وتلعب ال��ق��ي��ادة ال�سيا�سية
احلكيمة يف الإم���ارات والهند
�أدوارا حا�سمة يف تعميق �أوا�رص
التعاون االقت�صادي بني البلدين
وفتح �آفاق �أو�سع وفر�ص �أ�ضخم
�أمام القطاع اخلا�ص يف البلدين،
ل�ضخ املزيد من اال�ستثمارات
املتبادلة وجني الأرباح وخلق
فر�ص العمل ،هذا ما عرب عنه
رجال �أعمال هنود ي�ستثمرون
يف الإمارات .
وق��ال رئي�س ال���وزراء الهندي
ناريندرا مودي�« :إن بالده تعد
الإمارات �رشيكا مهما يف حتقيق
حلمها الطموح بالو�صول بحجم

اقت�صادها �إل��ى  5تريليونات
دوالر» .وو�صل م��ودي� ،أول
�أم�س� ،إلى الإمارات يف زيارة
ت�ستغرق � 3أيام .ولدى رجال
الأع��م��ال الهنود يف الإم��ارات
ق�ص�ص جناح كربى؛ الأمر الذي
يدفعهم لت�أييد مودي الذي �شهد
عهده تطورا كبريا يف العالقات
مع الإمارات.
ويف منا�سبات عدة عرب رجال
الأع���م���ال ه�����ؤالء ع��ن دعمهم
و�سعادتهم مل�سار العالقات
الوثيقة خا�صة االقت�صادية
التي تربط الإم��ارات والهند،
وخ��ط التعاون الوثيق بني
الإمارات والهند على امل�ستوى
ال�سيا�سي ،انعك�س ب�شكل مبا�رش
على ال�ساحة االقت�صادية ،ب�شكل
�أثبتته الأرق��ام� ،إذ و�صل حجم

• ناريندرا مودي

التجارة الثنائية بني البلدين
�إلى  60مليار دوالر يف ،2018
و�أ�صبحت الإم��ارات ثالث �أكرب

الداعمة لقطاع الأعمال و�أجندته
الوا�ضحة و�إقراره هيكل �رضيبة
مب�سطة.
ومنذ ع��ام � 2015إل��ى ،2018
التقى م���ودي ق���ادة الإم���ارات
���س��ن��وي��ا ،ح��ي��ث زار رئي�س
ال��وزراء الهندي الإم��ارات لأول
مرة يف �أغ�سط�س  ،2015ثم كرر
زيارته ثانية يف فرباير 2018
للم�شاركة يف فعاليات القمة
العاملية للحكومات بدبي،
بينما زار ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأع��ل��ى للقوات
امل�سلحة الإماراتية ،الهند يف
فرباير  ،2016ثم كرر الزيارة
يف يناير � ،2017ضمن �إطار
�أو�سع من الزيارات املتبادلة
التاريخية بني قادة البلدين.

«هواوي» :تراجع تأثير القيود األميركية على اإليرادات
ق��ال��ت ��شرك��ة التكنولوجيا
ال�صينية العمالقة هواوي �أول
�أم�س �إن ت�أثري القيود التجارية
ال��ت��ي ف��ر���ض��ت��ه��ا ال���والي���ات
املتحدة على �أن�شطتها �سيكون
�أقل مما خ�شيت يف بادئ الأمر،
على الرغم من �أن القيود قد
تقل�ص �إي��رادات وحدة ال�رشكة
للهواتف الذكية بنحو ع�رشة
م��ل��ي��ارات دوالر ه��ذا ال��ع��ام.

و�أكدت ال�رشكة �أنها «م�ستعدة
مت��ام �اً» للعي�ش والعمل يف
ظل قيود جتارية �أمريكية،
و�إن �أن�شطتها مل تت�أثر بقرار
وا�شنطن ال�صادر هذا الأ�سبوع،
بتمديد مهلة ت�سمح لها ب�رشاء
�إمدادات من �رشكات �أمريكية.
وق��ال �إري��ك �شو نائب رئي�س
جمل�س الإدارة ،خالل م�ؤمتر
�صحايف لتقدمي رقائق جديدة

ل��ل��ذك��اء ال�����ص��ن��اع��ي يف مقر
ال�رشكة يف �شنت�شن« :يبدو �أنها
�ستكون �أقل من ذلك .لكن عليكم
االنتظار حتى �صدور نتائجنا
يف مار�س».
و�أ�ضاف �شو ب�أن جمموعة �أعمال
امل�ستهلكني التابعة لهواوي،
أداء «�أف�ضل
ت�سجل هذا العام � ً
كثرياً» مما كان ُيخ�شى يف بادئ
الأمر .وت�شمل جمموعة �أعمال

امل�ستهلكني التابعة لهواوي
�أن�����ش��ط��ة ال��ه��وات��ف الذكية،
وت�سارع لتطوير نظام ت�شغيل
خا�ص بها ا�ستعداد ًا لأ�سو�أ ت�صور
يف حالة حرمانها من تطبيقات
�أ�سا�سية لنظام �أندرويد التابع
ل��غ��وغ��ل.و�أ���ض��اف �شو« :لكن
من املمكن حدوث تراجع «يف
املبيعات» ب�أكرث من ع�رشة
مليارات دوالر».

املر�شح املنا�سب ل�شغل الوظائف التي يعلنون
عنها ،وال تتعلق امل�شكلة هنا بخالف حول الراتب
ولكن بعدم وجود مثل هذا ال�شخ�ص.
وتزيد الأزمة كذلك يف ما يتعلق بـ»فجوة املهارات»
ريا على �صناعات
يف الأماكن التي ت�شهد تركيزً ا كب ً
بعينها ،حيث ي�شري تقرير مل�ؤ�س�سة الدرا�سات
العامة لوالية «كاليفورنيا» �إلى �أن الوالية �ستحتاج
�إلى ا�ستقدام  1.1مليون �شخ�ص من حملة ال�شهادات
العليا بحلول عام � 2030إذا ا�ستمر الطلب على العمل
كما هو والعر�ض على حاله.
والالفت هنا ما ت�شري �إليه اجلمعية القومية لطالب
اجلامعات وخريجيها ،وهي �أنه مع تزايد فجوة
املهارات يزيد ميل �أ�صحاب العمل �إلى توظيف حملة
ال�شهادات العليا� ،أملاً يف قدرة الأخري بدرجة �أكرب
على الوفاء مبتطلبات الوظيفة اعتما ًدا على ما لديه
من خربات وظيفية.
وجعل هذا طالب اجلامعات ي�ستحوذون على %71
من الوظائف «الغائمة» �أي تلك التي قد ي�شغلها
خريج جامعة �أو حامل لل�شهادة الثانوية رغم ما
تتكبده ال�رشكات من تكلفة �إ�ضافية لت�شغيل الأول
على ح�ساب الثاين ،ف�ضلاً عن قلة املعرو�ض من
قيا�سا بغريهم يف الدول
حملة ال�شهادات اجلامعية
ً
املتقدمة.
و�شكّ ل تدخل احلا�سب الآيل يف جميع مناحي الإنتاج
اً
حتول راديكال ًيا يف املهارات املطلوبة يف
تقري ًبا
�سوق العمل ،ففي �سبعينيات القرن املا�ضي مل تتعد
ن�سبة الوظائف التي تتطلب م�ؤهالت تفوق املرحلة
الثانوية  %20بينما تخطت  %60يف يومنا هذا.

بعد الخروج من االتحاد األوروبي

بين الهند واإلمارات في 2018

�رشيك جتاري للهند ورابع �أكرب
دولة م�صدرة للنفط اخلام �إلى
الهند ،ع�لاوة على احت�ضان
الإم������ارات ن��ح��و  3.3مليون
هندي.
وال�����س��ع��ادة ال��ك��ب�يرة بالفوز
ال��ك��ا���س��ح ال���ذي حققه حزب
بهاراتيا جاناتا الهندي احلاكم
الذي �أهل مودي للفوز بوالية
ج��دي��دة مدتها ��� 5س��ن��وات يف
من�صب رئي�س ال���وزراء ،عرب
عنها يو�سف علي رجل الأعمال
الهندي ورئي�س جمل�س �إدارة
جم��م��وع��ة ال��ل��ول��و العاملية
الذي �صنع �أ�سطورته من داخل
الإم���ارات .و�أ�شار �إل��ى �أن فوز
م����ودي �سي�شجع ال����شرك��ات
الدولية الكربى على اال�ستثمار
يف ال��ه��ن��د ب�سبب �سيا�ساته

و�أ�ضافت «من امل�ؤ�سف �أن نبلغكم بقرارنا ببدء
�إج����راءات الت�رسيح اجلماعي لأف���راد طواقم
الطائرات والطيارين يف هذه املطارات الأربعة».
وكانت ال�رشكة الأيرلندية قد �أعلنت �أواخر يوليو
عن خطط لإلغاء  900وظيفة من �إجمايل � 13ألف
موظف يف �شبكتها.
وك��ان ممثلون عن �أف��راد الطواقم يف �إ�سبانيا
قدموا ،الثالثاء املا�ضي� ،إ�شعار ًا بالإ�رضاب ملدة
� 10أيام؛ احتجاج ًا على �إغالق املحطات .ي�شار
�إلى �أن ال�رشكة تواجه العديد من الإ�رضابات يف
�أوروبا.

وت�رضرت هواوي تكنولوجيز
البالغ حجم �أعمالها 100
مليار دوالر ب�شدة منذ منت�صف
مايو ،بعدما و�ضعت وا�شنطن
ث��اين �أك�ب�ر ُم�صنع للهواتف
الذكية يف ال��ع��امل �ضمن ما
تُ �سمى «قائمة الكيانات» ،ما
يهدد مبنعها من احل�صول على
مكونات وتكنولوجيا �أمريكية
مهمة.

بريطانيا تريد إبرام
اتفاق تجاري مع واشنطن
بشروط مناسبة
قالت متحدثة بريطانية �أول �أم�س قبل اجتماع بني
رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون والرئي�س االمريكي
دونالد ترامب �إن بريطانيا تريد التو�صل التفاق
جتاري مع الواليات املتحدة ب�رسعة بعد اخلروج من
االحتاد الأوروبي ولكن يجب �أن تكون ال�رشوط منا�سبة
للجانبني.
و�سيتوجه جون�سون ال��ذي مل مير �سوى �شهر على
توليه من�صبه �إلى منتجع بياريت�س ال�ساحلي الفرن�سي
يوم ال�سبت حل�ضور اجتماع قمة ملجموعة ال�سبع حيث
�سيتم ر�صد كل حتركاته ملعرفة كيف �سيوفق و�ضع
بريطانيا بني االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة
عقب خروج بريطانيا من االحت��اد الأوروب��ي يف 31
�أكتوبر.
و�سيلتقي جون�سون مع ترامب �صباح اليوم لإجراء
حمادثات من املتوقع �أن تكون �إيجابية ب�ش�أن التجارة
وخروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي بالإ�ضافة �إلى
مو�ضوعات دولية ال يوجد تطابق يف وجهات نظر
البلدين ب�ش�أنها مثل رو�سيا واالتفاق النووي الإيراين
وال�سيا�سية التجارية ب�ش�أن ال�صني.
وحتدثت كل من بريطانيا والواليات املتحدة ب�شكل
�إيجابي عن احتمال �إبرام اتفاق جتاري بني اجلانبني
وال��ذي يعتربه املدافعون عن خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي ِ �إحدى املزايا الرئي�سية لالن�سحاب
من االحتاد الأوروبي ولكن املنتقدين يقولون �إن �إدارة
ترامب �ستتفاو�ض بقوة من �أجل احل�صول على �أق�صى
ا�ستفادة.
وقالت احلكومة �أول �أم�س �إنها لن تتعجل �إبرام اتفاق
مما �أدى �إل��ى فتور توقعات بالتو�صل لأي جداول
زمنية ر�سمية ملحادثات جتارية يتم االتفاق عليها
يف بياريت�س .وقالت املتحدثة لل�صحفيني «بالت�أكيد
نريد التحرك ب�رسعة ولكننا نريد التو�صل لالتفاق
ال�سليم الذي يحقق م�صلحة البلدين».

