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السيسي طبع 12 مليار جنيه في أغسطس
القاهرة ـ العربي الجديد

أظهرت بيانات صادرة عن البنك 
املركزي املصري، أن نظام الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، طبع نحو 12 
املاضي،  مليار جنيه في شهر أغسطس/آب 
في الوقت الذي تظهر فيه املؤشرات مواجهة 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة املــخــتــلــفــة، الســيــمــا 
أنشطة القطاع الخاص، ركودًا متواصال، ما 
البلد  فــي  املعيشية،  األوضــــاع  بتفاقم  يــنــذر 
الــذي يقع ثلث سكانه تحت خط الفقر، وفق 
التي  البيانات  البيانات الحكومية. وأشارت 
نشرة  خــالل  من  الجديد«  »العربي  رصدتها 
»املركزي« اإلحصائية لشهر أكتوبر/تشرين 
األول املاضي، إلى وصول قيمة النقد املصدر 
دوالر(  مليار   34( جنيه  مليار   547.29 إلــى 
مقابل 535.21 مليار جنيه في يوليو/تموز. 
النقدية  الورقة  فإن  املركزي،  نشرة  وبحسب 
200 جنيه، استحوذت على 11.8 مليار جنيه 

مـــن قــيــمــة الــنــقــد املــطــبــوع، خـــالل أغــســطــس/
ـــ200 مــلــيــون  ــ ــ آب املــــاضــــي، بــيــنــمــا تـــوزعـــت الـ
من  أغلبها  أخــرى  فئات  على  املتبقية  جنيه 
الـــ50 جنيها. ووفــق البيانات األخيرة،  ورقــة 
السيسي منذ  يصل إجمالي ما طبعه نظام 
مليار   257.5 نــحــو  إلـــى   2014 عـــام  منتصف 
جنيه، وهو رقم غير مسبوق، على الرغم من 
ما  ضعف  تتجاوز  التي  الضخمة،  القروض 
استدانه خمسة رؤساء سابقني تعاقبوا على 
أكثر مــن 60 عــامــا. وأظهرت  حكم مصر منذ 
بيانات صــادرة عن البنك املــركــزي، في وقت 
الدين  أن  سابق من سبتمبر/أيلول املاضي، 
أســـاس سنوي،  قفز على  )الــداخــلــي(  املحلي 
في مارس/آذار 2019، بنسبة 18.8 في املائة، 
وذلــك بعد أيــام قليلة مــن إعــالنــه عــن ارتفاع 
الدين الخارجي بنحو 20 في املائة في الفترة 
ذاتــهــا، في تصاعد غير مسبوق للديون من 

دون توقف منذ وصول السيسي للحكم.
ــى أن إجـــمـــالـــي  ــ ــنـــك املـــــركـــــزي إلــ ــبـ وأشــــــــار الـ

الــديــن الــعــام املحلي وصــل إلــى نحو 4.204 
دوالر(،  مــلــيــار   256.2( جــنــيــه  تــريــلــيــونــات 
ــــي، مـــقـــابـــل 3.538  ــــاضـ املـ مــــــــــــارس/آذار  فــــي 
في  مــلــيــار دوالر(   215( جــنــيــه  تــريــلــيــونــات 
الشهر مــن 2018. ووفـــق رصــد سابق  نفس 
املحلي، منذ  الدين  قفز  الجديد«،  »العربي  لـ
وصــــول الــســيــســي لــلــحــكــم، بــنــســبــة 147 في 
املائة، إذ استدان من البنوك املحلية أكثر من 
مــا استدانه خمسة رؤســـاء سابقني  ضعف 
 60 مــن  أكــثــر  منذ  على حكم مصر  تعاقبوا 
عاما. وكان الدين املحلي 1.7 تريليون جنيه 
فـــي يــونــيــو/ بــلــغ  بــيــنــمــا  مــنــتــصــف 2014، 

حزيران 2011 نحو تريليون جنيه. كما قفز 
دوالر  مليارات   106.2 إلــى  الخارجي  الــديــن 
في نهاية مارس/آذار املاضي، مقابل 88.16 
مـــن 2018،  الـــفـــتـــرة  نــفــس  فـــي  مــلــيــار دوالر 
مـــا يــجــعــل إجــمــالــي الـــديـــن الـــعـــام الــداخــلــي 

والخارجي يقرب من 6 تريليونات جنيه.
وتـــأتـــي طــبــاعــة الــنــقــود بـــهـــذه الــكــمــيــة غير 

ــــت الـــــــذي تـــظـــهـــر فــيــه  ــوقـ ــ ــــي الـ ــبــــوقــــة، فـ املــــســ
ــرات اقــــتــــصــــاديــــة، انـــكـــمـــاش الـــقـــطـــاع  ــ ــؤشـ ــ مـ
  
ً
الخاص، للشهر الرابع على التوالي، مسجال

 أبطأ وتيرة في أكثر من عامني، وفق مؤشر 
»آي.إتــــــش.إس مــاركــت« ملــديــري املــشــتــريــات، 
الصادر األسبوع املاضي، إذ بدأت املصانع 
تكدس  ظــل  فــي  ملاكيناتها  تدريجيا  إطــفــاًء 
اإلنــتــاج، الــذي ال يجد مجااًل للتصريف مع 
انــهــيــار الــقــدرة الــشــرائــيــة ألغــلــب املــواطــنــني. 
ويوظف القطاع الخاص نحو 70 في املائة 
البيانات  وفــق  العاملة في مصر،  القوة  من 
ــا يـــشـــيـــر إلــــــى أن االنـــكـــمـــاش  ــ الــــرســــمــــيــــة، مـ
املــســتــمــر يـــهـــدد بــعــمــلــيــات تــســريــح واســعــة 
البلد  فــي  البطالة،  مــعــدالت  للعمال وزيـــادة 
الذي وصلت فيه معدالت الفقر إلى 32.5 في 
املالي 2017/ 2018، وفق  العام  املائة خــالل 
آخر إحصاءات حكومية، بينما يؤكد خبراء 
اقتصاد وصول النسبة إلى 50 في املائة في 

ظل موجات الغالء غير املسبوقة.

طهران ـ العربي الجديد

إن بالده  أردكانيان،  اإليراني رضا  الطاقة  قال وزيــر 
الكهرباء  منظومتي  لتأهيل  تفاهم  مذكرتي  وقــعــت 
ــام مــن إعـــالن النظام  واملــيــاه الــســوريــة، وذلـــك بــعــد أيـ
الـــســـوري، اعــتــزامــه مــنــح طـــهـــران مــشــروعــات إلعـــادة 

اإلعمار في جميع املحافظات باألمر املباشر.
وأوضح أردكانيان في مقابلة مع وكالة الجمهورية 
ــا« أمـــس الــســبــت، أن مــذكــرة  ــ اإلســالمــيــة لــأنــبــاء »إرنـ
الــتــفــاهــم الــخــاصــة بــتــأهــيــل مــنــظــومــة الــكــهــربــاء التي 
تــم إبــرامــهــا لــدى زيـــارة وزيــر الطاقة واملــــوارد املائية 

السورية إليــران قبل أيــام، تنص على أن تضع إيران 
ــنــــوات، تـــقـــوم خــاللــهــا بــإنــشــاء  خــطــة عــمــل لـــثـــالث ســ
محطات كهربائية وتأهيل شبكات النقل الكهربائي 

وتدريب الكادر السوري بهذا الشأن.
وأضــاف: »كذلك تم التوقيع مع الوزير السوري على 
ــوارد املــائــيــة فــي ســوريــة، تتضمن  مــذكــرة لتأهيل املــ
تــصــديــر املـــعـــدات والـــخـــدمـــات الــتــقــنــيــة والــهــنــدســيــة 
الجانبان  املــائــيــة«. واتــفــق  املنظومات  إعــمــار  إلعـــادة 
على معالجة املعوقات التي تواجه الشركات اإليرانية 
الفاعلة في املشاريع املائية وشبكات الصرف الصحي 
في أقصى فترة زمنية ممكنة، وفق الوزير اإليراني، 

فضال عن التعاون في مجال تصميم وبناء السدود 
وشبكات الري، وإنشاء خطوط نقل املياه.

وسبق أن أعلن وزير الطاقة اإليراني، نهاية نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، عــن إمــكــانــيــة ربـــط شبكتي 
القريب،  املستقبل  فــي  والــســوريــة  اإليــرانــيــة  الكهرباء 
وذلك بعد يوم واحد من ربط منظومتي الكهرباء في 

العراق وإيران، وفق وكالة »إرنا«.
ــان فــي الــنــظــام  ــكـ وكــــان وزيــــر األشـــغـــال الــعــامــة واإلسـ
السوري، سهيل عبد اللطيف، قد أعلن نهاية الشهر 
املـــاضـــي، عــن تــأســيــس شــركــة إنــشــائــيــة مــشــتــركــة مع 
طــهــران لتنفيذ مــشــاريــع إعــــادة إعــمــار الــبــالد والــتــي 

ستغطي املحافظات كافة، الفتا إلى أنه سيتم إرساء 
إجــراء  إلــى  الحاجة  مــن دون  املشاريع بشكل مباشر 

املناقصات.
وكانت طهران ودمشق قد وقعتا مطلع العام الجاري 
11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، طاولت املجال االقتصادي 
والــعــلــمــي والــثــقــافــي والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات 
ــاب  واالســتــثــمــار واإلســـكـــان ومــكــافــحــة تــمــويــل اإلرهــ
وغسل األموال، إضافة إلى التعليم والثقافة والطاقة. 
ويشير خبراء اقتصاد إلى توغل إيران في االقتصاد 
الـــســـوري. وتــتــفــاوت الــتــقــديــرات الــســوريــة والــدولــيــة 

لتكلفة إعادة اإلعمار، بني 250 و400 مليار دوالر.

إيران تنفذ مشروعات في الكهرباء والمياه بسورية

مفاوضات تجارية بين أميركا 
والمكسيك

اختتم كبير املفاوضني التجاريني 
في املكسيك اجتماعًا استمّر 11 
ساعة مع نظيره األميركي، مساء 

 إنهم لم ينتهوا 
ً

الجمعة، قائل
بعد من اتفاقية تجارية جديدة 

للمكسيك والواليات املتحدة 
وكندا. وقال خيسوس سيدي، 

للصحافيني، وهو يغادر مكتب 
املمثل التجاري األميركي روبرت 
اليتهايزر، وفق وكالة أسوشييتد 

برس: »نحن نعمل على جميع 
القضايا... هذا ليس باألمر السهل، 

لكننا نعمل جيدًا«. وأضاف 
أن نائبة رئيس الوزراء الكندي 

كريستيا فريلند، شاركت في 
املحادثات، وكذلك رئيسة مجلس 
النواب األميركي نانسي بيلوسي 

بطريقة غير مباشرة. ووافقت 
الواليات املتحدة واملكسيك وكندا 

العام املاضي 2018 على استبدال 
االتفاقية األميركية املكسيكية 

الكندية الجديدة باتفاقية التجارة 
الحرة ألميركا الشمالية التي دامت 

25 عامًا. وتحتاج االتفاقية الجديدة 
إلى موافقة املشرعني في كل بلد، 

وصّدق الكونغرس املكسيكي فقط 
على االتفاقية حتى اآلن.

فرص استثمارية لألتراك في 
العراق

دعا السفير العراقي لدى العاصمة 
التركية أنقرة، حسن الجنابي، 

رجال األعمال األتراك إلى 
االستثمار في بلده، مشيرًا إلى أن 
هناك الكثير من الفرص للستثمار 

في العراق بالوقت الحالي. وقال 
الجنابي، خلل لقاء نظمته الغرفة 

التجارية الصناعية التركية، في 
مدينة أفيون قره حصار، غرب 

تركيا، وفق وكالة األناضول: 
»السفارة العراقية في أنقرة على 
أتّم االستعداد لتقديم املساعدات 

اللزمة في هذا الصدد، فكل شارع 
بالعراق بحاجة إلى إعادة إعمار«.

تعويضات لمتضرري الطاقة 
في كاليفورنيا 

أعلنت شركة »باسيفك غاز آند 
إلكتريك«، كبرى شركات الطاقة 
في والية كاليفورنيا األميركية، 
أنها توصلت إلى تسوية بقيمة 

13.5 مليار دوالر مع محامي 
املتضررين من حرائق الغابات 
في الوالية. وقالت الشركة في 
بيان، وفق األناضول، إن تلك 
التسوية ستسمح لها بإغلق 
جميع الدعاوى التي تربطها 

بحرائق الغابات، وتتهمها 
باإلهمال واستخدام معدات 

قديمة، حسب وكالة أسوشييتد 
برس. وتتهم الشركة بأنها من 

بني املسؤولني عن حرائق الغابات 
التي تشهدها الوالية، بسبب 

خطوط الكهرباء املتدلية التابعة 
لها التي تسبب أحيانًا إشعال 

حرائق، أدت إلى مصرع عشرات 
األشخاص وتدمير آالف املنازل. 

وال تزال التسوية التي توصلت 
إليها الشركة بحاجة إلى موافقة 
املحكمة، حسب املصدر نفسه. 

وتواجه الشركة دعاوى من عدد 
كبير من املتضررين من حرائق 

الغابات من عام 2015 حتى 2018.

أخبار

مليار دوالر 
ألميركا لتسوية 

قضية إريكسون

وافقت شركة اتصاالت الهواتف املحمولة السويدية إريكسون، على دفع ما يتجاوز مليار دوالر، لتسوية تحقيق فساد يشمل تقديم رشى ملسؤولني حكوميني 
في دول من بينها الصني وفيتنام وجيبوتي، وفق وزارة العدل األميركية. وقالت الوزارة األميركية، في بيان، إن الشركة أقرت بأنها »تآمرت مع آخرين النتهاك 
قانون مكافحة ممارسات الفساد األجنبية بني عامي 2000 و2016«. وذكرت السلطات األميركية، وفق رويترز، أمس السبت، أن إريكسون استخدمت أطرافا 
ثالثة لدفع رشى ملسؤولني حكوميني لتأمني عملها وضمان استمراريته، حيث أقرت شركة إريكسون مصر املحدودة، إحدى الشركات التابعة إلريكسون، 

بالذنب أمام محكمة منطقة جنوب نيويورك في تهمة التآمر النتهاك بنود مكافحة الرشوة الواردة في قانون مكافحة ممارسات الفساد األجنبية.
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

ــوال  ــادت قــضــيــة اســتــرجــاع األمــ عــ
املنهوبة لتتصدر واجهة األحداث 
في الجزائر خالل األيــام األخيرة، 
باملوازاة مع انطالق أولى محاكمات ما بات 
التي تضم  »العصابة«،  بـ الجزائر  ُيعرف في 
إلــى  بـــاإلضـــافـــة  ووزراء،  حـــكـــومـــات  رؤســــــاء 
الرئيس  أعــمــال محسوبني على نظام  رجــال 
املستقيل عبد العزيز بوتفليقة. تسعة أشهر 
مـــرت عــلــى انـــطـــالق عــمــلــيــة واســـعـــة ملــحــاربــة 
الــفــســاد مــع انـــدالع شـــرارة الــحــراك الشعبي، 
ســقــط خــاللــهــا أكــثــر مــن 15 وزيــــرًا و22 رجــل 
أعمال، باإلضافة إلى 5 جنراالت في املؤسسة 

العسكرية، بعد اتهامهم بالثراء غير املبرر.
ومــن بــني قضايا الــفــســاد املــطــروحــة، تمويل 
ــلـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة لـــبـــوتـــفـــلـــيـــقـــة مــقــابــل  الـــحـــمـ
الحصول على صفقات ومشروعات حكومية، 
حيث كشفت إجراءات إحدى املحاكمات، التي 
انــعــقــدت أمــس الــســبــت، عــن تفاصيل تتعلق 

بالطريقة التي كان يتم بها التجهيز لتمرير 
قبل  لبوتفليقة،  الخامسة  الرئاسية  العهدة 
الــحــراك الشعبي ذلــك، بعد انــدالع  أن يحبط 
فبراير/  البالد منذ 22  مظاهرات عارمة في 
ــداد، زعيم  شــبــاط املـــاضـــي. واعـــتـــرف عــلــي حــ
الــكــارتــل املــالــي فــي عــهــد الــرئــيــس املستقيل، 
الــخــفــي للحملة  الــتــمــويــل  فـــي  بــمــســاهــمــتــه 
االنــتــخــابــيــة، مــقــابــل الـــحـــصـــول الحـــقـــا على 
على  جمركية  وإعــفــاءات  وصفقات  مشاريع 
حساب القانون والخزينة العمومية، ما أثار 
تــســاؤالت واســعــة حـــول حــجــم األمــــوال التي 
النظام  مــن  املقربون  األعــمــال  تربحها رجــال 
ــتــــرات مـــاضـــيـــة واملـــكـــاســـب  ــــالل فــ ــابـــق خـ الـــسـ
الــتــي جــنــوهــا. ورغـــم التحقيقات  املــشــبــوهــة 
املكثفة التي تقوم بها العدالة الجزائرية عقب 
الــفــســاد، إال أن ملف  الــعــديــد مــن ملفات  فتح 
لــم يتعد خطوة  اســتــرجــاع األمـــوال املنهوبة 

إحصاء املمتلكات واألرصدة البنكية.
يقول عبد املجيد متليلي، املحامي املختص 
فـــي الــقــضــاء الــــدولــــي، إن »الــعــمــلــيــة ال تـــزال 
ــة اإلداريـــــــــــــة، أي عـــلـــى مــســتــوى  ــلــ ــــي املــــرحــ فـ
الـــعـــدالـــة الـــتـــي تـــقـــوم بــعــمــلــيــة جــــرد األمـــــوال 
وفـــــــق اعـــــتـــــرافـــــات املـــتـــهـــمـــني وتـــصـــريـــحـــهـــم 
أيــضــا  عــائــالتــهــم،  ومــمــتــلــكــات  بممتلكاتهم 
عــبــر املــعــطــيــات الــتــي تــصــل إلـــى الــعــدالــة من 
السفارات الجزائرية في الخارج التي تحوز 
املكلفة  كونها  املتهمني  سكن  عــنــاويــن  على 

باستخراج وثائق املعنيني«.
ويـــشـــيـــر مــتــلــيــلــي فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 

الجديد«، إلــى ضــرورة اإلســراع في إجــراءات 
املتهمني  ــــوال  وأمـ ممتلكات  وتــجــمــيــد  حــجــز 
بــالــفــســاد، ملــنــع عــائــالتــهــم مـــن الــتــصــرف في 
إلى  وتحويلها  املــهــربــة  واملمتلكات  األمــــوال 
التي  بـــدول »الــجــنــات الضريبية«  يــعــرف  مــا 
تــســتــقــطــب األمــــــــوال غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة وتـــقـــوم 

بتبييضها وتوظيفها في بنوكها.
ورغم وجود ترسانة من القوانني التي تسمح 
لــلــجــزائــر بـــإطـــالق مــســار اســتــرجــاع األمــــوال 
بيطام  نــجــيــب  املــحــامــي  يستبعد  املــنــهــوبــة، 
استرجاع هذا األموال خالل السنوات املقبلة، 
إذ يـــرى أن »الــطــريــق الــقــضــائــي والــقــانــونــي 
الجزائر  التي تربطها مع  الــدول  طويل، وأن 
اتفاقيات في هــذا الشأن ال يمكن أن تسحب 
لديها  املــودعــة  الجزائريني  املسؤولني  أمــوال 

إال بأمر قضائي«.
ــرى  ــاد ســـبـــل أخــ ــ ــــجـ ــو بـــيـــطـــام إلـــــى »إيـ ــدعــ ويــ
ــــول إلـــى  الســــتــــرجــــاع األمــــــــــوال، مــنــهــا الـــــوصـ
ــادة األمـــوال  تــســويــة مــع املــتــهــمــني، مــقــابــل إعــ
تتبع مسار  إلــى صعوبة  املــنــهــوبــة«، مشيرا 
هذه األموال املنهوبة، خاصة إذا تم تهريبها 

إلى مناطق ودول املالذات الضريبية.
وحـــســـب فـــرحـــات عـــلـــي، الــخــبــيــر املـــالـــي، فــإن 
»الــتــحــقــيــقــات فـــي جـــرائـــم الــفــســاد ســتــطــول، 
االقتصادية متعلقة بالصفقات  الجرائم  ألن 
الــعــمــومــيــة واملــبــالــغ املــالــيــة الــضــخــمــة، وهــذا 
اقــتــصــاديــة وتقنية طويلة  لــخــبــرات  يــحــتــاج 

حول املشاريع املنجزة«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »أغلب  ويــقــول علي لـــ
األمـــــــــوال املـــنـــهـــوبـــة تــــم تــهــريــبــهــا لـــلـــخـــارج، 
تــحــديــد  ــى  ــ إلــ ــتـــاج أوال  يـــحـ واســـتـــرجـــاعـــهـــا 
حجمها والدول املوجهة إليها، إذ ال يمكن أن 

نجري وراء شيء ال نعرف ما هو«.
ــبــــارك ســـــــراي، الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي،  لـــكـــن مــ
بنكا  مــن 460  بأكثر  الجزائر  »ارتــبــاط  يؤكد 
دوليا كبيرا، وبقوانني واتفاقيات ومنظمات 
دولـــيـــة، بــمــا يــســاعــد عــمــلــيــا عــلــى اســتــعــادة 

عمان ـ زيد الدبيسية

الزيتون في األردن بنسبة  هــوت أسعار زيــت 
املحافظات،  املائة في بعض  تــجــاوزت 33 في 
ــدرات  ــ ــقـ ــ بـــســـبـــب غـــــــــزارة اإلنـــــتـــــاج وتـــــراجـــــع الـ
الشرائية للمواطنني، فضال عن وقف الحكومة 
الـــتـــصـــديـــر، فــيــمــا يـــتـــوقـــع تـــجـــار أن تـــواصـــل 
األسعار االنخفاض، ما يلحق خسائر فادحة 
باملزارعني، إذا لم تفتح الحكومة باب التصدير. 
ووصل إنتاج زيت الزيتون هذا العام إلى 25 
مليون طن، بزيادة 4 أطنان عن العام املاضي 
2018، وفق بيانات صادرة عن نقابة أصحاب 
ــتـــون، اطــلــعــت عــلــيــهــا »الــعــربــي  ــزيـ مــعــاصــر الـ
بأشجار  املزروعة  املساحات  وتبلغ  الجديد«. 
ــــرة اإلحـــصـــاءات  الـــزيـــتـــون، وفــقــا لــبــيــانــات دائـ
العامة الحكومية، نحو 560 ألف دونم )الدونم 
يــعــادل ألــف متر مــربــع(. وقــال محمد العمور، 
مستثمر في قطاع معاصر الزيتون، إن كميات 
اإلنتاج خالل املوسم الحالي مرتفعة، وتواجه 
تتراكم  مــســبــوق، حيث  غير  املــعــاصــر ضغطًا 
العمور  الزيت في ساحاتها. وأضــاف  كميات 
أن هــنــاك تــراجــعــًا واضــحــًا فــي اإلقــبــال محليا 

عــلــى شــــراء الـــزيـــت، مــشــيــرا إلـــى أن عـــدم فتح 
بـــاب الــتــصــديــر أدى إلـــى انــخــفــاض األســعــار، 
للبيع بأسعار  املــزارعــني  حيث يضطر بعض 
خاصة  املــالــيــة،  الــتــزامــاتــهــم  لتغطية  متدنية 
أعــداد  وبلغت  وغيرها.  والنقل  العمال  أجــور 
األشـــجـــار 10.5 مــاليــني شــجــرة، وهـــي تــعــادل 
حـــوالـــي 72 فـــي املـــائـــة مـــن املــســاحــة املـــزروعـــة 
مـــن مجمل  بـــاملـــائـــة  املـــثـــمـــرة و20  بـــاألشـــجـــار 
املــســاحــة املـــزروعـــة. وتــعــتــبــر مــــزارع الــزيــتــون 
املوسمية  العمل  فــرص  آالف  لتوفير  مــصــدرًا 

للمواطنني والعمال الوافدين.
نقابة  باسم  الناطق  السماعني،  نضال  وقــال 
ــر، إن كــلــفــة صــفــيــحــة زيــت  ــعـــاصـ أصـــحـــاب املـ
الــزيــتــون الــتــي تــحــوي 16 كــيــلــوغــرامــا تصل 

بــيــنــمــا هـــوت أســعــار  إلـــى حـــوالـــي 78 دوالرًا، 
مــن  ــــدال  بـ الــــعــــام،  ــذا  ــ هـ ــــى 85 دوالرًا  إلـ الـــبـــيـــع 
بنسبة  املاضي،  العام  في  127 دوالرا  حوالي 
املـــائـــة. وأضــــاف السماعني  انــخــفــاض 33 فــي 
الزيتون تعد أهــم روافــد االقتصاد  أن شجرة 
الريفي آلالف األســـر، الفــتــا إلــى أن مــا زاد من 
الــقــدرات  تــراجــع  التسويق محليا هــو  مشكلة 
الزيت  للمواطنني وعمليات تهريب  الشرائية 
من دول مجاورة. وأشار إلى أهمية فتح باب 
الخليج  ودول  العراق  إلــى  االستيراد، خاصة 
العربي، التي تشكل أسواقًا مهمة الستيعاب 

زيت الزيتون األردني.
فـــإن  الــــــزراعــــــة،  وزارة  ــاءات  ــ ــــصــ إحــ وحــــســــب 
ــتــــون يـــســـاهـــم بـــشـــكـــل فــــاعــــل فــي  قــــطــــاع الــــزيــ
الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي اإلجـــمـــالـــي وتــــجــــاوز حجم 
االســتــثــمــارات فــي الــقــطــاع 1.4 مــلــيــار دوالر، 
أكثر من  إلــى كونه مــصــدرًا لدخل  باإلضافة 
80 ألف أسرة. وبهدف مساعدة املزارعني على 
تــســويــق مــنــتــجــاتــهــم، أقـــامـــت وزارة الـــزراعـــة 
الـــعـــام الــحــالــي مــهــرجــان الـــزيـــتـــون الــوطــنــي 
ــيـــه أيــــضــــا مــنــتــجــات  الـــعـــشـــريـــن ويــــعــــرض فـ

زراعية ريفية تنتجها بعض العائالت.

الكويت ـ أحمد الزعبي

تــوقــعــت مــؤســســة كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس 
لــنــدن، أن يــــؤدي خــفــض إنــتــاج  البحثية فــي 
النفط بشكل أكــبــر وفــق االتــفــاق األخــيــر بني 
مــنــظــمــة الـــــدول املـــصـــدرة لــلــنــفــط )أوبــــــك( مع 
ــارج املــنــظــمــة وعــلــى رأســهــم  املــنــتــجــني مـــن خــ
روســـيـــا، إلـــى تــراجــع الــعــائــدات املــالــيــة لــدول 
ــى أن الـــــقـــــرار ســيــدفــع  ــ ــيـــرة إلــ ــيـــج، مـــشـ ــلـ الـــخـ
موازنتها  في  املالي  العجز  إلــى سد  الكويت 
عــبــر الــســحــب مــن االحــتــيــاطــي الــنــقــدي الــعــام 
الــــذي شــــارف عــلــى الـــنـــفـــاد. وقـــالـــت كــابــيــتــال 
ــلـــعـــت عــلــيــه  ــقـــريـــر اطـ ــيـــكـــس، فــــي تـ ايـــكـــونـــومـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن تـــشـــديـــد الــســيــاســة 
املالية وخفض إنتاج النفط في دول الخليج 
ســـيـــؤديـــان إلــــى ضــعــف الــنــمــو االقـــتـــصـــادي، 
متوقعة هبوط نمو االقتصاد السعودي إلى 
في   1.3 ليسجل   ،2019 فــي  تقريبا  الــنــصــف 
املائة، مقابل 2.5 باملائة في 2018، وانخفاض 
نمو االقتصاد الكويتي إلــى 1 فــي املــائــة من 
3.8 باملائة العام املاضي، وُعمان إلى 1 باملائة 
مــقــابــل 2 فــي املـــائـــة. يـــوم الــخــمــيــس املــاضــي، 
اتفقت أوبــك مع حلفائها املنتجني، في إطار 
على  »أوبـــك+«،  عليها  ُيطلق  التي  املجموعة 
زيادة تخفيضاتهم إلنتاج النفط بمقدار 500 

ألـــف بــرمــيــل يــومــيــًا، ليصل إلـــى حــوالــي 1.7 
مليون برميل يوميًا. وكان التحالف قد قرر 
مليون   1.2 بمقدار  اإلنــتــاج  عــام خفض  قبل 
برميل في اليوم عن مستوى أكتوبر/ تشرين 
العاملي  النمو  انكماش  األول 2018، ملواجهة 

ووفرة املخزون النفطي وهشاشة األسعار.
ووفق تقرير كابيتال ايكونوميكس، فإن نمو 
إنــتــاج الــنــفــط الــســعــودي هـــذا الــعــام سيكون 
صــفــرًا، وهــو مــا يعني أن النمو االقــتــصــادي 

النفطي،  غــيــر  الــقــطــاع  مــن  سيتحقق  بأكمله 
مضيفا أن الحكومة السعودية قد ال تتمكن من 
تحقيق نمو أسرع هذا العام. ورجح التقرير 
مع  الحكومي  اإلنــفــاق  السعودية  أن تخفض 
تــبــاطــؤ الــقــطــاع الــنــفــطــي، مــوضــحــا أنـــه »رغــم 
سخية  خطط  إلــى  تشير  املعلنة  امليزانية  أن 
لــإنــفــاق، فإنها قــد تــكــون مــجــرد افــتــراضــات، 
أن يصل متوسط سعر  الــريــاض  إذ تفترض 

برميل النفط إلى 80 دوالرًا«.
وأضـــــــــاف: »يــــبــــدو أن مـــشـــاكـــل مـــمـــاثـــلـــة قــد 
تــــحــــدث فــــي الـــبـــحـــريـــن وُعـــــمـــــان، وكـــالهـــمـــا 
أن  كما  النفط،  على  اقتصاده بشدة  يعتمد 
الــحــكــومــتــني قــد تــقــران مــزيــدًا مــن إجــــراءات 
الـــتـــقـــشـــف«. وتـــعـــتـــزم أوبـــــــك عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
تقييمي في الخامس من مارس/ آذار املقبل، 
يــتــبــعــه فـــي الـــيـــوم الــتــالــي اجــتــمــاع تــحــالــف 
»أوبــــــــك+«. وذكــــر تــقــريــر حــديــث صــــادر عن 
بــنــك الــكــويــت الـــوطـــنـــي، أن تــقــلــيــص إنــتــاج 
يدفع  قــد  األســعــار،  النفط وخفض توقعات 
باتجاه خفض توقعات النمو لعامي 2019 
أن  الكويتية  املالية  وزارة  وتتوقع  و2020. 
مليار   25.4 بقيمة  عــجــزًا  املــيــزانــيــة  تسجل 
دوالر خالل السنة املالية الحالية )بدأت في 
إبريل/ نيسان(، حيث قدرت قيمة صادرات 

الخام بنحو 48 مليار دوالر.

صفقات تمويل 
بوتفليقة

)Getty( خفض اإلنتاج بمعدل 1.7 مليون برميل يوميًا

غزارة اإلنتاج تهوي بأسعار زيت الزيتون

خفض أسعار النفط يفاقم عجز الخليج

تحديات أمام الجزائر 
السترجاع األموال المنهوبة

المحاصصة تطّوق 
المعابر الحدودية... 

والموازنة بال نصيب

تواجه الجزائر تحديات 
كبيرة في طريق استعادة 
األموال المنهوبة، ال سيما 

تلك التي جرى تهريبها 
للخارج، فيما كشفت 

إحدى المحاكمات، أمس 
السبت، عن تمويل رجال 

أعمال بارزين الحملة 
االنتخابية للرئيس المستقيل 

عبد العزيز بوتفليقة

األردن مال وسياسة

تقرير

450
في  المالية  اللجنة  قــدرت 
البرلمان العراقي، في تقرير 
حجم  الماضي،  العام  لها 
خسائر العراق جراء الفساد 
عشرة  االثنتي  السنوات  في 
مليار   450 بنحو  الماضية 

دوالر.

تحقيق

ملف استرجاع األموال 
المنهوبة لم يتعد خطوة 

إحصاء الممتلكات

رئيس هيئة المنافذ يقدر 
األموال المفترض تحصيلها 

بـ10 مليارات دوالر

الحكومة تتوقع عائدات 
بقيمة 800 مليون دوالر 

من المنافذ في 2020

سعر الصفيحة انخفض 
إلى 85 دوالرًا وكلفة 

اإلنتاج 78 دوالرًا

بغداد ـ سالم الجاف، محمد علي

ــراق مـــع دول  ــعــ دخـــلـــت مــنــافــذ الــ
ــة أو  ــاريــ ــجــ ــتــ ــوار، ســــــــواء الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
املسافرين في  املخصصة لعبور 
دائرة املحاصصة التي تسيطر على الكثير 
مــن الــقــطــاعــات فــي الــدولــة، ليشتد الــصــراع 
 من قبل األحــزاب 

ً
على املنافذ األعلى دخــال

واملسلحني، بينما تخرج موازنة الدولة بال 
نصيب. ولم تعد مشاكل املنافذ العراقية مع 
إيـــران وتركيا والــكــويــت واألردن وســوريــة، 
ــــن صــــــــراع تـــقـــســـيـــم املــــــــــوارد بــني  بـــمـــنـــأى عـ
املتنفذين، ما يزيد من مشاكل الفساد التي 
التحتية.  بنيتها  تــهــالــك  بــجــانــب  تعانيها 
موازنة  مــشــروع  مــن  مسربة  بنود  وكشفت 
العام املالي املقبل 2020، عن تحقيق املنافذ 
دوالر،  مليون   800 بنحو  متوقعة  عــائــدات 
مـــا اعـــتـــبـــره بـــرملـــانـــيـــون ومـــراقـــبـــون مبلغًا 
تحصيله  فعليًا  يــجــري  بما  مقارنة  زهــيــدًا 
فعليًا من 22 منفذًا بريًا وبحريًا وجويًا في 

مختلف أنحاء الدولة.
ووفــقــا ملــســؤول رفيع املستوى فــي حكومة 
تصريف األعــمــال، فــإن بغداد لم تتسلم أي 
عــوائــد مــن مــنــافــذ إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
إيـــران وتركيا ومطاري  مــع  الــدولــيــة  الستة 
أربيل والسليمانية، خالفا ملا جرى االتفاق 
عليه، مضيفا أن »املنافذ األخرى تعاني من 
على  )الحصص(  املحاصصة  عــدوى  تمدد 
غرار مناصب الدولة بني األحزاب«. وأوضح 
»العربي الجديد« أن  املسؤول في تصريح لـ
»املعابر املهمة ذات التبادل التجاري املرتفع 
تــخــضــع لـــجـــهـــات ســيــاســيــة وشــخــصــيــات 
نافذة بمليشيات مسلحة«. وتابع: »منافذ 
مثل املنذرية في ديالى )شرق( والشالمجة 
فــي ميسان  )جــنــوب( والشيب  البصرة  فــي 
)شرق( والقائم في األنبار )الغرب(، ومنافذ 
الخليل وحـــاج عمران  إبــراهــيــم  أخـــرى مثل 
وميناء خور العمية في البصرة مثال باتت 
خــاضــعــة عــمــلــيــا ملـــبـــدأ املــحــاصــصــة وأكــثــر 
من 60 باملائة من أموالها وعائداتها تهدر 

بالفساد وال تصل لخزينة الدولة«.
والــســبــت املـــاضـــي، أعـــربـــت الــلــجــنــة املــالــيــة 

فــي الــبــرملــان الــعــراقــي، عــلــى هــامــش أعــمــال 
مراجعة بنود موازنة العام املقبل في بيان 
لــهــا عــن قلقها الــشــديــد مــن طــريــقــة تعامل 
الجمركية  ــراءات  ــ اإلجـ قضية  مــع  الحكومة 
والضريبية في املنافذ الحدودية، مؤكدة أن 
تلك اإلجــراءات تسببت في ضياع مليارات 
الدوالرات سنويًا. وأشارت إلى أنها ستتخذ 
»اإلجراءات القانونية الحازمة« لكشف هذا 
املــلــف وتــداعــيــاتــه فـــي حـــال االســـتـــمـــرار في 
بما  الحكومة  قبل  والتسويف من  املماطلة 

يتعلق باملنافذ.
وبـــحـــســـب لــجــنــتــي املـــالـــيـــة والــــنــــزاهــــة فــي 
البرملان، فإن هناك فارقًا كبيرًا بني ما يدخل 
عــبــر املــنــافــذ، ومـــا يــجــري تـــوريـــده لخزينة 
الـــدولـــة. وفــقــا لــبــيــانــات ســابــقــة صــــادرة عن 
الـــتـــبـــادالت  حـــجـــم  ــإن  ــ فــ الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة 
الــتــجــاريــة الــتــي تــمــر عــبــر املــنــافــذ يــتــراوح 
سنويا بني 31 و40 مليار دوالر، ما يستدعي 
وفـــــق مـــراقـــبـــني أن يـــــدر عــــائــــدا كـــبـــيـــرا مــن 
رئيس  وكــان  املختلفة.  والضرائب  الــرســوم 

قد  العقابي،  كاظم  الحدودية  املنافذ  هيئة 
إعــالم محلية  فــي تصريحات لوسائل  قــال 
الحكومة  وعــدم سيطرة  الفساد  إن  أخــيــرًا، 
االتــحــاديــة عــلــى جــمــيــع املــنــافــذ الــحــدوديــة 
يتسبب في هدر مليارات الدوالرات سنويًا، 
مــضــيــفــا أن األرقــــــام الــتــقــريــبــيــة لـــإيـــرادات 

تقدر  املنافذ  املفروض تحقيقها من جميع 
املتحقق  مــلــيــارات دوالر ســنــويــًا، لكن  بــــ10 
إلــى 2.4 مليار  ــرادات يصل  الفعلي مــن اإليــ

دوالر فقط.
ويـــســـتـــورد الــــعــــراق مــخــتــلــف احــتــيــاجــاتــه 
املـــحـــلـــيـــة مـــــن مـــــــــواد غــــذائــــيــــة وصـــنـــاعـــيـــة 
وإنـــشـــائـــيـــة وكـــهـــربـــائـــيـــة مــــن دول الـــجـــوار 
مــلــيــار دوالر ســنــويــًا،  إلــــى 40  يــصــل  بــمــا 
وقال  أغلبها.  على  وتركيا  إيــران  تستحوذ 
»الــعــربــي  أحـــمـــد مــظــهــر، عــضــو الـــبـــرملـــان لـــ
ــدرًا مــالــيــًا ضــخــمــًا،  ــ ــنـــاك هـ الـــجـــديـــد« إن »هـ
سببه الرئيسي عدم سيطرة الحكومة على 
املــنــافــذ، هــنــاك جــهــات أخــــرى تسيطر على 
هـــذه املــنــافــذ، وبــالــتــالــي تــســحــب مـــواردهـــا 
الدولة«. وأضاف  لصالحها وليس لصالح 
تمثلت  بعيني،  رأيتها  حالة  »أذكــر  مظهر: 
في قيام بعض املجموعات املسلحة بنصب 
خيام عند املنافذ حتى تفرض إتاوات على 
ــذه املــنــاطــق،  ــن هــ الــبــضــائــع الـــتـــي تـــدخـــل مـ
هـــذه املــجــوعــات أقــــوى مــن ســلــطــة الـــدولـــة«. 

بدوره، قال هوشيار عبدالله، عضو اللجنة 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ البرملان  فــي  املالية 
»الحكومة لم تزودنا بأي أرقــام حول قيمة 
واردات املنافذ أو الرسوم املتحصلة منها، 
ــام  ــأي أرقـ بــســبــب نــســبــة الــفــســاد الــعــالــيــة، فـ
تــصــل ســتــكــشــف عـــن حــقــيــقــة الـــفـــســـاد ومــا 

يجري في املنافذ العراقية«.
فشال  فشلت  »الحكومة  أن  مظهر  وأضـــاف 
ذريــعــا فــي وضــع حــد للفساد داخــل املنافذ 
الحدودية«، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة 
ــنــــواب لــبــحــث هــــذه املــشــكــلــة  فـــي مــجــلــس الــ

الكبيرة وإيجاد حلول لها.
ــع الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي تــعــم أنــحــاء  وعـــلـــى وقــ
الــــعــــراق، مــــرر الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي قــبــل أيــــام، 
قــانــون »الــكــســب غير املـــشـــروع«، واملــعــروف 
ــــذا«، بعد  ــن لـــك هـ ــن أيـ فـــي الـــعـــراق بــاســم »مـ
نــحــو عــامــني مــن الــشــد والــجــذب بــني الكتل 
السياسية بسبب بعض فقراته التي تتناول 
صالحيات هيئة النزاهة واملحاكم املختصة 
في تتبع أصول أموال املشتبه به وأقربائه، 
ومخاطبة البنوك للكشف عن الذمم املالية، 
الــقــانــون بأثر  إلـــى بــنــد تطبيق  بــاإلضــافــة 

رجعي منذ عام 2003 وحتى اآلن.
ــي إمـــكـــانـــيـــة  ــ ـــن يـــشـــكـــك فـ غـــيـــر أن هــــنــــاك مــ
وصفقات  توافقات  ظــل  فــي  القانون  تنفيذ 
ســيــاســيــة مــنــعــت مـــن فــتــح مــلــفــات الــفــســاد 
التي كبدت الدولة العراقية مئات املليارات 
مــن الــــدوالرات فــي أقــل مــن 12 عــامــا، حسب 
تقديرات غير رسمية. وقال أحمد الخالدي، 
الــخــبــيــر االقــتــصــادي إن »اســتــيــفــاء الــعــراق 
رســـوم مــنــافــذه الــدولــيــة مــن شــأنــه أن يوفر 
ــار وتـــأهـــيـــل  ــ ــمـ ــ ســـنـــويـــًا مـــبـــالـــغ كـــافـــيـــة إلعـ
قــطــاعــات مــهــمــة تــعــانــي مــن مــشــاكــل كبيرة 
مـــثـــل املـــســـتـــشـــفـــيـــات واملـــــــــــــدارس. وأضــــــاف 
الــخــالــدي: »يــذهــب أكــثــر مــن نصف عــائــدات 
املنافذ هدرًا بسبب الفساد، الذي ال يقتصر 
على وضع األموال املتحصلة في جيوب من 
تمرير  أيضا  بــل  املــنــافــذ،  تلك  يسيطر على 
إعــفــاءات  بـــدون جــمــارك أو منحها  بضائع 
بـــدون سند قــانــونــي أو تقليل وتــالعــب في 
وهــذه  البضاعة  نوعية  أو  الــجــمــارك  نسبة 
بــإشــراف مــســؤولــني وموظفني  تــكــون  كلها 
ومــتــنــفــذيــن فـــي املــنــافــذ تــنــتــهــي إلـــى أمـــوال 
تودع في حسابهم بدال من أن تكون قانونية 

وتترجم إلى مبالغ في موازنة الدولة«.
وتضمن قانون محاربة الفساد الذي جرى 
إقـــــراره نــحــو 20 بـــنـــدًا، أبـــرزهـــا يــنــص على 
ــوال مــوظــفــي الـــدولـــة مـــن مــديــر  ــ مــتــابــعــة أمــ
ــوال يمتلكها  أمـ أي  فـــوق، وتعتبر  فما  عــام 
ال تتناسب مع راتبه الرسمي، شبهة ويتم 

الــتــحــقــيــق فــيــهــا تــلــقــائــيــا. كــمــا يــحــظــر على 
املسؤول تعيني أقاربه ومعارفه أو تكليفهم 
بــعــمــل يــنــتــج عــنــه مــنــفــعــة مـــالـــيـــة، ويــحــظــر 
أيضا العمل بالتجارة أو ما يتصل بها من 
أعمال، وتصل عقوبات القانون إلى السجن 
ــوال املــنــقــولــة وغــيــر  ــ املـــؤبـــد ومـــصـــادرة األمــ
املــنــقــولــة، لــكــن مـــراقـــبـــون يــشــكــكــون بشكل 
كبير فــي جــديــة تنفيذ هــذه الــبــنــود. ووفــق 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  تــصــريــحــات ســابــقــة لــــ
اعــتــبــر عــبــد الــرحــيــم الــشــمــري، عــضــو لجنة 
النزاهة البرملانية أن »هناك طرقًا شيطانية 
فـــي عــمــلــيــة ســرقــة األمـــــوال وغــســلــهــا وأخـــذ 
العموالت، لذا نأمل أن يكون القانون مواكبا 

لهذه الطرق وقادرًا على كشفها«. نهب منافذ 
العراق

لم تعد مشاكل المنافذ العراقية مع إيران وتركيا والكويت واألردن وسورية، بمنأى عن صراع 
تقسيم الموارد بين المتنفذين، ليشتد التنافس على البوابات الحدودية األعلى دخًال من قبل 

األحزاب والمسلحين، بينما تخرج موازنة الدولة بال نصيب
شراء 90 طنًا من الذهب خالل 8 سنوات

قدر املجلس العاملي للذهب، مشتريات العراق من املعدن النفيس خالل 
السنوات الثماني األخيرة بنحو 90.4 طنًا، مشيرا في إحصائية نشرها 
أمس  العراق،  إعــالم محلية في  اإللكتروني، وفق وسائل  على موقعه 
السبت، إلى أن »آخر عملية شراء جرت في سبتمبر/ أيلول من العام 
املاضي بمقدار 6.5 أطنان«. وتسود اتهامات ملسؤولني في الحكومات 
املتعاقبة بالتورط في عمليات فساد وتربح وإهدار للمال العام. وعلى 
وقع التظاهرات التي تعم أنحاء العراق منذ بضعة أسابيع، مرر البرملان 
العراقي قبل أيام، قانون »الكسب غير املشروع«، واملعروف في العراق 

باسم »من أين لك هــذا«. غير أن هناك من يشكك في إمكانية تنفيذ 
ملفات  فتح  من  منعت  وصفقات سياسية  توافقات  ظل  في  القانون 
الفساد التي كبدت الدولة العراقية مئات املليارات من الدوالرات في أقل 
قانون محاربة  تقديرات غير رسمية. وتضمن  من 12 عاما، حسب 
الدولة من مدير  أمــوال موظفي  أبرزها متابعة  بندًا،  الفساد نحو 20 
عام فما فوق، وتعتبر أي أموال يمتلكها ال تتناسب مع راتبه الرسمي، 
تعيني  املسؤول  على  يحظر  كما  تلقائيا.  فيها  التحقيق  ويتم  شبهة 

أقاربه ومعارفه أو تكليفهم بعمل تنتج عنه منفعة مالية.

نسبة من األموال، وبالتالي ستكون للجزائر 
فرصة استعادة ما بني 30 و40 في املائة من 
أمــوالــهــا املــهــربــة، خــاصــة عــن طــريــق البنوك 
أن  يمكن  والتي  تتعامل معها،  التي  الكبرى 

تستجيب لطلبها بهذا الخصوص«.
ــوال يــتــعــذر  ــ ــ ويــلــفــت إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن األمـ
ــا، فـــهـــنـــاك حـــيـــل اعـــتـــمـــدهـــا  ــهــ ــيــ الـــــوصـــــول إلــ

الـــنـــاهـــبـــون فــــي تـــحـــويـــل األمــــــــوال مــــن خـــالل 
اســتــعــمــال طــــرق قــانــونــيــة مــلــتــويــة يصعب 
ــم  ــ ــ كـــشـــفـــهـــا، مـــثـــل اســـتـــعـــمـــال أســــمــــاء أوالدهـ

وأقاربهم وأصدقائهم في املعامالت املالية.
وفي رده على سؤال بخصوص املدة الزمنية 
يــتــوقــع ســراي  الــعــمــلــيــة،  الــتــي ستستغرقها 
أن »يــأخــذ اســتــرجــاع األمـــــوال وقــتــا طــويــال، 

على اعتبار أن العملية تمر عبر عدة مراحل 
وعدة جهات، بداية من اإلجراءات القضائية 
ــتـــي تشمل  واإلجـــــــــراءات الــدبــلــومــاســيــة، والـ
املــنــظــمــات املــالــيــة املــخــتــصــة فـــي الــبــحــث عن 
مـــراكـــز األمــــــــوال، لــنــصــل إلــــى مــرحــلــة إعــــادة 
األموال، وهو ما قد يستغرق بني عامني إلى 

خمس سنوات وربما أكثر«.

الحراك يتمسك بمحاربة 
الفساد )فرانس برس(

العراق 
يستورد سلعًا 
بنحو 40 مليار 
دوالر سنويًا 
)فرانس برس(
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