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قضية فساد تشغل الكويت
الكويت ـ العربي الجديد

أثــــــــــــارت مــــعــــلــــومــــات عــــــن تــــــورط 
صفقات  فــي  كويتيني  مــســؤولــني 
النفوذ  واســتــغــال  مشروعة  غير 
وشــبــهــات تــنــفــيــع وغـــســـل أمـــــوال وعــاقــتــهــم 
بسياسيني فاسدين في ماليزيا موجة غضب 
فـــي الـــكـــويـــت، وســــط دعــــــوات إلــــى الــتــحــقــيــق 
ومــحــاســبــة املـــتـــورطـــني والــــدفــــاع عـــن سمعة 
الــبــاد فــي حــال صــّحــت املــعــلــومــات. ونشرت 
عمليات  بشأن  تقارير  غربية  إعــام  وســائــل 
أمــوال وصفقات وعــمــوالت بأكثر من  غسيل 
7 مــلــيــارات دوالر تــمــت فــي عـــام 2016، فيما 
تورط رئيس الوزراء املاليزي السابق محمد 
الــذي يحاكم بتهم فساد  الـــرزاق  نجيب عبد 
ووســيــط مــالــيــزي يــدعــى جــو لـــو، فــضــا عن 

مسؤولني كويتيني.
عــلــى األثــــــر، أكـــــدت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة في 

اجتماع طارئ حرصها على مكافحة الفساد 
بأشكاله كافة وماحقة مظاهر التعدي على 
املــال الــعــام، وأنــهــا لــن تــتــردد فــي مساءلة كل 
الـــعـــام. فيما  بــاملــال  املــســاس  مــن يثبت عليه 
أعلنت عن اتخاذ عدد من الخطوات للتحقق 
الــتــواصــل االجتماعي  مما أثــيــر فــي وســائــل 
بشأن شبهات فساد بمشروعات مع شركات 

صينية والحكومة املاليزية«.
ــل الــحــكــومــي  ــواصــ ــتــ ــز الــ ــيــــس مــــركــ وقـــــــال رئــ
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة الكويتية 
طارق املزرم، إن مجلس الوزراء الكويتي أمر 
بتكليف ديوان املحاسبة بمراجعة معامات 
ــارج الــكــويــت،  ــ لــهــا عـــاقـــة بـــمـــشـــروع يـــقـــام خـ
بـــاالشـــتـــراك مـــع شــركــة صــيــنــيــة، والــحــكــومــة 
املـــالـــيـــزيـــة الـــســـابـــقـــة. كــمــا أوضـــــح املــــــزرم أنــه 
الكويتية  الــفــســاد  مكافحة  هيئة  تكليف  تــم 
بــفــحــص املــعــامــات املـــشـــار إلــيــهــا، وتــحــديــد 
ــاد، واتـــخـــاذ  ــان هـــنـــاك شــبــهــات فـــسـ ــا إذا كــ مـ

تكليف  إلــى  باإلضافة  القانونية  ــراءات  اإلجــ
وحدة التحريات املالية بالقيام بفحص تلك 
ثــمــة شبهات  كـــان  إذا  مــا  املــعــامــات، لتبيان 
وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها في هذه 

الحالة إلى النيابة العامة.
مــــن جــــانــــبــــه، اســـتـــنـــكـــر الـــخـــبـــيـــر الـــقـــانـــونـــي 
الكويتي حمد الــرشــدان مــا أثــيــر عــن تــورط 
مسؤولني من الحكومة في ملفات فساد في 
مشاريع تقام خارج الباد. وقال الرشدان لـ 
»العربي الجديد« إنه على الرغم من خطورة 
الغربية ومواقع  الصحف  تــداولــه في  تم  ما 
القضية  هـــذه  أن  إال  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
الـــخـــطـــيـــرة لــــم يـــتـــم تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــيــهــا 
الكويت  تعيشه  مــا  بسبب  الــكــافــي  بالشكل 
ــيـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد  فـــي ظـــل تــفــشــي فـ
الحكومة بعدم تجاهل  »كوفيد19«، مطالبا 
القضية واطاع الرأي العام بكل شفافية عن 
تــطــوراتــهــا والــكــشــف عــن هــويــات املتورطني 

عيسى  القانوني  الباحث  وقــال  الفساد.  في 
الفضلي لـ »العربي الجديد« إن القضية لها 
تداعيات خطيرة، تؤثر على سمعة الكويت. 
ودعا الفضلي إلى عدم التهاون أو التقاعس 
فـــــي هــــــذه املــــســــألــــة. عـــلـــى صـــعـــيـــد مــتــصــل، 
وجمعية  الكويتية  املــحــامــني  جمعية  قــالــت 
ــام خــــال بـــيـــان إنــهــمــا  ــعـ ــن املـــــال الـ الــــدفــــاع عـ
تابعتا في األيــام املاضية ما تم تــداولــه في 
و  ادعـــاءات  االجتماعي من  التواصل  مواقع 
بيانات غاية في الخطورة تتعلق بعموالت 
ــان إلــــــى مــحــاســبــة  ــيــ ــبــ وصــــفــــقــــات. ودعــــــــا الــ
فيما  االتهامات.  ثبتت صحة  إذا  املتورطني 
الكويتي على حرص  املصارف  اتحاد  شــدد 
الــبــنــوك عــلــى االلـــتـــزام الــتــام بمكافحة غسل 
األمــوال وتمويل اإلرهــاب كافة، والتعليمات 
ــادرة عـــن بــنــك الـــكـــويـــت املــــركــــزي بـــذات  الــــصــ
الــخــصــوص، مــشــيــرا إلـــى أن مخالفة أحــكــام 

القانون ويترتب عليها جزاءات كبيرة.

باريس ـ العربي الجديد

الفرنسي برونو لو مير، الجمعة،  املالية  قال وزيــر 
عــلــى مساعدة  لــم تحصل  إذا  تختفي  قــد  ريــنــو  إن 
ــة فــيــروس  قــريــبــا جـــدا لــكــي تــتــصــدى لــتــداعــيــات أزمـ
كورونا. وأبلغ لو مير إذاعــة »أوروبــا 1« أنه يتعني 
على مصنع رينو الفرنسي في فلني أال يغلق وأنه 
االحتفاظ  على  قـــادرة  تــكــون  أن  الشركة  على  يجب 
بأكبر عدد ممكن من الوظائف في فرنسا، لكن يجب 
لــو مير  املنافسة. وقـــال  الــقــدرة على  لديها  أن تظل 
»نعم، رينو قد تختفي«. وأضاف أن رئيس مجلس 

إدارة رينو جان دومينيك سينارد يعمل بقوة على 
خطة استراتيجية جديدة، وأن الحكومة الفرنسية 
تدعمه. وأبلغ لو مير أيضا صحيفة لوفيغارو أنه 
لــم يــوقــع بــعــد عــلــى قـــرض بقيمة خــمــســة مــلــيــارات 
املــحــادثــات  وأن  لرينو  دوالر(  مــلــيــارات   5.5( يـــورو 
مــســتــمــرة. وانــخــفــضــت أســهــم ريــنــو 2.9 فـــي املــائــة 
فــي الــتــعــامــات املــبــكــرة الــجــمــعــة. وتــقــول الحكومة 
باستمرار إنه يجب على شركات صناعة السيارات 
الــفــرنــســيــة أن تعيد املــزيــد مــن اإلنــتــاج إلـــى فرنسا 
مقابل الدعم الحكومي للقطاع املتعثر، وإنها تريد 
أقــل تلويثا  الــشــركــات مثل رينو ســيــارات  أن تطور 

للبيئة مع مستويات منخفضة من التلوث. ورينو 
شريك في تحالف أوسع مع الشركتني اليابانيتني 
نيسان وميتسوبيشي موتورز، ومن املقرر أن يعلن 
التحالف عن استراتيجية منقحة في 27 مايو/ أيار.

ــه، ذكــــرت وكـــالـــة كــيــودو  ــ وفـــي ســيــاق الــخــســائــر ذاتـ
اليابانية لألنباء  الجمعة أن نيسان موتور تدرس 
خفض 20 ألف وظيفة من قوة العمل العاملية لديها، 
بالتركيز على أوروبا ودول نامية، إذ تكابد شركة 
انخفاض  للتعافي من  اليابانية  السيارات  صناعة 
املحتملة  التخفيضات  وتــأتــي  الــســيــارات.  مبيعات 
الــذي تستعد فيه نيسان إلعــان نسخة  الوقت  في 

محدثة من استراتيجيتها متوسطة املدى األسبوع 
املقبل. وتعثرت أرباح شركة صناعة السيارات على 
الــثــاثــة املنصرمة، وأضــافــت جائحة  مــدى األعــــوام 
مساع  لتجديد  والضغط  اإللحاح  كورونا  فيروس 
الــشــركــة. وكانت  فــي  نقلة  الحجم وإحـــداث  لخفض 
الــشــركــة قــالــت فــي يــولــيــو/ تــمــوز مــن الــعــام املاضي 
إنها ستخفض 12 ألفا و500 وظيفة من قوة العمل 
لــديــهــا الــبــالــغــة 140 ألـــفـــا. وإذا رفــعــت نــيــســان ذلــك 
فإنها ستنافس خفضا  األعلى،  الرقم  إلى  الخفض 
املالية  األزمـــة  ألــف وظيفة نفذته خــال  بــمــقــدار 20 

العاملية في 2009.

»رينو« قد تختفي... و»نيسان« تسرح اآلالف

الذهب يستكمل ارتفاعه
ارتفع سعر الذهب، الجمعة، إذ 

عزز تصاعد التوتر بني الواليات 
املتحدة والصني اإلقبال على املعدن 

األصفر الذي ُيعتبر مالذا آمنا، 
على الرغم من أنه يتجه لتسجيل 

انخفاض أسبوعي بفعل مؤشرات 
اقتصادية إيجابية من بعض الدول 

التي خففت إجراءات العزل العام. 

وصعد الذهب في املعامالت الفورية 
0.2 في املائة إلى 1727.75 دوالرا 
لألوقية )األونصة(. وارتفع الذهب 

في العقود األميركية اآلجلة 0.4 في 
املائة إلى 1729.40 دوالرا. وصعد 

املعدن األصفر ألعلى مستوياته 
منذ أكتوبر/ تشرين األول 2012 

يوم اإلثنني.
وقال أفتار ساندو مدير السلع 

األولية لدى فيليب فيوتشرز، إن 
»العوامل األساسية ما زالت داعمة 

للذهب، لكن كان هناك بعض 
التحسن في أنشطة التصنيع في 

أوروبا والواليات املتحدة«. 

احتياطيات مصر من األرز
قالت وزارة التموين املصرية، 

الجمعة، إن البالد تملك احتياطيات 
كافية من األرز حتى أكتوبر/ 

تشرين األول، ومن السكر ملدة ستة 
أشهر، ومن القمح ملدة 5.3 أشهر، 

ومن الزيوت النباتية ملدة 5.3 أشهر.

سورية تشتري فول الصويا 
قال متعاملون أوروبيون، الجمعة، 

إن املؤسسة العامة للتجارة 
الخارجية السورية طرحت 

مناقصة دولية جديدة لشراء 50 
ألف طن من فول الصويا وكمية 

مماثلة من الذرة. وأضافوا أن 
غلق في 24 مايو/ أيار. 

ُ
املناقصة ت

غلقت مناقصة سابقة لشراء 50 
ُ
وأ

ألف طن من فول الصويا و50 ألف 
طن من الذرة في 12 مايو/ أيار، 
وقال متعاملون إنهم يعتقدون 

ذ عمليات شراء. وتطلب 
ّ
نف

ُ
أنه لم ت

املناقصة ذرة صفراء ويتعني 
تقديم العروض باليورو.  

انكماش الناتج المحلي 
لتونس 

قال املعهد الوطني لإلحصاء، 
الجمعة، إن الناتج املحلي اإلجمالي 
لتونس انكمش 1.7 في املائة على 
أساس سنوي في الربع األول من 
2020، إذ تضرر قطاع السياحة 
الحيوي بشدة من أزمة فيروس 
كورونا. يأتي ذلك مقارنة بنمو 
بنسبة واحد في املائة في نفس 

الربع من العام املاضي.
 

انخفاض قياسي لمبيعات 
بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، 
أن مبيعات التجزئة البريطانية 

انخفضت بأكبر قدر على اإلطالق 
في إبريل/ نيسان، إذ أغلق معظم 
القطاع بفعل إجراءات العزل العام 
التي فرضتها الحكومة. وتراجع 

حجم املبيعات 18.1 في املائة 
في إبريل مقارنة بمارس/ آذار، 

وهو انخفاض أكبر من متوسط 
التوقعات لهبوط بنسبة 16.1 في 
املائة في استطالع أجرته رويترز 

آلراء خبراء اقتصاديني.

أخبار

الصين 
لم تقّدر 

نمّوها

تخلت الصني عن هدفها للنمو السنوي للمرة األولى الجمعة، وتعهدت بتعزيز اإلنفاق الحكومي إذ تعصف جائحة كوفيد-19 بثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
ل اإلغفال في تقرير عمل رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ املرة األولى التي ال تضع فيها 

ّ
مما أضفى مناخًا قاتمًا على اجتماع البرملان لهذا العام. ومث

الصني هدفًا للناتج املحلي اإلجمالي منذ بدأت الحكومة تنشر تلك األهداف في 1990. وانكمش االقتصاد 6.8 في املائة في الربع األول، وهو أول انكماش في 
عقود. وقال لي في بداية اجتماع البرملان »لم نضع هدفا محددا للنمو االقتصادي، ألن مسار الوباء والوضع االقتصادي تكتنفهما الضبابية بشدة، وتواجه 

التنمية الصينية بعض العوامل غير القابلة للتنبؤ«.

اقتصاد
Saturday 23 May 2020
السبت 23 مايو/ أيار 2020 م  30  رمضان 1441 هـ  ¶  العدد 2091  السنة السادسة

)Getty /أندريا فرديللي(
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الكويت ـ أحمد الزعبي

تواصل األســواق الخليجية نزيف 
الخسائر مــع اســتــمــرار اإلجـــراءات 
ــا دول  ــهــ ــرتــ االحـــــتـــــرازيـــــة الــــتــــي أقــ
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي وفــــــرض حــظــر 
ــا  الـــتـــجـــول ملـــواجـــهـــة تــفــشــي فــــيــــروس كـــورونـ
ــن انـــتـــشـــار  ــزامــ ــتــ املـــســـتـــجـــد »كـــــوفـــــيـــــد19«. ويــ
الفيروس مع تراجع في أسعار النفط، ليشكل 
ــادات الــخــلــيــجــيــة  ــتـــصـ ــة مــــزدوجــــة لـــاقـ صـــدمـ
أدخلتها في حالة ركــود غير مسبوقة، طغت 
االستهاكي  والــــرواج  االحــتــفــال  مظاهر  على 

الـــــذي تــشــهــده املـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة فـــي مــوســم 
عــيــد الــفــطــر. وفــيــمــا تـــواصـــل الــكــويــت وقــطــر 
إجــراءات  تشديد  عمان  والسعودية وسلطنة 
تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية، بدأت 
ــارات فــي تخفيف القيود مــع اإلعـــان عن  اإلمــ
الرغم من  الحياة تدريجيا، على  بداية عــودة 
تصاعد حاالت اإلصابة بالفيروس، كما قررت 
البحرين إعادة فتح األسواق التجارية في 23 

إبريل/ نيسان املاضي.
ــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي حــجــاج  وقــ
بــوخــضــور لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن األســـواق 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة والــــكــــويــــت خــــصــــوصــــا، تــكــبــدت 
خـــســـائـــر غـــيـــر مــســبــوقــة هـــــذا الــــعــــام، بــســبــب 
إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا التي 
أجــبــرت أصــحــاب املــتــاجــر واملــحــال التجارية 
السلطات، محذرا  بقرار  التزاما  اإلغــاق  على 
من استمرار حالة وقف األعمال الذي قد يؤدي 

إلى تداعيات خطيرة يصعب معالجتها.
وأكـــد بــوخــضــور أن خــطــة الــحــكــومــة لــإغــاق 
فــي مــواجــهــة تفشي كــورونــا فــاقــمــت خسائر 
ــاريــــة وأصــــحــــاب  ــتــــجــ ــال الــ ــ ــحــ ــ الــــشــــركــــات واملــ
األعمال، مشيرا إلى أن زيــادة عدد اإلصابات 
الــيــومــيــة ســيــجــعــل مـــن الــصــعــب إعــــــادة فتح 

مــن تــجــارب الــــدول الــتــي اســتــطــاعــت تقليص 
أعـــداد اإلصــابــة بــكــورونــا وعـــادت إلــى الحياة 
الطبيعية بشكل تدريجي من أجل وقف نزيف 

الخسائر في اململكة.
وأكد خالد الشامري لـ »العربي الجديد« وهو 
يملك متجرا لبيع ألعاب األطفال في العاصمة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض أنــــه يــشــعــر بــخــيــبــة أمــل 
كبيرة بسبب استمرار إجراءات اإلغاق خال 
األعياد  مــواســم  أن  مــؤكــدا  الفطر،  موسم عيد 
فـــي املــمــلــكــة أكــثــر فـــتـــرات الــســنــة الــتــي تشهد 

تحقيق إيرادات كبيرة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن قــــرار الــســلــطــات اإلمــاراتــيــة 
إعــــادة فــتــح االقــتــصــاد تــدريــجــيــا إال أن حالة 
القلق ال تزال تسيطر على األســواق التجارية 
التي تشهد ركودا بسبب الهواجس واملخاوف 
التي تسيطر على املواطنني واملقيمني بسبب 

انتشار الفيروس.
وخلت األســواق التجارية في دبــي وأبوظبي 
ــارة عــلــى الـــرغـــم مـــن ســـمـــاح الــســلــطــات  ــ مـــن املــ
ملحال اللحوم واملحامص واملطاحن واملسالخ 
ــــن والـــشـــاي ومـــحـــات تــجــارة  ــاك والـ ــمــ واألســ

بالعمل  والــشــوكــوالتــه  والحلويات  املــكــســرات 
الثامنة  الــســادســة صباحًا حتى  الــســاعــة  مــن 
مـــســـاًء. مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــالـــت غـــرفـــة تــجــارة 
وصــنــاعــة دبـــي، أنــهــا تــتــوقــع تحسن األعــمــال 
بشكل كبير في األسابيع واألشهر القادمة مع 
إلى عملها  التجارية  الشركات واملحال  عودة 
بــشــكــل طــبــيــعــي. وفــيــمــا لـــم تــعــلــن الــســلــطــات 
ــــرض الـــحـــظـــر الـــشـــامـــل خـــال  الـــقـــطـــريـــة عــــن فـ
عــيــد الــفــطــر، واالكــتــفــاء بــقــرار إغــــاق املــتــاجــر 
ووقــــف األنــشــطــة الــتــجــاريــة حــتــى 30 مــايــو/ 
أيــــار الـــجـــاري، حــــذرت الــســلــطــات مــن خــطــورة 
الــتــجــمــعــات ودعــــت املــواطــنــني واملــقــيــمــني إلــى 

البقاء في منازلهم وعدم التزاور.
إلى  التجارية  إغــاق األنشطة  وأدى استمرار 
التي تشهدها قطر كل  البهجة  غياب مظاهر 
عــــام مـــع االحـــتـــفـــال بـــاألعـــيـــاد، خــصــوصــا في 
سوق »واقف« أحد أهم األسواق الشعبية في 
الدوحة الذي يشهد إقباال كبيرا من املواطنني 

واملقيمني في األعياد واملناسبات الوطنية.
وفي سلطنة عمان، أعلن وزير الصحة أحمد 
الــســعــيــدي، أن بـــاده لــن تــفــرض حــظــر تجول 

ــام عــيــد الــفــطــر، بــســبــب »عـــدم  شــامــل خـــال أيــ
ــــدواه الــصــحــيــة فـــي مــنــع انـــتـــشـــار فــيــروس  جــ
باده  اتخاذ  السعيدي  أكد  وبينما  كورونا«. 
خطة متكاملة في إطار اإلجراءات االحترازية 
تـــزال األنشطة  الــفــيــروس، ال  للحد مــن تفشي 
الــتــجــاريــة مــتــوقــفــة فــي الــســلــطــنــة، كــمــا غابت 
املتوقع  االقــتــصــادي  ــرواج  والـ الفرحة  مظاهر 

في األعياد.
وعــلــى الــرغــم مــن قــــرار الــســلــطــات البحرينية 
إعادة فتح األسواق التجارية منذ 23 إبريل/ 
البحرينية  ــواق  ــ األسـ أن  إال  املـــاضـــي،  نــيــســان 
تــشــهــد ركـــــودا غــيــر مــســبــوق وشـــهـــدت مــحــال 
ــاال ضـــعـــيـــفـــا مــن  ــ ــبـ ــ ــات إقـ ــويــ ــلــ ــحــ ــــس والــ ــــابـ املـ
ــد ســـــواء خــال  املـــواطـــنـــني واملــقــيــمــني عــلــى حـ
موسم العيد، فيما شهدت املتاجر نقصا كبيرا 

في السلع بسبب ضعف حركة االستيراد.
كــمــا غــابــت مــظــاهــر الــفــرحــة بــعــيــد الــفــطــر في 
البحرينية  الــســلــطــات  قـــرار  بسبب  الــبــحــريــن 
السينما  ودور  الترفيهية  املــجــمــعــات  إغـــاق 
واملقاهي، واقتصار عمل املطاعم على توصيل 

الطلبات فقط.

عيد فطر استثنائي يحـل على العرب

الفيروس يجمد الحركة التجارية )جابر عبد الخالق/ األناضول(

ارتفاع كبير في أسعار األلبسة )دليل سليمان/ 
فرانس برس(

أي  العام  هذا  في  الفطر  عيد  يشبه  ال 
العربية،  الدول  توحد  األزمات  آخر.  عام 
نفطية كانت أم ضعيفة. اإلغالق والتباعد 

االجتماعي يفرضان التزام البيوت منعًا النتشار 
فيروس كورونا، ما ينعكس جمودًا يكبّل 
حين  في  الوظائف.  على  ويؤثر  األسواق 

ينعكس  انخفاضًا  النفط  أسعار  تشهد 
أما  النفطية.  الدول  إيرادات  في  تراجعًا 
فمأساة  الحروب،  في  تتخبط  التي  الدول 

الفقر  يسود  حيث  مضاعفة،  مواطنيها 
االقتصادية  واألزمات  والخوف  والجوع 
واالجتماعية، ليأتي كورونا مضاعفًا المعاناة

محور

مخاوف من تعمق 
األزمات االقتصادية 

في الخليج

عدنان عبد الرزاق

بّدل الغاء وتراجع القدرة الشرائية، األنماط 
من  كــان  مــا  وحـــّول  للسوريني،  االستهاكية 
الضروريات اليومية، إلى كماليات وأمنيات. 
فــبــعــد أن اســتــغــنــى ســـوريـــون عـــن الــبــروتــني 
ارتفاع األسعار،  »اللحوم« بسبب  الحيواني 
تــنــاســوا الــحــلــوى وحــتــى فــواكــه وخــضــر من 
أما  الفطر.  فــي مناسبة عيد  بــادهــم،  إنــتــاج 

ألبسة العيد، فيكاد شراؤها أن يكون حلمًا.
يقول سمير، وهو موظف ســوري فئة أولى، 
»العربي الجديد« إنه يستطيع براتبه شراء  لـ
حلوى من النوع املتوسط، أو يشتري بنطاال 
من النخب الثاني. فسعر كيلو الحلوى نوع 
الــســت أو آســـّيـــة« يــبــلــغ بدمشق  أول »ســــوار 
الـــيـــوم نــحــو 40 ألــــف لـــيـــرة، فـــي حـــني وصــل 
سعر بنطال الجينز نحو 140 ألف ليرة، وال 
يزيد متوسط الــرواتــب واألجــور عن 50 ألف 

الجزائر ـ دليلة بلخير

عرفت أســواق الجملة والتجزئة في الجزائر 
نقصًا فادحًا بمستلزمات صناعة الحلويات، 
ما رفــع أسعارها بني 10 إلــى 100 في املائة. 
بــإجــراءات  النقص  الجملة سبب  باعة  وبــرر 
الــتــنــقــل املــفــروضــة بــســبــب الــحــجــر الــصــحــي، 

إضافة إلى ارتفاع الطلب.
وفـــي جــولــة لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« فـــي ســوق 
الـــســـمـــار بــالــعــاصــمــة، ارتـــفـــع ســعــر الــفــريــنــة 

ليرة سورية. ويلفت املوظف السوري إلى أن 
ُيرى  السوريون  الــذي يعيشه  »الفقر والعوز 
بــات  فاللحم  الــكــام«  عــبــر  وال يمكن وصــفــه 
أمنية بعد أن وصل سعر كيلو لحم الخروف 
إلى أكثر من 11 ألف ليرة وسعر الحذاء إلى 
الفقر  ألــف ليرة ســوريــة ونسبة  أكثر مــن 30 

بسورية أكثر من %90.
ارتــفــاعــًا قياسيا  الــســوريــة  وتشهد األســــواق 
فــي أســعــار الــســلــع واملــنــتــجــات، خــاصــة بعد 
التي  السورية  الليرة  بسعر  الكبير  التراجع 
خــســرت ثــلــث قــيــمــتــهــا خــــال الـــعـــام الــجــاري 

وتعدى سعر الدوالر 1650 ليرة سورية.
وقفزت أسعار الحلويات واأللبسة على نحو 
خاص، قبل عيد الفطر، بأكثر من 300% عّما 

كانت عليه في عيد العام املاضي.
وتقول السيدة حنان من دمشق، إنه ال يمكن 
الحلويات  العيد حتى صنع  هذا  للسوريني 
فــي املـــنـــازل، ألن املــــواد األولـــيـــة ارتــفــعــت إلــى 

)الطحني( إلى 700 دينار لكل 10 كيلوغرامات 
بــعــد أن كـــان فــي حـــدود 600 ديـــنـــار، فيما ال 
تتوفر املحات على السميد الذي اختفى من 
األســواق بسبب اإلقبال الكبير عليه من قبل 
الــعــائــات فــي بــدايــة الحجر املــنــزلــي، وإعــان 

وقف نشاط املخابز.
فاروق محمدي بائع بمحل للمواد الغذائية، 
كــان مناسبة لبيع مستلزمات  العيد  قــال إن 
أربــاح  جني  مــع  معقولة  بأسعار  الحلويات 
تسمح بالخلود للراحة يومي العيد، غير أن 
ارتفاع أسعار مستلزمات العيد للضعف مع 
تراجع القدرة الشرائية للمواطن لم يخدم ال 

التجار وال العائات. 
كـــذا، ارتــفــع سعر الــفــول الــســودانــي إلــى 450 
دينارا بعد أن كان في حدود 300 دينار قبل 
أســبــوع، فيما ارتــفــع سعر الــجــوز إلــى 4000 
ديــنــار بــعــد أن كـــان فــي حـــدود 2800 ديــنــار، 
وارتفع اللوز إلى 2600 دينار بعد أن كان في 

الشرائية للسوريني. وطاول  القدرة  أكثر من 
ــار فــــي األســـــــــواق الـــســـوريـــة،  ــ ــعـ ــ ــاع األسـ ــ ــفـ ــ ارتـ
األلبسة حتى املستعمل منها، ليسجل إكساء 
طفلني أكثر من 50 ألف ليرة سورية، بحسب 
ما يقول املوظف مهند شباط من منطقة دمر 

بالعاصمة دمشق.
ــــال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع  ويــــؤكــــد شــــبــــاط خــ
الرجالي  الطقم  سعر  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
يــتــراوح بــني 40 و100 ألــف ليرة على حسب 
الــعــبــاءة النسائية  املــاركــة والــقــمــاش، وسعر 
بــني 50 و70 ألــف لــيــرة، وأمــا ألبسة األطــفــال، 
فيتراوح سعر الفستان بني 25 و35 ألف ليرة 
وارتفع سعر الطقم الــوالدي »أطفال صغار« 
من نحو 10 آالف ليرة العام املاضي إلى أكثر 

من 20 ألف ليرة هذا العام.
ويرى االقتصادي السوري محمود حسني أن 
الرتفاع األسعار بسورية أسبابًا عدة، أهمها 
تــراجــع ســعــر صـــرف الــلــيــرة مــقــابــل العمات 

حدود 1800 دينار، وحسب الباعة فإن سبب 
غــائــهــا يـــعـــود لـــوقـــف عــمــلــيــات االســـتـــيـــراد، 
مقابل  الطلب  ارتــفــاع  مــع  السعر  وتــضــاعــف 

قلة املعروض.
وأجبرت أسعار املكسرات املرتفعة العائات 
السوداني في مختلف  بالفول  االكتفاء  على 
الــحــلــويــات. وشـــرحـــت الــســيــدة مــريــم كــــورار 
أنــهــا تحضر الــحــلــويــات بــالــفــول الــســودانــي 
فقط من  اللوز  وتشتري كميات صغيرة من 
أجـــل الــتــزيــني، وفـــي بــعــض املــــرات تعوضها 

األجنبية، فبرأيه األسعار ثابتة وتتقارب مع 
أسعار الدول املجاورة إذا ما قيست بالدوالر، 
بــدلــيــل اســـتـــمـــرار الــتــهــريــب مـــن ســـوريـــة إلــى 
لــبــنــان، ولــكــن الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لــلــيــرة، هي 

التقشف  أن  وأضــافــت  الصناعية.  بالنكهات 
انخفاض  بسبب  مــضــى  بعهد  ارتــبــط  الـــذي 
مداخيل النفط تضاعف نتيجة توقف أرزاق 
عــشــرات الــعــائــات بسبب فــيــروس كــورونــا، 
»سأحضر ثاثة أنواع من الحلويات بكميات 
لم  الــعــيــد.  فـــأل خــيــر بمناسبة  لــتــكــون  قليلة 
أرغب في أن استقبل العيد من دون حلويات 
ــتــــي جــفــفــهــا الــحــجــر  ــل الــ ــيــ ــداخــ ــة املــ ــلـ ــم قـ ــ رغــ

الصحي«، تقول السيدة مريم.
ــفــــع ســعــر الــعــســل الــصــنــاعــي إلــــى 640  وارتــ
ديـــنـــارا بــعــد أن كـــان فـــي حــــدود 500 ديــنــار، 
وســعــر الــســمــن إلـــى 150 ديـــنـــارا لــعــلــبــة 250 
غـــرامـــا، فــيــمــا عـــرفـــت املـــحـــات اخــتــفــاء شبه 
كلي لخميرة الحلويات من الرفوف، وخلقت 
ــنــــدرة ارتـــفـــاعـــا فـــي ســعــرهــا إلــــى الــضــعــف  الــ
حيث أصبح سعرها 10 دنانير بعد أن كان 
4 دنــانــيــر.  ولــجــأت عــائــات القــتــنــاء صنف 
اللواتي تعودن  أو اثنني من إنتاج السيدات 

الــتــي تــراجــعــت. ومــن األســبــاب أيــضــًا تراجع 
اإلنـــتـــاج املــحــلــي وارتـــفـــاع أســعــار املــســتــورد، 
فــفــي الــســابــق كـــان إنــتــاج ســوريــة مــن الــغــذاء 
واللباس، يغطي الحاجة املحلية، ولكن اليوم 
أكثر من 50% من املنشآت الصناعية متوقفة، 
أو تنتج بالحد األدنى، بعد غاء مستلزمات 

اإلنتاج وعدم دعم استيراد املواد األولية.
وفي حني يتوقع االقتصادي السوري مزيدا 
مـــن الـــغـــاء نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار تـــهـــاوي سعر 
صــــرف الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة، يـــقـــول إنــــه »لــيــس 
مــســتــبــعــدًا أن يــصــل الـــــدوالر إلـــى ألــفــي لــيــرة 
الــركــود سيبلغ مستويات  أن  مؤكدًا  قريبًا«، 

خانقة، ما سيؤثر على املنتجني والتجار.
وكـــــان الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي، عـــابـــد فضلية 
قــد تــوقــع زيـــادة االنــخــفــاض فــي الطلب على 
كــل السلع واملــــواد بعد شهر رمــضــان. وعــزا 
فـــضـــلـــيـــة األســــــبــــــاب، إلــــــى الـــضـــعـــف الــــقــــدرة 

الشرائية وانخفاض االستهاك.

العيد أو من أخريات هن  على بيع حلويات 
أيضا لجأن إلى هذه املهنة لتحصيل بعض 
املال عبر اإلنترنت، بعد أن كان املاذ في وقت 
التقليدية  الــحــلــويــات  ســابــق مــحــات صــنــع 
التي تقرر وقف نشاطها بسبب ما خلفته من 
الفضيل،  الشهر  املحات خال  طوابير على 

بالتزامن مع انتشار كورونا.
ــة بـــاأليـــام  ــارنـ ــقـ ــار مـــرتـــفـــعـــة مـ ــ ــعـ ــ وبــــــدت األسـ
قدمت  أنها  السيدة سعيدة  وأكــدت  العادية، 
طــلــبــيــة القــتــنــاء ثــاثــة أصـــنـــاف مختلفة من 
الحلوى، 30 قطعة من كل صنف، وبلغ السعر 
إن عملية  وقـــالـــت  ديـــنـــار.  آالف   5 اإلجــمــالــي 
أربعة  أو  حسابية بسيطة ملستلزمات ثاثة 
أنــــواع مــن الــحــلــويــات جعلتها تــتــراجــع عن 
تحضيرها وتقرر شراءها بعد أن اتضح أن 
فــارق الكلفة بني التحضير في املنزل وطلب 
حلويات جاهزة من الخارج بسيط جدا وال 

يتجاوز ألف دينار.

أسعار مستلزمات الحلويات ُتنفر الجزائريينألبسة العيد ليست بمتناول السوريين

التضخم يترافق مع 
تراجع القدرة الشرائية 

للمواطنين

تفشي فيروس كورونا خال عطلة عيد الفطر، 
حيث أعلنت فرض حظر تجول على مدار 24 
ساعة ابتداء من 23 مايو/أيار وحتى 27 من 
كافة.  اململكة  ومناطق  مــدن  في  نفسه  الشهر 
الــفــايــز املستشار ملــركــز الخليج  وشـــدد خــالــد 
للدراسات االقتصادية في السعودية – مقره 
أكثر األســواق  أن السوق السعودي  الــريــاض، 
ــمـــرار غلق  ــتـ ــتـــضـــررة جـــــراء اسـ الــخــلــيــجــيــة املـ
التجارية وتعليق  األنــشــطــة  األســــواق ووقـــف 
والـــرواج  العمرة  ومــوســم  الدينية  املناسبات 

التجاري الذي تشهده مكة واملدينة واملنورة.
ــربـــي  ــعـ ــــع »الـ ــــال مـ ــفــــايــــز خــــــال اتـــــصـ ودعـــــــا الــ
االستفادة  إلــى  السعودية  الحكومة  الجديد« 

صدمة مزدوجة من كورونا والنفط

ــرى بــعــد عــيــد الــفــطــر. وأكـــد  األســـــواق مـــرة أخــ
ــد املـــطـــاعـــم فــــي أحـــد  ــ ــالـــك أحـ ســـعـــد املــــبــــارك مـ
أنه  الكويت  التجارية الشهيرة في  املجمعات 
السابقة على إمكانية  الــفــتــرة  فــي  يــعــول  كــان 
ــــادة فــتــح األســـــواق مـــع حــلــول عــيــد الــفــطــر،  إعـ
الــبــاد،  قـــرار فــرض الحظر الشامل فــي  إال أن 
فاقم الخسائر املتراكمة منذ بداية أزمة تفشي 
ــر شــهــر فــبــرايــر/  ــ ــيـــروس كــــورونــــا فـــي أواخــ فـ
شباط املاضي. وأضاف املبارك خال اتصال 
عيد  موسم  أن  الجديد«  »العربي  مــع  هاتفي 
الفطر كان الفرصة األخيرة إلمكانية تعويض 
الخسائر حيث يتزايد اإلقبال على املجمعات 

الترفيهية وخصوصا املطاعم.
التجوال  فــرض  الكويتية  السلطات  وأعــلــنــت 
أيــار وحتى  الفترة من 10 مايو/  الشامل في 
ــيـــس الـــــــوزراء  ــد رئـ ــ نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر، بــيــنــمــا أكـ
الــكــويــتــي الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد أن االلــتــزام 
ــــى ســرعــة  ــراءات الــصــحــيــة ســـيـــقـــود إلـ ــ ــاإلجــ ــ بــ
في  الطبيعية  الحياة  إلى  التدريجية  العودة 
الــبــاد بــعــد انــتــهــاء عــيــد الــفــطــر. مــن جهتها، 
ملواجهة  املفروضة  القيود  السعودية  شــددت 

صنعاء ـ محمد راجح

عــاد املــوظــفــون املــدنــيــون فــي اليمن املتوقفة رواتــبــهــم منذ 
نحو ثــاث ســنــوات، لــرفــع أصــواتــهــم مــن جــديــد قبيل عيد 
الفطر، وسط انتشار متسارع لفيروس كورونا في معظم 
املناطق اليمنية. إذ يواجه اليمنيون أوقاتًا عصيبة نتيجة 
متطلبات  ملواجهة  الضرورية  املعيشية  االلــتــزامــات  تراكم 

العيد وتبعات اإلجراءات االحترازية ملكافحة كورونا.
ويعيش نحو 600 ألف موظف حكومي في مناطق سيطرة 
الحوثيني للعام الرابع على التوالي في ظل معاناة قاسية 
السبل بهم لعدم وجود  بسبب توقف مرتباتهم وانقطاع 
احتياجاتهم  تأمني  تعينهم على  أخــرى  دخــل  أي مصادر 
ــا بــنــحــو 5  ــرادهـ ــرًا يــقــدر عـــدد أفـ املــعــيــشــيــة. إذ يــعــيــلــون أســ
مايني فرد. بينما برز املجلس االنتقالي الجنوبي املدعوم 
للقيام  الحكومة  أمــام جهود  أخــيــرًا كحجر عثرة  إمــاراتــيــًا 
بمهامها في صرف مرتبات املوظفني في مناطق سيطرتها 

والتخفيف من معاناة املواطنني.
القلق يساورهم  فــإن  ــاوري،  املــ املــوظــف إسماعيل  وحــســب 
كموظفني با دخل في حال تم تنفيذ قرار الحجر الشامل، 
»العربي الجديد«، أي مدخول  إذ ال يمتلكون، وفق حديثه لـ

للتعامل مع هذا القرار والبقاء في املنازل لفترة طويلة.
واضــطــر عــبــد الــلــه حــســن، املــوظــف فــي إحــــدى املــؤســســات 
العامة في صنعاء، للتخلي عن توفير كسوة العيد ألوالده 
األربــعــة ألول مــرة في مثل هــذه املناسبة، إضافة إلــى عدم 
تلبية أي من متطلبات العيد التي اعتاد سنويًا توفيرها، 

من حلويات ومستلزمات أخرى.
وحـــذر مــســؤول أمــمــي الــحــوثــيــني مــن اســتــخــدام اإليــــرادات 
أكدت  والتي  النفطية،  املشتقات  استيراد  الخاصة برسوم 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أنــهــا تــصــل ألكــثــر مـــن 35 مــلــيــار ريـــال 

ومخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة املدنية. 
وقالت مصادر في مكتب املبعوث األممي إلى اليمن مارتن 
»الحوثيني«  اســتــخــدام  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ غريفيث، 
ــــرادات خـــطـــوة ســيــئــة يــجــب الـــتـــراجـــع عــنــهــا وتــوفــيــر  ــــإيـ لـ
اتفاقا  امللف، ألن هناك  للتقدم في هــذا  الــازمــة  املعلومات 
مبرما مع الحكومة اليمنية يفيد بعدم استخدام اإليرادات 
إال بعد تحديد آلية مشتركة بني الطرفني املتنازعني لدفع 

الرواتب.
بنهب  الحوثيني  قيام  أدانــت  قد  اليمنية  الحكومة  وكانت 
اإليرادات من رسوم استيراد املشتقات النفطية من الحساب 
الحكومة،  وقالت  الحديدة.  في  املركزي  البنك  في  الخاص 
عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن هذا التصرف يعد 
الستيراد  املؤقتة  اإلجــــراءات  لتفاهمات  صــارخــة  مخالفة 
املــشــتــقــات النفطية إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة الــتــي تــم االتــفــاق 

عليها مع األمم املتحدة.

ويضع املجلس االنتقالي الجنوبي املدعوم إماراتيًا عينه 
على البنك املركزي في عدن، إذ دعا رئيس ما يسمى اإلدارة 
الــذاتــيــة فــي املــجــلــس أحــمــد بــن بــريــك، الــبــنــك إلـــى التعامل 
التابعة  العسكرية  التشكيات  رواتـــب  وصـــرف  بحيادية 
للمجلس، إضافة إلى تنفيذ حملة تبرعات وفرض جبايات 
الخاضع  املــركــزي  البنك  قــام  الــتــجــاريــة، فيما  املــحــال  على 
املاضيني،  اليومني  خــال  صنعاء،  في  الحوثيني  لسيطرة 
بـــصـــرف نـــصـــف راتــــــب لــلــمــوظــفــني املـــدنـــيـــني فــــي املــنــاطــق 
مطلعة  مصادر  وقالت  املالية.  تدخاته  لنطاق  الخاضعة 
فــي البنك إن هــذه املــدفــوعــات تأتي فــي سياق تنفيذ قــرار 
ســابــق صــــادر عـــن املــجــلــس الــســيــاســي الــتــابــع للحوثيني 
ــرادات املــشــتــقــات النفطية فــي صـــرف نصف  ــ الســتــخــدام إيـ

راتب كل شهرين.
»العربي الجديد«، إن املبلغ ضئيل ال يغني  وقال موظفون لـ
وال يسمن مــن جـــوع، ومــع ذلــك تــم استقطاع نحو خمسة 
الف ريــال منه بحجة »الــزكــاة«، وهــو مبلغ كبير فاجأهم 

َ
ا

حسمه مــن »نــصــف الــراتــب«، وذلـــك مــع اقــتــراب عيد الفطر 
في  بها  اإليفاء  عليهم  التي  املرهقة  املعيشية  وااللتزامات 
ظل توجهات مرتقبة للحوثيني لتنفيذ قرار شامل بالحظر 
فــي صــنــعــاء وبــعــض املــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرتهم بعد 

انتهاء شهر رمضان.
وأشار الباحث االقتصادي إبراهيم نعمان إلى أن سياسات 
التحالف في اليمن ودعمه تشكيات عسكرية غير نظامية 
وخـــــارج إطــــار الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، وتــمــكــيــنــهــا مـــن مــــوارد 
املوانئ واملواقع االقتصادية  الدولة وبسط السيطرة على 
اليمن  فــي  املعيشي  الــوضــع  فاقمت  الــســيــاديــة،  والنفطية 
ووضعت »لقمة عيش الناس« ومرتباتهم ورقة في الصراع 
»الــعــربــي  ــــع أدى، حــســب حــديــثــه لـــ الـــدائـــر فـــي الـــبـــاد. واقـ
الجديد«، إلى تفشي الجوع، واآلن يتسارع انتشار فيروس 
كورونا في ظل انعدام تحرك السلطات الرسمية ملكافحته 

وتخفيف تبعاته االقتصادية واملعيشية الكارثية.

الخسائر تالحق 
الخليجيين في 

موسم العيد

عيد اليمنيين: 
فيروس وأزمة رواتب

يحل عيد الفطر ثقيًال على 
اليمنيين الذين يواجهون الحرب 

والجوع وضعف الرواتب، إضافة 
إلى فيروس كورونا

في  ارتفاع  من  الخليجية  ــدول  ال من  عدد  في  المواطنون  يعاني 
من  عدد  على  يسيطر  الذي  اإلغالق  مع  بالتزامن  السلع،  بعض  أسعار 
اقتصاداتها. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 1.3 
في المائة على أساس سنوي في إبريل/ نيسان بفعل زيادة أسعار الغذاء 
كورونا  أثر  حيث  األخرى  السلع  بعض  أسعار  انخفاض  من  الرغم  على 
األسعار  إن  لإلحصاء  العامة  الهيئة  وقالت  المستهلكين.  إنفاق  على 

انخفضت 0.1 في المائة في إبريل مقارنة مع مارس/ آذار.

ارتفاع في األسعار

يسيطر الركود على 
األسواق الخليجية، مع 

استمرار اإلغالق في 
بعضها، واتساع الخوف 
من كورونا في بعضها 

اآلخر

تجنب العديد من 
الجزائريين صناعة حلويات 
العيد في بيوتهم، بسبب 
ارتفاع أسعار المستلزمات
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