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غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــزة،  ــار قـــطـــاع غـ ــمـ أعــلــنــت الــلــجــنــة الــقــطــريــة إلعــــــادة إعـ
الفقيرة  األســـر  مالية خامسة آلالف  دفــعــة  عــن صــرف 
املقدمة من دولــة قطر لصالح  واملحتاجة، عبر املنحة 

الشعب الفلسطيني.
ــــام فـــي اللجنة  وقــــال رئــيــس الــعــاقــات الــعــامــة واإلعــ
»العربي الجديد«، إن  القطرية، عبد الرحمن الخالدي، لـ
عملية الصرف بدأت، أمس اإلثنني، عبر مكاتب البريد 
املنتشرة في القطاع، وفقًا للترتيب األبجدي لألسماء 
واآللـــيـــات الــتــي جـــرى اتــبــاعــهــا فــي الــدفــعــات السابقة. 

الدفعة  من  املستفيدين  إجمالي  أن  الخالدي  وأوضــح 
الفقيرة يقدر بنحو 109 آالف  املالية الخاصة باألسر 
ــم مــن الــكــشــفــني األول والــثــانــي  شــخــص مــســتــفــيــد، وهـ
الــذيــن اســتــفــادوا مــن املــنــحــة ســابــقــًا، حــيــث سيحصل 
فــرد.  لــكــل  هــــؤالء عــلــى مــبــلــغ نــقــدي بقيمة 100 دوالر 
ورّجح أن تتواصل هذه الدفعات مع إعان أمير قطر، 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن دعم جديد للشعب 

الفلسطيني، بواقع 480 مليون دوالر.
ــادة إعـــمـــار غـــزة،  ــ ــل رئــيــس الــلــجــنــة الــقــطــريــة إلعـ ووصــ
الــقــطــاع،  إلـــى  الــعــمــادي، فــجــر اإلثــنــني،  السفير محمد 
بــرفــقــة وفـــد قــطــري رفــيــع املــســتــوى يــضــم نــائــبــه خالد 

الطوالبة. وبحسب  الله  اللجنة عبد  الــحــردان وعضو 
األســر  عــدد  فــإن  غـــزة،  فــي  االجتماعية  التنمية  وزارة 
املــســتــفــيــدة مـــن بـــرنـــامـــج املـــســـاعـــدات الــنــقــديــة املــقــدم 
يبلغ 71 ألـــف أســــرة، بــواقــع نــحــو نــصــف مــلــيــون فــرد، 
ــراوح إجــمــالــي املــبــلــغ الــــذي تــحــصــل عــلــيــه هــذه  ــتـ إذ يـ
األسر ما بني 211 و506 دوالرات. وبجانب املساعدات 
املواطنني  لفئة  العاملي  الغذاء  برنامج  يقدم  القطرية، 
فــي غـــزة، مــســاعــدات غــذائــيــة عــبــر قــســائــم شــرائــيــة من 
 التجارية، إذ يبلغ عدد األسر املستفيدة من هذا 

ّ
املحال

املشروع 20 ألف أســرة، بإجمالي عدد 85 ألف فــرد، إذ 
يتراوح نصيب الفرد في هذه القسيمة ما بني 8 و10 

يــأتــي هـــذا فــي وقـــت أعــلــنــت وزارة األشــغــال  دوالرات. 
العامة واإلســكــان، أمــس، اعتزامها صــرف بــدل إيجار 
ملدة 6 شهور، ألصحاب الوحدات السكنية التي ُدّمرت 

ي، خال العدوان األخير على قطاع غزة. 
ّ
بشكل كل

وقال ناجي سرحان، وكيل الوزارة، في بيان وفق وكالة 
األنــاضــول، إنــه سيتم خــال أيــام صــرف بــدل اإليــجــار، 
وبحسب  االجتماعية.  التنمية  وزارة  مــع  بالتنسيق 
ي 

ّ
الوزارة، فإن نحو 100 وحدة سكنية ُدّمرت بشكل كل

القطاع، في وقــت سابق  األخير على  التصعيد  خــال 
مــن مــايــو/أيــار الـــجـــاري، بينما تــضــررت حــوالــي 700 

خرى بشكل جزئي.
ُ
وحدة أ

صرف دفعة مالية قطرية خامسة لفقراء غزة

بتكوين تعود للصعود
ــادت الــعــمــلــة املـــشـــفـــرة الـــكـــبـــرى فــــي الـــعـــالـــم »بــتــكــويــن«  ــ عــ
لــلــصــعــود، لــتــامــس أعــلــى مــســتــوى لــهــا فــي تــســعــة أشهر 
خال تعامات أمس اإلثنني، متجاوزة سبعة آالف دوالر. 
وزادت بتكوين بنسبة 1.1 في املائة في أحدث معاملة لها 

بعد صعودها  بتستامب  بــورصــة  على  دوالرًا   7056 إلــى 
14 فــي املــائــة يــوم السبت املــاضــي، فــي ثــانــي أضــخــم قفزة 
يومية لها هذا العام، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل 
لــوكــالــة رويــتــرز. وزادت  أغــســطــس/آب 2018، وفــق تقرير 

قيمة بتكوين لنحو مثليها هذا العام، مما يسلط الضوء 
في  السوء  بالغ  أداء  بعد  العملة  في  الشديد  التقلب  على 
2018 عندما فقدت نحو ثاثة أرباع قيمتها وسط تشديد 

للوائح التنظيمية في أنحاء العالم.

إجراءات كورية لحماية سوق المال
قال لي هو سونغ، النائب األول لوزير االقتصاد والمالية 
المسؤولين  اجتماع مع كبار  الجنوبية، في  في كوريا 
في البنك المركزي والهيئات المالية األخرى في سيول، 
وفق وكالة يونهاب الكورية، أمس اإلثنين إن الحكومة 
ستتخذ بسرعة خطوات في الوقت المناسب لتحقيق 
االستقرار في سوق المال في حالة زيادة التقلب بشكل 
كبير، بسبب تأثيرات الحرب التجارية بين الواليات المتحدة 
األميركي  الرئيس  أمر  الماضي،  السبت  ويوم  والصين. 
الواردات  جميع  على  الرسوم  زيادة  ببدء  ترامب، 
دوالر،  مليار   325 بنحو  والمقدرة  الصين،  من  المتبقية 
وذلك بعد 24 ساعة فقط من زيادة الرسوم من %10 

إلى 25 في المائة، على بضائع بقيمة 200 مليار دوالر.

تراجع حاد لمبيعات السيارات في الصين
في  حادًا  تراجعًا  الصين  في  السيارات  مبيعات  سجلت 
الماضي  العام  من  الشهر  بنفس  مقارنة  إبريل/نيسان، 
اتحاد  عن  اإلثنين  أمس  صادرة  بيانات  وفق   ،2018
مصنعي السيارات في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وقال 
االتحاد إن المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم، 
على  الماضي  الشهر  المائة  في   14.6 بنسبة  انخفضت 
تراجعًا  لتسجل  سيارة،  مليون   1.98 إلى  سنوي  أساس 
قد  المبيعات  وكانت  التوالي.  على  العاشر  للشهر 
المائة في مارس/آذار و14 في  5.2 في  بنسبة  هبطت 
المائة في فبراير/شباط، فضال عن تسجيل أول انكماش 
ظل  في  الماضي  العام  في  التسعينيات  منذ  سنوي 
تباطؤ االقتصاد والحرب التجارية مع الواليات المتحدة.

طاقة شمسية للعراق
ميغاواط   500 إضافة  العراقية  الكهرباء  وزارة  تعتزم 
المحطات  نصب  باعتماد  الكهربائية،  الطاقة  من 
الشمسية على أسطح المنازل والمؤسسات الحكومية 

واالعتماد عليها لتوفير الطاقة. 
وقال لؤي الخطيب وزير الكهرباء في تصريح صحافي، 
االستثمارية  المشاريع  من  حزمة  إطالق  تم  إنه  أمس، 
حيث  المحافظات،  من  بعدد  شمسية  محطات  لبناء 

تدرس الوزارة حاليًا اختيار الشركات المنفذة للمشروع. 
ألف   15 تجاوز  البالد  في  الطاقة  إنتاج  أن  وأضاف 
ذاتها  للمدة  ميغاواط  ألف   11 بـ  مقارنة   ميغاواط 
 20 بـ  المواطنين  إمداد  يتيح  ما  الماضي،  العام  من 

ساعة يوميًا.

أخبار مختصرة

الخسائر تغمر بورصات الخليج
الدوحة ـ العربي الجديد

لون  ليكسو  الخليج،  بــورصــات  الخسائر  غــمــرت 
الهبوط األحمر شاشات التداول، في ظل عمليات 
في  املستثمرين ال سيما  مــن جــانــب  واســعــة  بيع 
قطاعات النقل واالستثمار والعقارات، خوفا من اتساع دائرة 
تجارية  تعرض سفن  أعقاب  في  املنطقة، خاصة  في  التوتر 
إمــارة  ســاحــل  قبالة  لهجمات  سعوديتان  نفط  ناقلتا  منها 

الفجيرة باإلمارات، األمر الذي يهدد إمدادات النفط العاملية.
وجــــاءت األســهــم اإلمــاراتــيــة والــســعــوديــة األكــثــر خــســارة في 
نهاية تعامات أمس اإلثنني، حيث هوى املؤشر العام لسوق 
ليغلق  نقاط،   104 املائة خاسرا  في   3.97 بنسبة  املالي  دبــي 
عند مستوى 2525.6 نقطة. وتــراجــعــت أســهــم 33 شــركــة من 
إجــمــالــي 36 شــركــة مــتــداولــة، بينما صــعــدت شــركــتــان فقط 
وتصدر  السابقة.  الجلسة  مستويات  عند  شركة  واستقرت 
ســهــم مــجــمــوعــة الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة الـــشـــركـــات الــخــاســرة 
بنسبة 10 في املائة، فيما هوى سهم موانئ دبي العاملية بـ 
7.47 في املائة. كما هبط مؤشر سوق أبو ظبي لألوراق املالية 
بنسبة 3.3 في املائة، ليغلق عند مستوى 4929.2 نقطة، حيث 

تراجعت أسهم 18 شركة من إجمالي 26 شركة مقيدة، فيما 
أكبر  السعودية  وفــي  واستقرت شركتان.  6 شركات  صعدت 
السوقية، هوى  القيمة  مــن حيث  وعــربــيــة  بــورصــة خليجية 
املـــؤشـــر الـــعـــام بــنــســبــة 3.55 فـــي املـــائـــة، لــيــصــل إلـــى مستوى 
8366.6 نقطة، حيث انخفضت أسهم 174 شركة من إجمالي 
لبورصة قطر  الــعــام  املــؤشــر  كذلك  192 شركة مقيدة. وهبط 
املائة، والبحرين 0.81  بنسبة 1.89 نقطة، ومسقط 0.66 في 
الــعــام لبورصة الكويت بنسبة 1.05 في  املــائــة، واملــؤشــر  فــي 

املائة.
أمس،  الخليجية،  للبورصات  الجماعية  التراجعات  وعمقت 
من خسائر األسهم املتواصلة في أغلب البورصات منذ بداية 
األســبــوع املــاضــي وبـــدأت فــي التصاعد، مــع إعـــان واشنطن 
موافقة وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( على نشر سفينة 
ملــواجــهــة تهديدات  املنطقة  فــي  بــاتــريــوت  حربية وصــواريــخ 

إيرانية للمصالح األميركية.
إلــى عمليات  الــذيــن هــرعــوا  وتــزايــدت مــخــاوف املستثمرين، 
الخارجية  وزارة  إعـــان  بعد  أمـــس،  وواســعــة،  بيع عشوائية 
والــتــعــاون الــدولــي اإلمــاراتــيــة، األحـــد، عــن تعرض أربــع سفن 
شــحــن تــجــاريــة مـــن عـــدة جــنــســيــات، ملـــا وصــفــتــهــا بعمليات 

تخريبية بالقرب من املياه اإلقليمية للدولة بالقرب من إمارة 
الفجيرة، فيما كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، عن 
تعرض ناقلتي نفط سعوديتني لهجوم، في املياه اإلقليمية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن الــبــورصــات  لـــإمـــارات. وفـــي رصـــد لـــ
الخليجية خسرت على مدار اليومني املاضيني نحو 30 مليار 
دوالر خال  مليار   43 نحو  خــســرت  قــد  كــانــت  بينما  دوالر، 
األسبوع املاضي. وقال مسؤول كبير في أحد بنوك االستثمار 
اإلقليمية، إن »التوترات السياسية والعسكرية املتسارعة في 
املنطقة، تسببت في شروع الكثير من املستثمرين في تقليص 
محافظهم، ما رأيناه على مدار اليومني املاضيني فقط بداية 
لعمليات هــروب كبيرة مــن أســـواق املـــال، ونخشى املــزيــد من 

الخسائر خال األيام املقبلة«.
وأضاف املسؤول أن التوترات الحالية في منطقة الخليج 
تحمل للمستثمرين مخاوف إضافية، بعد أن تسبب القرار 
الجمركية  الرسوم  بزيادة  املاضي  الجمعة  يوم  األميركي 
على املنتجات الصينية، في قلق أســواق املــال العاملية، ال 
سيما الــنــاشــئــة الــتــي ســتــكــون األكــثــر تــضــررًا مــن تعرض 
النمو العاملي ألضرار من جراء الحرب التجارية بني أكبر 

اقتصادين في العالم.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

حادث غامض حتى اآلن، لكنه حّول 
مياه الخليج، ومعها أسواق املنطقة، 

إلى بؤرة توتر إضافية، بؤرة 
تضاف إلى بؤر التوتر الكثيرة في 
الخليج، والتي زادت رقعتها مؤخرا 

مع تصاعد الخالفات بني إيران 
وأميركا، ومحاولة إدارة ترامب 

خنق إيران اقتصاديًا، عبر تصفير 
صادراتها النفطية، وفرض 

عقوبات اقتصادية جديدة عليها.
أحدث صور التوتر تعّرض أربع 
سفن تجارية لعمليات تخريبية، 

األحد، قرب املياه اإلقليمية 
اإلماراتية. اإلمارات لم تقّدم بعد أية 

تفاصيل بشأن طبيعة التخريب 
ومرتكبيه، والسعودية أعلنت عن 

تعّرض ناقلتي نفط مملوكتني 
لها لهجوم تخريبي قبالة ساحل 

الفجيرة.
الحادث انعكس سريعا على أسواق 
النفط واملال والبورصات الخليجية، 
عد من 

ُ
خاصة أنه وقع في منطقة ت

أهم مزودي أسواق العالم بالنفط، 
كما وقع في إمارة الفجيرة، إحدى 
أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود 

في العالم. مثال ارتفعت العقود 
اآلجلة للنفط، وتراجعت أسعار 

األسهم بشكل حاد في اإلمارات 
والسعودية، أمس، مدفوعة بزيادة 

املخاطر الجيوسياسية التي 
تشهدها املنطقة.

وجدد الحادث مخاوف مستوردي 
الطاقة حول العالم من تعطل 

اإلمدادات النفطية من دول املنطقة، 
بعد استهداف السفن النفطية. 

ورفع الحادث تكلفة التأمني على 
السفن والشحنات التجارية التي 
تمر عبر مضيق هرمز بمعدالت 

كبيرة، وربما يجبر شركات 
عاملية على تعليق مرور سفنها 

وحموالتها التجارية عبر املضيق، 
كما تقول تقارير عاملية، وهذا 

احتمال قائم، قياسا على ما تم 
خالل الحرب العراقية اإليرانية في 

1980، حيث ارتفعت أسعار التأمني 
على السفن والشحنات التجارية 

التي تمر عبر هرمز بنسبة %400 
وقتها.

وهذا كله ينعكس سلبا، ليس فقط 
على اقتصاد دول املنطقة، بل على 

االقتصاد العاملي الذي يعاني من 
تحديات أخرى، أبرزها الحرب 

التجارية املستعرة بني واشنطن 
وبكني. منسوب التوتر يزيد في 

منطقة الخليج، ومعه تتزايد حالة 
الغموض وعدم التيقن، خاصة مع 

تصريحات حشمت الله فالحت 
بيشه، عضو البرملان اإليراني، 

التي قال فيها أمس إن »مخربني 
من دولة ثالثة« قد يكونون وراء 
الهجمات التي وقعت قرب ميناء 

الفجيرة. كما يزداد التوتر مع 
تهديد إيران املستمر بإغالق هرمز 

الذي يمر عبره نحو 17 مليون 
برميل يوميًا من النفط، و40% من 

إنتاج النفط العاملي، ومع إصرار 
واشنطن على تطبيق حظر تصدير 
النفط اإليراني ومعاقبة مستورديه، 
وتلويحها بإرسال حاملة الطائرات 

»أبراهام لينكولن« إلى هرمز.
هناك من يصب الزيت على النار 

في الخليج، والوضع قد يزداد 
توترًا، خاصة إذا ما تأكد لدول 

العالم أن إليران يدا في الهجوم على 
السفن األربع.

توتر في 
مياه الخليج

الثالثاء 14  مايو/ أيار 2019 م  9  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1716  السنة الخامسة
Tuesday 14 May 2019

)Getty(



1011
اقتصاد

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

السودان  في  الذهب  أزمــة  تفاقمت 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــبــنــك املـــركـــزي 
فــي احــتــكــار شــرائــه مــن املعدنيني، 
األمــــر الــــذي دعـــا غــرفــة مـــصـــدري الـــذهـــب إلــى 
املركزي  إدارة  تتبعها  التي  السياسة  وصــف 
بــالــفــاســدة وتـــصـــل إلــــى حـــد غــســيــل األمـــــوال، 
الــواحــد مــن املعدن  الــغــرام  البنك يشتري  وأن 
األصــفــر بــأعــلــى مــن الــســعــر الــعــاملــي، مــا يؤثر 
مباشرة على خفض قيمة الجنيه السوداني، 
التي وصفت  الــذهــب،  بحسب غرفة مــصــدري 
مــا يــحــدث بــأنــه تــدمــيــر لــاقــتــصــاد. وطــالــبــت 
غــرفــة مــصــدري الــذهــب، اللجنة االقــتــصــاديــة 
بــاملــجــلــس الــعــســكــري االنـــتـــقـــالـــي، بـــاإلســـراع 
فــي مــراجــعــة حــســابــات املــعــدن األصــفــر ببنك 
الــــســــودان، ودفـــعـــت بــمــذكــرة تــطــالــب بــخــروج 
جــمــيــع الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة واألمـــنـــيـــة مــن 
النشاطات املتعلقة بالقطاع وأن يترك التحاد 
مـــصـــدري الـــذهـــب تــنــظــيــم تــجــارتــه بــاألســعــار 

العاملية الحرة وفقا للبورصة العاملية.
ــارت مــذكــرة غــرفــة الـــذهـــب، الــتــي اطلعت  ــ وأشـ
ــود فئة  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــيــهــا، إلــــى وجـ
انــتــهــازيــة ال هــم لــهــا إال الــثــراء بــمــعــاونــة بنك 
السودان حيث تم تكوين لجنة من مجموعة 
ــازيــــني بـــــــــدأوا يــــســــعــــرون الـــذهـــب  ــهــ ــتــ ــــن االنــ مـ
ملــصــلــحــتــهــم الــشــخــصــيــة وبـــأســـعـــار خــيــالــيــة 
مقابل  الـــدوالر  رفــع سعر  تلقائيا على  تعمل 
الجنيه حيث تم رفع قيمة الغرام من 1900 إلى 

2250 جنيها )الدوالر = 47.5 جنيها(.
ــه رئـــيـــس شــعــبــة مـــصـــدري الـــذهـــب عبد  ــ ووجـ
املــنــعــم الــصــديــق، اتــهــامــا لــشــركــات حكومية 

تعمل على تهريب الذهب ملصلحة أفراد.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: هــنــاك  ــال الــصــديــق لــــ ــ وقـ
»لــم يسمهما« تعمان على تخريب  شركتان 
ــاد الــــــســــــودانــــــي، مـــطـــالـــبـــا املـــجـــلـــس  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الــعــســكــري بــحــلــهــمــا ومـــراجـــعـــة حــســابــاتــهــمــا 

والتحقيق مع املتورطني في هذا األمــر. ودعا 
السابقة  الحكومية  الشركات  جميع  حل  إلــى 

ومحاسبتها على الضرر الذي أصاب الباد.
يــمــكــنــه تحقيق  الـــذهـــب  أن  الـــصـــديـــق  ويـــــرى 
مـــلـــيـــارات دوالر ســنــويــا   4 بــقــيــمــة  إيـــــــــرادات 
اســـتـــنـــادا إلــــى األرقـــــــام الـــتـــي أوردتــــهــــا وزارة 
بــأن اإلنــتــاج السنوي يبلغ 100 طن،  املــعــادن 
في ظل وجود  الحالي  للوضع  تأسف  ولكنه 
شركات حكومية تسيطر على الذهب وتتاعب 
فــي مــعــامــاتــه، مــا قــلــل مــن نــســبــة الـــصـــادرات 
إلى 20 طنا فقط. وأكد الصديق »عدم وجود 
سياسات واضحة للبنك املركزي، وإن وجدت 
فـــإنـــهـــا  تــعــمــل ملــصــلــحــة أشـــخـــاص وشـــركـــات 
تعد من أكبر املعوقات أمــام تصدير الذهب«. 
وقـــــال: ال تــــزال هــنــاك مــجــمــوعــة تــعــمــل داخـــل 
بــنــك الـــســـودان ال تــريــد لــاقــتــصــاد الــســودانــي 
ــة الــعــمــيــقــة  ــتـــطـــور، مــضــيــفــا: ال تـــــزال الــــدولــ الـ
تتمدد، وهــذا وضــع خطير ومــا يحدث داخل 
بنك السودان يؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه، 
بــد مــن سياسية سريعة تحمي  وبــالــتــالــي ال 
الــوضــع الــحــالــي. وشــهــدت ســيــاســات املــركــزي 
ــادرات الــذهــب تــقــلــبــات عــديــدة مــا بني  ــ فــي صـ
محتكر للشراء ومنح املهمة لشركات خاصة. 
وكان املركزي اعتمد في مطلع فبراير/ شباط 
ــديــــدة تــســمــح رســمــيــا  ــيـــاســـات جــ املــــاضــــي سـ
للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب، األمر 

الــذي عــزاه البعض وقتها إلــى الــفــارق الكبير 
لبنك  الــتــي يتم تسليمها  الــذهــب  بــني كميات 
السودان وكميات اإلنتاج الفعلية التي كانت 
 
ً
أحـــد أســبــاب مــراجــعــة ســيــاســات الــذهــب أمــا

منها في الحد من تهريبه.
وتـــوقـــعـــت الـــحـــكـــومـــة أن تـــجـــذب الــســيــاســات 
الــجــديــدة جــــزءًا كــبــيــرًا مــن الــكــمــيــات املنتجة، 
لــم يمِض على هــذه الخطوة كثير من  أنــه  إال 
الوقت حتى أصدر املركزي قرارا قضى بإلغاء 
تـــراخـــيـــص شـــركـــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وقـــرر 
الــدخــول بنفسه إلــى ســوق الــذهــب وشـــراء كل 
مناطق  مــن  عالية  بــأســعــار  املنتجة  الكميات 

اإلنتاج مباشرة عبر وكاء.
»العربي  لـ العبيد  يــاســر  االقــتــصــادي  ويــقــول 
املركزي  السودان  بنك  إن سياسات  الجديد«، 
في شراء الذهب تتسم تاريخيا بعدم الثبات.

وأكد العبيد أن عدم القدرة على اتخاذ القرار 
إحـــدى مــشــكــات املـــركـــزي، مــمــا أدى إلـــى عــدم 
وجــــود ثــقــة بــني الــبــنــك واملــنــتــجــني، مــا أحــدث 
 ســـاهـــم فـــي زيــــــادة عــمــلــيــات الــتــهــريــب، 

ً
خـــلـــا

مؤكدًا أن املركزي غير قــادر على تقييم سعر 
الـــذهـــب بــطــريــقــة عــلــمــيــة دقــيــقــة. وشـــــّدد على 
أهمية وجود توافق وتوازن بني سعر الصرف 
 عن توازن بني 

ً
وسعر العمات العاملية فضا

سعر الذهب املحلي والسعر العاملي.
ــال الــعــبــيــد إن املـــركـــزي يــعــتــمــد الــســيــاســة  ــ وقـ
ا مع السياسة 

ً
الفرعية التي ال تتماشى أحيان

مراجعتها  بــضــرورة  وطــالــب  الكلية،  النقدية 
وأن تخضع لدراسة مختصني وخبراء.

ــذي أطــــاح  ــ ــ ــراك الـــشـــعـــبـــي الـ ــ ــحـ ــ ولـــــم يـــخـــفـــف الـ
الشارع  قلق  البشير،  عمر  السابق  بالرئيس 
ــثــــروات الــــذهــــب، إذ  ــمـــرار الـــتـــاعـــب بــ ــتـ مـــن اسـ
أوقفت قوات الدعم السريع في السودان طائرة 
املغربية،  التعدين  لشركة  تابعة  الذهب  تنقل 
حــيــث كــانــت فـــي طــريــقــهــا إلــــى الـــخـــرطـــوم من 
والية  غرب  الواقعة  الصحراوية  قبقة  منطقة 
املعادن  وزارة  من  أن مصدرًا  غير  النيل.  نهر 
الــســودانــيــة، صـــرح مــســاء الــخــمــيــس املــاضــي، 
بــــأن »الـــطـــائـــرة الـــتـــي كـــانـــت تــقــل كــمــيــات من 
الذهب تابعة لشركة مناجم املغربية، وكانت 
فــي طــريــقــهــا إلـــى الــخــرطــوم مــن منطقة قبقة 
الصحراوية غربي والية نهر النيل، لذلك جاء 
لم  التهريب، لكن ألنها  توقيفها ليس بسبب 

تأخذ تصريحا للتحرك«.
ودأب جــهــاز األمـــن االقــتــصــادي، قــبــل سقوط 
الــبــشــيــر، عــلــى إعـــطـــاء الـــتـــصـــاريـــح لــشــركــات 
املناجم  مــن  إنتاجها  أجــل نقل  مــن  الــتــعــديــن، 
إلـــى الــخــرطــوم أو أمــاكــن أخــــرى، غــيــر أن هــذه 
املهام أصبحت تقوم بها قوات الدعم السريع 
حــالــيــا، بــحــســب تــصــريــح مـــســـؤول ســـودانـــي 

»سبوتنيك« الروسية. لـ

بيروت ـ العربي الجديد

املتقاعدين  العسكريني  احــتــجــاجــات  اإلثــنــني  يــوم  تــواصــلــت 
ضد مشروع املوازنة العامة التقشفية الذي تدرس الحكومة 
فيه خفض رواتب في القطاع العام، قبل أن يقّرر هؤالء عصرًا 
تعليق اعــتــصــامــهــم حــتــى إشــعــار آخــــر، بــعــد لــقــاء مــع وزيــر 
الدفاع الوطني الياس بو صعب الذي تمنى وقف االعتصام 
بالعسكريني ويطلب حذفها  املتعلقة  البنود  أن يطرح  على 

من املوازنة.
وكـــان املــتــقــاعــدون ســـّدوا مــداخــل البنك املــركــزي فــي بيروت 
أمــس، اعــتــراضــا على مقترحات فــي مــشــروع مــوازنــة الدولة 
العسكرية في تصعيد ملظاهرات  املــزايــا  تقلص  أن  يخشون 
وإضرابات ضد خطط الدولة املثقلة بالديون بشدة للتقشف.
البنك  اللبناني لرويترز إن  البنك املركزي  وقال مسؤول في 
يــعــمــل بـــصـــورة طــبــيــعــيــة. وســــد املــحــتــجــون شــــارع الــحــمــرا، 
وهـــو الــطــريــق الــرئــيــســي خـــارج الــبــنــك، مــمــا تسبب فــي أزمــة 
مــرور فــي وقــت الـــذروة بأحد أكثر شـــوارع بــيــروت ازدحــامــا، 
يــقــرروا تعليق االحتجاج. وفــي ضــوء معاناة لبنان  قبل أن 
إلــى إصاحات  ُينظر  االقتصادي لسنوات،  النمو  تدني  من 
أي وقــت مضى  إلحاحا من  أكثر  باعتبارها  تعطلت طويا 
لوضع ماليته على مسار مستدام. ولبنان مثقل بأحد أكبر 
أعباء الديون العامة في العالم عند حوالي 150 في املائة من 
الناتج املحلي اإلجمالي. ومن جانبه، بحث مجلس الــوزراء 
التي  التقشفية  املــوازنــة  الــحــريــري،  بــرئــاســة سعد  اللبناني 
 واسعا في الشارع اللبناني، وذلك في جلسة 

َ
تلقى اعتراضا

مسائية بدأت عند الساعة التاسعة والنصف، أول من أمس، 
وحتى الثانية فجر أمس. ومن املتوقع أن تستكمل املباحثات 

حتى غد األربعاء، قبل تحويل املوازنة إلى البرملان.
وجـــاءت املــنــاقــشــات، وســط تــحــرك لــعــدد مــن املحتجني أمــام 
السراي الحكومي، تخلله صباح أمس رشق مواكب الوزراء 
أمام  املتقاعدين  للعسكريني  اعتصام  إلــى  إضافة  بالبيض، 
مــصــرف لبنان. وقـــال وزيـــر اإلعـــام اللبناني جــمــال الــجــراح 

املــواد  العمق  فــي  »بحثنا  أمـــس:  فجر  الجلسة  انــتــهــاء  عقب 
ــواد مــنــهــا مثا  ــ الــضــريــبــيــة، واتـــخـــذت قـــــرارات فـــي بــعــض املـ
الدولة  تخفيض رسوم التسجيل للدراجات. كذلك مساهمة 
ــــدارس املــجــانــيــة أصــبــحــت خــاضــعــة لــرقــابــة التفتيش  فــي املـ

التربوي«.
ولفت إلى أنه »تم اتخاذ قرارات بخصوص االلتزام الضريبي، 
والــغــرامــات عــلــى الــتــهــرب أصــبــحــت عــالــيــة«، كــمــا جـــرى رفــع 
الرسوم قليا على إجــازات العمل على األجانب، وتخفيض 
مــســاهــمــة الـــدولـــة فــي املــؤســســات الــعــامــة الــتــي تستفيد من 
املــائــة لبعض  فــي  العامة بــني 10 و50  املالية  مساهمات مــن 
املؤسسات. وأعلن الجراح أنه تم رفع الرسوم على الطائرات 
التي تهبط في مطار رفيق الحريري الدولي بما يزيد الدخل 
والرسوم على هذه الطائرات، تساويا مع بقية املطارات في 
الــجــراح على ســؤال حــول سبب عدم  العالم أو املنطقة. ورد 
البحث في االقتطاع من الرواتب الخاصة بالوزراء والنواب 
والرؤساء، قال إن موضوع الرواتب ككل »لم نبحثه حتى نرى 
اإلجراءات التي اتخذناها حتى اآلن وما الذي ستخفضه من 

العجز، وإن كانت كافية أم ال؟« 
التي اتخذناها  »الــيــوم كل اإلجـــراءات الضريبية  وأضـــاف: 
ــاق فــــي الـــــــــــوزارات ومــــؤســــســــات الــــدولــــة  ــ ــفـ ــ وتـــخـــفـــيـــض اإلنـ
ــى نـــكـــون قـــســـاة في  ــ هـــي تــخــفــيــضــات مــهــمــة، ولــلــمــرة األولــ
الــتــخــفــيــضــات بـــاملـــوازنـــات، لــكــي نــــرى حــجــم انــعــكــاســاتــهــا 
املالية«. وتستهدف مسودة امليزانية خفض العجز ألقل من 
املحلي اإلجمالي، من 11.2 في  الناتج  املائة من  تسعة في 

املائة في 2018.
ــــري اإلضــــــرابــــــات  ــريـ ــ ــــحـ ويـــنـــتـــقـــد رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء ســــعــــد الـ
ــال األســـبـــوع  واالحـــتـــجـــاجـــات ضـــد مـــشـــروع املـــيـــزانـــيـــة، إذ قــ
املاضي، إنها مبنية على شائعات غير منطقية عن محتواها.

وقال الحريري إن لبنان بعيد عن اإلفاس، لكن عدم التصديق 
على ميزانية »واقعية« لخفض العجز العام سيكون بمنزلة 
»عملية انــتــحــاريــة« بــحــق االقــتــصــاد. وتــمــثــل فــاتــورة أجــور 

القطاع العام أكبر إنفاق للحكومة تليها خدمة الدين.

اتهامات بالفساد في شراء 
الذهب عبر المركزي السوداني

جانب من احتجاج العسكريين المتقاعدين )حسين بيضون(السودانيون يطالبون بحماية ثروات الذهب )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

تعليق احتجاج العسكريين ضد الموازنة

تصاعدت المخاوف في 
السودان من شبهات 

فساد في عمليات 
شراء الذهب عبر البنك 

المركزي، األمر الذي دفع 
إلى مطالبة المجلس 

العسكري باإلسراع في 
محاسبة المتورطين

األردن يالحق مسؤوًال سابقًا 
بتهم فساد

أمهلت محكمة الجنايات في األردن املتهم 
وليد إسماعيل نجم الدين الكردي، رئيس 

مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات 
األردنية املساهمة العامة السابق 10 أيام 
لتسليم نفسه، وذلك عمال بأحكام املادة 

243 من قانون أصول املحاكمات الجزائية، 
إذ تقرر إمهاله 10 أيام لتسليم نفسه 

للسلطات القضائية. وحسب بيان رسمي 
صدر أمس: إذا لم يسلم الكردي نفسه 
خالل املدة املذكورة فسيعتبر فارًا من 

وجه العدالة وستصبح أمواله وأمالكه تحت 
إدارة الحكومة وسيحرم من التصرف بها 

كما سيمنع من إقامة أي دعوى ويعتبر 
كل تصرف والتزام يتعهد به بعد ذلك 

باطال. وتعتبر قضية الكردي من أكبر 
قضايا الفساد في األردن ومن أكثرها 
إثارة للجدل، وال سيما أنه زوج األميرة 
بسمة، عمة ملك األردن عبدالله الثاني.
وأصدرت محكمة جنايات عمان في 

يونيو/ حزيران 2013 حكما على رئيس 
مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات 

السابق وليد الكردي بالحبس 22.5 سنة 
وبغرامة قدرها 358 مليون دوالر، بجناية 

استثمار الوظيفة واملكررة 13 مرة.

الجزائر تطرح مناقصة 
لشراء قمح

قال تجار أوروبيون أمس، إن الديوان 
املهني للحبوب في الجزائر طرح مناقصة 

لشراء قمح الطحني من منشأ اختياري.
وطلبت املناقصة كمية اسمية قدرها 50 

ألف طن، لكن الجزائر غالبا ما تشتري 
كميات أكبر بكثير من الكميات االسمية 

التي تطلبها في مناقصاتها. وستظل 
العروض سارية حتى غد األربعاء.

وتطلب املناقصة شحن القمح خالل 
فترتني من أول يوليو/ تموز حتى 15 

من الشهر نفسه ومن 16 إلى 31 يوليو/ 
تموز. وتظل الجزائر وجهة التصدير 
الرئيسية للقمح الفرنسي منذ بداية 

املوسم الحالي، إذ استقبلت 4.2 ماليني 
طن حسب البيانات الصادرة في السابع 
من مايو/ أيار. وفي أحدث مناقصة قمح 
لني لها أوردتها التقارير في مطلع إبريل/ 
نيسان املاضي، اشترت الجزائر 540 ألف 

طن بعد أن كانت تطلب عروضا لشراء 
50 ألف طن. واشترت الجزائر أيضا نحو 
200 ألف طن من القمح الصلد في أواخر 

إبريل/ نيسان.

رسوم أميركية على السيارات 
األوروبية

قالت وزارة االقتصاد األملانية أمس 
االثنني، إنها على تواصل وثيق مع االتحاد 

األوروبي بشأن تهديد الواليات املتحدة 
بفرض رسوم أعلى على واردات السيارات، 
مضيفة أن حكومة أملانيا لن تتكهن بشأن 

توقيت القرار األميركي. وقالت: »وجهة 
نظرنا واضحة: نحتاج رسوما أقل ال 

أكثر«. وقالت املفوضة التجارية لالتحاد 
األوروبي سيسيليا ماملستروم لصحيفة 
أملانية أمس، إنها تتوقع أن يؤجل الرئيس 
األميركي دونالد ترامب املهلة التي تنتهي 

في 18 مايو/ أيار لفرض رسوم على 
السيارات املستوردة من االتحاد األوروبي. 

ومن املقرر أن يتخذ ترامب، الذي زاد 
الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 
200 مليار دوالر هذا الشهر، قرارا بشأن 

السيارات األوروبية قد يشمل زيادة ما 
قيمته نحو 47 مليار يورو )52.8 مليار 

دوالر( على صادرات السيارات ومكوناتها.

نوفارتس تواجه اتهامات 
التالعب باألسعار

قالت الشركة السويسرية لألدوية، 
»نوفارتس« أمس، إن مزاعم التالعب 

باألسعار ضد وحدتها ساندوز لألدوية 
النوعية، التي تنتج بعد انتهاء الحماية 

املمنوح لها بموجب حقوق براءة االختراع، 
في إطار تحقيق أميركي يشمل 20 

مصنع أدوية، هي »بال أساس«. وتعهدت 
الشركة السويسرية بمواجهة مزاعم 

تضمنتها دعوى قضائية رفعتها 
الحكومة األميركية األسبوع املاضي. 

وقالت »نوفارتس«: نرى أن تلك املزاعم 
ال أساس لها وسنتصدى لها بقوة... 

ساندوز تحترم بشدة التزاماتها وفق 
قوانني مكافحة االحتكار. سنظل ملتزمني 

بتوفير أدوية عالية الجودة وفي متناول 
اليد للمرضى األميركيني ونتحلى بالنزاهة 

في التعامل مع العمالء والحكومة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%138
ــغ إنـــتـــاج الـــذهـــب في  ــل ب
السودان خالل النصف األول 
 63.3 نحو   2018 عــام  من 
 %138 نسبتها  بزيادة  طنًا، 
المستهدفة،  ــام  األرق من 
 84.46 اإليرادات  بلغت  فيما 
وصلت  بنسبة  دوالر  مليون 
وزارة  حسب   ،%101 إلــى 

المعادن.

تقارير عربية

لبنانموارد

ــال الــجــهــاز املـــركـــزي املــصــري  قــ
ــاء  ــ ــــصــ لـــلـــتـــعـــبـــئـــة الــــعــــامــــة واإلحــ
ــــني، إن  ــنـ ــ )حــــكــــومــــي(، أمـــــس اإلثـ
عجز امليزان التجاري تراجع 2.7 
دوالر،  مليارات   3.63 إلــى  باملائة 
فــي شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط، حيث 
ارتــفــعــت الـــصـــادرات 2.2 بــاملــائــة 

وتراجعت الواردات 0.7 باملائة.
ــاء، في  ــاف جـــهـــاز اإلحــــصــ ــ وأضــ
بيان صــدر أمــس، أن الــصــادرات 
إلــى 2.48 مليار دوالر في  زادت 
شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط، مــن 2.43 

مليار دوالر قبل عام.
 6.11 إلـــــــى  الــــــــــــــــواردات  ــت  ــ ــ ــزل ــ ــ ون
مليارات دوالر في فبراير/شباط، 
قبل  دوالر  مـــلـــيـــارات   6.15 مـــن 
تـــراجـــع واردات  بـــدعـــم مـــن  ــام،  ــ عـ
بــاملــائــة،   25.5 النفطية  املــنــتــجــات 
وســيــارات الــركــوب اثــنــني باملائة. 
رفعت  املصرية  الحكومة  وكانت 
من  العديد  على  الــجــمــارك  نسب 

الواردات.

تراجع 
العجز 
التجاري 

لمصر تونس ـ إيمان الحامدي

الليبية ماذا للقطاع  باتت بطاقات االئتمان 
الصحي التونسي في ظل تعثر املستشفيات 
الخاصة في استعادة ديون لها لدى الحكومة 
الليبية تبلغ نحو 83.3 مليون دوالر، حسب 

غرفة املصحات الخاصة في تونس.
وتـــســـمـــح الـــبـــطـــاقـــات الــلــيــبــيــة الــــتــــي تــشــحــن 
الرصيد  بسحب  ليبيا  فــي  املحلية  بالعملة 
ــات  ــايـ ــة الـــصـــعـــبـــة فـــــي الــــــخــــــارج لـــغـ ــلـ ــمـ ــعـ ــالـ بـ
عــاجــيــة، مــا مــكــن املــرضــي الليبيني مــن دفــع 
ــدة املــتــوفــرة في  ــ فــواتــيــر عــاجــهــم عــبــر األرصـ
ــذه الـــبـــطـــاقـــات وتـــجـــنـــب تــضــيــيــق فــرضــتــه  ــ هـ
سابقة.  فترات  في  عليهم  الخاصة  املصحات 

وتـــتـــيـــح بـــطـــاقـــات االئـــتـــمـــان لــلــيــبــيــني ســحــب 
مبلغ يــومــي فــي حـــدود 1500 ديــنــار تونسي 
عماء  الليبيون  ويمثل  دوالر.   500 نحو  أي 
رئيسيني للقطاع الصحي الخاص في تونس، 
مــا يــدفــع املــصــحــات الــخــاصــة إلــى البحث عن 
تسهيات من أجل املحافظة على هذا الرصيد 

زيــادة  عبر  عائداتها  وتنمية  املــعــامــات،  مــن 
الجنوبية  الجارة  من  العاج  طالبي  تدفقات 
لــتــونــس. وحــســب بــيــانــات رســمــيــة، فـــإن نحو 
ألـــف مــريــض أجــنــبــي يــعــالــجــون سنويا   380
ألــف ليبي، فيما تبلغ  فــي تــونــس، منهم 320 
معامات القطاع نحو 500 مليون دينار )166 

مليون دوالر(.
ــــات الـــخـــاصـــة  ــــحـ ــة املـــــصـ ــ ــرفـ ــ ــــس غـ ــيـ ــ وقـــــــــال رئـ
ــات الــــخــــاصــــة( بـــوبـــكـــر زخـــامـــة  ــيـ ــفـ ــتـــشـ )املـــسـ
»العربي الجديد« إن بطاقات االئتمان التي  لـ
الصعبة  بالعملة  الليبية  املــصــارف  تــوفــرهــا 
ــــروف الــــعــــاج لــلــيــبــيــني  ســمــحــت بــتــحــســني ظــ
خارج بادهم بما في ذلك تونس، مشيرا إلى 
الــقــطــاع الــخــاص دائـــم البحث عــن الحلول  أن 

ــــى الـــلـــيـــبـــيـــني وتـــوفـــيـــر  ــــرضـ لـــحـــســـن إيـــــــــواء املـ
الخدمات الصحية الجيدة لهم.

ــرادات أو عــدد  ــ ــادة اإليــ ــاف زخــامــة أن زيــ وأضــ
ــا لــلــقــطــاع  ــيــ ــافــ املـــــرضـــــى يـــــســـــاوي نــــمــــوا إضــ
الصحي واالقتصاد املحلي، فضا عن توفير 
اإلمكانيات لزيادة االستثمارات وخلق فرص 

العمل، بحسب قوله.
وقال زخامة إن املساعي ال تزال متواصلة من 
عـــدد من  لـــدى  الليبية  الــديــون  أجـــل تحصيل 
مصحات تــونــس، مــؤكــدا أن طــرق الــدفــع عبر 
البطاقات االئتمانية تساعد على عدم مراكمة 

ديون جديدة.
ــإن املـــصـــحـــات الــتــونــســيــة  ــ ــامــــة فـ وحـــســـب زخــ
تـــواصـــل تــقــديــم الـــعـــاج لــلــمــرضــى الــلــيــبــيــني، 
حــتــى وإن تـــأخـــرت دفـــعـــات أقـــســـاط الـــديـــون 
املستحقة، مسجا بعض حاالت التذبذب في 
صرف جرعات الكيمياوي ذات الكلفة العالية، 

حسب قوله. 
وأضـــــــــــــــاف رئــــــيــــــس غــــــرفــــــة املـــــــصـــــــحـــــــات، أن 
االســتــثــمــارات فـــي الــقــطــاع الــصــحــي الــخــاص 
أوشــكــت أن تتوقف فــي املـــدة املــاضــيــة بسبب 
ــون الـــلـــيـــبـــيـــة رغــــــم وجــــــــود خــطــة  ــ ــديــ ــ أزمــــــــة الــ
أن عدم  آالف سرير جديد، معتبرًا   5 إلضافة 
تــحــصــيــل هــــذه املــبــالــغ ســيــكــون لـــه أثــــر كثير 
على االستثمارات املبرمجة وتجديد جزء من 

االستثمارات الحالية.
وتــقــدر غــرفــة املــصــحــات الــخــاصــة فــي تونس 
الـــديـــون املــتــراكــمــة عــلــى الــجــانــب الــلــيــبــي منذ 
مــلــيــون ديــنــار  بــنــحــو 200  ــام 2011  بـــدايـــة عــ
قــالــت  بــيــنــمــا  دوالر(،  مــلــيــون   83.3( تــونــســي 
وزارة املالية الليبية إنها تبلغ نحو 50 مليون 
دوالر فقط. وتعتبر االستثمارات الصحية من 
أفضل القطاعات الناشطة، والتي تنمو بنسق 
ــارات،  ــمـ ــثـ ــتـ ــريـــع وتـــخـــلـــق الـــعـــديـــد مــــن االسـ سـ
 
ً
فـــاعـــا الــــخــــاص دورًا  ــاع  ــطـ ــقـ الـ يــلــعــب  كـــذلـــك 
فــي اســتــقــطــاب الــعــديــد مــن املــرضــى األجــانــب 
ــرادات النقد  ــ لــلــعــاج، مــا ســاهــم فــي تــعــزيــز إيـ

األجنبي للدولة وخلق فرص العمل.
ــانـــات الـــرســـمـــيـــة عــــن حــجــم  ــيـ ــبـ وال تــكــشــف الـ
االســتــثــمــارات فــي الــقــطــاع الــصــحــي الــخــاص، 
ــنـــوات الـــتـــي تــلــت ثـــــورة يــنــايــر/ غــيــر أن الـــسـ

كانون الثاني عام 2011 شهدت طفرة في بناء 
االستيعاب  طاقة  ذات  الخاصة  املستشفيات 
الــعــالــيــة فـــي الــعــاصــمــة فــيــمــا تــشــهــد خــارطــة 
اإلنشاءات الجديدة تركيزا على مدن الجنوب 

التونسي األقرب إلى الحدود الليبية.
وأفاد رئيس املجلس البلدي بمدينة بنقردان 
الحدودية فتحي العبعاب بأن محافظة مدنني 
شــهــدت فــي السنتني املــاضــيــتــني إنــشــاء مــا ال 
بمساهمات  خــاصــة  مستشفيات   4 عــن  يــقــل 
إلى  مشيرا  تونسية،  صحية  مجموعات  مــن 
أن تدفق عدد كبير من الليبيني لطلب العاج 
جــنــوب تــونــس شــجــع عــلــى ضــخ اســتــثــمــارات 
»العربي  مهمة في القطاع بحسب تصريحه لـ

الجديد«. 
مـــن جــانــبــهــا تــســعــى الــســلــطــات الــلــيــبــيــة إلــى 
ليبيا  نفقات حصة مواطنيها خــارج  ترشيد 
بهدف التقليص من الديون املستحقة عليها 
سواء لدى التونسيني أو دول أجنبية أخرى، 
عدد  بحسب  وتحديدها  النفقات  حصر  عبر 
أفـــــراد األســــر الــتــي تــتــمــتــع بــهــذه الــتــمــويــات 

الحكومية. 
وفي وقت سابق اتفقت وزارة الصحة الليبية 
ــع مـــصـــحـــات تـــونـــســـيـــة عـــلـــى أال يـــتـــجـــاوز  ــ مـ
متوسط تكاليف عاج املرضى الليبيني فيها 
حفاظا  الـــواحـــد،  للشخص  دوالر  آالف  ثــاثــة 
على املال العام، ال سيما في ظل تراكم الديون.

ــادرة عــن ديــــوان املحاسبة  ووفـــق بــيــانــات صــ
لعام  السنوي  التقرير  فــي  )حــكــومــي(  الليبي 
الــعــاج في  الــديــون املتراكمة على  فــإن   ،2018
الخارج بلغت 1.4 مليار دينار )مليار دوالر(. 
وأكـــدت البيانات أنــه لــم يتم اتــخــاد إجـــراءات 
تــزايــدهــا وتخفيضها، وهــي ديــون  مــن  للحد 

متراكمة منذ عام 2011.
وتــشــارك شــركــات الــتــأمــني الليبية فــي وضــع 
ــر تـــغـــطـــيـــة صــحــيــة  ــيـ ــتـــوفـ خـــطـــط تـــأمـــيـــنـــيـــة لـ
للعاج  الليبيني  املــرضــى  تلقي  على  تساعد 
التي  التأمينية  العروض  وتكفل  الخارج.  في 
داخــل شبكة  العاج  التأمني  توفرها شركات 
املــصــحــات واملــســتــشــفــيــات فـــي كـــل مـــن ليبيا 
ــــرى فــــي حــالــتــي  وتــــونــــس ودول أجــنــبــيــة أخــ

اإليواء والعاج الخارجي.

مليارات منهوبة... مصارف وفضائياتأموال الليبيين تنقذ االستثمارات الصحية في تونس

القطاع الصحي التونسي يسعى لمزيد من النمو )فتحي بلعيد/فرانس برس(

بغداد ـ براء الشمري

»العربي  كشف مسؤول حكومي سابق لـ
ملليارات  مختلفة  وجهات  عن  الجديد« 
الــــــدوالرات املــنــهــوبــة مــن الـــعـــراق، خــال 
السنوات االثنتي عشرة املاضية، مؤكدا 
أن أغلبها تحول إلى مجمعات تجارية 
وأراض  وتــــجــــاريــــة  وعـــــقـــــارات ســكــنــيــة 
ومــصــارف وفضائيات. وقــال املــســؤول، 
الذي رفض ذكر اسمه، إن غالبية األموال 
املنهوبة موجودة بأشكال مختلفة لدى 
مسؤولني وأقربائهم ونواب في البرملان 
ــمـــاء كــتــل ســيــاســيــة. وبـــني أن أكــبــر  وزعـ
عملية نهب ألمـــوال الــدولــة جــرت خال 
حــقــبــة واليـــتـــي رئــيــس الــــــوزراء األســبــق 
أن  ـــ 2014 موضحا  املالكي 2006ــ نــوري 
مـــلـــيـــارات الــــــــدوالرات تـــم تــهــريــبــهــا إلــى 
الخارج، في حني استثمر جزء آخر من 

األموال املنهوبة داخل العراق.
وأشــــار إلـــى أن حــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي 
 مـــن عــمــلــيــات فــســاد، 

ُ
الــســابــقــة، لـــم تــخــل

إال أنها بدرجة أقل بسبب األزمة املالية 
آنــذاك، مؤكدا  التي كانت تضرب الباد 
السابقني  والــنــواب  املسؤولني  أغلب  أن 
ــارب لهم  ــ ســجــلــوا أمـــاكـــهـــم بـــأســـمـــاء أقــ

للهروب من املاحقة القانونية.
وبــني أن عــددا من املصارف األهلية في 
بغداد تدار من قبل سياسيني، الفتا إلى 
أن األمـــر لــم يقتصر عــلــى ذلـــك بــل امتد 

ليشمل وسائل اإلعام.
ــــؤولـــــني  ــــسـ ــعـــــض املـ ــ وأضـــــــــــــــاف: »قـــــــــــام بـ
ــــام  ــقــــني بـــتـــشـــكـــيـــل وكـــــــــــاالت إعــ ــابــ الــــســ
مــحــلــيــة تــقــوم بــالــتــرويــج ملــشــاريــعــهــم«، 
مـــبـــيـــنـــا أن بـــرملـــانـــيـــة ســـابـــقـــة اشـــتـــرت 
وتعهدت  مــعــروفــة،  فضائية  فــي  حصة 
بـــدفـــع مـــرتـــبـــات املـــوظـــفـــني حــتــى مــوعــد 
االنــتــخــابــات املــحــلــيــة املــقــبــلــة املـــقـــرر أن 
ــادم، مــقــابــل  ــ ــقــ ــ ــ ــــجــــرى مـــطـــلـــع الــــعــــام ال

ً
ت

الهيكلية في  الــتــغــيــيــرات  بــعــض  ــراء  إجــ
الــفــضــائــيــة بـــمـــا يــــتــــاءم مــــع أجــنــدتــهــا 
ــار إلـــى أن رئــيــس لجنة  الــحــزبــيــة.  وأشــ

تجاريا  أنــشــأ مجمعا  ســابــقــا  بــرملــانــيــة 
كــبــيــرا فـــي حـــي الــبــنــوك شــرقــي بــغــداد، 
مـــوضـــحـــا أن بـــعـــض املــــــــدارس األهــلــيــة 
مملوكة أيضا من قبل سياسيني، وتدر 
عليهم أموااًل طائلة سنويا. وبني أن هذا 
إذ تشهد  بــغــداد،  األمـــر ال يقتصر على 
املـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة تــــمــــددا لــســطــوة 

املتورطني في قضايا فساد.
ــدم قـــــدرة  ــ ــ ــبـــــني، يــــأتــــي عـ ــ ــراقـ ــ وحــــســــب مـ
الـــدولـــة عــلــى رد األمـــــوال املــنــهــوبــة رغــم 
وجود أربعة أجهزة رقابية في العراق، 
ــلـــى ملــكــافــحــة الــفــســاد  هـــي املــجــلــس األعـ
ــــوزراء عـــادل عبد  الـــذي يــقــوده رئــيــس الـ
املالية، وهيئة  الرقابة  وديـــوان  املــهــدي، 
العموميني  املفتشني  ومكاتب  النزاهة، 
فـــي الــــــــــوزارات، األمـــــر الـــــذي يــثــيــر أكــثــر 
عن  الصمت  بشأن  استفهام  عامة  مــن 
اســتــرداد أمــوال يمكن أن تسد جــزءًا من 
تواجه  التي  العراقية  الــدولــة  متطلبات 
على  انعكست سلبا  مالية خانقة  أزمــة 

معيشة املواطنني.
ــرى الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي ســعــد عبد  ويــ
»العربي الجديد«  الحسني، في حديثه لـ
أن ثروات العراق تعرضت ألكبر عمليات 
نهب فــي تــاريــخ الــبــاد منذ عــام 2003، 
مــؤكــدا أن األمــــوال املــنــهــوبــة لــو جمعت 
لــســدت جميع ديـــون الــخــارجــيــة وأنهت 
ــل الــــبــــصــــرة وثـــــــاث مــحــافــظــات  ــاكـ مـــشـ
ــاه والــكــهــربــاء  ــيـ ــن املـ جــنــوبــيــة أخـــــرى مـ

واملستشفيات.
وبــني أن الحل يكمن في ماحقة أمــوال 
ــؤولــــني والـــبـــرملـــانـــيـــني الـــعـــراقـــيـــني  ــســ املــ
ــل  ــ ــداخـ ــ ــي الـ ــ ــقــــني والــــحــــالــــيــــني فــ ــابــ ــســ الــ
ــارج، مــوضــحــا أن الــتــغــاضــي عن  والــــخــ
ــن بــالــســلــطــات  ــواطـ ذلــــك يــضــعــف ثــقــة املـ

التنفيذية والرقابية.
ــال عــضــو فـــي الــحــكــومــة املــحــلــيــة في  وقــ
األنبار )غرب( أن مسؤولني وسياسيني 
ــتـــرون عـــقـــارات  ــيـــني يـــشـ ــالـ ســـابـــقـــني وحـ
وأراضَي في مناطق بارزة بمبالغ مالية 
كــبــيــرة، مــؤكــدا لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 

املرتفعة  األســـعـــار  ذات  املــنــاطــق  بــعــض 
تحولت إلى إقطاعيات للمسؤولني.

ولفت املــســؤول، الــذي رفــض ذكــر اسمه، 
ــن مــســؤولــني  إلـــــى وجــــــود مــــحــــاوالت مــ
عراقيني بارزين لاستياء على مساحة 
واســـعـــة مـــن كــورنــيــش مــديــنــة الــفــلــوجــة 
بهدف  الثالث  الجسر  ملــشــروع  املــجــاور 
ــــى مــنــتــجــع ســـيـــاحـــي يــضــم  تــحــويــلــه إلـ
فــنــدقــا ومـــرافـــق أخــــرى، مبينا أن األمــر 
قــيــام أعضاء  ذلــك بعد  لــم يقتصر على 
باألنبار  املحلية  الحكومة  فــي  سابقني 
بشراء وبناء مجمعات تجارية ضخمة 
في املدينة. في هذه األثناء، قال املفتش 
الــعــام فــي وزارة الــعــدل كريم الــغــزي، إن 
الـــقـــضـــاء أصـــــدر حــكــمــا جـــديـــدا بسجن 
مـــديـــر الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري فـــي كــربــاء 
ثـــاث ســنــوات جــديــدة، لــيــكــون مجموع 
في  سنوات حكمه ست سنوات، مؤكدا 
أن أحــكــام السجن صــدرت غيابيا  بيان 
بسبب قيامه بإضافة قيود وهمية على 
عــقــارات تــعــود ملــواطــنــني. وكـــان القضاء 
العراقي قد أصدر في وقت سابق حكما 
بــســجــن مـــديـــر الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري في 
كـــربـــاء بــســبــب تــهــم تــتــعــلــق بــالــتــاعــب 

والتزوير.
ويــشــهــد الــبــرملــان الــعــراقــي جـــدال بشأن 
مشروع قانون »صندوق استرداد أموال 
ــا لــبــيــان ســـابـــق لهيئة  ــقـ ــــراق«. ووفـ ــعـ ــ الـ
الـــنـــزاهـــة قــالــت إنــهــا نــاقــشــت مـــع لجنة 
الــنــزاهــة فــي الــبــرملــان مــســودة الــقــانــون، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــصــنــدوق يــفــتــرض أن 
الــنــزاهــة بالتعاون  قــبــل هيئة  يـــدار مــن 
واملالية  والنفط  الخارجية  وزارات  مــع 
والعدل والتجارة. وسبق لعضو البرملان 
عن تحالف النصر فالح الزيادي أن أكد 
القانون ألنه سيساهم  ضــرورة تشريع 
ــدوالرات التي  ــ فــي اســتــعــادة مــلــيــارات الـ
ــن الــنــظــام الــســابــق وبعد  هــربــت فــي زمـ
االحـــتـــال األمــيــركــي لــلــعــراق عـــام 2003 
من قبل الفاسدين واملهربني بطرق غير 

مشروعة.

العراقتنمية

83.3 مليون دوالر حجم 
الديون الصحية المتراكمة 

على الجانب الليبي
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لندن ـ العربي الجديد

تــجــاهــلــت أســــــواق الـــنـــفـــط، حتى 
الـــتـــي  اإلعــــــــفــــــــاءات  إلـــــغـــــاء  اآلن، 
ــــوردي  ــتـ ــ ــــسـ ــة ملـ ــنــــوحــ ــمــ ــــت مــ ــانــ ــ كــ
إدارة  مــــحــــاولــــة  ــمـــن  اإليــــــرانــــــي، ضـ ــفـــط  ــنـ الـ
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب تصفير صـــادرات 
 
ً
الــنــفــط اإليـــرانـــي، أي حــرمــان طــهــران كــامــا
مــن مــداخــيــل الــنــفــط.  ويــاحــظ مــراقــبــون أن 
من   %2.0 بنسبة  انخفضت  النفط  أســعــار 
املــســتــويــات الــتــي كــانــت عــلــيــهــا قــبــل إلــغــاء 
من  بـــــداًل  دوالرًا   75 والـــبـــالـــغـــة  ــاءات  ــ ــفـ ــ اإلعـ
أن تــرتــفــع، والــســبــب فــي ذلـــك يــعــود إلـــى أن 
أكبر  اهتمامًا  يمنحون  بــاتــوا  النفط  تجار 
لحجم مخزونات النفط األميركي ومعدالت 

إنــتــاجــه وتـــوجـــهـــات الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري بني 
واشــــنــــطــــن وبـــــكـــــني، كــــمــــوجــــهــــات ألســــعــــار 
النفط  الخامات، أكثر من اهتمامهم بحظر 
ــاس أن قــضــيــة  ــ ــ ـــك عـــلـــى أسـ ــ ــ اإليــــــرانــــــي، وذل

تغطية نــقــص الــســوق مــن الــنــفــط اإليــرانــي 
إنتاج  دام  ما  باتت مسألة شبه محسومة، 
ــاع، ومــا  ــ ــفـ ــ ــيـــركـــي يـــواصـــل االرتـ الــنــفــط األمـ
دامت السعودية تكفلت بتغطية ما خسرته 
ــة.   ــيـ ــرانـ األســـــــواق مـــن صـــــــادرات الــنــفــط اإليـ
وصحيح أن الــنــزاع الــتــجــاري بــني عماقي 
ــركـــا والـــصـــني(  ــيـ ــتـــجـــارة واالقــــتــــصــــاد )أمـ الـ
وربما  النفط  على  العاملي  الطلب  يخفض 
يــدفــعــه إلــــى أقــــل مـــن مــســتــوى 100 مــلــيــون 
برميل يوميًا حاليًا، ولكن التوتر العسكري 
ــا يــتــرتــب عــلــيــه مـــن تـــداعـــيـــات يــمــكــن أن  ومــ
ــدادات  ــ يــفــرز مــفــاجــآت تــعــرقــل انــســيــاب اإلمـ
لــأســواق  الخليجية  املــنــطــقــة  مــن  النفطية 
العاملية.  في هذا الصدد، يحذر خبراء في 
املــفــاجــآت  مـــن  األمــيــركــيــة،  اإلدارة  الـــطـــاقـــة، 
السالبة  التوتر  وتداعيات  الجيوسياسية 
الــتــي ربــمــا ســتــقــود إلـــى قــفــزة كــبــرى وغير 

متوقعة في سعر النفط. 
ر الخبيرة األميركية 

ّ
فــي هــذا الــصــدد، تــحــذ

في شؤون الطاقة، عضو »مجلس العاقات 
الــخــارجــيــةـ ســي أف آر«، آمـــي مــايــر جــافــي، 
املكثف  االســتــخــدام  مــن  األمــيــركــيــة،  اإلدارة 
ر مــن 

ّ
ــيــــات الـــحـــظـــر الـــنـــفـــطـــي، كـــمـــا تــــحــــذ آللــ

ــر وقـــــــوع مــــفــــاجــــآت تــــحــــدث ضــربــة  ــاطـ مـــخـ
النفط وترفع  العاملية من  لــإمــدادات  كبرى 
ــكـــون لــهــا  األســــعــــار بــمــســتــويــات كـــبـــيـــرة، تـ
ــنـــمـــو الـــعـــاملـــي.  ــلـــى الـ ــيــــات خـــطـــيـــرة عـ ــداعــ تــ
فــي تعليقات على  الخبيرة جــافــي،  وتــقــول 

منعطف 
أسواق الطاقة

أمام مقر منظمة 
أوبك في فيينا ــ 

2017 )جو كالمار/
فرانس برس(

على الرغم من تحّكم إدارة الرئيس دونالد ترامب في خيوط استراتيجية 
إمدادات النفط لتعويض تصفير الطاقة اإليرانية، والحفاظ على أسعار 
النفط عند مستويات أقل بنسبة 2.0% عما كانت عليه قبل الثاني من 

مايو/أيار، إال أن محللين يتخوفون من حدوث مفاجآت جيوسياسية

تجار النفط مهتمون أكثر 
بتداعيات النزاع التجاري 

والمخزونات األميركية

الشركات األميركية احتلت 
المرتبة األولى في قائمة 
المستثمرين الجدد بألمانيا

زيادة احتياطيات الذهب 
في مارس الماضي لتحتل 

المرتبة 19 عالميًا

مخاوف من 
مفاجآت تحدث 

قفزة في 
أسعار النفط

)Getty( بورصة فرانكفورت تحصد ثمار التدفقات المالية)Getty( الليرة أكبر صداع لالقتصاد التركي

برلين ـ العربي الجديد

أصــبــحــت أملــانــيــا أكــثــر جــاذبــيــة لـــدى رجـــال 
األعـــمـــال األجـــانـــب مـــن أي وقـــت مــضــى. فقد 
أجنبية  شركة  ألفي  مــن  أكثر  أملانيا  جذبت 
والقليل  بريطانية  منها  الكثير   .2018 فــي 
صــيــنــيــة. ويــبــدو أن الــســوق األملـــانـــي أصبح 

أكثر صرامة للمستثمرين الصينيني.
وحـــســـب اإلحـــصـــائـــيـــات الـــتـــي نــقــلــتــهــا قــنــاة 
»دويتشه فيله«، انتقلت العديد من الشركات، 
الــعــام املـــاضـــي، إلـــى أملــانــيــا، عــلــى نــحــو غير 
مسبوق، وسط مخاوف من خروج بريطانيا 
مــــن عـــضـــويـــة االتــــحــــاد األوروبـــــــــي مــــن دون 
ترتيبات تجارية. وبحسب بيانات مؤسسة 
الــدعــم االقــتــصــادي األملــانــيــة )جــيــرمــان تريد 
ــد إنــفــســت(، قــامــت 2062 شــركــة بــبــنــاء أو  أنـ
توسيع مــقــار لها فــي أملــانــيــا، أكــبــر اقتصاد 
شرت في 

ُ
في أوروبا. ووفقا للبيانات، التي ن

بــرلــني أمـــس اإلثــنــني، فـــإن أغــلــب املــشــروعــات 
االستثمارية تأتي من الواليات املتحدة، 345 
الثانية سويسرا  املــرتــبــة  شــركــة. وتــحــل فــي 
ــة، ثم  ــركـ ــم الـــصـــني بـــــــ188 شـ ــة، ثـ ــركـ بـــــــ299 شـ
ـــ168 شــركــة. وكــانــت لــنــدن املقر  بــريــطــانــيــا بــ
الــشــركــات األمــيــركــيــة التي  الــرئــيــســي ملعظم 

تتاجر مع أوروبا. 
االتــحــاد  مــن  بريطانيا  خـــروج  دفـــع  وبينما 
األوروبـــــــي )بــريــكــســت( الـــشـــركـــات لــانــتــقــال 

إسطنبول ـ العربي الجديد

ضمن خطوات دعم االقتصاد التركي، ذكرت 
وكالة »رويترز« أن السلطات التركية تعتزم 
سحب أمـــوال مــن مــدخــرات الــبــاد لسد عجز 
املــيــزانــيــة، ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت تــعــيــش فيه 
الـــبـــاد أزمـــــة عــمــلــة. وقـــــال ثـــاثـــة مــســؤولــني 
اقتصاديني للوكالة، إن وزارة الخزانة التركية 
تعكف على مشروع قانون لتحويل 40 مليار 
االحتياطيات  من  دوالر(  مليارات   6.6( ليرة 
القانونية للبنك املركزي التركي إلى ميزانية 

الحكومة لدعمها.
وأضافت املصادر، التي طلبت عدم الكشف 
عـــن هــويــتــهــا، أن عــجــز املــيــزانــيــة أكـــبـــر من 
املــتــوقــع، مــشــيــرة إلـــى أن مـــشـــروع الــقــانــون 
الــجــديــد سيرفع إلــى الــبــرملــان قــريــبــا. وعلق 
: »ال أتــذكــر 

ً
أحــــد املــــصــــادر عــلــى ذلــــك قــــائــــا

قبل.  من  القانونية  االحتياطيات  استخدام 
هــــذه الــطــريــقــة تـــوصـــلـــوا إلــيــهــا لــلــحــيــلــولــة 

ــيـــة«،  ــيـــزانـ ــن الـــتـــدهـــور فــــي املـ دون مـــزيـــد مــ
لــكــن مـــصـــادر أخــــرى تـــؤكـــد، فـــي املــقــابــل، أن 
االحــتــيــاطــيــات الــقــانــونــيــة هــي مــلــك لــلــدولــة 
مودعة لدى البنك املركزي، وبالتالي يجوز 
تحويلها لدعم امليزانية العامة، مشيرا إلى 
الــعــالــم تفعل ذلـــك، بما  الــعــديــد مــن دول  أن 
فيها دول خليجية كبرى، بل وهناك بعض 
الدول التي تحصل على ضرائب مقدما من 
مؤسساتها العامة، على أن تتم التسوية في 

نهاية العام املالي.
احتياطيات  أن  إلـــى  األخــيــر  الــــرأي  ويستند 

االحتياطيات  عــن  منفصلة  األجــنــبــي  الــنــقــد 
القانونية، التي يجنيها البنك املركزي التركي 
الــقــانــون لتستخدم في  مــن األربـــاح بموجب 
هو  التحويل  وســيــكــون  استثنائية.  ظـــروف 
تــقــوم بها  الــتــي  الثانية مــن نوعها  الــخــطــوة 
أنــقــرة فــي اآلونــــة األخـــيـــرة الســتــغــال أمـــوال 
املـــركـــزي مــن أجـــل تــعــزيــز ميزانيتها.  الــبــنــك 
ففي يناير/كانون الثاني املاضي حّول البنك 
نحو 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة 

العامة قبل املوعد املقرر بثاثة أشهر. 
وعــانــت تركيا عــجــزًا فــي املــيــزانــيــة بلغ 36.2 
الــربــع األول مــن 2019، وفقا  فــي  لــيــرة  مليار 
ــة واملـــالـــيـــة، ومــن  ــزانـ لــبــيــانــات وزارتـــــــي الـــخـ
املتوقع أن يبلغ العجز 80.6 مليار ليرة نهاية 
الــعــام. ولــدى تركيا احتياطيات معتبرة من 
الذهب، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب 
الــعــاملــي ارتــفــاعــًا مــلــحــوظــًا فـــي احــتــيــاطــيــات 
تركيا من املعدن النفيس، خال شهر مارس/
آذار املــاضــي. وقـــال املــجــلــس فــي تــقــريــره، إن 
ارتفعت خال  الذهب  تركيا من  احتياطيات 
مــارس املــاضــي بــواقــع 31.5 طنا، إلــى 293.6 
فــي احتياطي  الكبيرة  الــزيــادة  طنا. ودفــعــت 
الذهب تركيا إلى املركز الـ19 عامليًا من حيث 
احــتــيــاطــيــات املــعــدن الــنــفــيــس، بــعــدمــا كانت 
ـــ22 عــاملــيــًا. ويــعــد الــذهــب من  تحتل املــركــز الــ
أهم دعائم العملة في لحظات األزمات، إذ أن 

تسييله سهل ومضمون. 
وبـــصـــدد تــعــزيــز الــلــيــرة الــتــركــيــة، قـــال وزيـــر 
ــراءت ألــبــيــرق، يـــوم األحـــد،  املــالــيــة الــتــركــي، بــ
إنــه يــأمــل أن يتغلب االقــتــصــاد الــتــركــي على 
العام املاضي، عبر  التي نشبت  العملة  أزمــة 

فصلني فقط من االنكماش.
ــي.إن.إن تــــرك(، أشــار  ــ ــ وفـــي حــديــثــه لــقــنــاة )سـ
ــة املالية  الـــوزيـــر إلـــى أداء تــركــيــا خـــال األزمــ
انــكــمــش  حــيــنــمــا  عـــــام 2008،  فــــي  الـــعـــاملـــيـــة 
االقتصاد أربعة فصول متتالية، وقال، »آمل 
أن تــتــجــاوز تــركــيــا هـــذه الــفــتــرة بفصلني من 

االنكماش، وبأقل تأثير سلبي«.

 
ً
إلـــى أملــانــيــا، لــم يــكــن الــســوق األملـــانـــي سها

ــام املــســتــثــمــريــن الــصــيــنــيــني، حــيــث ارتــفــع  أمــ
عدد الشركات البريطانية التي أسست مقار 
لــهــا فــي أملــانــيــا مــنــذ الــتــصــويــت عــلــى خــروج 
بريطانيا مــن االتــحــاد األوروبــــي فــي صيف 
عدد  تــراجــع  بينما   ،%34 بنسبة   2016 عــام 
الشركات الصينية التي تأسست في أملانيا 

في نفس الفترة الزمنية بنسبة %33.
في هذا الصدد، قال املدير التنفيذي ملؤسسة 
الــدعــم االقــتــصــادي األملــانــيــة )جــيــرمــان تريد 
أند إنفست(، روبرت هيرمان، إن أملانيا بوجه 
ــز اســتــثــمــاري مــفــضــل لــلــشــركــات  ــركـ ــام »مـ عــ
األجنبية... ما يمكن إبرازه على نحو خاص 
هــو هـــذا الــعــدد غــيــر املــســبــوق مــن الــشــركــات 
العام  أملــانــيــا  إلــى  انتقلت  الــتــي  البريطانية 
ــإن حــوالــي  املـــاضـــي«. وبــحــســب الــبــيــانــات، فـ
في  نشاطها  تــركــز  األجنبية  الــشــركــات  ثلث 
أملـــانـــيـــا عــلــى املــبــيــعــات والـــتـــســـويـــق، بينما 
تــســتــفــيــد 17% مـــن الــشــركــات األجــنــبــيــة من 

أملانيا كمركز لإنتاج والبحث العلمي.
ــتــــزايــــد عـــــدد الــــشــــركــــات األجـــنـــبـــيـــة الــتــي  وتــ
الــرغــم من  أملــانــيــا، على  سجلت أعمالها فــي 
أن أملانيا ُعرفت بارتفاع الضرائب واألجور 
وافــتــقــار قــوانــني عملها إلــى املــرونــة الكافية 
فيها.  االستثمار  تشجيع  دون  تحول  التي 
لكن دراسة اقتصادية جديدة تكشف النقاب 
أملانيا كبلد لاستثمار.  ارتفاع جاذبية  عن 
وتــحــتــل أملــانــيــا، حــســب تــقــديــرات الــشــركــات 

العاملية، مركزًا ممتازًا كموقع اقتصادي. 

هذه النتيجة املفاجئة توصلت إليها دراسة 
أجرتها شركة »إرنــســت ويــونــغ« الستشارة 
شركة   1000 فيها  اشتركت  حيث  الشركات، 
عاملة على الصعيد العاملي. وفي إطار هذه 
رح السؤال للمشتركني عن مدى 

ُ
الدراسة، ط

توصل  حيث  لهم،  بالنسبة  أملانيا  جاذبية 
الباحثون إلى أن الواليات املتحدة األميركية 
ــدان الـــلـــذان  ــيــ والــــصــــني هـــمـــا الـــبـــلـــدان الــــوحــ
للشركات  بالنسبة  جاذبية  أملانيا  يفوقان 

األجنبية.
ولكن السؤال الــذي يطرح نفسه هو، ما هو 
سر الجاذبية االقتصادية ألملانيا بالذات من 
دون البلدان األوروبــيــة األخــرى، وهــل هناك 
سبيل لجعل أملانيا أكثر جاذبية من ناحية 
اقـــتـــصـــاديـــة؟ وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق يـــقـــول داغ 
فاالند، مدير أعمال شركة التقنيات العالية 
النرويجية ويفتيك، إنه ليس هنالك ما يدعو 
للعجب مــن نتيجة دراســـة إرنــســت ويــونــغ، 
ألن مــوقــع أملــانــيــا االقــتــصــادي »يــقــدر بشكل 
خاطئ، حتى من قبل األملان أنفسهم. فأملانيا 
تتمتع بالكثير من األمور الجذابة بالنسبة 
ال  املــثــال  على سبيل  منها،  نذكر  للشركات، 
والقانوني  االقــتــصــادي  نظاميها  الــحــصــر، 
بــإمــكــان شركة  لــم يكن  الــقــويــني«، حتى وإن 
ــتـــاج بــشــكــل مــبــاشــر فـــي أملــانــيــا، فــإن  مـــا اإلنـ
بإمكانها وال شك إجراء األبحاث وتطويرها 
هنا بشكل جيد وفعال. وهذه هي الخطوات 

األولى في عملية اإلنتاج«.
ولــكــن أملــانــيــا تــتــخــوف مـــن الـــغـــزو الصيني 
لشركات التقنية، ملواجهة إمكانية استحواذ 
الشركات األجنبية على القطاعات الصناعية 
ــــوانـــــني تــمــلــك  ــيــــا قـ ــة شـــــــددت أملــــانــ ــاسـ الـــحـــسـ
الشركات االستراتيجية. وتسعى أوروبا إلى 
صناعاتها  تحمي  استثمارية  قوانني  تبني 
من الشركات الصينية التي تعمل على حيازة 
فــي صــنــاعــات استراتيجية  كــبــرى  حــصــص 
ــة، خــــاصــــة فــــي الـــيـــونـــان  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــدول األوروبـ ــالـ ــ بـ

وإيطاليا التي انضمت إلى طريق الحرير.

تركيا تسحب أمواًال لسد عجز الميزانيةجاذبية ألمانيا للشركات األجنبية ترتفع على حساب بريطانيا

ــة: »ال  ــيـ مـــوقـــع مــجــلــس الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـ
النفط األميركي تدعم  إنتاج  زيــادة  أن  شك 
النفطي على طهران، ولكن  الحظر  سياسة 
يــســاورنــي الــقــلــق مـــن الـــركـــون أكــثــر للنفط 
إلى  مشيرة  املفاجآت«،  وتناسي  األميركي 
احــتــمــال حـــدوث اضــطــرابــات جيوسياسية 
أو أعاصير مدمرة أو أعطال في حقول نفط 
رئيسية تخلق انقطاعًا في اإلمدادات، تكون 

ــن إمـــــــــدادات الــنــفــط  ــ مـــحـــاولـــة لــتــقــويــض أمـ
ــال رئـــيـــس الــتــحــلــيــات لـــدى  ــ ــيـــة.  وقــ الـــعـــاملـ
»إنــتــرفــاكــس إنـــرجـــي« فـــي لـــنـــدن، أبهيشك 
كومار، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية 
إلــى جــانــب االنــخــفــاض الحاد  فــي املنطقة، 
فـــي إمـــــــدادات الــنــفــط مـــن فــنــزويــا وإيـــــران، 
سيظان يــدفــعــان األســعــار إلــى الــصــعــود«. 
وبلغت العقود اآلجلة لخام القياس العاملي 

الــنــفــط بــمــعــدالت  ارتـــفـــاع أســعــار  نتيجتها 
كبيرة ومضرة باالقتصاد العاملي.  من بني 
املــفــاجــآت الــتــي رفــعــت أســعــار الــنــفــط، أمس 
ــنــــني، تـــعـــّرض نـــاقـــات نــفــط لــهــجــمــات،  اإلثــ
نفط  ناقلتي  إن  أمــس،  السعودية،  قالت  إذ 
سعوديتني كانتا من بني سفن استهدفتها 
ــال تـــخـــريـــبـــيـــة« قـــبـــالـــة ســــاحــــل دولــــة  ــ ــمـ ــ »أعـ
اإلمــارات، ونددت بتلك الهجمات، بوصفها 

برنت 71 دوالرًا للبرميل، مرتفعة 38 سنتًا 
أو 0.5%، مقارنة مع سعر اإلغاق السابق. 
ــام غـــرب  ــخــ ــة لــ ــ ــلـ ــ ــقــــود اآلجـ ــعــ كـــمـــا بـــلـــغـــت الــ
دوالرا   61.73 األمــيــركــي  الــوســيــط  تكساس 
 ،%0.1 أو  سنتات  سبعة  مرتفعة  للبرميل، 
ويــرى  السابقة.  التسوية  سعر  مــع  مقارنة 
خبراء في نشرة »أويل برايس«، أن الحروب 
بالوكالة في منطقة الشرق األوســط، يمكن 

أن تكون لها تداعيات خطيرة ومدمرة على 
أسواق الطاقة العاملية، ألن أي اضطراب من 

خارج املنطقة يمكن تعويضه بسهولة. 
أمــــــا بـــعـــد الـــحـــظـــر عـــلـــى صــــــــــادرات الــنــفــط 
اإليـــرانـــي، فــإن أي اضــطــرابــات فــي إمـــدادات 
ــن الــصــعــب  الـــنـــفـــط الــخــلــيــجــيــة ســـيـــكـــون مــ
تــعــويــضــهــا بــواســطــة الــنــفــط الــصــخــري أو 
زيادة اإلنتاج من دول »أوبك«، ذلك ببساطة 
ألنــه ال توجد طاقة فائضة تذكر لــدى هذه 
الـــــدول. وتــقــدر وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، في 
تقرير لها صدر قبل شهرين، حجم الطاقة 
ــتـــوفـــرة لــــدى الــــــدول األعـــضـــاء  الــفــائــضــة املـ
بمنظمة »أوبك« بحوالي 3.3 مايني برميل 
يــومــيــًا، مـــن بــيــنــهــا 2.2 مــلــيــون بــرمــيــل في 
الــســعــوديــة. وبــالــتــالــي ال يــســتــبــعــد خــبــراء 
ــل بـــرايـــس« أمـــس،  ــ فـــي تــحــلــيــل نــشــرتــه »أويـ
فــــوق 80 دوالرًا،  الــنــفــط  أســـعـــار  تــرتــفــع  أن 
فــي حــال حـــدوث أي اضــطــراب فــي إمـــدادات 
املــنــطــقــة.  وحــتــى اآلن، تمكنت  الــنــفــط مـــن 
بــخــيــوط  ــاك  اإلمــــســ مـــن  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة 
ــــدادات الــطــاقــة لــأســواق العاملية،  تــأمــني إمـ
وهي في وضع أفضل مما كانت عليه أثناء 
حربي الخليج األولى والثانية، ألنها تدخل 
هذه املعركة وهي دولة نفطية كبرى يفوق 

إنتاجها 12 مليون برميل يوميًا. 
وتمكنت العديد من الدول املستوردة للنفط 
اإليـــرانـــي مــن إيــجــاد بـــدائـــل، إذ قـــال رئيس 
شــــركــــة »جــــيــــه.اكــــس.تــــي.جــــي هـــولـــدنـــغـــز«، 
عــمــاق الــنــفــط واملـــعـــادن فــي الــيــابــان، إنها 
ــــرى مثل  أّمـــنـــت إمـــــــدادات نــفــط مـــن دول أخـ
الـــســـعـــوديـــة، لــتــحــل مــحــل شــحــنــات الــنــفــط 
العقوبات  لــت بسبب  تــضــاء الــتــي  اإليــرانــي 
انقطاع  تأثير  عن  سؤاله  ولــدى  األميركية. 
إمــــــدادات الــنــفــط اإليــــرانــــي، قـــال تــســوتــومــو 
ســوجــيــمــوري، رئــيــس »جــيــه.اكــس.تــي.جــي 
هــولــدنــغــز«: ال نــســتــورد نفطًا إيــرانــيــًا منذ 
بداية مايو الجاري، لكن ليس هناك تأثير 
ـــرى حــكــومــات  كــبــيــر، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. وتـ
أوروبية ضرورة عدم التضييق على إيران، 
وتطالب بترك نافذة تجارية مفتوحة، ومن 
وبريطانيا. وتكتب  أملانيا  الــدول  هــذه  بني 
الــبــريــطــانــيــة، أن  ــان«  ــ ــارديـ ــ صــحــيــفــة »ذا غـ
التضييق االقتصادي واملالي الشديد على 
ربما  العسكري،  التوتر  إيـــران، وســط حــدة 
يقود إلى أخطاء قاتلة ليست في حساب أي 

من جانبي الصراع.

قال متحدث باسم الحكومة األلمانية، أمس اإلثنين، إن ألمانيا تعمل من 
أجل اإلبقاء على قناة قانونية للتجارة مع إيران، وذلك بعد أن خفضت 
وهددت  النووي،  برنامجها  على  القيود  الماضي،  األسبوع  طهران، 
بخطوات قد تنتهك اتفاق 2015. 
سايبرت،  ستيفن  المتحدث  وقــال 
مع  »نبذل  صحافي:  مؤتمر  في 
على  للمحافظة  جهودًا  شركائنا 
التجارة الشرعية مع إيران، وال سيما 
دفــع«.  قناة  توفير  طريق  عــن 
وبريطانيا  وفرنسا  ألمانيا  وتسعى 
إلى  الــعــودة  إيـــران مــن  ــى منع  إل

تخصيب اليورانيوم.

قناة التجارة األوروبية

تقرير

ترتفع جاذبية ألمانيا 
للشركات األجنبية ورجال 

األعمال على حساب 
بريطانيا، بسبب استفتاء 
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رؤية

سهام معط اهلل 

انطالق األمواج البشرية التي تقود الحراك الشعبي في كل شوارع 
املــدن الجزائرية، جــاء جانب منه نتيجة نهب املــال العام دون رادع 
الفاسدين  اآلن على  السلطات إحكام قبضتها  ــذا على  ول مانع،  أو 
واملتطاولني على املال العام، قبل أن يصبح استرجاع األموال املنهوبة 
ضربًا من املحال، ولنا في الثورات العربية خير مثال، فكل الدول 
ن لحّد اآلن من استرجاع 

َّ
التي اجتاحها الربيع قبل سنوات لم تتمك

بة إلى الخارج، لذلك يجب  هرَّ
ُ
ولو جزء بسيط من األموال املنهوبة وامل

الحجز على أموال الفاسدين في الجزائر اآلن وليس بعد فقدان أو 
الحكومة  تقّدمه  أن  يمكن  الــذي  الوحيد  فالبرهان  ــة،  ـ

ّ
ألدل ا كــل  تلف 

الحالية كدليل على مساندتها للشعب، هو إرجاع األموال املنهوبة 
إلى الخزينة العمومية.

مسلسل نهب األموال 
لم يخف على أحد خبر اعتقال ومنع سفر سياسيني ورجال أعمال 
ورئيس  وأبــرزهــم شقيقه سعيد  بوتفليقة،  مــن  ّربني  ومق بــارزيــن 
العمومية  الشركات  مديرو  وكــذا  أويحيى  أحمد  السابق  الحكومة 

الكبرى، لكن ما الذي يثبت للمواطن مدى جدية التحقيقات؟
ــراء بــقــرار حجز ممتلكات كل  كــان مــن األجـــدر أن ُيــرفــق هــذا اإلجـ
بدون  أخــذوا قروضًا هائلة  الذين  أولئك  بهم، وخصوصًا  املشتبه 
موا فواتير االستيراد ورست 

َّ
ضمانات كافية ودون سدادها، وضخ

عليهم املناقصات في املشاريع االستثمارية الكبرى، وحصلوا على 
امتيازات ضريبية بضرب القانون عرض الحائط؛ وشهران ونصف 
من الــحــراك مــدة كافية جــّدًا لتهريب كــّم هائل من األمـــوال، وإهــدار 
نهم 

ّ
 في مصلحة الفاسدين وسيمك

ّ
املزيد من الوقت لن يصّب إال

ى في الخزينة العمومية. 
َّ
من نهب ما تبق

ورغم انعدام البيانات حول مقدار األموال املنهوبة من الجزائر، في 
 غياب رقيب أو حسيب خــالل الــواليــات األربــع لبوتفليقة، لكن 

ّ
ظــل

واحتياطي  الفترة  تلك  خــالل  ميزانية  لكل  ّصصت 
ُ
خ التي  املبالغ 

الصرف واملبالغ املطبوعة تحت مظلة التمويل غير التقليدي، يمكن 
أن تعطينا صورة حقيقية لحجم املال املنهوب واملختلس من خزينة 
د  الحقائق واالكتفاء بمجرَّ لبائسة لطمس هذه  ا الدولة، واملحاوالت 
االعــتــقــال أو إجـــراء املــنــع مــن السفر لــم تعد تــجــدي نفعًا، فقد بلغ 
االعتداء على املــال العام ذروتــه خالل فترة حكم بوتفليقة، نتيجة 
ن مافيا السياسة واملال من بسط هيمنتها على أجهزة الدولة 

ُّ
لتمك

ودواليب السلطة، فتلك املافيا لم تكتِف بتحويل الجزائر إلى ملكية 
إقطاعية لها، بل رهنت مستقبل البالد واألجيال القادمة.

لَم ال تتحلَّى »سوناطراك« بالشفافية؟
التي  الحلوب،  البقرة  ما دامت شركة املحروقات »سوناطراك« هي 
ر أكثر من 90 باملائة من مداخيل الجزائر، إذًا لَم لم يتّم إلزامها 

ّ
توف

باإلفصاح العلني عن كل إيراداتها املالية ونفقاتها بالسنتيم؟
الحكومية  الــشــركــة  أصــبــحــت  التعتيم  وســيــاســة  الــفــســاد  بــفــضــل 
لي الشعب 

ّ
بمثابة دولــة داخــل الدولة، حتى الذين ارتــدوا عباءة ُممث

فوا أنفسهم عناء مناقشة ميزانية هذه الشركة 
ِّ
في البرملان لم يكل

الشركة وجــّرت  التي طاولت  الفساد  العلن. ورغــم كل فضائح  في 
نا لم نلمس أّي إجراء 

ّ
العديد من املسؤولني إلى ردهات املحاكم، إال أن

ميزانيتها،  إعــالن  على  الشركة  يجبر مسؤولي  قــرار حكومي  أو 
وكيف لبارونات الفساد أن يرتابوا أو ُيصابوا بالصدمة، والتقارير 
د عدم تأثير تلك الفضائح على نشاط القطاع النفطي 

ِّ
الوطنية تؤك

القطاع في تعبئة جيوب  الجزائر، وكــأّن األهــّم أن يستمّر هــذا  في 
الفاسدين. 

نة من لدغات التقارير الدولية، ألّن  واألدهى واألمّر أّن الشركة ُمحصَّ
غياب ميزانيتها يجعلها بعيدة تمامًا عن مرمى مؤشري شفافية 
في  الفساد  لفضائح  يسمح  ذلك  وكل  املفتوحة،  وامليزانية  املوازنة 
قطاع الطاقة الحيوي أن تمّر مرور الكرام، حتى فضائح فساد تلك 
رها القضاء االيطالي،  الشركة أمام الرأي العام الوطني والدولي فجَّ
األمــر  آخــر مــن يعلم عندما يتعلق  دائــمــًا  فــكــالــعــادة  السلطات  أّمـــا 
أّن سيل  لنا  ــد 

ِّ
يــؤك الثقيل، وهـــذا مــا  الــعــيــار  الــفــســاد مــن  بفضائح 

الفساد يسري بال سّد أو حاجز، واألجدر بهذه الحكومة الحالية، 
إن صحَّ قولها بتحقيق التغيير، أن تضع سوناطراك نصب عينيها 

وتفعل ما بوسعها لقطع رؤوس الفاسدين فيها.

دول الربيع واسترداد األموال؟
أفادت تقارير دولية  حول تهريب األموال املنهوبة من دول الربيع، 
بأّن مصر فقدت ما يفوق 132 مليار دوالر منذ يناير 2011، وبلغ 
رت األمــوال املنهوبة  ــدِّ

ُ
نزف األمــوال من سورية 56 مليار دوالر، وق

وبلغت  دوالر،  مليار   50 يفوق  بما  بــة خارجها  ــهــرَّ
ُ
وامل تونس  مــن 

اليمنيني املودعة في بنوك خارجية 22  األمــوال املختلسة من مال 
مليار  يفوق 140  مــا  التي فقدت  ليبيا  فــي  والــكــارثــة  مليار دوالر، 

دوالر، وهذا الرقم ما زال في صعود مستمّر. 
العربية  الــدول  الربيع،  الجديدة في دول  الحكومات  وقد طالبت كل 
واألوروبية بمساعدتها في استرداد تلك األمــوال، لكن ال حياة ملن 
املتحدة ملكافحة  األمــم  اتفاقية  تنادي، فبالرغم من وضــوح وإلــزام 
البلد  إلــى  بة  هرَّ

ُ
امل األمـــوال  بــإرجــاع  عتها 

َّ
التي وق الــدول  لكل  الفساد 

تلك  إرجـــاع  فــي  أو تماطل  الـــدول ترفض  مــن  العديد  أّن  إال  املعني، 
العديد من املشاكل   

ّ
أّن هذه الخطوة ستحل األمــوال املنهوبة، علمًا 

االقتصادية لدول الربيع.
الغربية  الــدول  الربيع مساعدة  دول  تنتظر  أن  املعقول  من  هل  إذًا 
في إعــادة أموالها املنهوبة، علمًا أّن الــدول العربية نفسها، امتنعت 
سها املسؤولون السابقون في بنوكها،  عن إرجاع األموال التي كدَّ
 يعتبر األردن، لبنان، اإلمارات والبحرين مالذًا آمنًا وحاضنة 

ً
فمثال

لألموال املسروقة من شعوب الربيع.
تأخذ عبرة من  أن  الجزائرية يجب  السلطات  بــأّن  القول  يمكن 
دول الربيع، في قضية استرداد األموال املنهوبة، وتبذل قصار 
جهودها لحصار الفاسدين والحجز على ممتلكاتهم على األقل 
في الداخل، والحرص على إرجاع كل ما اختلسوه إلى الخزينة 
العمومية، كما ينبغي اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان السرعة 
والفعالية في استرجاع تلك األموال، وعدم االكتفاء باإلجراءات 
التقليدية التي يطول من خاللها أمد تلك القضايا الحّساسة في 
أروقة املحاكم، ألّن ترك األمور تأخذ مجراها الطبيعي سيكون 
 بانتقال األموال املنهوبة من الشعب إلى الضفة الشمالية 

ً
كفيال

انة 
َّ
من املتوسط، وحينها لن تنفع خطابات محاربة الفساد الرن

لقى على مسمع الشعب.
ُ
التي ست

األموال المنهوبة في 
الجزائر ومسلسل االعتقاالت


