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أزمة وقود في السودان
الخرطوم ـ العربي الجديد

ارتــفــعــت أســـعـــار الــبــنــزيــن بنحو 
23 فــي املــائــة والــديــزل بأكثر من 
8 فــي املــائــة فــي محطات الــوقــود 
يزيد  مــا  الجمعة،  السودانية  العاصمة  فــي 
ــن الـــضـــغـــوط املــعــيــشــيــة عـــلـــى املـــواطـــنـــن  مــ
الذين يواجهون ارتفاعًا شديدًا في األسعار 
يــطــاول غالبية  الــذي  التضخم  فــي  وانفالتًا 
الــســلــع األســاســيــة لــأســر. وســجــلــت أســعــار 
الخرطوم  فــي  الــوقــود  فــي محطات  البنزين 
بينما  دوالر(،   0.4( ســودانــيــًا  جنيهًا   150
ــى 125 جــنــيــهــًا،  ــار الــــديــــزل إلــ ــعـ صـــعـــدت أسـ
ــيـــر  ــا يـــصـــطـــف املـــــواطـــــنـــــون فـــــي طـــوابـ ــمـ ــيـ فـ
طــويــلــة لــلــحــصــول عــلــى الــــديــــزل، وتــعــانــي 
املناطق خارج الخرطوم من نقص حاد في 

املحروقات.
وكانت وزارة املالية والتخطيط االقتصادي 
فــي 21 ديسمبر/ كانون  أقـــرت  الــســودانــيــة، 

ليصبح  الـــديـــزل  ســعــر  تــعــديــل   ،2020 األول 
بـ  ُيباع سابقًا  كــان  112 جنيهًا للتر، بينما 
في   143.5 بنسبة  سعره  ليزيد  جنيهًا،   46
بـــ121 جنيهًا  البنزين  املائة، وتحديد سعر 
للتر مقابل 56 جنيهًا سابقًا، بزيادة بلغت 
نسبتها 116 في املــائــة. وجــاء الــقــرار وقتها 
قبل أيــام مــن إجـــازة املــوازنــة العامة للدولة 
ــار خـــطـــة تــدريــجــيــة  ــ ــــي إطــ لـــلـــعـــام 2021، وفـ
بدأتها الحكومة االنتقالية قبل أشهر لرفع 

الدعم الحكومي عن املشتقات البترولية.
ويــعــتــبــر رفــــع الـــدعـــم عـــن الــســلــع الــحــيــويــة 
الــشــروط األساسية  الــوقــود، أحــد  وضمنها 
السودان على مساعدات وقروض  لحصول 
خارجية، وأحد البنود األساسية للبرنامج 
االقـــتـــصـــادي الـــــذي يـــشـــرف عــلــيــه صــنــدوق 

النقد الدولي. 
ــادي، هــيــثــم فــتــحــي،  ــتــــصــ ــال املـــحـــلـــل االقــ ــ وقــ
إن االقــتــصــاد الـــســـودانـــي يــعــيــش حــالــة من 
ارتـــفـــع  األداء، حـــيـــث  فــــي  الــكــبــيــر  الـــتـــراجـــع 

انــكــمــاشــه لــنــحــو 7.2%. وأشـــــار فــتــحــي في 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  حــديــث ســابــق لـــ
صندوق النقد الدولي مؤسسة غير خيرية، 
وإنما تعمل على ضمان استرجاع القروض 
مــن الـــدول مــن خــالل إجــــراءات ومــطــالــب من 
الــحــكــومــات، وتــخــتــلــف هـــذه اإلجــــــراءات من 
دولة إلى أخرى وفق مقوماتها االجتماعية 

واالقتصادية.
وكانت التوقعات تشير إلى انفالت التضخم 
بعد إلغاء دعم البنزين والغازولن، من قبل 
ــانـــون األول  ــر ديــســمــبــر/ كـ ــ الــحــكــومــة أواخــ
املـــاضـــي، عــبــر تــحــريــر أســعــارهــمــا رســمــيــًا، 
فــيــمــا يــعــانــي الــــســــودان مــنــذ أشــهــر طــويــلــة 
البترولية، وموجات  املشتقات  في  شــّح  من 
الحكومة  تشير  بينما  مسبوقة،  غير  غــالء 
إلــى تــزايــد العجز املــالــي وقــلــة مـــوارد النقد 

األجنبي.
ــــاوزت نــســبــة الــتــضــخــم الـــســـنـــوي فــي  ــــجـ وتـ
الــســودان 300 فــي املــائــة فــي يــنــايــر/ كانون 

الــثــانــي املــاضــي، لتبلغ 331% فــي فــبــرايــر/ 
شــبــاط املــاضــي، مسجلة أعــلــى مستوى في 

عقود.
وفـــي فــبــرايــر/ شـــبـــاط، حـــدد بــنــك الـــســـودان 
املــركــزي، سعر صــرف أســاســيــًا جــديــدًا عند 
فــي خفض  لـــلـــدوالر،  375 جنيهًا ســودانــيــًا 
حـــاد لــقــيــمــة الــعــمــلــة املــحــلــيــة بــلــغــت نسبته 
املالية  وزارة  وأعــلــنــت  املــائــة.  فــي  نحو 582 
جديدة  تعرفة  تطبيق  املاضي  العام  نهاية 
املــائــة، لكل  بــزيــادة 433 في  الكهرباء  لشراء 

القطاعات.
وأكـــــد عــثــمــان ديــــــون، مـــديـــر الــبــنــك الـــدولـــي 
الــبــنــك  أن  آذار،  ــارس/  ــ مــ نــهــايــة  ــلـــســـودان،  لـ
ــا بــعــمــلــيــة تــخــصــيــص مــنــح  ــبـ ــريـ ــدأ قـ ــبـ ــيـ سـ
بملياري دوالر للسودان، إيذانا بعودة البلد 
للنظام املالي العاملي بعد عزلة دامت عقودا. 
ــــون، أن مـــجـــاالت الــتــمــويــل ذات  ــاف ديـ ــ وأضـ
األولـــويـــة ستتحدد عــقــب اجــتــمــاعــات خــالل 

إبريل/ نيسان الحالي.

ريان محمد

تبدو أزمة الوقود الخانقة التي تعاني منها املناطق 
الخاضعة لسيطرة النظام السوري جلية في محافظة 
السويداء، فما إن تدخل حدودها اإلدارية حتى تلحظ 
الوقود،  محطات  أمــام  تمتد  التي  السيارات  طوابير 
منتظرة أن تمأ كل منها مخصصاتها من البنزين، 
التي ال تكفي بأحسن األحوال ليوم أو يومن. وتشهد 
تلك املحطات عمليات ابتزاز وصراعات تصل إلى حد 

إطالق النار وسقوط القتلى والجرحى. 
ــر فـــي الـــســـويـــداء يــفــوق  ــة الــبــنــزيــن أثـ ــد يــكــون ألزمــ وقـ

نــظــيــراتــهــا مــن املــــدن الــســوريــة، حــيــث لــديــهــا مــعــانــاة 
مــا يضطر  الــداخــلــي،  النقل  مــع ضعف شبكة  مزمنة 
غــالــبــيــة ســكــان املــديــنــة إلـــى االعــتــمــاد عــلــى ســيــارات 
األحــيــاء  مــن  كثير  فــي  رئيسية  نقل  األجـــرة كوسيلة 
أبــو كــرم )36 عامًا(،  واملــدن والبلدات، بحسب سعيد 
»اليوم  الجديد«:  »العربي  يقول في حديث مع  الــذي 
أكثر مــن نصف ساعة وأنــا أحـــاول االتــصــال بمكتب 
التاكسي، إلى أن أجاب أحد السائقن العاملن ليقول 
لي إنــه علّي االنتظار ربــع ساعة إضافية ألن سيارة 
واحـــدة مــن أصــل 15 ســيــارة تعمل الــيــوم فــي املكتب، 
البنزين«.   في طوابير  تقف  فهي  السيارات  بقية  أمــا 

وأضــــــاف »كــــل أزمـــــة لـــلـــوقـــود تــتــســبــب بـــرفـــع تــعــرفــة 
ســيــارات األجــــرة. خــالل األزمـــة األخــيــرة قبل أسابيع 
وصلت التعرفة إلى 1500 ليرة، أما في األزمة الحالية 
فالتعرفة مــا بــن 2500 وثــالثــة آالف لــيــرة بــشــرط أال 
تــكــون املــســافــة أكــثــر مـــن كــيــلــومــتــريــن، وإال فالسعر 

يتضاعف.
ويشرح أبو عبيدة الحلبي )57 عامًا(؛ سائق سيارة 
أن »مخصصات سيارة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ أجـــرة، 
األجرة العامة محددة كل 4 أيام بـ20 لترًا من البنزين 
الكمية بأحسن األحــوال  لــتــرًا، هــذه  بعد أن كانت 40 
ملـــدة يــومــن، ومـــا تبقى يــجــب أن  لــي بالعمل  تسمح 

أقــضــيــه فــي طــابــور محطة الـــوقـــود«. ويــشــكــو سمير 
املدينة، من   تجاريًا في 

ً
)43 عامًا(، يملك محال حمد 

»إذا  الجديد«:  »العربي  لـ  
ً
قائال البنزين  تــردي وضــع 

كــانــت نــصــف املــشــكــلــة فـــي نــقــص تـــوريـــدات الــبــنــزيــن 
فالنصف اآلخر يأتي من آليات التوزيع. هذا واضح 
ــام مــحــطــات الــوقــود  عــنــدمــا تــجــد مــئــات الــســيــارات أمـ
في حن يمأ البنزين واملـــازوت السوق الــســوداء في 
ــام أعــن الجميع. هذا  أكــشــاك تــجــارة املــحــروقــات وأمـ
من  فــي ســوريــة  الفساد  تفشي  طبيعي عندما يصل 
شــركــة تــوزيــع املــحــروقــات إلــى التموين إلــى صاحب 

محطات الوقود إلى كل األجهزة واملؤسسات«.

أزمة الوقود تكاد تشل حركة النقل في السويداء

ارتفاع إنتاج روسيا النفطي
ارتفع إنتاج روسيا من النفط 

ومكثفات الغاز إلى 10.25 ماليني 
برميل يوميا في مارس/ آذار من 

10.1 ماليني برميل يوميا في 
فبراير/ شباط، بناء على بيانات 

من وزارة الطاقة الروسية، الجمعة. 
ويأتي تعافي إنتاج النفط الروسي 
عقب هبوط في فبراير، حني قالت 

مصادر بالقطاع إن تحديات في 
استئناف اإلنتاج من الحقول 
املتقادمة تفاقمت جراء طقس 

شتوي قاس. واستنادا إلى اتفاق 
الشهر املاضي مع مجموعة أوبك+، 
ُيسمح لروسيا بزيادة إنتاجها من 

النفط الخام أكثر، بواقع 130 ألف 
برميل يوميا في إبريل/ نيسان.

وقررت مجموعة أوبك+، التحالف 
الذي يضم منظمة البلدان املصدرة 

للبترول )أوبك( ومنتجني كبارًا 
آخرين للنفط بينهم روسيا، 

الخميس، تقليص تخفيضات 
اإلنتاج ومعالجة تعثر الطلب في 

ظل الجائحة، في الفترة من مايو/ 
أيار إلى يوليو/ تموز.

اتفاقية تجارية بين تركيا 
وأذربيجان

أعلنت وزيرة التجارة التركية 
روهصار بكجان، عن بدء العمل 

على اتفاقية التجارة الحرة مع 
أذربيجان وزيادة االستثمارات. 

بنطاق 15 مليار دوالر. وأوضحت 
بكجان في تصريح صحافي 

من أذربيجان الجمعة، أن الهدف 
الرئيسي هو دخول اتفاقية 

التجارة الحرة حيز التنفيذ إلى 
جانب رؤية السوق املوحدة، 

مشيرة إلى أن اتفاقية التجارة 
التفضيلية بني البلدين دخلت حيز 

التنفيذ الشهر املاضي. وأضافت 
أن مذكرة التفاهم الجمركية 

املبسطة ستدخل حيز التنفيذ 
في 15 إبريل/نيسان الجاري، وأن 

إلغاء الحصص املحددة للعبور 
وتخفيض الرسوم الجمركية 

وتعزيز خط سكة حديد باكو 
- تبليسي - قارص ستجعل 

أذربيجان مركزا لوجستيا يساهم 
في تنمية تركيا واملنطقة.

تمديد العقوبات 
االقتصادية على الصومال
أعلن البيت األبيض، أن الرئيس 

جو بايدن وقع أمرا بتمديد 
العقوبات االقتصادية األميركية 

ضد الصومال ملدة عام آخر على 
األقل، والتي وافق عليها سابقا 
الرئيسان باراك أوباما ودونالد 
ترامب. وقال بايدن إن »الوضع 

في ما يتعلق بالصومال ال يزال 
يشكل تهديدا غير عادي لألمن 

القومي والسياسة الخارجية 
للواليات املتحدة. لهذا السبب، فإن 

حالة الطوارئ الوطنية املعلنة في 
12 إبريل/ نيسان 2010 والتدابير 

املعتمدة في ذلك التاريخ وفي 20 
يوليو/ تموز 2012 يجب أن تبقى 

سارية املفعول إلى ما بعد 12 
إبريل 2021«. ولفت إلى أنه بناء 

على ذلك، سيبقى األمر التنفيذي 
السابق ساري املفعول لألشهر 

الـ12 املقبلة.

أخبار

استحواذات 
نفطية 
أميركية

اتفقت شركة إنتاج النفط األميركية »بايونير ناتشورال ريسورسيز« على االستحواذ على منافستها »دبل بوينت إنرجي«، مقابل 6.4 مليارات دوالر، 
مما يسرع اندماجات منتجي النفط الصخري. والصفقة ثاني عملية شراء كبيرة لبايونير ورابع صفقة بعدة مليارات بقطاع النفط الصخري هذا العام. 
وفي يناير/ كانون الثاني، أغلقت بايونير صفقة بقيمة 4.5 مليارات دوالر لشراء »بارسلي إنرجي«. وفي الشهر ذاته، استكملت »كونوكو فيليبس« 
»دبليو.بي.إكس إنرجي« مقابل 5.8 مليارات دوالر.  استحواذًا على »كونشو ريسورسيز« بقيمة 9.7 مليارات دوالر، وأكملت »ديفون إنرجي« شراءها لـ

وفي العام املاضي، اشترت شيفرون نوبل إنرجي مقابل 12.1 مليار دوالر على صورة أسهم وديون.

اقتصاد
Saturday 3 April 2021
السبت 3 أبريل/ نيسان 2021 م  21  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2406  السنة السابعة

)Getty /بنجامين لوي(
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تراجع عن اتهام السلطة بالفساد يثير التساؤالت
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اتهمها  يــمــنــيــة  شــركــة 
أعــده  الــذي  األول  التقرير 
األمميين  الــخــبــراء  فــريــق 
 2021 الــعــام  مطلع  فــي 
تواجه  وكــانــت  بالفساد، 
التهديد  عبر  كبيرًا  خطرًا 
ــا  ــه ــت ــط ــش بـــتـــجـــمـــيـــد أن

وحساباتها المالية.

تحقيق

تأكيدات أن االتهامات 
أوقفت دعمًا بـ3 مليارات 

دوالر

التقرير السابق اتهم 
»المركزي« بغسل 423 

مليون دوالر

عدن ـ محمد راجح

تنفست الحكومة اليمنية والبنك 
املـــــركـــــزي وعـــــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات 
ــة الــــصــــعــــداء،  ــاريــ ــتــــجــ املــــالــــيــــة والــ
إثــــر تـــراجـــع الــلــجــنــة املــتــخــصــصــة بــمــراقــبــة 
الــعــقــوبــات املـــفـــروضـــة عــلــى الــيــمــن الــتــابــعــة 
تقريرها في  أوردتـــه في  املتحدة عما  لألمم 
مطلع الــعــام الــحــالــي مــن اتــهــامــات بالفساد 
وغسيل األمــوال طاولت هذه الجهات. فريق 
ل هذا التراجع بعدم العثور 

ّ
لجنة الخبراء عل

ــة، وأكـــد أنـــه يــجــري مــراجــعــة كاملة  عــلــى أدلــ
للتقرير األولي الذي نشره في نهاية يناير/ 
كــانــون الــثــانــي املــاضــي. إال أن هــذا التخبط 
أثار الكثير من التساؤالت في اليمن، وسط 
الــتــدخــات السياسية واســعــة  شــكــوك حـــول 
التأثير التي تطاول تقييمات األمم املتحدة.

ــان فــريــق الــخــبــراء الــتــابــع لــألمــم املتحدة  وكـ
قــد كشف فــي تــقــريــره آنـــذاك الـــذي رفــعــه إلى 
ــركـــزي  ــن عــــن تـــاعـــب الـــبـــنـــك املـ مــجــلــس األمــــ
بسوق العملة، وغسل جزء كبير من الوديعة 
الــســعــوديــة بــمــخــطــط مــعــقــد لــغــســل األمــــوال 
»أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 
األمـــوال  هـــذه  أن  مــلــيــون دوالر«، وذكـــر   423
ملؤسسات  مشروع  غير  بشكل  تحويلها  تم 
خاصة. ولفت إلى أن وثائق البنك املركزي لم 
توضح سبب انتهاج مثل تلك االستراتيجية 

»املدمرة«.
وقـــال املــراقــبــون إن »غــســل األمــــوال والفساد 
ــات حـــكـــومـــيـــة، وهـــي  ــســ ارتـــكـــبـــتـــهـــمـــا مــــؤســ
ــــزي الــيــمــنــي  ــركـ ــ فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة الـــبـــنـــك املـ
أعمال  رجــال  مع  بالتواطؤ  اليمن،  وحكومة 
وشخصيات سياسية لصالح مجموعة من 
الــتــجــار ورجــــال األعــمــال تتمتع بــامــتــيــازات 

خاصة«.
ــريـــق أيـــضـــا أن الــحــوثــيــن  ــفـ فــيــمــا الحـــــظ الـ
لتدابير تجميد  انتهاك  تــورطــوا في حــاالت 
األصــول بسماحهم بتحويل أصول مجمدة 
ــــزورة  ــقــــود مــ وأمـــــــــوال عــــامــــة بـــاســـتـــخـــدام عــ
ــراد يــتــصــرفــون بــاســم الــجــمــاعــة،  ــ لــصــالــح أفـ
واالســتــحــواذ عــلــى نــحــو مــلــيــاري دوالر من 
اإليرادات العامة لتمويل مجهودهم الحربي. 

فيما وجه تقرير فريق الخبراء تهمة الفساد 
والـــتـــاعـــب بــالــوديــعــة الــســعــوديــة إلــــى عــدد 
الــخــاص، ضمنها  كبير مــن شــركــات القطاع 
مجموعة  أكبر  أنعم،  هائل سعيد  مجموعة 

صناعية وتجارية.

تحركات دولية
العديني  حسن  جمال  االقتصادي  الباحث 
لفت إلى ما رسمه فريق الخبراء من حيرة 
كبيرة في اليمن، سواًء بعد نشر تقريره أو 
اتــهــامــات بالفساد  الــتــراجــع عما حمله مــن 
الـــتـــراجـــع  ــبــــر أن  ــتــ وغـــســـيـــل األمــــــــــــوال. واعــ
عــمــا ورد فــي الــتــقــريــر مــن اتــهــامــات، مثير 
الدبلوماسية  التحركات  بموازاة  لاهتمام 
العملية  تشهدها  التي  املكثفة  والسياسية 
الدولية  والــتــحــركــات  اليمن  فــي  السياسية 
واألمـــيـــركـــيـــة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد إليــقــاف 
ــرة مــنــذ نــحــو ست  ــدائـ الــحــرب فــي الــبــاد الـ

سنوات.
وربــــط الــعــديــنــي، فـــي حــديــثــه مـــع »الــعــربــي 
ـــع فـــريـــق لــجــنــة الـــخـــبـــراء  ــراجـ ــد«، تــ ــديــ ــجــ الــ

وزارة  ــــف  ــوقـ ــ بـ اتــــهــــامــــاتــــه  ــن  ــ عــ الــــخــــاصــــة 
اإلدارة  اتخذته  قـــرارًا  األميركية  الخارجية 
على  الحوثين  بـــإدراج  السابقة  األميركية 
قائمة اإلرهـــاب، الفتا إلــى أنــه يمكن اعتبار 
الحرب  كا اإلجراءين محفزًا لجذب طرفي 
الحوار والحل  إلــى  التوجه  اليمن نحو  في 
السلمي عقب اشتداد املعارك مؤخرًا بشكل 

غير مسبوق، خصوصا في محافظة مأرب 
شرقي اليمن. ورحب البنك املركزي اليمني 
بتقرير املراجعة الصادر عن فريق الخبراء 
ــذي تــوخــى فــيــه تصويب  حـــول الــيــمــن، »والــ
األخـــطـــاء، وإلــغــاء االتــهــامــات الــتــي وجهها 

للبنك املركزي اليمني في التقرير«.
وأكد البنك في بيان صادر عنه أنه حرص 
التقرير على  األولـــى إلصـــدار  الوهلة  ومنذ 
اتــخــاذ كافة اإلجــــراءات للدفاع عــن سمعته 
والدولية،  واإلقليمية  املحلية  ومصداقيته 
التي تولت  التجارية  البنوك  كافة  وحماية 
فتح االعتمادات املستندية الستيراد السلع 
والتأكيد  بأدائها،  الثقة  وتعزيز  األساسية 
على امتثالها الكامل للمعايير الدولية في 
مكافحة غسيل األموال، والدفاع عن القطاع 
الخاص اليمني الذي أسهم في تأمن السلع 

األساسية الازمة لألمن الغذائي.
وذكـــــــر املـــــركـــــزي الـــيـــمـــنـــي أنــــــه قــــــدم األدلــــــة 
والــــبــــراهــــن الـــتـــي تـــؤكـــد مـــصـــداقـــيـــة الــبــنــك 
اتـــــه ومــعــامــاتــه  ــة إجـــــراء املــــركــــزي وســــامــ
مـــع الــبــنــوك الــتــجــاريــة الــيــمــنــيــة، وشــركــات 

العمل  آليات  وأوضــح  الوطنية،  االستيراد 
فـــي تــوظــيــف الـــوديـــعـــة الــســعــوديــة لــخــدمــة 
األغراض اإلنسانية، ودعم الحق في الغذاء، 
ــار الــســلــع  ــعــ والــــحــــفــــاظ عـــلـــى اســــتــــقــــرار أســ
السيطرة على سعر  األســاســيــة، ومــحــاولــة 
صرف العملة الوطنية على الرغم من كافة 
البنك، وأفلح في  التي يواجهها  التحديات 
إعـــــادة بـــنـــاء جـــســـور الـــتـــواصـــل والــثــقــة مع 
روانتيكا،  داكشيني  بقيادة  الخبراء  فريق 

الذي قام بجهود توجت بإلغاء اتهاماته.

تداعيات مصرفية
ــارع الــبــنــك املـــركـــزي الــيــمــنــي عــقــب نشر  وســ
التقرير في 25 يناير/ كانون الثاني املاضي 
إلى اإلعان عن مراجعة حساباته وأنظمته 
فضل 

ٔ
املــالــيــة واخــتــيــار ثــاث قــال إنــهــا مــن ا

العالم ملراجعة وتدقيق  ثماني شركات في 
حسابات البنك خال الفترة 2021-2016.

وقـــال مــســؤول مــصــرفــي فــي الــبــنــك املــركــزي 
»الــعــربــي  ــل عـــدم ذكـــر اســمــه لـــ

ّ
الــيــمــنــي فــض

الخبراء  فريق لجنة  اتــهــامــات  إن  الــجــديــد« 
األممية للحكومة اليمنية بالفساد وغسيل 
ــة ولــــــم تـــســـتـــنـــد إلـــى  ــلـ ــاطـ ــانــــت بـ األمــــــــــوال كــ
لتوجيه  عليها  الــبــنــاء  بــاإلمــكــان  حــيــثــيــات 
األول  التقرير  أن  االتــهــام. واعتبر  مثل هــذا 
ــقـــطـــاع املـــالـــي  ــلـ ــرار بـــالـــغـــة لـ ــ ــأضــ ــ تـــســـبـــب بــ
اليمن على  في  التجاري  واملصرفي وكذلك 
املستوى اإلقليمي والدولي ونال من سمعة 

أرفع مؤسسة مالية سيادية يمنية.
ـــار املـــســـؤول املــصــرفــي إلـــى أن أضـــرار  وأشــ
التقرير امتدت نحو مستويات أخرى أكثر 
أهمية مثل حصول اليمن على قرض مالي 
مــن مــؤســســات تمويلية دولــيــة أو حصول 
الــبــنــك عــلــى دعــــم لــاحــتــيــاطــي الــنــقــدي من 
النقدية وتفعيل  التزاماته  الــدوالر ملواجهة 

أدواته لضبط سوق الصرف املنفلتة.
هـــذا الــدعــم مــن الــنــقــد األجــنــبــي كـــان عــبــارة 
تودع  السعودية،  من  دوالر  مليارات   3 عن 
في البنك املركزي وفق آلية جديدة كان يتم 
التباحث حولها، لكنها تحولت إلى شحنة 
الكهرباء كما  الوقود لتشغيل محطات  من 
الثاثاء  السعودية  السلطات  عنها  أعلنت 

املاضي، وفق تأكيد املصدر.

ضعف األدلة
الخبير املــالــي واالقــتــصــادي محمد رضــوان 
كـــان بــحــاجــة مــاســة للوديعة  الــيــمــن  رأى أن 
ــرى  ــ الـــســـعـــوديـــة والــــتــــي تـــحـــولـــت هــــي األخــ
ــة سيتم  ــ ــالـــي إلــــى ورقـ ــذا الــخــبــيــر املـ ــق هــ وفــ
الـــدائـــرة والــتــي  املــفــاوضــات  فــي  استعمالها 

تــشــتــرك فــيــهــا املــمــلــكــة وتـــتـــم أغــلــبــهــا خلف 
الكواليس، وذلك نظرًا لعدم وجود احتياطي 
من النقد األجنبي في البنك املركزي اليمني 
 ومكشوف ماليا وغير 

ً
والذي يجعله معطا

النقدية  السياسة  إلدارة  التدخل  على  قــادر 
وضـــبـــط ســـــوق الــــصــــرف الـــتـــي تـــمـــر بــحــالــة 

انفات واسعة.
فــي تقرير  الــحــاصــل  التناقض  وبــخــصــوص 
فــريــق لــجــنــة الـــخـــبـــراء الـــخـــاص بــالــيــمــن في 
مجلس األمــن، رّجــح رضــوان، في حديث مع 
»العربي الجديد«، وجود سبب آخر لتراجع 
الفريق عن اتهاماته لعدم استناده إلى أدلة 
قانونية ومالية ومحاسبية موثقة تثبت ما 

ذهب إليه من اتهامات. تخبط أممي 
في اليمن

تساؤالت كبرى تدور في اليمن، بعد تراجع لجنة خبراء تابعة لألمم المتحدة عن تقرير اتهمت 
المحللين  األموال. وربط عدد من  بالفساد وغسل  البالد  المركزي في  الحكومة والبنك  فيه 

هذه الخطوة بقرار اإلدارة األميركية عدم إدراج الحوثيين على قائمة اإلرهاب
تغييرات قد تطاول لجنة الخبراء

تشير املعلومات إلى أن األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس 
يدرس إجراءات تغييرات في فريق الخبراء في اليمن، بعد استقالة خبير 
الشؤون املالية في الفريق مراد بالي، وذلك على خلفية ثغرات في األدلة 
واإلثباتات التي اعتمد عليها التقرير األخير الذي أورد اتهامات للحكومة 

والبنك املركزي اليمني والقطاع الخاص بالفساد وغسل األموال.
الكثير من االرتياح في أوساط  اتهاماتها  اللجنة عن  فيما لقي تراجع 
التي طاولتها االتهامات. في حني جدد مصدر مسؤول في  الشركات 
االتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعة في حديث مع »العربي 

الجديد«، امتعاضه من تقرير فريق الخبراء الذي تم تصويبه، »نظرًا ملا 
حمله من مخاطر عديدة في تشويه سمعة القطاع الخاص خارج اليمن«، 
الهفوة  هــذه  فــي تصويب  الفريق  أن مسارعة  إلــى  تعبيره، الفــتــا  وفــق 
خطوة هامة إلعادة االعتبار للقطاع الخاص التجاري الذي تعصف به 
الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2015. وثمنت مجموعة هائل سعيد 
أنعم كبرى املجموعات التجارية في اليمن الخطوة التي أقدم عليها فريق 
لجنة الخبراء وتصويب األخطاء التي وقع فيها، بعدما طاولتها اتهامات 

بالفساد.

التراجع عن 
االتهامات جاء 
في ظل أزمة 
نقدية )محمد 
حويس/ فرانس 
برس(

بغداد ـ زيد سالم

يؤكد خبراء بالشأن االقتصادي 
الـــعـــراقـــي وســيــاســيــون أن أرقــــام 
األمــــــــــــــوال املـــــهـــــربـــــة مــــــن الــــبــــاد 
بـــواســـطـــة شــخــصــيــات حــزبــيــة وســيــاســيــة 
على  ذلــك  يأتي  تتوقف.  لم  لكنها  تراجعت 
الــرغــم مــن إعـــان رئــيــس الـــــوزراء مصطفى 
الكاظمي استمرار الحمات للسيطرة على 
والفساد  التهريب  ومنع  الحدودية  املنافذ 
فــي املــعــابــر مــع الــــدول املــجــاور إضــافــة إلــى 
ــارات. ويــخــتــلــف مــراقــبــون بــشــأن قيمة  ــطـ املـ
األموال التي هّربت من العراق منذ االحتال 
األمــيــركــي فــي 2003 ولــغــايــة الــيــوم، لكنهم 
يــتــفــقــون جــمــيــعــا عــلــى أنــهــا كــافــيــة إلعــــادة 
ــر الــبــنــى  ــيـ ــوفـ ــــراق بـــالـــكـــامـــل وتـ ــعـ ــ ــار الـ ــمــ إعــ
ــة مــشــاريــع  ــامـ الــتــحــتــيــة وفــــرص الــعــمــل وإقـ

عماقة.
التي  الــخــطــابــات  إلـــى  الــعــراقــيــون  ويستمع 
تطلقها الحكومات املتعاقبة، حول مشاريع 
املنهوبة  األمــوال  استرداد  وآليات  وقوانن 
من بــادهــم، ولكنها تبقى حبرًا على ورق. 
وُيرجع محللون عدم استطاعة أي حكومة 

إلــى كثرة املتورطن فيه،  إنــجــاز هــذا امللف 
إضافة إلى أن غالبيتهم أعضاء في األحزاب 
ــي تـــمـــســـك بـــالـــســـلـــطـــة وتــمــتــلــك  ــتــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ذاتـ

املليشيات والفصائل املسلحة.
ــم صـــالـــح،  ــرهـ ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـ وقــــــال رئـ
ــه »بــــصــــدد وضـــع  ــ إنـ آذار،  مـــــــارس/  مــطــلــع 
مــدونــة قــانــونــيــة تــتــنــاول آلــيــات الســتــرداد 
األمـــــوال املــنــهــوبــة مـــن الـــعـــراق، واملـــوجـــودة 
في الخارج«. وهذا التعليق الثاني لصالح 
خــال أقــل مــن ستة أشــهــر، فقد سبق لــه أن 
أن  األول 2020  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي  ــد  أكــ
العراق يمضي في استرداد األموال املنهوبة 

وماحقة الفاسدين.
وكــان وزيــر املالية الحالي علي عــاوي، قد 
أشـــار فــي وقـــٍت ســابــق إلـــى أن »250 مليار 
دوالر سرقت من العراق منذ عام 2003 حتى 
الـــدول،  الــعــديــد مــن  اآلن، وهـــذا املبلغ يبني 
كما أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات 

العراق االقتصادية«.
العراقية  الــبــرملــان  فــي  الــنــزاهــة  أن لجنة  إال 
كــانــت قــد قـــدرت مطلع الــعــام الحالي حجم 
ــوال املــهــربــة خــــارج الـــبـــاد بــنــحــو 350  ــ األمــ
ترليون دينار )239.7 مليار دوالر أميركي(، 
ــة الـــبـــاد ألكــثــر من  ــوازنـ وهــــو رقــــم يــفــوق مـ
الــدفــاعــي،  اللجنة طــه  عــامــن، وفــقــا لعضو 
الـــذي أشـــار إلـــى أن »املــبــالــغ املــهــربــة خــارج 
وكثير  إيــصــاالت وهمية.  عبر  كانت  الباد 
كان  التهريب  لغرض  الــعــمــوالت دفعت  مــن 

ــؤولــــن«، لــكــن  ــســ يــحــصــل عــلــيــهــا بـــعـــض املــ
عــضــو الــلــجــنــة املــالــيــة فـــي الــبــرملــان سابقا 
رحيم الدراجي أّكد أن قيمة األموال املنهوبة 

في العراق نحو 450 مليار دوالر.
وتـــواصـــل »الــعــربــي الــجــديــد« مــع الــدراجــي 
ــم يـــرتـــفـــع يــومــيــا  ــرقــ الــــــذي قـــــال إن »هــــــذا الــ
التي  الفساد  عمليات  ألن  متفاوتة،  بنسب 
ــقـــودهـــا األحــــــــزاب الـــنـــافـــذة وبـــرعـــايـــة مــن  تـ
الــداخــل والـــخـــارج تستمر بــقــوة، وتــواصــل 
هذه األحــزاب استغال كل حادثة أو نكسة 
ــى شــكــل مـــن أشــكــال  عـــراقـــيـــة لــتــحــويــلــهــا إلــ
املكاسب املــالــيــة«. وأوضـــح أن »هــذه القوى 
السياسية، وما فيها من شخصيات فاسدة، 
تعتبر العراق ليس أكثر من منجم ومعسكر 
عمل، لذلك فإن معظم السياسين يغادرون 
إن  السياسية  انقضاء مهامهم  العراق بعد 
كــانــت بــرملــانــيــة أو حــكــومــيــة، وألن أجــهــزة 
ــراق وخـــاضـــعـــة  ــ ــعـ ــ ــابــــة ضــعــيــفــة فــــي الـ الــــرقــ
للنفوذ الحزبي، فإن السرقة ال تكون صعبة 

على املتنفذين«.
في  امللفات  مــن  العديد  الــعــراقــيــون  ويتذكر 
هذا اإلطار، فقد اتهم وزير الدفاع في حكومة 
إياد عــاوي، حازم الشعان، بتهريب نحو 
مــلــيــار دوالر، وحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن سبع 

سنوات، إال أنه ال يزال خارج العراق. 
كــذلــك الــحــال بــالــنــســبــة إلـــى وزيــــر الــتــجــارة 
ــوزراء األســبــق نــوري  ــ فــي حــكــومــة رئــيــس الـ
والــذي كان  السوداني،  الفاح  املالكي، عبد 
وحكمت  دوالر،  مــلــيــارات   4 بــســرقــة  متهما 
عاما   21 بالسجن  الــعــراقــيــة  املــحــاكــم  عليه 

بعد هروبه إلى الخارج.
باسم خشان  العراقي  البرملان  وأكــد عضو 
أن »املــبــالــغ املــهــربــة مــن الــعــراق تبلغ مئات 
املليارات«. ولفت إلى أن »الحكومة الحالية 
ــك تـــلـــك الـــســـابـــقـــة غـــيـــر قـــــــــادرة عــلــى  ــ ــذلـ ــ وكـ
الـــفـــاســـديـــن«.  مـــن  ــاع دوالر واحـــــد  ــتـــرجـ  اسـ

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــواجـــه صــنــاعــة الـــجـــلـــود فـــي مــصــر تــراجــعــا 
فـــي حــجــم الــــصــــادرات، بــالــتــزامــن مـــع هــبــوط 
املــبــيــعــات فـــي األســـــــواق املــحــلــيــة، مـــا تسبب 
بــانــخــفــاض الـــطـــاقـــة اإلنـــتـــاجـــيـــة لـــلـــورش في 
منطقة الروبيكي في مدينة بدر شرق القاهرة.

ــربــــي، رئـــيـــس غـــرفـــة دبـــاغـــة  وقــــــال مــحــمــد حــ
الــجــلــود فـــي اتـــحـــاد الــصــنــاعــات، إن الــغــرفــة 
إنتاج  تراجع حركة مبيعات  أسباب  تناقش 
ــنـــوات الـــثـــاث املــاضــيــة،  الـــجـــلـــود خــــال الـــسـ
رغــم ثبات األسعار في ظل انخفاض أسعار 
ــادرات  ــد تــراجــع صـ املــواشــي مــن األبـــقـــار، وأكـ
ــانـــي عــلــى  ــثـ ــــارج لـــلـــعـــام الـ ــــخـ ــلـــود إلـــــى الـ ــجـ الـ
 
ً
التوالي، في ظل أزمة فيروس كورونا، فضا
عـــن تـــراجـــع مــبــيــعــات املــنــتــج املـــصـــري داخـــل 
األســـــــواق املـــصـــريـــة فـــي ظـــل غــــزو املــنــتــجــات 
ــدة الـــثـــمـــن وقــلــيــلــة الـــجـــودة  ــيــ الــصــيــنــيــة زهــ
واستمرار تهريب الجلود من الخارج بشكل 

غير شرعي. 
وأشـــــار حـــربـــي إلــــى أن صــنــاعــة الــجــلــود من 
الــصــنــاعــات الــحــيــويــة واملــهــمــة داخــــل مــصــر، 

يــهــددهــا.  خــطــر  أي  مــن  حمايتها  تستوجب 
وطالب الحكومة على رأسها وزارة التجارة 
ــة وأعـــــــضـــــــاء الـــــبـــــرملـــــان بـــوضـــع  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
تـــشـــريـــعـــات قـــانـــونـــيـــة ملـــواجـــهـــة االســـتـــيـــراد 
املنتج  يخضع  الـــذي  الجلود  مــن  العشوائي 
ــة، مـــا يــضــّر بما  ــادلـ املــحــلــي ملــنــافــســة غــيــر عـ
يقرب مــن 17 ألــف منشأة ويــشــرد اآلالف من 

العاملن في هذا القطاع الهام والحيوي. 
ــلــــود إن  ــي قــــطــــاع الــــجــ ــ ــلـــون فـ ــامـ ــعـ ــتـ وقــــــــال مـ
ــيـــروس كــــورونــــا املــســتــجــد  ــة فـ ــ تـــداعـــيـــات أزمـ
أثــــرت عــلــى قــطــاع الــجــلــود فـــي مــصــر ضمن 
ــهـــدت صــــــادرات  ــات، إذ شـ ــاعـ ــطـ ــقـ ــدد مــــن الـ ــ عـ
القطاع ومبيعات املنتجات النهائية تراجعا 
الفترة األخــيــرة. وأكــد مصطفى  كبيرًا خــال 

الجلود  مدينة  أمناء  مجلس  رئيس  حسن، 
بالروبيكي، أن مصر تصدر نحو 80 في املائة 
توجيه  يتم  بينما  الجلود،  من  إنتاجها  من 
ــاج إلــــى الــســوق  ــتــ الــنــســبــة املــتــبــقــيــة مـــن اإلنــ
املــحــلــي، وأشـــار إلــى أن أزمـــة »كـــورونـــا« أدت 
إلى تراجع كبير في الصادرات ما بن 20 إلى 
30 فــي املــائــة، مما دفــع أصــحــاب الـــورش إلى 
الجمعية  أن  إلــى  العمل. وأشـــار  عــن  التوقف 
الــعــمــومــيــة مــن مـــاك وصــنــاع »قــطــاع دبــاغــة 
طالبت  اجتماعا  عقدت  املدينة  في  الجلود« 
فيه الحكومة بسرعة إيجاد حلول لتسويق 
مــنــتــجــات دبــاغــة الــجــلــود فــي الـــخـــارج بفتح 
أسواق جديدة. وأوضح أن الصن وإسبانيا 
وإيــطــالــيــا مــن الــــدول الــكــبــرى الــتــي تستورد 
أثرت  الوباء  أن جائحة  إال  املصرية،  الجلود 
ســلــبــا عــلــى حـــركـــة الــتــصــديــر، وهــــو مـــا دفــع 

املدابغ للعمل بربع طاقتها اإلنتاجية.  
وحــذر عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس 
السابق،  الجلود  دبــاغــة  صناعة  غرفة  إدارة 
ــلـــود فــي  ــع حـــركـــة بـــيـــع الـــجـ ــراجــ مــــن خـــطـــر تــ
الداخل والخارج، مؤكدًا أن املنتجات املصرية 

من الجلود تعاني حالة من الركود الشديد.

الرباط ـ مصطفى قماس

يسعى املغرب إلى بلورة أنظمة تأمن جديدة 
ضد املخاطر الصاعدة، بعد األزمة الصحية 
الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وتتجه 
اململكة نــحــو إدخــــال مــخــاطــر مــثــل الــجــوائــح 
»الــكــوارث  التأمن ضد  قانون  إلــى  الصحية 

الطبيعية«.
وأضـــحـــى الــتــحــوط ضـــد تـــداعـــيـــات الــوقــائــع 
الــكــارثــيــة إجـــبـــاريـــا فـــي املـــغـــرب اعـــتـــبـــارًا من 
يناير/ كانون الثاني من العام املاضي، وهو 
تــأمــن يــــراد مــنــه تــعــويــض الــضــحــايــا الــذيــن 
تــعــّرضــوا ألضـــرار جسدية أو مــاديــة نتيجة 

كوارث طبيعية. 
ــم تـــغـــب املـــخـــاطـــر غـــيـــر الــكــاســيــكــيــة عــن  ــ ولـ
الــبــنــك الـــدولـــي، الـــذي يعتبر أن املـــغـــرب، من 
بــن دول الــشــرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، 
بالكوارث  املرتبطة  للمخاطر  عرضة  األكثر 
املؤسسة  بحسب  اململكة،  وتتكبد  واملــنــاخ. 
املــالــيــة الــدولــيــة، خــســارة ســنــويــا فــي حــدود 
املائة  فــي  800 مليون دوالر، أي حــوالــي 0,8 
ــــراء  ــــن جـ ــلـــي اإلجــــمــــالــــي مـ ــحـ ــنــــاتــــج املـ ــــن الــ مـ
الكوارث الطبيعية. فيما أكدت الحكومة على 
تــوجــهــهــا نــحــو وضـــع تــأمــن ضــد الــجــوائــح 
غرار  على  والجفاف،  السيبرانية،  واملخاطر 

الـــذي اعتمد مــن أجــل التغطية ضد  الــنــظــام 
ــر  املـــخـــاطـــر املــرتــبــطــة بـــالـــكـــوارث. وأكـــــد وزيـ
االقــتــصــاد واملــالــيــة وإصـــاح اإلدارة، محمد 
ــارك أخـــيـــرًا فـــي مؤتمر  ــذي شــ بــنــشــعــبــون، الــ
وطــنــي حـــول قــطــاع الــتــأمــن،  ضــــرورة عــدم 
إغفال بعض املخاطر بسبب شيوع االعتقاد 
نــظــرًا للتركيز  بضعف احــتــمــال وقــوعــهــا أو 
على التنمية االقتصادية دون أخذ باالعتبار 
األضـــرار  أن  على  وشـــدد  ديمومتها.  مسألة 

املباشرة وغير املباشرة الناجمة عن الكوارث 
املناخية مكلفة جــدًا، ويجب إدراجها ضمن 

النموذج التنموي االقتصادي.
اللطيف  املركزي، عبد  البنك  وذهــب محافظ 
ــــى أن الـــتـــغـــيـــرات املــنــاخــيــة،  الــــجــــواهــــري، إلـ
الـــتـــي تــتــجــلــى عــبــر الــفــيــضــانــات والــجــفــاف 
والـــحـــرائـــق، تــطــرح تــحــديــثــات جـــديـــدة على 

الفاعلن في قطاع التأمن.
ــالــــح، رئــيــس  ــبـــر مــحــمــد حـــســـن بــــن صــ ــتـ واعـ
وإعــادة  التأمن  لشركات  املغربية  الجامعة 
التأمن، أن فيروس كورونا أثر على صناعة 
الحالي  النظام  أن  مــؤكــدًا  بــاملــغــرب،  التأمن 
القائم على توطيد املخاطر معرض للترنح 

في مواجهة أي حدث عاملي.
وشرح بنصالح أنه يجب بناء نظام للتأمن 
يحمي األفراد واملنظمات دون تهديد توازن 
ــــاد. ولـــفـــت إلـــى  ــبـ ــ ــي الـ قـــطـــاع الـــتـــأمـــيـــنـــات فــ
أنـــه يــجــب تــرقــب بـــروز مــخــاطــر جــديــدة ذات 
سياسية،  أو  بيئية  أو  تكنولوجية  طبيعة 
ــرورة اســـتـــخـــاص الــــــــدروس مــن  ــ ــ مــــؤكــــدًا ضـ
األزمــة الصحية الحالية. وذهــب إلــى أن أول 
درس استخلص من األزمــة الحديثة يتمثل 
الكاسيكية  التأمن  ميكانيزمات  كــون  فــي 
ال يــمــكــن أن تــغــطــي املـــخـــاطـــر الــنــســقــيــة أو 

التخفيف من آثارها املالية.

األموال العراقية 
المهّربة

داخل أحد أسواق طنجة )فضل سنا/ فرانس برس(

المنتجات الصينية تحاصر صناعة الجلود

مساع لشمول التأمين الجوائح الصحية

ملف فساد ضخم ياُلحق 
سياسيين وزعامات

تقدر جهات رقابية 
حجم األموال المنهوبة 
والمهربة خارج العراق 

بأكثر من 200 مليار دوالر، 
وهي تورط مسؤولين 

كبارًا، وال تتوافر إرادة 
الستعادتها

مصر مال عام

المغرب

قّدر برلماني سابق 
األموال المنهوبة

بـ450 مليار دوالر

الركود يؤثر على
17 ألف منشأة تعمل 

في قطاع الجلود

وأضـــاف فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الجديد« 
الشخصيات  املائة من  »أكثر من 90 في  أن 
التي سرقت مــلــيــارات الــــدوالرات مــن أمــوال 
ــارزون فــي أحـــزاب  الــعــراقــيــن هــم أعــضــاء بـــ
ــيـــة  ــة مـــــن جــــهــــات خـــارجـ ــومــ ــدعــ ــة مــ ــيــ عــــراقــ
ــة إلـــــى أن مــعــظــم هــــؤالء  ــافــ ــة، إضــ ــيــ ــلــ وداخــ
يمتلكون جنسيات أجنبية ومنها أميركية، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن هـــنـــاك عـــراقـــيـــل فـــي عملية 
ــإن مــن املستبعد  ــك فـ اعــتــقــالــهــم، وإن تــم ذلـ
أن يــتــم إيــجــاد هـــذه األمـــــوال، الــتــي ســرعــان 

مــا تتحول إلــى ممتلكات وشــركــات تسجل 
بغير أسمائهم«.

مـــن جــهــتــه، بــــنَّ الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي عبد 
الـــتـــي  ــمــــن املــــشــــهــــدانــــي أن »األرقــــــــــــام  الــــرحــ
يتحدث عنها سياسيون ومراقبون للشأن 
الــســيــاســي واملـــالـــي فـــي الـــعـــراق عـــن املــبــالــغ 
ــة  ــى الــــخــــارج كـــافـــيـــة لـــبـــنـــاء دولــ ــ  املـــهـــربـــة إلـ
ــلــــة مـــــن الــــصــــفــــر، فــــهــــي أرقــــــــــام لــيــســت   كــــامــ
ــلـــى كــــارثــــة ســيــاســيــة  ــتــــيــــاديــــة، وتـــــــدل عـ اعــ
السنوات  آثارها في  واقتصادية، قد تظهر 

»الــعــربــي  ــد لـــ ــ املــقــبــلــة، وفــــي األزمــــــــات«، وأكـ
للتعامل  آلــيــات كثيرة  أن »هــنــاك  الــجــديــد« 
مع األموال املهربة، مثل مخاطبة اإلنتربول 
وتـــفـــعـــيـــل الــــــقــــــرارات الـــقـــضـــائـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ الــــــصــــــادرة بـــحـــق املـــتـــهـــمـــن، إضـ
مــخــاطــبــة الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي يــســتــقــر فيها 
املتهمون، ومصادرة كل ما استملكوه بعد 
العراق، ولكن كل هذا  توليهم املناصب في 
يحدث في حال توافر اإلرادة السياسية في 

العراق ملتابعة هذا امللف«.

خالل تحرك سابق 
ضد الفساد في 
بغداد )أحمد 
الربيعي/ فرانس برس(

Saturday 3 April 2021 Saturday 3 April 2021
السبت 3 أبريل/ نيسان 2021 م  21  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2406  السنة السابعة السبت 3 أبريل/ نيسان 2021 م  21  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2406  السنة السابعة


