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العراق تحت الظالم
بغداد ـ محمد علي

ــراق فـــــي الـــــظـــــام لــيــل  ــ ــعــ ــ ــ ــرق ال ــ ــ غـ
الخميس واستمرت األزمة حتى 
الجمعة، بعدما تراجعت التغذية 
وغير  قياسية  مــســتــويــات  إلـــى  الكهربائية 
مسبوقة منذ حرب الخليج األولى عام 1991. 
فقد شهدت بغداد وجميع محافظات العراق 
ــة، بــاســتــثــنــاء إقــلــيــم كـــردســـتـــان،  ــامـ عــتــمــة تـ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــســجــيــل مــــعــــدالت قــيــاســيــة 

للحرارة قاربت الخمسني درجة مئوية.
مقربة  عراقية  حكومية  مصادر  قالت  فيما 
ــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي،  مــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن األخــيــر وافـــق على  لـــ
طلب استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش.
مع مخاوف حكومية وسياسية  ذلــك  يأتي 
مـــن مـــوجـــة احـــتـــجـــاجـــات جـــديـــدة تــشــهــدهــا 
الجنوبية والوسطى على وجه  الباد  مدن 
إذ شهدت  الــخــدمــات،  التحديد جـــراء نقص 

الـــنـــاصـــريـــة ومـــيـــســـان وواســــــــط والـــبـــصـــرة 
ــــرى مـــن جــنــوبــي الـــعـــراق ليلة  ومــنــاطــق أخـ
احـــتـــجـــاجـــات وتـــجـــمـــعـــات لــيــلــيــة ملــواطــنــني 
غاضبني أحــرقــوا إطـــارات ســيــارات وأغلقوا 
طرقًا بسبب انعدام التيار الكهربائي والذي 
تسبب أيضًا بشح في تجهيز مياه الشرب 
لــعــدد مـــن مــنــاطــق الــعــاصــمــة بـــغـــداد ومـــدن 

جنوبية عدة.
وشـــرح مــصــدر حكومي رفــيــع املــســتــوى في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــكــاظــمــي،  بـــغـــداد، لـــ
الـــذي يــجــري مــنــذ األربـــعـــاء زيــــارة إلـــى عــدة 
دول أوروبــــيــــة بــهــدف حــشــد الـــدعـــم إلجــــراء 
ــاعــــدة الــــقــــوات  االنــــتــــخــــابــــات املـــبـــكـــرة ومــــســ
ــة من  ــ الــعــراقــيــة »وّجــــــه بــتــشــكــيــل خــلــيــة أزمـ
الــطــاقــة  ــة نــقــص  ــ عــــدة وزارات ملــواجــهــة أزمـ
ــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة بالعمل  ــ وكــلــف وزارتـ
أبــراج  على تتبع ووقــف عمليات استهداف 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة ومــحــطــات الــتــحــويــل«. 
ــرة تحمل  ــيــ إلــــى أن »الـــهـــجـــمـــات األخــ الفـــتـــًا 

بــصــمــات إرهــابــيــة لتنظيم داعـــــش«. ووفــقــًا 
ــإن مــســؤولــني فـــي وزارة  ــه فــ ــ لــلــمــســؤول ذاتـ
الــكــهــربــاء والــنــفــط يــتــواصــلــون مــع الجانب 
اإليراني لبحث أسباب وقف طهران خطوط 
الغاز  نسبة  وتخفيض  الــكــهــربــاء  اســتــيــراد 
أن  عــن  كاشفًا  العراقية،  للمحطات  املــدفــوع 
سابقة  بمستحقات  يــطــالــبــون  »اإليــرانــيــني 

لقاء استئناف تصدير الكهرباء للعراق«.
فــــي هـــــذه األثــــنــــاء أكـــــد مــــســــؤول فــــي وزارة 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ العراقية،  الكهرباء 
إيـــقـــاف طـــهـــران خـــطـــوط تــصــديــر الــكــهــربــاء 
إلى العراق وتقليل الغاز الخاص بمحطات 
الـــكـــهـــربـــاء واســــتــــهــــداف أبــــــــراج ومـــحـــطـــات 
املحطات  إلــى خــروج بعض  الطاقة، إضافة 
عــن الــخــدمــة جـــراء الضغط املــتــزايــد عليها، 
إلــى  التجهيز  فــي وصـــول ســاعــات  تسببت 
الــصــفــر. وتـــابـــع »الـــــــوزارة أبــلــغــت الــحــكــومــة 
قــبــل أيـــــام بــــاألزمــــة وأن الـــطـــاقـــة انــخــفــضــت 
ألقــل مــن 12 ألــف مــيــغــاواط بــداًل مــن 19 ألفًا 

ومـــن ثــم تــراجــعــت إلـــى 8 آالف لــكــن لــم تكن 
هناك معالجات، إلى أن تم استهداف أبراج 
الضغط العالي للكهرباء املتجه إلى محطة 
إطفاء  إلــى  أدى  مــا  بــغــداد،  املسيب جنوبي 

كامل للمنظومة.
وكــشــف عـــن أن الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة أعــيــدت 
للعمل بشكل تــدريــجــي، لــكــن لــن تــعــود إلــى 
ــات الـــســـابـــقـــة خـــــال وقـــــت قـــريـــب،  ــويـ ــتـ املـــسـ
وهــنــاك اتــجــاه إلـــى ضــخ كــمــيــات كــبــيــرة من 
ملواجهة  األهلية  املولدات  ألصحاب  الوقود 

نقص الطاقة في األيام املقبلة.
ــه أعــلــنــت قـــيـــادة العمليات  فـــي الــســيــاق ذاتــ
الــعــراقــيــة املــشــتــركــة عــن تخصيص مــكــافــأة 
ــــي بــــمــــعــــلــــومــــات تـــتـــعـــلـــق  ــدلــ ــ ــن يــ ــ ــ ــة ملـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ
باستهداف أبراج ومحطات الكهرباء، وقالت 
فــي بــيــان إنــه »لــيــس بغريب على عصابات 
الظروف  املنهزمة باستغال  داعش وفلوله 
ومحاولة إيذاء املواطنني مع ارتفاع درجات 

الحرارة في الباد«.

لندن ـ العربي الجديد

أصبحت غالبية اجتماعات مجموعة أوبك+ تقوم على 
سياسة حافة الهاوية، بحيث أعادت اللقاءات التي بدأت 
الخميس التذكير بالحرب النفطية التي انعكست بشكل 
كبير على األسواق الدولية. لكن هذه املرة املخاطر كبيرة 
بالنسبة لاقتصاد العاملي، وال تمتلك الــدول املنتجة 
قدرات للدخول في معارك كبرى جديدة. ويشرح املحلل 
في وكالة »بلومبيرغ« األميركية، أنتوني هالبني، أنه 
في  اعتراضها  املتحدة  العربية  اإلمـــارات  إعــان  حتى 
الــلــحــظــة األخـــيـــرة، اعــتــقــد كـــارتـــل الــنــفــط وحــلــفــاؤه أن 

ا لزيادة اإلمدادات الشهرية بمقدار 400 ألف 
ً
لديهم اتفاق

برميل يومًيا بني أغسطس/ آب وديسمبر/ كانون األول 
لتخفيف أسعار الخام وسط انتعاش في الطلب العاملي. 
وهذا االعتراض أثار ذكريات الصراع املرير في حرب 
السعودية  العربية  اململكة  بني  املاضي  العام  اإلنتاج 
وروسيا والتي تزامنت مع تراجع الطلب خال عمليات 
اإلغاق لتحويل أسعار النفط الخام لفترة وجيزة إلى 
سيناريوهات  تمتلك  ال  النفطية  واملجموعة  سلبية. 
بــديــلــة، إذ إن الفشل فــي الــتــوصــل إلــى اجــتــمــاع يعني 
استمرار أوبك+ بشروط اإلنتاج الحالية حتى إبريل/ 
األسعار  دفعت  التي  الضغوط  مــن  يزيد  مما  نيسان، 

بالفعل لارتفاع بنحو 50 في املائة هذا العام. ويخاطر 
ذلـــك بـــإذكـــاء املـــخـــاوف بــشــأن الــتــضــخــم فــي االقــتــصــاد 
العاملي وقد يؤدي إلى رد فعل عنيف تجاه املجموعة 
رئيسيني  ومستهلكني  املتحدة  الــواليــات  من  النفطية 
للنفط يخشون تأثير سياسات النفط على االنتعاش. 
كما أن هناك عوامل أخرى غير متوقعة. فقد يجلب إحياء 
االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي إمـــدادات نفطية جديدة إلى 
السوق، فيما قد يؤدي انتشار متغير دلتا من كورونا 
إلــى إعــادة بعض الــدول إلــى عمليات اإلغــاق التي قد 
تضعف الطلب. وقالت مصادر بأوبك+ لوكالة »رويترز« 
إن اإلمارات ال تعارض مبدأ زيادة إنتاج املجموعة لكنها 

ترغب في أن يرتفع إنتاجها. وتقول إن خط األساس 
الخاص بها، وهو مستوى اإلنتاج الذي يتم من خاله 
حساب التخفيضات، كان في األصل متدنيًا للغاية وهو 
أمر كانت مستعدة لغض البصر عنه إذا انتهى االتفاق 

في إبريل.
وشرحت مصادر أوبك+ أن اإلمارات ترغب في أن يتحدد 
خط األساس إلنتاجها عند 3.8 مايني برميل يوميًا، 
مقارنة مع املستوى الحالي عند 3.168 مايني برميل 
يوميًا. وإذا تغير خط األساس، فإن ذلك قد يعني إضافة 
املزيد من النفط إلى السوق عن املخطط أو سيتعني على 

بقية املنتجني قبول زيادة أقل.

سياسة حافة الهاوية تحكم اجتماعات أوبك+

شركة طيران سعودية 
جديدة تسعى للمنافسة

تخطط السعودية الستهداف حركة 
ركاب الترانزيت الدولية بشركة 

طيران وطنية جديدة. وقال مصدران 
مطلعان لوكالة »رويترز« إن شركة 
الطيران الجديدة ستعزز املسارات 

الدولية وتكرر تجربة الناقالت 
الخليجية الحالية عبر نقل املسافرين 

من دولة إلى أخرى عبر رحالت ربط 
في اململكة. ويهدد التوسع السعودي 

بزيادة حدة معركة على الركاب 
في الوقت الذي تضرر فيه السفر 
بفعل جائحة كورونا. وتحتاج أي 
شركة طيران إلى رأسمال كبير، 

ويحذر خبراء من أنه إذا كانت 
السعودية تطمح للتنافس على 

رحالت الترانزيت فإنها قد تضطر 
إلى مواجهة خسائر لسنوات. وقال 

أشخاص مطلعون إن شركة الطيران 
السعودية الجديدة قد تتخذ من 
العاصمة الرياض مقرا لها، وإن 

صندوق الثروة السيادي، صندوق 
االستثمارات العامة، يساعد في 

تأسيسها.

صعود عائدات صندوق 
التقاعد الياباني

حقق صندوق استثمار معاشات 
التقاعد الحكومية الياباني )جي 
بي آي إف(، عائًدا قياسًيا خالل 

العام املالي املنتهي في مارس/ آذار، 
لترتفع أصوله إلى أعلى مستوياتها 

على اإلطالق عند 186.1 تريليون 
ين )1.67 تريليون دوالر(. وخالل 

األشهر االثني عشر املنتهية في 
مارس، بلغ عائد صندوق معاشات 

التقاعد األكبر في العالم على 
استثماراته 25 في املائة أو 37.8 
تريليون ين )339 مليار دوالر(، 

 أكبر عائد منذ أن بدأ 
ً
مسجال

الصندوق إدارة املعاشات في 2001. 
وكانت األسهم األجنبية فئة األصول 

األفضل أداًء خالل تلك الفترة، 
بعائد 59.4 في املائة، تلتها بعد ذلك 
األسهم املحلية بعائد 41.6 في املائة، 

وارتفعت السندات األجنبية 7.1 
في املائة، بينما خسرت السندات 

اليابانية 0.7 في املائة. 

أضرار نقص مياه النيل على 
زراعة مصر

أوضح محمد عبد العاطي، وزير 
املوارد املائية والري املصري، 

مخاطر نقص حصة مياه نهر 
النيل لبالده على قطاع الزراعة. 

وجاءت تصريحات عبد العاطي 
خالل مشاركته في املؤتمر الوزاري 
رفيع املستوى »مشاورات من أجل 
الوصول إلى نتائج«، والذي تنظمه 

الحكومة األملانية، وفقًا لبيان صادر 
الجمعة. وقال عبد العاطي إن أي 

نقص في املوارد املائية سوف 
يتسبب في أضرار جسيمة، حيث 

إن نقص مليار متر مكعب من املياه 
سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة 
ملصدر رزقها الرئيسي في الزراعة. 
وتابع: »وهو ما يعني تضرر مليون 
مواطن من أفراد هذه األسر، وقطاع 

الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون 
نسمة على األقل، وبالتالي فإن أي 

نقص في املوارد املائية ستكون 
له انعكاسات سلبية ضخمة على 

نسبة كبيرة من سكان مصر«.

أخبار

إضراب 
مطار 
باريس

أغلق عمال مطارات في باريس صالة مزدحمة الجمعة في مطار شارل ديغول احتجاجًا على تخفيضات األجور، وذلك ضمن سلسلة من اإلضرابات التي ستستمر 
حتى يوم االثنني. واشتبك املحتجون مع الشرطة، ما أدى إلى تأخير رحــات. وأطلقت الشرطة رذاذ الفلفل في محاولة لتفريق املتظاهرين في صالة إي 2، التي 
تستخدم في املقام األول للسفر الدولي. وقام بضع مئات من النقابيني بقرع الطبول واألبواق وإغاق منطقة مراقبة جوازات السفر بالصالة، ما تسبب في فقدان 
مئات الركاب لرحاتهم الجوية. انتشرت شرطة مكافحة الشغب بالخوذات والدروع، وأعيد توجيه الركاب إلى صالة مجاورة. وتقول إدارة شبكة مطارات باريس إن 

اإليرادات انخفضت بنسبة 80 في املائة في 2020 وإنها تحاول تجنب تسريح العمال عن طريق خفض األجور.

اقتصاد
Saturday 3 July 2021
السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة
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القاهرة ـ العربي الجديد

لـــم تــكــن مــوافــقــة مــجــلــس الــنــواب 
ــانــــون  ــعــــديــــل قــ ــلــــى تــ املـــــصـــــري عــ
ــة، بــغــرض  ــتــــوريــ املـــحـــكـــمـــة الــــدســ
قــرارات  القضائية على  الرقابة  منحها حق 
ــة وهـــيـــئـــات  ــيــ املـــنـــظـــمـــات والـــهـــيـــئـــات الــــدولــ
الــتــحــكــيــم األجــنــبــيــة املــطــلــوب تــنــفــيــذهــا في 
مــواجــهــة الــدولــة املــصــريــة، بعيدة عــن حالة 
في  االنــقــاب  تعيشها سلطة  التي  التخّبط 
مصر على مــدار ثماني ســنــوات، خصوصًا 

في مجال التشريعات املالية واالقتصادية.
ومـــع عـــودة الــبــرملــان املــصــري لــانــعــقــاد في 
صــــدر قــانــون تــلــو اآلخــر 

ُ
مطلع عـــام 2016، أ

أنه  الــبــاد، غير  فــي  بحجة دعــم االستثمار 
تــبــعــتــهــا تـــعـــديـــات تــشــريــعــيــة مــــن شــأنــهــا 
تشجيعهم،  مــن  بـــداًل  املستثمرين  تخويف 
ــديــــل قـــــانـــــون املـــحـــكـــمـــة  ــعــ ــل آخـــــرهـــــا تــ ــ ــعـ ــ ولـ
ــتـــداد  ــــذي يــقــضــي بـــعـــدم االعـ الـــدســـتـــوريـــة الـ
بــااللــتــزامــات  أو  الـــدولـــي  التحكيم  بـــقـــرارات 

املترتبة على تنفيذها.
ــة الـــتـــعـــديـــل  ــريــ وطـــــرحـــــت الــــحــــكــــومــــة املــــصــ
لتمكينها من وقف تنفيذ األحكام والقرارات 
الـــصـــادرة عــن مــحــاكــم ومــنــظــمــات وهيئات 
دولية ذات طبيعة سياسية أو قضائية في 
مواجهتها. وكذلك قطع الطريق على قرارات 
مـــلـــزمـــة بـــــــأداء مــســتــحــقــات أو تــعــويــضــات 
ــزام بــنــصــوص مــعــيــنــة في  ــتــ مـــالـــيـــة، أو االلــ
معاهدات دولية، أو توقيع عقوبات تتطلب 
رفع الضرر الواقع على أشخاص أو أطراف 
أو جـــهـــات بــعــيــنــهــا. بـــدايـــة الــتــخــبــط كــانــت 

صنعاء ـ محمد راجح

ــار املــنــتــشــر  ــ ــــآبـ ــدد الـــحـــفـــر الــــعــــشــــوائــــي لـ ــهــ يــ
ــمـــن املــــــــــوارد املـــائـــيـــة  ــيـ ــنـــاطـــق الـ فــــي مـــعـــظـــم مـ
باالستنزاف، في باد تعاني من شحة املياه 
ــلـــة هـــطـــول األمــــطــــار وســـقـــوطـــهـــا فــــي غــيــر  وقـ
ــا يــنــتــج عــنــهــا مـــن فــيــضــانــات  مــواســمــهــا، ومــ
وســيــول تــســبــب أضـــــرارًا بــالــغــة فــي األراضــــي 
العشوائي  الحفر  عمليات  وتتركز  الــزراعــيــة. 
لــآبــار فــي املــنــاطــق الــتــي تنتشر فيها زراعــة 
ــات« الـــتـــي تــتــطــلــب كــمــيــات هــائــلــة  ــقــ نــبــتــة »الــ

الخرطوم ـ هالة حمزة

الجديد«  »العربي  لـ  أكــدت مصادر موثوقة 
ــود اتـــجـــاه لـــزيـــادة أجــــور الــعــامــلــن  عـــن وجــ
في القطاع الحكومي من 3 إلى أكثر من 24 
ألـــف جنيه عــلــى األجـــر األســـاســـي فــي حــده 
األدنى، عقب انتهاء الحكومة االنتقالية من 
مراجعة هيكل األجور وبدء تطبيقه اعتبارًا 

من العام 2022.
وكشفت املصادر أن الهيكل الجديد يراعي 
ارتــــفــــاع تــكــلــفــة املــعــيــشــة نــتــيــجــة لــانــفــات 
ــفـــاع الــحــاد في  الــكــبــيــر فــي الــتــضــخــم واالرتـ
أســــعــــار الـــســـلـــع االســـتـــهـــاكـــيـــة الـــضـــروريـــة 
كـــافـــة، مـــا تــســبــب فـــي فـــجـــوة بـــن الـــدخـــول 
واملـــصـــروفـــات لــغــالــبــيــة الــعــامــلــن بــالــدولــة. 
وتوقعت تحديد الحد األدنى لألجور ألسرة 
مكونة من 5 أفراد بأكثر من 105 آالف جنيه.

لـ  الحكومي محمد منصور  املوظف  وشكا 
»العربي الجديد« من عدم تناسب راتبه مع 
غاء املعيشة، وقال إنه يتوقع حدوث زيادة 
الحكومة بسبب  أعلنتها  التي  الرواتب  في 
االرتــفــاع املــطــرد فــي أســعــار السلع. واعتبر 
أن السوق ستمتص الزيادة مباشرة بسبب 
لجوء التجار فورا ملضاعفة األسعار بمجرد 
اإلعان عن بدء تطبيق الزيادة في الرواتب 

العام املقبل، ما يستدعي زيادة الرقابة في 
الــســوق. وقــال األمــن العام السابق ملجلس 
ــور عــبــد الــرحــمــن يــوســف حـــيـــدوب إن  ــ األجـ
ــادة فــــي األجـــــــور حــتــمــيــة. وأشـــــــار فــي  ــ ــزيـ ــ الـ
استمرار  إلــى  الجديد«  »العربي  مع  حديث 
ــيـــرًا  ــكـــومـــة أخـ ــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا الـــحـ ــة الــ ــنـــحـ املـ
للعاملن بالدولة بواقع 10 مليارات جنيه 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، لــيــتــم تحويل 
مبلغها لاستفادة منه في تطبيق الزيادة 

الجديدة في األجور بداية العام.
ــة مــنــتــصــف  ــيـ وطـــبـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـ
إبريل/ نيسان املاضي 2021 زيادة في الحد 
 425 بن  بالدولة  للعاملن  لألجور  األدنــى 
الــزيــادات  إلــى 3 آالف جنيه، ملقابلة  جنيهًا 
باألسواق وغاء  السلع  أسعار  في  املطردة 

املعيشة واالرتفاع املتصاعد في التضخم.
ــادات فــي  ــ ــزيــ ــ ــيــــدوب إن تـــحـــديـــد الــ وقــــــال حــ
الوظيفية،  للدرجات  وفقا  يتفاوت  األجــور 
وحسب تقديرات وزارة املالية وقدرتها على 

توفير تمويل لها من موارد حقيقية.
وأعد املجلس األعلى لألجور بالسودان 11 
ــارت  دراســــة متخصصة حـــول األجـــــور، أشـ
إلى أن دخول األفراد قد ترتفع من الناحية 
قــد  الــحــقــيــقــيــة  ــــول  ــــدخـ الـ أن  إال  الـــنـــظـــريـــة، 
تنخفض من الناحية الفعلية نظرا الرتفاع 

تكاليف املعيشة وانخفاض القوى الشرائية 
والتخطيط  املالية  وزارة  وشكلت  للنقود. 
االقـــتـــصـــادي فـــي الــــســــادس مـــن ديــســمــبــر/

وطـــنـــي،  عـــمـــل  فــــريــــق   2019 األول  كــــانــــون 
العاملن  ومــرتــبــات  األجـــور  هيكل  ملعالجة 
بالدولة لعام 2020 إلجراء معالجات شاملة 
للمرتبات واألجور في الخدمة املدنية، وفق 

ما أعلنته.
كــــمــــا أشــــــــــــارت إلــــــــى أنـــــهـــــا تــــســــعــــى إلزالــــــــة 
ــة والــــرضــــا  ــدالــ ــعــ الـــتـــشـــوهـــات وتـــحـــقـــيـــق الــ
الـــوظـــيـــفـــي بــــن جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات الـــخـــدمـــة 
املــدنــيــة املــخــتــلــفــة، وتــحــســن ســبــل العيش 

الكريم للعاملن بالدولة.
ولفتت إلى ارتفاع تكاليف املعيشة وانهيار 
ــلــــمــــواطــــنــــن، نــتــيــجــة  ــة لــ ــيــ ــرائــ ــشــ الـــــقـــــوى الــ
اتبعها  الــتــي  املمنهجة  اإلفــقــار  لــســيــاســات 
الحالي  الوضع  البائد، مع مراجعة  النظام 
لـــألجـــور واملـــرتـــبـــات فـــي الـــخـــدمـــة املــدنــيــة، 
ــانـــون خــــاص،  ــقـ والـــــوحـــــدات الـــتـــي تــعــمــل بـ
ــات، ومــراجــعــة  ــوهـ ــشـ ــفــــروق والـــتـ وإبـــــــراز الــ
املــــخــــصــــصــــات والــــــــبــــــــدالت واالمــــــتــــــيــــــازات 
املختلفة، وفقا للتدرج الوظيفي في الخدمة 

املدنية، والوحدات الحكومية.
وقـــالـــت الــــــوزارة إنــهــا تــعــمــل عــلــى توضيح 
ــات الـــتـــبـــايـــن بــــن الــــوظــــائــــف، ووضــــع  ــ ــ درجـ

أســـس عــلــمــيــة مـــحـــددة لــلــمــراجــعــة الـــدوريـــة 
التي تحدث في  التغيرات  ملــراعــاة  لــألجــور، 

كلفة املعيشة بسبب تغيرات األسعار.
الــفــصــل األول األجــــور  وانـــتـــقـــدت مـــديـــرة 
املــالــيــة  وزارة  ــي  فــ الـــســـابـــقـــة  ــات  ــبــ ــرتــ واملــ
االقتصادي أسماء مصطفى،  والتخطيط 
ــديــــد«،  ــع »الــــعــــربــــي الــــجــ ــ ــثـــهـــا مـ ــــي حـــديـ فـ
ــرة غـــيـــر املـــــدروســـــة فــي  ــ ــيـ ــ الــــــزيــــــادات األخـ
األجور بنسبة 500 في املائة التي تسببت 
فــي خــلــق مــشــكــات كــبــيــرة، وعــجــز وزارة 
املالية عن اإليفاء بها في حينها. وتوقعت 
وقوع الحكومة الحالية في الخطأ السابق 
ــادات املــرتــقــبــة على  ــزيــ ذاتـــــه، مـــن حــيــث الــ
األجور وتطبيقها من غير دراسة وحصر 
ثابتة  مــوارد  للتمويل من  الكلية  للتكلفة 
عن  لعجزها  أخــيــرا  يـــؤدي  مــا  وحقيقية، 
واستبعدت  أقرتها.  التي  الــزيــادة  مقابلة 
ــة االنـــتـــقـــالـــيـــة  ــكـــومـ مــصــطــفــى إقــــــــدام الـــحـ
ــرار بخفض  ــ فـــي الــــســــودان عــلــى اتـــخـــاذ قـ
الرواتب، في ظل االرتفاعات القياسية في 
معدل تضخم األسعار »ألنها صارت حقا 
العمل  لوائح  بموجب  للعاملن  مكتسبا 
يأخذه  استحقاق  أي  أن  على  تنص  التي 
يمكن  ال  لــه  حــقــا مكتسبا  يعتبر  الــعــامــل 

خفضه بأي حال من األحوال«.

مـــع قـــانـــون االســتــثــمــار الــجــديــد الــــذي أقـــره 
 مجلس النواب في مايو/ أيار 2017، وسمح 
بــتــمــلــك األجــــانــــب لــــألراضــــي املـــصـــريـــة فــي 
ــــدة بـــمـــدن  ــــديـ ــــجـ ــق االقــــتــــصــــاديــــة الـ ــاطــ ــنــ  املــ
الــقــنــاة وســيــنــاء، مــن دون األخـــذ باالعتبار 
ــن الــقــومــي لــلــبــاد،  ــ خـــطـــورة ذلــــك عــلــى األمـ
 عن منحه رئيس الــوزراء صاحيات 

ً
فضا

واســـــــعـــــــة حــــــيــــــال املـــــــــزايـــــــــا االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن، ومــنــهــا تــخــصــيــص أراٍض 
بــاملــجــان لــلــصــنــاعــات االســتــراتــيــجــيــة، با 
تــحــديــد ملــاهــيــة تــلــك الـــصـــنـــاعـــات، وتــحــمــل 
ــق إلــــى  ــ ــ ــرافـ ــ ــ ــل املـ ــيــ ــة كـــلـــفـــة تــــوصــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
املـــشـــروعـــات الـــجـــديـــدة، بــمــا يــثــقــل مـــوازنـــة 

الدولة بأعباء مالية ضخمة.
ومنح القانون املستثمر الحق في الحصول 
إلــى الــعــقــارات الــازمــة ملــبــاشــرة نــشــاطــه، أو 
أو  الشركاء  كانت جنسية  أيــًا  فيه،  التوسع 
املــســاهــمــن أو نــســبــة مــشــاركــتــهــم فـــي رأس 
املـــال، واســتــقــدام عاملن أجــانــب بنسبة 20 
ــدد الــعــامــلــن في  ــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي عــ فـــي املـ
املــــشــــروع، مـــع الـــنـــص عــلــى إلـــغـــاء املــنــاطــق 
الــحــرة الــخــاصــة، والــتــي يعمل بها نحو 73 

ألف عامل مصري.
مــــواد  ــــادات إزاء  ــقـ ــ ــتـ ــ تــــزايــــد حـــــدة االنـ ومـــــع 

مــن املــيــاه، وهــو مــا يعتبر فــي طليعة أسباب 
الــيــمــن. وتكشف بيانات  اســتــنــزاف املــيــاه فــي 
الــجــديــد« عن  »الــعــربــي  اطلعت عليها  حديثة 
اعــتــمــاد املــســاحــة املــحــصــولــيــة الـــزراعـــيـــة في 
الــيــمــن عــلــى مــيــاه اآلبــــار بنسبة 38 فــي املــائــة 
تليها املياه الناتجة عن األمطار بنسبة 10 في 
املائة وحوالي 2 في املائة من السدود ونحو 1 

في املائة من املياه املنقولة بالشاحنات.
وقـــال الخبير الـــزراعـــي أيــمــن الــشــرمــانــي إن 
ــات« ســاهــم بشكل  ــقـ ــة نــبــتــة »الـ ــ تــوســع زراعـ
العشوائي  الحفر  ظــاهــرة  انتشار  فــي  كبير 
ــى مــشــاريــع  ــتـــي تــحــولــت إلــ ــاه والـ ــيـ آلبـــــار املـ
الــذي يتسبب في تسريع  استثمارية، األمــر 
الجوفية ومضاعفة معاناة  املياه  استهاك 
اليمن املزمنة في شحة املياه.  وأوضح، في 
العائدات  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديثه 
املــجــزيــة مــن نبتة »الـــقـــات« خـــال الــســنــوات 
القليلة املاضية واتجاه املزارعن إلى اقتاع 
القات  وإحــال  األخــرى  الزراعية  املحاصيل 
بداًل عنها، أدت إلى توسع دائــرة العمل في 
استثمار »القات« وتكّون فئة تجارية خال 
ســـنـــوات الـــحـــرب الــراهــنــة تــقــوم بــاســتــغــال 
هذه النبتة التي تحظى باهتمام وإقبال في 

اليمن. 
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الحكومية 

الـــقـــانـــون، وفــشــلــه فـــي جــــذب االســتــثــمــارات 
الــخــارجــيــة، اضــطــرت الــحــكــومــة إلـــى إدخـــال 
تعديات موسعة على التشريع بعد عامن 
مـــن تــطــبــيــقــه، وهـــي الــتــعــديــات الــتــي وافـــق 
ــام 2019، ومــنــحــت  ــ عـ فــــي  الـــبـــرملـــان  عــلــيــهــا 
املستثمرين األجانب حوافز إضافية تشمل 
إعادة استثمار فوائض أرباحهم في مصر، 
ــــال مــــــواد مــــحــــددة تــقــلــل الــتــكــالــيــف  مــــن خـ

عليهم.
ومنحت التعديات املشروعات االستثمارية 
الخاصة  بــالــحــوافــز  التمتع  فــرصــة  القائمة 
بــــاالســــتــــثــــمــــارات الــــجــــديــــدة، مــــن إعــــفــــاءات 
ضــريــبــيــة ومـــا شــابــهــهــا، إلـــى جــانــب وضــع 
حد أقصى لرسوم التصديق على توقيعات 
الــشــركــاء عــلــى الــعــقــود عــنــد كـــل تــعــديــل في 

ــــن نـــظـــام  ــام الــــشــــركــــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ ــظــ نــ
االستثمار الذي تخضع له.

إال أن تدفقات االستثمار األجنبي إلى مصر 
بقيت عند مستوياتها املنخفضة، رغم قرار 
الحكومة تحرير صرف الجنيه أمام الدوالر، 
ما دفع األخيرة إلى التقدم للبرملان بتعديل 
جديد على القانون في العام التالي، للسماح 
القائمة  الصناعات  ملشروعات  بالترخيص 
على الغاز الطبيعي كأحد مدخات اإلنتاج، 
والبتروكيماويات،  األســمــدة  رأســهــا  وعلى 

للعمل بنظام املناطق الحرة.

الجنسية والصندوق السيادي
ــــي جــــذب  ــــاب فــ ــ ــقـ ــ ــ ــل ســـلـــطـــة االنـ ــشــ ومـــــــع فــ
التضارب  نتيجة  الخارج  االستثمارات من 
ــــق مجلس  فـــي الــــقــــرارات االقـــتـــصـــاديـــة، وافـ
الـــنـــواب عــلــى تــعــديــل حــكــومــي عــلــى أحــكــام 
ــــب، يــقــضــي  ــانـ ــ ــول وإقــــامــــة األجـ ــ قــــانــــون دخــ
مقابل  لــألجــانــب  املــصــريــة  الجنسية   ببيع 
وديــــعــــة مــصــرفــيــة مـــدتـــهـــا خـــمـــس ســـنـــوات 
ــا يــعــادلــهــا   بــقــيــمــة 7 مـــايـــن جـــنـــيـــه، أو مــ
ــــع إجـــــــــازة مــنــح  ــــن الـــعـــمـــلـــة األجــــنــــبــــيــــة، مـ مـ
ــر الــداخــلــيــة لكل  ــ ــقـــرار مـــن وزيـ الــجــنــســيــة بـ
ــبــــاد، مــتــى كــــان بــالــغــًا  أجــنــبــي أقـــــام فـــي الــ

الازمة  الشروط  فيه  وتوافرت  الرشد،  سن 
لقبول طلب التجنس.

كــذلــك وافــــق الــبــرملــان عــلــى تــشــريــع بــإنــشــاء 
»صــــنــــدوق مـــصـــر الــــســــيــــادي« تـــحـــت إدارة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، بـــــرأس مــــال مــرخــص 
مـــال  ورأس  ــــري،  ــــصـ مـ جـــنـــيـــه  مـــلـــيـــار   200
مـــصـــدر 5 مـــلـــيـــارات جــنــيــه، والــــهــــادف إلــى 
مــنــح الــصــنــدوق أحــقــيــة نــقــل ملكية أصــول 
ــا، وبــيــع  ــددهــ ــحــ ــتــــي يــ الـــــدولـــــة لـــلـــجـــهـــات الــ
وشراء وتأجير واستئجار األصول الثابتة 
واملنقولة للدولة، إيذانًا بطرحها للبيع أمام 
القطاع الخاص، على غرار مجمع التحرير 
ومقر الحزب الوطني السابق ومبنى وزارة 
الداخلية في وسط القاهرة. وفي 20 يوليو/ 
 على 

ً
الــبــرملــان تــعــديــا تــمــوز 2020، أدخــــل 

قــانــون إنــشــاء الــصــنــدوق لتحصن قـــرارات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــنــقــل مــلــكــيــة األصـــول 
إلى الصندوق من الطعن القضائي، بحيث 
الــجــهــة املــالــكــة أو الــصــنــدوق  يقتصر عــلــى 
العقود  ببطان  الــدعــاوى  تــرفــع  وال  نفسه، 
التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي 
يتخذها لتحقيق أهدافه، أو اإلجراءات التي 
اتخذت استنادًا لتلك العقود، أو التصرفات، 

إال من أطراف التعاقد من دون غيرهم.

تحيا مصر
ــيـــســـي عــلــى  ــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، صــــــدق الـــسـ فـــ
ــــدوق تــحــيــا  ــنــ ــ ــاء »صــ ــ ــشـ ــ ــون إنـ ــ ــانـ ــ تـــعـــديـــل قـ
مـــصـــر« فـــي 15 يــونــيــو/ حـــزيـــران املـــاضـــي، 
الــنــواب، إلعــفــاء جميع  بعد موافقة مجلس 
الــصــنــدوق ومــداخــيــلــه والتسهيات  عــوائــد 
االئتمانية املمنوحة له، من جميع الضرائب 
ــان نــوعــهــا، ورســــوم الشهر  ــًا كـ والـــرســـوم أيـ
الجمركية،  والـــرســـوم  والــتــوثــيــق،  الــعــقــاري 
وكــذلــك عــدم ســريــان أحــكــام قــوانــن ضرائب 
ــة، ورســـــــم تـــنـــمـــيـــة مــــــوارد  ــ ــغـ ــ ــدمـ ــ ــــل والـ ــــدخـ الـ
الـــدولـــة، والـــضـــرائـــب والـــرســـوم الــجــمــركــيــة، 
نوع  وأي  املــضــافــة،  القيمة  على  والضريبة 
ــن الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم املـــفـــروضـــة  آخـــــر مــ
. ومثل التعديل استمرارًا 

ً
حاليًا أو مستقبا

لتوسيع سلطات الصندوق التابع للرئاسة 
للرقابة،  نهائيًا  الخاضع  وغــيــر  والــجــيــش، 
لــتــكــريــس وضـــعـــه االســتــثــنــائــي كــصــنــدوق 
الشركات  النظام  به  يزاحم  »شبه سيادي«، 
الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي بــعــض 
ــة، ال ســيــمــا أن قـــانـــون الــصــنــدوق  األنـــشـــطـ
بإنشاء شــركــات جــديــدة مملوكة  لــه  يسمح 
ملكية تامة للصندوق، أو يساهم في رأس 

مالها.

غالء غير مسبوق
وكــشــف الـــواقـــع زيـــف وعـــود قــائــد االنــقــاب 
عبد الفتاح السيسي املتكررة حول تحسن 
ــاع االقـــتـــصـــاديـــة، إذ شــهــد املـــواطـــن  ــ ــ األوضـ
املصري موجة غير مسبوقة من الغاء في 
تاريخ الباد، إثر رفع أسعار الكهرباء ملرات 
ثماٍن متتالية منذ وقــوع االنــقــاب، بزيادة 
مجموعها وصــل إلــى 860 في املائة، وست 
زيـــادات فــي أســعــار املـــواد البترولية، حيث 
قفز سعر السوالر من 1.1 جنيه لليتر إلى 
من  أوكــتــان(   92( والبنزين  جنيهات،   6.75
بــخــاف  جــنــيــهــات،   7.75 إلــــى  جــنــيــه   1.85
الطبيعي  الــغــاز  استهاك  أســعــار  تضاعف 

ومياه الشرب للمنازل أكثر من مرة.

خصخصة المرافق
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، وافـــــق مــجــلــس الـــنـــواب 
عــلــى تــعــديــل بــعــض أحـــكـــام قـــانـــون إنــشــاء 
والــذي  مصر،  حديد  لسكك  القومية  الهيئة 
ــراك الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي إدارة  ــإشـ قــضــى بـ
ــــات الــبــنــيــة  ــــروعـ ــــشـ ــة مـ ــانــ ــيــ ــيـــل وصــ ــغـ وتـــشـ
األساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية 
عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، تــمــهــيــدًا لطرح 
أصـــــول املـــرفـــق الـــعـــام لــلــبــيــع أمـــــام شــركــات 
القطاع الخاص، وتحرير أسعار بيع تذاكر 

القطارات.
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــًا مـــقـــدمـــًا مـ ــونــ ــانــ كـــمـــا أقــــــــّر قــ
ــات نــــوعــــيــــة جــــديــــدة  ــاصــ ــتــــصــ إلدخــــــــــال اخــ
لــلــهــيــئــة الــقــومــيــة لـــألنـــفـــاق، تــشــمــل إشــــراك 
إدارة  فــي  واألجــانــب  املحلين  املستثمرين 
الهيئة شركات مساهمة  وتأسيس  املرفق، 
آخرين  مع شركاء  باالشتراك  أو  بمفردها، 
املــــشــــروعــــات،  وصـــيـــانـــة  وتـــشـــغـــيـــل  إلدارة 
مــا يــعــد الــخــطــوة األولــــى نــحــو خصخصة 
الخدمات  أسعار  وزيــادة  بالكامل،  القطاع 

الحالية املقدمة للمواطنن.
ــــى تـــعـــديـــل  ــلـ ــ ــًا عـ ــ ــــضــ ووافـــــــــــــق الــــــبــــــرملــــــان أيــ
ــي،  ــدنــ ــــون الــــطــــيــــران املــ ــانـ ــ ــام قـ ــ ــكـ ــ بـــعـــض أحـ
والــــــذي يــســتــهــدف تــنــظــيــم إجــــــــراءات طــرح 
 أراضــــي ومــبــانــي املـــطـــارات املــصــريــة للبيع 
ــو الـــتـــشـــريـــع الــــذي  ــ  أمــــــام املـــســـتـــثـــمـــريـــن، وهـ
ــن الــحــكــومــة لــبــيــع مــطــار  ــّد خــصــيــصــًا مـ ــ أعـ
ــة،  ــ ــدريــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــة فـــــــي مــــحــــافــــظــــة اإلســ ــ ــزهــ ــ ــنــ ــ ــ  ال
نيسان  إبــريــل/  فــي  السيسي  تصريح  بعد 
تشغيله  فـــي  اســتــحــالــة  ــنـــاك  »هـ ــأن  بــ  2017
مرة أخرى، بعد صرف أكثر من 360 مليون 

جنيه على تطويره«.

الحفر  ظاهرة  مكافحة  عن  عجزها  املختصة 
العشوائي للمياه الجوفية في ظل انتشار أكثر 
من 480 جهازًا يعمل في حفر اآلبار االرتوازية 
لــلــمــيــاه بــشــكــل عـــشـــوائـــي، يــســتــمــر الـــقـــات في 
اســتــنــزاف املــيــاه الــجــوفــيــة بنسبة تــصــل إلــى 
نحو من 75 في املائة من املياه املستهلكة في 
اليمن. وأكد املزارع علي املجربي، مالك أراٍض 
العاصمة  فــي محافظة عــمــران شمال  زراعــيــة 
اليمنية صنعاء، لـ»العربي الجديد«، أن زراعة 
أصبحت  والــفــاكــهــة  بــالــخــضــروات  املحاصيل 
مكلفة للغاية مقابل عائدات ال تغطي نصف 
ما يتم إنفاقه على مستلزمات اإلنتاج الزراعي 

واألسمدة والوقود.
ويتفق معه املزارع في محافظة ذمار الزراعية 
أنيس مهدي الذي رأى في حديثه مع »العربي 
الـــجـــديـــد« أن الــكــثــيــر مـــن املــــزارعــــن اضــطــروا 
»الــقــات« بسبب عائداته  لــزراعــة  التحول  إلــى 
ــبــه عملية 

ّ
الــســريــعــة واملــجــزيــة رغـــم مـــا تــتــطــل

زراعــتــه مــن جهد شــاق وكــمــيــات مــن املبيدات 
واألسمدة ومياه ضخمة لريه بشكل يومي.

ــيـــة، يـــعـــد الـــيـــمـــن مــن  ــقـــاريـــر رســـمـ وبـــحـــســـب تـ
املائية، ويقع في  املـــوارد  العالم في  أفقر دول 
ــــدول الــواقــعــة تــحــت خـــط الفقر  أســفــل ســلــم الـ
املائي، حيث يتراوح املتوسط السنوي لكمية 
األمطار بن 250- 400 ملم والتي من املتوقع 

انــخــفــاضــهــا بــنــســبــة كــبــيــرة خــــال الــســنــوات 
الثاث املاضية. وتشير أحدث بيانات متاحة 
ــى أن  ــ اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلـ
حجم مخزون اليمن من املياه الجوفية يصل 
إلـــى نــحــو 10 بــايــن مــتــر مــكــعــب فــي حــوض 
املــســيــلــة، 205 بــايــن مــتــر مكعب فــي حــوض 
تهامة وتتوزع البقية من االحتياطي الجوفي 

السحب  فيما تصل كمية  املناطق.  بقية  على 
مكعب  متر  بليون   1.5 االحتياطية  املياه  من 
ســنــويــًا. وتــؤكــد تــقــاريــر وأبـــحـــاث زراعـــيـــة أن 
هذا الحجم من املياه املستخرجة يفوق معدل 
الــتــغــذيــة الــجــوفــيــة بــمــقــدار 900 مــلــيــون متر 
متزايد  انخفاض  حصول  سبب  مما  مكعب؛ 

في منسوب املياه الجوفية.
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المصريون يواجهون موجة غالء غير مسبوقة )خالد الدسوقي/ فرانس برس(

تتخبّط السلطات 
المصرية في القرارات 

االقتصادية، إذ إنها تريد 
ترسيخ هيمنة الرئيس 

والجيش على االقتصاد، 
وفي الوقت ذاته 

تشجيع االستثمار الخاص

تنتشر اآلبار العشوائية في 
غالبية المناطق اليمنية، 

ما يهدد المياه الجوفية 
بالمزيد من الشح. 

وتساهم زراعة القات 
في استفحال األزمة 
لحاجتها إلى كميات 

كبيرة من مياه الري

النمو األميركي
رفع صندوق النقد الدولي، الجمعة، 
توقعاته لنمو االقتصاد األميركي 
العام الحالي إلى 7 في املائة، وهي 

أسرع وتيرة نمو في الواليات 
املتحدة منذ 25 عاما. وكان »النقد 

الدولي« توقع في أبريل/ نيسان 
املاضي، نموا أميركيا بنسبة 

4.6 في املائة. ووصف الصندوق 
انتعاش أكبر اقتصاد في العالم بأنه 

»الفت بعد الركود التاريخي الذي 
سجل في 2020« بسبب جائحة 

كورونا. وهّون الصندوق من 
مخاوف التضخم بالواليات املتحدة، 

والتي تتسبب بضغوط هائلة على 
االحتياطي الفيدرالي )املركزي 

األميركي( قد تدفعه لتشديد 
السياسة النقدية بأسرع من املتوقع. 

وقال في تقريره، إن »املؤشرات 
االقتصادية تظهر استمرار تباطؤ 

كبير في سوق العمل، وهذا يفترض 
أن يشكل صمام أمان لتخفيف 

الضغوط على األجور واألسعار«.

صادرات تركيا
سجلت الصادرات التركية رقما 

قياسيا في النصف األول من العام 
الحالي، بواقع 105 مليارات دوالر. 

وقال وزير التجارة محمد موش، في 
مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة، 

الجمعة، إن الصادرات زادت 40 في 
املائة في األشهر الستة األولى من 

العام الجاري، وبلغت 105 مليارات 
دوالر. وأوضح أن الصادرات في 

يونيو/ حزيران املنصرم، ارتفعت 
إلى 19.8 مليار دوالر بعدما سجلت 

زيادة بمعدل 47 في املائة، مقارنة 
بالشهر نفسه من عام 2020. وأكد 

أن أرقام الصادرات سواء على 
أساس شهري أو ربع أو نصف 

سنوي، تعد األعلى في تاريخ 
الجمهورية.

نفط روسيا
انخفض إنتاج روسيا النفطي 
خالل يونيو/ حزيران، بعدما 

استقر في مايو/ أيار، وفقًا لبيانات 
أولية صادرة عن وحدة تابعة 

لوزارة الطاقة الروسية. وضخت 
البالد 42.64 مليون طن من الخام 

واملكثفات في يونيو، وهو ما يعادل 

حوالي 10.419 مليون برميل 
يومًيا أو أقل بحوالي 0.5 في املائة 
عن مستوى مايو، وذلك بناًء على 

حسابات أجرتها وكالة »بلومبيرغ« 
األميركية. وخالل الفترة من مايو 

ويوليو/ تموز، ُيسمح لروسيا زيادة 
اإلنتاج بإجمالي 116 ألف برميل 
يومًيا كجزء من اتفاق »أوبك+«.

ضريبة الشركات
أعلنت 130 دولة دعمها فرض حد 
أدنى لضريبة عاملية على الشركات 

كجزء من اتفاقية أوسع إلصالح 
القواعد الضريبية الدولية. جاء 

ذلك في بيان وقعته الدول الـ130، 
ووزعته منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية ومجموعة العشرين.
ودعا البيان إلى وضع حد أدنى 

عاملي ملعدل الضريبة على الشركات 
بنسبة 15 في املائة على األقل، وهو 
مقترح أميركي تبناه قادة مجموعة 

السبع في قمة عقدت بالعاصمة 
البريطانية في يونيو/حزيران 

املاضي. وقال البيان إنه سيتم 
االنتهاء من خطة تنفيذ مفصلة 

لهذه الضريبة، بحلول أكتوبر/
تشرين األول القادم. وأضاف أنه 

»قد يستغرق تنفيذ االتفاقية بعض 
الوقت بعد االنتهاء من الخطة، 

ألن البلدان ستحتاج إلى تحديث 
قوانينها، وربما أيضا وضع 

معاهدات ضريبية«. ويأتي البيان 
قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة 

العشرين في إيطاليا في وقت الحق 
من يوليو/تموز الجاري، ويتوقع 

أن تعلن دول املجموعة عن اتفاق 
بشأن الضريبة العاملية. 

وجاءت الصني والهند ضمن 
الدول املوقعة على البيان، والتي 
كان يعتقد أنها تشكل عقبات 

محتملة أمام تبني هذه الضريبة، 
بينما خلت القائمة من أيرلندا 
التي تفرض معدالت ضريبية 

منخفضة على الشركات.

أخبار قضية

مال وناسزراعة

بروفايل

أدار بوناواال
الرباط ـ مصطفى قماس

دفـــعـــت الــجــائــحــة أدار بــــونــــاواال إلــــى بـــــؤرة الـــضـــوء، 
بـــعـــدمـــا عــلــقــت الـــكـــثـــيـــر مــــن اآلمــــــــال عـــلـــى مــجــمــوعــتــه 
»مــعــهــد األمــصــال الــهــنــديــة« الــتــي تــتــولــى إنــتــاج لقاح 
الــذي  الــنــشــاط  هــذا  أدى  الــهــنــد. فقد  فــي  أسترازينيكا 
ترافق مع انتشار فيروس كورونا إلى تعظيم إيرادات 
املــجــمــوعــة، لــتــصــنــف مــجــلــة فـــوربـــس بـــونـــاواال ضمن 
األكثر  أربعن عاما  أقــل من  األربــعــن شخصية بعمر 
أنديا«  أوف  »تايمز  قــدرت صحيفة  العالم.  في  تأثيرًا 
عائلته  مــع  ليحتل  دوالر،  مــلــيــار   15 بــحــوالــي  ثــروتــه 
الهند،  الغنية في  العائات  السادس في الئحة  املركز 
بــعــدمــا أصــبــحــت شــركــتــه تــنــتــج نــصــف جــرعــات لقاح 
حسب  العاملية،  الــســوق  فــي  تضخ  التي  أسترازينيكا 

صحيفة »الغارديان« البريطانية.
ينحدر بوناواال من أسرة غنية، ما أهله ألن يدرس في 
بوالده  وتــأثــر  بريطانيا.  فــي  ادمــونــدز  جامعة سانت 
الــذي أســس معهد األمصال  ســيــروس مربي الخيول، 
الهندية في 1996، بعد نقاش مع طبيب بيطري حول 
االبــن بالشركة في 2011 بعد  التحق  أنشطته.  تنويع 
الــجــامــعــيــة، ليصبح الرئيس  حــصــولــه عــلــى شــهــادتــه 
لــلــشــركــة الــتــي كــانــت أكــبــر منتج للقاحات  الــتــنــفــيــذي 
حتى قبل األزمة الصحية، حيث عرفت بإنتاج لقاحات 

ضد شلل األطفال والدفتريا والكزاز.
غير أن أزمة كورونا شكلت تحوال في مسار املجموعة 
التي يقودها، حيث بادرت في النصف األول من العام 
املاضي، عندما كان العالم غير مستوعب بعد للصدمة 
ــرام اتــفــاق مــع املختبر  الــنــاجــمــة عــن الــفــيــروس، فــي إبــ
املاين  مئات  إنتاج  بهدف  أسترازينيكا  البريطاني 

من جرعات اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد.
لقد كانت مغامرة كبيرة تلك التي أقدم عليها الشاب 
الهندي الذي يوصف بـ »أمير اللقاحات«، فقد استثمر 
أن  البريطاني 250 مليون دوالر، غير  اللقاح  ذلــك  في 

املجموعة كانت مستعدة ملثل هذا التحدي. 
ففي 2015 كان مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، قد 
نبه إلى أن العالم ليس مستعدا لجائحة جديدة، داعيا 
أن  اللقاحات  أمير  االحتمال. يحكي  ذلك  ملثل  للتأهب 
اإلنــتــاج  تجهيزات  إلــى مضاعفة  دفــعــه  التحذير  ذلــك 

التكلفة،  الــلــقــاحــات منخفضة  فــي  أكــثــر  والــتــخــصــص 
حــيــث أضــحــت املــجــمــوعــة تــتــوفــر الــيــوم عــلــى خمسن 

مصنعا موزعا على خمسن هكتارًا.
بيل غيتس  »لقد غير  بــونــاواال في تصريحاته  يقول 
نظرتي لألشياء. بدأت أتطلع إلى قدرات إنتاج كبيرة 
مع زيادة التخطيط. وبينما يخطط مصنعو األدوية 
لستة أشهر، شرعنا في وضع خطط استباقية ألربعة 
وســتــة أعـــــوام«. ال يــكــف هــاتــفــه عــن الـــرنـــن. يتصل به 
رؤســـاء دول،  وزراء صحة، ورؤســـاء حكومات وحتى 
التواصل معهم منذ ســنــوات، وذلــك  انقطع  وأصــدقــاء 
من أجل الحصول على اللقاح الذي توفره مجموعته 
العماقة بالهند، حسب ما تقول وسائل إعام دولية.

إدارتــهــا مدرجة في  بــونــاواال  التي يتولى  واملجموعة 
بورصة بومباي، تحقق رقم معامات في حدود مليار 
دوالر وتوفر 5200 فرصة عمل. وكانت الشركة أنتجت 
في 2019 مليارًا و600 مليون جرعة من اللقاحات، 70 

في املائة منها صدرت لحوالي 170 بلدًا.
الــذي يرشحه مظهره ألن  يقول رجــل األعمال الهندي 
أكــن أتصور قبل عام  يكون أحــد نجوم بوليوود: »لــم 
أنـــنـــي ســأســعــى لــلــحــصــول عــلــى األمــــــوال واملــخــاطــرة 
في مواجهة وضعيات عــدم يقن كبيرة. هــذا رائــع أن 
توفر اللقاحات لبلدنا والعالم«. جون جوزيف بيانو، 
املتخصص في شؤون الهند، يشير إلى أن الحديث عن 
رجــل األعــمــال بــدأ مــع الجائحة، حيث أضحى يتمتع 
بشعبية كبيرة بالهند، بفضل تحوله إلى أول مصّدر 

من حيث الحجم للقاحات إلى بلدان العالم.
ال يخفي عامات الثراء، هو الذي تزوج بسيدة األعمال 
الــهــنــديــة نــاتــاشــا بـــونـــاواال الــتــي رزق مــنــهــا بــولــديــن. 
مكتبه الثاني يوجد على منت طائرة إيرباص، هو الذي 
يملك 35 ماركة من السيارات النادرة، كما يهوى جمع 
لوحات الفن التشكيلي، مثل تلك التي أنجزها بيكاسو 
ورامبرانت. كان أول مزود آللية »كوفاكس« باللقاحات 
املوجهة للدول الفقيرة بأفريقيا، غير أن ذلك كان قبل 
قرار الحكومة الهندية بتفضيل تلقيح مواطنيها ِإثر 
موجة اإلصابات الكبيرة التي عرفها البلد اآلسيوي، 
أدار  املجموعة صادراتها بعدما خاطب  حيث كبحت 
ــاواال عــبــر تــويــتــر الــبــلــدان األخـــــرى، ودعـــاهـــا إلــى  ــونـ بـ

التحلي بالصبر.

»تحيا مصر« التابع 
للرئاسة والجيش ينافس 

القطاع الخاص

يلقب بـ »أمير اللقاحات«، هو أدار بوناواال، 
ــر معهد  يــدي الـــذي  الــهــنــدي  ــاب  ــش ال
اسمه  ــدأ  ب والـــذي  الهندية،  األمــصــال 
انتشار  بعد  العالم  بلده وفي  يتردد في 
فيروس كورونا، حين باشرت مجموعته 

بإنتاج لقاح »أسترازينيكا«

يعاني المصريون من ارتفاع كبير في 
الــقــرارات  تالحق  مــع  التنقل  كلفة 
 3 انــقــالب  منذ  ارتــفــع  إذ  الرسمية، 
التذكرة  سعر   2013 تــمــوز  يــولــيــو/ 
من  القاهرة  أنفاق  لمترو  الموحدة 
جنيه واحد إلى خمسة جنيهات كحد 
أدنى، وصوًال إلى عشرة جنيهات في 
كلفة  وزادت  للمترو،  الثالث  الخط 
إلى  جنيه  مــن  الــعــام  النقل  وســائــل 
العادية،  للباصات  جنيهات  خمسة 
السير  لخطوط  جنيهًا  عشر  وخمسة 
للمدن  مطورة  بباصات  المدعومة 
القطارات  تذاكر  سعر  وزاد  الجديدة، 

بأكثر من 300 في المائة.

ارتفاع 
كلفة التنقل
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