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أعالف مغشوشة في مصر
القاهرة ـ عبداهلل عبده

حـــذر نــقــيــب الــفــاحــن املــصــريــن، 
ــو صــــــــدام، مــــن تــنــامــي  ــ حـــســـن أبــ
ظاهرة غش األعاف في األسواق 
 هذه األيــام، وذلــك عقب ارتفاع أسعارها إلى 
ــــاف فــول  مــســتــويــات قــيــاســيــة. وســجــلــت  أعـ
إلــى 8500 جنيه  الصويا ارتفاعًا من 7 آالف 
للطن، والــــذرة  الــصــفــراء مــن 3400 إلــى 5500 
جنيه، وعلف الــدواجــن من 6 آالف إلــى   8500 
 4500 حــاجــز  النخالة  سعر  وتــجــاوز  جنيه. 
جنيه، بزيادة 500 جنيه في الطن )الدوالر = 

15.7 جنيهًا(. 
وأوضـــــــح نــقــيــب الـــفـــاحـــن فــــي تــصــريــحــات 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن عــمــلــيــات  ــعـ »الـ ـــ ــة لـ خـــاصـ
الغش تتم  عن طريقن، األول، بعض املصانع 
املرخص، وذلك بالتاعب في  نسب املغذيات 
الخارجية،  العبوة  على  فــاملــدون  واملــركــزات، 

يــخــتــلــف عـــن  الــتــركــيــبــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تم 
تــصــنــيــعــهــا فـــي املــصــنــع، والـــثـــانـــي، مــصــانــع 
»بير  السلم« وهي غير املرخصة، والتي تأتي 
بــعــبــوات عــلــيــهــا اســــم شـــركـــات مـــعـــروفـــة، ثم 

تعيد تعبئتها  بأعاف مغشوشة.  
وأشار أبو صدام إلى أن الخطورة تكمن في 
مــثــل هـــذه املــصــانــع غــيــر املــرخــصــة، فــقــد  تتم 
إعـــــادة تــعــبــئــة أعــــاف فـــاســـدة، انــتــهــت فــتــرة 
ــة  مــــــواد ضــــارة  ــافــ صــاحــيــتــهــا، أو تـــتـــم إضــ
ــك اإلنـــــســـــان، لــهــا،  ــذلــ ــوان، وكــ ــيــ ــحــ بــصــحــة الــ
ا أن هناك قرى في  محافظات الشرقية 

ً
كاشف

والــقــلــيــوبــيــة والــدقــهــلــيــة )شـــمـــال الــعــاصــمــة 
األعـــاف، ويذهب  اشتهرت بغش  الــقــاهــرة(، 

 إليها التجار، طمًعا في املزيد من األرباح.  
ومـــن جــانــبــه، أكـــد تــاجــر أعــــاف، محمد عبد 
الحميد، على انــتــشــار ظــاهــرة غــش األعــاف 
 خــال الــفــتــرة األخــيــرة عقب ارتــفــاع األســعــار 
إلى أكثر من 50 في املائة في  بعض األنواع.  

»العربي  لـ فــي حديثه  الحميد  عبد  وأضـــاف 
الــجــديــد«، أنـــه لــوحــظ خـــال الــفــتــرة األخــيــرة 
عرض بعض  التجار ألنــواع معينة من علف 
فــول الصويا بسعر 4 آالف جنيه للطن، في 
 حـــن أن ســـعـــره فـــي الـــســـوق يــتــعــدى 8 آالف 
ــــذا الـــفـــارق يـــوحـــي  بـــوجـــود حــالــة  جــنــيــه، وهـ
غــيــر طبيعية فــي هـــذا املــنــتــج.   وتـــابـــع: بعد 
البحث والتحري وجدنا أن مثل هذه األعاف 
كيميائية  تركيبة  إليها  املغشوشة  تــضــاف 
البروتن حال إجراء  خاصة ترفع من نسبة 
 تــحــلــيــل لــعــيــنــة مـــن هــــذه األعــــــاف، لــكــنــهــا ال 
تعطي مردودا إنتاجيا لدى املربي.   وذكر أنه 
بسبب هذه األعاف املغشوشة، وخاصة في 
تربية الدواجن، تم  خروج الكثير من املربن 
ــن الــــســــوق، جـــــراء خــســارتــهــم نــتــيــجــة عــدم  مـ
املطلوبة.   وتستورد  حصولهم على  األوزان 
مصر حوالى 70 في املائة من احتياجاتها من 
األعــاف، إذ بلغت الــواردات من فول الصويا 

4.58 ماين طن، والذرة الصفراء 9.7 ماين 
اإلدارة  لــتــقــاريــر  ـــا 

ً
وفـــق بــنــهــايــة   2020،  طـــن 

املركزية للحجر الزراعي )حكومية(.   وسبق 
وأن توقع تقرير لوزارة الزراعة األميركية، أن 
يصل حجم  واردات  مصر من الذرة الصفراء 
املــالــي 2020 /2021،  إلــى  نحو  الــعــام  بنهاية 
ـــعـــد  أســـــواق األرجــنــتــن 

ُ
9.5 مـــايـــن طــــن، وت

وأوكرانيا ورومانيا أكبر  موردي الذرة ملصر. 
وتواجه الزراعة املصرية والثروة الحيوانية 
فــي مــصــر عــقــبــات عــديــدة أبـــرزهـــا أزمــــة شح 
ــيــــوبــــي، إذ  ــد الــنــهــضــة اإلثــ ــاه بــســبــب ســ ــيــ املــ
تستهدف الحكومة تقليص زراعة املحاصيل 
»الشرهة للمياه«، وإجبار املزارعن على دفع 
استخدام  تراخيص  ملنح  كبير  مالي  مقابل 
ــيـــاه، رغـــم مـــا يــعــانــونــه من  مــاكــيــنــات رفـــع املـ
أوضـــــــاع مــعــيــشــيــة صـــعـــبـــة، فــــي ظــــل تـــراجـــع 
صـــادرات املحاصيل الــزراعــيــة منذ بــدء أزمــة 

تفشي جائحة كورونا.

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــل أمـــيـــركـــا تـــقـــديـــم مـــســـاعـــداتـــهـــا االقـــتـــصـــاديـــة  ــواصــ تــ
ــة لـــلـــســـودان الــــــذي يــــواجــــه أزمـــــــات مــالــيــة  ــيـ ــانـ ــسـ واإلنـ
واقتصادية خانقة. وأشادت مديرة الوكالة األميركّية 
للتنمية الدولّية سامانثا باور باملرحلة االنتقالّية في 
جريها للباد وتبحث 

ُ
الــســودان، وذلــك خــال زيـــارة ت

فــيــهــا مـــع املـــســـؤولـــن بـــشـــأن الـــحـــاجـــات االقــتــصــادّيــة 
ــســــودان مـــن تــدهــور  واإلنـــســـانـــّيـــة املـــلـــّحـــة. ويـــعـــانـــي الــ
األوضاع االقتصادية واملعيشية خال الفترة األخيرة، 
ارتــفــع  التضخم  مــعــدل  أن  بــيــانــات حكومية  أكـــدت  إذ 

ملستوى قياسي إلى 412.75 باملائة خال شهر يونيو/ 
حزيران املاضي، بزيادة 33.96 نقطة عن شهر مايو/ 
أيـــار املــاضــي، وهــي أعــلــى نسبة للتضخم فــي العالم. 
وقالت باور خال مؤتمر صحافي في الخرطوم، أول 
 »تركيزي في 

ّ
من أمس، وفقا لوكالة »فرانس برس«، إن

الــزيــارة... ينصّب بشكل مباشر على احتياجات  هــذه 
الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــادّيـــة فـــي الــــســــودان واالحـــتـــيـــاجـــات 
الواليات   

ّ
أن إلــى  بــاور  املستمّرة«. وأشــارت  اإلنسانّية 

»تنشيط  على  الــســودان  مساعدة  إلــى  تهدف  املتحدة 
االقتصاد« و»جذب االستثمارات األجنبّية«.

الله  الــــوزراء عبد  رئــيــس  األميركية  املــســؤولــة  والتقت 

ــدور املــرتــقــب لــلــوكــالــة، فضا  حـــمـــدوك، حــيــث بحثا الــ
عن الدعم األميركي املقترح للسودان البالغ قدره 700 
ــــذي ســيــتــم تــوظــيــفــه فـــي األولـــويـــات  مــلــيــون دوالر والـ
ــارة بــــاور هــي أحــــدث زيـــارة  ــ الــتــنــمــويــة لــلــحــكــومــة. وزيـ
ملسؤول أميركي كبير إلى السودان. وفي كانون األّول/ 
ديسمبر املــاضــي، رفــعــت واشــنــطــن اســم الــســودان من 
ــا 

ً
الئــحــتــهــا لـــلـــدول الــراعــيــة لـــإرهـــاب، وتــعــّهــدت الحــق

ــراتــهــا فـــي البنك 
ّ

بــمــســاعــدة الـــبـــاد عــلــى ســــداد مــتــأخ
الـــدولـــي. وقــالــت مــســاعــدة الــرئــيــس األمــيــركــي لــشــؤون 
أفريقيا فــي مجلس األمـــن الــقــومــي دانـــا بــانــكــس، يوم 
الــجــمــعــة املـــاضـــي، عــقــب لــقــاء مـــع الــســفــيــر الــســودانــي 

 »هـــنـــاك بعض 
ّ
فـــي واشـــنـــطـــن نــــور الـــديـــن ســـاتـــي، إن

مع  العاقات  في  الطريق  في  القادمة  املثيرة  األشــيــاء 
الــــســــودان ولــشــعــب الــــســــودان فــتــرقــبــوهــا«. واســتــقــبــل 
ميناء بــورتــســودان، فــي يونيو املــاضــي، بــاخــرة قمح 
من املعونة األميركية تقدر بنحو 48 ألف طن. وشحنة 
القمح تلك من جملة 300 ألف طن ستصل تباعا حتى 

نهاية العام الحالي، كانت قد وعدت بها أميركا.
ــكـــرر فــــي الــخــبــز  ــتـ ــقـــص مـ ــودان مــــن نـ ــ ــســ ــ ويــــعــــانــــي الــ
املــدعــم وســط أزمـــة اقــتــصــاديــة ممتدة أوقـــدت شــرارة 
احــتــجــاجــات عــارمــة أطــاحــت بالرئيس الــســابــق عمر 

البشير في العام 2019.

أميركا تواصل مساندة السودان اقتصاديًا وإنسانيًا

صادرات قياسية لتركيا 
في يوليو

أعلن وزير التجارة التركي محمد 
موش أن صادرات بالده سجلت 

رقما قياسيا في يوليو/ تموز 
املنصرم بواقع 16.4 مليار دوالر. 
ولفت موش في مؤتمر صحافي 

بأنقرة، أمس اإلثنني، إلى أن 
الصادرات زادت في يوليو 10 

باملئة مقارنة مع الشهر نفسه من 
العام املاضي. وأكد أن صادرات 

يوليو تمثل أعلى رقم مسجل 
في الفترة نفسها حتى اليوم. 

من ناحية أخرى، أفاد موش بأن 
صادرات الشهور الـ12 األخيرة 

بلغت 201.5 مليار دوالر، مسجلة 
رقًما قياسًيا جديًدا في تاريخ 

الجمهورية. ولفت أن الصادرات 
التركية تتجاوز ألول مرة 200 

مليار دوالر على أساس سنوي. 
من ناحية أخرى، ذكر موش أن 

الواردات بلغت 20.7 مليار دوالر 
في يوليو، بزيادة قدرها 17 باملئة 
مقارنة مع الشهر نفسه من العام 
املاضي. وأفاد بأن حجم الواردات 
زاد بنسبة 26 باملئة في األشهر 
السبعة األولى من العام الحالي، 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

املاضي، وبلغ 146.8 مليار دوالر. 

الذهب يتراجع مع ترقب 
الوظائف األميركية

انخفضت أسعار الذهب العاملية، 
أمس، وسط مخاوف املستثمرين 

من تحسن بيانات وظائف 
القطاعات غير الزراعية لشهر 
يوليو/ تموز، والتي ستصدر 

بنهاية األسبوع الحالي. وانخفض 
املعدن األصفر في التعامالت 

الفورية، صباح أمس، بمقدار 5.51 
دوالرات أو بنسبة 0.30 باملئة، 
ليتداول عند 1808.68 دوالرات 
لألوقية. وجاء انخفاض أسعار 

الذهب رغم تراجع مؤشر الدوالر 
مقابل ست عمالت رئيسية بنسبة 

0.22 باملئة، عند 92.547 نقطة. 
ويترقب املستثمرون صدور 

تقرير الوظائف األميركي الشهري 
لتقييم مدى صحة سوق العمل، 

مع توقعات بأن تظهر البيانات قوة 
وتيرة التوظيف خالل يوليو/ تموز 
والتي يكون لها تأثير مباشر على 

ارتفاع مؤشر الدوالر. 

حكومة االحتالل تصادق 
على الموازنة 

وافقت حكومة االحتالل 
اإلسرائيلي، أمس، على مشروع 

املوازنة العامة للعام املقبل، للمرة 
األولى منذ 3 سنوات، بعد توافق 

غالبية األعضاء على بنودها. 
وينظر إلى املوازنة على أنها 

املؤشر ملدى قدرة هذه الحكومة 
برئاسة نفتالي بينت على البقاء. 
ويتعني على الحكومة الحصول 

على موافقة الكنيست اإلسرائيلي 
)البرملان( على مشروع املوازنة قبل 

الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 
املقبل، وإال فإن الحكومة ستسقط. 
وقالت هينة البث اإلسرائيلية: »بعد 
مرور أكثر من ثالث سنوات بدون 

موازنة للدولة، صادقت الحكومة 
اليوم على موازنة لعام 2022«. 

لقطات

تراجع 
سوق الهواتف 

الذكية

ذكر تقرير صناعي أن سوق الهواتف الذكية في الصن تباطأ في الربع الثاني من العام، مع تقلص الشحنات بنسبة 17 في املائة على أساس سنوي 
إلى 74.9 مليون وحدة. وأظهرت شركة كاناليس ألبحاث سوق التكنولوجيا، أن شركة فيفو املحلية لتصنيع الهواتف الذكية احتلت الصدارة بشحنات 
سوقية بلغت 18.2 مليون وحدة في الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، بينما تبعتها شركة أوبو بـ 16 مليون وحدة. وحلت شياومي، وهي 
عامة تجارية صينية أخرى، محل هواوي في املركز الثالث من حيث الشحنات، إذ شحنت 12.6 مليون وحدة خال الفترة املذكورة، بينما جاءت آبل في 

املركز الرابع بشحن 7.8 ماين وحدة. وتراجعت شركة هواوي، ألول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، بحسب كاناليس.

اقتصاد
Tuesday 3 August 2021
الثالثاء 3 أغسطس/ آب 2021 م  24  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2528  السنة السابعة

)Getty( تراجعت »هواوي« ألول مرة منذ أكثر من سبع سنوات
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اقتصاد

سيناء ـ محمود خليل

ــيــــة  ــنــــدســ ــر األعـــــــــمـــــــــال الــــهــ ــمــ ــتــ ــســ تــ
فــــــي مــــــشــــــروع خــــــط ســــكــــة حـــديـــد 
ــيــــنــــاء، مــــــرورًا  اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة - ســ
بــقــنــاة الــســويــس، بــعــد فــشــل عــمــلــهــا فـــي املـــرة 
األولى عند إنشائها في عهد الرئيس املصري 
الراحل حسني مبارك، عام 1997، إذ توقف عند 
مدينة بئر العبد، آنذاك ضمن مرحلته األولى. 
ظهر صور جديدة حصلت عليها »العربي 

ُ
وت

الـــجـــديـــد« حــصــريــًا، كــمــيــات مـــن »الــفــلــنــكــات« 
الـــازمـــة كــأســاس لتجهيز ســكــة الــحــديــد، في 
منطقة قريبة من قناة السويس، ضمن األعمال 
القائمة بشكل متسارع في املشروع املمتد من 
اإلســمــاعــيــلــيــة وصـــــواًل لــشــمــال ســيــنــاء، فيما 
ــتـــراب مــن منطقة  يــمــنــع الــجــيــش املــصــري االقـ
الــعــمــل، أو تــصــويــر املــنــطــقــة، ويــقــوم بحمات 
الرئيسي  الطريق  مــن  املـــارة  لهواتف  تفتيش 
ــنـــاك. ويــســعــى نـــظـــام الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح  هـ
بكافة  املــشــروع  تنشيط  إعــــادة  إلـــى  السيسي 
مـــراحـــلـــه، فـــي هــــذه املـــرحـــلـــة. ويـــأتـــي ذلــــك بعد 
أحاديث سياسية إسرائيلية وأميركية ضمن 
الــتــي تشمل  الــقــرن«  »صفقة  مــا كـــان يسمى بـ
تطوير البنى التحتية في شمال سيناء )شمال 
الفلسطينين في قطاع  شرقي مصر( لتخدم 
غـــزة، مــن خــال تطوير مــطــار الــعــريــش، وهــذا 
العريش كذلك، باإلضافة  إنــجــازه، وميناء  تم 
إلى إحياء خط سكة الحديد، ومشاريع أخرى 
العمل  تتعلق بالطاقة واملــيــاه. وفــي تفاصيل 
بـــاملـــشـــروع، قــــال مـــصـــدر حــكــومــي بــمــحــافــظــة 
»الــعــربــي  ــر اســـمـــه، لـــ شــمــال ســيــنــاء، رفـــض ذكـ
 خــط سكة الــحــديــد الـــذي يجري 

ّ
الــجــديــد«، إن

العمل عليه حاليًا، يعد إعــادة إحياء ملشروع 
قديم من فترة التسعينيات، ويهدف إلى ربط 
غـــرب الــقــنــاة بــشــرقــهــا، مــن خـــال ســكــة حديد 

تنطلق من محطة اإلسماعيلية غربًا وصواًل 
ملدينة رفــح شرقًا، بما يشمل ذلــك املــرور على 
ــار الـــعـــريـــش الــــدولــــي واملـــيـــنـــاء ومــنــاطــق  ــطـ مـ
فــي وســط سيناء، ومعبر  االقــتــصــادي  العمل 
رفــح الــبــري املـــؤدي إلــى قطاع غـــزة، الـــذي يعد 
املتنفس الوحيد لسكان القطاع، وممرهم نحو 
العالم الخارجي. ولم يحّدد املصدر قيمة كلفة 
مشروع إنشاء السكة الحديد املزمع إنشاؤها 
ــا إذا كــان  فـــي ســيــنــاء ومـــصـــادر تــمــويــلــه، ومــ
العامة للدولة أو عبر االقــتــراض  املــوازنــة  مــن 
الخارجي كما هو الحال مع مشروعات قومية 
أخرى، آخرها مشروع القطار السريع البالغة 
السكة  مــشــروع  ويــعــد  مليار دوالر.  كلفته 32 
وتقوم  استراتيجيًا  سيناء  بمنطقة  الحديد 
على تنفيذه القوات املسلحة املصرية من خال 
الهيئة الهندسية، بمشاركة مئات املهندسن 
والــعــمــال، ويــســتــغــرق الــعــمــل بــه حــتــى نهاية 
العام املقبل، إلتمام وصــول الخط إلى حدود 
لتسهيل  الازمة  املحطات  وإنشاء  قطاع غزة 
حــركــة املــســافــريــن والــبــضــائــع مــن ســيــنــاء إلــى 

باقي املحافظات املصرية وبالعكس.
 محافظة شمال سيناء تعاني من 

ّ
يشار إلى أن

خطوط  سيما  ال  التحتية،  البنى  فــي  ضعف 
الــنــقــل والــحــركــة، نــظــرًا إلـــى تــأثــرهــا بــالــحــرب 

ــة ســـيـــنـــاء املـــوالـــي  ــ الـــقـــائـــمـــة بــــن تــنــظــيــم واليــ
لتنظيم »داعش« وقوات الجيش املصري منذ 
 إهمال الحكومات 

ّ
8 سنوات تقريبًا، وفي ظل

املتعاقبة منذ عقود ملحافظة شمال  املصرية 
ســيــنــاء، وإبـــــداء االهــتــمــام بــمــحــافــظــة جــنــوب 
ســيــنــاء نــظــرًا إلـــى وجـــود املــنــاطــق السياحية 
فيها. وتتهّدد املشروع الجديد املتعلق بخط 
سكة الحديد خطورة تعرضه للضرر واإلعاقة 
ــاد  ــتـ ــد الـــتـــنـــظـــيـــم اإلرهــــــابــــــي الـــــــذي اعـ ــ ــلـــى يـ عـ
استهداف مشاريع الجيش املصري في شمال 

ووسط سيناء على مدار السنوات املاضية. 
ـــه عــنــد الـــحـــديـــث عن 

ّ
وبــحــســب مـــراقـــبـــن، فـــإن

ــم والـــكـــلـــفـــة، ويــتــعــلــق  ــذا الـــحـــجـ ــهــ مــــشــــروع بــ
بــســيــنــاء الـــتـــي هـــّجـــر الــجــيــش املـــصـــري آالف 
السكان منها، ال بد من العودة إلى ما جاء في 
تقرير مركز أبحاث إسرائيلي يميني يتحدث 
قطاع  يمثلها  التي  »التحديات«  معالجة  عن 
غزة إلسرائيل، من خال تنفيذ خطة لتطوير 
شمال سيناء، عبر التوسع في بناء مشاريع 
بـــنـــى تــحــتــيــة يــمــكــن أن تـــوظـــف فــــي تــحــســن 

األوضاع االقتصادية في القطاع.
وفــــــــي ورقـــــــــــة صـــــــــــــادرة عـــــنـــــه، لــــفــــت »املـــــركـــــز 
الذي  األورشليمي لشؤون املجتمع والدولة«، 
يرأس مجلس إدارته دوري غولد، وكيل وزارة 
 تدشن 

ّ
الخارجية اإلسرائيلية السابق، إلى أن

بناء مشاريع بنى تحتية وسياحية في شمال 
ســـيـــنـــاء، ســـيـــوفـــر فـــــرص عـــمـــل لـــلـــغـــزيـــن، إلـــى 
جانب مساهمته في معالجة مظاهر الحصار 
املفروض حاليًا على القطاع. وتقترح الخطة، 
التي أعدها العميد املتقاعد شمعون شابيرا، 
الباحث في املركز، والذي سبق أن عمل سكرتيرًا 
عسكريًا لرئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق 
 من الواليات 

ّ
بنيامن نتنياهو، أن تتولى كل

الــتــمــويــل.  مــهــمــة  الخليجية  املــتــحــدة والـــــدول 
وتــشــمــل الــخــطــة تــدشــن مــيــنــاء بــحــري داخـــل 
ــاء الــــعــــريــــش الــــحــــالــــي، لـــُيـــســـمـــح بـــرســـو  ــنـ ــيـ مـ
عمليات  في  ستستخدم  التي  الكبيرة  السفن 
االستيراد والتصدير لصالح قطاع غزة، وهذا 
ما تم فعليًا.  وتتضمن الخطة أيضًا بناء مطار 
الــعــريــش، يسمح بحركة  »دولــــي« فــي محيط 
البضائع واملسافرين من غزة وإليها، وهذا ما 
بقرار  العريش  فعليًا بتوسيع حــرم مطار  تم 
مباشر من السيسي، إلى جانب تدشن محطة 
لتوليد الكهرباء عبر استخدام الغاز الطبيعي، 
الذي يتم استخراجه من حقول الغاز املصرية 
فـــي الــبــحــر األبـــيـــض املـــتـــوســـط، عــلــى أن يتم 
تزويد غزة وشمال سيناء بالكهرباء التي يتم 
إنتاجها في هذه املحطة، وهذا ما تم بإنشاء 

محطة كهرباء في مدينة الشيخ زويد.

الكويت ـ خالد الخالدي

أصــبــحــت مــديــنــة بــــودروم الــتــركــيــة واحــــدة مــن أهـــم الــوجــهــات 
البحرية  طبيعتها  بــســبــب  للكويتين  الــبــحــريــة  الــســيــاحــيــة 
فــي تحريك عجلة االقتصاد  إذ ســاهــمــوا  أجــوائــهــا،  واعــتــدال 
السياحي داخل هذه املدينة الساحلية التي تطل على البحر 
األبيض املتوسط. ورغم عدم وجود إحصائيات واضحة لعدد 
السياح الكويتين الذين يقضون صيفهم في مدينة بودروم 
ألــف ســائــح كويتي زاروا تركيا خــال جائحة  مــن أصــل 120 
كورونا في الصيف املاضي، وفق إحصائيات وزارة السياحة 
 أحمد زين، وهو مدير 

ّ
 أن

ّ
التركية في مارس/ آذار املاضي، إال

 عدد 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ الكويت يقول  مكتب سياحي في 

الــســيــاح الــكــويــتــيــن إلــــى تــركــيــا ارتـــفـــع إلــــى 200 ألــــف ســائــح 
هــذا الــعــام، ذهــب 30 ألفًا منهم على األقــل إلــى مدينة بــودروم 
 بودروم تمثل 

ّ
الساحلية على فترات مختلفة.  وأضاف زين أن

الــحــيــاة  يــحــبــون  الــذيــن  للكويتين  ســيــاحــيــة مفضلة  وجــهــة 
 الوجهات 

ّ
ها هــذا العام تفوقت على كــل

ّ
 عــام، لكن

ّ
البحرية كــل

في  وميكونوس  إسبانيا  في  ماربيا  مثل  األخــرى  التقليدية 
اليونان بسبب االشتراطات الصحية هناك واإلغاق الجزئي، 
ورغم وجود عدد من السياح الكويتين في هذه املدن املذكورة 
 أغلبهم اتجه إلى بــودروم.  ويقول حمد العجمي، وهو 

ّ
 أن

ّ
إال

»العربي  لـ شاب كويتي جاء إلى بــودروم ألول مرة للسياحة 
الجديد«: »بودروم مدينة جميلة ورائعة وتشبه الجزر واملدن 
منها،  بكثير  أرخــص  أنها  الــفــارق   

ّ
لكن الساحلية،  اليونانية 

ومستوى البنية التحتية فيها مذهل بشكل كبير جدًا«. 
هل 

ُ
بـــودروم، فذ إلــى  قــام بتصوير رحلته  ــه 

ّ
أن يتابع العجمي 

أقــاربــه مــن املــســتــوى املــتــطــور فــيــهــا، وقــــرروا زيــارتــهــا بعدما 
كانت زيارتهم لتركيا تقتصر على إسطنبول والشمال التركي 
الريفي فقط.  بدوره، يقول وليد السعيدي، وهو سائح كويتي، 
ــل يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، إلـــى ميكونوس  ـــه ذهـــب فــي أوائــ

ّ
إن

الصيفية مع أصدقائه،  إجازته  اعتاد قضاء  اليونانية حيث 

قيود  فرض  اليونانية  الصحية  السلطات  بقرار  فوجئ  ه 
ّ
لكن

على الحركة هناك فاتجه إلى بودروم التركية ألول مرة. 
ــه 

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ الــظــفــيــري، فيقول  أمــا الكويتي عمر 

يزور بودروم بشكل مستمر ألكثر من 6 سنوات، كما زار املدن 
البحرية األخــرى القريبة منها مثل فتحية وأنطاليا وأالنيا، 

 أفضل مدينة بالنسبة له كانت بودروم. 
ّ
لكن

ــرة الــحــاكــمــة في  يضيف الــظــفــيــري: »الــكــثــيــر مــن شــيــوخ األســ
السنوات  فــي  بـــودروم  بالتوافد على  بـــدأوا  والــتــجــار  الكويت 
، وهــــذا األمــر 

ً
األخـــيـــرة وصــــارت بــالــنــســبــة لــهــم مــكــانــًا مــفــضــا

الشيوخ  يـــرون  الــذيــن  الكويتين  لــدى  كبيرة  مكانة  يعطيها 
للسياحة  مدينة  مــن  مما يحولها  إلــيــهــا،  يــذهــبــون  والــتــجــار 
إلــى مدينة من الدرجة األولــى تنضم إلى  الثانية  من الدرجة 
الكويتية مثل ماربيا  البحرية  السياحة  أماكن  مصاف نخب 

 الفرنسية«.
ّ
اإلسبانية وميكونوس اليونانية وكان

وقـــال سليمان جافيد، وهــو مــالــك ألحــد املقاهي فــي بـــودروم 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان املــوســم كــارثــيــًا فــي الــعــام املــاضــي  لـــ
 األمــور أفضل بقليل هذا 

ّ
بسبب ظروف فيروس كورونا، لكن

إلى  أتـــراك، إضافة  السياح  املــوســم، وال سياح أجانب وأغلب 
الكويتين الذين توافدوا بقوة هذا العام«.

يضيف جــافــيــد: »أغــلــب الــكــويــتــيــن ال يــســكــنــون فــي الــفــنــادق 
املوجودة وسط البلد، بل يسكنون في الفلل واملنازل املحيطة 
 يوم وينشطون حركة 

ّ
هم ينزلون إلى وسط البلد كل

ّ
بها، لكن

األسواق، وأغلب زبائني الحالين هم من الكويتين واألتراك، 
وال وجود لألجانب بكثرة هذا املوسم، ربما هناك مجموعة أو 

اثنتان من أوكرانيا«.  
بــــدوره، يــقــول محمد يــلــدز، وهــو صــاحــب صــالــون حــاقــة في 
 »عدد السياح الكويتين هذا 

ّ
»العربي الجديد« إن بــودروم، لـ

ــوام املــاضــيــة، بسبب انــعــدام وجــود  الــعــام الفــت أكــثــر مــن األعــ
السياح من جنسيات أخــرى تقريبًا. اليوم، في محل الحاقة 
الخاص بي، كان أكثر من نصف الزبائن من الكويتين وأتمنى 

أن تتحول بودروم إلى وجهة دائمة لهم«.

إحياء سكة حديد سيناء... 
هل يفيد سكان غزة؟

زيادة أعداد السياح في المدن الساحلية )Getty(مخاوف من عرقلة االضطرابات األمنية و»داعش« مشاريع التنمية في سيناء )خالد دسوقي/فرانس برس(

كويتيون ينعشون سياحة بودروم

أعاد النظام المصري 
الحياة لمشروع سكة 

حديد اإلسماعيلية - 
سيناء وسط تساؤالت 

حول مدى إمكانية 
استفادة قطاع غزة منه، 

ومخاوف من عرقلة 
»داعش« لتنفيذه

االحتالل يستهدف المزارعين 
والصيادين في غزة

استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس اإلثنني، الصيادين واملزارعني 

الفلسطينيني بالرصاص في بحر مدينة 
غزة، وفي األراضي الزراعية الحدودية 

شرق املدينة. وذكرت وكالة األنباء 
الفلسطينية، أن زوارق بحرية االحتالل 

هاجمت مراكب الصيادين وهي على 
بعد ثالثة أميال بحرية، قبالة بحر 

منطقة السودانية شمال غرب مدينة 
غزة، بالرصاص، وفتحت عليها خراطيم 

املياه، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. 
وفي غضون ذلك، أطلقت قوات االحتالل 

املتمركزة في أبراج املراقبة العسكرية 
بمحيط موقع ملكة شرق مدينة غزة 

النار صوب مجموعة من املزارعني 
 الفلسطينيني، وهم في 

أراضيهم الزراعية، وتحديدا في حي 
الزيتون جنوب شرق املدينة، وأجبرتهم 

على مغادرتها. يشار إلى أن قوات 
االحتالل تتعمد يوميا استهداف 

 الصيادين في بحر غزة، واملزارعني 
 في األراضي الزراعية الحدودية، 

وتمنعهم من ممارسة مهنتي الصيد 
والزراعة.

تونس تسعى إلى خفض 
العجز المالي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في 
مقطع مصور نشره مكتبه، أول من أمس، 

إنه توجد اتصاالت مع »بلدان صديقة« 
لخفض العجز املالي للبالد، لكنه لم يذكر 

تفاصيل. وارتفع العجز املالي والدين العام 
في تونس بشكل حاد في العام املاضي 

نتيجة الوباء، وتجري الحكومة مفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي للحصول على 

قرض. وأصبح مستقبل املفاوضات 
بني تونس وصندوق النقد الدولي على 

املحك في ضوء التطورات السياسية في 
البالد، في وقت تزيد فيه الضغوط على 
املوازنة التي تحتاج إلى ما ال يقل عن 7 
مليارات دوالر لسداد العجز ومواصلة 

تسيير النفقات الضرورية. وتترقب دوائر 
القرار املالي مآل التدابير االنقالبية التي 
اتخذها الرئيس التونسي، ليل 25 يوليو/

تموز، بتجميد البرملان وإقالة رئيس 
الحكومة هشام املشيشي، من أجل تحديد 

املفاوضني الجدد من الجانب التونسي، 
بهدف استكمال خريطة التمويل الخارجي 

للموازنة التي صادق عليها مجلس نواب 
منذ ثمانية أشهر.

»إتش إس بي سي« 
يضاعف أرباحه

أعلن مصرف »إتش إس بي سي«، أمس 
اإلثنني، أنه سيستأنف دفع األرباح لحملة 

األسهم بعدما ازدادت أرباحه للنصف األول 
من العام بأكثر من الضعف بفضل عملية 
إعادة هيكلة متواصلة وتركيزه على آسيا. 

وتفوق النتائج تقديرات املحللني وتمثل 
دفعة للمقرض الذي يعتمد على آسيا بعدما 

تعّرض لضربة عام 2020 جّراء فيروس 
كورونا والتوتر الجيوسياسي. وارتفعت 

أرباحه املسجلة قبل حساب الضرائب بـ6.5 
مليارات دوالر لتصل إلى 10.8 مليارات 
دوالر بينما ازدادت األرباح املسجلة بعد 

الضرائب بـ5.3 مليارات دوالر إلى 8.4 
مليارات دوالر. كما أعلن املصرف عن أرباح 
مؤقتة تبلغ سبعة سنتات لكل سهم عادي 

للنصف األول من العام. 

ارتفاع مبيعات كيا %8.7 
في يوليو

قالت شركة كيا، ثاني أكبر صانع للسيارات 
في كوريا الجنوبية، أمس، إن مبيعاتها 

ارتفعت بنسبة 8.7% في الشهر املاضي، 
مقارنة بنفس الشهر من العام املاضي، 

بفضل الطلب الخارجي القوي على 
سياراتها الرياضية متعددة االستخدامات.

وذكرت الشركة في بيان لها أنها باعت 
241.399 سيارة في يوليو/ تموز، ارتفاعا 

من 222.119 سيارة في نفس الشهر 
من العام املاضي. وأضافت الشركة أن 

مبيعاتها املحلية زادت بنسبة 2.4% على 
أساس سنوي، لتصل إلى 48.160 وحدة 

في الشهر املاضي، في حني ارتفعت 
مبيعاتها الخارجية بنسبة 10% لتصل إلى 
193.239 وحدة في الشهر املاضي، ارتفاعا 

من 175.069 وحدة في نفس الشهر من 
العام املاضي. وكانت سيارة كيا سبورتاج 

الرياضية متعددة االستخدامات املدمجة 
هي الطراز األكثر مبيًعا، حيث بيعت منها 

31.695 وحدة في األسواق املحلية والعاملية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

40
ــة  ــط ــخ ــى ال ــ ــ ــادًا إل ــ ــن ــ ــت ــ اس
صاغها  الــتــي  االقــتــصــاديــة 
مستشار  ــر،  ــن ــوش ك جـــاريـــد 
السابق  ــركــي  األمــي الــرئــيــس 
كانوا  فإنّهم  ترامب،  دونالد 
تخصيص  إلـــى  يطمحون 
رأس مال ضخم للمشروعات 
صفقة  ضمن  بالمنطقة 
دوالر،  مليار   40 منها  القرن، 

في شكل منح وقروض.

تقارير عربية

سفرمال وسياسة

نــفــت شــركــة »أرامـــكـــو« الــســعــوديــة، 
أكــبــر شــركــة نــفــط فــي الــعــالــم، أمــس 
تزعم دخولها  التي  األنــبــاء  اإلثــنــني، 
ــة  ــيـ ــمـ ــرقـ ــــالت الـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــطــ ــشــ ــي أنــ ــ فــ
وقــالــت  بيتكوين.  عملة  خــصــوصــا 
ــي، إّن  ــمــ ــي بـــيـــان رســ ــو« فــ ــ ــكــ ــ »أرامــ
»اإلعالن جاء إشارة إلى ما تداولته 
تـــقـــاريـــر، أخـــيـــرًا، تــزعــم أّن أرامــكــو 
تعدين  أنشطة  فــي  للدخول  تخطط 
بيتكوين«. ونشرت منصات تداول 
للعمالت االفتراضية ووسائل إعالم 
أجــنــبــيــة، األســبــوع املــاضــي، أخــبــارًا 
في  االستثمار  »أرامــكــو«  نية  حــول 
أدوات  ضمن  االفتراضية،  العمالت 

محفظتها االستثمارية. 
أكبر  السعودية،  النفطية  والــشــركــة 
شــركــة زيـــوت فــي الــعــالــم بمتوسط 
الــظــروف الطبيعية  إنــتــاج يومي فــي 
ــيـــل، وتـــبـــلـــغ كــلــفــة  ــرمـ 10 مـــاليـــني بـ
 

ّ
لــكــل دوالر   2.5 لــلــنــفــط  إنـــتـــاجـــهـــا 

بــرمــيــل. وتــشــهــد أســـعـــار الــعــمــالت 
االفــتــراضــيــة تــراجــعــات منذ إبــريــل/

نيسان 2021.

»أرامكو« 
تنفي 
تعدين 
بيتكوين عّمان ـ زيد الدبيسية

بعد أشهر من النقاش والجدال، انتهت لجنة 
حــكــومــيــة مـــن إجـــــراء تــعــديــات واســـعـــة على 
تشمل  األردن،  فــي  الــقــضــائــي  التنفيذ  قــانــون 
عقوبات مخففة بحق املدين والحّد من حبسه 
والتوسع في حاالت منع إيقاع عقوبة الحبس 
في حــال تعثره عن ســداد الدين وســط تباين 

اآلراء املؤيدة واملعارضة لحبس املدين.
وتضمنت التعديات التي يتوقع إقرارها من 
املدين  مــن حبس  الــحــّد  قــريــبــًا،  الحكومة  قبل 
بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر، والــتــوســع في 
الحاالت التي يمنع فيه حبس املدين، وتقليل 
مـــدة الــحــبــس املــنــصــوص عليها فــي الــقــانــون 

الحالي، وتخفيض مدة املبالغ الازمة إلجراء 
التسويات املالية بن الدائن واملدين.

»العربي  لـ وقال املحامي محمود قطيشات، 
الجديد«: »تضمنت التوصيات التي خرجت 
الــوزراء  قبل رئيس  املشكلة من  اللجنة  بها 
بــشــر الــخــصــاونــة، الــعــام املــاضــي تخفيض 

ــــدة الــحــبــس  ــــدة حـــبـــس املــــديــــن لــتــصــبــح مـ مـ
الــواحــد في السنة 60 يومًا، بــداًل من  للدين 
التراكمية  الحبس  مــدة  وتــحــديــد  يــومــًا،   90
بـ120 يومًا مهما بلغت الديون أو الدائن، إذ 
املــدة في القانون الحالي مفتوحة وغير   

ّ
إن

محددة بمدة معينة«.
نــشــطــاء ومــؤســســات مجتمع مدني  ومــــارس 
حبس  إللــغــاء  الحكومة  على  كبيرة  ضغوطًا 
ــاع االقــتــصــاديــة  ــ املـــديـــن بــســبــب تــــردي األوضــ
وتــمــاشــيــًا مــع املــعــاهــدة الــدولــيــة الــتــي صــدق 
عليها األردن في 2006 ودخلت حيز التنفيذ، 
إنــســان ملجرد  أّي  وبموجبها ال يجوز سجن 
الــوفــاء بالتزام تعاقد. ويــقــدر عدد  عجزه عــن 
املــطــلــوبــن لــلــقــضــاء األردنــــــي بــســبــب قــضــايــا 

ألــــف شـــخـــص، بحسب  مــالــيــة أكـــثـــر مـــن 300 
بيانات رسمية.

وطــالــبــت نــقــابــة املــحــامــن األردنـــيـــن أكــثــر من 
ــادة تــفــعــيــل الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة  ــإعــ ــــرة بــ مـ
الــتــي تــقــضــي بــحــبــس املــديــن فــي حـــال تعثره 
ــقـــادات  ــتـ عــــن ســــــداد الــــديــــن لــلــغــيــر، والقــــــت انـ
واسعة في الشارع الذي يرى في تلك املطالبة 
الـــذيـــن يــعــانــون من  تضييقًا عــلــى املــواطــنــن 
صعوبات مالية بالغة تعمقت بسبب جائحة 
كورونا. وتجاوزت مديونية األفراد في األردن 
القطاعات  عــدا عن مديونية  مليار دوالر،   15

املختلفة وفق تقارير مصرفية.
وتــضــمــنــت الــتــعــديــات عــلــى الـــقـــانـــون جـــواز 
كفالة  تقديم  دون  بالحبس  الحكم  استئناف 
تنفيذ  وقــف  لغايات  فقط  الكفالة  واشترطت 
قرار الحبس وكذلك تعديل الحد األدنى ملقدار 
التسوية التي تحول دون حبس املدين من 25 
فــي املــائــة مــن قيمة املبلغ املحكوم بــه إلــى 15 
في املائة من أصل املبلغ املحكوم به وتستثنى 

الفوائد من احتساب قيمة التسوية.
الـــتـــعـــديـــات   

ّ
قـــطـــيـــشـــات إن املـــحـــامـــي  وقــــــال 

املـــقـــتـــرحـــة ســـتـــحـــدث مـــشـــكـــات كـــبـــيـــرة بــن 
الـــدائـــن واملـــديـــن، إذ ســيــتــعــذر عــلــى صــاحــب 
على  املترتبة  املالية  حقوقه  تحصيل  الدين 
الغير كون القانون املعدل اشتمل على بنود 

لصالح املدين. 
 الــحــكــومــة مــا زالــــت تــمــنــع حبس 

ّ
وأضــــاف أن

تداعيات  بسبب  الحالي،  العام  لنهاية  املدين 
جــائــحــة كــورونــا وتــعــثــر مــواطــنــن وقــطــاعــات 
 هناك 

ّ
مختلفة في سداد الديون، مشيرا إلى أن

عــشــرات آالف الــقــضــايــا املــجــمــدة فــي القضاء 
بانتظار ما ستؤول اليه األوضاع العام املقبل. 
وانعكاساتها  التعديات  خــطــورة  إلــى  ونــّبــه 
ــدوث  ــ عـــلـــى األمــــــــن املـــجـــتـــمـــعـــي بـــاحـــتـــمـــال حـ
خافات واشكاليات بن الدائن واملدين خال 

الفترة املقبلة.
ــديـــات املـــقـــتـــرحـــة أن تــبــدأ  ــعـ ــتـ واشــــتــــرطــــت الـ
املزايدة بنسبة 50 في املائة من القيمة املقدرة 
لــلــمــال مــحــل املـــزايـــدة بينما فــي الــســابــق كــان 
يمكن بيع مــال املــديــن بــأقــل مــن 50 فــي املائة 
من قيمته املقدرة. واقترحت توصية بإضافة 

املــادة 117 مكرر، التي تقضي بسريان أحكام 
السابقة  الحبس  قــرارات  على  املعدل  القانون 

وقضايا التنفيذ املنظورة.
ــررت ســـابـــقـــًا اســـتـــمـــرار  ــ ــ وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قـ
التقاضي دون تنفيذ الحبس بحق  إجــراءات 
املـــديـــن مـــع تــثــبــيــت حـــق الــــدائــــن فــيــمــا يــعــرف 
ــافـــذًا إلــــى نــهــايــة الــعــام  »أمـــر الـــدفـــاع 28« نـ بــــ
الجاري 2021، مع التأكيد على منع املدين من 
الحكومة  الــديــن. وحــددت  السفر لحن قضاء 
سقفًا للدين لغايات منع حبس املدين بواقع 
100 ألـــف ديــنــار )مـــا يــعــادل 141 ألـــف دوالر( 
املبلغ  زاد  إذا  الحبس  إيقاع عقوبة  يتم  فيما 
ــاالت الــتــعــثــر عن  ــك، إذ تــقــع غــالــبــيــة حــ عـــن ذلــ

السداد دون السقف املحدد.
ــن الــبــنــك  ــًا لــبــيــانــات حــديــثــة صــــــادرة عـ ــقـ ووفـ
املركزي، ارتفعت قيمة الشيكات املرتجعة من 
قبل البنوك العام املاضي إلى 2.3 مليار دوالر 
بزيادة بلغت نسبتها 4% عن عام 2019 وذلك 
من إجمالي قيمة الشيكات املتداولة في األردن 

والبالغ قيمتها 48.4 مليار دوالر.
األردن  يأتي  الــدولــي  البنك  ووفــقــًا لتصنيف 
مـــن بـــن 8 اقـــتـــصـــادات نــامــيــة فـــي املــنــطــقــة، 
الــفــقــر بن  مــعــدالت  أكــبــر  فيها بشكل  تظهر 
السكان هذا العام نتيجة التأثيرات السلبية 
في  الفقر  ترتفع نسبة  أن  لــكــورونــا، متوقعًا 

اململكة إلى %27.
ــــداوود،  ويـــرى الــخــبــيــر االقــتــصــادي، عــونــي الـ
تــكــون مفيدة من  قــد  املقترحة  الــتــعــديــات   

ّ
أن

نــاحــيــة املـــديـــن بــتــخــفــيــض عــقــوبــات الــحــبــس 
الـــتـــي تــتــرتــب عــلــيــه، لــكــن مـــن زاويــــــة أخــــرى، 
النشاط  على  سلبية  انعكاسات  لها  ستكون 
االقتصادي من خال إحجام أصحاب األموال 
وكـــبـــار الــتــجــار وغـــيـــرهـــم، ربـــمـــا، عـــن إقــــراض 
الغير أو البيع بموجب شيكات أو كمبياالت 
مؤجلة الدفع، ما يؤثر سلبًا على مجمل األداء 

االقتصادي. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ال  ــقـــول الـــــــداوود لــــ ويـ
بــّد مــن مــواءمــة بــن أوضـــاع املــديــن وضمان 
عملية  تكون  وأن  بتحصيل حقوقه،  الدائن 
اإلقـــــــراض بـــنـــاء عــلــى مــعــطــيــات تــبــن قـــدرة 

املدين على السداد«.

النظام يالحق العمل اإلضافي للموظفيناألردن يتجه لتخفيف عقوبات المتعثرين عن سداد الديون

)Getty( كورونا يفاقم األوضاع المعيشية للمواطنين

عدنان عبد الرزاق

ســــادت مـــخـــاوف فـــي أوســـــاط املــوظــفــن 
ــن يـــشـــتـــغـــلـــون بــعــمــل  ــ ــذيـ ــ الــــســــوريــــن الـ
إضــافــي لتحسن دخــولــهــم، بعد إعــان 
الهيئة املركزية للرقابة والتفتيش »جهة 
مباشرة«  الـــوزراء  لرئيس  تتبع  رقابية 
ماحقة الذين يمارسون أعمااًل إضافية 
خــــارج أوقــــات دوامـــهـــم الــرســمــي. ونقل 
مــوقــع »هــاشــتــاغ ســـوريـــة« عــن مــصــادر 
املوظف  ماحقة  الهيئة«  »نــيــة  رسمية 
 إضافيًا إن لم يحصل 

ً
الذي يعمل عما

على موافقة مسبقة من وزارته ملمارسة 
 سيكون أمام مخالفة 

ّ
العمل الثاني، وإال

كــبــيــرة »مـــن املــمــكــن أن تــفــقــده وظيفته 
األســـاســـيـــة«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد 
االقـــتـــصـــادي الــــســــوري، عــلــي الــشــامــي، 
ــذا الــطــرح   هــ

ّ
مـــن الــعــاصــمــة دمـــشـــق، أن

بـــدأ تـــداولـــه، خـــال الــفــتــرة األخـــيـــرة، في 
القطاعات  بعض  في  العمال  ما يخص 
»الــعــربــي  ــفـــط، كــاشــفــًا لـــ ــنـ ــاإلعــــام والـ كــ
املــســؤولــن بقطاع  بــعــض   

ّ
أن الــجــديــد« 

اإلعــام استدعوا صحافين وحذروهم 
 سيتم فصلهم 

ّ
من العمل بمكان ثاٍن، وإال

الوقت  فــي  مستبعدًا  األول،  عملهم  مــن 
ولو  التهديدات  لتلك  االستجابة  نفسه 
خرجت بنص جديد من رئاسة الوزراء، 
الهيئة  إلــيــه  الـــذي تستند  الــقــانــون   

ّ
ألن

أكثر  عمره  والتفتيش  للرقابة  املركزية 
من 17 عامًا.

ويــتــســاءل االقــتــصــادي الـــســـوري، كيف 
يسعون  الــذيــن  املوظفن  ماحقة  يمكن 
لــتــأمــن أبــســط ســبــل الـــحـــيـــاة، مـــن دون 
ــى الــحــد  ــ مــنــحــهــم أجــــــــورًا تـــوصـــلـــهـــم إلــ
 
ّ
األدنــــــى مـــن الـــعـــيـــش؟ ويـــشـــدد عــلــى أن

تكاليف املعيشة لألسرة السورية، تزيد 
عن 1.2 مليون ليرة وفق آخر الدراسات، 
ــــب وبــــعــــد زيــــــادة  ــراتــ ــ  مـــتـــوســـط الــ

ّ
لــــكــــن

األجور، ال يزيد عن 73 ألف ليرة سورية 
)الــــــدوالر = نــحــو 3200 لـــيـــرة(. ويــنــص 
الــقــانــون األســـاســـي لــلــعــامــلــن بــالــدولــة 

فــي بــابــه الــتــاســع، على وجـــوب حصول 
املوظف على موافقة خطية من وزارتــه 
إن أراد مــمــارســة عــمــل ثـــــاٍن، مـــع شــرط 
عــدم الــتــضــارب واإلضــــرار بـــأداء واجبه 

الوظيفي األول.
ــيــــس تــجــمــع  ــتــــســــاءل رئــ ــه، يــ ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
املـــحـــامـــن الـــســـوريـــن األحــــــــرار، غــــزوان 
ــا هــــي قــيــمــة الـــقـــانـــون أمــــام  ــ قـــرنـــفـــل: »مـ
الواقع املعيشي في اللحظة  احتياجات 
التي تعجز خالها الدولة عن النهوض 
ــات  ــاجــ ــحــ ـــأمــــن الــ ــتـ بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا لــ
ــاء املــوظــفــن  ــطــ ــة لــلــنــاس وإعــ ــيـ األســـاسـ
ــالـــي لــجــهــدهــم وعــمــلــهــم بما  املــقــابــل املـ
ــى  ــ ــّد األدنـ ــالـــحـ يــســمــح لـــهـــم بــالــعــيــش بـ
ــقــــول قــرنــفــل  لـــلـــكـــرامـــة اإلنــــســــانــــيــــة«. ويــ
ــه يمكن تطبيق  ـ

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

يــوازي  العامل  أجــر  القانون حن يكون 
املصاريف في وقت صدور القانون، أي 
عام 2004، فاألجر وقتذاك كان نحو 400 
دوالر، أما اليوم فا يزيد راتب املوظفن 
عن 23 دوالرًا، ما حّول أكثر من 90% من 
العقوبات  فــقــراء. وحــول  إلــى  السورين 
األســد  حكومة  تتخذها  أن  يمكن  الــتــي 
ــلـــن بـــعـــمـــل ثـــــــاٍن مــــن دون  بـــحـــق الـــعـــامـ
مـــوافـــقـــة، يــضــيــف الـــقـــانـــونـــي الـــســـوري: 
»بداية تسقط القوانن أمام احتياجات 
اإلنــــســــان، خــصــوصــًا إن كـــانـــت قــديــمــة 
وصـــــــادرة فـــي ظـــــروف مـــغـــايـــرة لــلــواقــع 
الــــراهــــن، لــكــن رغــــم ذلــــك، يــمــكــن لــرئــيــس 
الــوزراء أن يعاقب أي مخالف بنقله من 
امليزة  وهـــذه  تعسفيًا،  فصله  أو  العمل 
)الفصل التعسفي من دون ذكر السبب( 

ممنوحة لرئيس الوزراء السوري«.
وفــي املــقــابــل، أكــدت مــصــادر خاصة من 
»الــعــربــي  الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق لـــ
 مــا تــم تـــداولـــه حـــول فصل 

ّ
الــجــديــد« أن

ثــاٍن  عمل  فــي  ينشطون  ممن  العاملن، 
مــــن دون مـــوافـــقـــة، خـــصـــوصـــًا بــبــعــض 
القطاعات ال يمكن تطبيقه على مختلف 
 الحكومة، حسب املصادر، 

ّ
املجاالت، ألن

ــــن الــــدخــــل  ــــرف الــــــفــــــارق الــــهــــائــــل بــ ــعـ ــ تـ

ــاق، وهــــي عـــاجـــزة عـــن ردم تلك  ــ ــفـ ــ واإلنـ
رفضت  التي  املــصــادر،  وتشير  الفجوة. 
ال  »الــســوريــن   

ّ
أن إلــى  تحديد هويتها، 

ــــاق املــنــشــآت   بــســبــب إغـ
ً
يـــجـــدون عـــمـــا

وانــــعــــدام االســـتـــثـــمـــار، فــالــبــطــالــة تــزيــد 
ــام غير رســمــيــة، فمن  عــن 83% وفــق أرقـ
 مـــن يــتــمــتــعــون 

ّ
 ثــانــيــًا إال

ً
ســيــجــد عـــمـــا

بمهنية وخصوصية بقطاعاتهم؟«.
ونقلت مصادر عن معاون رئيس الهيئة 
املــركــزيــة لــلــرقــابــة والــتــفــتــيــش بــدمــشــق، 
هيثم كبول، عدم صحة األنباء املتداولة 
حول ماحقة املوظفن املزاولن ألعمال 
ه يمكن وبأي وقت 

ّ
ه يؤكد أن

ّ
إضافية، لكن

أن تطبق الحكومة القانون وتفصل من 
تشاء بهذه الذريعة مستندة إلى النص 

القانوني.
العمالة بسورية،   خريطة 

ّ
أن إلــى  يشار 

تغيرت بعد الثورة عام 2011، فتحولت 
أكثر  إلــى   %11 مــن نحو  البطالة  نسبة 
من 83%، حسب منظمات ومراكز بحثية 
مــن داخـــل ســوريــة وخــارجــهــا. وتــراجــع 
دخل العامل من نحو 400 دوالر إلى ما 

يعادل 23 دوالرًا.
 قــوة 

ّ
وتــشــيــر مـــصـــادر ســـوريـــة إلــــى أن

الــعــمــل بــســوريــة، قــبــل عـــام 2011 كانت 
تزيد عــن 3.5 ماين عــامــل، منها نحو 
الحكومي،  بــالــقــطــاع  عــامــل  مــلــيــون   1.8
لكن اليوم، ورغم عدم وجود أّي إحصاء 
رسمي، ال يزيد عدد العمال بالقطاعن 
الــعــام والــخــاص عــن مليون عــامــل، بعد 

التهجير والقتل والفصل من العمل.
العاملن  السورين  مــخــاوف  يزيد  ومــا 
ــيـــاب أّي قــــانــــون واضــــح  ــاٍن، غـ ـــ بــعــمــل ثــ
ــم الــــطــــمــــأنــــة خــــــــال ســعــيــهــم  ــهـ ــنـــحـ ــمـ يـ
لــتــحــســن دخــلــهــم وكــفــايــة أســـرهـــم ولــو 
بـــالـــحـــد األدنـــــــــى، بـــعـــد مـــضـــاعـــفـــة ســعــر 
الــخــبــز واملــحــروقــات وارتـــفـــاع األســعــار، 
إذ ال يغطي األجر الشهري، وفق دراسة 
ملــركــز قــاســيــون »مــســتــقــل« ســـوى 7 في 
املــــائــــة تـــقـــريـــبـــًا مــــن حــــاجــــات املــعــيــشــة 

األساسية لألسرة.

سوريةقروض

300 ألف شخص 
مطلوبون للقضاء بسبب 

قضايا مالية

Tuesday 3 August 2021 Tuesday 3 August 2021
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

تـــشـــهـــد أســــعــــار الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
ــًا جـــنـــونـــيـــًا فــــي األســـــــواق  ــاعــ ــفــ ارتــ
في  للطاقة  املستهلكة  الرئيسية 
العالم، ويتوقع محللون أن تواصل األسعار 
ارتــفــاعــهــا خــــال الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــعــام 
الجاري وحتى نهاية العام املقبل 2022 على 
أقل تقدير وسط النقص الكبير في اإلمدادات 

وارتفاع الطلب. 
 شــركــة »شـــل« النفطية األمــيــركــيــة تقول 

ّ
لــكــن

 الطلب 
ّ
في تقريرها السنوي للعام الجاري إن

على الغاز الطبيعي املسال سيواصل االرتفاع 
حقيقية  حـــاجـــة  وهـــنـــالـــك   ،2040 عــــام  حــتــى 
لزيادة االستثمارات في الغاز املسال لتغطية 
الفجوة املــتــزايــدة بــن الطلب واملــعــروض من 

 هذا الطلب 
ّ
« فإن

ّ
الغاز املسال. وبحسب »شل

ربــمــا ســيــدعــم ارتـــفـــاع األســـعـــار طــــوال العقد 
تقريرها  في  الشركة  وتقدر  واملقبل.  الجاري 
العاملي  الطلب  ارتفاع  موقعها  على  املنشور 
مــن الــغــاز املــســال مــن 360 مليون طــن سنويًا 

إلــى 700 مليون طن  الــجــاري 2020  في العام 
سنويًا في العام 2040.

وأشارت إلى قوة سوق الغاز الطبيعي املسال 
في العام املاضي رغم ضربات جائحة كورونا 
التي عرقلت النمو االقتصادي العاملي، إذ لم 
يــتــراجــع الــطــلــب مــثــلــمــا حــــدث لــســوق الــنــفــط 
بــســبــب الـــشـــتـــاء الـــقـــاســـي الـــــذي ضــــرب آســيــا 
 التحول 

ّ
ورفع الطلب على التدفئة. ويبدو أن

التدريجي للصن من توليد الطاقة من النفط 
لتلبية  األزرق  الــوقــود  إلــى  الحجري  والفحم 
السوق  يدعم  العاملية  املــنــاخ  اتفاقية  شــروط 
وتــحــديــدًا أســعــار الــغــاز املـــســـال، بسبب عــدم 
وجـــــود خـــطـــوط أنـــابـــيـــب مـــبـــاشـــرة لــتــوصــيــل 
الغاز الطبيعي لدول جنوب شرقي آسيا التي 
املسال.  الغاز  شحنات  على  معظمها  تعتمد 
نشرة  بيانات  تشير  األســعــار،  وعلى صعيد 
»آرغــوس« األميركية املتخصصة في الطاقة، 
 أسعار الغاز الطبيعي تتجه لارتفاع في 

ّ
أن

الــعــام  املــتــحــدة بنسبة 20% خـــال  الـــواليـــات 
حــراريــة  وحـــدة  ملليون  4 دوالرات  إلــى  املقبل 
 من 

ٍّ
بريطانية، كما ستواصل االرتفاع في كل

دول جنوب شرقي آسيا والصن وباقي دول 
أوروبا الغربية. 

ــتـــزايـــد الــطــلــب عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في  ويـ
الــبــرازيــل الــتــي ضربها الــجــفــاف خــال العام 
ــيـــاه الــكــافــيــة  الـــجـــاري وتــعــانــي مـــن نــقــص املـ
وتـــحـــتـــاج إلــــى شــحــنــات إضـــافـــيـــة مـــن الــغــاز 
املسال لتلبية الطلب في قطاع توليد الطاقة 
ــــرى خــبــيــر أســـــــواق الــطــاقــة  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. ويــ
بشركة »سيمبسون سبنس يونغ« األميركية 

العالم قلق 
من شتاء بارد

محطة تسييل 
وتحميل الغاز 

الطبيعي المسال 
بوالية ماريالند 

)Getty( األميركية

المسال قبل  الغاز  أسواق  أوروبا وآسيا على  بين  تنافس شرس  وسط 
موسم الشتاء تواصل أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها، خصوصًا شحنات 
من  األجل  طويلة  وعقود  كثيف  بطلب  تحظى  التي  المسال  الغاز 
شركات الكهرباء في الصين ودول جنوب شرقي آسيا وأميركا الالتينية

نقص في إمدادات 
الغاز من المتوقع زيادته 

في حال حدوث شتاء 
بارد هذا العام

اتخذت عدة واليات 
إجراءات استثنائية لتمديد 

حظر اإلخالء

موديرنا تتوقع مبيعات 
سنوية من اللقاح بقيمة 

19.5 مليار دوالر

ارتفاع غير مسبوق 
في أسعار 

الغاز الطبيعي

)Getty( توزيع وجبات الطعام المجانية على فقراء حي بروكلين في نيويورك)Getty( ارتفاع عمليات التطعيم ضد المتحور دلتا من كورونا في فرنسا

واشنطن ـ شريف عثمان

اإلدارة األميركية  تــبــدو فيه  الـــذي  الــوقــت  فــي 
وكـــأنـــهـــا نــجــحــت بـــامـــتـــيـــاز فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
السلبية على  أزمة وباء كوفيد-19 وتبعاتها 
االقتصاد واملواطن، ما زال التفاوت الكبير بن 
القبيح،  بوجهه   

ّ
يطل وفقرائها  الباد  أغنياء 

لنرى عشرات األثرياء يحتفلون بإضافة عدة 
ــــدوالرات إلــى ثــرواتــهــم، بينما  مــلــيــارات مــن الـ
يكافح ماين آخرون لتوفير بضع مئات من 
الــدوالرات لدفع اإليجارات وتجنب الطرد من 
الحالية،  اإلدارة  تمكنت  أن  وبعد  مساكنهم. 
بمساعدة ال يمكن إنكارها من اإلدارة السابقة، 
مــن إحــيــاء االقــتــصــاد األمــيــركــي وإخــراجــه من 
الــذي ضربه العام املاضي، في أعقاب  الركود 
صدمة تسببت في تراجع الطلب والعرض في 
أغلب قطاعات االقتصاد، وفقدان أكثر من 20 
مليون شخص وظائفهم، وخسارة مؤشرات 
األسهم أكثر من ثلث قيمتها، ال تبدو الصورة 
في الداخل إيجابية على النحو الذي تعكسه 
أهم املؤشرات االقتصادية حاليًا، خاصة فيما 
يخص الطبقات األفقر والفئات األضعف، في 

بلٍد شديد التنوع والتفاوت واألنانية.
الــنــواب جلساته  ويــوم الجمعة، رفــع مجلس 
لــعــدة أســابــيــع مــن دون  لــيــبــدأ عطلة تستمر 

باريس ـ العربي الجديد

تتجه كبريات شركات األدويــة في العالم إلى 
زيــادة أسعار لقاحات كــورونــا، وهــو ما يزيد 
األعباء املالية على الــدول واألفــراد في معركة 
مواجهة الوباء، خاصة الدول التي تعاني من 

عجز مالي وأزمات اقتصادية.
ــــن وزيــــــــر الـــــدولـــــة الـــفـــرنـــســـي لـــلـــشـــؤون  ــلـ ــ وأعـ
ــنــــن، أن  ــة كــلــيــمــان بـــــون، أمــــس اإلثــ ــ ــيـ ــ األوروبـ
لــألدويــة ستزيدان  فــايــزر ومــوديــرنــا  شركتي 
ثــمــن لــقــاحــيــهــمــا ضـــد وبـــــاء كـــوفـــيـــد-19 بعد 

تعديلهما ملكافحة متحورات الفيروس. 
ولم يكشف الوزير عن موقف شركات األدوية 
األخـــــرى املــنــتــجــة لــلــقــاحــات كــــورونــــا، ومــنــهــا 

جونسون أند جونسون وأسترازينيكا.
وقــال كليمان متحدثا إلذاعــة »راديـــو فرانس 
إنترناسيونال«: »يجب أن ننظر إلى كل ذلك 

بطريقة عقانية«. 
أال  بالطبع على  أن نحرص  وأضـــاف: »علينا 

يتم خــداعــنــا، بــل أن نتوصل إلــى عــقــود أكثر 
مع  األرجـــح  تكّيفًا على  أكثر  لــشــراء منتجات 
أعلى  »الــثــمــن سيكون  أن  ورأى  املــتــحــورات«. 
بقليل لــيــس عــلــى االتـــحـــاد األوروبـــــي وحـــده، 
صحيفة  وكشفت  املشترين«.  جميع  على  بــل 
األحــد،  يــوم  البريطانية،  تايمز«  »فاينانشال 
االتحاد  مــع  املــبــرم  العقد  على  اطلعت  بعدما 
ــي، أن ثــمــن لــقــاح فــايــزر ســيــرتــفــع من  ــ األوروبــ
15.5 يورو إلى 19.5 يورو، فيما سيرتفع ثمن 

لقاح موديرنا من 19 يورو إلى 21.5 يورو.
وأضـــــاف كــلــيــمــان بــــون: »يـــجـــري الــعــمــل على 

مطلوب  هــذا  للمتحورات،  اللقاحات  تكييف 
فــي الــعــقــود الــجــاري الــتــفــاوض بــشــأنــهــا. كما 
نـــطـــلـــب أن يـــتـــم تــصــنــيــع الـــقـــســـم األكــــبــــر مــن 
اإلنتاج، أي نحو 300 من مكّونات اللقاح، على 

األراضي األوروبية«.
ــتــــزامــــن زيــــــــادة الـــســـعـــر هـــــذه مــــع تــصــاعــد  وتــ
املــخــاوف حــيــال تفشي املــتــحــور دلــتــا، وفيما 
ــادت دراســـــات عـــن فــاعــلــيــة لــقــاحــي فــايــزر/  ــ أفـ
بايونتيك وموديرنا في مكافحة هذه النسخة 

من الفيروس يتزايد الطلب العاملي عليهما. 
ــي بموجب برنامج  وحــصــل االتــحــاد األوروبــ
لــلــقــاحــات عــلــى 330 مليون  الـــشـــراء املــشــتــرك 
ــزر/ بــايــونــتــيــك، و100  ــايــ جـــرعـــة مـــن لـــقـــاح فــ
مــلــيــون جــرعــة مــن أســتــرازيــنــيــكــا و50 مليون 
جــرعــة مـــن مـــوديـــرنـــا و20 مــلــيــون جــرعــة من 

شركة »جونسون أند جونسون«. 
تموز/  نهاية  في  فــايــزر،  وتوقعت مختبرات 
اللقاح  مــن  مبيعاتها  قيمة  تبلغ  أن  يــولــيــو، 
مليار   28.23( دوالر  مليار   33.5 كوفيد  ضد 
يورو(، ما يفوق بكثير توقعاتها قبل شهرين 
البالغة 26 مليار دوالر )21.91 مليار يورو(. 
ــي أيــــــــار/ مـــايـــو،  ــا، فـــتـــوقـــعـــت فــ ــرنــ ــوديــ أمـــــا مــ
مبيعات سنوية من اللقاح بقيمة 19.5 مليار 
الـــدول  وتـــربـــط  يـــــورو(.  مــلــيــار   16.43( دوالر 
بن التقدم في نسبة امللحقن وبن انتعاش 
ــنـــشـــاط االقــــتــــصــــادي، كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــي  الـ

الواليات املتحدة. 
وتـــتـــوقـــع جـــونـــســـون أن تــحــقــق إيــــــــرادات من 
مــبــيــعــات الـــلـــقـــاح املـــضـــاد لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
والــذي يتم إعطاؤه في صــورة جرعة واحــدة، 

2.5 مليار دوالر خال العام الحالي، 2021.
ــت الـــشـــركـــة تـــوقـــعـــاتـــهـــا ألربــــــــاح الـــعـــام  ــعــ ورفــ
الحالي ككل لتراوح بن 9.60 و9.70 دوالرات 
لــلــســهــم الــــواحــــد، فـــي حـــن كـــانـــت الــتــوقــعــات 
الــواحــد.  للسهم  دوالرات   9.57 تبلغ  السابقة 
العام  إليـــرادات  توقعاتها  الشركة  رفعت  كما 
فــي حن  94.6 مليار دوالر،  إلــى  الحالي ككل 

كانت التوقعات السابقة 91.6 مليار دوالر.

اإلخــاء  لعمليات  الــفــيــدرالــي  الحظر  تجديد 
ــارات مــســاكــنــهــم،  ــجــ ـــع إيــ لــلــمــتــأخــريــن عـــن دفـ
ــدأ قــبــل 11 شـــهـــرًا وانــتــهــي بــنــهــايــة  والـــــذي بــ
يــولــيــو/تــمــوز، أي يـــوم الــســبــت. ورغــــم دعــوة 
ــيـــس جــــوزيــــف بــــايــــدن، يـــــوم الــخــمــيــس،  ــرئـ الـ
ــــى تـــجـــديـــد الـــحـــظـــر، بـــعـــد أن  ــكـــونـــغـــرس، إلـ الـ
نــصــحــت املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا قبل 
قبل  املشرعن  موافقة  على  بالحصول  شهر 
أخــرى،  مــرة  التمديد  بعدم  متعهدًا  تجديده، 
فشلت جــهــود قـــادة الــحــزب الــديــمــقــراطــي في 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــي الــلــحــظــات األخـــيـــرة في 
حشد األصوات املطلوبة قبل التصويت، بعد 
اعتراض النائب الجمهوري باتريك ماكهنري 

عليه، معتبرًا إياه غير دستوري.
ومع احتدام أزمة انتشار الوباء خال الصيف 
املاضي، أقر الكونغرس العديد من اإلجراءات 
دفع  على  القادرين  غير  املستأجرين  لحماية 
إيجارات مساكنهم، كان من بينها حظر طرد 
ــال تــأخــرهــم أو عــجــزهــم عن  املــســتــأجــريــن حــ
ــراء الــذي  الــدفــع. ووافـــق الكونغرس على اإلجـ
 CDC اقترحه مركز مكافحة األمراض املعدية
الفيروس، وعارضته جماعات  انتشار  لوقف 
الضغط التابعة للماك، قبل أن يمدده املركز 

في ثاث مناسبات الحقة.
األيــام  في  مجهوداتها  بايدن  إدارة  ووجهت 
األخــــيــــرة نـــحـــو تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات مــبــاشــرة 
للمستأجرين ملساعدتهم على دفع اإليجارات 
ــيـــهـــم. وبــــعــــد تـــأكـــيـــد نــانــســي  ــلـ ــمــــة عـ ــتــــراكــ املــ
بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، أن من أصل 
للتخفيف  تم تخصيصها  مليار دوالر   46.5

ــلــــى دفـــــــع إيـــــجـــــارات  ــر الـــــقـــــادريـــــن عــ ــيــ عـــــن غــ
مليارات  ثــاثــة  إال  يتم صــرف  لــم  مساكنهم، 
من  بــايــدن  طــلــب  للمستأجرين،  منها  دوالر 
ــات املـــحـــلـــيـــة فــــي الـــــواليـــــات اتـــخـــاذ  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
لــإســراع في صرف  املطلوبة  الخطوات  كافة 
بــقــيــة املــبــلــغ، خــاصــة مــع انــتــهــاء مــهــلــة حظر 
الـــطـــرد. واتـــخـــذت حــكــومــات بــعــض الــواليــات 
قــــــرارات مــنــفــردة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــد الــحــظــر، 
مــثــل نـــيـــويـــورك الــتــي قــــررت مــــده ملــــدة شــهــر، 
وكــالــيــفــورنــيــا الــتــي مــدتــه شــهــريــن، ونــيــفــادا 
التي مدته ملن تقدموا بالفعل للحصول على 

إعانات اإليجارات الحكومية.
من  بــايــدن  إدارة  طلبت  نحو متصل،  وعلى 
الخاص  الحظر  تمديد  الحكومية  الــوكــاالت 
بــهــا عــلــى عــمــلــيــات اإلخــــــاء، والـــتـــي انــتــهــت 
ــا فــي 31 يــولــيــو/تــمــوز. ويـــوم الجمعة، 

ً
أيــض

اإلسكان  وزارة  فيها  بما  الــوكــاالت،  وسعت 
والتنمية الحضرية األميركية ووكالة تمويل 
ــراءات الحماية من  اإلســكــان الــفــيــدرالــيــة، إجــ
فــي عقارات  ملــن يعيشون  اإلخـــاء، وحظرته 
برامج  عــدة  توجد  اتحاديًا. وحاليًا،  مؤّمنة 
ملــســاعــدة املــســتــأجــريــن لـــدى وزارة الــخــزانــة، 
ــان مــنــخــفــضــي  ــكــ ــالـــف الـــوطـــنـــي إلســ ــتـــحـ والـ
وأظهر  لإسكان.  الوطني  واملؤتمر  الــدخــل، 
مسٌح دوري تقوم به إحدى اإلدارات التابعة 
أكــثــر مــن 3 ماين  أن  الــفــيــدرالــيــة  للحكومة 
ــوا، مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر املــــاضــــي،  ــ ــالـ ــ مـــســـتـــأجـــر قـ
خال  مساكنهم  مــن  للطرد  معرضون  إنهم 
الشهرين القادمن. بينما أشار ما يقرب من 
5 ماين مستأجر إلى أنهم لن يتمكنوا على 
األرجح من دفع إيجار أغسطس/آب الجاري. 
ــأجـــرون فــــي الــــواليــــات  ــتـ وال يـــتـــســـاوى املـــسـ
حيث  للطرد،  التعرض  خطر  أمــام  املختلفة 
يعد ساكنوها  التي  الــواليــات  توجد بعض 
ــاوث كــارولــيــنــا  ــ ــه، مـــثـــل ســ ــ ــة لـ ــثــــر عـــرضـ األكــ
ومـــيـــســـيـــســـبـــي وجــــورجــــيــــا ونـــيـــوجـــيـــرســـي 
بيانات  أعدته شركة  لتقرير  وفقًا  وأالبــامــا، 
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فايزر وموديرنا ترفعان أسعار اللقاح6 ماليين أميركي مهددون بالطرد من منازلهم

الــســلــع والــنــاقــات،  املتخصصة فــي وســاطــة 
جيمس ويسلر، في تعليق حول الطلب على 
إمـــدادات  الــغــاز الطبيعي: »هــنــالــك نقص فــي 
في  سيتزايد  النقص  وهـــذا  الطبيعي،  الــغــاز 
حال حدوث شتاء بارد هذا العام«. وأضاف: 
»املـــنـــافـــســـة عــلــى شــحــنــات الـــغـــاز تــشــتــد بن 
ــاع  ــفـ آســـيـــا وأوروبــــــــا ويـــتـــرجـــم ذلــــك فـــي االرتـ

الــوحــدة فــي آســيــا. مــن جانبها، تــقــول نشرة 
»أويـــــل بـــرايـــس« األمــيــركــيــة فـــي تــحــلــيــل قبل 
يــرجــعــون أسباب  الــطــاقــة   محللي 

ّ
إن يــومــن، 

االرتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي إلى 
العاملي  النقص  وهــي  رئيسية،  عــوامــل  ثاثة 
فــي املـــعـــروض مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي، وتــراجــع 
ــا،  ــ ــتـــاج حـــقـــول الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي أوروبــ إنـ

املــتــواصــل فــي أســعــار الــغــاز الــعــاملــيــة«. وفــي 
ذات الـــصـــدد، تــشــيــر بــيــانــات »فــايــنــانــشــيــال 
الجمعة،  يــوم  املــنــشــورة  البريطانية  تــايــمــز« 
أعلى  بــلــغــت  الطبيعي  الــغــاز  أســعــار   

ّ
أن إلـــى 

مستوياتها منذ 16 عامًا في بريطانيا، حيث 
ارتفعت األسعار إلى 14 دوالرًا ملليون وحدة 
حرارية بريطانية، كما بلغت 15 دوالرًا لنفس 

خصوصًا فــي هــولــنــدا، وانــخــفــاض صـــادرات 
الغاز الطبيعي في روسيا. 

ــروم« الــروســيــة املــمــّد  وتـــواجـــه شــركــة »غـــاز بــ
الرئيسي للغاز الطبيعي ألوروبــا، مزيدًا من 
الــضــغــوط مـــن إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
بايدن التي تسعى إلى تقليل النفوذ الروسي 
على دول االتحاد األوروبـــي. وتشير بيانات 

املـــفـــوضـــيـــة األوروبـــــيـــــة فــــي إبــــريــــل/ نــيــســان 
املـــاضـــي إلــــى نــقــص كــبــيــر فـــي املـــطـــلـــوب من 

شحنات الغاز الطبيعي املسال.
العاملي بشركة »كوميدتز  الغاز  ويرى خبير 
 أسعار 

ّ
داتـــا« األمــيــركــيــة، كــريــس مــدجــلــي، أن

ــعـــة عــاملــيــًا  ــفـ ــرتـ الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي ســـتـــظـــل مـ
لــعــام آخـــر عــلــى األقــــل«. وأضــــاف مــدجــلــي في 
تــعــلــيــقــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة » فــايــنــانــشــيــال 
تايمز«: »ليست هنالك إمدادات كافية لتلبية 
الغاز الطبيعي املطلوب في أوروبــا«. والحظ 
املسال  الطبيعي  الــغــاز  شحنات   

ّ
أن محللون 

األمــيــركــيــة الــتــي كــانــت تتجه إلـــى أوروبــــا تم 
اآلسيوية  الــشــركــات  قبل  مــن  عليها  التعاقد 

ودول أميركا الاتينية.
للغاز  ماكينزي«  »وود  تقرير شركة  وحسب 
بالربع  الطبيعي  الــغــاز  ســـوق  عــن  الطبيعي 
الــجــاري، تراجعت مخزونات  العام  األول من 
ــا بــنــســبــة 25% من  الـــغـــاز الــطــبــيــعــي بــــأوروبــ
مــتــوســط مــســتــويــاتــهــا فـــي خــمــس ســـنـــوات. 
الغاز   ســوق 

ّ
إن تقريرها،  فــي  الشركة  وقــالــت 

املعروض  املسال تتجه نحو نقص كبير في 
مـــقـــارنـــة بــالــطــلــب املــتــنــامــي خــــال الــســنــوات 

الخمس املقبلة. 
الطبيعي،  الغاز  قال محلل سوق  من جانبه، 
تــــــــوم مــــــــارزيــــــــك، فــــــي تـــعـــلـــيـــقـــات لــصــحــيــفــة 
ــمـــز« يـــــوم الـــجـــمـــعـــة: »مـــا  ــايـ »فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـ
ه ال يوجد قلق حول ارتفاع األسعار 

ّ
يدهش أن

ــــه »ال تــوجــد 
ّ
ــارزيـــك أن فـــي أوروبـــــــا«. ويــــرى مـ

خــيــارات عــديــدة لــدى أوروبـــا تغطية النقص 
بــالــغــاز ســـوى اســتــيــراد املـــزيـــد مـــن شحنات 
الــغــاز املــســال«. وربــمــا تــكــون أوروبــــا بحاجة 
القطري  املسال  الغاز  من شحنات  مزيد  إلــى 
لــكــن حــتــى اآلن، تشير  املـــقـــبـــل،  الـــعـــام  خــــال 
التعاقدات طويلة األجل التي وقعتها شركات 
للبترول«  »قطر  مــع شركة  اآلســيــويــة  الطاقة 
خــال الشهر املــاضــي، ربــمــا لــم تــتــرك فائضًا 

للسوق األوروبي. 
وكانت الشركات الصينية قد أبرمت اتفاقية 
لــشــراء مــلــيــون طــن مــن الــغــاز الــقــطــري ملــدة 
عشر ســنــوات، كما وقــعــت شــركــة املؤسسة 
الــكــوريــة لــلــغــاز »كـــوغـــاز« اتــفــاقــًا مــع شركة 
للبترول« لشراء مليوني طن سنويًا  »قطر 
مـــن الـــغـــاز املـــســـال ملــــدة 20 عـــامـــًا. ويــضــاف 
هذا العقد إلى الكميات الحالية التي تزود 
بــهــا قــطــر املــؤســســة الــكــوريــة لــلــغــاز »شــركــة 
كـــوغـــاز« والــبــالــغــة 9 مــايــن طــن مــن الــغــاز 
الرسمية  البيانات  بحسب  سنويًا،  املــســال 

التي تنشرها شركة »قطر للبترول«.

كبرى  الروسية  غازبروم  شركة  كشفت 
شركات الغاز الطبيعي في العالم، أنها 
الطبيعي  الغاز  إمدادات  حجم  رفعت 
ــى 107.5  ــا الــعــام الــجــاري إل ــى أوروبـ إل
الرغم  وعلى  مكعب.  متر  مــلــيــارات 
متر  مليار   24 بنحو  صادراتها  زيادة  من 
الحجم  من  أقــل  الرقم  فــإن  مكعب، 
الذي صدرته إلى أوروبا في نفس الفترة 
وبعض  واشنطن  وتتهم   .2018 من 
باستخدام  غــازبــروم  ــيــة  األوروب ــدول  ال
الغاز الطبيعي كسالح للتأثير على القرار 

السياسي األوروبي.

زيادة صادرات غازبروم

طاقة

يواجه الفقراء وذوو 
الدخل المحدود في 

أميركا تحديات الطرد من 
مساكنهم، بسبب عدم 
تجديد الحظر الفيدرالي 

لعمليات اإلخالء للمتأخرين 
عن دفع اإليجارات
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رؤية

علي نور

نحو سنة،  منذ  أي  آب/أغــســطــس 2020،  مــن شهر  الــعــاشــر  منذ 
استقال رئيس الحكومة اللبنانّية حّسان دياب بعد أيام من انفجار 
أثــاره من غضب شعبي في الشارع. ومنذ ذلك  مرفأ بيروت وما 
تملك  مقّيدة بحكومة مستقيلة ال  التنفيذّية  السلطة  باتت  الوقت، 
صالحّية الحل والربط، إال في الحدود الضّيقة لتصريف األعمال 
الطبقة  فشلت  الفترة،  هــذه  وطـــوال  اللبناني.  الدستور  ينص  كما 
تشكيل  من  نها 

ّ
يمك تفاهم  إلــى  التوّصل  في  اللبنانّية  السياسّية 

الــوزارّيــة  الحصص  أحجام  على  الخالفات  بفعل  جــديــدة،  حكومة 
التي سينالها كل طرف، أو على نوعّية الحقائب التي سينالها.

الــحــد، كــانــت كفيلة في  إلــى هــذا  استطالة مـــّدة تصريف األعــمــال 
عقباها،  حمد 

ُ
ت ال  بــأزمــات  بالتسبب  سياسي  نــظــام  أو  دولـــة  أي 

خصوصا إذا أصّر رئيس الحكومة املستقيل على تضييق حدود 
ى عن عقد جلسة للحكومة املستقيلة، 

ّ
مهامه إلى درجة االمتناع حت

كما فعل حّسان دياب نفسه. لكّن تداعيات هذا الشغور في الحالة 
االنهيار  اللبنانّية كانت مضاعفة، لكونه تزامن مع أخطر مراحل 
املالي الذي تمر به البالد، ال بل تزامن مع أزمات كانت أخطر من أن 

ترك بال حل، كشح األدوية واملحروقات وانقطاع الكهرباء.
ُ
ت

وفي ظل الفراغ، خّيم الجمود على جميع امللفات املرتبطة باألزمة 
ــفــت املــفــاوضــات مــع حــمــلــة ســنــدات الــديــن األجــانــب، 

ّ
املــالــيــة: فــتــوق

ف البحث في 
ّ
وتفرملت املحادثات مع صندوق النقد الدولي. وتوق

مسألة خطة التعافي املالي، بعد أن سقطت الخطة املقترحة سابقا 
ما  أغـــرب  كــان  بــل  ال  والنيابي حولها.  السياسي  اإلجــمــاع  لغياب 
ــد إنفاقها خــالل هذا 

ّ
ى مــوازنــة تــرش

ّ
فــي األمــر تــرك الــبــالد بــال حت

العام، وبال رؤية لكيفّية التعامل مع مرحلة الخروج من آليات دعم 
االستيراد التي كانت تعتمد على احتياطات املصرف املركزي، ما 

مّهد لالرتطام العنيف الذي نشهده اليوم.
في ظل هذا الجو السوداوي بالتحديد، جاء تكليف رئيس الحكومة 
السابق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة املقبلة في بداية األسبوع 
 تــردي الــظــروف االقتصادّية فــي ظــل الــفــراغ القائم 

ّ
املــاضــي. ولــعــل

بإيجابّية  الخبر  ف هذا 
ّ
تلق ما  إلى حٍد  بــّرر  التنفيذّية  السلطة  في 

في الشارع اللبناني، رغم عدم وجود ما يضمن نجاح الرجل في 
على  السياسيني  األقــطــاب  وسائر  الجمهورّية  رئيس  مع  التفاهم 

تشكيلة معّينة للحكومة املقبلة. 
قــّوة  فــي  كــثــيــرون، تكمن  يــراهــن عليها  التي  قــّوة ميقاتي،  نقاط 
انفجار  منذ  باتت  التي  فرنسا  مع  الدولّية، وخصوصا  عالقاته 
اللبناني،  االقتصادي  املشهد  بتفاصيل  قــرب  عن  معنّية  املرفأ 
يخص  ما  في  كبيرة  استثمارّية  طموحات  أساسا  تملك  والتي 
ميقاتي  أن  علما  املــرفــأ الحــقــا.  واستثمار  إعــمــار  إعـــادة  مرحلة 
نفسه امتلك شخصيا شراكات استثمارّية مع كبرى الشركات 
فرنسّية في قطاعي االتصاالت والنقل. هذه العالقات بالتحديد، 
ــة 

ّ
ــــى الـــتـــفـــاؤل بــقــدرتــه عــلــى تــأمــني مــظــل هـــي مـــا دفــــع بــعــضــهــم إل

والقدرة  بل  ال  اللبناني،  املالي  التصحيح  ملسار  ودولّية  فرنسّية 
عــلــى إعــطــاء ضــمــانــات معينة لــلــشــركــات األجــنــبــّيــة الــتــي يمكن 
ميقاتي  عالقات  على  الرهان  لبنان.  في  لالستثمار  استقطابها 
ة الدولّية. 

ّ
وارتباطه بفرنسا ال يقتصر على قدرته على تأمني املظل

فمن املعروف أن فرنسا تمتلك اليوم أجندة ورؤية خاّصة للملف 
االقتصادي اللبناني، وهذه الرؤية ال تبتعد في عناوينها العريضة 
عن الشروط التي وضعها صندوق النقد للموافقة على الدخول في 
برنامج مع الدولة اللبنانّية. هذه الشروط تمتد من التدقيق الشامل 
في ميزانيات املصرف املركزي، إلى تحديد خسائر القطاع املالي 
 إلى وضع خطة شفافة لقطاع الكهرباء 

ً
ة ومعالجتها، وصوال

ّ
بدق

لضبط  أنظمة  وضــع  إلــى  باإلضافة  القضاء،  استقاللّية  وضمان 
سيولة املصارف خالل فترة التصحيح، وبعض الشروط األخرى 

ف في ميزانّية الدولة.
ّ

التي تفرض التقش
الــشــروط  فــي  مشكلة  أي  السياسّية  الطبقة  لــدى  يكن  لــم  عمليا، 
التقشفّية املوجعة على املستوى االجتماعي. لكن مفاوضات لبنان 
رفــض كل  املاضي بسبب  العام  رت خــالل 

ّ
تعث النقد  مع صندوق 

طرف سياسي للشروط التي يمكن أن تمس مصالحه وصفقاته 
فــي النظام املــالــي ومــؤســســات الــدولــة، وهــو مــا أفــضــى إلــى فقدان 
اإلجماع حول خطة الحكومة السابقة للتصحيح املالي التي كانت 

تجري على أساسها املفاوضات مع الصندوق.
أما اليوم، فيراهن بعضهم على عالقة ميقاتي بفرنسا من زاوية 
ي األجندة املالّية اإلصالحّية التي يحملها 

ّ
إمكانّية دفعه باتجاه تبن

الفرنسيون، والتي يمكن أن تؤسس لعودة التفاوض مع صندوق 
ع أن يتمكن من فرض هذه 

ّ
النقد بصورة إيجابّية. كما ثّمة من يتوق

 عالقاته الدولّية 
ً
األجندة على سائر األقطاب السياسيني، مستعمال

الذي  الدعم  بأشواط  يفوق  والــذي  يملكه،  الــذي  الخارجي  والغطاء 
ع به سلفه حسان دياب. 

ّ
تمت

الــقــول إن تشكيل حكومة  الــرهــانــات، يمكن  بمعزل عــن كــل هــذه 
ع ميقاتي بكل 

ّ
ل الحل املطلوب، حتى لو تمت

ّ
ميقاتي وحده لن يمث

هذا الدعم الخارجي وتحديدًا الفرنسي، وحتى لو امتلك نّية تبني 
النقد، مستحيلة دون  البنود اإلصالحّية. فمخاطبة صندوق  هذه 
طرح خطة مالية كاملة، مع إجراءات تصحيحّية تتحدى الكثير من 
النافذين في  تتشابك مع مصالح  التي  السياسّية  الطبقة  مصالح 
إرادة  الخطوات، سيستلزم  من  النوع  وهــذا  اللبناني.  املالي  النظام 
مواجهة كبيرة، قد ال يملك ميقاتي جميع أدواتها. ال بل ال يوجد 
ما يدل على نّية الرجل في السير بهذا النوع من املواجهات بمعزل 
عن التأثيرات الخارجّية، وهو القادم من نادي الزعماء السياسيني 

التقليديني واملرتبط بمصالحهم.
أما التعامل مع أزمة القطاع املالي، وتحديدًا أزمة املودعني، فمرتبط 
بقدرة الحكومة القادمة على فرض االعتراف بالخسائر املصرفّية 
واملتوّسطة،  الصغيرة  الودائع  بأصحاب  يمس  ال  بما  ومعالجتها 
ــوال الــفــتــرة  ــ ومــهــمــا كــانــت الــكــلــفــة عــلــى أصـــحـــاب الــرســامــيــل. وطـ
النيابّية  الكتل  الساحقة من  الغالبّية  أن  الواضح  املاضية، كان من 
فضلت االنحياز إلى اللوبي املصرفي الرافض لهذه الخطوة، وهو 

ل تحّديا كبيرا ألي حكومة مقبلة. 
ّ
ما سيمث

أن  املستحيل  فمن  األجــانــب،  الــديــن  إلــى حملة ســنــدات  وبالنسبة 
تتمكن أي حكومة من التوّصل إلى تفاهم منطقي وعــادل إلعادة 
جدولة ديونهم، وإعادة النظر بقيمة السندات وفوائدها، طاملا أنها 
لم تنجز خطة تصحيح مالي ذات مصداقّية. وهذه مسألة مربوطة 
بــدورهــا بــاســتــعــادة االنــتــظــام فــي الــنــظــام املــصــرفــي، وفــتــح أبـــواب 
املساعدات الخارجّية التي تربطها جميع الجهات الدولّية بمصير 

املفاوضات مع صندوق النقد. 
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