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بورصة لندن تحتفي باالنفصال
لندن ـ العربي الجديد

ــنـــدن ارتـــفـــاعـــا  ســجــلــت بــــورصــــة لـ
قـــــويـــــا، أمـــــــس االثــــــنــــــن، مـــــع أول 
خروجها  بعد  لها  فعلي  اختبار 
ــة املــــوحــــدة واالتـــحـــاد  ــ ــيـ ــ مـــن الـــســـوق األوروبـ
الــجــمــركــي. وســيــكــون نــجــاح مــرحــلــة مــا بعد 
بوريس  الــــوزراء  لرئيس  أســاســيــا  بريكست 
جـــونـــســـون، الـــــذي يــجــد نــفــســه أمـــــام مــلــفــات 
املــتــحــدة من  اململكة  تــعــانــي  إذ  أخـــرى ملحة 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد بــقــوة مــع أكــثــر من 
75 ألــف حــالــة وفـــاة وهــي أســـوأ حصيلة في 
أوروبا مع ما يرافق ذلك من أزمة اقتصادية. 
وشـــهـــدت بـــورصـــة لــنــدن ارتــفــاعــا بــأكــثــر من 
1.5%، فــي بــدايــة قــويــة لــلــعــام 2021 فــي أول 
يوم تداول منذ الخروج الرسمي من السوق 
مـــؤشـــر»فـــوتـــســـي 100«  ــدة. وارتـــــفـــــع  ــ ــوحــ ــ املــ
املرجعي بنسبة 1.54%، ليصل إلى 6560.33 

رأس  ليلة  بعدما خسر  االفتتاح،  عند  نقطة 
التداول به للمرة  السنة الجديدة 1.5% عند 

األخيرة. 
وفـــي منطقة الـــيـــورو، ارتــفــع مــؤشــر »داكـــس 
30« في فرانكفورت بنسبة 1.2% وكذلك فعل 
مــؤشــر »كـــاك 40« فــي بــاريــس بــزيــادة بلغت 
1.3%. وقال رئيس قسم األسواق في »شركة 
إنــتــرأكــتــيــف إنـــفـــســـتـــور« لــلــوســاطــة املــالــيــة، 
ريــتــشــارد هــانــتــر، لــوكــالــة رويــتــرز: »مــا زالــت 
ــار الفعلية لــخــروج املــمــلــكــة املــتــحــدة من  اآلثــ
االتحاد األوروبي غير معروفة، لكن التوصل 
النهائي يزيل  املوعد  اتفاق تجاري قبل  إلى 
بعض العبء الذي كان يطارد املؤشر لبعض 
الوقت«. في هذه األثناء، انتقل تداول األسهم 
املقومة باليورو من لندن إلى منصات جديدة 
في االتحاد األوروبي. وتنامي تداول األسهم 
املقومة باليورو في سيبو يوروب ووحدات 
تركويز لبورصة لندن في أمستردام ومنصة 

بورصة أكويس الجديدة في باريس باطراد 
عند بدء التداول بدون حدوث مشاكل.

ويــهــدد خـــروج اململكة املــتــحــدة مــن االتــحــاد 
إذ تضغط رئيسة  الـــبـــاد،  األوروبـــــي وحـــدة 
على  ســـتـــورجـــون  نــيــكــوال  إســكــتــلــنــدا  وزراء 
إجــراء  حــق  لتمنحها  البريطانية  الحكومة 
اســتــفــتــاء حـــول اســتــقــال بـــادهـــا. وفـــي حــال 
فـــوز داعــمــي االســتــقــال، وعــــدت ســتــورجــون 
بــانــضــمــام إســكــتــلــنــدا الــتــي صــوتــت بنسبة 
62% ضد البريكست، إلى االتحاد األوروبي.

وكــانــت املــمــلــكــة املــتــحــدة قـــدغـــادرت االتــحــاد 
األوروبي رسميا في 31 يناير/ كانون الثاني 
قـــرن،  الــنــصــف  قـــرابـــة  دام  زواج  بــعــد   2020
لكنها بــقــيــت فــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة حــتــى 31 
الجانبان  كــان  فيما  األول،  كانون  ديسمبر/ 
يتفاوضان على اتفاق تجاري ملرحلة ما بعد 
إبرامه في 24 ديسمبر/ كانون  بريكست تم 
بــتــجــنــب  ــــاق  ــفـ ــ االتـ ويـــســـمـــح  ــــي.  ــــاضـ املـ األول 

ــام حـــصـــص.  ــ ــظـ ــ فــــــرض رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة ونـ
وللسماح لها بالتنقل على طرقات محافظة 
ــيــــة  كـــنـــت، يــنــبــغــي عــلــى الـــشـــاحـــنـــات األوروبــ
يثبت  إلكترونيا  يــوفــر  إذن  على  تحصل  أن 
أنها استكملت مسبقا املعامات الضرورية. 
300 جنيه  قدرها  غرامة  املخالفون  ويــواجــه 

استرليني )334 يورو(.
ــه ســـائـــقـــو  ــتــــوجــ يــ ــة أن  ــكــــومــ الــــحــ وتــــخــــشــــى 
الشاحنات إلــى دوفـــر مــن دون هــذا اإلذن ما 
قـــد يــــؤدي إلـــى تــأخــيــر واخــتــنــاقــات فـــي هــذا 
غالبية  أن  الحكومة  وتـــرى  ومحيطه.  املــرفــأ 
الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة بـــاتـــت جـــاهـــزة الحـــتـــرام 
الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة، إال أن نــصــف الــشــركــات 
الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة قـــد ال تــكــون اتــخــذت 
اإلجــراءات الضرورية للتصدير إلى أوروبــا. 
ــاقــــات، أقــــامــــت الــحــكــومــة  ــنــ ــتــ ولـــتـــجـــنـــب االخــ
مواقف شاحنات شاسعة واعتمدت أذونات 

لدخول منطقة كنت.

طهران ـ العربي الجديد

قال املدير العام ملكتب الشؤون العربية واألفريقية في 
منظمة تنمية التجارة اإليرانية، فرزاد بيلنت، إن املعرض 
االفتراضي األول املخصص لتصدير البضائع اإليرانية 
إلــى الــعــراق سيقام فــي الفترة مــن األول إلــى 7 فبراير/

شباط القادم. وأضاف بيلنت، أمس االثنن، أن املعرض 
ــعـــارض،  تــنــظــمــه شـــركـــة »بــــــارس رســــتــــاك« لـــخـــدمـــات املـ
وتحت إشراف مكتب الشؤون العربية واألفريقية، وذلك 
في إطار برامج املنظمة هذا العام، لتوسيع الصادرات 
إلى الــدول املجاورة، من خال إقامة معارض للتعريف 

ــة بـــاســـتـــخـــدام الــفــضــاء  ــيــ بــالــســلــع واملـــنـــتـــجـــات اإليــــرانــ
اإللكتروني. وحسب وكالة األنباء اإليرانية )ارنــا(، أكد 
االفتراضي مرخص من منظمة  املعرض  أن هــذا  بيلنت 
لــوازم  اإليرانية، ومــوضــوع نشاطه هو  التجارة  تنمية 
البناء واملنظفات واملنتجات الصحية واألدوية واملعدات 
الــطــبــيــة وأثــــــاث املـــنـــزل واملـــطـــبـــخ والـــديـــكـــور واألغـــذيـــة 
أنــواع اآلالت واملكائن  والصناعات ذات الصلة وجميع 
والــبــاســتــيــك، والـــصـــنـــاعـــات الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الـــعـــراق، 
والسياحة الصحية، موضحا أن املشاركن في املعرض 
سيتمتعون بالتسهيات والدعم من قبل منظمة تنمية 
الــتــجــارة اإليــرانــيــة. وبــلــغــت حــصــة الـــعـــراق مــن واردات 

بقيمة  طـــن،  ألـــف  و800  مليونا   20 اإليــرانــيــة  البضائع 
التسعة  مــلــيــارات و900 مليون دوالر، خــال األشــهــر   5
املاضية. والعراق هو البلد الثاني للصادرات االيرانية، 
حــســب بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة. وصـــــرح املـــديـــر الـــعـــام ملكتب 
الشؤون العربية واألفريقية في منظمة تنمية التجارة 
اإليرانية، أن املعرض سيقام على نوعن، حيث بإمكان 
املشاركن تحميل معلومات الشركة، وعرض املنتجات 
إن  بيلنت،  وقــال  والكتيبات.  الدعائية  املقاطع  وتــوزيــع 
بــإمــكــان الــــزوار أيــضــا االتــصــال بــاملــعــارض عــبــر الــويــب 
في  املشاركن  االطــاع على معلومات  بعد  والتفاوض 
هذا املعرض، والتي تتضمن كتيبات باللغتن الفارسية 

الكبير لشبكات  التأثير  إلــى  أنــه نظرا  والعربية. وذكــر 
التواصل االجتماعي واإلنترنت في العراق، خاصة في 
إقليم كردستان، فإننا نأمل أن توفر إقامة هذا املعرض 
لتقديم  التكلفة  االفتراضي فرصة مناسبة ومنخفضة 
العراقي، وإقامة  السوق  إلــى  الباد  املزيد من منتجات 

تواصل بن الشركات اإليرانية والتجار العراقين. 
ويستورد العراق سنويا ما قيمته نحو 32 مليار دوالر 
من دول العالم، والواردات الرئيسية للعراق هي القمح 
واألرز والزيت والسكر واألدويــة واملنتجات الصناعية 
ــارات ومـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة ومـــعـــدات  ــيــ واملـــعـــدنـــيـــة والــــســ

االتصاالت السلكية والاسلكية.

أول معرض افتراضي لتصدير البضائع اإليرانية إلى العراق

أسهم اليابان تستهل 
العام بهبوط

أغلقت أسهم اليابان منخفضة، 
أمس، بعدما صرح رئيس الوزراء 

يوشيهيدي سوجا، أنه يدرس 
إعالن حالة الطوارئ في طوكيو 

واملناطق املحيطة بها، الحتواء 
الزيادة الكبيرة في اإلصابات 

بفيروس كورونا محليا. وهبط 

املؤشر نيكي 0.68 باملائة إلى 
27258.38 نقطة، في أول أيام 

التداول في عام 2021، وهو أكبر 
هبوط يومي في أسبوعني. ونزل 

املؤشر توبكس األوسع نطاقا 
0.56 باملائة إلى 1794.59 نقطة. 

وتراجعت أسهم شركات الطيران 
والنقل والعقارات ومتاجر التجزئة، 
خشية أن تؤدي القيود على السفر 

وتخفيض ساعات العمل إلى تراجع 
اإلنفاق واإلضرار بقطاع الخدمات. 

وارتفعت األسهم اليابانية في األيام 
األخيرة من العام املاضي لتبلغ 

ذروة 30 عاما، بفضل آمال بتعزيز 
موافقات على لقاحات للوقاية من 
فيروس كورونا تعافي االقتصاد 
العاملي من الجائحة، غير أن العدد 

القياسي لإلصابات في طوكيو 
واملدن املحيطة بها قّوض تفاؤل 

املستثمرين.

الصين تعترض على تسييس 
أميركا قضايا التجارة

قالت الصني، أمس االثنني، إنها 
تعارض بشدة سلوك حكومة 
الواليات املتحدة في تسييس 
قضايا التجارة، بعد أن بدأت 

بورصة نيويورك شطب ثالث 
شركات اتصاالت صينية، تقول 

واشنطن إن لها صالت عسكرية. 
وقالت املتحدثة باسم وزارة 

الخارجية، هوا تشون ينغ، في 
إفادة صحافية، إن بكني ستتخذ 
اإلجراءات الالزمة لحماية الحقوق 

القانونية للشركات الصينية. 
وأعلنت بورصة نيويورك قبل أيام 
أنها ستبدأ في إلغاء إدراج تشاينا 
موبايل وتشاينا يونيكوم وتشاينا 

تليكوم، استجابة لقرار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، بمنع 

االستثمار األميركي في الشركات 
اململوكة أو التي يسيطر عليها 

الجيش الصيني.

تركيا تبيع عقارات لمواطني 
184 دولة

اشترى مواطنو 184 دولة، عقارات 
في املدن والواليات التركية. جاء 
ذلك على لسان هاكان بوجاك، 

 Mars« املدير العام لشركة
Investment« املختصة في إدارة 

االستثمار الدولي واملبيعات الدولية 
للمشاريع العقارية. وأوضح بوجاك 

لألناضول، أن تركيا تمكنت من 
بيع عقارات ملواطني 184 دولة. 
وأضاف أن تركيا باتت سوقا 

يجذب مواطني كافة الدول حول 
العالم، مبينا أن قطاع العقارات 

حقق نجاحا الفتا خالل 2020، 
رغم تفشي فيروس كورونا. ولفت 
إلى أن الدراسات األوروبية أشارت 
إلى حلول تركيا في املرتبة الثانية 
عامليا بعد نيوزيلندا فيما يخص 

نشاط قطاع العقارات. 

لقطات

انتعاش 
مبيعات السيارات 

في 2021

توقعت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية ووحدتها التابعة كيا موتورز، أمس، ارتفاع مبيعاتهما العاملية املجمعة 11.5 باملئة في 2021، 
لتنتعش من أدنى مستوى في عشر سنوات في 2020 إذ فوتت الشركتان أهدافهما السنوية للعام السادس على التوالي. وقالت الشركتان الكوريتان 
إنهما تتوقعان مبيعات مجمعة لعام 2021 عند 7.08 ماين سيارة، لتنتعش بعد سنة عصفت بها جائحة فيروس كورونا باالقتصاد العاملي. 
وبالنسبة لعام 2020، أعلنت الشركتان انخفاض مبيعاتهما العاملية املجمعة 13 باملئة إلى 6.35 ماين سيارة وهو أقل مستوى منذ تسجيل 5.74 

ماين في 2010 ويقل كثيرا عن الهدف املجمع للشركتن املحدد في يناير/ كانون الثاني املاضي عند 7.54 ماين.

اقتصاد
Tuesday 5 January 2021
الثالثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2021 م  21  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2318  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

بغداد ـ عمار حميد

شهدت األيام األخيرة تصاعدا في تحذيرات 
ــال،  ــان ومــخــتــصــن بـــشـــؤون املــ ــرملـ ــاء بـ أعـــضـ
مما وصفوها بكارثة اقتصادية قد تحصل 
لــم تعد الحكومة  الــعــراق عــام 2021، إذا  فــي 
املوازنة  التقشفية وصياغة  رسم سياستها 
ــام لــلــبــرملــان بــغــرض  ــ الـــتـــي أرســلــتــهــا قــبــل أيـ
ــراق خـــال  ــ ــعـ ــ الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــهـــا. وشـــهـــد الـ
أقــل مــن شهر تــحــوالت كبيرة على مستوى 
مساعي الحكومة الحتواء األزمة املالية التي 
نتجت عن تراجع أسعار النفط، من أبرزها، 
تــخــفــيــض قــيــمــة الـــديـــنـــار الـــعـــراقـــي ملــســتــوى 
قياسي بلغ 1450 دينارا مقابل الدوالر، بعد 
أن كــان طـــوال الــســنــوات املــاضــيــة عند عتبة 
1200 دينار، بهدف تقليل العجز بن إيرادات 
الباد املالية من النفط، ومعدالت اإلنفاق من 
مرتبات  لدفع  تذهب معظمها  التي  املوازنة 
املـــوظـــفـــن واملـــتـــقـــاعـــديـــن. وفـــــي حـــديـــث مــع 

»الــعــربــي الــجــديــد« قــال الــنــائــب فــي البرملان 
العراقي، صباح العكيلي، إنه »بالرغم من إن 
موازنة 2021 التي قدمتها الحكومة للبرملان 
من أجل التصويت عليها، موازنة انفجارية 
وتعد األكبر من بن موازنات العراق والتي 
تــبــلــغ أكــثــر مـــن 150 تــريــلــيــون ديـــنـــار )نــحــو 
112 مليار دوالر( بعجز يصل إلى نحو 70 
االقتصادي  الــوضــع  أن  إال  ديــنــار،  تريليون 
ــة اقــتــصــاديــة،  ــارثـ ــبـــاد يــســيــر نــحــو كـ فـــي الـ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ نـــتـــيـــجـــة لــــعــــدم وجــــــــود خــــطــــط اقـ
ــادة حجم  ــ مـــدروســـة فــي إعــــداد املـــوازنـــة وزيـ

اإلنــــفــــاق بـــالـــرغـــم مـــن ارتــــفــــاع الــعــجــز املــالــي 
ــة«. وأضـــــاف الــعــكــيــلــي أن »عـــدم  ــ ــــوازنـ فـــي املـ
ــوارد الــدولــة  قـــدرة الــحــكــومــة عــلــى تعظيم مــ
ــرادات  اإليـ وفــقــدان سيطرتها على كثير مــن 
املحلية،  للعملة  الكبير  التخفيض  ظــل  فــي 
والزراعي  الصناعي  الجانب  تنشيط  وعــدم 
أزمــة  الــبــاد نحو  الــخــاص سيدفع  والقطاع 
ــد عـــقـــبـــاهـــا وســـتـــكـــون  ــمـ ـــحـ

ُ
اقـــتـــصـــاديـــة ال ت

واملجتمع  الــحــكــومــة  عــلــى  كــارثــيــة  نتائجها 
العراقي. ال سيما بعد إغراق العراق بالديون 
الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة«. واعـــتـــبـــر الــنــائــب 
املوازنة على سعر برميل  أن ربط  البرملاني 
مــبــنــي عــلــى الــتــكــهــنــات هــو بــحــد ذاتــــه خطر 
مــحــدق بــالــعــراق الــعــام الـــجـــاري 2021. وتــم 
ــة عــلــى ســعــر بــرمــيــل يــبــلــغ 42  ــوازنـ ــــداد املـ إعـ
لجنة  أعدتها  ورؤى  توقعات  ضمن  دوالرا، 

تابعة لوزارة النفط العراقية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــشــيــر مــــصــــادر فــــي الـــبـــرملـــان 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أنـــه من  الــعــراقــي لـــ

ــة لـــعـــدة تــعــديــات  ــوازنــ ــاع املــ املـــتـــوقـــع إخـــضـ
ــن مــرتــبــات  ــاع مــ ــطـ ــقـ ــتـ تــتــعــلــق بـــرفـــض االسـ
املــوظــفــن وتــقــلــيــل نــفــقــات فــي جــوانــب عــدة، 
فــضــا عـــن اعـــتـــراضـــات بــســبــب عــــدم وجـــود 
تنظيم  مــن  املــحــررة  لــلــمــدن  أي مخصصات 
»داعش«، التي تعاني دمارا واسعا في البنى 
التحتية ومنازل املواطنن. وقالت املصادر، 
التي رفضت ذكر اسمها، إن أكبر الصعوبات 
لــلــمــوازنــة تــتــمــثــل فـــي اســـتـــمـــرار اعــتــمــادهــا 
إلــى  الــنــفــط بشكل كبير دون االلــتــفــات  عــلــى 
ــوارد الــدولــة مــن الــزراعــة  مــوضــوع تعظيم مـ

والصناعة واالستثمارات وغيرها.
البرملان  فــي  املالية  اللجنة  بــدورهــا، حــذرت 
العراقي من إفاس الحكومة بعد مرور ستة 
أشــهــر مـــن تــمــريــر مـــشـــروع قـــانـــون املـــوازنـــة 
اللجنة  لــعــام 2021. وقـــال عضو  االتــحــاديــة 
املــالــيــة، عــبــد الـــهـــادي الــســعــداوي، فــي بيان 
الحكومة  أعدتها  التي  املرتقبة  »املوازنة  إن 
ــحــقــق أي إصـــاح اقــتــصــادي، 

ُ
الــعــراقــيــة لــن ت

ــــب  ــرواتـ ــ ــــاس بـ ــســ ــ ــرفــــض املــ ــيــ ــان ســ ــ ــرملــ ــ ــبــ ــ ــ وال
املــوظــفــن«، فــي إشـــارة إلــى تضمن املــوازنــة 
فــقــرة فـــرض ضــرائــب بنسب مــتــفــاوتــة على 
إن  وأضــاف  واملتقاعدين.  املوظفن  مرتبات 
ــعــّرض الــبــاد 

ُ
»اإلجــــــراءات االقــتــصــاديــة ســت

لإلفاس بعد ستة أشهر من تمرير املوازنة، 
والحكومة ليس لديها رؤية اقتصادية لحل 
األزمــــــة فــضــا عـــن مــنــحــهــا أمـــــوال لــحــكــومــة 
للقانون«.  مخالف  بشكل  كــردســتــان  إقليم 
ووصـــفـــت الــلــجــنــة املــالــيــة الــنــيــابــيــة، حــديــث 
مؤخرًا  الكاظمي،  مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس 
بــأنــه  ــة 2021  ــ ــوازنـ ــ مـ فــــي  بــــشــــأن اإلصــــــــاح 

متناقض.
بالنسبة  ــوأ  ــ األسـ املـــاضـــي  عـــام 2020  ــان  وكــ
للدول املنتجة للنفط من بينها العراق حيث 
أدى تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا إلـــى تــدهــور غير 
مسبوق بأسعار النفط بسبب تراجع الطلب 
عــلــيــه حــيــث وصــــل إلــــى أقــــل مـــن 20 دوالرا 
للبرميل وهو األقل منذ 18 عاما، ومن أجل 
منظمة  لجأت  النفطي  الــســوق  سعر  تعديل 
ــــارج أوبـــك  ــــرى خـ ــــك وبـــلـــدان مـــصـــدرة أخـ أوبـ
اتفاق عرف باتفاق  إلى  من ضمنها روسيا 
أوبك+ لتقليص اإلنتاج. وتسبب ذلك االتفاق 
في تخفيض صادرات النفط العراقية لتصل 
ــل مــــن الـــحـــد الــــــذي يــوفــر  ــ ــى أقـ ــ اإليــــــــــرادات إلـ

مــرتــبــات املــوظــفــن واملــتــقــاعــديــن لتفتح في 
أواخر العام مشكلة مالية كبيرة، على أثرها 
اضــطــر الــبــنــك املـــركـــزي إلـــى تــخــفــيــض قيمة 

الدينار مقابل الدوالر األميركي.
وفــــي الـــســـيـــاق، حــــذر نـــائـــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــســابــق، بــهــاء األعــرجــي، مــن حـــدوث كارثة 
في العراق في األيــام املقبلة. وقال األعرجي 
فــــي تـــغـــريـــده لــــه عـــلـــى مـــوقـــع »تــــويــــتــــر«، إن 
بنى إيراداتها على توقعات ثبات 

ُ
»املوازنة ت

أســـعـــار الــنــفــط أو زيــادتــهــا رغـــم أن تــقــاريــر 
مهمة تشير إلى أزمة مالية ستواجه العالم 
مطلع العام القادم«. وأضاف أن »هذا يعني 
أنــنــا مــقــبــلــون عــلــى كـــارثـــة إن لـــم نــتــفــاداهــا 
بمراجعة علمية واقعية وليست سياسية«. 
وبدورها، قالت الخبيرة االقتصادية، سام 
الجديد«  »الــعــربــي  مــع  فــي حديث  سميسم، 
إن »تــصــويــت الــبــرملــان على فــقــرات املــوازنــة 
يعني أن العراق مقبل على أزمة مالية كبيرة 
فــي األيــــام الــقــادمــة، ومـــن املــتــوقــع أن تكون 
األســــوأ بــتــاريــخ الـــبـــاد، وذلــــك ألن املــوازنــة 
ــدة عــن  ــيــ ــعــ لـــــم تــــــــدرس بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح وبــ
الذي نعيشه«. وأضافت  الواقع االقتصادي 
الــخــبــيــرة االقـــتـــصـــاديـــة أن »مــعــظــم فــقــرات 
أثبتت عــدم وجــود سياسة  العامة  املــوازنــة 
من  املجتمع  إلنــقــاذ  واجتماعية  اقتصادية 
كارثة اقتصادية محدقة«، مبينة أن »موازنة 

2021 تأتي في وقت شحت فيه املوارد«. 
ــة املـــالـــيـــة الـــتـــي يمر  ــ ــارت إلــــى أن األزمــ ــ ــ وأشـ
أو بآخر على  العراق ستنعكس بشكل  بها 
املجتمع الــعــراقــي، مــا ســتــؤدي إلـــى ارتــفــاع 
تــصــل نسبتها  أن  مــتــوقــعــة  الـــفـــقـــر،  نــســبــة 
الفرد  املستوى  انخفاض  وأكــدت  إلــى %60. 
املــعــيــشــي، وذلـــك مــن خـــال تــراجــع مستوى 
ــة واملــــيــــاه  ــحــ ــم والــــصــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الــــخــــدمــــات والـ
والكهرباء. وما يزيد من األزمة االقتصادية 
لـــلـــعـــراق تــفــاقــم عــمــلــيــات الـــفـــســـاد وتــهــريــب 
األموال، إذ كشفت لجنة النزاهة في البرملان 
العراقي، أمس االثنن، عن أن قيمة األمــوال 
املــهــربــة لــلــخــارج فـــي إطــــار عــمــلــيــات فــســاد 
عــلــى مـــــدار 16 ســنــة مـــاضـــيـــة، بــلــغــت نحو 
دوالر(.  مــلــيــار   241( ديـــنـــار  تــريــلــيــون   350
وأشـــار عضو لجنة الــنــزاهــة، طــه الــدفــاعــي، 
الـــذي كــان مستشريا فــي أغلب  الفساد  إلــى 

العقود الحكومية بمختلف القطاعات.

شبح كارثة اقتصادية في العراق

األزمات المعيشية تحاصر المواطنين )فرانس برس(

تقارير عربية
موازنة

برلمانيون: اإلجراءات 
الحكومية سُتعّرض البالد 

لإلفالس

الكويت ـ أحمد الزعبي

وسط األجواء التفاؤلية وفي ظل 
جــهــود املــصــالــحــة الــتــي قــادتــهــا 
الـــكـــويـــت قــبــل انـــعـــقـــاد قــمــة دول 
الثاثاء،  اليوم  الخليجي،  التعاون  مجلس 
امللفات  العديد من  السعودية، ستطرح  في 
االقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــقــة مــنــذ انــــــدالع األزمــــة 
مجلس  دول  قــــادة  مــائــدة  عــلــى  الخليجية 
التي  الخليجية  األزمـــة  وتسببت  الــتــعــاون. 
تفجرت في عام 2017، في تراجع االهتمام 
بامللفات االقتصادية في ظل تصاعد التوتر 
خال السنوات املاضية، فيما تأتي ملفات 
الخليجية  والسوق  الكهربائي  الربط  مثل 
ــة املــــــوحــــــدة والـــســـكـــك  ــلــ ــمــ ــعــ ــتــــركــــة والــ املــــشــ
الــحــديــديــة بـــن دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون في 

مقدمة النقاشات التي ستشهدها القمة. 
ــــن الــــعــــام ملــجــلــس  ــد األمــ ــ ــــي الـــســـيـــاق، أكـ وفـ
ــــاح مـــبـــارك  ــايـــف فـ الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، نـ
الــدورة  انعقاد  أن  أمــس،  الحجرف، أول من 
الــريــاض،  فــي  املــزمــع عــقــدهــا  41 للمجلس 
التي  االستثنائية  الــظــروف  من  الرغم  على 
يــمــر بــهــا الـــعـــالـــم، يـــؤكـــد حــــرص قــــادة دول 
املجلس على الحفاظ على مجلس التعاون 
كــمــنــظــومــة مــتــمــاســكــة قـــــادرة عــلــى تــجــاوز 
الحجرف،  وشــدد  والتحديات.  الصعوبات 
على أهمية تعزيز جميع مجاالت التعاون 
ــعــــــن بـــاملـــلـــف  والــــتــــكــــامــــل الـــخـــلـــيـــجـــي دافــــ
ــوان لـــلـــعـــقـــد الـــخـــامـــس  ــنــ ــعــ االقـــــتـــــصـــــادي كــ
مـــن مــســيــرة مــجــلــس الـــتـــعـــاون عــبــر تــعــزيــز 
ودعـــم الــعــمــل املــشــتــرك لــإلســهــام فــي إعـــادة 
الـــتـــعـــافـــي االقــــتــــصــــادي واســــتــــعــــادة الــنــمــو 
وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة 
التنمية املستدامة. وأشار  وتحقيق أهداف 

إلـــى أن مجلس الــتــعــاون حــقــق الــعــديــد من 
ــات الــتــكــامــلــيــة على  ــروعـ اإلنــــجــــازات واملـــشـ
السوق  املاضية منها  األربعة  العقود  مدى 
الجمركي،  واالتــحــاد  املشتركة،  الخليجية 
الــكــهــربــائــي، وحــريــة تنقل رؤوس  والــربــط 
األمـــــوال والــعــديــد مـــن املــكــتــســبــات األخـــرى 
التعاون  مجلس  مواطنو  بها  يتمتع  التي 

والتي تؤسس للمرحلة املقبلة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي 
الكويتي، علي املوسى، لـ »العربي الجديد« 
إن »األجواء التصالحية في الفترة األخيرة 
تــبــشــر بــالــخــيــر خــصــوصــا فـــي مـــا يتعلق 
بــمــعــالــجــة املــلــفــات االقـــتـــصـــاديـــة املــشــتــركــة 
الــخــلــيــجــي«.  ــعــــاون  ــتــ الــ بــــن دول مـــجـــلـــس 
وذكــر املوسى أن »املصالحة التي نأمل في 
الــتــعــاون  وقـــت يتطلب  فــي  تــأتــي  تحقيقها 
والتوافق من أجل تجاوز تداعيات جائحة 
كورونا االقتصادية التي فاقمت أزمات دول 
النفط  أســعــار  تــراجــع  املنطقة حيث تسبب 
وتــوقــف األنشطة فــي خسائر فــادحــة لــدول 
الخليج«. وأكد املوسى أن األزمة الخليجية 
املشتركة  املــشــروعــات  تعطيل  فــي  تسببت 

ــــرى  ــدفــــع اســـتـــئـــنـــافـــهـــا مــــــرة أخـ ــــد يــ ــتــــي قـ الــ
فــــي تــنــشــيــط الـــحـــركـــة االقـــتـــصـــاديـــة فــضــا 
ــثـــمـــارات فـــي الــــدول  ــتـ عـــن إعــــــادة ضـــخ االسـ
الخليجية بدال من التوجه خارج إطار دول 

مجلس التعاون.
ــر وحـــــــدة الـــبـــحـــوث  ــديــ ــبــــه، قــــــال مــ ــــن جــــانــ مـ
ــلــــدراســــات  ــربــــي لــ ــعــ ــلـــيـــج الــ ــــي مــــركــــز الـــخـ فـ
ــة، عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــخــــالــــدي، لـــ  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
ــتــــي تـــضـــررت  ــة الــ ــتــــصــــاديــ الـــقـــطـــاعـــات االقــ
املــتــوقــع أن تشكل  بسبب األزمــــة، حيث مــن 
كبيرة  دفعة  تحقيقها  حالة  فــي  املصالحة 

لتلك القطاعات.
ــرز الـــقـــطـــاعـــات االقــــتــــصــــاديــــة الــتــي  ــ ــ وعـــــن أبـ
ــن املـــصـــالـــحـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، أكـــد  ــ ســـتـــربـــح مـ
املستفيدين سيكون قطاع  أكثر  أن  الخالدي 
الــطــيــران الـــذي تكبد خــســائــر فــادحــة بسبب 
إغــــاق األجــــــواء، فــضــا عـــن قــطــاع الــســيــاحــة 
الـــذي تــضــرر بــصــورة كبيرة خــال السنوات 
األربع املاضية التي شهدت تراجعا كبيرا في 
إلى  باإلضافة  الخليجية،  السياحة  معدالت 
حركة التجارة بن دول مجلس التعاون التي 

تأثرت بصورة كبيرة خال الفترة املاضية.
وأشــــار الــخــالــدي إلـــى أن عـــودة الــوئــام بن 
دول املجلس سيساهم في تراجع االعتماد 
ــــارج، خــصــوصــا  ــــخـ عـــلـــى االســــتــــيــــراد مــــن الـ
الخليجي،  الــغــذائــي  بــاألمــن  مــا يتعلق  فــي 
مــــشــــددا فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عـــلـــى أن أزمــــة 
على  الوخيمة  وعــواقــبــهــا  كــورونــا  جائحة 
ســاســل الــتــوريــد فــي الــعــالــم أثبتت أهمية 

التعاون في ملف األمن الغذائي.
العماني،  الباحث االقــتــصــادي  قــال  بـــدوره، 
مــنــصــور الــحــربــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
هناك العديد من امللفات التي يجب التوافق 
الربط  رأســهــا ملفات  يأتي على  أجلها  مــن 
الـــكـــهـــربـــائـــي والـــعـــمـــلـــة املــــوحــــدة وتــوحــيــد 
املشتركة  الخليجية  والــســوق  التشريعات 
فضا عن حرية تنقل رؤوس األموال. وأكد 
الحربي أن الدول الخليجية تكبدت خسائر 
الخليجية،  ــة  األزمـ جـــراء  كبيرة  اقــتــصــاديــة 
مشيرا إلى أن تلك الخسائر تفاقمت بصورة 
كبيرة بعد جائحة كورونا، حيث بلغ عجز 
امليزانية السعودية 79 مليار دوالر بحسب 
املــوازنــة  عجز  قفز  كما  الحكومية،  األرقــــام 
في الكويت إلى 40 مليار دوالر، فضا عن 
األزمة املالية التي تواجهها اإلمارات والتي 
اضطرت على أثرها إلى تقليص ميزانيتها.

الرباط ـ مصطفى قماس

التجاري،  امليزان  املغرب، تدهور عجز  الطاقة،  فاتورة  بت 
ّ
جن

ــبـــاشـــرة بـــعـــد رفـــع  ــار الــــوقــــود لــتــرتــفــع مـ ــعــ بــيــنــمــا عــــــادت أســ
ــودة الــطــلــب مــع مــواصــلــة النشاط  حــالــة الــحــجــر الــصــحــي وعــ
االقتصادي. وانخفضت قيمة مشتريات املغرب من منتجات 
الطاقة في األحد عشر شهرا للعام املاضي بحوالي 2.4 مليار 
دوالر، كي تهوى إلى 5 مليارات دوالر، حسب مكتب الصرف 
املائة  في   35.7 بنسبة  الطاقة  فــاتــورة  وانخفضت  الحكومي. 
خــــال شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، وفــــق مكتب 
الصرف. وُيرّد انخفاض قيمة مشتريات الوقود إلى انخفاض 
األسعار بنسبة 33.6 في املائة، بالنسبة لبعض أنواع الوقود، 
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وساهمت فاتورة الطاقة في 
انخفاض مجمل واردات اململكة بنسبة 15.9 في املائة، ما أدى 
إلــى تــراجــع عجز املــيــزان التجاري بنسبة 26.2 فــي املــائــة كي 
يستقر عند حدود 15.5 مليار دوالر. ويستورد املغرب حوالي 
94 في املائة من حاجياته من الطاقة، ويشكل سعر الوقود في 
األسواق الدولية، أحد الفرضيات األساسية التي تبنى عليها 
توقعات موازنة العام، ما برر الدعوة إلى تعديل قانون املالية 

من أجل األخذ بعن االعتبار سعر النفط الحالي.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه فاتورة الطاقة في العام الحالي 
كي تجنب اململكة تدهور عجز امليزان، عادت أسعار السوالر 
النشاط  وعـــودة  الصحي  الحجر  رفــع  منذ  لترتفع  والبنزين 
االقتصادي. وكان سعر ليتر السوالر تراجع في ذروة الحجر 
الصحي في شهر مــارس/آذار من العام املاضي إلى 7 دراهم، 
حيث اقترب من املستوى الذي كان عليه قبل تحرير أسعاره. 
والحظ »العربي الجديد«، تسجيل ارتفاع في أسعار البنزين 
والــســوالر منذ نهاية الحجر الصحي، كي يصل في مستهل 
العام الجديد في بعض محطات الوقود بالدار البيضاء، إلى 
8.80 و9.60 دراهــم )الــدوالر = نحو 9 دراهــم(. ودأبــت شركات 

الــســوق املحلية تتحدد  التأكيد أن األســعــار فــي  الــوقــود على 
على أساس سعر املكرر والتأمن والنقل، ناهيك عن الضريبة 
الداخلية على االستهاك والضريبة على القيمة املضافة التي 
تمثل 40 في املائة من مجمل السعر. وكانت الحكومة املغربية 
املكرر، تحسبا الرتفاع  النفط  قــررت ضمان مخزون كاف من 
األسعار في السوق الدولية، في ظل خطط اإلقاع االقتصادي 
في العالم بعد أزمة كورونا، ما سينعكس سلبا على فاتورة 
الطاقة وعجز امليزان التجاري ورصيد النقد األجنبي للمملكة.

ملصفاة  التابعة  النفط  خــزانــات  اسِتئجار  الحكومة  وارتـــأت 
»سامير« املتوقفة عن اإلنتاج منذ أغسطس/آب 2015، في ظل 
عدم قدرة املخزون االستراتيجي الذي كونته شركات التوزيع 
أن مشروع  حاليا على تغطية 60 يوما مــن االســتــهــاك، غير 

االستئجار لم يترجم على أرض الواقع حتى اليوم.
ويعتبر منسق الجبهة الوطنية إلنقاذ شركة سامير، الحسن 
الــيــمــنــي، أنـــه تــمــت عــرقــلــة ذلـــك املـــشـــروع، مــؤكــدا أنـــه لــو نجح 
مشروع شراء الدولة للنفط وتخزينه في خزانات سامير لكان 
الــذي لحق باملغرب بعد تحرير األسعار  تجلى حجم الضرر 
التي مكنت شركات الوقود من تحقيق أرباح غير مشروعة في 
حدود 800 مليون دوالر في العام منذ خمسة أعوام. ويتصور 
الشركات  التي حققتها  األربـــاح  أنــه يفترض في ظل  اليمني، 
وارتــفــاع األســعــار، العمل على إعــادة تنظيم األســعــار، التي ال 
السابقة  الحكومة  وضعتها  التي  تلك  حتى  تركيبته  تراعي 
ــه بــنــكــيــران الــتــي كــانــت وراء تــحــريــر أســعــار  بــرئــاســة عــبــد اإللـ

السوالر والبنزين.
كان مجلس املنافسة ركز على إعداد تقرير حول املنافسة في 
ســـوق املــحــروقــات، غــيــر أن الــعــاهــل املــغــربــي قـــرر بــعــد وصــول 
م أعضاء 

ّ
تقريرين متناقضن من رئيس مجلس املنافسة وتظل

املــوضــوع، تشكيل لجنة  من املجلس من خــروقــات في تناول 
لتوضيح  الضرورية  التحقيقات  بــإجــراء  تتكلف  متخصصة 

الوضعية وترفع للعاهل تقريرا مفصا عن املوضوع.

ملفات التعاون العالقة 
من أبرز عناوين القمة الخليجية

وقود مهرب عند الحدود الجزائرية ــ المغربية )فاضل سينا/فرانس برس(كورونا ألحق أضرارًا كبيرة بمختلف القطاعات االقتصادية )فايز نور الدين/فرانس برس(

ارتفاع سعر الوقود في المغرب

يُرتقب طرح العديد 
من ملفات التعاون 

االقتصادي العالقة على 
مائدة قادة دول مجلس 
التعاون بالقمة الخليجية 

المقرر عقدها في 
السعودية اليوم الثالثاء

إقليم كردستان 
يوقف رواتب متقاعدين 

وموظفين
أوقفت وزارة املالية في إقليم كردستان 

شمالي العراق، أمس، رواتب أكثر من 10 
آالف متقاعد وموظف، بسبب تقاضيهم 

رواتب بشكل غير قانوني. وذكر بيان 
للوزارة، إن »القرار صدر باالستناد إلى 

قانون اإلصالح املرقم 2 لسنة 2020 
ونظام تطبيق قانون اإلصالح في الرواتب 

واملخصصات واالمتيازات والتقاعد في 
إقليم كردستان«. وأوضح البيان أنه »تم 

إيقاف الرواتب التقاعدية والوظيفية ألكثر 
من 10 آالف موظف ومتقاعد، من الذين 

تكررت أسماؤهم في نظام كشوفات 
الرواتب، وهم يتقاضون األجور بشكل 

غير قانوني«، في إشارة لتقاضيهم راتبني. 
وتابع البيان أن »5909 موظفني منهم 

يتقاضون راتبني تقاعديني، و3909 منهم 
يتقاضون راتبا وظيفيا وراتبا تقاعديا 

في آن واحد، و719 منهم يتقاضون راتبني 
وظيفيني«.

ودعت الوزارة جميع املتضررين من القرار، 
إلى »إعالم الجهات املعنية في الدوائر 

الحكومية والطعن في القرار«.

كورونا يعصف بدخل مصر 
السياحي في 2020

قال وزير السياحة واآلثار املصري، خالد 
العناني، إن إيرادات السياحة بلغت حوالي 
أربعة مليارات دوالر في 2020، انخفاضا 
من 13.03 مليار في العام السابق، وسط 

جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررا 
شديدا بالقطاع، لكن تركيز مصر تحول 
من أعداد الزائرين إلى أن تظل وجهة آمنة 
رغم األزمة. وقال الوزير املصري إن عدد 

السياح الذين زاروا مصر بلغ نحو 3.5 
ماليني سائح في 2020، مقارنة مع 13.1 
مليونا في 2019. وأضاف في مقابلة مع 

رويترز »شهدنا عاما رائعا في 2019 
من حيث األعداد واإليرادات، وأيضا أول 

شهرين في 2020 كانا أعلى بنحو ثمانية 
باملئة في األعداد واإليرادات، حيث زار البالد 

2.4 مليون سائح حينها. »الهدف حاليا 
ليس قياس عدد السائحني لكن أن يقال 

إن مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة 
كورونا«. وأغلقت مصر الفنادق في مارس/ 
آذار عندما بدأت أزمة كورونا بها ثم أعادت 

فتحها بعد حوالي شهرين.

أخبــار 
      العرب

180
مجلس  دول  سجلت 
الست  الخليجي  التعاون 
متفاقمًا  ماليًا  عــجــزًا 
األول  العام  نصف  خالل 
من العام الجاري بقيمة 
وفق  دوالر،  مليار   180
ــق لــوكــالــة  ــاب تــقــريــر س

»ستاندرد آند بورز«.

طاقةمال وسياسة
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الثالثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2021 م  21  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2318  السنة السابعة الثالثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2021 م  21  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2318  السنة السابعة



1213
اقتصاد

موسى مهدي

بينما باتت عملة بيتكوين تصنع 
فــإن مخاطر  أيــام،  مليونيرات في 
ــهـــدد بـــإفـــاس  هــبــوطــهــا الــــحــــاد تـ
املاين من صغار املستثمرين، خاصة الذين 
دخلوا سوق العمات الرقمية في وقت متأخر. 
فالعملة الرقمية األكثر جاذبية للمستثمرين 
ــا، بــمــســتــويــات  ــبــــوطــ تـــتـــأرجـــح صــــعــــودًا وهــ
للتعامل  القياسية  األرقـــام  كــل  تحطم  حـــادة 
فـــي األدوات املـــالـــيـــة. وحــســب مــوقــع »كــويــن 
ــك« املــتــخــصــص فـــي مــتــابــعــة الــعــمــات  ديـــسـ
قيمتها  مــن   %13 بيتكوين  خسرت  الرقمية 
خال األربع والعشرين ساعة املاضية، وهذا 
مــســتــوى مخيف وجــنــونــي فــي نــفــس الــوقــت 
بيتكوين  ارتفعت  إذ  للمضاربن؛  بالنسبة 

فـــي الــتــعــامــات الــصــبــاحــيــة، أمــــس اإلثـــنـــن، 
قليلة  ســـاعـــات  وبــعــد  دوالر  ألــــف   34.6 إلــــى 
ألــف دوالر.  أقــل مــن 30  إلــى  تراجعت العملة 
وهذا املستوى املرعب من التأرجح لم تشهده 
أية أداة مالية، ويشبه إلى حد ما التعامات 

التي تجري في البورصات العاملية في أوقات 
انهيار األسواق العاملية عند حدوث األزمات 
للمستثمرين  بــيــتــكــويــن  وحــقــقــت  الــعــاملــيــة. 
مكاسب فاقت أية أداة مالية أخرى في العام 
املاضي 2020 إذ ارتفعت بمعدل 300%، كما 
كسبت في أيام العطلة من العام الجاري نحو 

أربعة آالف دوالر. 
ــفــــاع املـــذهـــل فـــي ســعــر بيتكوين  ــــذا االرتــ وهـ
الـــــتـــــي تــــعــــد األشــــــهــــــر فــــــي عـــــالـــــم الــــعــــمــــات 
الــرقــمــيــة، يــعــود إلــى خمسة عــوامــل رئيسية 
ــــات االســـتـــثـــمـــاريـــة  ــــسـ ــــؤسـ وهــــــــي: دخــــــــول املـ
»وول  األميركية  الــســوق  مليارديرات  وكــبــار 
ستريت« في املضاربة على العمات الرقمية 
ــراء، فــإن  ــبــ ــدًا بــيــتــكــويــن. وحـــســـب خــ ــديـ وتـــحـ
هــــؤالء املــســتــثــمــريــن الــذيــن يــمــلــكــون الــخــبــرة 
االستثمارية يدخلون سوق بيتكوين بمئات 
املــايــن لتحقيق أربــــاح ســريــعــة مــن الــســوق 
إلى  تراجعها  وينتظرون  منها  يهربون  ثــم 
مستويات دنيا من قبل القطيع االستثماري 
الذي ال يملك الخبرة ويتبع فقط التوجهات 
الــســعــريــة. وثــانــيــا تــراكــم السيولة الــدوالريــة 
ــتـــي ال تــجــلــب  فــــي الـــحـــســـابـــات املـــصـــرفـــيـــة الـ
الفائدة  عوائد ألصحابها بسبب مستويات 
الــصــفــريــة وتــحــت الــصــفــريــة فـــي الــعــديــد من 
االقتصادات العاملية الكبرى. والحظ محللون 
ــز« املــالــيــة األمــيــركــيــة، أن  ــارونــ فـــي مــجــلــة »بــ
ضــيــق الـــقـــنـــوات االســتــثــمــاريــة الـــتـــي تحقق 
عوائد كبيرة ألصحاب الحسابات املصرفية 
دفــعــهــم إلـــى الــتــوجــه نــحــو الــعــمــات الرقمية 
واملخاطرة بجزء من مدخراتهم في املضاربة 

ارتفاع جنوني 
للعمالت الرقمية

أمام محل صيرفة 
يتاجر بـ»البيتكوين« 

في كراكوف، 
بولندا )أرتور ويداك/

)Getty

ومن   ،2020 الماضي  العام  خالل   %300 بمعدل  بيتكوين  ارتفعت 
المتوقع أن تواصل االرتفاع خالل العام الجاري، ولكن هذه االرتفاعات 
العديد  بإفالس  تأرجح أكثر جنونًا وأخطر يهدد  الجنونية يصاحبها 

من المضاربين الصغار في وقت دخل مليارديرات السوق الرقمي

تعامالت »الذهب 
الورقي« تضر بأسعاره 

وال تحقق عوائد 
للمستثمرين مثل بيتكوين

اإلنتاج الزراعي بلغ 124 
مليون طن مستفيدًا من 

الدعم الحكومي

توقعات عدم زيادة إنتاج 
»أوبك +« تدعم أسعار 

العقود اآلجلة للخامات

بيتكوين تصنع 
مليونيرات في أيام 

وتفلس آخرين

أعلن موظفو كل من »غوغل« والشركة األم »ألفابت« عن تشكيل نقابة للعاملن 
أمس االثنن، لتصعيد الخافات الدائرة بينهم وبن إدارة الشركة منذ سنوات. 
إلــى تلقيها شكاوى من املوظفن، كما  لــدى »ألفابت«  العاملن  وأشــارت نقابة 
سيكون لها مجلس إدارة منتخب، بدعم من نقابة العاملن في مجال االتصاالت 
ــا ملــا ذكــرتــه وكــالــة »بلومبيرغ« أمــس االثنن. 

ً
األميركية »ســي دبليو إيـــه«، وفــق

وقـــد تــحــد أنــشــطــة الــنــقــابــة مــن ســلــطــات املــديــريــن التنفيذين فــي »غـــوغـــل«، إذ 
العمل  ومــجــاالت  املوظفن  وتصنيف  التعويضات  تشمل  قضايا  تولي  تعتزم 
البحث على  إدارة شركة  التوترات بن  الشركة. وتصاعدت  الــذي تنخرط فيها 
اإلنترنت األضخم في العالم وموظفيها خال السنوات األخيرة بسبب التعاقد 
 عن 

ً
مع الجيش األميركي، والتمييز بن املوظفن على أساس تعاقدهم، فضا
مكافأة نهاية الخدمة ملدير تنفيذي تمت إقالته بتهمة التحرش الجنسي. 

 عدد 
ّ
أظــهــرت بــيــانــات صـــادرة عــن بــورصــة كــوريــا الجنوبية، أمــس اإلثــنــن، أن

أربعة أضعاف خــال 2020  ارتفع  التي تم شطبها من ســوق األسهم  الشركات 
عــن الــعــام السابق لــه بسبب ســوء الحالة املالية أو ألســبــاب أخـــرى. وتــم شطب 
ما مجموعه 16 شركة، بما في ذلــك شركة »أونغجن للطاقة« لتصنيع أجــزاء 
البطاريات الشمسية، من سوق »كوسبي« الرئيسي وسوق »كوسداك« الثانوي 
الكورية. وتم  أوردتها وكالة »يونهاب«  التي  للبيانات  املاضي، وفقا  العام  في 
شطب 3 شركات من البورصة الرئيسية وشطب تلك الباقية من سوق »كوسداك« 
األوراق  أســواق  الخروج من  بالتكنولوجيا. وتم إجبار 11 شركة على  املحملة 
املالية؛ بسبب اآلراء املتدنية من مدققي حسابات مستقلن حول بياناتها املالية، 
والتي تتضمن إخاء املسؤولية عن الــرأي. ويتم إبداء إخاء املسؤولية عندما 
ال يتمكن مدقق من الحصول على أدلة مراجعة مناسبة وال يستطيع إبداء رأي 

حول البيانات املالية.

ــــدوالر تــعــامــات الـــعـــام الـــجـــاري 2021 عــلــى تـــراجـــع، قـــرب أدنـــى  فــتــح مــؤشــر الــ
في  والصحية  االقتصادية  املــخــاوف  استمرار  مــع  أعـــوام،  فــي ثاثة  مستوياته 
الواليات املتحدة. واستمر مؤشر الدوالر في التراجع مع احتمالية زيادة الحزم 
وسط  والعاملية،  املحلية  السوقن  في  األميركية  العملة  وفــرة  وارتــفــاع  املالية، 
ترقب خطوات مجلس االحتياط الفدرالي للنهوض بالدوالر خال الفترة املقبلة. 
وحسب رويترز، بلغ مؤشر الدوالر في التعامات املبكرة، أمس االثنن، 89.65 
نـــزواًل مــن إغــاق تعامات 2020،  أدنــى مستوياته منذ مطلع 2018،  قريبا مــن 
الخميس املاضي، البالغة 89.9. وصعد اليوان الصيني ما يزيد على 0.9 باملئة 
إلى أعلى مستوى له في 30 شهرا عند 6.4693 للدوالر. كما ارتفع الن الياباني 

الذي يعتبر ماذا آمنا 0.4 باملئة إلى 102.90 مقابل الدوالر.

أخبار في صور

شكاوى العاملين تتصاعد 
ضد غوغل 

قفزة في شطب الشركات 
من بورصة كوريا الجنوبية

الدوالر قرب أدنى مستوى 
في العام الجديد

محطة وقود في ماليزيا )Getty(مزرعة عنب أسود في منطقة كلّيس بتركيا )عزت مازي/ األناضول(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يشير استثناء املنتجات الزراعية من اتفاقات 
التجارة الحرة مع الدول األوروبية، ومن ثم مع 
بريطانيا قبل أيــام، إلى مدى منافسة وتطور 
الزراعة التركية، التي باتت تشكل مصدر قلق 
للدول األوروبــيــة، بعد أن بلغت تركيا املرتبة 
األولـــى أوروبــيــا بــاإلنــتــاج الــزراعــي والسابعة 
على مستوى العالم. ويكشف الخبير الزراعي 
الــتــركــي عــمــر يــلــديــز فــي تعليقات لـــ »الــعــربــي 
الجديد«، أن الصادرات الزراعية ترتفع كل عام 
في تركيا »حتى فاقت 22 مليار دوالر سنويا« 
وذلك بسبب زيادة اإلقبال عامليا على اإلنتاج 
الزراعي التركي الذي بات يصل إلى 186 بلدًا 
ــم الــحــكــومــي  ــدعـ حــــول الــعــالــم والــتــشــجــيــع والـ
ــر  املــســتــمــر لـــلـــمـــزارعـــن، بــحــســب تـــأكـــيـــد وزيــ
الزراعة والغابات في تركيا، بكير باقدميرلي، 
ــــزم دعــم  ــزام وزارتــــــــه تــقــديــم حـ ــتــ ــــد اعــ ــــذي أكـ الــ
جديدة للمزارعن، بنحو 24 مليار ليرة تركية، 
خال العام الجاري 2021. وحــول طرق الدعم 
الجديد«  »العربي  لـ يلديز  يقول  والتشجيع، 
إن هـــنـــاك طـــرقـــا كــثــيــرة تــعــتــمــدهــا الــحــكــومــة 
لــدعــم الــفــاحــن، منها حــمــات دعــم بــاملــازوت 
والــســمــاد الــكــيــمــيــائــي والـــبـــذور ذات الــجــودة 
للمزارعن  دعــم خاصة  أو عبر طــرق  العالية، 
الذين يستخدمون الطرق املثالية في الزراعة، 
إذ تعطي الحكومة املـــزارع ما يقدر بـــ11 ليرة 
تركية كدعم للسماد والوقود للهكتار الواحد، 

لندن ـ العربي الجديد

ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط فـــي بـــدايـــة تــعــامــات 
العام الــجــاري 2021، أمــس االثــنــن، إلــى أعلى 
مستوياتها في 11 شهرًا، وسط توقعات  أن 
ــة لتحالف  يــحــافــظ اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــــوزاريــ
»أوبـــــــــك+« عـــلـــى مــســتــويــاتــهــا الـــحـــالـــيـــة دون 
تــغــيــيــر فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط املــقــبــل. ويــتــوقــع 
مــتــعــامــلــون أن يعلن الــتــحــالــف تــمــديــد اتــفــاق 
 7.2 يــومــي  بمتوسط  الحالي  اإلنــتــاج  خفض 
مـــايـــن بــرمــيــل يــومــيــا خــــال الــشــهــر املــقــبــل، 
املــعــروض  فــائــض  امــتــصــاص  للمساهمة فــي 
الــعــاملــي. وقــالــت خبيرة النفط فــي شــركــة »أر 
كـــروفـــت: »نعتقد  كــابــيــتــال«، حليمة  بــي ســي 
أوبــك + سيلجأون  فــي  املنتجن  أن مجموعة 
إلــــى خـــيـــار عــــدم زيــــــادة اإلنــــتــــاج  فـــي فــبــرايــر 
كــورونــا  مــوجــة  تفشي  تــواصــل  املقبل بسبب 
ــيـــات الـــتـــطـــعـــيـــم بـــالـــلـــقـــاحـــات  ــلـ ــمـ ــؤ عـ ــاطــ ــبــ وتــ
املـــــضـــــادة«. وصــــعــــدت الـــعـــقـــود اآلجــــلــــة لــخــام 

مــارس/  تسليم  برنت  مزيج  العاملي  القياس 
الصباحية  التعامات  االثنن، في  أمس  آذار، 
إلى  1.24 دوالر  أو  باملئة   2.35 بلندن بنسبة 
مستوى  أعــلــى  وهـــو  لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا   53.04
لــهــا مــنــذ نــهــايــة فــبــرايــر 2020. كــذلــك صعدت 
العقود اآلجلة للخام األميركي غرب تكساس 
الوسيط تسليم فبراير بنسبة 2.07 باملئة أو 
دوالر واحد، إلى 49.53 دوالرًا للبرميل. وعلى 
دون  الخام  أسعار  تبقى  ارتفاعها،  من  الرغم 
سعر الــتــوازن لعدد مــن االقــتــصــادات املنتجة 
لــلــنــفــط حــــول الـــعـــالـــم، أبـــرزهـــا دول الــخــلــيــج، 

للوصول  البرميل  سعر  متوسط  يبلغ  الــتــي 
بــاملــتــوســط.  مـــوازنـــة صــفــريــة 65 دوالرًا  إلــــى 
وفي ذات الصدد، توقع وزير النفط الكويتي، 
الــفــارس، أمــس االثــنــن، تعافي الطلب  محمد 
عــلــى الــنــفــط تــدريــجــا خــــال الــنــصــف الــثــانــي 
الجديد  كــورونــا  فيروس  تداعيات  من   ،2021
»كــوفــيــد-19«. وأضــاف الوزير في بيان نقلته 
ــا« أمـــــس، أن  ــونــ ــاء الــكــويــتــيــة »كــ ــبــ وكـــالـــة األنــ
تعافي أسواق النفط يفتح آفاقا بأن األضرار 
العاملي،  باالقتصاد  الجائحة  ألحقتها  التي 
كورونا  موجة  انحسار  بعد  تجاوزها  يمكن 
الــجــديــد. وتـــابـــع الـــفـــارس: »يــجــب الـــحـــذر من 
على  الجائحة  من  الثانية  املوجة  انعكاسات 
الوضع العام، إال أنه مع بدء توزيع اللقاحات 
فــي الــعــديــد مــن دول الــعــالــم، مــن املــتــوقــع نمو 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط واملــشــتــقــات الــبــتــرولــيــة«. 
ــرارات الـــتـــي من  ــ ــقـ ــ وقـــــال إن الـــكـــويـــت تـــؤيـــد الـ
شأنها املحافظة على استقرار أسواق النفط، 
خــاصــة فـــي ظـــل الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة بسبب 
جــائــحــة كــــورونــــا. مـــن جــانــبــهــا، تــــرى شــركــة 
النفط ستتأرجح  أســعــار  أن  اإليــطــالــيــة  إيــنــي 
ــاري.  ــجــ الــ ــام  ــعــ الــ خـــــال  دوالرًا  و55   50 بــــن 
ونــقــلــت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز«، عن 
املسؤول املالي في الشركة النفطية اإليطالية، 
فرانسيسكو غيتي، قوله إن تراجع الطلب على 
النفط بسبب جائحة كورونا سيجبر شركته 
على االحتفاظ بالسيولة لتفادي اضطرابات 
األسواق. ويذكر أن تراجع املخزونات النفطية 
ارتــفــاع  األمــيــركــيــة بنحو مليوني ســاهــم فــي 

أسعار النفط. 
وأنهت أسعار النفط عام 2020 بتراجع نسبته 
20% عن متوسط مستويات األسعار في عام 
2019، بسبب عمليات اإلغاق في االقتصادات 
في  الــنــفــطــيــة  للمشتقات  املستهلكة  الــكــبــرى 
ــام بــرنــت  أوروبـــــا وأمــيــركــا وآســـيـــا. وأغـــلـــق خـ
دوالرًا   14.5 بـــنـــحـــو  ــل  ــ أقــ  ،2020 تــــعــــامــــات 
إغــاق  مــن  نـــزواًل  للبرميل عند 51.72 دوالرًا، 

تعامات 2019 البالغة 66.1 دوالرًا للبرميل.

بينما يزيد هــذا الــدعــم إلــى خمسن ليرة في 
املــزارع الطرق املثالية في الزراعة  حالة اتباع 
أو إنــتــاج الــخــضــار والــفــواكــه الــعــضــويــة، كما 
تقدم الحكومة »مخازن تبريد مجانية لحفظ 
املنتجات وتصديرها«. من جانبه، يرى مدير 
بإسطنبول،  االستراتيجية  الـــدراســـات  مــركــز 
محمد كامل ديميريل، أن قيمة اإلنتاج الزراعي 
ارتفعت من 40 إلى 60 مليار دوالر خال حكم 
تركيا وصلت  وأن  والتنمية«  »الــعــدالــة  حــزب 
إلـــى املــركــز الــســابــع عــاملــيــا، بمستوى اإلنــتــاج 
الزراعي، وتسعى بحلول عام 2023 إلى بلوغ 
املركز الخامس بقيمة إنتاج بنحو 150 مليار 
الــرقــعــة  ــادة  ــ دوالر وصــــــادرات 40 مــلــيــارًا وزيــ
الزراعية إلى 8.5 ماين هكتار، مقارنة بنحو 
5.4 مــايــن هــكــتــار اآلن. ويــضــيــف ديــمــيــريــل 
»العربي الجديد« أن باده ومن أجل تحقيق  لـ
ــدم إهـــمـــال الــقــطــاعــات  ــ ــتـــوازنـــة وعـ الــتــنــمــيــة املـ
ــة، قـــدمـــت خـــال  ــيــ ــزراعــ ــة الــ الـــرئـــيـــســـيـــة، خـــاصـ
السنوات السابقة من حكم »العدالة والتنمية« 
310 مليارات ليرة تركية لدعم الزراعة، كما »تم 
بناء 585 ســدا وتوفير 6.6 ماين هكتار من 
األراضي للري وزرع 4.6 مليارات شتلة«، وهذا 
مــا ســـّرع بــاإلنــتــاج الــزراعــي ونــمــو الــصــادرات 
التي زادت عن 19.4 مليار دوالر عــام كورونا 
املـــاضـــي.  وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــــــــان، قـــد كــشــف أخـــيـــرًا عـــن حــجــم إنــتــاج 
ــه حــقــق رقــمــا قــيــاســيــا في  بــــاده الـــزراعـــي وأنــ
االنتاج  إن  وقــال  التركية،  الجمهورية  تــاريــخ 
الزراعي وصل إلى 124 مليون طن، من خال 
زيــــادة الــدعــم املــقــدم لــلــمــزارعــن.  فــي املــقــابــل، 

تشير بــيــانــات رســمــيــة إلـــى أن ارتـــفـــاع إنــتــاج 
الــحــبــوب فـــي تــركــيــا، بــلــغ 8.1 فـــي املـــائـــة على 
أســــاس ســنــوي فــي 2020 ليصل إلـــى حــوالــي 
37.2 مليون طن، حيث زاد إنتاج القمح بنسبة 
7.9 في املائة إلــى 20.5 مليون طــن. وفــي ذات 
التركي، إن إنتاج  الشأن، قال معهد اإلحصاء 
الــشــعــيــر نــمــا بــنــســبــة 9.2 فـــي املـــائـــة إلــــى 8.3 
ماين طن في 2020، بينما ارتفع إنتاج الذرة 
8.3 فـــي املـــائـــة إلــــى 6.5 مــايــن طــــن، وإنــتــاج 
الشوفان 18.7 في املائة إلى 214.5 ألف طن. أما 
التركية  والفواكه  الخضر  إنتاج  صعيد  على 
الزراعي،  التصديري  تركيا  التي تشكل عماد 
فقد زاد إنــتــاج الــخــضــروات 0.3 فــي املــائــة إلى 
31.2 مليون طن على مدار العام، في حن زاد 
حجم محاصيل الفاكهة واملشروبات والتوابل 
5.8 في املائة إلى 23.6 مليون طن، كما ارتفع 
إنــتــاج الــســكــر 16.3 فــي املــائــة إلـــى 21 مليون 
طــن، والتبغ 12.2 في املائة إلــى 76 ألفا و500 
طن. لكن ثمة مخاطر تواجه الزراعة التركية، 
الجوفية وتأخر  املياه  أهمها تراجع منسوب 
األمــطــار بحسب ما يقول جنكيز غــول توتان 
البندق  بإنتاج  الشهيرة  غيرسون  واليـــة  مــن 
والشاي، فباده التي تمتلك منابع أنهار عدة 
طبيعية،  بــحــيــرة  و120  مــائــيــة  ومــســطــحــات 
ــه مــن  ــرأيــ ــد بــ ــددة بـــالـــجـــفـــاف وال بــ ــهــ بـــاتـــت مــ
االحتياط والبحث عن أساليب زراعية تخفف 
من استهاك املاء، كزراعة القمح الشتوي كما 
الــزراعــات الشرهة للمياه  فــي روســيــا وتقليل 
وبــمــقــدمــتــهــا الــقــطــن، رغـــم أن الــنــســيــج عــمــود 
»العربي  الصناعة التركية. ويضيف غول تان لـ
بنسبة  ارتفعت  الكهرباء  أســعــار  أن  الجديد« 
ــوام الــثــاثــة األخــيــرة،  ــ فــاقــت 100% خـــال األعـ
وبالتالي زادت من تكاليف الري ومن تكاليف 
اإلنـــتـــاج عــلــى املــــزارعــــن، لــكــن حــكــومــة بـــاده 
واإلنتاج  الفاحن  لدعم  أهمية خاصة  تولي 
الزراعي، وتجلى ذلك خال عام كورونا حيث 
الدعم  بــذورًا باملجان وزادت  الحكومة  وزعــت 

من خال األسمدة واملنح املالية.

أعلى سعر للنفط في العام الجديدتركيا تقترب من تحقيق حلمها الزراعي

عــلــى بــيــتــكــويــن. وثــالــثــا: طــمــوحــات الــشــبــاب 
خاصة في آسيا وأميركا بتحقيق حلم الثراء 
للمليونيرات  الترويج  تم  وقــت  في  السريع، 
الذين صنعتهم العمات الرقمية في شهور 
ــام الــغــربــي.  ــ ــوام وبــشــكــل كــبــيــر فـــي اإلعـ ــ وأعــ
وحــــســــب بــــيــــانــــات مــــوقــــع »كـــــويـــــن ديــــســــك« 

بسبب  التقليدية  بالعمات  الثقة  تتضاءل 
النقدية. وياحظ  الكتلة  في  الهائلة  الزيادة 
التيسير  الــتــحــفــيــز وســيــاســات  عــمــلــيــات  أن 
في  العاملية  الحكومات  نفذتها  التي  الكمي 
الــعــام املــاضــي بــلــغــت أكــثــر مــن 18 تريليون 
دوالر. كما أن هنالك توجها في العام الجاري 

ارتفع عدد  الرقمية  العمات  املتخصص في 
أصـــحـــاب »الـــحـــســـابـــات الــرقــمــيــة« أي الــذيــن 
يــمــلــكــون حـــســـابـــات فـــي مــنــصــات بــيــتــكــويــن 
لــلــتــداول مـــن 5 مــايــن فـــي الـــعـــام 2016 إلــى 
النظر  الــعــام 2020. ورابــعــا،  فــي  مائة مليون 
»خزين للقيمة« في وقت  للعمات الرقمية كـ

والتيسير  الــنــقــدي  التحفيز  مــن  مــزيــد  نــحــو 
املـــالـــي ربـــمـــا يــبــلــغ نــحــو 3 تــريــلــيــونــات في 
الـــواليـــات املــتــحــدة ونــحــو تــريــلــيــونــي دوالر 
ــة الـــجـــديـــدة  فــــي أوروبــــــــا مــــع تــفــشــي الـــســـالـ
مــن فــيــروس كـــورونـــا. أمـــا الــعــامــل الــخــامــس، 
واملؤسسات  املتاجر  مــن  العديد  توجه  فهو 

الــــخــــدمــــيــــة لــــقــــبــــول بـــيـــتـــكـــويـــن فـــــي تـــســـويـــة 
الفواتير. وتضاف إلى هذه العوامل محفزات 
أخرى غير مرئية لصالح بيتكوين من بينها 
من  املجنية  األمــــوال  إخــفــاء  فــي  استخدامها 
تشديد  وســط  املنظمة،  والجريمة  املــخــدرات 
املصارف  فــي  الجديدة  املصرفية  اإلجــــراءات 
الــغــربــيــة واملــعــروفــة بــاســم »اعــــرف عميلك«، 
وهي إجراءات تطلب من أصحاب الحسابات 
األسئلة  مــن  الكثير  على  اإلجــابــة  املصرفية 

الخاصة بمصادر األموال. 
ولـــكـــن رغــــم هــــذه الـــعـــوامـــل، هــنــالــك مــخــاطــر 
مــن انــهــيــار الــعــمــات الــرقــمــيــة، وعــلــى رأسها 
بــيــتــكــويــن، مـــن بـــن هــــذه املـــخـــاطـــر، احــتــمــال 
إصدار البنوك املركزية لعمات رقمية خال 
األعـــوام املقبلة، مثل مــا هــو حاصل اآلن في 
الصن، كما أن العديد من الحكومات تنوي 
ــامــــات الـــعـــمـــات  ــعــ ــــب عـــلـــى تــ ــرائـ ــ فــــــرض ضـ
الضرائب  فرض  وعملية  وأرباحها.  الرقمية 
ال تجري مناقشتها فقط في الواليات املتحدة 
ودول االتحاد األوروبي ولكنها تجري كذلك 
في دول أخرى. أما الخطر األكبر الذي يواجه 
بن  املحتمل  التنسيق  فهو  بيتكوين،  عملة 
االحتياط  مجلس  بقيادة  املركزية  املصارف 
الفيدرالي )البنك املركزي( لحظرها وتجريم 

املتعاملن فيها. 
لبيتكوين  السوقية  القيمة  بلغت  اآلن،  حتى 
624. 23 مليار دوالر، كما بلغ عدد العمات 
املتداولة منها 18.589 مليون قطعة بيتكوين. 
الــذهــب  أن بيتكوين تشبه  الــرغــم مــن  وعــلــى 
املرتبطة بسقف  املــحــدودة  الكمية  مــن حيث 
املعروض، إذ إن كليهما مرتبط بسقف محدد 
املــعــروض، إال أن اإلقــبــال على بيتكوين  مــن 
يفوق كثيرًا اإلقبال على الذهب. ويقدر سوق 
الذهب العاملي بنحو 12.247 تريليون دوالر، 
وهو ما يعادل 20 ضعفا من سوق بيتكوين. 
وكان يمكن لهذا الحجم املحدود من الذهب 
أن يدفع األسعار لارتفاع بمستويات أكبر. 
الــذهــب ال يتحرك في  أن سعر  ولكن ياحظ 
بتحرك  مــقــارنــة  بمعدل ضئيل  إال  املــتــوســط 
أســعــار بــيــتــكــويــن. ويــعــزو املــحــلــل األمــيــركــي 
كـــوك غــرومــن فــي تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر ذلــك 
التي تجري في ما  التعامات الضخمة  إلــى 
املشتقات  أي  الــورقــي«،  »الــذهــب  يطلق عليه 
بــالــذهــب  املــرتــبــطــة  اآلجـــلـــة  املــالــيــة واألدوات 
املــال. وهذه  التي يجري تداولها في أســواق 
الــتــداوالت الــورقــيــة على الــذهــب تضر كثيرًا 
بــأســعــار الــذهــب الــحــقــيــقــي. ووفــقــا لبيانات 
ــذهـــب الـــعـــاملـــي بــلــغ حــجــم الــذهــب  مــجــلــس الـ

العاملي 197.500 طن حتى العام 2019.

االثنين،  بالمائة أمس  اثنين  الجديد، بقفزة  العام  الذهب،  بدأت أسعار 
مقتربة من أعلى مستوى في حوالي شهرين مع هبوط الدوالر إلى 
مستويات 2018. وصعد الذهب 
في السوق الفورية إلى 1940.60 
التعامالت  في  لألوقية  دوالرا 
الشكوك  وثارت  أمس.  المبكرة، 
العالمي  االقتصاد  تعافي  حيال 
مسح  أظــهــر  أن  بــعــد  ســريــعــا، 
النمو  وتيرة  أن  األعمال  لقطاع 
الصيني  الصناعي  القطاع  في 
ديسمبر/كانون  فــي  تــبــاطــأت 

األول الماضي.
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رغم عقبات المياه 
تقترب تركيا من تحقيق 

حلمها الزراعي، إذ باتت 
الصادرات الزراعية التركية 
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