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أزمة سد النهضة تهوي بالبورصة المصرية
القاهرة ـ العربي الجديد

ــرات الـــبـــورصـــة  ــ ــــؤشــ ــعــــت مــ ــراجــ تــ
ــاد فــــي خــتــام  ــ املـــصـــريـــة بــشــكــل حـ
ــنـــن، مــتــأثــرة  تــعــامــات أمــــس االثـ
تصاعد  مع  األجنبية،  املؤسسات  بمبيعات 
أزمـــــــة ســــد الـــنـــهـــضـــة، بــيــنــمــا أوقــــفــــت إدارة 
الــبــورصــة نــحــو 87 سهما عــن الـــتـــداول بعد 
ــزا املــحــلــلــون  ــ تـــراجـــعـــهـــا بـــأكـــثـــر مــــن 5%. وعــ
إلــى عــوامــل، مثل مفاوضات  السوق  خسائر 
ــاربـــات  ســـد الــنــهــضــة فـــي كــيــنــشــاســا واملـــضـ
وإلـــغـــاء الــرقــابــة املــالــيــة مــعــامــات ورفــضــهــا 
الرئيسي  املــؤشــر  وأغــلــق  تقييمات شــركــات. 
»ايجي إكس 30« منخفضا بنسبة 1.54% إلى 
 %2.5 مــن  بأكثر  تراجعه  بعد  نقطة،   10256
خــال املــعــامــات، فيما هــوى مــؤشــر األسهم 
الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة »إي جـــي إكــــس 70« 
بنسبة 6.27%، وتراجع مؤشر »ايجي إكس 
وقالت   .%4.94 بنسبة  نطاقًا  األوســـع   »100

ــتــــداول فـــي شــركــة  مــنــى مــصــطــفــى، مـــديـــرة الــ
»رويترز«،  عربية أون الين للوساطة املالية، لـ
األجانب  وهــروب  البيع وحجمه  »نوعية  إن 
يقول إن مشكلة ما ستحدث قريبًا، وقد تكون 
خاصة بمفاوضات سد النهضة، إلى جانب 
باإللغاء  الــتــداوالت  املالية في  الرقابة  تدخل 

ورفض تقييمات األسهم«.
وعـــمـــدت هــيــئــة الـــســـوق فـــي اآلونـــــة األخــيــرة 
إلى مطالبة شركات بتعين مستشار مالي 
مــســتــقــل لــتــقــيــيــم أســـهـــمـــهـــا، لــكــنــهــا لــــم تــكــن 
وهبطت  بــالــضــرورة.  التقييمات  تــلــك  تقبل 
كــبــيــرة،  ــداول  ــ تــ وأحـــجـــام  أوزان  ذات  أســـهـــم 
حيث تراجع سهم دايس للمابس 9.9% مع 
استحواذها على ثاني أكبر حجم تــداوالت، 
الــدولــي %3.25  الــتــجــاري  البنك  ونـــزل سهم 
بــعــدمــا هــبــط أكــثــر مـــن 4% فـــي وقـــت ســابــق 
مـــن الــجــلــســة. وانــخــفــضــت أســهــم بــايــونــيــرز 
القابضة 9.03%، وبورتو 8.4%، وأوراسكوم 
لــاســتــثــمــار  وأوراســـــــكـــــــوم   ،%5.1 ــيــــة  ــالــ املــ

الــقــابــضــة 5.7%. وقــــال وائــــل عــنــبــة، رئــيــس 
املالية  لــاســتــشــارات  ــــل  األوائـ إدارة  مجلس 
الــكــبــيــر ســبــبــه نــقــص السيولة  إن »الــهــبــوط 
ــــب ســـيـــاســـيـــة خــــاصــــة بـــمـــفـــاوضـــات  ــوانـ ــ وجـ
ــال جـــبـــان، ينسحب  الــنــهــضــة... رأس املــ ســـد 
ــورة«.  مـــع أي ضــبــابــيــة حــتــى تــتــضــح الــــصــ
ــــري أن  ــــصـ ــان لـــلـــجـــيـــش املـ ــيــ وأمـــــــــس، ذكــــــر بــ
رئيس األركــان محمد فريد بحث مع نظيره 
السوداني محمد عثمان الحسن، التحديات 
والتهديدات العسكرية واألمنية التي تواجه 
الــبــلــديــن، مــشــيــرا إلــــى أن »الــجــانــبــن اتــفــقــا 
من  املكتسبة  الخبرات  توظيف  أهمية  على 
األنــشــطــة الــتــدريــبــيــة لــصــالــح تــطــويــر املــهــام 

العملياتية«. 
كــمــا قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــري ســامــح 
ــان، أمــــــس، إن االجـــتـــمـــاعـــات  ــيــ شـــكـــري فــــي بــ
الجارية في العاصمة الكونغولية كينشاسا 
بــمــثــابــة »فـــرصـــة أخــــيــــرة«، يــجــب انــتــهــازهــا 
لتحقيق مــصــالــح الــجــمــيــع بــشــأن مــلــف سد 

ــيـــرات أزمـــــة سد  ــأثـ الــنــهــضــة. وإلـــــى جـــانـــب تـ
البورصة املصرية، قال رئيس  النهضة على 
مجلس إدارة األوائــل لاستشارات املالية إن 
»املضاربات الشديدة على األسهم الصغيرة 
واملـــتـــوســـطـــة بــجــانــب الـــتـــوســـع فـــي )الـــشـــراء 
بالهامش( سبب رئيسي أيضا في الهبوط، ثم 
محاولة تدارك ذلك ببعض التعديات... أرقام 
البورصة ال تتفق إطاقا مع أرقام االقتصاد 
املصري«. وبخاف معظم اقتصادات املنطقة 
واألسواق الناشئة عموما، تفادى االقتصاد 
املصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا. 
ومالت معامات األجانب للبيع القوي، أمس، 
املــصــريــن والــعــرب  مــعــامــات  اتجهت  بينما 
إلـــى الـــشـــراء. وقـــالـــت رضــــوى الــســويــفــي، من 
فــاروس املالية: »هناك مجموعة من األخبار 
السلبية أثـــرت عــلــى الــســوق، ســـواء طـــرح ثم 
أو تراجع  الــجــديــدة  السجائر  إلــغــاء رخــصــة 
مؤشر مديري املشتريات في مصر إلى أدنى 

مستوى منذ يونيو /حزيران املاضي«.

الجزائر ـ عثمان لحياني

نجحت الجزائر في تقليص االستيراد بمعدالت كبيرة 
في محاولة للحّد من األزمــة املالية الخانقة التي تمّر 
 تهاوي إيرادات النفط. وقال الرئيس 

ّ
بها الباد في ظل

التي  التقشف  خطط   
ّ
إن تبون،  املجيد  عبد  الجزائري 

اتبعتها الدولة، سمحت للخزينة العمومية باقتصاد 
10 مليارات دوالر، في مقابل توقعات بزيادة الصادرات 
دول  إلــى  خصوصًا  الجزائرية،  واملنتجات  السلع  من 
أفريقيا. وقال تبون، في مقابلة تلفزيونية ُبثت مساء 
أول من أمس: »قلصنا فاتورة االستيراد بـ 10 مليارات 

دوالر في عام 2020، من خال صرامة املراقبة، وإنهاء 
عهد تضخيم الفواتير، وزيــادة اإلنــتــاج. وهــذا مؤشر 
 
ّ
إلـــى أن اقــتــصــادنــا« مــشــيــرًا  لــبــدء التحكم فــي  حقيقي 

الجزائر اقتصدت 500 مليون دوالر من واردات القمح، 
لتنخفض إلى ما قيمته 1.3 مليار دوالر. 

ــع أن تحقق الـــزراعـــة هـــذا الــعــام مــا يــزيــد عــن 25 
ّ
وتــوق

مليار دوالر، ما يسهم في فتح باب تصدير املنتجات 
السوق  إلى  العام، مضيفًا: »نحن نسير  الزراعية هذا 
نتوقع  كما  البرية،  املعابر  عبر  ليبيا  وإلــى  األفريقية 

تصدير 400 مليون دوالر من األدوية في 2021«.
 الجزائر تطمح إلى بلوغ رقم 5 مليارات 

ّ
وأشار إلى أن

دوالر من صــادرات السلع واملنتجات، بعدما ظل رقم 
ــاز( ملــدة  ــغــ ــارج املـــحـــروقـــات )الــنــفــط والــ ــ الــــصــــادرات خـ
املتوقع   من 

ّ
أن إلــى  25 عامًا دون ملياري دوالر، الفتًا 

ــــوازن فـــي املـــيـــزان الــتــجــاري بـــن الـــصـــادرات  تــحــقــيــق تـ
والــــــــواردات خـــال الـــعـــام املــقــبــل 2022. وحــــول تــوّســع 
االقتصاد املــوازي في الباد، أرجع الرئيس الجزائري 
هـــذه الــظــاهــرة إلـــى ضــعــف الــدولــة فــي مــرحــلــة سابقة، 
: »ال أحد 

ً
ما ساهم في تقوية االقتصاد املــوازي، قائا

يعرف الكتلة املالية الحقيقية التي تدور في دواليبه«. 
 أموال القطاع 

ّ
 هناك تقديرات تشير إلى أن

ّ
ولفت إلى أن

املــوازي تتراوح بن 6 و10 تريليونات دينار )حوالي 

ــوال  ــار كــذلــك إلـــى ظـــاهـــرة األمــ ــ 50 مــلــيــار دوالر(. وأشـ
 هذه 

ّ
املــكــدســة خـــارج الــبــنــوك فــي الــجــزائــر، مضيفًا أن

األمــوال سبب مباشر في التهاب أسعار العقارات في 
الباد، بينما تسعى الحكومة إلى امتصاصها وإقناع 
أصحابها بضخها في الدورة االقتصادية. ولفت إلى 
ه »بعد فتح الصيرفة اإلسامية، تم امتصاص 100 

ّ
أن

مليار سنتيم )7 ماين و500 ألف دوالر( من األموال 
املكدسة، خال شهر واحد فقط، وهناك أمل في إدماج 
اقترحنا  الرسمية. كما  العجلة االقتصادية  املزيد في 
ســـنـــدات مــالــيــة المــتــصــاص الــســيــولــة املــكــدســة خـــارج 
األرصدة البنكية، وأملنا كبير في نجاح هذا املقترح«.

10 مليارات دوالر تراجعًا في واردات الجزائر

ُعمان: 11 مليار دوالر 
احتياجات تمويلية

قالت وزارة املالية الُعمانية، أمس، إن 
إجمالي االحتياجات التمويلية لسد 

عجز موازنة العام الجاري، يبلغ 
4.2 مليارات ريال )10.93 مليارات 
دوالر(. وذكرت الوزارة في بيان، أن 
املبلغ يشمل كذلك - إلى جانب سد 

العجز - سداد أصل القروض )قيمة 

األقساط املستحقة دون احتساب 
الفوائد عليها( طيلة العام الجاري. 

ومطلع العام الجاري، أعلنت سلطنة 
عمان موازنة 2021 بإجمالي نفقات 
10.88 مليارات ريال )28.28 مليار 

دوالر(، وباحتساب سعر 45 دوالرا 
لبرميل النفط. وبلغ العجز املتوقع 

في موازنة العام الجاري 2.24 مليار 
ريال )5.82 مليارات دوالر( رغم 
خفض اإلنفاق بنسبة 14 باملائة.

العراق يقرر بناء سد مائي
قررت الحكومة العراقية، إنشاء 

سد جديد على نهر دجلة في 
املثلث الحدودي مع تركيا وسورية، 

ملواجهة أزمة شح املياه. وقالت 
وزارة املوارد املائية في بيان 

صدر بوقت متأخر مساء األحد، 
إنها »قررت إقامة سد على نهر 

دجلة شمال سد املوصل، في 
املنطقة القريبة من الحدود التركية 
السورية«. وأضافت أن إقامة السد، 
تأتي »انسجامًا مع البرنامج الذي 
اعتمدته الوزارة ملجابهة التحديات 

التي يفرضها التغير املناخي، 
وظروف شح املاء املتوقعة في 

السنوات املقبلة«. وباشرت الوزارة 
»بالتحريات بشكل مكثف ومفاتحة 
عدد من الشركات العاملية في مجال 
تصاميم السدود لتقديم عروضها 
حول األمر«. وبينت أنها »وضعت 

سقفا زمنيا مضغوطا لالنتهاء من 
الخطوات الفنية قبل البدء بالتنفيذ 

الفعلي، واالنتقال سريعا إلى 
املراحل الالحقة« دون اإلشارة إلى 

تواريخ محددة.

انخفاض مؤشر مديري 
المشتريات في السعودية

قالت مؤسسة »أي اتش اس 
ماركت« العاملية لألبحاث، إن قراءة 

مؤشر مديري املشتريات في 
السعودية، سجلت تباطؤًا خالل 

مارس/آذار املاضي، بينما ارتفعت 
في اإلمارات بأعلى وتيرة خالل 20 

شهرًا. وحسب تقرير املؤسسة، 
أمس، هبطت قراءة مؤشر مديري 

املشتريات )ترصد أداء القطاع 
الخاص غير النفطي( الخاص 

بالسعودية من 53.9 في فبراير/
شباط إلى 53.3 في مارس. ويعني 

انخفاض املؤشر الذي يقيس أداء 
القطاع الخاص غير النفطي عن 

مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشًا، 
في حني أن تخطيه هذا املستوى 

يشير إلى التوسع. وأشار التقرير 
إلى تحسن طفيف، لكنه ما يزال 

قويا نسبيا، في أداء اقتصاد القطاع 
الخاص غير املنتج للنفط باململكة. 

وتابع: »كان ملؤشر الطلبات الجديدة 
التأثير السلبي األكبر خالل الشهر 

املاضي، حيث انخفض إلى أدنى 
قراءة له منذ أكتوبر/تشرين األول 

.»2020

لقطات

ارتفاع ديون 
األسر في كوريا 

الجنوبية

 ديون األسر في كوريا الجنوبية تنمو بوتيرة أسرع من معظم االقتصادات الرئيسية، لتصل 
ّ
أظهر تقرير صادر عن املعهد الكوري للمالية العامة أن

إلى نحو 100% من الناتج املحلي اإلجمالي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وبلغت نسبة ديون األسر إلى الناتج املحلي اإلجمالي 98.6% بحلول نهاية 
 
ّ
يونيو/ حزيران من العام املاضي. وتعّد هذه النسبة أعلى بكثير من املتوسط العاملي، الذي يراوح بن 63.7% و75.3% في االقتصادات املتقدمة. كما أن

وتيرة نمو ديون األسر الكورية أسرع بكثير مقارنة بمعظم الباد. وارتفع املعدل بحلول نهاية يونيو املاضي بنسبة 27.6% عّما كان عليه عام 2008، 
مقارنة بنمو عاملي بمتوسط 3.7%، أو سالب 0.9%، في االقتصادات املتقدمة.

اقتصاد
Tuesday 6 April 2021
الثالثاء 6 إبريل/ نيسان 2021 م  24  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2409  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

ــقــــطــــاع املــــصــــرفــــي فــي  يـــعـــيـــش الــ
ــادة منذ  ــ ــة ســيــولــة حـ ــ الــيــمــن أزمـ
وصول  مع  الحالي،  العام  مطلع 
البنوك  إلى عجز كثير من  املتردي  الوضع 
عـــن تــوفــيــر الــســيــولــة لــعــمــائــهــا، واتــجــهــت 
األرصــــدة  مــن  الــســحــب  تقييد عملية  نــحــو 

والودائع إلى أدنى مستوى.
ويــشــكــو مــواطــنــون ومــتــعــامــلــون مــن رفــض 
البنوك التي لديهم فيها حسابات وأرصدة 
مــالــيــة فـــي صــنــعــاء، الــســمــاح لــهــم بسحب 
ريــال في  ألــف  مبالغ كبيرة تزيد على 500 
السحب  عملية  وتجزئة  الــواحــدة،  العملية 
ــام  ــــال أيــ عـــلـــى أكـــثـــر مــــن عــمــلــيــة ســـحـــب خـ

متباعدة.
الــرافــدي،  الــبــنــوك، مطيع  متعامل مــع أحـــد 
قدرته  عــدم  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ يشير 
عــلــى الــســحــب مــن رصــيــده فــي الــبــنــك الــذي 
إذ احتاج  ريـــال،  يــزيــد على خمسة مــايــن 
إلــى نحو مليوني ريال  مؤخرًا ملبلغ يصل 
لتسديد بعض االلتزامات الضرورية، لكنه 
فـــوجـــئ بـــرفـــض الــبــنــك قــيــامــه بــســحــب هــذا 
السيولة،  أزمـــة  بسبب  واحـــدة  دفــعــة  املبلغ 

كما تم إباغه.
ــا فـــرضـــتـــه مــــن إجـــــــراءات  ــ ــــذه املــشــكــلــة ومـ هـ
اليمن،  في  املصرفي  القطاع  اهتزاز  نتيجة 
أدت إلــى تــدهــور ثقة املــودعــن واملتعاملن 
معها بالنظر إلى ما أقدمت عليه من وضع 
ســـقـــوف مـــحـــددة لــلــســحــب مـــن الــحــســابــات 
ــــدم تــســيــيــل الــــودائــــع اآلجـــلـــة،  الـــجـــاريـــة، وعـ
إضــافــة إلـــى رفـــض قــبــول الـــودائـــع بالعملة 
األجنبية، وذلك ملواجهة أزمة السيولة التي 
تــمــر بــهــا وتــهــدد بــقــاءهــا بشكل كــبــيــر، في 
ظل استمرار املعارك الدائرة في الباد على 
بل  العسكري،  فقط  ليس  مــن صعيد،  أكــثــر 
والسياسي واالقــتــصــادي الــذي بــرز كورقة 
رئيسية في الصراع الذي أتم عامه السادس. 

كما يرى مصرفيون وخبراء اقتصاد أن هذه 
البنوك  بــهــا  تــمــر  الــتــي  الــوضــعــيــة الصعبة 
اليمنية وتهددها باالنهيار الفعلي، تسببت 
في تحّول شركات الصرافة املنتشرة بكثافة 
في مختلف املحافظات اليمنية، خصوصًا 
الــذي جذب  البديل  لتكون  الرئيسية،  املــدن 
املتعاملن املصرفين والشركات  كثيرا من 
والتجار واملستوردين الستخدامها لحفظ 

النقود خارج إطار البنوك.
أســتــاذ االقــتــصــاد بجامعة صــنــعــاء، مطهر 
الجديد«،  »العربي  لـ العباسي، في تصريح 
يــلــفــت إلـــى مــا مــر بــه الــقــطــاع املــصــرفــي في 
اليمن خال السنوات الست املاضية للحرب، 
إذ خــســر االقـــتـــصـــاد مــعــظــم االحــتــيــاطــيــات 
العوائد  تدفق  فتوقف  األجــنــبــي،  النقد  مــن 
من صــادرات النفط والغاز، كما تم تجميد 
الــقــروض واملــســاعــدات للحكومة، وكــل تلك 
الـــعـــوامـــل جــعــلــت الـــبـــنـــك املــــركــــزي الــيــمــنــي 
عاجزا عن إدارة سعر الصرف والتحكم فيه 
تــزايــد سعر  إلــى  كما كــان سابقا، مما أدى 
ــدوالر، حــتــى وصــل  ــ صـــرف الــريــال مــقــابــل الـ

إلى ثاثة أضعاف ما كان قبل الحرب.
بالشأن  الخبراء واملعنين  يجمع كثير من 
االقتصادي في اليمن على هذه النقطة وما 

تــســبــبــت بـــه الـــحـــرب الــتــي جــــاءت لتضيف 
امللح إلى الجروح العميقة في جسد البنوك، 
واهتزاز ماءتها املالية والتي تراجعت من 
خــــر عـــام قــبــل الــحــرب 

ّ
13 مــلــيــار دوالر فــي ا

إلى 4.4 مليارات دوالر، بسبب تزايد سعر 
الصرف واالنهيار املتواصل للعملة. 

الدين  تــراكــم  بــن مشكلة  العباسي  ويــربــط 
الـــعـــام املــحــلــي فـــي الــيــمــن، خــصــوصــًا لــدى 
الــقــطــاعــات املــالــيــة الــحــكــومــيــة كبنكي عــدن 
وصـــنـــعـــاء، وأزمـــــة الــســيــولــة الــحــاصــلــة في 
الــقــطــاع املــصــرفــي، مــا أفــقــد الــبــنــوك قدرتها 
في  عليها  املتعارف  باألنشطة  القيام  على 
جذب الودائع والقيام بالعمليات املصرفية 

املعتادة.
ــراءات املــتــخــذة من  ــ ويضيف أيــضــا أن اإلجـ
ــركـــزي فـــي كـــل مـــن صــنــعــاء وعـــدن  الــبــنــك املـ
بــن صنعاء  االقــتــصــادي  التشطير  عــّمــقــت 
ــــدن، وهــــو مـــا يــفــســر الــتــبــايــن فـــي سعر  وعــ
الصرف في مناطق نفوذ األطراف املتحاربة، 
والــــذي استغله الــصــرافــون والــبــنــوك أســوأ 
الطبعة  تـــداول  منع  مــن  وجعلوا  استغال، 
القديمة ذريعة المتصاص أموال املواطنن 

والتجار بالباطل. 
وإذا اســـتـــمـــرت األوضــــــــاع كـــمـــا هــــي عــلــيــه، 
ــإن ســـعـــر صـــرف  ــ ــديــــث لـــلـــعـــبـــاســـي، فــ والــــحــ
ــدوالر قــد يــتــجــاوز عــتــبــة األلــــف ريــــال في  ــ الـ
ــتــــرف بــهــا  ــنــــاطــــق الـــحـــكـــومـــة املــــعــ عــــــدن ومــ
املناطق  الفجوة بينها وبن  دوليًا ويعمق 

الخاضعة لسيطرة الحوثين.
يــقــول رئــيــس جمعية البنوك  الــســيــاق،  فــي 
ــــي تــصــريــح  ــــي، فـ ــــاجـ ــود نـ ــمـ ــحـ الـــيـــمـــنـــيـــة، مـ
الــقــطــاع املصرفي  الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  لـــ
الخاص  القطاع  مكونات  أحــد  هــو  اليمني 
االقتصاد  دعــم  فــي  دورا مهما  تلعب  الــتــي 
الحياد  القطاع جانب  الــتــزم  الــوطــنــي، وقــد 
الــبــاد،  الــصــراع السياسي فــي  بــدأ  منذ أن 
ويــقــدم  صــرفــة.  بمهنية  أنشطته  ويــمــارس 
ــاجـــي، الـــخـــدمـــات املــالــيــة  الـــقـــطـــاع، حــســب نـ
ــتــــمــــراريــــة الـــنـــشـــاط  ــلـــوبـــة لـــضـــمـــان اســ املـــطـ
املعيشية  االقتصادي، وتلبية االحتياجات 
األســاســيــة لــلــمــواطــنــن فــي كــل املــحــافــظــات 
الـــيـــمـــنـــيـــة، بــــصــــرف الــــنــــظــــر عـــــن األطــــــــراف 
تلك  فــي  الــوضــع  على  املسيطرة  السياسية 

املحافظات.
متواصا  انهيارا  الوطنية  العملة  وتشهد 
بعد  اليمنية،  الحكومة  ومــنــاطــق  عــدن  فــي 
تجاوز سعر صرف الريال حاجز 900 ريال 
للدوالر الواحد، بينما يراوح سعر الصرف 
مكانه في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثين 

عند مستوى 598 رياال.

الرباط ـ مصطفى قماس

املستثمرين  العديد من  والقلق بن  الترقب  تسود حالة من 
فــي املــغــرب حــول الــقــرارات التي قــد تتخذها الحكومة حول 
األنشطة التي يزاولونها في رمضان، في ظل تردد الشائعات 
مع اقتراب شهر رمضان والتي تتراوح بن مرجحة لتشديد 
الــتــدابــيــر االحـــتـــرازيـــة وبـــن تــلــك الــتــي تــفــيــد بــاحــتــمــال منع 
للهيئات  الوطنية  التنسيقية  ونبهت  اإلفــطــار.  بعد  التنقل 
لتجار  ممثلة  جمعيات  تضم  التي  تمثيلية،  األكــثــر  املهنية 
ومهن حرة، أول من أمس، إلى ما تعتبرها آثارا وخيمة ألي 
الخفيفة  املقاهي واملطاعم والوجبات  إغاق محتمل لقطاع 

خال شهر رمضان املقبل.
ــاب املــقــاهــي واملــطــاعــم، من  وكــشــفــت الجمعية املــغــربــيــة ألربــ
الجمعة  يــوم  النية نحو تنظيم إضــراب  اتجاه  جانبها، عن 
يواجهها  التي  للصعوبات  االنتباه  لفت  تريد  املقبل، حيث 

أصحاب املقاهي بسبب تداعيات األزمة الصحية.
ويسعى أصحاب املقاهي واملطاعم، من وراء ذلك االحتجاج 
الذي يعتزمون تنظيمه إلى دفع السلطات لتحديد ما سيكون 
عليه الوضع في شهر رمضان، حيث ينتظرون أجوبة حول 

ما إذا كان سيقدمون خدماتهم قبل وبعد اإلفطار.
واملطاعم،  املقاهي  ألربــاب  املغربية  الجمعية  رئيس  أوضــح 
»العربي الجديد«، أن املهنين يتطلعون  نورالدين الحراق، لـ
إلى قرار من السلطات حول نشاطهم في رمضان، الذي تصل 
فيه إيــراداتــهــم إلــى 40 فــي املــائــة مــقــارنــة بـــإيـــرادات الفترات 

العادية املتبقية.
ويشدد الحراق على أن رقم معامات أرباب املقاهي تهاوى 
في بعض األحيان إلى 70 في املائة في سياق األزمة الصحية، 
الــتــي أفــضــت إلـــى إغـــاق املــحــات فــي فــتــرة الــحــجــر الصحي 

والطوارئ الصحية التي سنها املغرب في العام املاضي.
وكــانــت الــفــيــدرالــيــة املــغــربــي للفرانشيز والــتــجــار، أكـــدت أن 
املــطــاعــم واملــقــاهــي تــكــبــدت خــســائــر مــالــيــة كــبــيــرة فــي الــعــام 
املـــاضـــي، مــاحــظــة عــلــى لــســان رئــيــســهــا مــحــمــد الــفــن، أن 30 
فــي املــائــة مــن املقاهي واملطاعم لــم تستعد نشاطها فــي ظل 

الجائحة وسجلت فقدان 10 في املائة من فرص العمل.
وينتظر أن يــؤثــر إغـــاق املقاهي واملــطــاعــم فــي رمــضــان، إذا 
لم توافق قــرارات السلطات العمومية مطالب املهنين، على 
ــــرى، يــرتــبــط نــشــاطــهــا بــهــذيــن الــنــشــاطــن، مثل  قــطــاعــات أخـ

املخابز التي تزودها بالخبز والحلويات.
الذي  القلق  عن  بمنأى  والحلويات  الخبز  منتجو  يبق  ولــم 
تدابير  على  يعولون  واملطاعم، حيث  املقاهي  أربــاب  ينتاب 
مخففة فــي شهر رمــضــان مــن أجــل تعظيم أرقـــام مبيعاتها، 
بعد تراجع نشاطها بفعل تدابير الحجر الصحي والطوارئ 
الــصــحــيــة، خـــاصـــة أن ذلــــك الــشــهــر يــكــثــر فــيــه الــطــلــب على 
منتجاتها. ودأبت املخابز منذ انتشار الفيروس وما واكبه 
مــن تــدابــيــر حــتــى بــعــد رفـــع الــحــجــر الــصــحــي، عــلــى مطالبة 
الحكومة ببلورة تدابير تمكنها من محاصرة الخسائر التي 

تكبدتها في العام املاضي.
بمناسبة  والــحــلــويــات،  للمخابز  الوطنية  الجامعة  وتــدعــو 
شهر رمضان، حسب ما يوضحه رئيسها الحسن أزاز، إلى 
نوع من املرونة على مستوى مواعيد اإلغــاق، حيث تتطلع 

إلى اإلقفال ساعة قبل اإلفطار.
وتـــراهـــن املــخــابــز عــلــى تــحــديــد طــريــقــة اشــتــغــالــهــا فــي شهر 
رمضان أياما قبل حلوله، حتى تتزود باملواد األولية الكافية 
تــبــعــا ملــواقــيــت اإلقـــفـــال فـــي ذلـــك الــشــهــر، بــعــدمــا فـــرض على 

املخابز اإلغاق ثاث ساعات قبل اإلفطار في العام املاضي.
وأكد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، في تقرير قدمه خال 
االجتماع األسبوعي للحكومة، على أن الحكومة تتشاور مع 
األمر  يهمها  التي  القطاعات  ومــع  الوطنية  العلمية  اللجنة 
بهدف اتخاذ تدابير بتزامن مع رمضان، تستحضر سامة 

املواطنن والوضعية االقتصادية.
وكــشــفــت لــجــنــة الــيــقــظــة االقـــتـــصـــاديـــة، فـــي نــهــايــة األســـبـــوع 
القطاعات  بعض  فــي  للعاملن  دعــم  تقديم  تمديد  املــاضــي، 
بــاملــوازاة مع مواصلة ضمان  املقبل،  حتى يونيو/ حــزيــران 
واملالية وإصــاح  االقتصاد  وزارة  الــشــركــات. تشير  قــروض 
اإلدارة، إلى أن الدعم املحدد في 210 دوالر في الشهر، يشمل 

أكثر من 100 ألف أجير في السياحة واملطاعم وغيرها.

أزمة السيولة تخنق اليمن: 
البنوك نحو االنهيار

خسائر باهظة تكبّدتها المقاهي بسبب كورونا )جالل مرشدي/األناضول(عقبات عديدة تهّدد القطاع المصرفي.. واستمرار تراجع سعر الريال )محمد حويس/فرانس برس(

المقاهي والمطاعم تستنجد بـ»رمضان«

عجزت الكثير من البنوك 
اليمنية عن توفير السيولة 

لعمالئها، واتجهت 
لتقييد عملية السحب 

من األرصدة والودائع، 
ما فاقم من معيشة 

المواطنين

صرف رواتب األسرى عبر 
مكاتب البريد الفلسطينية
قالت هيئة شؤون األسرى واملحررين 

الفلسطينية أمس اإلثنني، »إن موعد 
صرف رواتب األسرى واملحررين 

سيكون اليوم الثالثاء، عبر مكاتب البريد 
الفلسطينية في كافة محافظات الضفة 
الغربية، ومن خالل مديريات الهيئة في 

قطاع غزة«.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن 

قرار صرف رواتب األسرى عبر مكاتب 
البريد جاء بعد اجتماع جرى بني وزارة 

املالية ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات وسلطة النقد الفلسطينية، وذلك 
بعد رفض البنوك استالم كشوفات رواتب 

األسرى واملحررين، بسبب التهديدات 
اإلسرائيلية باستهدافها ومقاضاتها 

في حال لم توقف تعامالتها مع األسرى 
واملحررين مصرفيًا. ولفتت الهيئة إلى 

أن األسرى املحررين سيتم الصرف لهم 
عبر مكاتب البريد خالل هذا الشهر، إلى 
حني إنهاء عملية دمجهم في مؤسسات 
الدولة، ومن التحق بالعمل وتم دمجه في 
املؤسسات الرسمية املدنية والعسكرية 

سيتم الصرف له عبر املؤسسة التابع لها 
وباستخدام البطاقات الذكية.

انكماش القطاع 
الخاص في مصر

أظهر مسح، أمس، انكماش القطاع الخاص 
غير النفطي في مصر للشهر الرابع على 

التوالي في مارس/ آذار، وبوتيرة أسرع 
من فبراير/ شباط، إذ تراجعت الطلبيات 

الجديدة ومبيعات التصدير، غير أن 
التوقعات للمستقبل تحسنت.

ونزل مؤشر آي.إتش.إس ماركت ملديري 
املشتريات في مصر إلى 48، وهي أدنى 

قراءة له منذ يونيو/ حزيران، وذلك من 
49.3 في فبراير/ شباط وما زال دون 
مستوى الخمسني الفاصل بني النمو 

واالنكماش. وقالت آي.إتش.إس ماركت: 
»ما زال طلب العمالء ضعيفا، إذ هبطت 
تدفقات الطلبيات الجديدة بشكل كبير، 

في حني تراجعت مبيعات الصادرات للمرة 
األولى في ثالثة أشهر. »بالتالي، شهد 

التوظيف وتراكمات األعمال ومشتريات 
املدخالت مزيدا من الهبوط، غير أن 

ذلك ساهم في تخفيف ضغوط تضخم 
التكلفة«. وواصل عدد الوظائف االنكماش، 

مواصال موجز نزول بدأ في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2019.

الصين توافق على اكتتابات 
ألربع شركات

وافق منظم األوراق املالية في الصني على 
االكتتابات العامة األولية ألربع شركات في 

لوحة ابتكار العلوم والتكنولوجيا.
وبحسب وكالة األنباء الصينية 

)شينخوا(، سيتم إدراج شركة »سوتشو 
مينغتشي املحدودة« للتكنولوجيا، 

ومجموعة »شانغهاي إلكتريك املحدودة« 
لطاقة الرياح، و»شنتشن شينيتشانغ 

املحدودة« للتكنولوجيا، و»شنتشن 
شونجياشينغ املحدودة« للتكنولوجيا، 
في لوحة االبتكار العلمي والتكنولوجي 
في بورصة شانغهاي، املعروفة باسم 

سوق ستار، وفقًا للجنة تنظيم األوراق 
املالية الصينية.

وستؤكد الشركات وشركات إدارة 
اكتتباتها، وتواريخ االكتتاب، وتنشر 

نشراتها بعد املناقشات مع البورصة. 
وجرى افتتاح سوق ستار في يونيو/ 
حزيران 2019 وصمم لدعم الشركات 

في القطاعات الناشئة ذات التقنية العالية 
واالستراتيجية، ما يخفف معايير اإلدراج، 

ه يتبنى متطلبات أعلى لإلفصاح عن 
ّ
لكن

املعلومات.

3.8 مليارات دوالر صادرات 
قوجة إيلي التركية

بلغت صادرات والية قوجة إيلي التركية، 
3 مليارات و838 مليون دوالر، في الربع 

األول من عام 2021، بحسب بيانات اتحاد 
املصدرين األتراك، أمس. وأشارت البيانات 

إلى النمو امللحوظ في صادرات قوجة 
إيلي، بزيادة 13.45 في املائة، مقارنة 

بنفس الفترة من العام املاضي، على الرغم 
من التأثيرات السالبة لفيروس كورونا 

على حركة التجارة العاملية، بحسب وكالة 
»األناضول«. 

واحتل قطاع السيارات املرتبة األولى 
في صادرات الوالية، بقيمة مليار و920 

مليونًا و947 ألف دوالر.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

4.4
الحرب في تعميق  تسببت 
بجسد  العميقة  الــجــروح 
وباهتزاز  اليمنية،  البنوك 
مــالءتــهــا الــمــالــيــة والــتــي 
تراجعت من 13 مليار دوالر 
الحرب  قبل  عــام  ــر  اّخ في 
إلى 4.4 مليارات دوالر حاليًا، 
الصرف  سعر  تــزايــد  بسبب 
للريال  المتواصل  واالنهيار 

اليمني.

تقارير عربية

المغربتمويل

أعــلــنــت اإلمـــــــارات عـــن تخصيص 
في  لالستثمار  دوالر  مــلــيــارات   3
ــــعــــراق، بــهــدف تــعــزيــز الــعــالقــات  ال
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة واالســــتــــثــــمــــاريــــة 
ــاء ذلــك  والــتــعــاون بــني الــبــلــديــن. جـ
في بيان صحافي مشترك صدر 
عــــن الـــــعـــــراق واإلمــــــــــــــارات، نــشــره 
ــــوزراء  املــكــتــب اإلعــالمــي لــرئــيــس ال
وأول  الكاظمي.  العراقي مصطفى 
ــل الــكــاظــمــي على  ــــس، وصــ مـــن أمـ
العاصمة  إلـــى  عـــراقـــي،  وفـــد  رأس 
اإلماراتية أبوظبي، في زيــارة غير 
املــدة، والتقى رجال أعمال  محددة 
ــيــــان، فـــإن  ــبــ ــ ــق ال ــ ــ ــــني. ووفـ ــيـ ــ ــاراتـ ــ إمـ
الجانبني اتفقا على »أهمية تطوير 
ــي املـــجـــاالت  ــتــــعــــاون فــ ــ ــز ال ــزيـ ــعـ وتـ
ــة، وتـــنـــمـــيـــة الـــتـــجـــارة  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع 
حـــركـــة االســـتـــثـــمـــار بـــني الــبــلــديــن، 
ودعــوة رجــال األعمال من البلدين 
لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس 
ــــعــــراقــــي - اإلمـــــاراتـــــي،  ــال ال ــ ــمـ ــ األعـ
ــراءات الــتــي  ــ ــ وتــســهــيــل جــمــيــع اإلجـ

تخدم مصلحة البلدين«.

استثمارات 
إماراتية في 

العراق
عدنان عبد الرزاق

األسعار  ارتفاع  بعد  السورين  معاناة  زادت 
وشح السلع واملنتجات باألسواق، في اآلونة 
األخيرة. وما فاقم من موجة الغاء، شلل قطاع 
النقل إثر تقنن توزيع املشتقات النفطية بعد 

رفع أسعارها للمرة السادسة خال الثورة.
ــار األســـــــد عــلــى  ــام بــــشــ ــّر نــــظــ ــي حــــن يــــصــ ــ وفــ
ــــور، رغـــم تــراجــع سعر  تثبيت الـــرواتـــب واألجـ
ــــدوالر مــن 50 لــيــرة عــام  صـــرف الــلــيــرة أمـــام الـ
2011 إلــى 3700 لــيــرة، أمــس اإلثــنــن، ارتفعت 
من  املؤلفة  السورية  األســـرة  معيشة  تكاليف 
»قــاســيــون«  مــركــز  أشــخــاص، بحسب  خمسة 
للدراسات، من العاصمة دمشق، من 773 ألف 

ليرة، مطلع العام الجاري، إلى مليون وأربعن 
ألف ليرة حاليًا.

ويبّن مركز قاسيون )مستقل( من العاصمة 
ــرة  ــ ــلـــة إنــــفــــاق األســ الــــســــوريــــة، أن أســــعــــار سـ
السورية املكونة من ثماني حاجات أساسية 
ــاث،  ــبـــاس، أثــ ــذاء، ســـكـــن، صـــحـــة، تــعــلــيــم، لـ ــ ــ )غـ

نــقــل واتـــــصـــــاالت(، ارتـــفـــعـــت خــــال الــشــهــريــن 
ــغــــذاء  ــيــــن، بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــ ــاضــ املــ
واملـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة وتــــراجــــع ســعــر صــرف 
الليرة من 2900 ليرة في نهاية عام 2020 إلى 
الــشــهــر املــاضــي، قــبــل أن تتحسن  لــيــرة   4000
أمـــــــس. وتـــشـــهـــد األســـــــواق  لــــيــــرة،  ــــى 3700  إلــ
الــســوريــة ارتــفــاعــات كبيرة فــي األســعــار، بعد 
توقف االستيراد جراء وقف املصرف املركزي 
تمويل املستوردات، وزيــادة أسعار املشتقات 
الــنــفــطــيــة، الــتــي تصفها مــصــادر مــن دمــشــق، 
بالسلع التحريضية التي رفعت مجمل أسعار 

املنتجات الزراعية والصناعية.
وأشـــارت املــصــادر، التي رفضت ذكــر اسمها، 
إلـــى أن نــظــام األســــد أوقــــف تــوزيــع املشتقات 

ــد تـــقـــنـــيـــنـــهـــا لـــلـــحـــد األدنـــــــــى،  ــعــ الــــنــــفــــطــــيــــة، بــ
ويــعــد الـــيـــوم بــالــتــوزيــع وفــــق رســـائـــل تــرســل 
سعر  أن  مبينة  هواتفهم،  على  للمستهلكن 
لــيــتــر املــــــازوت ارتـــفـــع بــالــســوق الــــســــوداء إلــى 
2000 لــيــرة، ولــيــتــر الــبــنــزيــن إلـــى 3500 لــيــرة، 
 حركة النقل وزاد من معاناة 

ّ
األمــر الــذي شــل

السورين. ويرى أسامة القاضي، وهو رئيس 
مجموعة اقتصاد سورية، أن »وضع سوريي 
الداخل بات خانقًا بمعنى الكلمة، بعد أن زاد 
انقطاع التيار الكهربائي عن 20 ساعة يوميًا 
النفطية مــن األســـواق، وإن  ونــفــدت املشتقات 
ــدت بــالــســوق الــهــامــشــيــة فــســعــرهــا يــفــوق  وجــ

قدرتهم الشرائية«.
»الـــعـــربـــي  ويـــــؤكـــــد الــــقــــاضــــي، فـــــي حــــديــــث لــــ
ــتـــجـــات  ــنـ الـــســـلـــع واملـ ــار  ــ ــعـ ــ ــد«، أن أسـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ارتفعت خال  اليومي  الضرورية لاستهاك 
الــشــهــر األخــيــر بــأكــثــر مــن 30%، فسعر ربطة 
)أقــل من 2 كيلوغرام( تباع بألف ليرة  الخبز 
الرسمي  التسعير  أن  فــي حــن  ــــواق،  األسـ فــي 
لها هو 100 ليرة، كما أن تصميم النظام على 
تصدير الخراف والخضر والفواكه، ليحّصل 
الـــــــدوالر، رفــــع مـــن أســـعـــار الــلــحــوم والــخــضــر 
والـــفـــواكـــه، كــمــا انــتــشــر بـــأســـواق دمــشــق نمط 
الــشــراء بالحبة الــيــوم، جـــراء ارتــفــاع األســعــار 

ومحدودية الدخل.
ــبـــاب ارتـــفـــاع األســـعـــار واســتــمــرار  ــــول أسـ وحـ
تـــراجـــع ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة، يــقــول الــقــاضــي 
إن األســعــار لــم تــرتــفــع مــنــذ عـــام 2011 إذا ما 
السورية،  الليرة  عــدا  عملة  أي  وفــق  قيمناها 
لــكــن الــــذي تـــهـــاوى واقـــتـــرب مـــن االنــهــيــار هو 
العملة السورية، فقد تراجعت أكثر من %210 
املــاضــي فقط وتستمر بالتراجع  الــعــام  خــال 
ــــاء وفـــقـــر  ــغـ ــ الـ ــبـــب  ــــو سـ ــتـــى اآلن، وهـــــــذا هـ حـ

السورين، ألن دخولهم مثبتة بالليرة.
ويضيف رئيس مجموعة اقتصاد سورية أن 
من أهم أسباب تراجع سعر صرف الليرة هو 
عجز املوازنة منذ سنوات بأكثر من 30%، إذ 
الــعــجــز عــبــر طبع  يلجأ نــظــام األســـد لتمويل 
بــاألســواق، من  أوراق نقدية جديدة وضخها 
دون زيادة باإلنتاج أو وجود عمات أجنبية، 
تجاوز  الــذي  النقدي  االحتياطي  تبديد  بعد 

18 مــلــيــار دوالر عـــام 2011. وحــســب مــصــادر 
خاصة من العاصمة السورية دمشق، ارتفعت 
أسعار املنتجات االستهاكية خال شهر بن 
30 و50%، وانتشرت سلع متدنية املواصفات 

ومجهولة املصدر.
وكانت جهات دولية عدة قد حذرت من مجاعة 
بسورية، إذ قال برنامج األغذية العاملي التابع 
لــأمــم املــتــحــدة، إن ســوريــة تــواجــه أزمـــة غــذاء 
غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9.3 ماين 
شخص إلى الغذاء الكافي، مشيرًا إلى أن عدد 
األشخاص الذين يفتقرون إلى املواد الغذائية 

األساسية ارتفع بواقع 2.2 مليون.
كما قال تقرير أصدرته »نقابة عمال املصارف 
ــي، إن خــســائــر  ــ ــاضـ ــ ــــق«، الـــشـــهـــر املـ ــشـ ــ فــــي دمـ
الــســوري وصلت إلــى أكثر من 530  االقتصاد 
 9.7 يـــعـــادل  مـــا  أي  اآلن؛  حــتــى  دوالر  مــلــيــار 
أضــــعــــاف الـــنـــاتـــج املـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي لــلــبــاد 
أحمد حامد،  النقابة  وقــال رئيس  عــام 2010. 
السنوات  إنه خال  خال تصريحات سابقة، 
املــاضــيــة بــقــيــت الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة غــائــبــة، 
من  أكثر  أوصلت  التي  التنمية  معها  وتدنت 
80 فــي املــئــة مــن شعبنا إلـــى خــط الــفــقــر ومــا 

دونه، وباتت املجاعة تلوح في األفق.
واعتبر التقرير أن الحكومة حتى هذه اللحظة 
لم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز األزمات 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــســـوريـــون، بـــل زاد احــتــكــار 
الثروة في أيدي قلة قليلة من املستفيدين على 

حساب الشريحة الكبرى من املجتمع.
الــســوري حسن  النظام  وكــان رئيس حكومة 
عــرنــوس قــد أكـــد، أول مــن أمـــس، أن الحكومة 
األساسية  االحتياجات  لتأمن  تعمل جاهدة 
لــلــمــواطــنــن، وأصـــبـــح لــديــهــا مـــن احــتــيــاطــي 

القمح ما يكفي كل هذا املوسم.
وأشــار عــرنــوس، خــال كلمة ألعضاء مجلس 
الــشــعــب والـــفـــعـــالـــيـــات االجــتــمــاعــيــة بــمــديــنــة 
حـــمـــاة، وســـط ســـوريـــة، إلـــى أن كــيــس الــدقــيــق 
لــيــرة وبــعــض املخابز  ـــ2000  بــ يــبــاع للمخابز 
تبيعه بـ40 ألف ليرة، ولتر املازوت بـ135 ليرة 
ويــبــاع بـــاآلالف، وقـــال: فــي وقــت مــا سنصوب 
ــيـــر ســــعــــر واحـــــد  ــغـ ــبـــل بـ ــقـ هـــــــذا األمــــــــر ولـــــــن نـ

للمشتقات النفطية.

قلق على أموال صندوق الوقف الخيريكلفة معيشة األسرة السورية مليون ليرة شهريًا

أوضاع المواطنين المعيشية في مناطق سيطرة النظام تزداد صعوبة )لؤي بشارة/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

وافـــق مجلس الــشــيــوخ املــصــري خــال 
ــنــــن، على  ــة، أمــــس االثــ ــامـ جــلــســتــه الـــعـ
ــانــــون مـــقـــدم مــــن الــحــكــومــة  مــــشــــروع قــ
بشأن الوقف الخيري، تمهيدًا إلحالته 
إلى مجلس النواب، والتصويت نهائيًا 
على مـــواده، وهــو القانون الــذي يمهد 
لاستياء على أمــوال صندوق الوقف 
ــــال مــنــح  ــر، مــــن خــ الــــخــــيــــري فــــي مــــصــ
ــتـــصـــرف فــي  وزيــــــر األوقــــــــاف ســلــطــة الـ
لصالح  وتوجيهها  الــصــنــدوق،  أمـــوال 
والتنموية  الخدمية  املشروعات  إقامة 
ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، بـــحـــجـــة مـــعـــاونـــة  ــنـ ــبـ والـ

الدولة في ملف التطوير.
ونصت املادة األولى من القانون على أن 
الخيري  الوقف  باسم  صندوق  »ينشأ 
تكون له الشخصية االعتبارية، ويتبع 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، ويــكــون مقره 
مــديــنــة الــقــاهــرة، ولـــه أن ينشئ فــروعــًا 

أخرى في جميع أنحاء الجمهورية«.
»يهدف  أن  على  الثانية  املـــادة  ونصت 
الــصــنــدوق إلـــى تشجيع نــظــام الــوقــف 
الـــخـــيـــري، إلقـــامـــة ورعـــايـــة املــؤســســات 
ــة  ــيــ ــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة والــــصــــحــ ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
ــم أجـــهـــزة  ــ ــا: دعـ ــنـــهـ ــة، ومـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
املشروعات  إقــامــة وتطوير  فــي  الــدولــة 
التحتية،  والبنية  والتنموية  الخدمية 
وغــيــرهــا مــن املــشــروعــات االجــتــمــاعــيــة 
ـــســـهـــم فــــي دعـــم 

ُ
ــتـــي ت واالقـــتـــصـــاديـــة الـ

ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــاعــــي واالقـ ــمــ ــتــ املـــــوقـــــف االجــ
ــر  ــويـ ــطـ ــي تـ ــ ــ لــــــلــــــدولــــــة، واملـــــســـــاهـــــمـــــة فـ
أطفال  العشوائيات، والحد من ظاهرة 

الشوارع واملشردين«.
ونصت املــادة الثالثة من القانون على 
مجلس  الـــصـــنـــدوق  إدارة  »يــتــولــى  أن 
رئــيــس مجلس  بــرئــاســة  ُيــشــكــل  إدارة 
الوزراء، وعضوية كل من: وزير األوقاف 
)نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة(، وأربعة 
الخبرة  ذات  الشخصيات  مــن  أعــضــاء 
الـــوزراء،  رئيس  يختارهم  االقتصادية 

وثاثة أعضاء يختارهم وزير األوقاف، 
أحدهم من داخــل الـــوزارة، والثاني من 
ــاف املــصــريــة، والــثــالــث من  ــ هــيــئــة األوقـ
الخبرة  ذوي  مــن  الــعــامــة  الشخصيات 

في هذا املجال«.
إدارة  مــــجــــلــــس  تـــشـــكـــيـــل  يــــضــــم  كــــمــــا 
ــد أعــــضــــاء الـــجـــهـــات أو  ــ الـــصـــنـــدوق أحـ
ــيـــئـــات الـــقـــضـــائـــيـــة يـــرشـــحـــه وزيــــر  الـــهـ
ــاره املـــجـــلـــس الـــخـــاص  ــتــ ــدل، ويــــخــ ــ ــعـ ــ الـ
لــلــجــهــة أو الــهــيــئــة، وعــضــو فـــي مــجــال 
يــرشــحــه رئيس  املــالــيــة  املــحــافــظ  إدارة 
بتسمية  ويصدر  املالية.  الرقابة  هيئة 
قــرار من رئيس  أعضاء مجلس اإلدارة 
الــــــــوزراء، ُيـــحـــدد فــيــه املــعــامــلــة املـــاديـــة 

لرئيس الصندوق، وأعضائه.
ونــــــصــــــت املــــــــــــــادة الــــــرابــــــعــــــة عـــــلـــــى أن 
السلطة  هــو  الــصــنــدوق  إدارة  »مجلس 
ومباشرة  إدارة شــؤونــه،  عن  املسؤولة 
الــذي يحقق  النحو  اختصاصاته على 

أهداف الصندوق، وأغراضه«.
ــم  ــ ــلـــــس بــــــــاآلتــــــــي: رسـ ــ ــــجـ ــتـــــص املـ ــ ــــخـ ويـ
واســتــثــمــار  إلدارة  الـــعـــامـــة  الـــســـيـــاســـة 
ــوال الــصــنــدوق عــلــى األســـس املالية  أمــ
أعلى  لتحقيق  السليمة،  واالقتصادية 
عـــائـــد مــمــكــن مـــنـــهـــا، ووضــــــع الــهــيــكــل 
لـــلـــصـــنـــدوق،  واإلداري  ــيـــمـــي  ــنـــظـ ــتـ الـ
الــلــوائــح والـــقـــرارات الداخلية  وإصــــدار 
له في املسائل املالية واإلدارية والفنية، 
الحكومية،  بــالــقــواعــد  التقيد  دون  مــن 
ــلــــى مـــــشـــــروع املــــــوازنــــــة،  واملـــــوافـــــقـــــة عــ

والحساب الختامي«.
»الــنــظــر فــي الــتــقــاريــر  كــذلــك يــخــتــص بـــ
الــــدوريــــة الـــتـــي تـــقـــدم عـــن ســيــر الــعــمــل 
بالصندوق، ومركزه املالي، واتخاذ ما 
يـــراه بــشــأنــهــا، والــنــظــر فــي كــل مــا يــرى 
رئـــيـــس املــجــلــس أو نــائــبــه عـــرضـــه من 
املسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق، 
واتـــخـــاذ مــا يـــراه املــجــلــس مــنــاســبــًا من 
قـــــــرارات لــتــحــقــيــق أهــــــداف الـــصـــنـــدوق، 

وأغراضه«.
كلمة  الخيري هي  الوقف  أمــوال  وتعد 

ــــي اســــتــــمــــرار وزيــــــــر األوقــــــــاف  ــر فـ ــســ الــ
املــــصــــري، مــحــمــد مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة، فــي 
منصبه منذ يوليو/ تموز 2013، وعدم 
تعديل حكومي  أي  اســمــه ضمن  طــرح 
على مدار السنوات املاضية بخاف أي 
وزير آخر، ال سيما أنه تولى اإلشراف 
على إعداد هذا التشريع املكمل لقانون 
تــنــظــيــم هــيــئــة األوقـــــــــاف، الــــــذي صـــدق 
عــلــيــه الــســيــســي فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
األول املــاضــي، بــغــرض االســتــفــادة من 
أصـــــول وأمـــــــوال الـــوقـــف فـــي الـــحـــد من 
وتمويل  للدولة،  العامة  املــوازنــة  عجز 
العاصمة  غــرار  على  الكبرى  املــشــاريــع 

اإلدارية الجديدة.
ــة قــد  ــريـ ــانــــت هــيــئــة األوقـــــــــاف املـــصـ وكــ
شكلت لجنة ثاثية، تضم ممثلن عن 
ــة، وبــعــض  ــاف واملـــســـاحـ ــ ــ هــيــئــتــي األوقـ
ــادة تسعير  ــ الــحــكــومــيــة، إلعــ األجــــهــــزة 
أعيان الوقف بالقيمة السوقية، والتي 
مليار  و37  تريليونًا  قيمتها  تتجاوز 
جنيها(.   15.7 نــحــو   = ــــدوالر  )الـ جنيه 
ويـــولـــي جــمــعــة اهــتــمــامــًا بــالــغــًا بملف 
استثماراتها،  وتعظيم  الــوقــف،  أمـــوال 
اســـتـــجـــابـــة مـــنـــه لــتــوجــيــهــات الـــقـــيـــادة 

السياسية ممثلة في السيسي.
العن عن  الخيري هــو حبس  والــوقــف 
تمليكها ألحـــد مــن الــعــبــاد، والــتــصــدق 
مــبــاح. ويشمل  مــصــرف  عــلــى  باملنفعة 
الـــوقـــف األصــــــول الــثــابــتــة كــالــعــقــارات 
ــــول املنقولة  واملـــــزارع وغــيــرهــا، واألصـ
الـــتـــي تــبــقــى عــيــنــهــا بـــعـــد االســـتـــفـــادة 
منها كــــاآلالت الــصــنــاعــيــة، واألســلــحــة، 
ــا الـــتـــي تـــذهـــب عــيــنــهــا بــاالســتــفــادة  أمــ
منها، فتعتبر صدقة كالنقود والطعام 
 ،2018 آذار  مــــــــارس/  وفـــــي  ــيــــرهــــا.  وغــ
أصــدرت هيئة كبار العلماء في األزهر 
اقــتــراحــًا تشريعيًا  بــيــانــًا تــرفــض فــيــه 
يسمح باستغال الدولة أموال الوقف، 
مشددة على أنه »ال يجوز شرعًا تغيير 
شــرط الــواقــف، أو التصرف فــي الوقف 

على غير ما شرطه«.

مصرمال وناس

شح الوقود ساهم 
في موجة غالء جديدة 

للسلع الضرورية

Tuesday 6 April 2021 Tuesday 6 April 2021
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اقتصاد

موسى مهدي

قلة من الناس تعرف الــدور الذي 
الصغير، في  كاتانغا  إقليم  لعبه 
الديمقراطية،  جمهورية الكونغو 
وســـط أفــريــقــيــا، فـــي إنـــهـــاء الـــحـــرب الــعــاملــيــة 
 الــيــورانــيــوم 

ّ
الــثــانــيــة، لــكــن، فــي الـــواقـــع، فــــإن

الذي استخدم في إنتاج القنبلة التي ألقيت 
فـــي هــيــروشــيــمــا ونـــاغـــازاكـــي بــالــيــابــان في 
كاتانغا  منجم  فــي  تعدينه  تــم   1945 الــعــام 
الكونغولي. وعلى الرغم من بشاعة ما حدث 
فــي الــيــابــان، يبقى الــيــورانــيــوم مــن املــعــادن 
االســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــــدور حــولــهــا حـــروب 
املوارد في العالم، ليس فقط إلنتاج القنابل 

الذرية، لكن لتوليد الطاقة الكهربائية.
ــــرى خـــبـــراء فـــي املـــعـــادن االســتــراتــيــجــيــة،  ويـ
ــورة في   الــيــورانــيــوم يــتــجــه نــحــو أكــبــر فــ

ّ
أن

ــــال الـــعـــقـــد الـــحـــالـــي، مـــنـــذ خــبــا  األســــعــــار خـ
نجمه بعد كارثة فوكوشيما، في 11 مارس/ 
بالعديد  أدت  التي  الكارثة  آذار 2011. وهــي 
الطاقة  توليد  سياسات  ملراجعة  الـــدول  مــن 
واالبتعاد عن استخدام اليورانيوم في توليد 
الـــذي تعرض  الــتــلــوث البشع  الــكــهــربــاء بعد 
الــيــابــان. لكن، مــع صعود الرئيس  لــه شمال 
ــات املــتــحــدة،  ــايـــدن لــلــحــكــم فـــي الــــواليــ جـــو بـ
وتبنيه استراتيجية الطاقة النظيفة وإعادة 
ــاد نجم  بــــاده التــفــاقــيــة بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، عـ

اليوروانيوم للصعود مرة أخرى. 
ــأن، يـــــرى مـــصـــرف »مــــورغــــان  ــ ــشـ ــ فــــي هـــــذا الـ
بحث  في  األميركي،  االستثماري  ستانلي« 
أســـعـــار   

ّ
أن ــــي،  ــــاضـ املـ آذار  مـــــــارس/  نـــهـــايـــة 

ــيـــاســـي مــن  الــــيــــورانــــيــــوم تـــتـــجـــه الرتـــــفـــــاع قـ
دوالرًا   30 الـــبـــالـــغـــة  الـــحـــالـــيـــة  مــســتــويــاتــهــا 
للرطل )0.453 كيلوغرام( في السوق الفوري 

وربما تصل إلى 50 دوالرًا في العام 2024. 
الــشــأن نفسه، يــرى مصرف »بنك أوف  وفــي 
 أســعــار الــيــورانــيــوم 

ّ
مــونــتــريــال« الــكــنــدي أن

تــتــجــه نــحــو دورة انـــتـــعـــاش غــيــر مــســبــوقــة 
خال العقد الجاري مدعومة بعوامل ارتفاع 
ــنـــوويـــة في  ــفـــاعـــات الـ الــطــلــب عــلــى بـــنـــاء املـ
الــعــالــم. مــن جــانــبــه، يــرى اتــحــاد الــيــورانــيــوم 
 نــوويــا 

ً
 هــنــالــك نــحــو 50 مــفــاعــا

ّ
الــعــاملــي، أن

 هــذا 
ّ
ــاء فـــي الــعــالــم حــالــيــا، وأن تــحــت اإلنـــشـ

املعدل سوف يرتفع أكثر بعد نهاية جائحة 
كورونا التي تضرب حاليا النمو االقتصادي 
العاملي. ويقدّر االتحاد حجم اإلنتاج العاملي 
ــا يــعــادل  بــنــحــو 62 ألــــف طـــن ســـنـــويـــا، أي مـ
ــن الـــيـــورانـــيـــوم.  نـــحـــو 140 مـــلـــيـــون رطـــــل مــ
وبحسب بيانات اتحاد اليورانيوم العاملي، 
تــعــّد دول كــازاخــســتــان، وكــنــدا، وأســتــرالــيــا، 
وجــنــوب أفــريــقــيــا، ونــامــيــبــيــا، والـــصـــن، من 
كبار الاعبن في إنتاج اليورانيوم العاملي. 
كــازاخــســتــان، بحسب بيانات  وتــمــلــك دولـــة 
ــن احــتــيــاطــات  ــر مــ ــبــ االتـــــحـــــاد، الــنــســبــة األكــ
ــدر حـــجـــم احــتــيــاطــيــهــا  ــقـ ــيــــوم، إذ يـ ــيــــورانــ الــ

بنسبة 15% عامليا. 
أسعار  ارتفاع  تدعم  عوامل  وهنالك خمسة 
كوم«  »ماينينغ.  موقع  بحسب  اليورانيوم، 
الــعــاملــي، املــتــخــصــص فـــي تــقــاريــر وبــيــانــات 
املعادن. أول هذه العوامل، توجه العالم نحو 
الواليات  تقوده  باتت  الــذي  النظيفة  الطاقة 
التحتية.  البنى  إعــان تحديث  املتحدة بعد 
يذكر  لم  بايدن  الرئيس   

ّ
أن من  الرغم  وعلى 

تفاصيل حول توليد الطاقة الكهربائية في 
الــواليــات  فــي  التحتية  البنى  تحديث  خطة 
الــتــي رصــد لها نحو 2.3 تريليون  املــتــحــدة 
 توليد الكهرباء 

ّ
 خبراء يعتقدون أن

ّ
دوالر، فإن

باملفاعات النووية سيكون من بن البدائل 
الغازات  انبعاث  لتقليل  املقترحة  األميركية 
ــودة أوروبـــــــا لــلــتــولــيــد  ــ الـــســـامـــة. وثــانــيــهــا عـ
ــأن، كــشــفــت وثــيــقــة  ــ ــــشـ الـــــنـــــووي. فــــي هـــــذا الـ
 مجموعة 

ّ
أن بـــروكـــســـل،  فـــي  ســريــة صـــــادرة 

مــن الخبراء أوصـــوا دول االتــحــاد األوروبـــي 
الكهرباء.  توليد  في  اليورانيوم  باستخدام 
وكـــانـــت أملــانــيــا قـــد أوقـــفـــت تــولــيــد الــكــهــربــاء 
عــبــر املـــفـــاعـــات الـــنـــوويـــة فـــي أعـــقـــاب كــارثــة 
فــوكــوشــيــمــا بـــالـــيـــابـــان. وثــالــثــهــا، اضـــطـــرار 
الصن لتخفيض انبعاثات الغازات السامة. 
الــصــن الخمسية   خــطــة 

ّ
أن والحــــظ خـــبـــراء، 

تـــراجـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط الــــخــــام فــــي بـــدايـــة 
التعامات األسبوعية، أمس اإلثنن، متأثرة 
بـــاتـــفـــاق تـــحـــالـــف »أوبــــــــــك+« عـــلـــى تــخــفــيــف 
خفض اإلنتاج اعتبارًا من مايو/ أيار املقبل. 
وكان التحالف الذي يضم أعضاء في منظمة 
»أوبك« إلى جانب منتجن مستقلن بقيادة 
روســـيـــا، وافــــق عــلــى تخفيف قــيــود اإلنــتــاج 
بــمــقــدار 350 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا فــي مــايــو/ 
أيــار ليستقر خفض اإلنــتــاج عند قرابة 6.7 
مــايــن برميل يوميا. وكــانــت »أوبـــك +« قد 
تــعــرضــت لــضــغــوط مـــن الــــواليــــات املــتــحــدة 
بـــضـــرورة خــفــض أســعــار الــنــفــط. وتــتــخــوف 
بـــايـــدن مـــن تــأثــيــر  الـــرئـــيـــس جـــوزيـــف  إدارة 

التي أعلن عنها قبل أسبوعن أوصت برفع 
النووية  املفاعات  عبر  الكهربائي  التوليد 
بنسبة 46% بحلول عام 2025. ومن املعروف 
الــدول التي تعاني بشدة   الصن من بن 

ّ
أن

مــــن الـــتـــلـــوث الـــبـــيـــئـــي. أمـــــا الـــعـــامـــل الــــرابــــع 
والــواليــات  الصن  التسابق بن  فهو  واملهم 
ــوارد املــــعــــادن الــثــمــيــنــة في  ــ املـــتـــحـــدة عــلــى مــ
 بــكــن بــاتــت تستخدم 

ّ
الــعــالــم، خــصــوصــا أن

الشرائح  التي تستخدم في  الــنــادرة  املعادن 
بحربها التجارية مع الواليات املتحدة. ومن 
املــتــوقــع أن يــتــنــامــى الـــصـــراع بــن واشــنــطــن 
وعلى  النفيسة  املــعــادن  مراكمة  على  وبكن 
رأســهــا الــيــورانــيــوم ومــحــاولــة بسط النفوذ 
احتياطات ضخمة،  لديها  التي  الــدول  على 
ــا الــوســطــى  ــيـ خــصــوصــا دول أفــريــقــيــا وآسـ

 حرب 
ّ
أن الاتينية. ويــرى محللون  وأميركا 

العماقن  بــن  الطبيعية  واملـــــوارد  املـــعـــادن 
ستمتد قريبا إلى املناطق التي تتركز فيها 

احتياطات من اليورانيوم. 
 صــنــاديــق 

ّ
وقــــال تــقــريــر »مــايــنــيــنــغ. كــــوم« إن

االستثمار، مثل صندوق »يولو كيك« تتسابق 
ــزون الـــيـــورانـــيـــوم وحــجــز  عــلــى مـــراكـــمـــة مـــخـ
اليورانيوم،  منتجي  من  املستقبلية  العقود 
ــي تــحــقــيــق أربــــــــاح ضــخــمــة فــي  ــع األمــــــل فــ مــ
املــســتــقــبــل مـــن هــــذا املـــعـــدن الــــنــــادر. وهــنــاك 
عامل آخر وهو اليورانيوم املعروض مقارنة 
 العديد من مناجم اليورانيوم 

ّ
بالطلب، إذ إن

غــلــقــت بسبب جــائــحــة كــورونــا خـــال الــعــام 
ُ
أ

املاضي وعلى رأسها منجم »كومكو سيغار 
لــيــك« فــي كــنــدا الــــذي يــنــتــج نــحــو 18 مليون 

املتحدة  الــواليــات  الوقود في  ارتفاع أسعار 
عــلــى االنــتــعــاش االقــتــصــادي خـــال الصيف 

املقبل. 
وســيــنــفــذ الــتــحــالــف تــخــفــيــفــا آخــــر لخفض 
املقبل، بمقدار  اإلنــتــاج في يونيو/ حــزيــران 
350 ألــــف بــرمــيــل أخــــرى يــومــيــا إلــــى 6.350 
تخفيف  ذلـــك،  ويتبع  يوميا.  برميل  مــايــن 
آخر بمقدار 400 ألف برميل يوميا إلى 5.95 
ماين برميل يوميا في يوليو/ تموز املقبل.

ــعـــت الـــعـــقـــود اآلجـــلـــة لـــخـــام الــقــيــاس  وتـــراجـ
العاملي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران 
املــقــبــل بــمــقــدار 95 ســنــتــا أو 1.43 فــي املــائــة 
تــراجــعــت  كــمــا  لــلــبــرمــيــل.  دوالرًا   63.94 إلـــى 
ــة لـــلـــخـــام األمـــيـــركـــي  ــلــ ــقـــود اآلجــ ــعـ ــار الـ ــعــ أســ
غــرب تكساس الــوســيــط تسليم مــايــو/ أيــار 
إلـــى  ســنــتــا   81 أو  املــــائــــة  فــــي   1.32 بــنــســبــة 
60.63 دوالرًا للبرميل. وقالت دول »أوبك+« 
»التقلبات   

ّ
إن بــيــان،  فــي  املــاضــي،  الخميس 

في أسعار النفط التي لوحظت في األسابيع 
األخـــيـــرة، تستدعي اتــبــاع نــهــج حـــذر ويقظ 
فــي مــراقــبــة تــطــورات الـــســـوق«. وهــنــاك أكثر 
النفط  من ثاثة عوامل تدعم ارتفاع أسعار 
خـــال الــصــيــف املــقــبــل رغـــم زيــــادة املــعــروض 
النفطي. من بن هذه العوامل عودة النشاط 
االقـــتـــصـــادي لــقــطــاع الــســفــر والـــطـــيـــران في 
الــواليــات املــتــحــدة والــصــن. وتــوجــه الصن 
لـــزيـــادة مــشــتــريــات الـــخـــامـــات ملــــلء خــزانــات 
االحــتــيــاطــي االســتــراتــيــجــي، تحسبا لخطط 
ــتــــواء الــتــمــدد  ــيـــة الحــ الـــرئـــيـــس بـــايـــدن الـــرامـ
تحالف  تشكيل  عــبــر  الصيني  االقــتــصــادي 

بن االقتصادات الرأسمالية.  
)العربي الجديد، األناضول(

املتوقعة  الفائقة  الـــدورة  عــن  معزولة  ليست 
ألســعــار املــعــادن بعد جائحة كــورونــا، وقــال 
»غولدمان  بمصرف  العاملي  األســـواق  محلل 
ســاكــس«، جيفري كـــوري، فــي لقاء مــع نشرة 
املعادن   

ّ
إن األميركية،  آنــد بي غلوبال«  »أس 

تتجه نحو »دورة فائقة« في األسعار خال 

األعــوام املقبلة، شبيهة باالرتفاع الكبير في 
السبعينيات  الــذي شهدته في عقد  األسعار 
 هــــذا االرتـــفـــاع 

ّ
املـــاضـــي. ورأى أن الـــقـــرن  مـــن 

سعر   
ّ
وأن والــيــورانــيــوم،  الــنــحــاس  سيشمل 

الــنــحــاس ربــمــا ســيــرتــفــع إلـــى 50 ألـــف دوالر 
للطن. ويتفق مع هذا التحليل خبير األسواق 
ــي مـــــورغـــــان« األمـــيـــركـــي،  بـــمـــصـــرف »جـــــي بــ
مــاركــو كــوالنــوفــيــك، الـــذي يــقــول: »نــحــن أمــام 
دورة انــتــعــاش فــائــقــة فـــي أســـعـــار املـــعـــادن«. 
إلى 18  اليورانيوم تراجعت   أسعار 

ّ
أن يذكر 

الطلب  تراجع  بسبب   2016 العام  في  دوالرًا 
 دورة االنـــتـــعـــاش االقــتــصــادي 

ّ
حــيــنــهــا، لــكــن

ــيـــد الـــنـــظـــيـــف لــلــطــاقــة  ــتـــولـ ــتــــحــــول عــــن الـ والــ
وتـــحـــديـــث الــبــنــى الــتــحــتــيــة مـــن املـــتـــوقـــع أن 
ــاملــــي عــلــى  ــعــ ــــي زيـــــــــادة الـــطـــلـــب الــ تـــســـاهـــم فـ

السلمي.  لــاســتــخــدام  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
النقص  مــن  العالم  دول  مــن  العديد  وتعاني 
الــذري،  الــوقــود  فــي التقنية املطلوبة إلنــتــاج 
وبالتالي تتجه لروسيا لتلبية احتياجاتها. 
تــنــفــيــذ  فــــي  آتــــــــوم«  وتـــنـــشـــط شــــركــــة »روس 
الــعــديــد مـــن مــشــروعــات املــفــاعــات الــنــوويــة 
فــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة وتــركــيــا، وقـــد تعاقدت 
الــشــركــة عــلــى تــولــيــد الــكــهــربــاء عــبــر التوليد 
بالذّرة في العديد من البلدان. وتمتلك شركة 
»روس آتوم« نحو 36% من حصة تخصيب 
اليورانيوم في السوق العاملية. ومن املتوقع 
أن يتزايد التنافس في سوق الطاقة العاملي 
الذرية، مع تقدم تقنية  الكهرباء  على توليد 
السامة الذرية، وزيادة االستثمار في الطاقة 

النظيفة.

أفاد رئيس هيئة الرقابة املالية الروسية، أليكسي كودرين، 
بأنه باإلمكان خفض مستوى الفقر في روسيا إلى النصف 
قبل العام 2030، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من اإلجــراءات. 
ــا الـــروســـي  ــدومــ ــــن، فــــي اجـــتـــمـــاع بــمــجــلــس الــ ــــودريـ ــال كـ ــ وقــ
)النواب(: »هناك إجراءات معقولة للغاية من حيث املوارد، 
والتي يمكن أن تسرع في تحقيق هذا الهدف )خفض معدل 
الفقر بنحو الــنــصــف(«. وأضـــاف كــودريــن، الـــذي شغل في 
السابق منصب وزير املالية: »يمكن تحقيق هذا الهدف في 
السنوات املقبلة«، ولــم يكشف عن اإلجـــراءات أو الخطوات 
التي يجب تنفيذها، لكنه قال إن الهيئة أرسلت مقترحاتها 

بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء الروسي.
الــروســي فاديمير بوتن  الرئيس  العام 2018 وضــع  وفــي 
خفض  تضمنت  والــتــي  لروسيا،  الوطنية  التنمية  أهـــداف 
 ،2024 الــعــام  بحلول   %6.6 إلــى   %13.2 مــن  الفقر  مستوى 

لكنه تــم تعديل مــوعــد بــلــوغ الــهــدف ليكون 2030 بـــداًل من 
2024 بسبب جائحة كورونا.

وحول األسباب التي تحول دون مكافحة الفقر في روسيا، 
الحالية تعجز عن تغيير الوضع  السلطة  أن  أكد مراقبون 
بشكل جذري بسبب استشراء الفساد على جميع مستويات 
السلطة. يــذكــر أنــه فــي املــقــابــل يــــزداد  األثــريــاء ثـــراء بشكل 
كبير في روســيــا. وبحسب قائمة أثــرى أثــريــاء روسيا عن 
عام 2019 التي أعدتها مجلة »فوربس« العاملية، فإن هناك 
100 شخصية روسية تزيد ثروة كل منها عن مليار دوالر. 
كما أن إجمالي ثروات أثرى 200 شخصية روسية يبلغ 496 
الدولية  االحتياطات  مجموع  بذلك  ويــقــارب  دوالر،  مليار 
الروسية البالغة حاليا 510 مليارات دوالر. وشهدت روسيا 
ــات سابقة مجموعة مــن االحــتــجــاجــات على تــردي  فــي أوقـ

األوضاع املعيشية واستشراء الفساد.

بريق المعادن 
االستراتيجية

تراجع النفط بسبب 
زيادة »أوبك+« لإلنتاج

)Getty( منجم يورانيوم في روسيا

)Getty( ارتفاع كبير في أسعار السلع وضعف األجور

)Getty( مواطنون يعانون من شظف العيش

)Getty( تفاوت طبقي في روسيا )Getty( سيارات تسال تستفيد من خطة الطاقة النظيفة)Getty( مقر منظمة أوبك في فيينا

)Getty( سوق خضر في إسطنبول

الصراع بين واشنطن 
وبكين على دول 

مخزونات اليورانيوم 
يدعم األسعار

رطــل أو نحو 13 في املائة من حجم اإلنتاج 
ــمـــوز 2018 جـــرى  ــــي يـــولـــيـــو/ تـ الـــعـــاملـــي. وفـ
إغــاق منجم »مــاك آرثــر ريفر« في أستراليا 
ــــذي يــنــتــج نــحــو 25 مــلــيــون رطــــل ســنــويــا.  الـ
غلقت. 

ُ
أ الصغيرة  املناجم  العديد من   

ّ
أن كما 

ضت شركة »كومكو« 
ّ
الشأن نفسه، خف وفــي 

أكبر منتجي  من  تعد  التي  كازاخستان،  في 
اليورانيوم في العالم، حجم إنتاجها بنسبة 
15 في املائة خال العام املاضي وتتجه نحو 
تخفيض اإلنــتــاج بنسبة 20 في املائة خال 
 شركة »كازآتومبروم« 

ّ
الفترة املقبلة. يذكر أن

الــكــازاخــســتــانــيــة، تــعــّد أكــبــر شــركــة منتجة 
لليورانيوم في العالم بواقع 21 في املائة من 
اتحاد  إحصائيات  بحسب  العاملي،  اإلنــتــاج 
الــيــورانــيــوم.  دورة فــورة أســعــار اليورانيوم 

توقعات بارتفاع قياسي لليورانيوم 
وسط صراع الموارد

ــنــــت هـــيـــئـــة اإلحـــــــصـــــــاء الــــتــــركــــيــــة،  ــلــ أعــ
أمــــس اإلثــــنــــن، ارتــــفــــاع مـــؤشـــر أســعــار 
ــارس/  املــســتــهــلــكــن فـــي تــركــيــا خـــال مـ
املــئــة،  فـــي   1.08 بــنــســبــة  املـــاضـــي  آذار 
بــاملــئــة على  الــتــضــخــم 16.19  لــيــصــبــح 
ــك فــــي أحــــدث  ــ ــاء ذلـ ــ ــاس ســــنــــوي. جـ ــ أســ

معطيات كشفت عنها الهيئة، اإلثنن.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة أنـــــه بــالــنــظــر إلـــى 
مـــتـــوســـط األشــــهــــر الـــــــــ12 خـــــال الـــعـــام 
املنصرم، فقد ارتفعت أسعار املستهلك 
بنسبة 13.18 فــي املــئــة، وكــذلــك أسعار 
املـــئـــة.  فــــي   17.04 املــحــلــيــن  املــنــتــجــن 
ــة اإلحـــــــصـــــــاء، إلـــــــى أن  ــئـ ــيـ وأشـــــــــــارت هـ
مــارس/  في  املستهلكن  أسعار  مؤشر 
املــئــة مــقــارنــة مع  فـــي  ارتـــفـــع 3.71  آذار 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، و16.19 
ــر نــفــســه  ــهـ ــشـ ــــع الـ ــقــــارنــــة مـ ــة مــ ــئــ ــــي املــ فـ

مـــن عـــام 2020. كــمــا أن مــؤشــر أســعــار 
مقارنة  املــئــة  فــي   8.21 ارتــفــع  املنتجن 
مـــع ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املـــاضـــي، 
و31.2 في املئة مقارنة بفبراير/ شباط 
من  التركية  الحكومة  وتتخوف   .2020
كانت  الخشية  التضخم، وهــذه  ارتفاع 
من األسباب التي أدت إلى إقالة محافظ 
الــبــنــك املـــركـــزي نـــاجـــي آغـــبـــال. وكــانــت 
تــوقــعــات املــحــلــلــن تــشــيــر إلــــى ارتـــفـــاع 
ــارس املـــاضـــي بنسبة  ــ الــتــضــخــم فـــي مـ
السنوي  املــعــدل  ليبلغ  املــئــة،  فــي   1.09
املئة. ويقيس مؤشر أسعار  15.61 في 
في  تحصل  الــتــي  الــتــغــيــرات  املستهلك 
ــار، انـــطـــاقـــا  ــعــ املــــســــتــــوى الــــعــــام لــــأســ
مــــن تــتــبــع ســـلـــة تــشــمــل جــمــيــع الــســلــع 

والخدمات املستهلكة داخل بلد معن.
)األناضول(

ارتــــفــــع ســـهـــم »تــــســــا« بــنــســبــة %7.5 
خال تعامات ما قبل جلسة االفتتاح 
في »وول ستريت«، صباح أمس، بدعم 
من إعان الشركة بيانات التسليمات 
ــام الـــجـــاري.  ــعـ ــربـــع األول مـــن الـ عـــن الـ
الكهربائية،  الــســيــارات  وقــالــت شــركــة 
ألف  إنها سلمت 184.8  الجمعة،  يــوم 
وحدة، في حن توقع املحللون تسليم 
168 ألـــف وحــــدة. وفـــي الــوقــت نفسه، 
إيــلــون ماسك،  أعلن مؤسس »تــســا«، 
فــي األســبــوع املــاضــي، أن أزمـــة نقص 
املــعــروض مــن الــرقــائــق تــصــّعــب مهام 
إنتاج شاحنات كهربائية على نطاق 
واسع. وعلى صعيد تعامات ما قبل 
االفــتــتــاح، صعد سهم »تسا«  جلسة 
دوالرا.   711.33 ــــى  إلــ  %7.5 بـــنـــحـــو 
»غــيــم ستوب«  وتــراجــعــت قيمة سهم 
ــارت ضــجــة كــبــيــرة فـــي بــدايــة  ــ الــتــي أثـ

ــاري بــعــد تــقــدمــهــا بطلب  ــجــ الـــعـــام الــ
لــبــيــع 3.5 مـــايـــن ســهــم مـــن األســهــم 
القفزة الكبيرة  العادية، مستفيدة من 
التي سجلتها في مطلع العام الجاري 
»ريديت«.  على  املستثمرين  من  بدعم 
وتمثل الصفقة 5% من األسهم املعلقة 
حــتــى  ســــهــــم،  ــلـــيـــون  مـ  69.9 ــبـــالـــغـــة  الـ
السابع عشر من مارس/آذار املاضي. 

ــــاق الــخــمــيــس، بلغ  ــا لــســعــر إغـ ــقـ ووفـ
ــتــــوب« 191.45  ــم ســ ــيـ ســـعـــر ســـهـــم »غـ
الـــشـــركـــة  تـــســـتـــهـــدف  فـــيـــمـــا  دوالرا، 
ــن بـــيـــع األســـهـــم  ــد مــ ــائـ ــعـ اســــتــــخــــدام الـ
الشركة،  فــي  العامة  األغـــراض  لخدمة 
ولـــتـــعـــزيـــز مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا الـــعـــمـــومـــيـــة. 
ــــوب« فــي  ــتـ ــ ــع ســـهـــم »غــــيــــم سـ ــ ــراجــ ــ وتــ
تعامات ما قبل االفتتاح 15.9% إلى 

161 دوالرًا.
)العربي الجديد(

التضخم في 
تركيا فوق %16

ارتفاع سهم »تسال« 
وتراجع »غيم ستوب«

اقتصاد الناس

االستراتيجية  المعادن  العالمي على  الطلب  يتزايد  أن  يتوقع محللون 
خالل السنوات المقبلة، وبالتالي، تشهد أسعار اليورانيوم دورة انتعاش 
فائقة بعد جائحة كورونا. وتوقع مصرف »مورغان ستانلي« أن يرتفع 

سعر رطل اليورانيوم إلى 50 دوالرًا عام 2024

على  االثنين،  أمس  المبكرة،  التعامالت  في  الذهب  أسعار  هبطت 
األسهم  وصعود  األميركية  الخزينة  سندات  عوائد  ارتفاع  خلفية 
وظائف  بيانات  بعد  العالمية، 
في  المتوقع  من  أفضل  جاءت 
تفاؤًال  غذت  المتحدة،  الواليات 
سريع.  اقــتــصــادي  تعاف  حيال 
المحللة  يانغ،  مارغريت  وقالت 
إّن »بيانات  لدى »ديلي إف. إكس« 
الــدوالر  عــززت  القوية  الوظائف 
أسعار  على  وتضغط  والعوائد 
الذهب. أعتقد أّن االتجاه الرئيسي 

للذهب سلبي«. 

هبوط أسعار الذهب

االقتصاد في صور

خفض الفقر في روسيا
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