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القروض تنهي أزمة رواتب العراقيين
بغداد ـ أكثم سيف الدين

أنهى البرملان العراقي جدل أزمة 
بالتصويت  املــتــأخــرة،  الــرواتــب 
عـــلـــى قـــــانـــــون االقــــــتــــــراض بــعــد 
خــافــات بــن الــقــوى الــســيــاســيــة، ليضمن 
تسليم رواتب املوظفن ملدة 3 أشهر أخرى، 
وهو ما تسعى إليه الحكومة كحل في ظل 

األزمة املالية القائمة في الباد.
ــة تــأخــيــر الـــرواتـــب واحــــدة من  ومــثــلــت أزمــ
أخطر األزمات التي واجهتها الباد أخيرا، 
ــتـــي تــســبــبــت بــــإحــــراج لــلــحــكــومــة الــتــي  والـ
القانون  إال من خــال  تأمينها   لم تستطع 
العجز  لسد  بــاالقــتــراض  لها  الـــذي يسمح 
املـــالـــي الـــنـــاتـــج عـــن األزمــــــة املـــالـــيـــة بسبب 
انـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط عـــاملـــيـــا. وخـــال 
جــلــســة  امـــتـــدت حــتــى ســاعــة مــتــقــدمــة من 
فــجــر أمــــس، الــخــمــيــس، اســتــطــاع الــبــرملــان 
فقراته  بعض  تعديل  بعد  القانون،  تمرير 

ــع رؤيــــــة بـــعـــض األطــــــراف  بـــمـــا يــنــســجــم مــ
السياسية التي كانت معترضة.

ــأم نــصــابــهــا  ــتــ وتـــــــرأس الـــجـــلـــســـة، الـــتـــي الــ
بـــــصـــــعـــــوبـــــة، رئــــــيــــــس الـــــــبـــــــرملـــــــان مـــحـــمـــد 
الــحــلــبــوســي، وتــــم عــــرض فـــقـــرات الــقــانــون 
ــم تــم  ــ ــتــــصــــويــــت، ومــــــن ثـ ــردة عـــلـــى الــ ــفــ ــنــ مــ
ــان  الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــانـــون بــكــامــلــه. وكـ
ــكــــرد قــــد قـــاطـــعـــوا الــجــلــســة فــي  الــــنــــواب الــ
ــا، مـــعـــتـــرضـــن عـــلـــى طـــــرح بــعــض  ــهـ ــتـ ــدايـ بـ
الــقــوى مــقــتــرحــا يــحــدد حــصــة اإلقــلــيــم من 
الجارية  )النفقات  الفعلي  اإلنفاق  مجموع 
ونـــفـــقـــات املـــشـــاريـــع االســـتـــثـــمـــاريـــة(، بــعــد 
ــة املــــحــــددة  ــاديـ ــيـ ــسـ اســـتـــبـــعـــاد الـــنـــفـــقـــات الـ
بــقــانــون املـــوازنـــة الــعــامــة، شـــرط الــتــزامــهــم 
بتسديد مبالغ النفط املصدر من كردستان 
ــرادات األخـــرى غير النفطية،  ــ الــعــراق واإليـ

مقابل حصوله )اإلقليم( على نفقاته.
وســبــق انــعــقــاد الــجــلــســة اجــتــمــاع فـــي قبة 
البرملان لقادة القوى السياسية بمن فيهم 

الكرد، مع اللجنة املالية البرملانية، أفضى 
القانون وتأجيل  تمرير  التوافق على  إلــى 
أن خافا ومشادات  إال  الكرد،  فقرة حصة 
كــامــيــة بــن الـــنـــواب الــكــرد ونــــواب الــقــوى 
األخــــــــرى خـــــال الـــجـــلـــســـة دفــــعــــت بـــاتـــجـــاه 
مــضــي الــبــرملــان بــالــتــصــويــت عــلــى الــفــقــرة، 
ليضمن الكرد الحصول على حصتهم من 
دون شــــروط عــلــيــهــم. وســيــغــطــي الــقــانــون 
املالي في موازنة  العجز  الــذي تم تمريره، 
الثاني،  الحكومة ألشهر نوفمبر/ تشرين 
كانون  ويناير/  األول،  كانون  وديسمبر/ 

الثاني من العام املقبل.
قوى سياسية عّدت القانون غير منصف، 
ــتـــبـــرت أنــــه لـــم يــضــمــن تـــوزيـــعـــا عـــادال  واعـ
بـــن املـــحـــافـــظـــات. وقـــــال الـــنـــائـــب عـــن كتلة 
ــداوي، فــي  ــمــ ــال املــــحــ ــمـ الـــنـــهـــج الـــوطـــنـــي جـ
بـــيـــان لـــــه: »لـــــم يــضــمــن الــــقــــانــــون تــوزيــعــا 
ــادال فـــي تــخــصــيــصــات املــحــافــظــات، ولــم  عــ
والــجــنــوب في  الــوســط  تنصف محافظات 

على  االستثمارية«. وشــدد  تخصيصاتها 
الوسط  أن تسلم محافظات  أنــه »ال يصح 
والجنوب كل منتوجها النفطي وإيــرادات 
منافذها للخزينة العامة، في وقت تمتنع 
فيه سلطات اإلقليم عن تسليم نفط اإلقليم 

واإليرادات االتحادية األخرى«.
أمــا الــنــائــب محمد صــاحــب الــدراجــي، فقد 
حذر من استمرار االعتماد على االقتراض 
الـــقـــوانـــن،  بــتــمــريــر  األذرع  لـــي  وســـيـــاســـة 
وقــــال فــي تــغــريــدة لـــه، إن »جــلــســة مجلس 
الــســادســة صباحا  الساعة  انتهت  الــنــواب 
بــالــتــصــويــت عــلــى تــســديــد عــجــز الـــرواتـــب، 
والسبب هو تفاوض واتفاق رؤساء الكتل 
مع الكرد حول تأجيل فقرة حصتهم، لكن 
الــنــواب )الــكــرد( رفــضــوا االتــفــاق، وأصـــروا 
على الــتــصــويــت«، مــشــددا على أنــه »يجب 
إيــجــاد حــلــول أخـــرى غــيــر االقـــتـــراض، لكي 
نتجنب اإلفاس الناعم. سياسة لي األذرع 
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لن تكون مقبولة مستقبا

عدنان عبد الرزاق

ــة االقـــتـــصـــاد عـــن مــؤتــمــر إعـــــادة الــاجــئــن  ــ غـــابـــت ورقـ
السورين، الذي اختتم أعماله مساء أمس في العاصمة 
دمشق، ألن نظام بشار األسد فقد القدرة على استخدام 
هذه الورقة وإعالة السورين ولو بالحد األدنى، حسب 
وزيــــر االقــتــصــاد بــالــحــكــومــة املــعــارضــة عــبــد الحكيم 
»العربي الجديد«، بلغة ساخرة:  املصري، الذي يقول لـ
لعل بصور الطوابير أمام األفران ومراكز توزيع الوقود 
الداخل  ســوريــو  يعيشها  التي  البحبوحة  على  دليا 
لــم تعد  املــصــري:  بــالــعــودة. ويضيف  يغري املهجرين 

الطامعة  للدول  بالنسبة  مغرّية  اإلعــمــار  إعــادة  كعكة 
بحصتها من كعكة خراب سورية، ألن قانون »قيصر« 
األميركي والعقوبات واملواقف األوروبية واضحة بأنه 
الوزير  إعـــادة إعــمــار قبل الحل السياسي. وأضـــاف  ال 
السورين  »إخــوتــنــا  أن  املــعــارض،  االئــتــاف  بحكومة 
يعيشون الفقر واالمتهان لتحصيل قوت يومهم«، ففي 
حن األجــور ال تزيد عن 50 ألف ليرة شهريًا )الــدوالر 
= نحو 1250 ليرة رسميا(، تزيد تكاليف املعيشة، عدا 
إيجار املسكن، عن 600 ألف ليرة، ما وضع السورين 
بمقدمة قوائم الفقر والبطالة، بعدما زاد من هم تحت 
البطالة  إلــى 50%، وتــجــاوزت نسبة  املدقع  الفقر  خط 

ــرأي الـــوزيـــر، لـــو تــتــاح الــفــرصــة لــســوريــي  83%، لـــذا بــ
التجويع والتفقير ريثما  مــن  لــهــاجــروا هــربــًا  الــداخــل 

يزول نظام بشار األسد.
أمــس، »مؤتمر  أول من  قد استضافت،  وكانت دمشق 
الاجئن السورين«، برعاية ورئاسة روسية وحضور 

ممثلن عن 27 دولة ومنظمة غير حكومية.
وتــطــرق رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار األســــد، خــال 
افــتــتــاح املــؤتــمــر أول مــن أمـــس، إلـــى أن نــظــامــه يــواجــه 
الاجئن  ماين  مترابطة،  عناصر  من  مركبة  قضية 
الراغبن في العودة وبنية تحتية مدمرة، مشيرًا إلى أن 
مؤسسات الدولة السورية تمكنت من التقدم خطوات 

مــقــبــولــة نسبة إلـــى إمــكــانــيــاتــهــا فــي الــتــعــامــل مــع هــذا 
نظام  حــرب  نتيجة  الخسائر  وزادت  الكبير.  التحدي 
األسد وحلفائه بموسكو وطهران على ثورة السورين 
عن 442 مليار دوالر، بحسب آخر تقرير دولــي تطرق 

آلثار الحرب املندلعة بسورية منذ مارس/ آذار 2011.
ــــرى االقـــتـــصـــادي الـــســـوري مــحــمــود حـــســـن، خــال  ويـ
وإن  سياسي  املؤتمر  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديثه 
 إنــســانــيــًا أو اقــتــصــاديــًا، وهــدفــه أن تتقدم 

ً
أخـــذ شــكــا

روســــيــــا خـــطـــوة وتـــســـحـــب مـــلـــف الـــاجـــئـــن مــــن األمــــم 
املتحدة، وأن ترّوج لنظام األسد وتحاول إعادة إنتاجه 

قبل االستحقاق الرئاسي في العام املقبل.

االقتصاد يغيب عن مؤتمر عودة الالجئين السوريين في دمشق

المغرب وتونس أكبر 
الخاسرين من أوروبا

اعتبرت منظمة أوكسفام 
الدولية، أن املغرب وتونس »أكبر 

الخاسرين« من سياسات التجارة 
والهجرة لالتحاد األوروبي. 
ودعت أوكسفام، في تقرير 

اطلعت عليه األناضول، االتحاد 
األوروبي واملغرب وتونس، 

إلى »ضمان أن أي استئناف 
ملفاوضات التجارة والهجرة، 

ينبغي أن يدعم االنتعاش العادل 
والشامل لجميع األشخاص الذين 

يعيشون في شمال أفريقيا«.
وأكدت املنظمة في تقريرها أن 

»السياسات التجارية غير العادلة، 
وغير املتسقة، واملزدوجة، التي 

يتبعها االتحاد األوروبي في 
شمال أفريقيا ساهمت في فقدان 

الوظائف، واستنزاف العقول، 
والتأثيرات السلبية الساحقة على 
أولئك الذين ال يستطيعون تحّمل 

تكاليفها«.

رواتب الفلسطينيين تتآكل
تتآكل رواتب الفلسطينيني في 
عز أزمة اقتصادية ومعيشية 

تتضافر فيها املشكالت الداخلية، 
وتضييق االحتالل، مع انتشار 

فيروس كورونا وتأثيره على 
القطاعات االقتصادية والعمالة 
فيها، بحيث أصبحت الرواتب 

ال تكفي االحتياجات األساسية 
لألسرة مع االرتفاع املستمر في 

تكاليف املعيشة في األراضي 
الفلسطينية. 

ويطبق في فلسطني غالف 
ضريبي وجمارك واحد تقريبا 

مع االحتالل، وفق وكالة 
األناضول، مع اختالف الحد 
األدنى لألجور بني الطرفني، 

فبينما يصل إلى 5300 شيقل 
)1558 دوالرا( لإلسرائيليني، فإنه 
يبلغ 1450 شيقال )425 دوالرا( 
للفلسطينيني. وللشهر الخامس 

على التوالي، صرفت السلطة 
الفلسطينية، الشهر املاضي، 
نصف راتب ملوظفيها، تحت 

ضغط أزمتي جائحة كورونا 
م عائدات املقاصة من 

ّ
وعدم تسل

االحتالل، والتي تقدر بنحو 200 
مليون دوالر شهريا. 

طيران اإلمارات تسّجل 
خسائر فادحة

سّجلت شركة »طيران اإلمارات« 
خسائر بقيمة 3.4 مليارات دوالر، 
بحسب نتائجها نصف السنوية 

التي أصدرتها أمس الخميس، 
في أول خسائر ألكبر مجموعة 

نقل جوي في الشرق األوسط 
منذ ثالثة عقود تأتي على خلفية 

اإلغالقات املرتبطة بفيروس 
كورونا املستجد. 

وقال الرئيس التنفيذي لطيران 
اإلمارات، الشيخ أحمد بن سعيد 

آل مكتوم، في بيان نشرته 
»فرانس برس« إنه »بفعل هذه 

األوضاع غير املسبوقة التي 
أصابت قطاع الطيران والسفر، 

سجلت مجموعة اإلمارات 
خسائر نصف سنوية للمرة 

األولى منذ أكثر من 30 عامًا«. 

أخبار

تحديات 
لقاح كورونا 

تكبح مكاسب 
أسهم اليابان

أن  أثــر نظيراتها األميركية، بيد  التكنولوجيا  اقتفت أسهم  إذ  العام  قــرب أعلى مستوى في 29 عاما ونصف  الخميس،  أمــس  أغلق مؤشر نيكي 
املكاسب كبحتها عمليات بيع لجني األرباح عقب ارتفاع غذاه تفاؤل بشأن تطورات متعلقة بلقاح لكوفيد-19. وارتفع املؤشر نيكي 0.68 باملئة إلى 
25520.88 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1991 في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت األسهم لفترة وجيزة 
في تعامات ما بعد الظهيرة، إذ انتاب الحذر بعض املستثمرين بشأن االرتفاع وباعوا األسهم لجني األربــاح. وقــال دايسوكي أوتشياما كبير 
اإلستراتيجين لدى أوكاسان لألوراق املالية »الجميع مبتهجون بأنباء اللقاح، لكنهم بدأوا يدركون أن هناك العديد من التحديات، مثل املسائل 

اللوجيستية وأداء اللقاح«. 

اقتصاد
Friday 13 November 2020
الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  27  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2265  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

طرابلس ـ العربي الجديد

ــهـــرت بـــيـــانـــات حــديــثــة ملــصــرف  أظـ
ــلـــس أن  ــرابـ ــــزي فــــي طـ ــــركـ لــيــبــيــا املـ
ــــود خـــــــــارج الـــقـــطـــاع  ــقـ ــ ــنـ ــ عـــــــرض الـ
سبتمبر/  شهر  نهاية  حتى  ارتــفــع  املصرفي 
أيــلــول املــاضــي إلـــى مــا يــعــادل 7.72 أضــعــاف 
معدله الطبيعي، إذ وصل عرض النقود نسبة 
إلى الناتج املحلي اإلجمالى إلى نحو 300 في 
املائة. وأوضح »املركزي« أن العملة املتداوالة 
اإلجــمــالــيــة بــلــغــت 55 مــلــيــار ديـــنـــار )الـــــدوالر 
ديــنــار(، منها 38.6 مليار دينار  يــســاوي 1.4 
دينار  مليار  و1.4  الجمهور  لــدى  العملة  مــن 
لدى الجهاز املصرفي باإلضافة إلى 15 مليار 
دينار عملة مطبوعة لدى املصرف املوازي في 
البيضاء وتوزعت ما بن التداول في السوق 
ــان حــجــم الــكــتــلــة  ــ ــاز فـــي الـــبـــيـــوت. وكـ ــنـ ــتـ واالكـ
مليار   40 يــــوازي   2010 عـــام  بنهاية  الــنــقــديــة 
ديــنــار، ثــم ارتــفــع خــال عشر ســنــوات وصــواًل 
إلى 107 مليارات دينار بنهاية الربع األول من 
الصادرة  الحالي. وطبقا لإلحصائيات  العام 
عن املصرف املركزي، بلغت العملة في التداول 
خـــارج املــصــرف املــركــزي فــي أواخــــر سبتمبر 
بلغت  بينما  ديــنــار،  مــلــيــار   14.2 نــحــو   2011
كمية العملة لدى الجمهور 7.6 مليارات دينار 
في نهاية عام 2010، و3.9 مليارات دينار في 

نهاية عام 2006.

خيارات محدودة
ــادي،  ــهـ ــادي أبـــوبـــكـــر الـ ــتـــصـ وقـــــال املــحــلــل االقـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه ال  فـــي تــصــريــحــات لـــ
النقد، وذلــك لعدم  توجد حلول بشأن عــرض 
وانقسام  بالباد  السياسي  االستقرار  توافر 
ــاف أن الـــخـــيـــارات  ــ ــ الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة. وأضـ
املــطــروحــة ملــتــخــذي الــقــرار الــنــقــدي مــحــدودة، 
الــتــمــويــل بالعجز مــن خـــال طباعة  وأبـــرزهـــا 
املزيد من النقود، وهو ما يتسبب في ضعف 
الـــديـــنـــار الــلــيــبــي أكـــثـــر مـــمـــا هــــو عــلــيــه اآلن، 

باإلضافة لعدم اجتماع مجلس إدارة مصرف 
لــيــبــيــا املـــركـــزي بــســبــب االنــقــســام الــســيــاســي. 
وطــالــب بــضــرورة تــوجــيــه الــســيــاســة النقدية 

باالتجاه الذي يساهم في االستقرار النقدي.
ــــي عـــــــدد مــن  ــاذ االقـــــتـــــصـــــاد فــ ــ ــتــ ــ واعــــتــــبــــر أســ
زيــادة  أن  املصراتي،  وئــام  الليبية  الجامعات 
اإلنـــفـــاق نــاتــجــة عــن تــزايــد عـــرض الــنــقــود من 
ــال إن اســتــمــرار  ــ ــركــــزي، وقـ خــــال املـــصـــرف املــ
األزمــــة املــعــيــشــيــة وعــــدم تــوفــيــر لــقــمــة العيش 
لـــعـــوائـــل بـــعـــض الـــشـــرائـــح ســـيـــزيـــد تــفــاقــمــهــا 
مـــع تــصــاعــد مــشــكــلــة الــســيــولــة الــتــي وصفها 

باألصعب منذ عام 2011.
ــقـــود تــفــوق  ــنـ ــــرض الـ وأوضـــــــح أن مــــعــــدالت عـ
االقتصاديات  وأن  اإلجــمــالــي،  املحلي  الناتج 
ــود فــيــهــا مــع  ــقـ ــنـ الــســلــيــمــة يـــتـــطـــور عـــــرض الـ
ــتـــاج الــســلــعــي والـــخـــدمـــي، ولــكــن في  نــمــو اإلنـ
ــادة  ــر تــمــامــًا، حــيــث إن زيـ لــيــبــيــا يــخــتــلــف األمــ
عرض النقود تترافق مع انكماش في الناتج 
املــحــلــي اإلجــمــالــي، ودعـــا إلـــى ضــــرورة اتــبــاع 
النقود  امــتــصــاص  املــركــزي سياسة  املــصــرف 
وذلك  التضخم،  من  الحد  بغية  الجمهور  من 
باستخدام أدوات السياسة النقدية، ألن األمر 
وتتواصل  للمواطنن.  الشرائية  القوة  يمس 
بغالبيتهم  يعتمدون  الذين  الليبين  معاناة 

على مداخيلهم من املرتبات، وإن كان بعضهم 
يمتلك بطاقة شراء صادرة عن أحد املصارف، 
فـــإنـــهـــم ال يــســتــطــيــعــون اســتــعــمــالــهــا بــســبــب 

توقف املنظومة اإللكترونية بشكل متكرر.

تفاقم أزمة السيولة
»الــعــربــي  ــال املـــواطـــن الــعــمــاري جــلــول لـــ وقــ
الجديد«، إن ال حديث للمواطن اليوم إال عن 
السيولة، إضافة إلى أزمة نقص األدوية مع 
غــاء األســعــار. ويضاف إلــى هــذه املشكات 
على  يؤثر  الــذي  الكهربائي  التيار  انقطاع 
ــد املــواطــن مــوســى مصباح  شـــّح املــيــاه. وأكـ
أنــه زبـــون لــدى مــصــرف الــتــجــارة والتنمية 
السيولة  وأن  بطرابلس،  العماد  ذات  بفرع 
شبه مقطوعة منذ عامن ونيف. وأشار إلى 
إقبال عدد من الليبين على سحب ودائعهم 
بسبب عدم الثقة بالجهاز املصرفي، فضا 
عــن الخشية مــن انـــدالع مــزيــد مــن االقتتال 

بن األطراف املتصارعة.
ومن جانبه، لفت املصرفي رمضان أبولقاسم 
في  االقتصادية  اإلصــاحــات  برنامج  أن  إلــى 
استقراراألسعار  في  2018، ساهم  عــام  نهاية 
ــة الــســيــولــة إلـــى حــد كبير وفــي  ومــعــالــجــة أزمـ
الــتــخــفــيــض مـــن الــكــتــلــة الــنــقــديــة الــتــي تشمل 
الجمهور  العام والخاص لدى  القطاع  ودائــع 
من 122 مليار دينار إلى 107 مليارات دينار، 
ولكن توقف إنتاج النفط، مطلع العام، تسبب 

في أزمة سيولة أخرى باملصارف.
ــات  ــدراســ ــلــ فـــيـــمـــا أكــــــد مــــديــــر مــــركــــز أويــــــــا لــ
ليبيا وقعت  أن  أبولسن  االقتصادية أحمد 
فــي فــخ الــســيــولــة، وأن االقــتــصــاد الــلــيــبــي ال 
يــســتــوعــب أكــثــر مــن خمسة مــلــيــارات ديــنــار 
املصارف  خــارج  املــتــداولــة  العملة  وأن  فقط، 
»العربي الجديد«،  تناهز 38.6 مليارًا. وأكد لـ
النشاط  فــي  املــصــرفــي  الــجــهــاز  عـــدم فاعلية 
االقتصادي وتركز جزء من مهمته في جذب 
الــــودائــــع تــحــت الــطــلــب مـــن دون تــوظــيــفــهــا 
كثيرا  الليبي  االقتصاد  وعانى  الــســوق.  في 
إغاقات  بسبب  النفط  إيــــرادات  مــن خسائر 
ــقــــول واملــــــوانــــــئ نـــتـــيـــجـــة الـــــصـــــراع بــن  الــــحــ
الفرقاء، ما انعكس سلبا على سعر الدينار 
في السوق السوداء. وتسبب إقفال املنشآت 
املاضي،  الثاني  يناير/كانون  منذ  النفطية 
دوالر.  مليارات   9.8 نحو  بلغت  في خسائر 
ولــكــن مــصــادر مــن إدارة اإلنــتــاج باملؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط كــشــفــت فــــي وقـــــت ســابــق 
»العربي الجديد« أن إنتاج ليبيا من النفط  لـ
يــتــوقــع أن يــرتــفــع إلـــى مــلــيــون بــرمــيــل خــال 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.

الجزائر ـ حمزة كحال

خنقت أزمــتــا تــراجــع عــائــدات الــنــفــط وكـــورونـــا شــركــة النفط 
باملائة من   92 أكثر من  التي تضمن  الجزائرية »سوناطراك« 
إلى  املـــوارد  دفعها شح  إذ  اإلجمالية سنويا،  الباد  مداخيل 
مراجعة حساباتها، وانتهاج سياسة »شد الحزام«، من خال 

تجميد خطة استثمارية بـ 10 مليارات دوالر.
وحسب املعلومات التي تحوزها »العربي الجديد« من مصدر 
داخـــل »ســونــاطــراك« فـــإن »الــعــمــاق الــجــزائــري قـــرر تعليق 3 
مــشــاريــع كــبــرى، أولــهــا مصنع للغاز املــســال فــي حقل »رورد 
الــبــاغــيــل« بــمــديــنــة حــاســي مــســعــود )981 كــيــلــومــتــرا جــنــوب 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة(، والــــذي يتضمن وحــــدة ضــغــط الــغــاز 
الــغــاز، كما جمدت  الــغــاز ووحـــدة معالجة  ووحــــدات تجفيف 
ــــت1«، الــــذي يــهــدف إلـــى تطوير  ســونــاطــراك مــشــروع »تـــن ريـ
الحقل بآبار وشبكة تجميع ووحدة ملعالجة الغاز، باإلضافة 

ملشروع »رود شقا«، وذلك تحت ضغط نقص األموال« .
وكشف نفس املتحدث لـ »العربي الجديد« أن » الشركة أيضا 
إطـــار تخفيض  فــي  بــئــرا لاستغال  فــي 26  التنقيب  جــمــدت 
ميزانية 2020، إضافة لثاثن بئرا يجري تطويرها، وإبطال 
خــدمــة 50 حــفــارة نفطية، واملــــرور تــدريــجــيــا مــن 68 آلـــة حفر 
إلــى 18 حــفــارة، بنهاية الــعــام الــجــاري، لكبح اإلنــفــاق«. ولفت 
املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى احتمال تسريح أكثر من 5 
آالف عامل قبل نهاية السنة، ويضاف لهذا العمال الذين سيتم 
تقليص عددهم في شركات الخدمات املرتبطة باألشغال في 
اآلبار، بما فيها شركات فرعية لسوناطراك، وشركات مناولة 
أخرى في مجاالت النقل والهندسة املدنية وغيرها، ما قد يؤثر 

على الوضع االجتماعي خاصة على الواليات الجنوبية«.
املنصرم،  الشهر  قــد كشفت  الــجــزائــريــة  الــطــاقــة  وكــانــت وزارة 
جراء  »ســونــاطــراك«،  الحكومية  املحروقات  أن خسائر شركة 
جائحة كورونا بلغت 10 مليارات دوالر في الشهور التسعة 
األولى من العام الجاري، وحسب وزارة الطاقة، فإن صادرات 
سوناطراك تراجعت بنسبة 41 في املئة حتى نهاية سبتمبر/

أيلول املاضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. بدورها، تكبدت 
شــركــة »نــفــطــال« وهـــي فـــرع ســونــاطــراك الــتــي تحتكر تــوزيــع 
وتسويق الوقود، خسائر بلغت 333 مليون دوالر، كما طاولت 
فـــروع سوناطراك  أحــد  »الطاسيلي«  طــيــران  شــركــة  الخسائر 

وبلغت 12 مليون دوالر.
من جانبه أكد وزيــر الطاقة الجزائري عبد املجيد عطار، في 
تــراجــع عــائــدات ســونــاطــراك من  الــثــانــي،  03 نوفمبر/تشرين 
املحروقات حتى سبتمبر/أيلول املاضي إلى 14.6 مليار دوالر 

مقابل 25 مليارا في نفس الفترة من السنة املاضية.
وأرجـــــع عـــطـــار ســبــب تـــراجـــع املـــداخـــيـــل إلــــى انــخــفــاض حجم 
التصدير بـــ 14 بــاملــائــة وإلـــى تــدهــور مــعــدل أســعــار الــبــتــرول، 
مشيرا إلى أن املداخيل التقديرية من الجباية النفطية تراجعة 

نهاية سبتمبر/أيلول إلى 31 باملائة.
ومـــن املــنــتــظــر أن يــزيــد اخــتــنــاق ســـونـــاطـــراك مــالــيــا مـــن حــدة 
األزمة املالية التي تعصف بالجزائر، فالعماق النفطي يعتبر 
قاطرة االقصاد الجزائري، ومحرك عجلة السيولة في الباد، 
بضمانها ألكــثــر مــن 92 بــاملــائــة مــن عــائــدات الــجــزائــر املالية 
املــتــأتــيــة مــن بــيــع الــنــفــط أســـاســـا. وفـــي الــســيــاق يـــرى الخبير 
النفطي ومدير معهد »إيمرجي« للدراسات النفطية بباريس، 
مراد برور، أن »اختناق سوناطراك املالي بات يهدد اإلقتصاد 
الـــجـــزائـــري ولـــيـــس الــشــركــة فـــقـــط، فــالــشــركــة عـــانـــت مـــن ســوء 
التسيير والفساد لسنوات طويلة، إال أن تراجع عائداتها بات 

مصدر قلق للحكومة قبل مجلس ادارة الشركة »
لـ »العربي الجديد« أن  وأضــاف الخبير الجزائري في حديث 
»ســونــاطــراك هــي ضامنة قــوت الــجــزائــر فهي وحــدهــا تشكل 
ــادرات الــجــزائــر  ــ جــل عـــائـــدات الــنــفــط إذا اعــتــبــرنــا أن 3 مــن صـ
هي مشتقات نفطية تضاف إلى 92 باملائة التي تمثل النفط 
من  قريبا  الــجــزائــري سيتأثر  االقتصاد  أن  بالتأكيد  والــغــاز، 
تضرر ســونــاطــراك، والخطير في األمــر أن الشركة دخلت في 
الــصــادرات  مــا سيقلص  الــداخــلــي  الطلب  فيها  ارتــفــع  مرحلة 
أكــثــر، وفــي ظــل شــح املــــوارد لــن تستطيع رفــع طــاقــة إنتاجها 

واستكشاف حقول جديدة«.

تضخم النقود خارج المصارف 
يهدد االقتصاد الليبي

أزمة مالية حادة تواجه »سوناطراك« )Getty(تراجع سعر الدينار في السوق السوداء أثر سلبا على معيشة المواطنين )محمود تركية/ فرانس برس(

الجزائر تؤجل 3 مشاريع نفطية كبرى

الزيادة الكبيرة للمعروض 
النقدي خارج القطاع 
المصرفي في ليبيا أثار 
المخاوف من مخاطر 

تهّدد اقتصاد البالد الذي 
يعاني من أزمات خانقة

العراق: حبس محافظ بابل 
السابق بتهمة الفساد

أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق 
)رسمية تتولى الكشف عن الفساد(، 

أمس الخميس، صدور حكم أولي بحبس 
محافظ بابل السابق، كرار العبادي، ثالث 

سنوات؛ بتهمة هدر 14 مليار دينار 
عراقي )نحو 11.6 مليون دوالر(. وقالت 

الهيئة، في بيان، إن »محافظ بابل السابق 
قام باإلضرار باملال العام، عبر توقيعه 
على عقد بني ديوان املحافظة والشركة 

العامة لصناعة السيارات، لغرض تجهيز 
بلدية مدينة الحلة )عاصمة بابل( 

بمركبات، خالفا للقانون«. وأوضحت أن 
»محكمة جنح الحلة أصدرت حكما أوليا 
غيابيا بالحبس الشديد 3 سنوات على 
محافظ بابل السابق«. وهذا الحكم هو 

الثاني بحق العبادي، إذ أصدرت محكمة 
جنايات محافظة بابل، في مارس/ آذار 
املاضي، حكما أوليا بسجنه 7 سنوات؛ 

بتهمة التزوير. وأصدر القضاء العراقي، 
في نوفبمر/ تشرين الثاني 2019، أمرا 

بالقبض على العبادي، إثر تغيبه عن 
جلسة ملحاكمته بتهمة التزوير. وال يزال 

املحافظ السابق هاربا.

قناة السويس تخفض 
رسوم السفن السياحية

قررت هيئة قناة السويس املصرية، 
خفض رسوم عبور السفن السياحية 

في القناة بنسبة تصل إلى %50، 
بشرط توقف السفينة ما ال يقل عن 48 
ساعة في ميناءين على األقل من املوانئ 

املصرية.
وصرح رئيس الهيئة أسامة ربيع، أول 
من أمس، أن الهدف من خفض رسوم 
السفن السياحية العابرة من القناة هو 

»تقديم كافة التسهيالت الرامية إلى 
تشجيع السفن السياحية، على التوقف 
في املوانئ املصرية املطلة على ساحل 
البحرين األحمر واملتوسط«، على حد 

قوله. وتسببت إجراءات احتواء انتشار 
فيروس كورونا، التي فرضتها مصر في 
مارس/ آذار املاضي، في توقف شبه تام 
لقطاع السياحة الذي يسهم بما يتراوح 

بني 12 و15% في الناتج املحلي اإلجمالي 
في مصر. وكان ربيع قد قال إن إيرادات 

القناة تراجعت بنسبة 9.6% في مايو/ 
أيار املاضي، مقارنة بالشهر نفسه من 

عام 2019، بفعل تداعيات تفشي فيروس 
كورونا على حركة التجارة العاملية.

72 مليون راكب يسافرون 
عبر مطار إسطنبول

بلغ عدد املسافرين عبر مطار إسطنبول 
الدولي، 72 مليونًا و95 ألف راكب، وذلك 
منذ افتتاحه بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين 

فها 
ّ
األول 2018. وبالرغم من اآلثار التي خل

وباء كورونا على حركة النقل والسياحة 
حول العالم، إال أن مطار إسطنبول شهد 

حركة حيوية. وأظهرت أرقام رسمية، سفر 
72 مليونًا و95 ألفًا و138 راكبًا عبره، 

منذ افتتاحه وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين 
األول املاضي. وخالل الفترة ذاتها، بلغ عدد 
املسافرين عبر الخطوط الخارجية للمطار، 

52 مليونًا و966 ألفًا و610. كذلك شهد 
املطار تنظيم 485 ألفًا و971 رحلة منذ 

افتتاحه، منها 351 ألفًا و800 رحلة على 
الخطوط الخارجية. ودخل املطار الخدمة 

بطاقة كاملة في إبريل/ نيسان 2019، 
وستصل قدرته إلى 200 مليون مسافر، 

ليكون األكبر في العالم، عند اكتمال جميع 
مراحله لغاية عام 2025.

إيران تبدأ استخراج النحاس 
من منجم في كرمان

أعلن حاکم مدينة عنبر آباد في محافظة 
كرمان )جنوب شرقّي إيران(، محمود 

رئيسی، بدء عمليات استخراج النحاس من 
منجم کرور في جنوب املحافظة باحتياطي 
ر بـ21 مليون طن. وحسب وكالة األنباء  يقدَّ

اإليرانية )ارنا(، قال محمود رئيسی، إن 
حجم إنتاج النحاس من منجم کرور يبلغ 
مليون طن سنويًا. ويقع منجم کرور في 

مدينة عنبر آباد على مسافة 4260 کم 
َست شرکة مناجم  سِّ

ُ
من جنوب کرمان. وأ

سرجشمه کرمان في عام 1972، وتغّير 
اسمها في عام 1976 إلى الشركة اإليرانية 
الوطنية للصناعات النحاسية، التي تشمل 

جميع أنشطة مناجم النحاس في البالد.
وإيران من ضمن الدول املعدنية العشرة 

األولى في العالم، وتحظى باحتياطات 
منجمية كبيرة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

55
أكـــد الــمــصــرف الــمــركــزي 
العملة  كمية  أن  الليبي 
بلغت  اإلجمالية  المتداوالة 
 38.6 منها  دينار،  مليار   55
مليار دينار من العملة لدى 
دينار  مليار  و1.4  الجمهور 
لدى الجهاز المصرفي و15 
مليار دينار عملة مطبوعة 
لدى المصرف الموازي في 

البيضاء.

تقارير عربية

طاقةتمويل

أعــلــنــت جــمــاعــة الـــحـــوثـــي الــيــمــنــيــة 
ــــى مــيــنــاء  ــــول ســفــيــنــة نــفــط إل وصـ
تــحــت سيطرتها،  الــواقــع  الــحــديــدة 
ــــالد، بـــعـــد احـــتـــجـــازهـــا  ــبـ ــ غـــربـــي الـ
 6 مــن  العربي ألكثر  التحالف  مــن 
أشهر. وتسبب منع وصول سفن 
الــنــفــط فـــي أزمــــة وقــــود حــــادة في 
الشرعية  الحكومة  وتتهم  الــبــالد. 
الــحــوثــيــني بــأنــهــم وراء أزمــــة عــدم 
وصـــــول الـــســـفـــن. وحـــســـب وكــالــة 
األنــاضــول، ذكــر بــيــان صـــادر عن 
شـــركـــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة بــصــنــعــاء 
)خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــني(، 
ســفــيــنــة  أن  األربـــــــــعـــــــــاء،  مـــــســـــاء 
»فيكتوريوس وصلت للميناء بعد 
احتجازها بشكل تعسفي من قبل 
التحالف ملدة 190 يوما«. وأضاف 
البيان أن السفينة »محملة بـ12 ألفا 
الــبــنــزيــن، و17 ألفا  و7 أطــنــان مــن 
و149 طــنــا مــن الـــديـــزل«. وأوضـــح 
أن إجمالي الغرامات املتراكمة على 
بلغت  احتجازها،  بسبب  السفينة 

4 ماليني و180 ألف دوالر. 

وصول 
سفينة 

نفط لميناء 
الحديدة الخرطوم ـ هالة حمزة

يــشــهــد مــعــدل الــتــضــخــم فــي الـــســـودان زيـــادة 
نسبة  آخــرهــا  بلغ  متسارع  وبشكل  قياسية 
األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  لـــشـــهـــر   %229.85
بــــــ212% لــشــهــر سبتمبر/ املـــاضـــي، مــقــارنــة 
وكـــانـــت   %17.56 بــنــســبــة  بـــارتـــفـــاع  أيــــلــــول، 
الحالي  للعام  الــســودانــيــة  الحكومة  مــوازنــة 
اســتــهــدفــت مــتــوســط مــعــدل تــضــخــم بنسبة 
28.7% والحرص على خفضه، إال أن ما حدث 

هو العكس.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال مــديــر اإلدارة العامة 
ــة فـــــي الـــجـــهـــاز  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــــإلحـــــصـــــاءات االقـ
الــــوزراء، العالم  املــركــزي لــإلحــصــاء بمجلس 

ارتــفــاع  الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  لـــ عبد الغني، 
الــتــضــخــم كـــــان نــتــيــجــة الرتــــفــــاع مــجــمــوعــة 
األغـــــذيـــــة واملـــــشـــــروبـــــات، والــــــــذي ســـجـــل فــي 
مــقــارنــة   ،%194.53 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 

بـ175.29% خال سبتمبر/أيلول املنصرم.
أن يكون تحرير  فــي معرض حديثه،  ونــفــى، 

الوقود سببا في االرتفاع، الفتا إلى أن رصد 
آثار تحرير الوقود سيظهر في تقرير جهاز 
ــاء لــشــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي  اإلحــــصــ
االستهاكية  السلع  أسعار  وتشهد  الحالي. 
الــضــروريــة فــي األســــواق الــســودانــيــة، حسب 
»العربي الجديد«، زيــادات مضطردة  لـ تّجار 
عقب تطبيق الحكومة سياسة تحرير الوقود 
والسلع  البضائع  نقل  بأسعار  قفزت  والتي 
إلــى مناطق االستهاك،  اإلنــتــاج  مــن مناطق 
وارتــفــع سعر جــوال السكر زنــة 50 كيلو من 
5.800 إلى 6.100 آالف جنيه )الدوالر = نحو 
55 جنيهًا رسميًا( وزيــوت الطعام عبوة 36 

رطا من 6 إلى 7 آالف جنيه.
وقــــال الــقــيــادي فــي قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 

االنتقالية  للحكومة  الــســيــاســيــة  الــحــاضــنــة 
»الــعــربــي  فـــي الــــســــودان، عــــادل خــلــف الـــلـــه، لـــ
لــهــذه النسبة  ارتــفــاع التضخم  الــجــديــد«، إن 
غــيــر املــســبــوقــة هـــو نـــتـــاج لــعــجــز الــحــكــومــة 
الــدوالر  أمــام  الجنيه  الحفاظ على قيمة  فــي 
وتطبيقها لتحرير الوقود وزيادتها العالية 
ــــور ومـــرتـــبـــات الــعــامــلــن  غــيــر املــــدروســــة ألجـ
بالدولة بدون توفير مصادر تمويل حقيقية 
لها، مــا أدى إلــى زيـــادات مستمرة بنسبة ال 
تــقــل عـــن 20% شــهــريــا فـــي مــؤشــر التضخم 
الشهري. وأشار خلف الله إلى أن االستمرار 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة يـــــؤدي  ــاســ ــيــ ــســ فـــــي هـــــــذه الــ
مستقبا إلــى املــزيــد مــن االنــفــات واالرتــفــاع 
يتم على  التي  السلة  أسعار سلع  في  الحاد 

أساسها احتساب معدل التضخم.
وشكك في صحة األرقام التي يوردها جهاز 
اإلحصاء للتضخم، مشيرا إلى وجود تدخل 
لــتــخــفــيــف حــــدة ارتــفــاعــهــا. وقــــال إن املــؤشــر 
تجاوز  املنصرم  للشهر  للتضخم  الحقيقي 
بالتفاصيل  ذلـــك  اســـتـــدراك  ويــمــكــن   ،%300
التي أوردها بيان الجهاز املركزي لإلحصاء 
بأن التضخم في والية الجزيرة بلغ في أعلى 

معدل له الـ %351.33.
ــار، قـــال الــخــبــيــر اإلحــصــائــي  ــ وفـــي نــفــس اإلطـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  عــبــد الــلــه الـــرمـــادي، لـــ
األرقـــام الــصــادرة عــن التضخم فــي الــســودان 
إذا  الغموض واالختال  الكثير من  يكتنفها 
ما قورنت بواقع الحال في األسواق وانفات 
أسعار السلع، حتى أن املواطن صار ال يثق 
كــثــيــرا فـــي األرقــــــام الــتــي تــعــلــن مـــن الــجــهــات 
الرسمية، مشيرا إلى أن السبب في التضارب 
هـــو أن الــطــريــقــة الــتــي يــحــســب بــهــا مــعــدالت 
تــقــوم على مــعــادالت ونــســب تمتد  التضخم 

عبر فترات زمنية محددة.
وحسب الرمادي، قد يتغير الواقع في السوق 
قبل صدور تلك األرقــام، ما يؤدي إلى حدوث 
ــــرق بــــن األرقــــــــام والـــــواقـــــع، خـــاصـــة إن كـــان  فـ
الــحــديــث عــلــى فــتــرات زمــنــيــة قــصــيــرة كمعدل 
املــدة  كــانــت  إن  أمــا  التضخم مــن شهر لشهر، 
من عام لعام فإن ذلك يمنح فرصة المتصاص 
أو ذوبــــان الــذبــذبــات الــصــغــيــرة الــتــي تحدث 

لظروف اقتصادية طارئة أو موسمية. وأضاف 
ــادي: »آفـــة االقــتــصــاد الــســودانــي اآلن أن  ــرمـ الـ
ــره لــيــســوا مــن ذوي الــدرايــة  الــقــائــمــن عــلــى أمـ
واملهنية لتحليل وتشخيص املشاكل بصورة 
صحيحة، ومن ثم الخروج بمعالجات صائبة، 
احتساب  عمليات  تــوكــل  أن  املــفــتــرض  مــن  إذ 
مـــعـــدالت الــتــضــخــم لـــكـــوادر ذات تــأهــيــل عــال 
فــي مــجــال اإلحــصــاء، ضمانا لسامة األرقـــام 
وإيــصــالــهــا بــشــكــل صــحــيــح ودقـــيـــق لــلــدارس 
واملــتــلــقــي والــتــنــفــيــذيــن فـــي الــحــكــومــة. ودعـــا 
البيانات  فــي  الشفافية  توخي  إلــى  الحكومة 
في  السوق  أسعار  تكون  املعروضة وحتى ال 
اتجاه والبيانات واإلحصاءات في اتجاه آخر 
مــغــايــر ال يــمــت لــلــواقــع بــصــلــة، مــا يــشــكــك في 
مسؤولون  رفــض  املقابل،  وفــي  مصداقيتها. 
في الجهاز املركزي لإلحصاء تشكيك خبراء 
ــي األرقـــــــــام واإلحــــــصــــــاءات الــتــي  اقـــتـــصـــاد فــ
يــصــدرهــا الــجــهــاز حـــول الــتــضــخــم، مؤكدين 
في  عامليا  بها  معمول  بمعادلة  االســتــعــانــة 
حساب وقياس التضخم الشهري والسنوي. 
ــفـــع مــعــدل  وحـــســـب الــبــيــانــات الــرســمــيــة، ارتـ
أعلى  17 واليــة، وبلغ  السنوي في  التضخم 
مــعــدل 351.33% فــي واليـــة الــجــزيــرة وأدنـــى 
بــيــنــمــا  ســــنــــار،  ــة  ــ واليــ فــــي   %187.70 مـــعـــدل 

سجلت والية غرب دارفور استقرارا.
ــرت الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة فـــي الـــســـودان  ــ وأقــ
رسميا تحرير أســعــار الــوقــود بــزيــادة فاقت 
تــدهــور  مــن  فــي مــحــاولــة منها للحد   ،%400
األوضــــــاع املــالــيــة لــلــبــاد. وبــمــوجــب الـــقـــرار 
الــــذي أعــلــنــه فـــي وقـــت ســـابـــق، وزيــــر الــطــاقــة 
سعر  ارتــفــع  الرحمن،  عبد  خيري  والتعدين 
البنزين من 28 جنيهًا إلى 120، بينما  ليتر 
ارتفع سعر ليتر الغازولن من 23 جنيهًا إلى 
106، على أن يباع بتلك األسعار في 14 شركة 
 56 بسعر  الشركات  بقية  تبيع  فيما  بترول، 
الغازولن.  لليتر  و46  البنزين  لليتر  جنيهًا 
»العربي  لـ سابقًا  تحدثوا  مراقبن،  وحسب 
الجديد«، فإن خطوة الحكومة تأتي في إطار 
ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يشترط 
إلغاء الدعم ملنح السودان قروضًا تعينه على 

الحد من أزمته املالية الخانقة.

الخطوط التونسية بال قيادةالسودان: مستوى قياسي للتضخم وعجز حكومي

ارتفاع كبير ألسعار السلع الغذائية في أسواق السودان )أشرف شاذلي/فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

لــــم تــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة مــن 
شركة  لتسيير  جديد  مسؤول  اختيار 
الطيران الحكومية بعد أكثر من أربعة 
أشــهــر مــن إقــالــة املــديــر الــعــام الــســابــق 
إلياس املنكبي، فيما يزيد فراغ القيادة 
من صعوبات الخطوط التونسية التي 
تواجه تحدي الصمود أمام أسوء أزمة 

تمر بها الشركة منذ تأسيسيها.
وتـــــــواجـــــــه الــــحــــكــــومــــة صــــعــــوبــــة فــي 
الــشــركــة  لتسيير  كـــفـــاءات  اســتــقــطــاب 
الحكومية رغم عرض املنصب في أكثر 
من مناسبة على مسيرين في القطاع 
الخاص، ما يطيل انتظار الحلول في 
الشركة التي تخضع للتسيير املؤقت 

من قبل متصرف إداري.
ونهاية أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
أعــلــنــت وزارة الــنــقــل فــي بــيــان رسمي 
لها عن تسمية واصف العيادي مديرا 
عــامــا لــلــشــركــة، وهـــو مــهــنــدس طــيــران 
يشرف على مشروع تنفيذي لتطوير 
ــالــــح شـــركـــة  ــيـــة لــــصــ ــنـ ــقـ ــتـ األجــــــهــــــزة الـ

»لوفتهانزا« األملانية.
ــه بــعــد أكــثــر مــن أســبــوعــن من  غــيــر أنـ
عن  رسمي  غير  بشكل  علن 

ُ
أ االنتظار 

ــيـــادي عـــن املــنــصــب وعـــدم  ــي الـــعـ
ّ
تــخــل

مــبــاشــرتــه ملــهــامــه دون ذكـــر األســبــاب. 
ــة  ــــي شـــركـ ــؤول فــ ــ ــســ ــ ــدر مــ ــ ــــصـ وقـــــــــال مـ
»العربي الجديد«  الخطوط التونسية لـ
أنه تقرر إلغاء تعين عيادي في خطة 
مدير عام للشركة، وأن املسؤول الذي 
منذ  املــؤســســة  رأس  عــلــى  تعيينه  تــم 

أسبوعن لم يباشر مهامه.
ــــذي رفــــض ذكــر  ــر ذات املــــصــــدر، الـ ــ وذكـ
اســمــه، أنــه لــم يتم الــتــّوصــل إلــى اتفاق 
بـــن الــحــكــومــة والـــعـــيـــادي حـــول األجـــر 
باعتبار  األخير  هــذا  الــذي سيتقاضاه 
أن املـــديـــر الـــعـــام لــلــخــطــوط الــتــونــســيــة 
يــخــضــع لــســلــم األجــــور فــي املــؤســســات 
يقبل  لــم  الــعــيــادي  إن  وقـــال  العمومية. 

الخطوط  عــام  ملدير  املخصص  باألجر 
عام  مــديــر  تسمية  مرجحا  التونسية، 
اإلدارة  عــلــى رأس  الــشــغــور  لــســد  آخــــر 
العامة الذي يتواصل منذ شهر يوليو/ 
تموز املاضي بعد إقالة إلياس املنكبي.

وبسبب ضعف األجور تواجه الحكومة 
صعوبات في إقناع كفاءات تعمل في 
الــخــاص على تسيير شركات  الــقــطــاع 
حكومية، مقابل تواصل موجة هجرة 
الحكومية نحو شركات  الــكــوادر  كبار 

خاصة بحثا عن آفاق عمل أرحب.
ــــف بـــالـــوظـــيـــفـــة 

ّ
وكـــــــــان الــــــوزيــــــر املــــكــــل

الـــعـــمـــومـــيـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة 
الحوكمة  اقــتــرح تغيير  عــّبــو،  مــحــّمــد 
بــاملــؤســســات الــعــمــومــيــة ومـــن بينها 
التونسية وإخــضــاع أجــور  الــخــطــوط 
كــبــار املــوظــفــن إلـــى قـــــرارات مجالس 
تسييرها،  إمكانيات  بهدف  اإلدارات 

غير أنه لم يتم اعتماد هذا املقرح.
ــذا الـــــســـــيـــــاق، قــــــــال الـــخـــبـــيـــر  وفــــــــي هــــــ
الشريف،  االقتصادي، محمد منصف 
بــالــتــعــجــيــل  ــبـــة  ــالـ مـــطـ الـــحـــكـــومـــة  إن 
بـــإعـــادة الــنــظــر فــي ســلــم تــأجــيــر كبار 
املوظفن واملسيرين في القطاع العام 
وتنظيرها مع رواتب القطاع الخاص.

ــــف فـــــــي تـــصـــريـــح  ــريــ ــ ــشــ ــ وأضــــــــــــــاف الــ
الـــقـــطـــاع  أن  الـــــجـــــديـــــد«  ــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
السنوات  الحكومي فقد جاذبيته في 
ــة وأخـــــــرى  ــ ــيــ ــ ــاب ذاتــ ــ ــبــ ــ األخــــــيــــــرة ألســ
ــة ومـــــــــن بــــيــــنــــهــــا ضـــعـــف  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ مـ
الرواتب املقترحة على كبار املسيرين 
وصــعــوبــة الــعــمــل فـــي هـــذه الــشــركــات 
ــون ثقيلة  ــ ــن تـــركـــة ديـ الـــتـــي تــعــانــي مـ
وأجــــــواء اجــتــمــاعــيــة مــحــتــقــنــة بسبب 

ب نقابتها، وفق قوله.
ّ
تصل

تــنــتــظــر الــخــطــوط الــتــونــســيــة مــســّيــرا 
ــدا مــــــــن أجــــــــــل خـــــطـــــة اإلنــــــقــــــاذ  ــديــــــ جــــــ
إدارة  مجلس  اقترحها  التي  العاجلة 
تفاقم  مقابل  الحكومة،  على  الشركة 
ــات أزمــــة  ــداعـــيـ صــعــوبــاتــهــا بــســبــب تـ
الــكــوفــيــد عــلــى الــنــقــل الــجــوي. وقـــدرت 

لشركة  املــاديــة  الخسائر  النقل  وزارة 
الــخــطــوط الــجــويــة الــتــونــســيــة بسبب 
تعليق الرحات الجوية بـ400 مليون 
دون  دوالر(،  ــلـــيـــون  مـ  145( ــار  ــ ــنـ ــ ديـ
اعتبار الكلفة غير املباشرة الضرورية 
الطائرات خال فترة الحجر  لصيانة 
ــــروس  ــيـ ــ ــبــــب مـــــــــرض فـ ــــي بــــســ ــــحـ ــــصـ الـ
كورونا الجديد. وقالت الوزارة إن تلك 
الــخــســائــر نــاتــجــة عـــن تــوقــف املــاحــة 
الرحات  تعليق  بقرار  عما  الجوية، 
الـــتـــجـــاريـــة لــلــنــقــل الــــجــــوي مــــن وإلــــى 
ــــارات الــتــونــســيــة مـــنـــذ مــنــتــصــف  ــــطـ املـ

شهر مارس/ آذار املاضي.
ــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة  ــ ــركـ ــ وكـــــانـــــت شـ
التونسية تتجه نحو شراء 5 طائرات 
جـــديـــدة دفـــعـــة واحــــــدة، »لـــكـــن الــوضــع 
العاملي بسبب تأثيرات مرض كورونا 
تسبب في تأخير تسلم هذه الطائرات 
الـــتـــي ســيــتــم اقــتــنــاؤهــا عــلــى دفـــعـــات، 
ــدة خــــال ســنــة 2021  ــ ــائـــرة واحــ أي طـ
وطائرتان سنة 2022 وطائرتان سنة 
التونسية  الــخــطــوط  وتشتغل   .2023
على خطة إنقاذ تشمل فتح رأس مال 
الــشــركــة ملــســاهــمــة أجــنــبــيــة، وتسريح 
ــزء مــــن املـــوظـــفـــن، كـــمـــا طــلــبــت مــن  ــ جـ
الحكومة إسنادها بتوفير دعم بـ100 
مليون دينار لتمكينها من استئناف 
نشاطها بعد جائحة كورونا. وتواجه 
الحكومة التونسية أزمة مالية حادة، 
ــيــــروس  ــفـــشـــي فــ ــات تـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــبـــب تـ بـــسـ
كـــــورونـــــا عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات 
ــا يـــعـــرقـــل إمـــكـــانـــيـــة  ــ االقــــتــــصــــاديــــة، مـ
دعــمــهــا لــلــخــطــوط الــتــونــســيــة مــالــيــًا 

خال هذه املرحلة.
وبـــدأت الــشــركــة أول الــعــام الــحــالــي في 
تنفيذ خطة لتسريح 1200 موظف على 
ثاث سنوات بكلفة 170 مليون دينار 
كـــان يــفــتــرض أن تــوفــرهــا الــشــركــة من 
عجزت  أن  بعد  الــخــاصــة،  إمكانياتها 
الــدولــة عــن توفير االعــتــمــادات الازمة 

لبرنامج تأهيل الخطوط التونسية.

طيرانمعيشة

خبراء: المؤشر الحقيقي 
للتضخم الشهر الماضي 
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــة  ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ خــــــــســــــــرت شـــــــــركـــــــــات الــ
الصينية الكبرى نحو 255 مليار 
دوالر من قيمتها السوقية  منذ 
الجاري  النفوذ  الثاثاء بسبب صــراع  يــوم 
بــن الــحــزب الــشــيــوعــي الــــذي يــســعــى للحد 
مــن نفوذ مــلــيــارديــرات التقنية املــتــزايــد في 
تقييدية  إجـــراءات  عبر  الصيني  االقتصاد 
املليارديرات  وبــن  االحتكارية  لنشاطاتها 
وخــدمــات  التقنية  شــركــات  يملكون  الــذيــن 
اإلنترنت وينتقدون الجهات التشريعية في 

الحزب الشيوعي. 
ــــظ خـــبـــراء فـــي الـــشـــؤون الــصــيــنــيــة أن  والحـ
ــاء والــــحــــزب  ــ ــريــ ــ ــراع يـــتـــزايـــد بــــن األثــ ــ ــــصـ الـ
لتزايد  تبعًا  الــصــن  فــي  الــحــاكــم  الشيوعي 

عــــدد املـــلـــيـــارديـــرات الـــذيـــن خــلــقــتــهــم ثـــورة 
التقنية واإلنترنت. وبات هذا الصراع  يهدد 
ــال الــصــيــنــيــة الــتــي شــهــدت أكــبــر  ــواق املــ ــ أسـ
الــجــاري، إذ فاق  الــعــام  انتعاشة لها خــال 
ترليونات دوالر ألول   10 السوقي  حجمها 

مــرة خــال الشهر املاضي، قبل أن تتعرض 
النتكاسة كبرى خال األسبوع الجاري. 

الصراع معقد يتنافس فيه األثرياء والحزب 
الــبــاد. إذ  الــثــروة فــي  الشيوعي على إدارة 
بات نفوذ املال املتزايد في السوق الصيني  
يتضارب مع نفوذ اللجان املركزية بالحزب 
الــشــيــوعــي الــتــي تــســعــى لــفــرض الــســيــطــرة  
واملــالــي  االقــتــصــادي  الــنــشــاط  الكاملة على 
ــعـــب تــوصــيــف  ــبــــاد. ويــــبــــدو مــــن الـــصـ ــالــ بــ
النظام الذي يحكم الصن في الوقت الراهن، 
بينما  الشيوعي  العلم  ترفع  دولــة  إنها  إذ 
يــبــنــى نــظــامــهــا عــلــى األســــس الــرأســمــالــيــة، 
الحاكم  النظام  على  يطلق  أن  يمكن  وربما 

في الصن »أوليغارشيا رأس املال«.  
ــــي الـــثـــاثـــاء املــــاضــــي أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة  وفـ
الــصــيــنــيــة عـــن إجــــــراءات جـــديـــدة لــلــحــد من 
والتقنية  اإلنترنت  شركات  واحتكار  نفوذ 
الــرغــم مــن أن هذه  للسوق الصيني، وعــلــى 
ــور املــقــتــرح ولــم  ــزال فـــي طــ ــ اإلجــــــــراءات ال تـ
تــتــحــول إلــــى قـــوانـــن إال أنــهــا بــثــت الــرعــب 
فـــي الـــســـوق ومـــخـــاوف كــبــار مـــاك شــركــات 

التقنية.          
اليابانية  نــومــورا  لــشــركــة  تحليل  وحــســب 
يــوم الثاثاء، فــإن هــذه اإلجـــراءات أغضبت 
ــاء واملــســتــثــمــريــن فـــي شــركــات  كـــبـــار األثــــريــ
الــتــقــنــيــة، خــاصــة بــعــد الــخــســائــر الضخمة 
أسعار  فــي  التقنية  تكبدتها شــركــات  الــتــي 

صراع 
السلطة والمال

النوايا الحكومية 
بثت الرعب في 

البورصة الصينية 
)Getty(

بينما تتواصل مكاسب أسواق المال الغربية تتراجع مؤشرات البورصات 
التقنية بعد  الصينية بسبب الخسائر الكبرى التي تعرضت لها شركات 
اإلعالن عن إجراءات مقترحة لضبط السوق. وخسرت شركات التقنية 

الصينية الكبرى نحو 255 مليار دوالر منذ الثالثاء
الملياردير جاك ما 

مؤسس على بابا كان أول 
ضحايا االنتقادات

مساٍع لتنشيط الصادرات 
للحصول على عمالت 

تعوض خسارة السياحة

»غيتس« الخيرية تتبرع 
بـ70 مليون دوالر لجهود 

تطوير اللقاحات

شركات التقنية 
الصينية تخسر 

255 مليار دوالر 
في أيام

تخطط الخطوط الجوية السنغافورية للحصول على تمويات قيمتها 630 
مليون دوالر، من خال بيع سندات قابلة للتحويل، في ظل سعي الشركة إلى 
تعزيز السيولة خال الجائحة التي أضرت بشدة بالسفر الجوي. وأوضحت 
التمويل سيستخدم  أن  الخميس،  للبورصة، أمس  الشركة في وثائق قدمت 
الشركة  وقالت  بلومبيرغ.  لوكالة  وفقًا  الرأسمالية،  وللنفقات  الدين  لخدمة 
إنها ستستعن بمصرف »إتــش إس بي سي هولدينجز« إلدارة عملية بيع 
السندات. وذلك بعدما أعلنت الشركة، في وقت سابق من هذا الشهر، تسجيل 
أكبر خسائر فصلية على اإلطاق مع تدهور الطلب على السفر الجوي، بسبب 

جائحة »كوفيد -19«.

الرابع  الواليات املتحدة تراجعها، لألسبوع  البطالة في  واصلت طلبات إعانة 
التوالي، وبأكثر من توقعات املحللن، في إشــارة إلى استمرار الزخم في  على 
سوق العمل لدى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم. وبحسب بيانات وزارة 
العمل األميركية، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة األولية في الواليات املتحدة 
عند مستوى 709 آالف خال األسبوع املنتهي في السابع من نوفمبر/تشرين 
انخفض متوسط  ألــف طلب. كما  أن تسجل 730  الثاني، بينما توقع محللون 
عدد طلبات إعانة البطالة في األربعة أسابيع املاضية، وهو املعيار األكثر دقة 
لقياس أداء سوق العمل األميركي، بنحو 33.25 ألف طلب إلى 755.2 ألف طلب. 
وبحسب بيانات »يوروستات«، انخفض اإلنتاج الصناعي لدى منطقة اليورو 
ارتفع 0.6% في أغسطس، فيما  0.4% في سبتمبر على أســاس شهري بعدما 

أشارت التوقعات إلى أنه سيتراجع %0.6.

تراجعت أسعار النفط، أمس الخميس، بعد مكاسب على مدى ثاثة أيام، حيث 
تراجع املتعاملون عن توقعاتهم املتفائلة بشأن التوزيع املبكر للقاح لكوفيد-19. 
وأثارت وكالة الطاقة الدولية شكوكا بشأن تعاف سريع للطلب، في ظل زيادة 
حاالت اإلصابة بالفيروس في أوروبا والواليات املتحدة. وانخفض خام برنت 
20 سنتا بما يعادل 0.5 باملائة إلى 43.60 دوالرًا للبرميل في التعامات املبكرة 
أو 0.5 باملائة  الوسيط األميركي 21 سنتا  أمــس. وتــراجــع خــام غــرب تكساس 
إلى 41.24 دوالرًا للبرميل. وارتفع الخامان أكثر من عشرة باملائة هذا األسبوع 
بدعم اآلمال في إمكانية السيطرة على الجائحة بعدما كشفت بيانات أن لقاحا 
تجريبيا تطوره فايزر وبيونتك تتجاوز فعاليته 90 باملائة. لكن وكالة الطاقة 
الدولية قالت، أمس، إن من غير املرجح أن يتلقى الطلب العاملي على النفط دعما 

واضحا من استخدام اللقاح قبيل مرور فترة طويلة من 2021.
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التركي  والتكنولوجيا  الصناعة  وزيــر  قال 
مصطفى ورانــك، أمس الخميس، إن الطلب 
االقتصادية  القطاعات  في  االستثمار  على 
بتركيا، ارتفع خال األشهر التسعة األولى 
مــن الــعــام الــجــاري، بأكثر مــن 13 فــي املائة. 
ــتـــركـــي.  ــك فــــي تــــغــــريــــدة لــــلــــوزيــــر الـ ــ ــاء ذلــ ــ جــ
وأوضح ورانك أن وزارته منحت ألفًا و127 
ــــال شـــهـــر ســبــتــمــبــر/ وثـــيـــقـــة تــحــفــيــزيــة خـ
أيــلــول املــاضــي، األمـــر الـــذي أتـــاح اإلمكانية 
الستثمارات بقيمة 19.4 مليار ليرة تركية. 
وأضــــاف ورانــــك أن االســتــثــمــارات املــذكــورة 
خــال سبتمبر املــاضــي، وفـــرت فــرص عمل 
لنحو 30 ألفًا و506 أشخاص. وأكد الوزير 
التركي أن الثقة باالستثمار في باده تزداد 

يومًا بعد يوم.
أمـــس  الـــتـــركـــيـــة،  ــارة  ــتـــجـ الـ وزارة  وأطـــلـــقـــت 
الخميس، برنامجًا لتشجيع التصدير تحت 
شــعــار »الــخــطــوة األولــــى للتصدير فــي 81 
التركية  التجارة  واليــة«. وأوضحت وزيــرة 
بإسطنبول،  اجتماع  في  بكجان،  روهصار 
أن البرنامج يهدف لزيادة وتنويع صادرات 
الباد. وأضافت أن البرنامج سيمنح جميع 
الشركات في كافة أنحاء الواليات التركية، 

فرصة التصدير.
كما أشـــارت إلــى أن عــدد املصديرين األتــراك 
املاضي،  األول  أكتوبر/تشرين  شهر  في  زاد 
نفسه  بالشهر  مقارنة  املــائــة  فــي   5.8 بنسبة 
مـــن الـــعـــام املــــاضــــي، وبـــلـــغ 43 ألــــف مـــصـــّدر. 
املزيد  الوزيرة على أهمية مشاركة  وشــددت 

أمس  إيكزامنر«،  »واشنطن  صحيفة  قالت 
الــخــمــيــس، إن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
بــورال، باع األسهم  ألبرت  فايزر األميركية، 
 132508 والبالغة  الشركة  في  يملكها  التي 
أســهــم، يــوم اإلثــنــن، وجنى منها نحو 5.6 
ــن اإلعــــــان عن  مـــايـــن دوالر، مــســتــفــيــدًا مـ
اللقاح الجديد املضاد لجائحة كورونا الذي 
الشركة  مع  باالشتراك  الشركة  عنه  أعلنت 
األملـــانـــيـــة بــيــونــتــيــك. وبـــاإلضـــافـــة لــلــرئــيــس 
التنفيذي، باعت كذلك نائبته سالي سوملان 
تمتلكها  دوالر  مــلــيــون   1.8 بقيمة  أســهــمــًا 
في الشركة. ويذكر أن سهم الشركة تراجع 
فــي نــهــايــة تــعــامــات »وول ســتــريــت«، يــوم 
األربعاء، وخسر 18 سنتًا، وبنسبة %0.47، 
إلى 38.50 دوالرًا. وجاءت الخسائر بسبب 
مــبــيــعــات جــنــي أربـــــــاح، ولـــكـــن ســعــر سهم 
الــشــركــة ربــمــا يــعــود لتحقيق قــفــزات كبرى 
مـــع الـــبـــدء فـــي بــيــع الـــجـــرعـــات فـــي الــســوق 

العاملي. وعانت شركة فايزر، التي تعد من 
كبرى شركات األدوية في الواليات املتحدة، 
مــن تــراجــع أربــاحــهــا فــي الــربــع الــثــالــث من 
العام الجاري. ومن غير املتوقع أن يحصل 
العديد من األميركين على اللقاح، إذ أعلن 
لن  األرجـــح  أنهم على  األميركين  مــن   %90
يــحــصــلــوا عــلــى الـــلـــقـــاح، كــمــا لـــن تستطيع 
الدول الفقيرة الحصول عليه بسبب السعر 
املرتفع والحجوزات الضخمة من الواليات 
التي وصلت  وبريطانيا،  وأوروبـــا  املتحدة 

إلــى 340 مليون جــرعــة. وهنالك  اآلن  حتى 
صف طويل من الحجوزات من قبل دول، من 

بينها اليابان وكورويا الجنوبية. 
ويذكر أن اللقاح لم يرفع كثيرًا سعر سهم 
فــي األسبوع  فــايــزر عــن مستوياتها  شركة 
املاضي، إذ إنها كانت تحوم حول 36 دوالرًا 
للسهم في البورصة األميركية. وتوقع بنك 
االســتــثــمــار األمـــيـــركـــي مــــورغــــان ســتــانــلــي، 
ــيـــة  ــيـــركـ أن تـــجـــنـــي شـــركـــتـــا »فــــــايــــــزر« األمـ
و»بيونتيك« األملانية 13 مليار دوالر خال 
الـــعـــام املــقــبــل مـــن الــلــقــاح املـــضـــاد لــفــيــروس 
ــذي تــنــتــجــانــه بــشــكــل مــشــتــرك،  ــ ــا، الـ كــــورونــ
املتوافرة  الجرعات  أن تصل  يتوقع  والــذي 
منه خال 2021 إلى نحو 1.3 مليار جرعة. 
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــر شــــركــــة فـــــايـــــزر الــ ــظـ ــتـ ــنـ وتـ
تــرخــيــص مـــن الــحــكــومــة األمــيــركــيــة لــلــقــاح 

خال األسابيع املقبلة. 
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة »غيتس« الخيرية، 
أمس الخميس، عن التبرع بمبلغ 70 مليون 
دوالر لــلــجــهــود الــعــاملــيــة لــتــطــويــر وتــوزيــع 
لــقــاحــات وعـــاجـــات جــائــحــة »كـــوفـــيـــد-19«، 
الــدولــيــون  وتــأمــل فــي أن يتعهد املــانــحــون 
اآلخـــــرون بــاملــزيــد. وأوضـــحـــت املــؤســســة أن 
مـــلـــيـــون دوالر  بــقــيــمــة 50  ــًا  ــيـ ــافـ مــبــلــغــًا إضـ
ــادرة »كــــوفــــاكــــس« بــقــيــادة  ــبــ ســيــخــصــص ملــ
اللقاحات »جــافــي«،  أجــل  مــن  تحالف عاملي 
»ســي  لتحالف  إضــافــيــة  دوالر  مــلــيــون  و20 
إي بي آي«، الذي يشارك في تمويل تطوير 
الـــعـــديـــد مـــن الـــلـــقـــاحـــات املــحــتــمــلــة. وذكــــرت 
ــة لــلــمــؤســســة مــيــلــيــنــدا  ــاركــ الـــرئـــيـــســـة املــــشــ
ــه »عــلــيــنــا أن نضمن  ــيـــان، أنــ غــيــتــس، فـــي بـ
ــــرص مــتــســاويــة  ــلـــى فــ حــــصــــول الـــجـــمـــيـــع عـ
لــاخــتــبــارات واألدويــــــة والــلــقــاحــات عندما 
الذي  املكان  النظر عن  تكون متاحة، بغض 
اليوم يعني  العالم. تعهدنا  تعيش فيه في 
املـــوارد الازمة  االقــتــراب من الحصول على 
ملساعدة العالم على مكافحة هذا الفيروس«.  
)العربي الجديد(

الــشــركــات املختصة فــي قــطــاع الصناعة  مــن 
ــــى أن 8.7  الـــتـــصـــديـــر، مـــشـــيـــرة إلـ بــعــمــلــيــات 
فــي املــائــة مــن الــشــركــات العاملة فــي القطاع 
ــــي الـــتـــصـــديـــر الـــعـــام  ــــت فـ ــاركـ ــ الـــصـــنـــاعـــي شـ
ــا تــســعــى لــدفــع  ــهــ ــــدت أن وزارتــ املـــاضـــي. وأكــ
الشركات الصغيرة واملتوسطة إلى املشاركة 
في عمليات التصدير عبر البرنامج الجديد.

في  فكرنا  »عندما  قائلة:  الــوزيــرة  وتابعت 
إعـــداد هــذا الــبــرنــامــج، قمنا بــإجــراء دراســة 
ــات  دقـــيـــقـــة لــألمــثــلــة املـــــوجـــــودة فــــي الــــواليــ
املــتــحــدة األمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــا وأيــرلــنــدا 
ودول أخرى، واستخلصنا من هذه األمثلة 
الجوانب األفضل«. وأردفت: »هذا البرنامج 
سيساهم في ذات الوقت في زيادة صادرات 
تــركــيــا مــن املــنــتــجــات ذات الــقــيــمــة املــضــافــة 
الـــعـــالـــيـــة، وســـنـــبـــدأ بــتــطــبــيــقــه مــبــدئــيــًا فــي 
واليـــــات أضــنــة وقـــهـــرمـــان مــرعــش وقــونــيــة 
ومانيسا وسامصون«. وأشــارت كذلك إلى 
التركية  التجارة  وزارة  تقدمه  الــذي  الــدعــم 
للراغبن في االنضمام إلى قطاع التصدير، 
مبينة أن الوزارة تقدم تسهيات كبيرة في 

هذا الخصوص.
ارتفاعها  واصــلــت  التركية  الليرة  أن  ُيــذكــر 
ــدوالر فــي  ــلــ أمـــــس تـــحـــت حـــاجـــز 8 لــــيــــرات لــ
سوق إسطنبول للرصف األجنبي. وتسعى 
الــصــادرات  تنشيط  إلــى  التركية  الحكومة 
التي  الخسائر  تعويض  أمــل  على  التركية 
ويــرى خبراء  السياحة.  قطاع  في  تكبدتها 
أن السوق التركية ستكون من بن األسواق 
لــاســتــثــمــارات األجنبية فــي حال  الــجــاذبــة 

إلــى طبيعتها  العاملية  االقــتــصــادات  عـــودة 
بــســبــب الــجــاذبــيــة الــتــي تــوفــرهــا مـــن حيث 
العائد الكبير بسبب ارتفاع الفائدة. في هذا 
الصدد، قال خبراء اقتصاديون، إن األسواق 
استجابت بشكل إيجابي وزاد الطلب على 
األصول التركية عقب إعان الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان عن »حقبة جديدة في 
االقـــتـــصـــاد«، يـــوم الــثــاثــاء مــؤكــديــن زيـــادة 
الــتــوقــعــات اإليــجــابــيــة للفترة املــقــبــلــة. وفــي 
ــــوزار،  ــار إنـــانـــج سـ ــ حــديــثــه لـــألنـــاضـــول، أشـ
جــلــوبــال  »فـــيـــرتـــوس  فـــي  اإلداري  الـــشـــريـــك 
لاستشارات« التركية إلى انخفاض مبادلة 
مخاطر االئتمان )CDS( من 550 نقطة إلى 
406 خــــال أيــــام قــلــيــلــة. وأضــــــاف: »لــــم تمر 
بفترة  املاضية  الــثــاث  السنوات  فــي  تركيا 
تعاٍف مشابهة. مع الخطوات التي اتخذها 
الــرئــيــس )أردوغـــــــــان(، يــمــكــنــنــا الـــقـــول إنــنــا 
دخــلــنــا فــتــرة انــتــعــاش كــبــيــرة فــي األســــواق 
املــالــيــة«. مــن جانبه، أشـــار فــرحــات يوكسل 
»أكــنــوس«  املــؤســس لشركة  الشريك  تـــورك، 
لاستشارات االقتصادية، إلى أهمية إدارة 

التواصل والتوقعات.
ــم تـــكـــن هـــنـــاك زيـــــــادة فــــي الـــفـــائـــدة  ــ وقـــــــال: »لـ
ــــدوالر انــخــفــض مـــن 8.50  حــتــى اآلن، لــكــن الــ
إلــــى 7.87. هــــذا الـــوضـــع يــوضــح لــنــا أهــمــيــة 
الــتــواصــل«. وأضـــاف: »أهـــم ركــائــز االقتصاد 
ولقد  للسوق،  رســائــل صحيحة  هــي توجيه 
أداة  أهــم  التواصل  اليوم. سيكون  ذلــك  رأينا 
سياسية فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة. بــاإلضــافــة إلــى 
واملالية  الــخــزانــة  وزارة  الــرئــيــس، يجب على 
التواصل بشكل  إلى  اللجوء  املركزي  والبنك 
ــار مــديــر قسم  فــعــال لــلــغــايــة«. مــن جــهــتــه، أشـ
»دنــيــز«،  شــركــة  فــي  االستثمار  استراتيجية 
ــه عـــقـــب الـــتـــطـــورات  ــ ــــى أنـ أوركــــــــون غـــــــودك، إلـ
األخيرة القت التصريحات األولــى من البنك 
استجابة  واملــالــيــة  الــخــزانــة  املــركــزي ووزارة 

إيجابية في السوق.
)العربي الجديد، األناضول(

مسؤولو »فايزر« يجنون أرباح اللقاحتفاؤل تركي بانتعاش االستثمار األجنبي

أسهمها. ومنذ يوم الثاثاء املاضي خسرت 
شركات التقنية الصينية الكبرى نحو 255 
إذ هبط  السوقية.  قيمتها  مــن  مــلــيــاردوالر 
سعر سهم علي بابا كبرى شركات مبيعات 
لتخسر  قيمته  مــن   %9.8 بنحو  اإلنــتــرنــت 
كما خسرت   دوالر،  مليار   97 نحو  الشركة 

الحكومة الصينية االكتتاب األولي لشركة 
البالغ قيمته 35 مليار دوالر، وهي  »آنــت« 
امللياردير الصيني جاك ما،  شركة يملكها 
وربما يكلف تعليق االكتتاب الشركة نحو 

50% من قيمتها السوقية. 
فــي هــذا الــشــأن، قــال جيفري هــالــي،  كبير 

أسهم  شركة »جي دي كوم« نحو 26 مليار 
دوالر وخسر سهم تينسنت نحو 6.0% في 
سوق هونغ كونغ، كما خسر سهم ميتوان، 
وهــي شركة تقنية جــديــدة، نحو 10% يوم 
أي خسر   األربــــعــــاء،  يــــوم  و%6.0  الـــثـــاثـــاء 
نحو 16%  من قيمته في يومن. كما علقت 

مـــحـــلـــلـــي أســــــــــواق آســــيــــا بــــشــــركــــة أونــــــــادا 
لـــلـــوســـاطـــة املـــالـــيـــة فــــي آســــيــــا، »الــحــكــومــة 
الــصــيــنــيــة قــلــقــة مــن تــنــامــي حــجــم شــركــات 
الـــتـــقـــنـــيـــة واحــــتــــمــــال احــــتــــكــــارهــــا لــلــســوق 
الصيني«. من جانبها قالت شركة نومورا 
الــيــابــانــيــة لــلــوســاطــة املــالــيــة فـــي تــحــلــيــل، 

ات  »نعتقد أنه في حال تحول هذه اإلجراء
ــى قـــــانـــــون فــــإنــــهــــا ســـتـــضـــعـــف شــــركــــات  ــ ــ إلـ
املالية  الخدمات  تقديم  ومنصات  التقنية 
فــــي الـــــصـــــن«.  وبــــــدأ صــــــراع الـــنـــفـــوذ بــن 
األثــــريــــاء والـــجـــهـــات الــتــشــريــعــيــة بــالــحــزب 
امللياردير  انتقد  حينما  الحاكم  الشيوعي 
الذي  بابا«  مــا، مؤسس شركة »علي  جــاك 
بــنــحــو 60 مــلــيــار دوالر، قبل  ثــروتــه  تــقــدر 
أسابيع السلطات التشريعية في الحكومة 
ات.  الــصــيــنــيــة حــيــنــمــا تـــم اقـــتـــراح اإلجـــــــراء
تــعــلــيــق  ــيـــة  ــنـ ــيـ الـــصـ الــــحــــكــــومــــة  وكــــــــان رد 
اكتتاب شركة »آنت« التي يملكها جاك ما 
وهــنــالــك مــخــاوف مــن أن تــكــون الــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة قـــد اعــتــقــلــت جــــاك مــــا، الـــــذي لــم 
تظهر له أية تعليقات في وسائل التواصل 
ذكــرت  مــا  أســبــوع، حسب  منذ  االجتماعي 
كل من صحيفة »واشنطن بوست« ووكالة 

بلومبيرغ. 
ــقــــول الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة إن  وبـــيـــنـــمـــا تــ
ات املقترحة ستعمل لصالح تنظيم  اإلجراء
ســـوق الــتــقــنــيــة وخــدمــاتــهــا، يـــرى أصــحــاب 
بيان  ذلــك. وحسب  التقنية عكس  شــركــات 
الــحــكــومــة، فــــإن مـــســـودة الـــقـــوانـــن املــؤلــفــة 
الدولة  إدارة  من 22 صفحة والصادرة عن 
تعمل على  ــى،  األولــ لــلــمــرة  الــســوق  لضبط 
الــحــد مـــن ســلــوكــيــات االحــتــكــار ومــحــاربــة 
الــســلــوكــيــات املــنــاهــضــة لــلــمــنــافــســة الــحــرة 
وتسعى  بالباد.  التقنية  لقطاع  بالنسبة 
الــقــوانــن الــجــديــدة إلــى مــنــع الــشــركــات من 
املستهلكن،  عن  حساسة  بيانات  مشاركة 
ــراج املــنــافــســن  ــ ومـــحـــاربـــة ســـلـــوكـــيـــات  إخــ
الــصــغــار مــن الــســوق والــبــيــع بــخــســارة من 
أجــــل الـــقـــضـــاء عــلــى املـــنـــافـــســـن. ولـــكـــن فــي 
ــقـــوانـــن الـــخـــنـــاق أيــضــًا  املـــقـــابـــل تــضــيــق الـ
ــر الــــشــــركــــات  ــبـ ــجـ ــلــــى املــــنــــصــــات الــــتــــي تـ عــ
عــلــى الــدخــول فــي تــرتــيــبــات حــصــريــة. كما 
الــشــركــات التي  الــقــوانــن أيــضــا  تستهدف  
على  بناء  الزبائن بصورة مختلفة  تعامل 

بياناتهم وعاداتهم الشرائية.
ــتـــي تــعــنــى  ويــــذكــــر أن شـــركـــة »هـــــــــورون« الـ
بشؤون الثروة واألثرياء ومقرها شنغهاي، 
ــيــــارديــــرات الـــجـــدد  ــلــ ــدد املــ ــ قــــد كــشــفــت أن عـ
فــي الــصــن تــجــاوز نــظــراءهــم فــي الــواليــات 
املــتــحــدة خــــال الـــعـــام املـــاضـــي. وبـــلـــغ عــدد 
املليارديرات في الصن خال العام املاضي 
مليارديرات  مليارديرا بحساب   799 نحو  
السلطات  أن  ويذكر  وتــايــوان.  كونغ  هونغ 
الصينية كانت اصــدرت إجــراءات في العام 
املــاضــي لتقييد حــركــة رأس املـــال وأجـــازت 
قـــوانـــن صـــارمـــة لــلــتــحــويــات املـــالـــيـــة إلــى 

خارج الصن.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن الصين ستسعى لتحقيق اختراقات 
إن  قوله  شي  عن  رويترز  وكالة  ونقلت  الرئيسية.  التقنيات  في  كبيرة 
تـــداول  مــنــصــات  ستبني  الــصــيــن 
ووضع  الدولية.  المالية  لألصول 
اجتماع  فــي  الشيوعي  الــحــزب 
لمنح  خــطــة  الــمــركــزيــة  الــلــجــان 
التقنية  صناعات  لتطوير  أولوية 
وزير  وقال  العلمية.  واالختراعات 
زيغانغ:  ــغ  وان والعلوم  التقنية 
في  مقدراتنا  نــطــور  أن  »نــرغــب 
نرغب  ما  إلنتاج  والتقنية  العلوم 

فيه من دون الحاجة للغير«.

بكين تبني منصات تداول مالية

مال وسياسة

بينما أطلقت وزارة التجارة 
التركية أمس الخميس 

برنامجًا لتشجيع التصدير، 
قال وزير تركي إن الطلب 
يتزايد على االستثمار بتركيا
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