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7 مليارات جنيه لنقل البرلمان المصري
القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر في األمانة العامة 
ملجلس الــنــواب املــصــري عــن نقل 
الجديد  مقره  إلــى  املجلس  أعمال 
في العاصمة اإلداريــة، التي يجري إنشاؤها 
ــاه مــديــنــة  ــ ــــجـ ــــي اتـ ــا شــــــرق الــــقــــاهــــرة فـ حـــالـــيـ
الــســويــس، بــدايــة مــن شهر أكــتــوبــر/ تشرين 
انعقاده  دور  بــدء  مــع  بالتزامن  املقبل،  األول 
وإرجــاء  التشريعي،  للفصل  الثاني  السنوي 
العاصمة  ملــقــر  الــشــيــوخ  أعــمــال مجلس  نــقــل 
الجديدة إلى دور انعقاده السنوي الرابع في 

أكتوبر/ تشرين األول 2023.
»العربي الجديد«، إن شركة  وقالت املصادر لـ
»املقاولون العرب« املسؤولة عن تنفيذ مبنى 
على  أوشكت  اإلداريـــة  العاصمة  في  البرملان 
لنحو  دام  بعد عمل  مــن تجهيزاته  االنــتــهــاء 
27 شــهــرًا، تــمــهــيــدًا النــعــقــاد مــجــلــس الــنــواب 

في املقر الجديد بعد شهور قليلة، مبينة أن 
الجيش  )يستحوذ  اإلداريــة  العاصمة  شركة 
على نسبة حاكمة فيها( ستعلن رسميا عن 
االنتهاء من املشروع بنهاية يونيو/ حزيران 

املقبل.
وأضـــافـــت املـــصـــادر أن تــكــلــفــة إنـــشـــاء مبنى 
البرملان الجديد بغرفتيه )النواب والشيوخ(، 
بلغت نحو 4.8 مليارات جنيه مــن أصــل 50 
مليارًا مخصصة إلنشاء الحي الحكومي في 
العاصمة الجديدة، والذي يقع على مساحة 
10 مجمعات  ويــتــضــمــن  فـــدانـــا،   150 تـــعـــادل 
ــــي  تــضــم 34 مـــقـــرًا وزاريـــــــا، بــاســتــثــنــاء وزارتـ
رئاسة  مبنى  إلــى  إضافة  والداخلية،  الدفاع 

الوزراء، ومبنى مجلسي النواب والشيوخ.
وتـــابـــعـــت أن مــــوازنــــة الــــدولــــة لـــلـــعـــام املـــالـــي 
من  يقرب  مــا  تحملت   )2021-2020( الــجــاري 
7 مــلــيــارات جــنــيــه لــصــالــح مجلسي الــنــواب 
ــيـــوخ، مــتــضــمــنــة تــكــلــفــة إنـــشـــاء املــبــنــى  والـــشـ

الجديد للبرملان، جراء تخصيص نحو مليار 
و606 ماليني جنيه لتغطية بدالت ومكافآت 
باإلضافة  السنوية،  الــنــواب  مجلس  أعــضــاء 
إلى رواتب العاملني في املجلس، و500 مليون 
جنيه لصالح موازنة مجلس الشيوخ، علما 
أن مخصصات العاملني في مجلس الشورى 
الــســابــق هــي مــدرجــة فــي األصـــل فــي مــوازنــة 

مجلس النواب.
ويعد مقر البرملان املصري الجديد هو األكبر 
في منطقة الشرق األوســط، إذ إنه شيد على 
)الفدان يعادل 4200 متر(،  فدانا  مساحة 26 
عضو،  ألــف  لنحو  الرئيسية  القاعة  وتتسع 
بــمــســطــح يـــعـــادل 3 أضـــعـــاف املــبــنــى الــحــالــي 

ملجلس النواب في وسط القاهرة.
وأشـــــــارت املــــصــــادر إلــــى أنــــه مـــن املـــقـــرر نقل 
القاهرة  في  التاريخي  البرملان  مبنى  تبعية 
إلى »صندوق مصر السيادي« غير الخاضع 
الــرئــيــس عــبــد الفتاح  لــلــرقــابــة، والــــذي يملك 

الــســيــســي ســلــطــة نــقــل مــلــكــيــة أي مـــن أصـــول 
إليه، عقب  أو غير املستغلة  الدولة املستغلة 
االنــتــهــاء مــن جميع إجـــــراءات نــقــل مجلسي 
ــنــــواب والـــشـــيـــوخ، عــلــى غـــــرار نــقــل مجمع  الــ
التحرير، ومقر وزارة الداخلية القديم، واملقر 
السابق للحزب الوطني )املنحل( على طريق 

كورنيش النيل للصندوق.
في مــوازاة ذلــك، يناقش مجلس النواب على 
واالثنني  األحــد  أيــام  املنعقدة  مــدار جلساته 
والــثــالثــاء مــن هــذا األســبــوع، مــشــروع قانون 
الالئحة الداخلية ملجلس الشيوخ، الذي يكاد 
أكتوبر/  فــي 18  انــعــقــاده   منذ 

ً
يــكــون معطال

تشرين األول املاضي، إيذانا بتشكيل لجانه 
النوعية البالغة 14 لجنة، وبدء أعماله.

وأقـــر مجلس الــشــيــوخ فــي مــشــروع الالئحة 
مــنــح أعــضــائــه مــكــافــأة شــهــريــة تــعــادل الحد 
األقصى لألجور بقيمة 42 ألف جنيه، وهي 

ُمعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

التصحر  اتساع ظاهرة  ر مسؤولون عراقيون من 
ّ
حــذ

على مساحات شاسعة من العراق، في ظل عدم وجود 
مشاريع لدعم املساحات الخضراء، معتبرين أن األزمة 
ــرون املــســؤولــيــة على  ــق آخـ

ّ
املــالــيــة سبب ذلـــك، فيما عــل

ــر ســلــبــا عــلــى املــشــاريــع الــزراعــيــة في  الــفــســاد الــــذي أثـ
البالد. وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، 
مـــواجـــهـــة  تــــحــــول دون  ــيـــرة  ــثـ كـ ــكـــالت  مـــشـ »هــــنــــاك  إن 
الــتــصــحــر، نتيجة وجـــود مــســاحــات شــاســعــة وكثبان 
رمــلــيــة تــقــابــلــهــا قــلــة املــخــصــصــات املــالــيــة الــتــي وقفت 

عائقا أمام االستمرار في مشاريع الواحات التي كانت 
الــبــدء بمشاريع جديدة  أو  الــعــام 2014  مــوجــودة قبل 
أخــرى«. وأضــاف الجبوري، في تصريحات صحافية، 
أمس، أن »الوزارة زادت املساحات املزروعة في املناطق 
املــيــاه الجوفية بعد  الــصــحــراويــة وسقيها عــن طــريــق 
إضافة نحو مليون دونم في تلك املناطق، في األنبار 
)غرب( وكركوك )شمال( وصالح الدين )وسط( واملثنى 
وكــربــالء والنجف )جــنــوب(، مما جعل تلك املساحات 
تكّون حزاما أخضر يخفف الكثبان الرملية، األمر الذي 
مــن شــأنــه خــفــض الــغــبــار مــقــارنــة بـــاألعـــوام املــاضــيــة«. 
ــتـــي تــدعــم  ــاب الـــقـــوانـــني الـ ــيـ ــــي ظــــل غـ ــه »فـ ــ وأضـــــــاف أنـ

في  التصحر  رقعة  فإن  والتشجير،  الزراعية  املشاريع 
عموم البالد ستتسع مستقبال«. من جهته، أكد مسؤول 
له  عالقة  ال  »التصحر  أن  العراقية،  النزاهة  هيئة  فــي 
املالية األخــيــرة، بل هو ملف مرتبط بالفساد  باألزمة 
املــســتــشــري فــي الــبــالد وفـــي وزارة الـــزراعـــة«. وتــحــدث 
»العربي الجديد«،  املسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ
عــن وجـــود »مــشــاريــع منذ أكــثــر مــن 8 ســنــوات إلنشاء 
أحــزمــة خــضــراء فــي الــبــالد، وتــالفــي مشكلة التصحر، 
إال أنه لم يتم الشروع بها«. وأوضح أن »تلك املشاريع 
يمتد عمرها إلى ما قبل األزمة املالية، وأن الفساد في 
أن »هــنــاك ملفات  الـــوزارة حــال دون تنفيذها«، مبينا 

تابع من 
ُ
وت الفساد،  الزراعة يشوبها  كثيرة في وزارة 

أداء  على  واضــح  السلبي  تأثيرها  وأن  النزاهة،  هيئة 
الفالحية  الـــوزارة«. من جهته، حّمل عضو الجمعيات 
املركزية  الحكومة  الجنابي،  حــازم  بابل،  محافظة  في 
التصدي  عــن  العجز  مسؤولية  املحلية،  والــحــكــومــات 
ــر الـــذي دفـــع بــاتــجــاه تفاقمها  لــظــاهــرة الــتــصــحــر، األمـ
وصعوبة السيطرة عليها في ظل الظرف الحالي. وقال 
»العربي الجديد«، إن »املناطق الخضراء في  الجنابي لـ
عموم البالد تعرضت هي األخرى إلى الجفاف، بسبب 
اإلهمال والفساد، ولم توفر لها منظومات السقي، ما 

تسبب بموتها خالل العامني األخيرين«.

الفساد واألزمة المالية يهددان أراضي العراق بالتصحر

أول صندوق لبيتكوين في 
أسواق المال

أعلنت السلطات الكندية أنها 
سمحت بإطالق أول صندوق 

استثماري لعملة بيتكوين الرقمية 
في البورصة في العالم، ما يمنح 
املستثمرين في تجارة التجزئة 
إمكانية أكبر للوصول إلى هذه 

العملة الرقمية املزدهرة.

ومنحت »لجنة األوراق املالية في 
أونتاريو« التي تشرف على بورصة 

تورونتو، موافقة على إطالق هذا 
الصندوق للمؤشرات املتداولة 
الذي اقترحته شركة »بربوس 

اينفستمنتس انك«. وصرح متحدث 
باسم اللجنة، لوكالة »فرانس برس«، 
بأن الصندوق سيدرج في البورصة 

»اعتبارًا من األسبوع املقبل« تحت 
شعار »بي تي سي سي«.

طلقت بيتكوين في 2009، ولم 
ُ
وأ

تكن قيمتها كبيرة في البداية، 
لكن كسرت حاجز 48 ألف دوالر 
األسبوع املاضي، مدفوعة بإعالن 

شركة »تيسال« األميركية لصناعة 
السيارات الكهربائية استثمارًا 

كبيرًا بقيمة 1.5 مليار دوالر في 
أول عملة رقمية، وأنها تنوي قبول 
هذه العملة كوسيلة دفع عند شراء 

سياراتها.

مشاريع جديدة تنعش البناء 
في قطر

ربط تقرير عقاري تعزيز نمو 
قطاع اإلنشاءات والبناء في قطر، 

بالعقود املرتبطة باملشروعات 
الجديدة املزمع تنفيذها خالل 

العامني، الجاري واملقبل.
وأوضح تقرير شركة األصمخ 

للمشاريع العقارية، الصادر أمس 
السبت، أن تكلفة املشروعات 

ر بنحو 14.3  الرئيسية الجديدة تقدَّ
مليار ريال )3.9 مليارات دوالر(، 
منها 7.4 مليارات ريال ملشاريع 

قطاع املواصالت واالتصاالت، 
ونحو 1.6 مليار ريال في 

قطاع التعليم، و1.3 مليار ريال 
ملشروعات الصحة، إلى جانب 
مشاريع توسعة مطار حمد، 

املخطط االنتهاء منها في بداية عام 
2022، والتي تحظى بـ 4 مليارات 
 عن تنفيذ مشروع 

ً
ريال، فضال

صيانة مطار الدوحة الدولي السابق 
الستخدامه في استضافة بطولة 

كأس العالم لكرة القدم 2022.

ارتفاع االستثمار األجنبي في 
ُعمان

أظهرت أحدث بيانات عن االستثمار 
األجنبي املباشر في سلطنة ُعمان، 
ارتفاع االستثمارات إلى نحو 15.4 

مليار ريال )40.1 مليار دوالر( 
في نهاية الربع الثاني من 2020، 

مقارنة بـ 13.6 مليار ريال في 
الفترة نفسها من 2019. وأوضحت 

بيانات املركز الوطني لإلحصاء 
واملعلومات الحكومي، أمس، أن 

اململكة املتحدة جاءت في املرتبة 
األولى في حجم االستثمارات 

األجنبية املباشرة، حيث بلغ حجم 
استثمارها نحو 7.8 مليارات ريال، 

تليها الواليات املتحدة بنحو 1.8 
مليار ريال، ثم اإلمارات بـ 1.25 

مليار، والكويت 933.5 مليون ريال.

أخبار

انخفاض 
السفر بالقطارات 

في الصين

املزدحمة عــادة بنسبة %70،  الجديدة  السنة الصينية  السفر في عطلة رأس  االنــدفــاع نحو  الحديد في الصني خــالل فترة  السكك  تراجعت رحــالت 
وسط دعوات للسكان بالبقاء في مكانهم لتجنب تفشي فيروس كورونا الجديد. وأعلنت مجموعة السكك الحديد الصينية، أمس السبت، وفق وكالة 
أسوشيتد برس، تنظيم 52.33 مليون رحلة ركاب في الفترة من 28 يناير/ كانون الثاني إلى 11 فبراير/ شباط، بانخفاض قدره 68.8% عن الفترة 
نفسها من العام املاضي. وهــذا االندفاع نحو السفر عموما، هو أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم، حيث يعود سكان املــدن والعمال املهاجرون 
والطالب إلى مسقط رأسهم للتجمعات العائلية. وتتبنى سلطات النقل في الصني تدابير احترازية مشددة ضد الفيروس، من بينها منع الحمولة 

الزائدة في القطارات، وضمان التباعد الجسدي بني الركاب.
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تونس ـ إيمان الحامدي

بــــــني مــــقــــر اتــــــحــــــاد الــــــــزراعــــــــة فــي 
مــــحــــافــــظــــة بـــــاجـــــة )شــــــمــــــال غــــرب 
ــاط بـــيـــع األســــمــــدة  ــ ــقـ ــ ــــس( ونـ ــونـ ــ تـ
املـــدعـــومـــة حـــكـــومـــيـــا، يــقــطــع املــــــــزارع عـــدنـــان 
املاكني عشرات الكيلومترات يوميا بحثا عن 
إجابة عن موعد وصول الكميات التي تشهد 
نقصا حــاّدًا منذ بضعة أسابيع، فيما تقاوم 
زراعات القمح والشعير الستكمال النمو في 

ظل غياب الكميات املطلوبة.
وتــشــهــد تـــونـــس نــقــصــا فـــي مـــادتـــي »دي أي 
بـــي« واألمــونــيــتــر )نـــتـــرات األمـــنـــيـــوم(، وهــمــا 
نــوعــان رئيسيان مــن األســمــدة الــالزمــة لنمو 
املحاصيل املختلفة، ال سيما الحبوب. ويقول 
»العربي الجديد« إنه يرفض أن يقع  املاكني لـ
الذين يضاربون  السماسرة  لشبكات  فريسة 
ــوا يــحــكــمــون  ــ ــحـ ــ ــدة وأضـ ــ ــمـ ــ فــــي أســــعــــار األسـ

قبضتهم على السوق.
التونسي،  املــزارع  الحبوب، بحسب  وتحتاج 
إلى التسميد في مناسبتني من أجل املحافظة 
ــودة الــحــبــوب  ــ عــلــى املــحــاصــيــل وتــحــســني جـ

وفبراير/  األول  كانون  ديسمبر/  من  كل  في 
شباط، معتبرًا أن هذه املواد حيوية للزراعات 
وال يمكن االســتــغــنــاء عنها، ومــشــيــرًا إلــى أن 
األسبوعني املقبلني سيحددان مصير املوسم 

الزراعي.
ووفق املاكني يحتاج هكتار الحبوب )الهكتار 
يــعــادل 10 آالف مــتــر مــربــع( إلـــى مــا بــني 3.5 
و4 قناطير من األمونيتر، الفتا إلى أن سعر 
القنطار املــدعــوم يبلغ نحو 50 ديــنــارًا )18.2 
دوالرًا(، بينما يباع في السوق السوداء بـ 60 
دينارًا، بزيادة تبلغ نسبتها 20%، كما يباع 
قنطار مادة »دي أي بي« بنحو 75 دينارًا بداًل 

من السعر الرسمي البالغ 62 دينارًا.
لــم يهنأ املــزارعــون هــذا الــعــام بــوفــرة األمطار 
البالد  الـــذي اجــتــاح  وانــقــشــاع شبح الجفاف 
الــعــام املــاضــي، إذ أطلت أزمــة األســمــدة لتحد 
من آمالهم بتحقيق موسم وفير للحبوب هذا 

العام.
وينظم املــزارعــون في مناطق زراعــة الحبوب 
وقفات احتجاجية يوميا أمام مقار السلطات 
ــرة،  ــيــ ــرة األخــ ــتـ ــفـ ــيـــة( فــــي الـ ــلـ الـــجـــهـــويـــة )املـــحـ
مطالبني بضخ الكميات الالزمة من األسمدة 
في األسواق ومالحقة املضاربني واملحتكرين 

الذين أشعلوا األسعار.
ــات الـــتـــي تــمــتــد إلــــى قــرابــة  ــ ــزراعـ ــ وتـــحـــتـــاج الـ
مليون و250 ألف هكتار، وفق وزارة الفالحة، 
إلــى قــرابــة 200 ألــف طــن مــن مـــادة األمونيتر 
أن  إلــى  ســنــويــا، فيما تشير مــصــادر رسمية 
أزمـــة تــراجــع إنــتــاج الــفــوســفــات فــي السنوات 
ــــرة أثــــــرت بــشــكــل ســلــبــي عـــلـــى تــوفــيــر  ــيـ ــ األخـ

األسمدة في البالد.
لتهاوي  باهظا  ثمنا  الزراعي  القطاع  ويدفع 
ــقـــات  ــتـ ــة األســـــــمـــــــدة ومـــشـ ــاعــ ــنــ مــــنــــظــــومــــة صــ
الكيميائي  املجمع  يوفرها  التي  الفوسفات 
الفوسفات، حيث  التونسي من مستخرجات 
يــؤمــن املــجــمــع مــنــذ عــقــود مــاضــيــة الــكــمــيــات 

أن  غير  والــتــصــديــر،  املحلية  للسوق  الــالزمــة 
إلى االستيراد  املجمع  اإلنتاج اضطر  تراجع 

من الجزائر وتركيا.
وبسبب االحتجاجات واإلضرابات املتواصلة 

تونس 
أزمة أسمدة 

تهدد موسم 
حبوب واعدًا

مزارع تونسي يحمل قمحًا في موسم حصاد سابق )فرانس برس(

تهدد أزمة أسمدة 
موسمًا واعدًا للحبوب 

في تونس، حيث يخشى 
المزارعون انقضاء فترة 
حرجة خالل األسبوعين 

المقبلين دون الحصول 
على الكميات المطلوبة 

لتحصين سنابل القمح

% 44
الرسمية  الــبــيــانــات  تظهر 
تراجع إنتاح الفوسفات في 
الماضي  العام  خالل  تونس 
 3.1 مسجال   ،%44 بنسبة 
بسبب  وذلــك  طــن،  ماليين 
واالعتصامات  االضطرابات 
تشهدها  الــتــي  المتكررة 

مناطق اإلنتاج.

مال وناس

عمان ـ زيد الدبيسية

ــد املــنــشــأ بني  ــواعـ ــاق تــبــســيــط قـ ــفـ ــنـــوات مــضــت عــلــى اتـ 5 سـ
األردن واالتحاد األوروبـــي، والــذي هدف إلى تسهيل دخول 
الصادرات األردنية إلى األسواق األوروبية مقابل اشتراطات 
األردنــيــة بتفيذها لتشغيل عــدد كبير من  الحكومة  تعهدت 
الــالجــئــني الــســوريــني، إال أن الــبــيــانــات الــرســمــيــة تظهر عــدم 

تحقيق االتفاق ملبتغاه في ظل تسجيل صادرات ضئيلة.
التي تم  الــشــركــات  وبحسب مــســؤول حكومي فقد بلغ عــدد 
مــنــحــهــا تــفــويــضــا لــلــتــصــديــر إلــــى االتـــحـــاد األوروبـــــــي وفــقــا 
لقواعد املنشأ املبسطة 15 شركة تعمل في قطاعات املالبس 
الجاهزة، البالستيك، الصناعات املعدنية، املنظفات، األسالك 

والكوابل الكهربائية، واألجهزة الكهربائية.
»العربي الجديد« إن 10 شركات فقط قامت  وقال املسؤول لـ
 79.8 تبلغ  إجمالية  بقيمة  التسهيالت  بموجب  بالتصدير 
مــلــيــون يــــورو مــنــذ 2016، حــيــث صــــدرت تــلــك الــشــركــات إلــى 
إسبانيا، قبرص، فرنسا، بلجيكا، هنغاريا، هولندا والسويد.
وأشار إلى أن الصناعة األردنية لم تحقق املأمول من اتفاق 
تبسيط قواعد املنشأ، والذي يعطي املنتجات األردنية مزايا 
تفضيلية لدخول األســواق األوروبــيــة، خاصة تعديل شرط 
املناطق التنموية واملدن واملناطق الصناعية املستفيدة من 

القرار، ليشمل كافة املصانع في اململكة.
»العربي  لكن رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير قال لـ
الجديد« إن املصانع األردنــيــة لم تستفد من االتفاق بسبب 
القدرة  ارتفاع األسعار وعــدم  اإلنتاج وبالتالي  ارتفاع كلف 

على املنافسة أمام السلع املماثلة في السوق األوروبية.
وأضاف الجغبير أن »املنتجات املحلية مثقلة باألعباء املالية 
التي تحد من تنافسيتها محليا وخارجيا والتي تتوزع بني 
الــضــرائــب والــرســوم وأســعــار الــطــاقــة املرتفعة وقــد أضافت 

جائحة كورونا صعوبات جديدة للقطاع الصناعي«.

وبــمــوجــب االتــفــاق فــقــد تــم تــعــديــل الــفــتــرة الــزمــنــيــة لتطبيق 
بداًل   2030 األول  كانون  ديسمبر/   31 لغاية  لتصبح  الــقــرار 
آلية تطبيق  2026 وتعديل  عــام  مــن  الشهر  نفس  نهاية  مــن 
شرط توظيف نسبة العمالة املحددة من الالجئني السوريني 
داخل املنشأة الصناعية بحيث ال تقل عن 15% من إجمالي 
عدد املوظفني العاملني في هذه املنشأة أو العاملني على خط 

اإلنتاج املخصص للتصدير في إطار هذا القرار.
واســتــنــادا إلــى ذلــك فقد تــم خفض الــعــدد اإلجــمــالــي لفرص 
ألف   200 مــن  الــســوريــني  لالجئني  توفيرها  املــطــلــوب  العمل 
فرصة عمل في القطاع الصناعي إلى 60 ألفا على األقل بشكل 

قانوني في مختلف القطاعات االقتصادية.
ــال الــنــاشــط فـــي مـــجـــال إغـــاثـــة الــالجــئــني الـــســـوريـــني زيـــاد  ــ وقـ
السوريني  العاملني  أعـــداد  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ الــصــمــادي 
في املصانع األردنية قليل جدًا لعدة أسباب أهمها انخفاض 
ــــور واتـــجـــاه الــســوريــني لــلــعــمــل فـــي قــطــاعــات أخــــرى مثل  األجـ
ــال الــحــرفــيــة واملــهــنــيــة، مــضــيــفــا أن مــعــانــاة  ــمــ ــة واألعــ ــزراعــ الــ
السوريني في األردن ازدادت بسبب تداعيات جائحة كورونا 
وإغـــالق عــدد كبير مــن املنشآت الــتــي أضـــرت أيــضــا بوظائف 
األردنيني. وانكمش االقتصاد األردني بنسبة 3% خالل العام 
املاضي 2020، فيما تتوقع الحكومة أن يسجل نموًا بنسبة 
2.5% في 2021. وكانت الحكومة قد اتخذت، في يناير/ كانون 
الثاني املاضي، عــدة إجـــراءات إلعــادة الحياة إلــى طبيعتها 
بشكل متدرج، حيث تم وقف العمل بقرار الحظر الشامل يوم 

الجمعة من كل أسبوع وفتح العديد من القطاعات.
ووفــق وزيــر املالية، محمد العسعس، خــالل خطاب مشروع 
املوازنة الذي ألقاه أمام مجلس النواب الشهر املاضي، فإن عام 
2021 هو األصعب على اململكة، بسبب الظروف االستثنائية 
العجز  الحكومة  وتــقــدر  الجائحة.  تــداعــيــات  فرضتها  الــتــي 
مليار   2.9( دينار  مليار   2.05 بنحو  الــجــاري  للعام  املتوقع 

دوالر(، فيما بلغ 3.05 مليارات دوالر في 2020.

المنافسة السعرية تحول دون نفاذ السلع األردنية ألسواق أوروبا )فرانس برس(

صادرات أردنية ضئيلة إلى أوروبا 
زيادة إنتاج العراق من الغاز

قالت وزارة النفط العراقية، في بيان، أمس 
السبت، إن العراق أنتج 77.6 مليار قدم 

مكعبة من الغاز من حقول النفط، خالل 
ديسمبر/كانون األول املاضي، بزيادة 

تقدر بنحو 5.6 مليارات قدم مكعبة عن 
الشهر السابق له، مشيرة إلى أنه جرى 
حرق نحو 40.3 مليار قدم مكعبة من 

الغاز، لضعف إمكانات استغالله. وتزامنا 
مع استخراج النفط، يتم استخراج 

الغاز بشكل مرفق، حيث تعمد الجهات 
العراقية املختصة إلى إحراق كميات 

كبيرة منه جراء ضعف اإلمكانات التقنية 
الستغالله. ويمتلك العراق مخزونا قدره 

132 تريليون قدم مكعبة من الغاز، جرى 
إحراق 700 مليار قدم مكعبة منها، 

وفق تقديرات مختصني. وال يزال العراق 
يستورد الغاز من إيران، عبر أنبوبني، 

بواقع نحو 5 ماليني متر مكعب يوميا، 
لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في 

البالد. ودشن رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، في نوفمبر/تشرين 
الثاني، أضخم برج محلي إلنتاج الغاز 
املصاحب الستخراج النفط، من حقول 

الخام العمالقة جنوبي البالد، بطاقة 
تصل إلى 400 مليون قدم مكعبة يوميًا. 

وقالت وزارة النفط العراقية، الشهر 
ع مذكرة تفاهم 

ّ
املاضي، إّن العراق وق

مع شركة »توتال« الفرنسية لتنفيذ 
»مشاريع كبيرة واعدة« في البالد، 

على األخص في مجال استخدام الغاز 
الطبيعي والطاقة النظيفة.

نمو تمويل القطاع الخاص 
في ُعمان

أظهر تقرير صادر عن البنك املركزي 
 الًعماني، نمو االئتمان املمنوح من 

البنوك للقطاع الخاص بنسبة %2.2، 
على أساس سنوي، بنهاية ديسمبر/

كانون األول املاضي، ليصل إلى 19.8 
مليار ريال )48.8 مليار دوالر(. وأشار 

التقرير، الذي أوردته وكالة األنباء 
 العمانية، أمس، إلى أن إجمالي الودائع 

لدى البنوك التجارية التقليدية بلغ حوالي 
20.5 مليار ريال، بزيادة 2.4% عن نهاية 

عام 2019، وذلك بدعم من زيادة ودائع 
القطاع الخاص التي نمت بنسبة %10.8 

لتبلغ 14.4 مليار ريال.

أخبــار 
      العرب

صناعة

الكويت ـ أحمد الزعبي

أوقفت العديد من البنوك العاملة في الكويت، 
ألجل  للوافدين  االستهالكية  الــقــروض  منح 
ــــرى شــروطــا  غــيــر مــســمــى، فــيــمــا وضـــعـــت أخـ
ــــك في  وصــفــتــهــا مـــصـــادر بــالــتــعــجــيــزيــة، وذلـ
إطار إجــراءات تحوطية أكثر تشددًا في منح 
ــاع املــالــيــة  ـــ الــــقــــروض، فـــي ظـــل تـــدهـــور األوضـ
تداعيات  بسبب  الــوافــدة  العمالة  مــن  للكثير 

جائحة فيروس كورونا.
وقــــال مــصــدر مــســؤول فــي الــقــطــاع املــصــرفــي 
»العربي الجديد« إن البنك املركزي الكويتي  لـ
الــدولــة  فــي  العاملة  للبنوك  تعليمات  أصـــدر 
بــشــأن الــتــشــدد فـــي مــنــح الـــقـــروض الــجــديــدة 
ــــاالت إنــهــاء  خــــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة، بــســبــب حـ
ــــالد، خــاصــة  ــبـ ــ الــــخــــدمــــات الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـ
ــن الــنــشــطــة  ــع اإلغــــــــالق املـــتـــكـــرر لـــلـــعـــديـــد مــ مــ
ــا،  ــ ــورونـ ــ ــار كـ ــتــــشــ ــة انــ ــهــ االقــــتــــصــــاديــــة ملــــواجــ
باإلضافة إلى ارتفاع نسبة املتعثرين بنسبة 

150%. وأكـــد املــصــدر أن البنوك تــواجــه أزمــة 
ــبـــوقـــة بــــشــــأن تـــحـــصـــيـــل األقــــســــاط  غـــيـــر مـــسـ
املتأخرة على الوافدين، مشيرا إلى أن العدد 
املاضي  الــعــام  بنهاية  للمتعثرين  اإلجــمــالــي 
بــلــغ 255 ألـــف وافـــد مــقــارنــة مــع 102 ألـــف في 

نهاية مارس/ آذار من نفس العام.
ــــاط املــســتــحــقــة  ــــسـ ــالـــي األقـ ــمـ وأوضـــــــح أن إجـ
الوافدين تجاوزت 900 مليون  والديون على 
قــررت  الكويتية  الــبــنــوك  أن  إلــى  دوالر، الفــتــا 
اتـــخـــاذ اإلجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة بــحــقــهــم منذ 
إبالغ  بعد  املاضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 

البنك املركزي باألوضاع الراهنة.
وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من الوافدين 
اإلدارات  وتـــقـــوم  ــبــــالد،  الــ خـــــارج  املــتــعــثــريــن 
القانونية في البنوك بالتواصل معهم ملعرفة 
طريقة السداد، كما تم التواصل مع الشركات 
وكفالء الوافدين ملعرفة آلية تحصيل األقساط 
املوظفني  تكفل  التي  الشركات  من  املستحقة 
الخدمة. على  لديهم مستحقات نهاية  الذين 

أطلعت  مصرفية  وثيقة  كشفت  آخـــر،  جــانــب 
من  الــرغــم  على  أنــه  الجديد«  »العربي  عليها 
أن البنوك قررت عدم منح قروض للوافدين، 
إال أنها استثنت الوافدين الذين يعملون في 
تلك  مــن  واألوقـــاف  والتربية  الصحة  وزارات 

القرارات األخيرة.
وذكــرت الوثيقة أنه بعد انتهاء فترة األشهر 
الستة التي حددتها البنوك الكويتية لتأجيل 
أقساط القروض في الفترة من إبريل/ نيسان 
ونهاية أكتوبر/ تشرين األول املاضي، تخلف 
ــداد أقــســاطــه  ــد عـــن ســ أكــثــر مـــن 150 ألـــف وافــ

ــة كـــورونـــا، كــانــت  املـــتـــأخـــرة. وفـــي أعـــقـــاب أزمــ
الــبــنــوك قـــد قــــررت تــأجــيــل أقـــســـاط الــقــروض 
االســتــهــالكــيــة لــلــمــواطــنــني والـــوافـــديـــن ملـــدة 6 
أشهر نتيجة األوضاع غير املستقرة وقرارات 
الحكومة بــوقــف األنــشــطــة الــتــجــاريــة وفــرض 

الحظر الشامل ملدة 3 أشهر.
وفي أعقاب تفشي كورونا، قامت شركات في 
الــقــطــاع الــخــاص بــإنــهــاء خــدمــات الكثير من 
موظفيها، فيما قررت شركات أخرى تقليص 
ــــى %50،  رواتـــــــب الـــعـــامـــلـــني بــنــســب تـــصـــل إلـ
فيما قـــررت الــحــكــومــة إنــهــاء خــدمــات اآلالف 
الــذيــن يعملون فــي املؤسسات  الــوافــديــن  مــن 
الــتــكــويــت )تــوطــني  الــحــكــومــيــة لتنفيذ خــطــة 

الوظائف(.
ــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي مـــروان  وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن أزمـــة كــورونــا  ســالمــة لـــ
تــســبــبــت فــــي الـــعـــديـــد مــــن املـــشـــكـــالت لــكــافــة 
القطاعات االقتصادية والتجارية، ومن بينها 
قــطــاع املـــصـــارف الــــذي يــواجــه أزمــــة حقيقية 
واألقساط  الــقــروض  تحصيل  إمكانية  بشأن 

املتأخرة لدى الوافدين.
وأضــاف سالمة »الحكومة شريكة في األزمة 
الراهنة بقراراتها العشوائية وغير املدروسة 
ــــالل اســـتـــمـــرار فـــــرض حـــظـــر اســتــقــبــال  مــــن خـ
مواطني الدول الـ 34 املحظورة، حيث إن هناك 
العودة  الــذيــن ال يستطيعون  الــوافــديــن  آالف 
إلـــى الــكــويــت فــضــال عــن عـــدم إمــكــانــيــة ســداد 
انقطاعهم  بسبب  عليهم  املستحقة  القروض 
ــار إلــــى أن هـــنـــاك شــريــحــة  ــ عـــن الـــعـــمـــل«. وأشــ
كبيرة من الوافدين املتعثرين لن يستطيعوا 
سداد القروض املتأخرة عليهم بسبب حمالت 
ــتـــرة املــاضــيــة  ــفـ الـــتـــســـريـــح الـــكـــبـــيـــرة خـــــالل الـ
ــتـــي أعـــقـــبـــت جــائــحــة  وخـــصـــوصـــا األشــــهــــر الـ
ــة إلــــى تـــدهـــور األوضـــــاع  ــافـ كــــورونــــا، بـــاإلضـ
املعيشية للوافدين بصورة عامة خالل العام 
املاضي. وتشير بيانات البنك املركزي إلى أن 
حجم محفظة القروض الشخصية يصل إلى 
50 مليار دوالر، منها نحو 6 مليارات دوالر 
الــقــروض االستهالكية ومــا تبقى يتوزع  من 
بـــني قـــــروض غــيــر مــصــنــفــة وقــــــروض لــشــراء 

األسهم والعقارات.
بـــــدوره، أكـــد الــخــبــيــر االقــتــصــادي الكويتي 
عــادل الفهيد، أن سياسة منح القروض في 
الــســابــق كــانــت يــشــوبــهــا بــعــض الــتــســاهــل، 
مشددا على ضــرورة وضع سياسة جديدة 
تـــتـــنـــاســـب مــــع طــبــيــعــة مــعــيــشــة الـــوافـــديـــن 

وتتوافق مع األوضاع االستثنائية الحالية.
وقال الفهيد خالل اتصال هاتفي مع »العربي 
قـــرارات الحكومة بــشــأن تشديد  الــجــديــد« إن 
االحــتــرازيــة في  اإلجـــراءات  القيود واستمرار 
الــتــجــاريــة والترفيهية  الــعــديــد مــن األنــشــطــة 
ســاهــمــت فـــي تــكــبــيــد عـــدد كــبــيــر مـــن شــركــات 
ــة، حــيــث  ــ ــادحــ ــ ــاع الـــــخـــــاص خــــســــائــــر فــ ــطــ ــقــ الــ
اضطرت تلك الشركات إلى تسريح اآلالف من 

املوظفني.
وأضـــاف أن األزمـــة لها أبــعــاد مختلفة، حيث 
أدى التراجع االقتصادي وعدم عودة الحياة 
ــــى تــضــرر  ــابـــق عـــهـــدهـــا إلـ ــــى سـ الــطــبــيــعــيــة إلـ
العديد من األنشطة التجارية التي تؤثر على 
مــخــتــلــف الـــنـــواحـــي االقــتــصــاديــة وهــــو األمـــر 
الذي يدفع الشركات تقوم بتسريح موظفيها، 

والبنوك تتشدد في سياسة منح القروض.
ووفق مصادر مصرفية لجأت بعض البنوك 
إلــى وضــع شــروط تعجيزية، بحيث تقتصر 
شرائح  على  املقدمة  االئتمانية  التسهيالت 
مـــحـــدودة جـــدًا مـــن الـــوافـــديـــن، حــيــث تشترط 
تجاوز الراتب 13 ألف دوالر شهريا وهو ما 

ال ينطبق على معظم الوافدين.
كــان تقرير صـــادر عــن مــركــز الكويت الــدولــي 
ــــوث االقــــتــــصــــاديــــة  ــحــ ــ ــبــ ــ ــ لـــــالســـــتـــــشـــــارات وال
)مستقل(، قد ذكر أن هناك ما يقرب من 900 
ــــد غــــــادروا ســــوق الــعــمــل فـــي الـــدولـــة  ألــــف وافـ
بــســبــب اإلجـــــــراءات والــــقــــرارات الــتــي تبنتها 
الحكومة من إغــالق املطار وعــدم القدرة على 

تجديد اإلقامات.
الجديد«  »العربي  الذي نشرته  التقرير  وأكد 
في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري أن 
من بني الـ 900 ألف الذين رحلوا العام املاضي، 
يوجد أكثر من 300 ألــف وافــد غــادروا بشكل 
طوعي بعد البحث عن فرص عمل في الدول 

الخليجية املجاورة أو في بالدهم.
ــة كـــورونـــا فـــي ضـــغـــوط مــالــيــة  ــ وتــســبــبــت أزمـ
كبيرة، إذ توقعت الحكومة أن تسجل موازنة 
الــذي يبدأ في األول من  العام املالي الجديد، 
إبـــريـــل/ نــيــســان املــقــبــل  فـــي يــنــايــر/ كــانــون 

الثاني املاضي، عجزًا بقيمة 40 مليار دوالر.
ــة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا مجلس  ــوزانــ ــق املــ ــ ووفـ
الوزراء نهاية يناير/ كانون الثاني املاضي، 
تــقــدر املـــصـــروفـــات بــنــحــو 23 مــلــيــار ديــنــار 
تحقيق  يتوقع  بينما  دوالر(،  مليار   76.1(
إيرادات بحوالي 10.9 مليارات دينار )36.1 

مليار دوالر(.

بنوك كويتية توقف إقراض الوافدين

مواطنون هنود يصطفون في مطار الكويت انتظارًا للرحيل )فرانس برس(

تقارير عربية
مصارف

255 ألف وافد 
تعثروا في سداد أقساط 

القروض

منذ عام 2011 وتعطل اإلنتاج خرجت تونس 
الفوسفات  تدريجيا من نادي كبار مصدري 
بلد  إلــى  بلد مصدر  مــن  لتتحول  ومشتقاته 
ــام 2020، إذ شــهــدت الــبــالد  مــســتــورد مــنــذ عـ

رسو أول باخرة من الفوسفات املستورد في 
إبريل/ نسيان من ذلك العام.

وفـــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول املــاضــي قالت 
ــم االتــــفــــاق مـــع املــجــمــع  ــه تـ وزارة الـــفـــالحـــة إنــ

عــلــى  املـــالـــيـــة  ــن وزارة  مــ بـــدعـــم  الــكــيــمــيــائــي 
استيراد 60 ألف طن من األمونيتر على ثالث 
دفعات بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 
»دي اي بي« التي تشهد نقصا  جانب مادة الـ

بنحو 90 ألف طن.
إنــه سيجرى توزيع األسمدة  الـــوزارة  وقالت 
على مختلف مناطق إنتاج الزراعات الكبرى، 
كما ستواصل اللجنة الفنية املكلفة بمتابعة 
التوزيع العمل على تفادي كل أشكال االحتكار 
وارتفاع األسعار، مع تعهد املوزعني باحترام 

األسعار ومد الوزارة بقائمة املنتفعني.
فـــي املـــقـــابـــل يـــقـــول مــحــمــد رجـــايـــبـــيـــة، عضو 
الكبرى،  بــالــزراعــات  املكلف  املــزارعــني  منظمة 
إن الــهــيــاكــل املــهــنــيــة أخــطــرت فــي وقـــت مبكر 
مــن املــوســم الــزراعــي السلطات بــوجــود أزمــة 
أســمــدة حـــادة قــد تعصف بــاملــوســم الــزراعــي، 
ــا لــــم تـــتـــحـــرك لـــتـــفـــادي األزمـــــــة عــبــر  ــهـ غـــيـــر أنـ

االستيراد مبكرًا.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويــضــيــف رجــايــبــيــة لـــ
املضاربة  شبكات  ضحايا  أضحوا  الفالحني 
إلــى أنهم مجبرون  الــســوق، مشيرًا  وفــوضــى 
على الخضوع لقوانني تجار السوق السوداء 
الذين فرضوا سطوتهم على الوضع الحالي، 
إجـــراءات  الحكومة  تتبع  أن  مــن  بــد  بينما ال 
ــــوردة وضــمــان  صـــارمـــة لــتــوزيــع الــدفــعــات املــ
البيانات  وتظهر  الــفــالحــني.  حصص صــغــار 
الرسمية تراجع إنتاج الفوسفات في تونس 
 
ً
بــنــســبــة 44%، مسجال املـــاضـــي  الـــعـــام  خـــالل 

3.1 مــاليــني طـــن، وذلـــك بسبب االضــطــرابــات 
واالعتصامات املتكررة التي تشهدها مناطق 
 عـــن عـــدم الــتــمــكــن مـــن شحن 

ً
اإلنـــتـــاج، فــضــال

ســـــوى 2.3 مـــلـــيـــون طــــن إلـــــى مـــعـــامـــل صــنــع 
األسمدة، مقابل 3.2 ماليني طن في 2019.


