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الجزائر تشدد قيود التصدير
الجزائر ـ حمزة كحال

ــنـــك املـــــركـــــزي الــــجــــزائــــري املـــصـــدريـــن،  ــبـ ــأ الـ فــــاجــ
ــم بـــســـحـــب األمـــــــــوال مــــن املــــصــــارف  ــهــ ــزامــ ــبـــر إلــ عـ
ــدر املــركــزي  بــالــعــمــلــة املــحــلــيــة حـــصـــرًا. حــيــث أصــ
املمنوحة  النسبة  إلى كافة املصارف يلغي  تعميمًا موجهًا 
في   20 بـــ  تــقــدر  كــانــت  والــتــي  الصعبة  بالعملة  للمصدرين 

املائة، وقرر منح كل عائدات التصدير بالدينار الجزائري. 
واعــتــبــر رئــيــس جمعية املــصــدريــن الــجــزائــريــن، عــلــي بــاي 
الــجــزائــري يحرم املصدرين من  نــاصــري، أن توجه املــركــزي 
بالعملة  املصارف  في  املودعة  أموالهم  استغالل  في  حقهم 
ــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  الــصــعــبــة. وأضــــــاف فـــي حـــديـــث مـ
الحكومة والرئيس  مــع خــطــاب  املــركــزي تتعارض  »قــــرارات 
عــبــد املــجــيــد تــبــون الـــذي جــعــل مــن زيــــادة الـــصـــادرات خــارج 

املحروقات الهدف األول للدولة«.
ــارس/آذار املــاضــي،  ــ ورضـــح املــركــزي الــجــزائــري، فــي شهر مـ
لـــضـــغـــوط املــــصــــدريــــن، وقـــــــرر تـــعـــديـــل الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
بهدف  التصدير  لتشجيع  والنقد  القرض  قانون  ومراجعة 

تــوفــيــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة. وقـــــرر أنــــه »يــســمــح لــلــمــصــدريــن 
بالعمالت،  في حسابات  عــائــدات صادراتهم  بــإيــداع جميع 
لتلبية احتياجات نشاطهم«. على أن تكون هذه اإلجــراءات 
بالنسبة  البنكي  التوطن  وإجـــراءات  الضرائب  من  »معفاة 
للصادرات املتعلقة بالخدمات الرقمية وكذلك تلك املتعلقة 
بخدمات الشركات الناشئة واملهنين غير التجارين«. وبرر 
البنك املركزي الجزائري في مارس قراراته بأن »التغييرات 
الــتــي أدخــلــت على لــوائــح الــصــرف األجــنــبــي، ال تــهــدف فقط 
إلى تشجيع عملية التصدير، من خالل السماح للمصدرين 
الناتجة عن  النقد األجنبي  بالحصول على جميع عائدات 
ــا الســتــمــالــة كــل الــفــاعــلــن فــي مجال 

ً
أنــشــطــتــهــم، ولــكــن أيــض

التجارة الخارجية من أجل دمجهم في االقتصاد الرسمي«.
من جانبه، رأى الخبير املالي نبيل جمعة أن »قرار املركزي 
الجزائري يترجم حجم التخبط الذي تعيشه الجزائر على 
الصعيد الرسمي، ويؤكد غياب رؤية موحدة لدى السلطات، 
فكيف يحدث هذا ورئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان 
هـــو نــفــســه وزيــــر املـــالـــيـــة، وقــبــل أشــهــر كــــان مــحــافــظ الــبــنــك 
املركزي؟«. وأضــاف جمعة في حديث مع »العربي الجديد« 

أكانوا  املصدرين،  التشريعي ال يخدم  االستقرار  »غياب  أن 
جــزائــريــن أم أجــانــب، وال يمنحهم الــثــقــة«. واعــتــبــر أنــه »ال 
يعقل أن ُيــمــنــع املــصــدر مــن اســتــغــالل أمــوالــه حــتــى للسفر، 
ويضطر للمرور إلى السوق املوازية لتأمن مصاريف سفره 
فقدانًا  يعد  هــذا  الصعبة،  العملة  للجزائر  وقــت يضمن  في 

للرؤية واالستشراف على الحكومة تداركه«.
وكــانــت صــــادرات الــجــزائــر مــن خـــارج قــطــاع املــحــروقــات، قد 
الــعــام 2021، قفزة  سجلت فــي األشــهــر الخمسة األولـــى مــن 
املاضية،  السنة  مــن  نفسها  بالفترة  مقارنة  نسبيًا،  كبيرة 
 852 مــن  مليار دوالر، صــعــودًا   1.55 قيمته  مــا  بلغت  حيث 
مــلــيــون دوالر فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــســنــة املـــاضـــيـــة، أي 
بارتفاع نسبته 81.8 في املائة، وبما يمثل 11.1 في املائة من 

مجمل الصادرات الجزائرية خالل الفترة نفسها.
 األســمــدة 

ّ
ــإن ــام وزارة الــتــجــارة الــجــزائــريــة، فــ ــ وبــحــســب أرقـ

املعدنية والكيميائية األزوتية بلغت صادراتها 412 مليون 
الغذائية 242 مليون  واملــواد  املائة،  في   22.4 بزيادة  دوالر، 
دوالر، بزيادة 41 في املائة، وتم تسجيل 75.7 مليون دوالر 

صادرات اإلسمنت و49.5 مليون دوالر صادرات التمور. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــدة الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة إلطـــالق  تــســعــى حــكــومــة الــــوحــ
التنمية  خطة استثمارية لتحفيز االقتصاد وتحقيق 
املــســتــدامــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق لــيــبــيــا، فـــي مــحــاولــة 
لتنويع االقتصاد. وعرضت هيئة االستثمار وشؤون 
الــبــالد  أنــحــاء  تــركــز عــلــى مختلف  الخصخصة خــطــة 
لجذب استثمارات في القطاعات الصناعية والعقارية 
والــســيــاحــيــة، وذلــــك بــحــضــور رئــيــس الــحــكــومــة عبد 
الـــحـــمـــيـــد دبـــيـــبـــة ومـــحـــافـــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي 
الصديق الكبير بغرض تسهيل اإلجراءات للمستثمر 

ــع االســتــثــمــاريــة  ــاريـ ــشـ ــبـــي. ويـــبـــلـــغ إجـــمـــالـــي املـ ــنـ األجـ
املـــوجـــودة فـــي لــيــبــيــا 31 مــلــيــار ديـــنـــار )6.9 مــلــيــارات 
إلــى  ليبيا  وتتطلع  مــشــروًعــا.   420 إلـــى  تــعــود  دوالر( 
من  ســـوداء  عشرية  بعد  االقتصادية  التنمية  تحقيق 

الحروب والصراعات املسلحة. 
التفكير  إن  الــهــادي  أبوبكر  االقــتــصــادي  املحلل  وقــال 
الصحيح  االتــجــاه  فــي  استثمارية خــطــوة  فــي خطط 
مصادر  عن  والبحث  االقتصاد  تنوع  في  يسهم  مما 
مالية بديلة عن النفط. وأشــار إلــى أن إنشاء وحــدات 
ســكــنــيــة جـــديـــدة ومــصــانــع يــســاهــم فـــي رفـــع مــعــدالت 
الخبير  أن  إال  الــبــطــالــة.  مــســتــويــات  التنمية وخــفــض 

في  واعتبر  الخطة،  انتقد  املــبــروك  أحمد  االقتصادي 
على  التركيز  يجب  أنــه  الجديد«  »العربي  مــع  حديث 
مـــنـــاخ االســتــثــمــار فـــي لــيــبــيــا، مـــن خــــالل الـــعـــديـــد من 
االقتصادية،  الحرية  مؤشر  منها  العاملية  املــؤشــرات 
ــر األداء  ــقـــطـــريـــة، ومــــؤشــ ــر الـ ــاطـ ــك مـــؤشـــر املـــخـ ــذلــ وكــ
وإمكانات االستثمار، وليبيا تتذيل قائمة الــدول في 
كـــل هـــذه املـــؤشـــرات بــســبــب الــهــشــاشــة األمــنــيــة وعـــدم 
االســتــقــرار. وأوضــــح أنـــه ال يــوجــد تــطــور فــي الــوضــع 
االستثماري منذ عام 2011، مع تراجع الناتج املحلي 
اإلجـــمـــالـــي ومــــعــــدالت الـــنـــمـــو الـــســـالـــبـــة والـــعـــجـــز فــي 
امليزانية العامة وتوقف االئتمان باملصارف التجارية 

منذ خمس سنوات.  وأضــاف أن هناك عوائق كثيرة 
أمــــــام االســـتـــثـــمـــار أهـــمـــهـــا الـــهـــشـــاشـــة األمـــنـــيـــة وعــــدم 
وجود سوق لــأوراق املالية الذي يعتبر من العوامل 
األســاســيــة لجذب االســتــثــمــارات. ويــأتــي ذلــك، فــي ظل 
مــعــانــاة االقــتــصــاد الــلــيــبــي مـــن تــدنــي حــجــم تــدفــقــات 
التي تتركز منذ سنوات على  االستثمارات األجنبية 
املشاريع في القطاع النفطي. وتسعى ليبيا إلى إقامة 
مشروع مترو أنفاق طرابلس بعد توقفه 20 عاما عبر 
تمويل من خارج امليزانية العامة بتكلفة مالية تناهز 
10مليارات يــورو، وهو مشروع يــراد منه توفير بنى 

تحتية مالئمة لتنشيط االقتصاد.

ليبيا تدرس خطة استثمارية لتحفيز االقتصاد

نمو الطلب 
النفطي

تــمــســكــت مــنــظــمــة أوبـــك 
ــا بــــشــــأن  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ بـ
للطلب  قــــوي  انـــتـــعـــاش 
ــى الـــنـــفـــط  ــلــ ــــي عــ ــاملـ ــ ــعـ ــ الـ
فــي مــا تبقى مــن 2021، 
ــفـــع  ــرتـ يـ أن  وتـــــوقـــــعـــــت 
اســـتـــخـــدام الــنــفــط أكــثــر 
مــــا  إلـــــــــــــى   2022 فــــــــــي 
يماثل مــعــدالت مــا قبل 
بقيادة  الجائحة، وذلــك 
نمو في الصن والهند.

البلدان  منظمة  وقــالــت 
املــــصــــدرة لــلــبــتــرول في 
ــــري،  ــهـ ــ ــشـ ــ ــا الـ ــ ــرهـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ
الــطــلــب  إن  الـــخـــمـــيـــس، 
ســيــرتــفــع الـــعـــام املــقــبــل 
3.4 في املائة إلى 99.86 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، 
ــد عــلــى  ــزيــ بـــمـــتـــوســـط يــ
ــيـــل  ــرمـ بـ ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  100
ــا فـــــــي الـــنـــصـــف  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ يـ

الثاني من 2022.
طلبا  املنظمة  وتوقعت 
عامليا على خامها عند 
بـــرمـــيـــل  ــيــــون  ــلــ مــ  28.7
يوميًا في 2022 بزيادة 
1.1 مــلــيــون بــرمــيــل عن 
ــي، الفــتــة  ــالــ ــحــ الــــعــــام الــ
إلى أن إنتاجها النفطي 
ألـــف برميل  ارتــفــع 590 
ــيــــو/  ــونــ ــًا فـــــــي يــ ــ ــيـ ــ ــــومـ يـ
 26.03 إلــــــــى  حـــــــزيـــــــران 

مليون برميل.

أميركا«،  أوف  لـ»بنك  التنفيذي  الرئيس  موينيهان،  براين 
المستمر  الدعم  يرافقها  التطعيم  »حمالت  إن  قال 
الكامل  االنتعاش  عززت  والنقدية  المالية  لإلجراءات 
لعافيته«.  األميركي  االقتصاد  واستعادة  والسريع 
ويشهد اقتصاد الواليات المتحدة تحسنا تدريجيا بعد 

توقفه المرتبط بوباء كوفيد-19.

توقع  األميركي،  االستثمار  بنك  ساكس،  غولدمان 
واإلمارات  السعودية  بين  اتفاق  يكون  أن   الخميس 
األسعار  لصعود  حافزا  النفط  إمدادات   بشأن 
سعر  صعود  البنك  ويرجح  المقبلة.  األشهر  خالل 
دوالرات  وأربعة  دوالرين  بين  يراوح  بما  النفط   برميل 

و75  للبرميل،  دوالرا   80 عند  السابقة  توقعاته  عن 
دوالرًا في 2022. 

الليبي،  التركي  العمل  مجلس  رئيس  قرنفل،  مرتضى 
بنسبة  زيادة  ليبيا حققت  إلى  التركية  الصادرات  أن  أعلن 
الجاري،  العام  من  األول  النصف  في  المائة  في   72.3
قيمة  إن  وقال    .2020 من  نفسها  بالفترة  مقارنة 
مليارا  بلغت  المذكورة  الفترة  في  التركية  الصادرات 

و195 مليون دوالر.

إقناع  إلى  يسعى  األميركي،  الرئيس  بايدن،  جو 
الديمقراطيين بااللتزام بمحاولته التاريخية لتغيير الواليات 

المتحدة من خالل إنفاق تريليونات الدوالرات على البنية 
التحتية. ويمارس بايدن ضغوطا للحصول على حزمتين 

ضخمتين لإلنفاق خالل الشهرين المقبلين.

صندوق االستثمارات العامة بالسعودية، الصندوق 
شراء  صفقة  أتم  أنه  الخميس،  أعلن   السيادي، 
بوابة  محطة  شركة  في  المائة  في   20  حصة 
للخدمات  السعودية  الشركة  من  األحمر،   البحر 
االستثمار  أن  الصندوق  وذكر  »سيسكو«.  الصناعية 
يأتي تماشيا مع استراتيجيته التي تركز على 13 قطاعا 
والخدمات  النقل  قطاع  ضمنها  من  استراتيجيا، 

اللوجستية.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

في الوقت الذي تعطي فيه 
حكومات العالم أولوية قصوى 

ملكافحة فيروس كورونا الذي دمر 
االقتصاد وأرزاق العباد، ال يحظى 

فيروس آخر أخطر ولو بنسبة 
1% من اهتمام تلك الحكومات، أال 

وهو فيروس الجوع، الذي ينهش 
بطون املاليني حول العالم، خاصة 
في املنطقة العربية وأفريقيا، حيث 

الحروب والصراعات وانتشار 
الفساد والفقر ونهب الثروات 

واالحتكارات والغالء، وهو ما يغذي 
هذا الفيروس الذي يقتل ماليني 
األشخاص سنويا، خاصة في 

السودان واليمن وسورية والعراق 
ولبنان والصومال وغيرها.

هناك رقمان يلخصان كيف 
 يعيش العالم أوضاعا مقلوبة 
في ظل كورونا، حيث يزداد 
األغنياء ثراء، والفقراء فقرا 

وجوعا وعوزا وأوجاعا معيشية 
صعبة، األول ما ذكرته مؤسسات 

دولية قبل أيام من أن بني 18 
مارس 2020 و18 مارس 2021، 

قفزت ثروة املليارديرات من 8.04 
تريليونات دوالر إلى 12.39 

تريليون دوالر. كما نمت الثروة 
اإلجمالية للمليارديرات بنسبة 

54% خالل العام.
بل إنه في الوقت الذي ضربت فيه 

كورونا الشركات واالقتصادات 
الكبرى وألحقت بها خسائر 

فادحة، كشفت مؤسسة أوكسفام 
الخيرية أن قيمة ثروات 10 من 

األغنياء زادت منذ تفشي الوباء 
بقيمة 540 مليار دوالر. وهذا املبلغ 
يكفي لحماية كل سكان العالم من 
الوقوع في الفقر بسبب الفيروس، 

وتحمل كلفة اللقاح للجميع.
الرقم الثاني ما ذكره برنامج 
الغذاء العاملي قبل أيام من أن 

نحو 9% من سكان العالم 
ينامون جوعى كل ليلة. وحسب 
أرقام منظمة أوكسفام، فإن 11 
 

ّ
شخصا يموتون من الجوع كل

دقيقة، وهو ما يتجاوز عدد 
الوفيات بسبب كورونا.

وعلى مستوى قائمة الدول التي 
تعاني من الجوع وأوضاع تشبه 

املجاعة، برزت على الالئحة 3 
دول عربية، هي: اليمن، سورية 

والسودان، فاليمن يعاني من ثاني 
أكبر أزمة غذاء في العالم بعد 

الكونغو. وفي سورية نجد أن 3 من 
5 سوريني أو 12.4 مليون شخص 

أصبحوا يواجهون الجوع، مع نهاية 
العام 2020، بزيادة 88%عن العام 
2019، وهي من النسب األعلى في 

العالم. ويتكرر املشهد في دول 
عربية أخرى، منها لبنان حاليا، 

وربما تونس والجزائر مستقبال.
مشكلة الجوع بحاجة إلى اهتمام 
أكبر من قبل الحكومات العربية، 

وبدال من أن تضع تلك الحكومات 
يدها في جيب املواطن الفقير عن 

طريق زيادة أسعار كل شيء، 
وفي املقدمة األغذية والوقود 
وفواتير الكهرباء واملياه، فإن 
عليها أن توفر برامج حماية 

اجتماعية لهؤالء، وأن تفرض 
ضرائب على أصحاب الثروات 

الضخمة كما يحدث في كل دول 
العالم لتدبير سيولة لهذه البرامج، 

ال أن تعفي األثرياء وتمنحهم 
الوقود بأسعار تفضيلية.

فيروس 
الجوع يتكاثر

Friday 16 July 2021
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

أصبح الغالء املتصاعد في تونس 
يــمــثــل تـــهـــديـــدا حــقــيــقــيــا لــلــفــقــراء 
والـــطـــبـــقـــات الــضــعــيــفــة فـــي أبــســط 
حقوقهم الغذائية، بعد زيادات صاروخية في 
الدخل  ذوي  غـــذاء  تشكل سلة  أساسية  مـــواد 

املنخفض.
وغــذاء الفقراء في تونس يعتمد أساسا على 
أصناف من الخضر، ومنها الفلفل والبطاطا 
ــــب الــــزيــــت  ــانـ ــ والــــطــــمــــاطــــم والــــبــــصــــل إلـــــــى جـ
والـــبـــروتـــيـــنـــات املــتــأتــيــة أســـاســـا مـــن الــبــيــض 
إضافة  السمك،  وأحــيــانــا  الــحــمــراء  اللحوم  أو 
إلى فاكهة البطيخ )يطلق عليها محليا اسم 

الدالع( األكثر شعبية في البالد.
ــل املــــحــــدود فــــي تــونــس  ومــــوائــــد ذوي الــــدخــ
املـــتـــمـــثـــلـــة فــــي الـــشـــكـــشـــوكـــة والــــطــــبــــق املــقــلــي 
والـــســـلـــطـــة املـــشـــويـــة ال تـــتـــجـــاوز مــكــونــاتــهــا 
ــة الـــفـــلـــفـــل والــــطــــمــــاطــــم والـــبـــصـــل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ
تــنــتــج بكثافة  مــــواد فصلية  والــبــيــض، وهـــي 
خــالل أشــهــر الــصــيــف، فــي املــقــابــل تــعــّول هذه 
من  املــكــون  الــغــذاء  على  املجتمعية  الشريحة 

حساء الخضروات والعجائن شتاء.
الفلفل  مــن  يكون  )مــرق  »الشكشوكة«  أن  غير 
إليها  ويضاف  وبــهــارات  والطماطم  والبصل 
البيض( الطبق األشهر واألقل كلفة في فصل 
الغالء، بحسب  الصيف بات أيضا في مرمى 
بيانات رسمية تكشفها أجهزة رصد األسعار.
ــادرة عــــن مــعــهــد  ــ ــــصـ ــات الـ ــيـ ــائـ ــبــــّن اإلحـــصـ وتــ
زادت  الغذائية  املـــواد  أن  الحكومي  اإلحــصــاء 
ــــالل شـــهـــر يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران املــــاضــــي 7.2  خـ
ـــ13 بــاملــائــة  بــاملــائــة، بــســبــب ارتـــفـــاع الــخــضــر بــ
باملائة،   16.5 الغذائية  الزيوت  أثمان  وزيــادة 
ـــ8 بـــاملـــائـــة فــي  ــ ــانـــب تــســجــيــل زيـــــــادة بـ ــــى جـ إلـ
األسماك  في  باملائة  الحليب ومشتقاته و7.6 
و6.4 بــاملــائــة مــن الــلــحــوم. وأصـــحـــاب الــدخــل 

املــحــدود فــي تــونــس مــحــرومــون منذ سنوات 
مــن الــلــحــوم الــحــمــراء واألســمــاك الــتــي لــم يعد 
على  القدرة  الشرائية  القدرة  ملتوسطي  حتى 
الضأن  تحملها. ونــزل معدل استهالك لحوم 
مــن 15 كلغ سنويا قبل 10 سنوات  واألبــقــار 

إلى أقل من 6 كلغ حاليا.
وتـــقـــول خــمــيــســة الــســعــيــديــة )62 عـــامـــا( من 
ــتـــي تــحــصــل عــلــى  ذوي الــــدخــــل الــضــعــيــف الـ
مساعدة حكومية مقدرة بـ180 دينارا شهريا 
يواجهون  تونس  فــي  الــفــقــراء  إن  دوالرا(   65(
الجوع بسبب الغالء املتزايد، مؤكدة أن كلفة 
أبسط طبق شعبي ألســرة تتكون من 4 أفراد 
دوالرات(   3.5( دنــانــيــر   10 تــتــجــاوز  أصبحت 

دون احتساب باقي املصاريف املعيشية.
التي  الحكومية  املساعدة  أن  وأكــدت خميسة 
ملدة  الــرمــق  لسد  بالكاد  تكفي  عليها  تحصل 
املقابل تحتاج هي  فــي  الشهر،  فــي  أسبوعن 
وجميع أفراد أسرتها للعمل في جمع قوارير 
البالستيك لتأمن مصاريف الغذاء واإليجار 

لبقية الشهر. 
السلطات  دور  عن  الستينية  املــرأة  وتتساءل 
في حماية الفقراء مما وصفته بوحش الغالء 
العيش،  مقومات  وأبــســط  قوتهم  يهدد  الــذي 
عن  الــصــادرة  البيانات  وتكشف  قولها.  وفــق 

املــرصــد الــوطــنــي للفالحة أن طــفــرات الــزيــادة 
باملائة  الـــ50  الخضروات تجاوزت  أسعار  في 
ــــاف خـــــالل شـــهـــر يــونــيــو/  ــنـ ــ فــــي بـــعـــض األصـ
حــزيــران املــاضــي، إذ ارتــفــع سعر البطاطا 52 
باملائة والفلفل 15 باملائة كما زاد سعر فاكهة 
البطيخ 11 باملائة وسمك السردين 11 باملائة.
ويــالحــظ الخبير االقــتــصــادي خــالــد الــنــوري، 
تــراجــع كميات املـــواد الــزراعــيــة التي تمر عبر 
ــواق الــجــمــلــة ومــســالــك الــتــوزيــع املــنــظــمــة،  ــ أسـ
مــا يفسر اســتــفــحــال الــغــالء بسبب املــضــاربــة 
فــي األســعــار وتــحــكــم شــبــكــات املحتكرين في 

بورصة األسواق ومستويات التزويد.
»العربي الجديد«  لـ وأكد النوري في تصريح 
الحكومية  الرقابي لأجهزة  الــدور  تراجع  أن 
لــأســعــار ســاعــد على تشّكل كــارتــل غـــذاء في 
تــونــس، بـــات املتحكم الــرئــيــســي فــي األســعــار 
العرض  وفــرة  رغــم  التي تتصاعد باستمرار، 
السياحي  للقطاع  املوجه  وتراجع االستهالك 

واملطاعم نتيجة فترات الغلق املتواترة.
ــيـــرة األســـعـــار  ــح الـــنـــوري أن تــســتــمــر وتـ ــ ورجـ
كبيرة  معيشية  ضغوطا  فة 

ّ
مخل املتصاعدة 

على مختلف الطبقات االجتماعية، وال سيما 
مــنــهــا الـــفـــقـــراء الـــذيـــن يـــواجـــهـــون الـــغـــالء دون 
مواكبة اإلجــراءات االجتماعية لنسق التطور 
املــعــيــشــي، وهـــو مـــا تــســبــب فـــي تـــوّســـع دائـــرة 
الفقراء في البالد خالل السنوات األخيرة، وال 

سيما بعد الجائحة الصحية.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق قـــــــــال وزيـــــــــــر الــــــشــــــؤون 
»الــعــربــي  االجــتــمــاعــيــة مــحــمــد الــطــرابــلــســي، لـــ
الـــجـــديـــد« إن املـــســـاعـــدات االجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تقدمها الحكومة للفقراء تسمح بضمان الحد 
األدنى من النفقات وفق معايير دولية، مؤكدا 
وجود برامج حكومية موازية لتحسن دخول 
هذه األسر عبر املساعدات الظرفية، وتشغيل 
أبـــنـــاء الـــعـــائـــالت املـــعـــوزة ومــســاعــدتــهــم على 
إحداث مشاريع ألن الهدف األساسي للبرامج 
ــراج هــذه  ــ الــحــكــومــيــة املــكــافــحــة لــلــفــقــر هـــو إخـ
األسر من حالة العوز عبر تحقيق استقاللها 

املادي وتحسن ظروف عيشها عموما.
وأكد املسؤول الحكومي أن الجائحة الصحية 
زادت مــن نسب الفقر فــي الــبــالد، وبــات يمّس 
ما بن 28 و30 باملائة من األسر بسبب تراجع 
البطالة. ووســـط تحذيرات  وارتــفــاع  الــدخــول 
خبراء اقتصاد، بدأت حكومة هشام املشيشي 
خطة متدرجة في تفكيك منظومة الدعم، في 
إطار إصالحات اقتصادية تعهدت بتنفيذها، 
فـــي رســـالـــة نـــوايـــا قــدمــتــهــا لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
ــدولــــي مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى تــمــويــالت  الــ

بقيمة 4 مليارات دوالر.

الرباط ـ مصطفى قماس

بعدما  الصيف،  في  اإلسالمية  املصارف  تنتعش  أن  ينتظر 
بــدا أنــهــا اســتــفــادت مــن عـــودة الطلب على تمويل الــعــقــارات 
والسيارات في األشهر الستة األولى من العام الحالي، علما 
أنها كانت عانت من توقف النشاط في فترة الحجر الصحي 
والــــطــــوارئ الــصــحــيــة. وارتــفــعــت الــتــمــويــالت الــتــي وزعــتــهــا 
املــصــارف الــتــشــاركــيــة، حسب بنك املــغــرب )الــبــنــك املــركــزي(، 
بنسبة 55.3 في املائة في األشهر الخمسة األولــى من العام 

الجاري، حيث وصلت إلى 1.6 مليار دوالر.
ويــتــضــح أن تــمــويــل قــطــاع الــعــقــارات، اســتــحــوذ عــلــى حصة 
التمويالت  بلغت  بينما  دوالر،  مــلــيــار   1.4 بــحــوالــي  ــد  األسـ
املوجهة لالستهالك حوالي 100 مليون دوالر والتجهيز 100 

مليون دوالر ودعم خزينة الشركات حوالي مليوني دوالر.
وحسابات  الجارية  الحسابات  أن  املغربي  املــركــزي  وسجل 
الشيك، بلغت 460 مليون دوالر في األشهر الخمسة األولى 
املـــائـــة، بينما  فــي  بـــزيـــادة بنسبة 50.3  ــاري،  الـــجـ الــعــام  مــن 

وصلت الودائع االستثمارية إلى 135 مليون دوالر.
وانضم املغرب لنادي البلدان العاملة بالصيرفة اإلسالمية، 
بعد ترخيصه في بداية عام 2017، ملصارف إسالمية، حيث 
بــــرزت خــمــســة مـــصـــارف وثــــالث نـــوافـــذ بــمــصــارف تقليدية، 
»املصارف  اســم  لها  اختير  االنتظار، حيث  بعد سنوات من 
التشاركية«. وكان القطاع عانى في العام املاضي من دخول 
ــبـــارا من  ــتـ حـــالـــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة والـــحـــجـــر الــصــحــي اعـ
عــشــريــن مــــارس/ آذار، خــاصــة بــعــد تــوقــف مــوثــقــي عمليات 
بيع العقارات ووكالء بيع السيارات، في الوقت نفسه تأثرت 
املصارف بتدهور الوضعية لأسر في فترة الحجر الصحي، 

حيث طلبت تأجيل السداد.
ويؤكد خبراء أن القطاع بدأ يستعيد عافيته في النصف األول 
من العام الحالي، مع انتعاش سوق العقارات والسيارات، في 

الوقت نفسه الذي انتعشت فيه االستثمارات واالستهالك.
واستفادت املصارف التشاركية، في ذروة األزمة في يونيو/ 
حــزيــران مــن الــعــام املــاضــي، مــن عملية ضــمــان الــقــروض من 

التمويالت من  الــولــوج لعرض  أتــاحــت تسهيل  التي  الـــدول، 
قبل األسر والشركات، وذلك على غرار ما خصص للتمويالت 
تبني ضمان  جــرى  الجائحة، حيث  بــدايــة  منذ  الكالسيكية 
تمويالت تلك املصارف بعد أخذ رأي املجلس العلمي األعلى، 

الذي وافق على تلك التدابير.
التقليدية، خــاصــة في  املــصــارف اإلســالمــيــة تنافس  وبـــدأت 
التكافل، حيث  مجال تمويل السكن، رغــم عــدم توفير تأمن 

ينتظر إصدار املراسيم الخاصة بتطبيقه من قبل الحكومة.
الــعــربــي، في  املــصــرفــي، محمد  الــقــطــاع  فــي  الخبير  ويعتبر 
زالت  أن املصارف اإلسالمية، ما  الجديد«  »العربي  لـ حديثه 
 ذلك على 

ً
مساهمتها دون اآلمــال التي عقدت عليها، محيال

كون املصارف األم تتدخل من أجل توفير السيولة لها، على 
اعتبار أن الودائع ال تخول لها ذلك.

الحالي على  الصيف  فــي  تــراهــن  املــصــارف  تلك  أن  ويسجل 
الذين  املــغــتــربــن، خــاصــة  لــعــودة  بالنظر  انــتــعــاش نشاطها 
يــرغــبــون فــي شـــراء عـــقـــارات، بــعــدمــا كـــان إغـــالق الــحــدود في 
الــصــيــف املــاضــي حـــال بينهم وبـــن الـــعـــودة، كــمــا يــرتــقــب أن 

تنتعش التمويالت الخاصة بالسيارات، حسب العربي.
ويالحظ أن ارتفاع الطلب على تمويالت املصارف اإلسالمية، 
كما املصارف التقليدية، زاد أكثر في شهر يونيو/ حزيران 
التسجيل بالنسبة  الــذي شهد نهاية خفض رســم  املــاضــي، 

للراغبن في شراء عقارات.
وكانت الحكومة عمدت عند إصدار رسم قانون مالية العام 
املـــاضـــي إلـــى مــنــح خــفــض بــنــســبــة 50 فـــي املـــائـــة للمشترين 
برسم حقوق التسجيل، حيث اختص ذلك بالعقارات التي ال 

تتجاوز قيمتها 250 ألف دوالر.
غــيــر أن الــحــكــومــة اخـــتـــارت تــمــديــد ذلــــك اإلجــــــراء إلــــى غــايــة 
العقارات  بيع  قيمة  ورفـــع  املــاضــي،  حــزيــران  يونيو/  نهاية 
الــتــي تستفيد مــن خــفــض حــقــوق الــتــســجــيــل إلـــي تــلــك التي 
في  الــفــاعــلــون  ويــنــتــظــر  ألـــف دوالر.  قيمتها 400  تــتــعــدي  ال 
الصيرفة اإلسالمية ترجمة قوانن أخرى على أرض الواقع، 
مثل صكوك االستثمار والتمويل، التي ستمكن من تسهيل 

التمويل على املدى الطويل.

تونس: الغالء يهدد 
غذاء الفقراء

المصارف عانت من توقف النشاط في فترة الحجر الصحي )Getty(غالء المواد الغذائية يفاقم معاناة محدودي الدخل )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ترقب انتعاش المصارف اإلسالمية صيفًا

تبيّن بيانات رسمية أن 
المواد الغذائية زادت 

أسعارها في تونس 
خالل شهر يونيو/ حزيران 

الماضي 7.2 بالمائة، وهو 
ما يهّدد بزيادة أعداد 

الفقراء

السماح ألفراد أسرة مبارك 
بالتصرف في أموالهم

قرر النائب العام حمادة الصاوي إنهاء منع 
أفراد أسرة الرئيس املخلوع الراحل حسني 
مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك في 

اتهامهم بقضية غسل األموال رقم 70 
لسنة 2014، املقيدة برقم 62 لسنة 2021 

حصر أمن دولة عليا.
وشمل القرار إنهاء أثر املنع لكل من عالء 

مبارك وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ 
وابنه القاصر عمر، وجمال مبارك وزوجته 

خديجة يحيى الجمال وابنيه القاصرين 
فريدة ومحمود.

وكان النائب العام قد أصدر سابقا أمرا 
بمنعهم جميعا مؤقتا من التصرف في 

أموالهم الشخصية، أو العقارية وذلك بالبيع، 
أو التنازل، أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق 
شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع 

البنوك العاملة بمصر.
ولم يتضمن املنع أرصدة الشركات التي 

يساهمون فيها سواء كانت أمواال نقدية، 
أو منقولة، أو سائلة، أو أسهما، أو سندات، 

أو صكوكا، أو خزائن، أو ودائع مملوكة لهم 
بالبنوك والشركات.

السودان يرغب في تصدير 
اللحوم إلى أوروبا عبر تركيا

قال وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ 
إبراهيم عبد النبي، إن بالده ترغب في 
تصدير اللحوم إلى أوروبا عبر تركيا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به ملراسل 

األناضول، على هامش استقباله السفير 
التركي في الخرطوم عرفان نذير أوغلو، في 
مقر الوزارة. وأكد على أهمية لقائه السفير 

التركي في الخرطوم، خاصة عقب زيارة 
وفد يضم 5 وزراء سودانيني إلى تركيا 

في 27 مايو/ أيار املاضي. وأشار إلى أنهم 
اطلعوا عن قرب على خبرات تركيا في 

مجال الثروة الحيوانية، معربا عن أملهم في 
االستفادة من تجاربها.

ولفت إلى أنه سيزور تركيا للمرة الثانية 
عقب عيد األضحى املبارك، قائال »سنجري 

مشاريع تعاون مهمة بني البلدين، ونقدر 
وقوف تركيا إلى جانب السودان، ونأمل 
التوصل إلى تنسيق شامل بني البلدين«. 

وأوضح أنه تناول مع السفير نذير أوغلو، 
موضوع تصدير اللحوم السودانية إلى 

تركيا، وإلى أوروبا عبر تركيا، وأنهما اتفقا 
على تشكيل هيئتني من كلتا الوزارتني 

بهدف تطبيق املعايير الدولية الالزمة من 
أجل تصدير اللحوم السودانية إلى تركيا.

منصة السفر »يانولجا« 
تتلقى استثمارات ضخمة

قالت منصة »يانولجا« الرائدة في عالم 
السفر في كوريا الجنوبية أمس الخميس، 

إنها تلقت استثمارات قدرت بتريليوني 
وون )1.75 مليار دوالر( من صندوق 

 Softbank›s Vision( رؤية سوفت بنك
Fund(، وهو ثاني أكبر استثمار من نوعه 

تحصل عليه شركة كورية بعد استثمار 
بقيمة 3 مليارات دوالر في كوبانغ. 

وقالت الشركة إن يانولجا، التي كانت 
تسعى لالكتتاب العام، تخطط الستخدام 
األموال لتوسيع األعمال وتحقيق التحول 

الرقمي وغيرها. وفي عام 2019، تلقت 
 بقيمة 180 مليون دوالر 

ً
يانولجا تمويال

من GIC، صندوق الثروة السيادية في 
سنغافورة، وشركة السفر األميركية 

Booking Holdings، والتي قدرت قيمة 
يانولجا بتريليون وون فقط. ولكن مع 

االستثمار االخير بقيادة مؤسس سوفت 
بنك ماسايوشي سون، قد يتجاوز تقييم 
ا ملصادر 

ً
املنصة 10 تريليونات وون، وفق

صناعية.

ارتفاع استثمارات الصين 
في التطوير العقاري

ارتفعت استثمارات الصني في التطوير 
العقاري بنسبة 15 باملئة على أساس 

سنوي في النصف األول من عام 2021، 
حسبما ذكرت الهيئة الوطنية لإلحصاء 

أمس الخميس. وقالت املصلحة إن إجمالي 
االستثمار العقاري في هذه الفترة بلغ 
حوالي 7.22 تريليونات يوان )حوالي 

1.12 تريليون دوالر(. وارتفع االستثمار 
العقاري بنسبة 17.2 باملائة مقارنة مع 
مستواه لعام 2019، مما جعل متوسط 

النمو من يناير إلى يونيو/ حزيران 
لعامي 2020 و2021 عند 8.2 باملائة. 

وبلغ االستثمار في املباني السكنية 5.42 
تريليونات يوان بزيادة 17 باملائة عن نفس 

الفترة من العام املاضي. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%30
قال وزير الشؤون االجتماعية 
في  الــطــرابــلــســي،  محمد 
لـ»العربي  سابقة  تصريحات 
الجديد« إن الجائحة الصحية 
في  الفقر  نسب  من  زادت 
يمّس  بـــات  ــذي  ــ وال ــالد،  ــب ال
من  بالمائة  و30   28 بين  ما 
الدخول  تراجع  بسبب  األسر 

وارتفاع البطالة.

تقارير عربية

المغربمال وناس

تسارع تضخم أسعار املستهلك 
ــــالل يــونــيــو/  فــــي الـــســـعـــوديـــة خـ
باملئة   6.2 إلى  املاضي،  حزيران 
مــقــارنــة بـــ 5.7 بــاملــئــة فــي مــايــو/ 
أيــــار الــســابــق لـــه، وســـط زيــــادات 
السلع عامليا.  حـــادة فــي أســعــار 
لإلحصاء  الــعــامــة  الهيئة  وقــالــت 
فـــي بـــيـــان، أمــــس الــخــمــيــس، إن 
التضخم في اململكة صعد على 
أساس شهري في يونيو بنسبة 
0.2 باملئة، مقارنة بمايو السابق. 
وذكــــــرت أن أســـعـــار املــســتــهــلــك 
ــادة ضريبة  ــ ــزال تــعــكــس زيـ تــ ال 
الــقــيــمــة املــضــافــة مـــن 5 إلـــى 15 
في  تطبيقها  بـــدأ  والــتــي  بــاملــئــة، 

يوليو/ تموز 2020.
وعــلــى أســـاس ســنــوي، ارتفعت 
أبــرزهــا  أســعــار عــدة مجموعات 
زيادة أسعار النقل بنسبة 22.6 
بــاملــئــة، مــتــأثــرا بــارتــفــاع أســعــار 
بــاملــئــة،   10.6 املـــركـــبـــات  شــــــراء 
النقل  مــعــدات  تشغيل  وأســعــار 

الشخصية 56.2 باملئة.

تسارع 
التضخم 

في 
السعودية بيروت ـ ريتا الجّمال

بدأت أزمة البنزين في لبنان تشهد انفراجة 
بسيطة ومؤقتة، إذ باتت الزحمة خفيفة أمام 
محطات الوقود في اليوَمْن املاضَيْن والتي 
قــامــت بـــدورهـــا بــتــزويــد املــواطــنــن بكميات 

أكبر من املادة لتعبئة خزانات سياراتهم.
ويــقــول ممثل مــوزعــي املــحــروقــات فــي لبنان 
 أزمة 

ّ
»العربي الجديد«، إن فادي أبو شقرا، لـ

ت بنسبٍة كبيرة في الوقت الراهن 
ّ
البنزين حل

مع توافر الكميات املطلوبة ملحطات الوقود.
 الشركات املستوردة 

ّ
ويشدد أبو شقرا على أن

ما  للمحطات،  البنزين  لــتــوزع  عــادت  للنفط 
أدى إلـــى انـــفـــراج، لــكــن ال نــعــلــم كــم ســيــطــول، 

بــقــرارات  مرتبطة  كلها  العملية   
ّ
أن باعتبار 

وإجـــــــراءات مــصــرف لــبــنــان املـــركـــزي، مشيرًا 
إلى أن ارتفاع األسعار مرتبط بتحليق سعر 
صــــرف الـــــــدوالر فـــي الـــســـوق الــــســــوداء الـــذي 

يالمس العشرين ألف ليرة لبنانية.
ــــي لــبــنــان  ــــات فـ ــــروقـ ــــحـ ــار املـ ــ ــعـ ــ وتـــــواصـــــل أسـ

أمس،  من  أول   ،
ً
التصاعدي مسجلة مسارها 

 95 البنزين  على صفيحة  ليرة   1700 زيـــادة 
أوكتان، 1600 ليرة على صفيحة البنزين 98 
أوكتان، 1000 ليرة على املازوت، و5600 ليرة 

على الغاز.
ــالـــي، بـــنـــزيـــن 95  ــتـ ــالـ ــبـــحـــت األســــعــــار كـ وأصـ
أوكـــتـــان 73.3 ألـــف لــيــرة، بــنــزيــن 98 أوكــتــان 
املــازوت 56.5 ألفا، والغاز  75.400 ألف ليرة، 

51.5 ألفا.
املحروقات  موزعي  ممثل  أعلن  املقابل،  في 
 »املــشــكــلــة األكــبــر تكمن حــالــيــًا فــي مــادة 

ّ
أن

إن هناك باخرتن تنتظران  املـــازوت، حيث 
التفريغ ولــم يَصر إلــى إجــراء هــذه العملية 
ــد، ونــــدعــــو املـــســـؤولـــن واملـــعـــنـــيـــن إلـــى  ــعـ بـ

الــتــحــرك ســريــعــًا وإال فـــإن األزمــــة ستتفاقم 
أكــثــر«. وينعكس الــنــقــص الــحــاّد بــاملــازوت 
والــخــدمــات  الــقــطــاعــات  مختلف  على  سلبًا 
التي تعتمد على هذه املادة لتسيير أعمالها 
إلى  تحتاج  الــتــي  املستشفيات،  وأخــطــرهــا 
ــــازوت بــهــدف تشغيل  كــمــيــات كــبــيــرة مــن املـ
املولدات الكهربائية في ظل ارتفاع ساعات 
الــتــقــنــن مـــن جــانــب شــركــة كــهــربــاء لــبــنــان، 
وسبق أن بدأت خطة طوارئ للتقنن بقطع 
ــة لتوفيرها  ــ الــكــهــربــاء عــن األقـــســـام اإلداريــ
لـــغـــرف املــــرضــــى والـــعـــمـــلـــيـــات والـــلـــقـــاحـــات 

املضادة لفيروس كورونا.
الكهرباء  فــي  قــاســيــًا  تقنينًا  لــبــنــان  ويــشــهــد 
تــخــطــى الــعــشــريــن ســاعــة فــي الـــيـــوم، مــا دفــع 
ــاب املـــــولـــــدات الـــخـــاصـــة إلـــــى اعــتــمــاد  ــحــ أصــ
التقنن أيــضــًا ألكــثــر مــن خمس ســاعــات في 
الــيــوم حــفــاظــًا عــلــى مــخــزونــهــم مــن املــــازوت، 
 عن الدولة، 

ً
وألنهم يرفضون أن يكونوا بديال

علمًا أنــهــم لــجــأوا أيــضــًا إلــى رفــع التسعيرة 
بــشــكــٍل يــفــوق قـــدرة املــواطــنــن عــلــى التحّمل 
وســـط األزمـــــات املــتــراكــمــة والـــغـــالء الــفــاحــش 
وارتفاع سعر صرف الدوالر وفقدان رواتبهم 
املــائــة من  فــي  مــن 95  أكثر  الوطنية  بالعملة 

قيمتها.
وتــوقــف العمل فــي معمل »زهـــرة« فــي صيدا 
أمس،  من  أول  وتعبئته،  األوكسجن  إلنتاج 
وهو املعمل الوحيد في الجنوب والثاني في 
يــمــّد املستشفيات واملــؤســســات  الـــذي  لــبــنــان 
كــورونــا  ملــرضــى  التنفس  وأجــهــزة  الصحية 
باألوكسجن، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء 

ونفاد املازوت، وفق ما أعلنت اإلدارة.
مـــولـــدات  خــــزانــــات   

ّ
إن املــعــمــل  إدارة  وقـــالـــت 

املــعــمــل نـــفـــدت مـــن املـــــــازوت، ولــــم تــعــد هــنــاك 
أي قــدرة لديها على االســتــمــرار فــي تشغيله 
مــن دون كــهــربــاء ومــــازوت، علمًا أن مخزون 
املــعــمــل مـــن األوكـــســـجـــن اســتــنــفــد بــالــكــامــل 
ــــالل األســـبـــوعـــن األخـــيـــريـــن بــســبــب أزمــــة  خـ
الطلب عليه،  زادت  التي  واملــولــدات  الكهرباء 
ــاع االســـتـــشـــفـــائـــي  ــطــ ــقــ ــدى الــ ــ ــ ــًا لـ وخــــصــــوصــ
ومــرضــى كــورونــا الــذيــن كــانــوا يــتــزودون به 
عبر آالت تعمل على الكهرباء واضطروا إلى 

 
ً
االستعاضة عنها بالتزود به يدويًا مباشرة

من قوارير األوكسجن.
ولفتت إلى أن هذه األزمة بدأت تنذر بكارثة 
صحية إذا لم يتم توفير الكهرباء أو املازوت 

للمولدات بهدف تشغيل املعمل.
وإثر ذلك، أعلنت شركة »كورال« للمحروقات 
أنــهــا أمــنــت كــمــيــة مـــن املـــــازوت للمعمل وتــم 
إفراغها، مساء أول من أمس، في خزاناته، ما 
ساعد على إعادة تشغيله واستئناف إنتاج 
ومنطقتها  املدينة  إلــى  ــه 

ّ
وضــخ األوكسجن 

ومــســتــشــفــيــاتــهــا وتــأمــيــنــه لــلــمــرضــى الــذيــن 
يعتمدون عليه في التنفس. مع اإلشارة إلى 
أيــام فقط، أي  أن الكمية تكفي املعمل لثالثة 

حتى يوم الجمعة املقبل.
بـــالـــتـــوازي، تــســتــمــّر عــمــلــيــات الــتــهــريــب التي 
ــواد  ــ ــــاص املــــحــــروقــــات واملــ تــــطــــاول بــشــكــل خـ
الــغــذائــيــة املــدعــومــة، بحيث أعــلــنــت املــديــريــة 
العامة لقوى األمن الداخلي في بياٍن، أول من 
أمس، عن توقيف ثالثة مهربن ملادة البنزين 

بهدف بيعها في السوق السوداء.
وقــالــت إنــه »بــتــاريــخ 2021/7/9 وفــي محلة 
الــرمــيــلــة )مــحــافــظــة جــبــل لـــبـــنـــان(، ونــتــيــجــة 
عــمــلــيــات املــراقــبــة، اشــتــبــهــت إحـــدى دوريـــات 
ــن الــداخــلــي  شــعــبــة املــعــلــومــات فـــي قـــوى األمــ
 داخـــــــــل مــحــطــة 

ً
بــــصــــهــــريــــٍج مــــتــــوقــــف لـــــيـــــال

محروقات وهي مطفأة األنوار، ويتم تعبئته 
املاكينات  خراطيم  بواسطة  البنزين  بــمــادة 

التي يتم من خاللها بيع املواطنن«.
وأضــافــت: »بــنــاًء عليه، جــرى توقيف سائق 
ــامـــل املـــحـــطـــة، وهـــمـــا لــبــنــانــي  الــصــهــريــج وعـ
وســـــــوري الــجــنــســيــة، وبــالــتــحــقــيــق مــعــهــمــا 
بمادة  الصهرين  بتعبئة  بقيامهما  اعــتــرفــا 
الــبــنــزيــن بــغــيــة بــيــعــهــا فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
وذلك بناًء على اتفاق بن صاحب الصهريج 

وصاحب املحطة«.
وأشارت إلى أنه »تم ضبط الصهريج وكمية 
الــبــنــزيــن املــعــبــأة داخــلــه واملـــقـــدرة بــحــوالــي 9 
آالف لــيــتــر، كــمــا خــتــمــت مــحــطــة املــحــروقــات 
البنزين  بالشمع األحمر وضبطت كمية من 
ألف   15 بحوالي  تقدر  التي  داخلها  املخزنة 

ليتر، إضافة إلى كمية من مادة املازوت«.

عقبات تعرقل محاربة فساد الكهرباءلبنان: انفراج مؤقت ألزمة البنزين تقابله »كارثة المازوت«

أسعار البنزين تواصل االرتفاع )حسين بيضون(

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــــة تجهيز  بـــالـــتـــوازي مـــع اســـتـــمـــرار أزمـ
قطاع الكهرباء في العراق والــذي شهد 
ــا،  ــامـ ــارا تـ ــيــ ــهــ ــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــن انــ قـ
بسبب مــوجــة الــحــر واســتــهــداف أبـــراج 
الــطــاقــة، يــواصــل رئــيــس الحكومة،  نقل 
ــي، تـــنـــفـــيـــذ حــمــلــة  ــمــ ــاظــ ــكــ مـــصـــطـــفـــى الــ
لــتــطــهــيــر الـــــــوزارة مـــن الـــفـــاســـديـــن، قلل 
مــســؤولــون مـــن أهــمــيــتــهــا، مــؤكــديــن أن 

عقبات كبيرة تعترض طريقها.
وكـــان الكاظمي قــد اتــخــذ إجــــراءات في 
بداية األزمة، بإقالة مسؤولن في وزارة 

الكهرباء بتهم التقصير اإلداري.
ومـــا زال الـــعـــراق يــنــتــج أقـــل مـــن نصف 
احــتــيــاجــاتــه الــفــعــلــيــة لــلــطــاقــة الــبــالــغــة 
نــحــو 30 ألـــف مــيــغــا واط مــع اســتــمــرار 
الـــغـــاز اإليـــرانـــي  عـــدم اســتــقــرار واردات 
لــتــشــغــيــل مــحــطــات الـــطـــاقـــة، فــضــال عن 
خطوط الكهرباء األربعة التي يستورد 

العراق منها نحو 1200 ميغا واط.
في  الكهرباء  تجهيز  ساعات  ووصلت 
الــعــاصــمــة بــغــداد خـــالل األيــــام األخــيــرة 
املــاضــيــة إلـــى 10 ســـاعـــات مـــن مجموع 
تــعــويــض املتبقي من  24 ســاعــة، ويــتــم 
ــتــــي تــبــيــع  ــدات األهـــلـــيـــة الــ ــ ــولــ ــ ــــالل املــ خــ
للمواطنن  )األمــبــيــر(  الــطــاقــة  وحــــدات 
بواقع يصل إلى 30 ألف دينار )نحو 22 

دوالرا( بالشهر.
ووفــــــقــــــا ملــــــســــــؤول فــــــي الــــــــــــــــوزارة فــــإن 
بشكل  الــــوزارة  ملف  »يتابع  الكاظمي، 
مباشر، وشّكل لجانا تحقيقية خاصة، 
وكلفها بمهام متابعة العمل في الوزارة 
ومــحــاولــة تــطــهــيــرهــا، مـــحـــاوال تطهير 

الوزارة من الفاسدين ماليا وإداريا«.
وأوضـــــــــــــــح املــــــــــســــــــــؤول، الـــــــــــــذي رفـــــض 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ ــر اســــمــــه، لـ ــ ذكـ
العديد  مــع  تحقيقات  تــجــري  »الــلــجــان 
ــــن ومــــوظــــفــــي الـــــــــــوزارة،  ــــؤولـ ــــسـ مـــــن املـ
املنظومة  انهيار  أسباب  على  للوقوف 
الكهربائية«. وأكد أن »الكاظمي يحاول 

مــن خــالل حملته أن يطهر الــــوزارة من 
الفساد ويعيد السيطرة على املنظومة 
كبيرة  »عقبات  أن  مبينا  الكهربائية«، 
تــعــتــرض حــمــلــة الــكــاظــمــي، مـــن بينها 
ــيـــة لـــلـــمـــســـؤولـــن،  ــات الـــحـــزبـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ االرتـ

وارتباطاتهم بفصائل مسلحة«.
وأوضــح، أن »الكثير من املسؤولن في 
قــــرارات لعدة  ــوزارة محميون مــن أي  الــ
أسباب منها االستحقاق الحزبي وفقا 
ملــبــدأ تــقــاســم املــنــاصــب الــتــي عــمــلــت به 
الـــحـــكـــومـــات الـــعـــراقـــيـــة املــتــعــاقــبــة، وأن 
أي قـــــرار قــضــائــي يــتــخــذ بــحــق هـــؤالء 
ــلـــى أنــــــه قــــرار  املــــســــؤولــــن، ســيــفــســر عـ

سياسي، وسيقابل باعتراض«.
ــيـــة تــطــهــيــر  ــلـ ــــؤول أن »عـــمـ ــســ ــ وأكــــــــد املــ
الـــــوزارة مــن أعــمــدة الــفــســاد أمـــر صعب 
الـــقـــرارات الــتــي تتخذ هي  لــلــغــايــة، وأن 
قرارات هامشية لن تستهدف الفاسدين 
الكبار في الوزارة«، مرجحا أن »يستمر 
لفترة، وسينتهي  التحقيق  لجان  عمل 
حــال انتهاء موجة الــحــر، وحــصــول أي 

استقرار نسبي بتجهيز الطاقة«.
الـــثـــالثـــاء، صــــدر حكم  أمــــس  مـــن  وأول 
قضائي بالحبس 4 سنوات بحق مدير 
عام في وزارة الكهرباء، بتهم بالفساد، 
ــة األنـــبـــاء  ــالــ ــا لــخــبــر نـــشـــرتـــه وكــ ـــقــ ووفـ
الــعــراقــيــة الــرســمــيــة )واع(، فــإنــه »بــنــاء 
الفساد،  مكافحة  لجنة  تحقيقات  على 
صــــــدر حـــكـــم بـــحـــق مــــديــــر عــــــام دائــــــرة 
االقــتــصــاديــة والــعــقــود واالســتــثــمــارات 
بــالــحــبــس ألربـــع  الـــكـــهـــربـــاء،  فـــي وزارة 
ــا 10  ــ ــــدرهـ ــة قـ ــيـ ــالـ ســـــنـــــوات، وغـــــرامـــــة مـ
مــاليــن ديــنــار عــراقــي )مــا يــعــادل 6900 
»القرار  أن  الوكالة  وأوضــحــت  دوالر(«. 
املسؤول  تحرير  نتيجة  جــاء  القضائي 
ــاء إحــــالــــة مــــشــــاريــــع لــصــالــح  ــقــ ــا لــ ــكـ صـ

شركات محددة«.
لــجــنــة الــطــاقــة الــبــرملــانــيــة مـــن جــهــتــهــا، 
كــشــفــت عـــن مــلــفــات فــســاد فـــي الـــــوزارة، 
وقال عضو اللجنة، النائب محمد كامل 
أبـــو الــهــيــل، إن »الــلــجــنــة لــديــهــا العديد 

مــن مــلــفــات الــفــســاد بــحــق الـــــوزارة على 
املــاضــيــة«، موضحا في  مــدار السنوات 
»تــم تسليم هذه  أنــه  تصريح صحافي 
امللفات إلى هيئة النزاهة، لكن لغاية اآلن 

ال توجد أية تحركات بخصوصها«.
الفشل  مسؤولية  من  اللجنة  وتنصلت 
الــنــائــب أن لجنته  الــطــاقــة، وأكـــد  بملف 
ــيــــر مــعــنــيــة بـــــاألمـــــور الـــفـــنـــيـــة الــتــي  »غــ
الــعــراق، وأن  الكهرباء في  لها  تتعرض 
دور اللجنة يكمن في الرقابة والتشريع 
فقط«، داعيا رئيس الوزراء، إلى »وضع 
ــلــــول الـــســـريـــعـــة ألزمــــــــة الـــكـــهـــربـــاء  الــــحــ
ــراج نقل  ــ وإيــــقــــاف ومـــنـــع اســـتـــهـــداف أبــ
الـــطـــاقـــة«. يــجــري ذلــــك فـــي وقــــت يشهد 
فــيــه الـــعـــراق احــتــجــاجــا يــومــيــة، بسبب 
بـــســـاعـــات تجهيز  الــكــبــيــر  االنـــخـــفـــاض 
الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع موجة 
الحر الشديدة التي تصل فيها درجات 

الحرارة الى نصف درجة الغليان.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اتـــــخـــــاذ الـــحـــكـــومـــة 
الطاقة،  أبــراج  خطوات مشددة لحماية 
إال أن عددا من املحافظات مازالت تشهد 
تفجيرات جديدة تستهدف األبــراج، ما 
يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن 

مناطق عدة في البالد.
الــعــراق في تجاوز أزمــة الطاقة  ويعول 
ــة عــــلــــى مــــــشــــــروع الــــربــــط  ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
الـــعـــراق، وهــو  لــلــكــهــربــاء مــع  الخليجي 
ــــذي أقــــر عــــام 2019 وبــدعــم  املـــشـــروع الـ
أميركي في حينها. إذ سيحصل العراق 
ــــالل الــســعــوديــة  عـــلـــى الـــكـــهـــربـــاء مــــن خـ
والــكــويــت وبــأســعــار رمــزيــة تــســهــم في 
تقليص حجم ما تحتاجه مدن جنوب 
ووسط وغرب العراق من الطاقة بشكل 
كــبــيــر. وأكـــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
نــهــايــة الــشــهــر املــــاضــــي، حـــــدوث تــقــدم 
فــي إنــجــاز الــربــط الــكــهــربــائــي مــع دول 
الخليج، وذلـــك فــي مــعــرض حديثه عن 
أزمــــة الــطــاقــة املــتــفــاقــمــة فـــي الـــبـــالد مع 
تصاعد الحرارة التي وصلت إلى قرابة 
الخمسن درجة مئوية في البالد آنذاك.

العراقطاقة

النقص الحاّد بالمازوت 
ينعكس سلبًا على 

مختلف الخدمات

Friday 16 July 2021 Friday 16 July 2021
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لندن ـ العربي الجديد

ســـــــيـــــــطـــــــرت بـــــــــيـــــــــانـــــــــات الـــــنـــــمـــــو 
ــــي عـــلـــى  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ االقــــــــتــــــــصــــــــادي الـ
العاملية،  االقــتــصــاديــة  الــتــوقــعــات 
بــعــدمــا أظــهــرت الخميس تــبــاطــؤًا فــي الــربــع 
الــثــانــي املــنــتــهــي فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران إلــى 
معدل 7.9 في املائة نزواًل من 18.3 في املائة 

الذي تم تسجيله في الربع األول. 
النمو  إلــى  التباطؤ  هــذا  االقــتــصــاديــون  ورّد 
الــربــع األول  الــذي تــم تسجيله فــي  املتضخم 
بفعل الـــخـــروج مــن الـــركـــود الــتــاريــخــي الــذي 
أصاب ثاني أكبر اقتصاد في العالم في العام 
الــرغــم مــن الهبوط هــذا، اعتبر  2020.  وعلى 
الــعــديــد مــن االقــتــصــاديــن أن املــعــدل املسجل 
إلى  الثاني يعتبر مرتفعًا ومـــرده  الــربــع  فــي 
السلطات  تــــزال  ال  الــتــي  التحفيز  ســيــاســات 
الــصــيــنــيــة تــعــتــمــدهــا لــتــنــشــيــط االقـــتـــصـــاد، 
الــتــي ستسجلها  النمو  أرقـــام  مــن  متخوفن 
الكبرى األخــرى مع اتجاهها لخفض  الــدول 

حزم التحفيز تمهيدًا لوقفها.
فــقــد دفــــع االنـــتـــعـــاش الــســريــع فـــي الـــواليـــات 
ــيـــدرالـــي  ــفـ املـــتـــحـــدة مـــجـــلـــس االحـــتـــيـــاطـــي الـ
لــإشــارة إلــى أنــه قــد يبدأ فــي إلــغــاء الحوافز 
ا له، في أواخر 

ً
في وقت أبكر مما كان مخطط
العام املقبل بداًل من عام 2023.

ــتـــعـــاش الـــعـــاملـــي بــعــدمــا  وقــــــادت الـــصـــن االنـ
ــارس/ آذار املـــاضـــي الــســيــطــرة  ــ أعــلــنــت فـــي مـ
عــلــى فـــيـــروس كـــورونـــا وأعـــــادت فــتــح معظم 
القطاعات الرئيسية، فيما يعد النمو املسجل 
فــي الــربــع الثاني إشـــارة أخــرى إلــى إمكانية 
ــار كـــورونـــا االقــتــصــاديــة فـــي حــال  تــخــطــي آثــ

االستمرار باستراتيجيات الدعم.
وقـــال تشوبينغ تشو مــن »جــيــه بــي مــورغــان 
أســـيـــت« فـــي تــقــريــر إنــــه »بــشــكــل عـــــام، يــبــدو 
االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي عــلــى املـــســـار الــصــحــيــح 
لــلــتــعــافــي. الــبــيــانــات األخـــيـــرة تــشــيــر إلــــى أن 
االقـــتـــصـــاد بــلــغ ذروتــــــه بــالــفــعــل ويـــعـــود إلــى 
وتخيم  األجـــل«.  طويل  النمو  معدل  متوسط 
عــلــى تــوقــعــات الــصــن حـــرب تــجــاريــة طويلة 
التنمية  بــشــأن تكتيكات  مــع واشــنــطــن  األمـــد 
الصناعية. وقال الرئيس جو بايدن إنه يريد 
عالقات أفضل مع بكن، لكنه لم يقل بعد ما إذا 
كان سيتراجع عن زيــادات الرسوم الجمركية 

التي فرضها سلفه دونالد ترامب أم ال.
ــــت وزيـــــــرة الـــخـــزانـــة جـــانـــيـــت يـــلـــن هـــذا  ودعــ
األسبوع إلى »جبهة موحدة« مع أوروبا ضد 
»ممارسات الصن االقتصادية غير العادلة«. 
ــركـــات الــصــيــنــيــة  ووســـــع بـــايـــدن قــائــمــة الـــشـ
فيها  االستثمار  من  األميركيون  ُيمنع  التي 
ذلــك،  مــع  محتملة.  عسكرية  عــالقــات  بسبب 
فــقــد تــعــافــى الــتــصــنــيــع الــصــيــنــي ومــبــيــعــات 
السيارات وإنفاق املستهلكن إلى مستويات 

أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

ارتفاع اإلنفاق
وقـــالـــت وكـــالـــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« األمـــيـــركـــيـــة إن 
واالستثمارات  يونيو  في  التجزئة  مبيعات 
القوية من قبل الشركات املصنعة تساهم في 
أكثر  بــأن نمو الصن أصبح  التفاؤل  تغذية 
تـــوازنـــًا بــعــد الــتــعــافــي مــن الــجــائــحــة ووســط 
العقارات الساخنة،  زيادة الصادرات وسوق 

وارتفاع طلب املستهلكن.
وشرحت هيلن تشياو، كبيرة االقتصادين 
فـــي »بـــنـــك أوف أمـــيـــركـــا«، فـــي مــقــابــلــة على 
النمو  منظور  يــزال  »ال  بلومبيرغ:  تلفزيون 
اإلجمالي مرنًا إلى حد كبير«، مسلطة الضوء 
على وتيرة نمو مبيعات التجزئة املتسارعة، 
والتي سجلت 4.9 في املائة في يونيو وحده 
ارتفاعًا من 4.5 في املائة في الشهر السابق، 
فيما ارتفعت بنسبة 23 في املائة على أساس 
واعــتــبــرت تشياو  األول.  النصف  فــي  سنوي 
أنها »مفاجأة كبيرة أن نرى الناس ما زالوا 
يــنــفــقــون«. وأظـــهـــرت املـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة 
الرئيسية األخرى تحسنا مستمرا في جميع 
املجاالت، مع ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 
15.9 في املائة. وتشير بيانات الربع الثاني 
إلـــى أن بــكــن يــمــكــن أن تــحــقــق بــشــكــل مــريــح 
هــدفــهــا لــلــنــمــو بــأكــثــر مـــن 6 فـــي املـــائـــة لــهــذا 
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االستهالكية  املنتجات  سالمة  لجنة  أعلنت 
ـــوى  دعــ رفــــعــــت  أنــــهــــا   )CPSC( ــة  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
أمـــازون، إلجبار منصة  قضائية ضد شركة 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة عــلــى ســحــب مــئــات اآلالف 
وقالت  وزعتها.  التي  الخطرة  املنتجات  مــن 
الــلــجــنــة إن عـــمـــالق الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة 
مـــســـؤول قــانــونــًيــا عـــن اســـتـــدعـــاء املــنــتــجــات 
أو وفاة  ألنها تشكل خطًرا جسيًما إلصابة 

املستهلكن.
يأتي اإلجراء الذي اتخذته اللجنة بعد أشهر 
مــن املــفــاوضــات خــلــف الــكــوالــيــس مــع شركة 

ــــواق الــعــاملــيــة.  الـــعـــام، وتــســتــمــر فــي دفـــع األسـ
إلى جانب الواليات املتحدة وأوروبا، شهدت 
الصن انتشارًا سريعًا للقاحات هذا العام مع 
تلقيح حوالي نصف سكانها، وهو معلم من 
شأنه أن يساعد في الحفاظ على النمو حتى 
الــدول اآلسيوية  الــذي تكافح فيه  الوقت  في 
ــرات فــيــروســيــة  ــيـ ــغـ ــتـ األخــــــــرى مــــع تـــفـــشـــي مـ
جــديــدة. ومــن املــتــوقــع، وفــق »بلومبيرغ« أن 
يــتــبــاطــأ الــنــمــو بــشــكــل طــفــيــف فـــي الــنــصــف 
الثاني، حيث يبدأ املستهلكون على مستوى 
العالم فــي إنــفــاق املــزيــد على الــخــدمــات، مما 

يضرب قطاع الصادرات الصيني. 
وأتاح بنك الشعب الصيني األسبوع املاضي 
املـــزيـــد مـــن الــســيــولــة الــنــقــديــة لــلــبــنــوك، مما 
لكن  التحفيز.  إلـــى  بــالــعــودة  التكهنات  أثـــار 

البنك أكد عزمه الحفاظ على سياسة نقدية 
مــحــايــدة إلـــى حــد كــبــيــر.  وقــالــت لــيــو أيــهــوا، 
املــتــحــدثــة بــاســم املــكــتــب الــوطــنــي لــإحــصــاء 
إفـــادة إعــالمــيــة، إن ثــانــي أكبر  الصيني، فــي 
مستقرًا  انتعاشًا  »حقق  العالم  فــي  اقتصاد 
في النصف األول من العام. ومع ذلــك، يجب 
الـــوبـــاء ال يــــزال يــنــتــشــر. املشهد  أن نــــدرك أن 
الدولي معقد مع درجة عالية من عدم اليقن 

وعدم االستقرار«.

القلق مستمر
وهــنــاك دالئـــل عــلــى أن املــســؤولــن قــلــقــون من 
اقتصادي بعد  انتعاش  عــدم حــدوث  احتمال 
الـــوبـــاء، وفـــق »واشــنــطــن بـــوســـت«؛ إذ خفض 
البنك املركزي الصيني متطلبات االحتياطي 

الخطرة  املنتجات  بإخراج  إلقناعها  أمــازون 
ا لحديث مسؤول كبير فيها 

ً
من السوق، وفق

مع »واشنطن بوست«، الذي قال إن مسؤولي 
أمــــازون رفــضــوا االعــتــراف بــأن لــدى الوكالة 
املنتجات  إزالــة  الشركة على  السلطة إلجبار 

غير اآلمنة.
وقالت املتحدثة باسم أمازون، سيسيليا فان، 
في بيان إن الشركة عرضت توسيع قدراتها 
التي  املنتجات  سحب  عمليات  مــع  للتعامل 
تبيعها أمــازون وأطــراف ثالثة، وإنها أزالــت 
»الغالبية العظمى« من املنتجات املعنية من 
املــســتــردة  املــبــالــغ  للعمالء  وقــدمــت  متجرها 
بــالــكــامــل. وأضـــافـــت »ال نــعــرف ســبــب رفــض 
الـــوكـــالـــة لـــهـــذا الــــعــــرض، أو ســبــب تــقــديــمــهــا 
تكاد  إجـــراءات  اتخاذ  شكوى إلجبارنا على 
اتخذناها  الــتــي  لتلك  تمامًا  مشابهة  تــكــون 

بالفعل«.
وتــزعــم الــدعــوى القضائية أن أمـــازون باعت 
24 ألف جهاز كشف معيب ألكسيد الكربون 
من صنع شركات صينية. وقالت الدعوى إنه 
بعد أن نبه موظفو الوكالة أن أجهزة الكشف 
ال تعمل، توقفت أمازون عن بيعها. ثم اتصلت 
أمازون باملستهلكن لتقديم عرض استرداد. 
لــكــن الــشــركــة رفــضــت الــعــمــل مــع الــوكــالــة في 
اســتــدعــاءات الــســالمــة. وقــالــت الـــدعـــوى: »إن 
إجــراءات أمــازون أحادية الجانب غير كافية 

ملعالجة املخاطر«.
أمثلة مماثلة تتضمن  ــا 

ً
أيــض الــدعــوى  تــقــدم 

القابلية  معايير  انتهكت  لــأطــفــال  بيجاما 
لــالشــتــعــال، وتـــم بــيــع مــا يــقــرب مــن 400 ألــف 
ــزة اإللـــزامـــيـــة  ــهــ مــجــفــف شــعــر مـــن دون األجــ

للحماية من الصعق بالكهرباء.

املـــســـتـــقـــل املـــقـــيـــم فــــي شـــنـــغـــهـــاي لــلــصــحــيــفــة 
األميركية، إن الصن ستواجه نموًا أبطأ في 
النصف الثاني من العام، لكن هذا قد ال يكون 
أمــــرًا ســيــئــًا. إذا تــمــكــنــت الــحــكــومــة مـــن كبح 
املعدومة،  والــديــون  اإلســكــان  فقاعات  جماح 
فــمــن املــحــتــمــل أن تــتــمــتــع الــصــن بــاقــتــصــاد 
أفـــضـــل، وإن كــــان نـــمـــوًا أبـــطـــأ إلــــى حـــد مـــا«. 

اقتصادي  نمو  إلــى تحقيق  الصن  وتــهــدف 
يزيد عن 6 في املائة في عام 2021، وتوسيع 
ـــتــــثــــمــــار، والــــــــذي مــن  ــلـــي واالسـ ــلـــب املـــحـ الـــطـ
املتوقع أن يعيد االقتصاد بقوة إلى حالة ما 
الصينية  الــوبــاء، وفــق وكالة »شنخوا«  قبل 
لـــأنـــبـــاء. وتـــوقـــع الــبــنــك الــــدولــــي، فـــي تــقــريــر 
االقــتــصــادي  النمو  يبلغ  أن  املــاضــي،  الشهر 
للصن 8.5 فــي املــائــة فــي عــام 2021، قبل أن 

يتباطأ إلى 5.4 في املائة في عام 2022. 
وأشار التقرير إلى أن تعافي الصن اتسع مع 
العودة  فــي  االقتصادية  أنشطتها  اســتــمــرار 
البالد  الطبيعي في ظل احتواء  الوضع  إلــى 
الــفــعــال لـــكـــوفـــيـــد-19. وســجــلــت الـــبـــالد نــمــوًا 
العام  املائة لعام 2020، وهو  بنسبة 2.3 في 
الذي تقلصت فيه معظم االقتصادات الكبرى 

بسبب الوباء. وترسل حاجة بكن املستمرة 
لـــدعـــم الـــنـــمـــو فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي تــحــذيــرًا 
الــعــالــم حـــول مـــدى اســتــمــرار تعافيها  لبقية 
بعد الــوبــاء ومــخــاطــر الــخــروج مــن التحفيز 
مجموعة  مــالــيــة  وزراء  وســلــط  األوان.  قــبــل 
إيطاليا  في  األخير  اجتماعهم  في  العشرين 
الــــضــــوء عـــلـــى تـــهـــديـــد املـــتـــغـــيـــرات الـــجـــديـــدة 
لــفــيــروس كـــورونـــا والــوتــيــرة غــيــر املتكافئة 
التوقعات  تــقــوض  قــد  أنــهــا  على  للتحصن، 
ليو،  بيكي  قالت  العاملي.  لالقتصاد  املشرقة 
رئيسة استراتيجية االقتصاد الكلي للصن 
في »ستاندرد تشارترد« في هونغ كونغ، إن 
االقــتــصــاد يحتاج إلــى مــزيــد مــن الــدعــم وقد 
يكون هناك املزيد من التخفيضات في نسبة 

الفائدة املتوقعة في املستقبل.
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ارتـــفـــع عــــدد الـــوظـــائـــف الـــشـــاغـــرة فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة عن 
مستوى ما قبل الوباء، حيث تحاول الشركات البريطانية 
تــعــيــن مــوظــفــن لــلــتــعــامــل مـــع الــطــلــب املـــتـــزايـــد مـــع إعــــادة 
إلــى يونيو/  إبريل/ نيسان  الفترة من  االقتصاد. في  فتح 
حزيران، كان هناك ما يقدر بنحو 862 ألف وظيفة شاغرة، 
كما يقول مكتب اإلحــصــاء الوطني، بــزيــادة قــدرهــا 39 في 
املائة تقريًبا مقارنة بالربع السابق. وهذا يزيد بنسبة 10 
في املائة تقريًبا عن مستواه في الفترة من يناير/ كانون 
الــثــانــي إلـــى مــــارس/ آذار 2020، وكــانــت املـــرة األولــــى التي 
انتشار  بــدء  منذ  املستوى  هــذا  عــن  الشواغر  فيها  ارتفعت 

كورونا.
وســجــلــت جــمــيــع الــصــنــاعــات تــقــريــًبــا املــزيــد مــن الــوظــائــف 
الشاغرة مقارنة بالربع السابق. ومن بن الصناعات التي 
كانت  األول،  الربع  الشاغرة في  الوظائف  نمًوا في  شهدت 

الــفــنــون والــتــرفــيــه واالســتــجــمــام بــزيــادة قــدرهــا 330.4 في 
املائة. 

كذا، قفز متوسط   إجمالي األجر بنسبة 7.3 في املائة سنوًيا 
في األشهر الثالثة حتى مايو، بينما ارتفع األجــر العادي 
بنسبة 6.6 فــي املــائــة، وهــي أعلى املستويات فــي 20 عاًما 
على األقل، وفق »الغارديان« البريطانية. لكن معدالت نمو 
األجور املتوسطة يقابلها فقدان الوظائف بن العمال ذوي 

األجور املنخفضة.
ــأن مـــعـــدل الــبــطــالــة  ــاد مــكــتــب اإلحــــصــــاءات الــوطــنــيــة بــ ــ وأفــ
الــرئــيــســي لــأشــهــر الــثــالثــة حــتــى مــايــو كـــان 4.8 فــي املــائــة، 
ر معدل التوظيف  مرتفًعا من 4.7 في املائة قبل شهر. وقــدِّ
فــي اململكة املــتــحــدة بـــ 74.8 فــي املــائــة، أي أقــل بــمــقــدار 1.8 
نقطة مئوية عما كان عليه قبل الوباء، ولكنه أعلى بمقدار 
0.1 نقطة مئوية عن الربع السابق. وارتفع إجمالي ساعات 
العمل في شهري مــارس/ آذار ومايو/ أيــار، مقارنة بشهر 
ديسمبر/ كانون األول وفبراير/ شباط بعد تخفيف القيود.

تباطؤ 
النمو الصيني

»أمازون« أمام القضاء 
األميركي بسبب سلع خطرة

)Getty /بيانات النمو تثير التفاؤل والمخاوف في آن )شيلدون كوبر

)Getty /تزايد عروض التوظيف )روب بيني

)Getty /نقص العمالة في قطاع الترفيه )ريتشارد بايكر

ارتفاع ساعات العمل )دانيال ليل أوليفاس/ فرانس برس( )Getty /استقرار في سعر صرف الليرة )دييغو كيبولو
مستودع لشركة أمازون )ماركو دي سوارت/ 

فرانس برس(

تخفيف حاد لالنبعاثات )ليفييه ماتيس/ فرانس برس(

ارتفعت مبيعات التجزئة 
الصينية بنسبة 23% على 

أساس سنوي

للبنوك األســبــوع املــاضــي، فــي خــطــوة تهدف 
ــن خـــــالل الــســمــاح  إلـــــى تــحــفــيــز االقــــتــــصــــاد مــ
بــتــداول املزيد من األمـــوال بــداًل من االحتفاظ 
إلى  املحلي  االقتصاد  وعــاد  كاحتياطي.  بها 
حد كبير إلى العمل الطبيعي، على الرغم من 
أن الــســلــطــات حــافــظــت عــلــى ضــوابــط صــارمــة 
عــلــى الـــحـــدود، مــع ثــالثــة أســابــيــع مــن الحجر 

الصحي املطلوب للمسافرين الوافدين.
ــتــــاذ االقـــتـــصـــاد  ــاد، أســ ــ ــراسـ ــ وشــــــرح إســـــــوار بـ
»واشـــنـــطـــن  والــــتــــجــــارة بـــجـــامـــعـــة كـــورنـــيـــل لــــ
بــوســت«: »إن مــســار الــنــمــو فــي الــصــن يعود 
إلى ما بعد الوباء، حيث يتعن على الحكومة 
ــرورة الــحــفــاظ  ــ ــوازن بـــن ضــ ــ ــــرى أن تــ ــرة أخـ مــ
عــلــى نــمــو قــــوي مـــع الــتــخــفــيــف مـــن املــخــاطــر 
املالية وغيرها«. وقال آندي شي، االقتصادي 

توقعات متضاربة 
وإشارات تدعم التحفيز

بروكسل ـ العربي الجديد

أعــلــن االتـــحـــاد األوروبـــــي بـــدء خــطــوات 
صارمة للتخلي عن الوقود األحفوري، 
بــدأت املفوضية األوروبــيــة مراجعة  إذ 
جذرية وفرعية لقوانن الطاقة واملناخ 
ــي بــهــدف خفض  ــ ــ ــاد األوروبـ فـــي االتـــحـ
انبعاثات الكربون بنسبة 55 في املائة 
قــبــل نــهــايــة الــعــقــد والـــشـــروع فــي وقــف 

االعتماد على الوقود. 
وكجزء من حزمة واسعة من سياسات 
املناخ، اقترحت املفوضية زيادة حصة 
الطاقة املــتــجــددة إلــى 40 فــي املــائــة من 
األوروبي  النهائي لالتحاد  االستهالك 
بحلول عــام 2030، ارتــفــاًعــا مــن 20 في 
املائة تقريًبا في عام 2019، وفقًا ملوقع 
اللجنة  وتخطط  بيزنس«.  »يوروبيان 

لفرض حظر فعلي على إنتاج السيارات 
الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل 
بــحــلــول 2035، بــاإلضــافــة إلـــى تــدابــيــر 
لـــزيـــادة الــضــرائــب عــلــى وقــــود الشحن 
والـــطـــيـــران. وكـــانـــت رئــيــســة املــفــوضــيــة 
األوروبية أورسوال فون دير الين قالت 
األربــعــاء »يــجــب أن ننتقل إلــى نموذج 
على  يحتوي  باالبتكار،  مدعوم  جديد 

طاقة نظيفة«. 
ــورج زاتــــشــــمــــان، مــــن مــعــهــد  ــ ــرح جــ ــ وشــ
ــتـــصـــاديـــة فــي  بـــروجـــيـــل لـــأبـــحـــاث االقـ
بــروكــســل، إنـــه »ســيــتــعــن الــتــخــلــي عن 
التدفئة  وأنظمة  والطائرات  السيارات 
املــســتــخــدمــة فــــي االتــــحــــاد األوروبــــــــي، 
وعلى الصناعات املهمة تغيير عمليات 
اإلنتاج، ويجب إنتاج كميات هائلة من 

الطاقة النظيفة«.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

اســـتـــقـــرت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، الــخــمــيــس، 
التركي  املــركــزي  املــصــرف  أعــلــن  بعدما 
املائة  الفائدة عند 19 في  تثبيت سعر 
عــلــى عمليات إعــــادة الــشــراء »الــريــبــو« 
النقدي  الخبير  أســبــوع. وشـــرح  ألجـــل 
ـــب اآلن 

ّ
مــســلــم طــــــاالس أن تـــركـــيـــا تـــغـــل

منطق االقتصاد ومتطلباته، من خالل 
املــحــافــظــة عــلــى نــســبــة فـــائـــدة مــرتــفــعــة 
لكبح الطلب الكلي أو إبقائه على ما هو 
عليه على األقل. وحول ما أعلنه املركزي 
والحفاظ  األدوات  استخدام جميع  من 
ــة املــــتــــشــــددة،  ــديـ ــقـ ــنـ ــة الـ ــيـــاسـ ــلـــى الـــسـ عـ
»الـــعـــربـــي  ــاالس، مــتــحــدثــًا لــــ ــ ــ ــــاف طـ أضــ
الــجــديــد«، أن إبــقــاء نسبة الــفــائــدة بما 
يــوائــم وضــع الــســوق يعتبر واحـــدا من 

األدوات النقدية، والقصد وضع سقوف 
والــكــف  بمعاييره  والــتــشــدد  لــإقــراض 
عـــن ضـــخ كــمــيــات جـــديـــدة مـــن الــعــمــلــة. 
ولــفــت إلـــى أن املـــركـــزي فــعــل كــل مــا من 
شــأنــه عـــدم تــوســيــع الــقــطــاع املــصــرفــي 
ــة تــحــت  ــلـ ــمـ ــعـ وإبــــــقــــــاء الــــطــــلــــب عــــلــــى الـ
التي  التحليالت  على  وردًا  الــســيــطــرة. 
تشير إلى أن تركيا تحافظ على خفض 
عملتها لالستفادة من تدفق صادراتها 
إلى الخارج، رأى املتخصص التركي أن 
ذلك غير مستبعد ولكن ملوسم أو لفترة 
مــؤقــتــة، ألن تــركــيــا، بــرأيــه، ال يمكن أن 
تنظر لــزيــادة الـــصـــادرات عــلــى حساب 
زيــادة نسبة التضخم، بحيث أن هدف 
جـــذب االســتــثــمــارات ال يــقــل أهــمــيــة عن 
هدف وصول الصادرات إلى عتبة 200 

مليار دوالر.

أوروبا تستعد للتخلي 
عن الوقود

تركيا تسيطر على 
طلب العملة

مؤشرات

 ،2021 من  الثاني  الربع  في  الصيني  االقتصادي  النمو  بيانات  خلقت 
توقعات متباينة. فعلى الرغم من التباطؤ، إال أن إنفاق المستهلكين 
وقف  من  مخاوف  سادت  فيما  التفاؤل،  بثا  الصناعي  الناتج  وارتفاع 

التحفيز في الدول الكبرى

االقتصاد في صور

ارتفاع الوظائف الشاغرة في بريطانيا

تستهدف الصين خلق أكثر من 11 مليون وظيفة في 2021. وأشارت 
في  المائة  في   5 بلغ  البطالة  معدل  أن  إلى  الخميس  الرسمية  البيانات 
يونيو/ حزيران، بانخفاض 0.7 نقطة 
مئوية عن الفترة ذاتها من العام 
الماضي. ولفتت إلى أنه تم توفير 
ما مجموعه 6.98 ماليين وظيفة 
من  المائة  في   63.5 أو  جديدة، 
الوظائف،  لزيادة  السنوي  الهدف 
في النصف األول من العام. وفي 
المتاح  الدخل  زاد  أشهر،  ستة  أول 
في   12.6 بنسبة  الصين  في  للفرد 

المائة على أساس سنوي.

تراجع معدالت البطالة
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